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ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

TITLE
(ΤΙΤΛΟΣ)

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

1.1
THREE-PHASE POWER TRANSFORMERS, 150/21 kV, 40/50 MVA AND 20/25 MVA, Dyn1 
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21 kV, ΙΣΧΥΟΣ 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25 MVA, Dyn1

ΔΔ-387-2 04/2021

1.2
170 kV SF6 OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS                                                                                                                                     
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 170 kV SF6 ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

SS-97-11 01/2016

1.3

24 kV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS TO BE USED FOR OVERHEAD DISTRIBUTION LINE PROTECTION IN AIR INSULATED OUTDOOR (20 kV BAYS 
INCLUDED) SUBSTATIONS                                                                                                                                                  
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΥΨΕΛΩΝ 20 kV ) ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ

TD-53-4 04/2008

1.4

24 kV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS TO BE USED FOR CAPACITORS BANKS (3×4 MVAR) PROTECTION IN AIR INSULATED OUTDOOR (20 kV BAYS 
INCLUDED) SUBSTATIONS                                                                                                                                                  
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 3×4 MVAR ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ  
20 kV) ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ

TD-54-4 04/2008

1.5

24 kV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS TO BE USED FOR BUS BAR COUPLING PURPOSES IN AIR INSULATED OUTDOOR (20 kV BAYS INCLUDED) 
SUBSTATIONS                                                                                                                                                            
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΖΥΓΩΝ 20 kV ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ 20 kV) 
ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ

TD-55-3 04/2008

1.6
24 kV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS FOR 20 kV TRANSFORMER'S BAYS IN AIR INSULATED OUTDOOR SUBSTATIONS                 
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗ M/Σ 20 kV ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ

TD-56-3 04/2008

2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1
SINGLE PHASE LARGE RESISTANCE EARTH FAULT DETECTION NUMERICAL RELAY AND OF A SUITABLE CURRENT TRANSFORMER                                                                                                                                                               
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ Η/Ν ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ

SS-94/5 01/2006

2.2
DIGITAL DIFFERENTIAL RELAY FOR TRANSFORMER PROTECTION                                                                                                  
ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥ

SS-100/4 06/2006

2.3

PHASE AND EARTH DEFINITE AND INVERSE TIME OVERCURRENT RELAYS WITH DIRECTIONAL CAPABILITY FOR BOTH PHASE AND EARTH FOR 
150 kV TRANSMISSION LINE & TRANSFORMERS BAYS PROTECTION                                                                                
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΠΥΛΩΝ Μ/Σ 150 kV

SS-131/6 11/2008

2.4
CURRENT UNBALANCE RELAYS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH 20KV SHUNT CAPACITOR BANKS                                          
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20KV

TD-40/3 03/2006

2.5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ ΔΔ-ΔΕΕΔ/417 10/2021

2.6

110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERY FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20 KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE 
THE CONTROL BUILDING (20 KV METAL CLAD PANELS) AND FOR 400/150 KV OUTDOOR EHV SUBSTATIONS    
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV) ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 KV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

TD-86L/1 10/2020

2.7

BATTERY CHARGER FOR 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES, FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20KV PRIMARY 
EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 KV METAL CLAD PANELS)                                                                
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV)

TD-87L/1 11/2020

Νο
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Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικό Χαρακτηριστικό 

Προσφερόμενου Υλικού ή 
Προσκομιζόμενου Στοιχείου

Τεχνική απόκλιση/
αιτιολόγηση/

παρατηρήσεις.

Specified Technical Data
(Τechnical data of the offered 

equipment)

(Techical deviation/
justification/

remarks)

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21 kV, 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25 MVA, Dyn1 THREE-PHASE TRANSFORMERS 150/21 kV, 40/50 MVA AND 20/25 MVA, Dyn1
Περιγραφή ΔΔ-387-2 / 04.2021 Description ND-387-2/04.2021

1 Γενικά General

1.1 Τυπος Μ/Σ Type of transformer 
Τριφασικός μετασχηματιστής ελαίου, δύο τυλιγμάτων, με γειωμένο 

ουδέτερο, για υπαίθρια εγκατάσταση
1.2 Ονομαστική τάση και αριθμός φάσεων τυλιγμάτων Rated voltage and number of phase windings Πρωτεύον 150 kV: 3 φάσεις - Δευτερεύον 21 kV: 3 φάσεις
1.3 Διανυσματική ομάδα Μ/Σ Vector group of the transformer Dyn1
1.4 Ονομαστική ισχύς Nominal power 40MVA ONAN /50 MVA ONAF
1.5 Τύπος πυρήνα και σκέλη πυρήνα Core type and core limbs Μορφή πυρήνα- Τρία (3) σκέλη

1.6 Στάθμες μονώσεως Insulation Levels
ΥΤ 170kV  LI/AC 750/325kV 

XT 24kV  LI/AC 145/50kV 

1.7 Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια βραχυκυκλώματος Maximum permissible short circuit duration 2 δευτερόλεπτα

1.8 Υποβολή υπολογισμών της θερμικής και δυναμικής αντοχής του Μ/Σ σε βραχυκύκλωμα Special calculations of the thermal and dynamic ability of the transformers to withstand short circuit ΝΑΙ

1.9  Πιστοποιητικό πραγματικής δοκιμής ικανότητας αντοχής σε βραχυκύκλωμα  που έχει εκτελεστεί σε παρόμοιο Μ/Σ Ισχύος Certificate of the withstand to short circuit real test, performed in a similar Power Transformer ΝΑΙ

1.10 Συνδεσμολογία τυλιγμάτων Μ/Σ Transformer connection
Πρωτεύον - Τρίγωνο

Δευτερεύον - Αστέρας
1.11 Κατηγορία μόνωσης τυλιγμάτων  Winding Insulation category Ομοιόμορφης μόνωσης

1.12 Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας τυλιγμάτων Winding temperature rise limits 
65⁰C (κλάση Α) 

για θερμοκρασία περιβάλλοντος 40⁰C

1.13 Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας λαδιού Oil temperature rise limits
60⁰C 

για  θερμοκρασία περιβάλλοντος 40⁰C
1.14 Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας θερμότερου σημείου (hot - spot) Hot Spot temperature rise limits 78oC

1.15

Δυνατότητα υπέρτασης
α) Σε κενή λειτουργία
β) Στα 40000  KVA

Overvoltage capability:
a) At no load function
b) At 40000  KVA

α) 10 % σε κενή λειτουργία
β) 5 % στα ονομαστικά MVA                                                      χωρίς 
να υπερβαίνουν τα όρια της θερμοκρασίας με συντελεστή ισχύος 
80% ή υψηλότερο

1.16 Ελάχιστα όρια αντίστασης μόνωσης στους 20⁰C Minimum limits of insulation resistance at 20οC
ΥΤ 5 GΩ
ΧΤ 3 GΩ

1.17 Σύνθετη αντίσταση Impedance Voltage
Όχι λιγότερο από 18.4% σε κάθε λήψη του OLTC (40 MVA)
Όχι λιγότερο από 23% σε κάθε λήψη του OLTC (50 MVA)

1.18 Aπώλειες υπό φορτίο (χαλκού) του Μ/Σ ισχύος  στα 40MVA Load (copper) losses of the 40/50 MVA Power Transformer, at 40 MVA ≤110 kW στην κεντρική λήψη (Νο 7) του OLTC

1.19 Δεδομένα απωλειών Losses data
Οι απώλειες  εν κενώ ≤ 24 kW
Οι απώλειες ψύξεως  ≤  4 kW

1.20 Κορυφαίος δείκτης απόδοσης (PEI) Peak Efficiency Index (PEI)
Για 40 MVA ONAN    PEI ≥ 99,724 %
Για 50 MVA ONAF      PEI ≥ 99,734 %

1.21 Όρια τιμών ρευμάτων μαγνήτισης Limits of magnetizing current values Για τάση δευτερεύοντος 21kV   0,35%  με ανοχή +30%
Για τάση δευτερεύοντος 23,1 kV  1%  με ανοχή +30%

1.22
Στάθμη θορύβου
α) Μ/Σ χωρίς ανεμιστήρες
β) Με ανεμιστήρες σε λειτουργία

Acoustic Noise Level
a) Transformer without fans
b) With the fans in operation

Το επίπεδο της ακουστικής ισχύος  του μετασχηματιστή δεν θα 
υπερβαίνει τα 72 dB(A): α) σε απόσταση 0,3m από τον Μ/Σ (χωρίς 
ανεμιστήρες σε λειτουργία) και β) σε απόσταση δύο (2) μέτρων από 
το Μ/Σ ( με ανεμιστήρες σε λειτουργία)

1.23 Μέγιστη Περιεκτικότητα σε Αρμονικές Παραγόμενες από το Μ/Σ                                                                        Maximum Harmonic Contect produced by the Transformer                                                       

1.24

Εγγυημένες απώλειες
α) Απώλειες εν κενώ στα 21 kV
β) Απώλειες χαλκού στην κύρια λήψη (No 7) 150/21 kV στα 40 MVA
γ) Απώλειες χαλκού στην κύρια λήψη (No 7) 150/21 kV στα 50 MVA
δ) Συνολικές απώλειες (εν κενώ + απώλειες χαλκού) στα 150/21 kV στα 40 MVA και στα 50 MVA
ε) Απώλειες ψύξεως στα 50 MVA  

Guaranteed Losses
a) No load losses at 21 kV
b) Copper losses at principal tap (No 7) 150/21 kV for 40 MVA
c) Copper losses at principal tap (No 7) 150/21 kV for 50 MVA
d) Total losses (no load + copper losses) at 150/21 kV for 40 MVA and for 50 MVA
e) Cooling losses for 50 MVA  

1.25

Απώλειες χαλκού συνολικές απώλειες και σύνθετη αντίσταση στην κύρια λήψη 150/21kV
α)Στα 50000 kVA
β)Στα 40000 kVA
γ) Στα 30000 kVA
δ) Στα 20000 kVA

Copper losses, total losses and impedance at principal tap 150/21kV
a) At 50000 kVA
b) At 40000 kVA
c) At 30000 kVA
d) At  20000 kVA

2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΗΨΕΩΣ (ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΑΣΕΩΣ) ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ   ON – LOAD TAP – CHANGER ( OLTC ) AND VOLTAGE REGULATOR

2.1 Κατασκευαστής του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο Manufacturer of OLTC

2.2 Καταγραφή όλων των τμημάτων του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο List of all parts of the OLTC
2.3 Τύπος του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο Type of OLTC Μηχανικός τύπος ελαίου / κενού
2.4 Αριθμός θέσεων λήψεων Number of tapping positions 17

2.5  Απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο  Required operating temperature of the OLTC  -25 ⁰C έως +100 ⁰C 

2.6  Θέση τοποθέτησης των εξαρτημάτων του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο και μέθοδος εγκατάστασης  Place of the accessories of OLTC and method of installation

2.7  Δοχείο διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο OLTC Conservator
Ανεξάρτητο δοχείο διαστολής ή δοχείο διαστολής με δύο 
διαμερίσματα (ένα για το δοχείο του μετασχηματιστή και ένα για τον 
μηχανισμό αλλαγής λήψης υπό φορτίο)

2.8 Δείκτης στάθμης λαδιού του δοχείου διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο Oil level indicator of the conservator ΝΑΙ
2.9 Αναπνευστήρας με υγροσκοπική ουσία στο δοχείο διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο “Breather” with absorbent material(silicagel crystals) ΝΑΙ

2.10 Τύπος λαδιού του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο OLTC Oil type
Με ανασταλτικά ναφθενικής βάσης (inhibited transformer oil) 

κατάλληλο για μετασχηματιστές, χωρίς τοξικά υγρά όπως PCBs ή 
PCTs

2.11 Πώμα πλήρωσης και κένωσης διαμερίσματος λαδιού του μεταγωγικού διακόπτη Filling and drain tap of the diverter switch's oil compartment ΝΑΙ
2.12 Μονοφασικός μηχανισμός αλλαγής λήψεως υπό φορτίο Single phase OLTC Τρεις (3) μονοφασικές μονάδες
2.13 Διάταξη λήψεως Tapping arrangement Αντιστροφής

2.14
Θέση του μηχανισμού αλλαγής
λήψεως υπό φορτίο στο τύλιγμα Position of OLTC in the winding Στο μέσο του τυλίγματος Υ.Τ.

2.15 Μέγιστο  ονομαστικό ρεύμα διαβάσεως Maximum Rated Through Current of OLTC ≥ 250 A 
2.16 Ονομαστική συχνότητα Rated frequency 50 Hz
2.17 Ονομαστική τάση Rated voltage 170 kV (ενδ. τιμή)
2.18 Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου (50 Ηz, 1 λεπτό) Rated power frequency withstand voltage (50 Ηz, 1 second) 325 kV (ενδ. τιμή)

2.19 Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής (1,2/50 μs)
Rated lightning impulse withstand voltage 
 (1.2/50 μs) 750 kV (τιμή κορυφής) 

2.20 Ονομαστική βηματική τάση Rated phase step voltage 1875 V

2.21 Χειρισμοί  του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο OLTC operations
300.000 χειρισμοί χωρίς αλλαγή επαφών, με βηματική τάση 1875 V 

και με διερχόμενη ένταση ίση με την ονομαστική ένταση του 
τυλίγματος ΥΤ του μετασχηματιστή στην κύρια λήψη (Νο.7)

Τεχνικά Xαρακτηριστικά Technical Data
α/α

index

1.1
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2.22 Σε τι μορφή παρέχονται οι θέσεις βήματος του OLTC; What is the format that the OLTC's tap positions are provided?

σε μορφή κώδικα BCD, 
ως αναλογικό σήμα 4-20 mA, 

σε διακριτή μορφή ( μία επαφή ανά θέση του OLTC).

2.23 Βοηθητικές επαφές για τηλένδειξη Auxiliary contacts for remote position indication ΝΑΙ
2.24 Απαριθμητής  λειτουργιών Operation counter ΝΑΙ

2.25 Μεταγωγέας  σε αντίστοιχο πίνακα, το ελάχιστο τριών (3) θέσεων Switchboard change over switch with at least (3) three positions
α) Εκτός
β) Αυτόματη ρύθμιση τάσεως υπό φορτίο
γ) Χειροκίνητη ρύθμιση τάσεως από απόσταση - επιτόπια

2.26 Ηλεκτρονόμος ελέγχου ροής λαδιού OLTC oil-flow relay

2.26.1 Κατασκευαστής και τύπος ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο   OLTC oil-flow relay's maker and type

2.26.2
Τεμάχια ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού Number of OLTC oil-flow relay 's 3

2.26.3 Θέση εγκατάστασης ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού OLTC oil-flow relay 's position of installation
Στο σωλήνα μεταξύ της κεφαλής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως 

υπό φορτίο και του δοχείου διαστολής

2.26.4 Επαφές ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού OLTC oil-flow relay 's contacts
 Δύο (2) κανονικά ανοικτές επαφές κατάλληλες για τάση 110 V ΣΡ, 

η μία για πτώση και η άλλη για σήμανση
2.27 Συσκευή εκτόνωσης πίεσης Pressure relief device

2.27.1 Κατασκευαστής και τύπος συσκευής εκτόνωσης πίεσης Pressure relief devices maker and type 
2.27.2 Τεμάχια συσκευής εκτόνωσης πίεσης Number of pressure relief devices 3
2.27.3 Θέση εγκατάστασης συσκευής εκτόνωσης πίεσης Pressure relief device's position of installation

2.27.4 Επαφές συσκευής εκτόνωσης πίεσης Pressure relief device's contacts
 Δύο (2) κανονικά ανοικτές επαφές κατάλληλες για τάση 110 V ΣΡ, 

η μία για πτώση και η άλλη για σήμανση
2.27.5 Χρόνος αντίδρασης συσκευής εκτόνωσης πίεσης Pressure relief device's response time

2.28 Μονάδα Μηχανισμού Οδήγησης Motor Drive Unit

2.28.1 Έλεγχος Μονάδας  μηχανισμού οδήγησης Motor Drive Unit's Control Τοπικά / εξ’ αποστάσεως

2.28.2 Έλεγχος επείγουσας ανάγκης Emergency control ΝΑΙ

2.28.3 Τάση τροφοδοσίας των κυκλωμάτων ελέγχου του μηχανισμού οδήγησης Supply Voltage for the control circuits of the motor drive unit 110 V ΣΡ

2.28.4 Τάση τροφοδοσίας και συχνότητα του κινητήρα του μηχανισμού οδήγησης
Supply voltage and frequency
of the motor

3φ, 400 V ΕΡ, 50 HZ με ανοχές από 85% έως 110%

2.28.5 Πίνακας ελέγχου της μονάδος μηχανισμού οδήγησης Motor drive and control cabinet Προστασία IP55 κατά ΙEC 60529

2.29 Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης Automatic Voltage Regulator

2.29.1 Κατασκευαστής και τύπος αυτόματου ρυθμιστή τάσης Automatic Voltage Regulator's  Maker and Type

2.29.2 Διαθέσιμη τάση και ένταση για τις αναλογικές εισόδους Available voltage and current for the analogue inputs Μ/Σ τάσεως με ονομαστική τάση δευτερεύοντος 100 V, Μ/Σ 
έντασης με ονομαστική ένταση δευτερεύοντος 1 Α ή 5 Α

2.29.3 Παροχή ισχύος ρυθμιστή τάσης Power supply of the voltage regulator 110 V ΣΡ
2.29.4 Περιοχή ρύθμισης επιθυμητής τάσης Adjustment range of voltage set point 90-110% της ονομαστικής τάσης
2.29.5 Περιοχή ρύθμισης  τάσης επικάλυψης Adjustment range of overlap voltage 0,5%-5% της επιθυμητής τάσης

2.29.6 Λειτουργίες που θα περιλαμβάνει ο ρυθμιστής τάσης OLTC's functions
Yπότασης, υπέρτασης και υπερέντασης, οι οποίες θα δεσμεύουν τη 
λειτουργία του μηχανισμού λήψεως

2.29.7 Δυνατότητα ρυθμίσεως ηλεκτρονόμου χρονικής καθυστερήσεως Time delay device adjustment 10 έως 100 δευτερόλεπτα
2.29.8 Ψηφιακή οθόνη για ένδειξη της θέσης λήψης και της μετρούμενης τάσης Digital display for indication of the tap position and the measured voltage ΝΑΙ
2.29.9 Πρωτόκολλο επικοινωνίας ρυθμιστή τάσης Automatic voltage regulator communication protocol IEC 61850

3 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ BASIC EQUIPMENT OF TRANSFORMERS AND ACCESSORIES
3.1 Δοχείο Μετασχηματιστή Transformer's tank

3.1.1 Τύπος δοχείου Μ/Σ Transformer's tank type  Τύπου καμπάνας (BELL type)
3.1.2 Σύνδεση δοχείου στη βάση του Μ/Σ με βιδωτή φλάντζα Bell type tank connected with the transformer base by bolted flange ΝΑΙ
3.1.3 Αντοχή δοχείου Μ/Σ σε κενό τουλάχιστον 20 Torr όταν είναι χωρίς λάδι Transformer tank  withstands  20 Torr at least vacuum when it is without oil ΝΑΙ
3.2 Δοχείο Διαστολής Conservator Tank

3.2.1 Τύπος δοχείου διαστολής Conservator tank type
3.2.2 Διαμερίσματα δοχείου διαστολής Conservator tank compartments Ένα ή δύο
3.2.3 Αναπνευστήρες και ελαστικός υδροαντισταθμιστής Breathers and elastic hydrostater (rubber air cell) ΝΑΙ
3.3 Ψυκτικά Σώματα Radiators

3.3.1 Πρότυπα Σχεδίασης και Δοκιμής των Ψυκτικών Σωμάτων Standards for design and testing of radiators Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50216-1 και EN 50216-6
3.3.2 Δυνατότητα απομάκρυνσης των ψυκτικών σωμάτων από τον Μ/Σ χωρίς αποστράγγιση του λαδιού Radiators may be removed without draining oil from tank ΝΑΙ
3.4 Μονωτήρες Διέλευσης Bushings

3.4.1 Σχεδίαση μονωτήρων διέλευσης Design of bushings Σύμφωνη με τον κανονισμό IEC – 60137
3.4.2 Τύπος μονωτήρων διελεύσεως ΥΤ Type of HV Bushings εμποτισμένου υπαίθριου χωρητικού τύπου

3.4.3 Τύπος μονωτήρων διελεύσεως ΧΤ και ουδετέρου Type of LV and Neutral Bushings
Eμποτισμένου υπαίθριου χωρητικού τύπου, μονώσεως λαδιού ή 

στερεού τύπου

3.4.4 Περίβλημα μόνωσης των μονωτήρων διελεύσεως  Bushing insulation housing  
Υψηλής ποιότητας πορσελάνη ή από σωλήνα ινών εμποτισμένων 

σε ρητίνη και με επικάλυψη από πυριτιούχο λάστιχο

3.4.5

Χαρακτηριστικά  μονωτήρων διέλευσης ΥΤ
1) Μέγιστη ονομαστική πολική τάση λειτουργίας (Um) (kV- ενδ. τιμή)
2) Ονομαστική φασική τάση λειτουργίας (kV- ενδ. τιμή)
3) Ονομαστικό ρεύμα (Ιr*) (Α)
4) Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα 1 sec (Ιth)
5) Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Id)
6) Αντοχή σε κάμψη (Ν) λειτουργίας
7) Γωνία έδρασης
8) Θερμικό όριο – κλάση μονωτικού υλικού σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη
9) Διηλεκτρικός συντελεστής απωλειών (tanδ) για τάση 1.05*Um 3
10) Όριο μερικών εκκενώσεων για μέγιστη ονομαστική τάση λειτουργίας (Um)
11) Βασική στάθμη μόνωσης σε ατμοσφαιρικές υπερτάσεις (kV)
12) Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (kV)

HV Bushing Rating Characteristics
1) Highest rated Voltage (phase to phase) (Um) (KV-r.m.s.)
2) Rated phase to earth operating voltage (KV-r.m.s.)
3) Rated current (Ir*)(A)
4) Rated thermal short time current, 1 sec (Ith)
5) Rated dynamic current (Id)
6) Cantilever operating load (N)
7) Angle of mounting
8) Temperature limits – class of the insulating material in contact with metal parts
9) Dielectric dissipation factor (tanδ) at 1,05 Um/√3 voltage
10) Maximum value of partial discharge quantity at Um operating voltage
11) Lightning impulse withstand
voltage (KV)
12) Power frequency withstand voltage (KV)

3.4.6

Χαρακτηριστικά  μονωτήρων διέλευσης ΧΤ - Ουδετέρου
1) Μέγιστη ονομαστική πολική τάση λειτουργίας (Um) (kV- ενδ. τιμή)
2) Ονομαστική φασική τάση λειτουργίας (kV- ενδ. τιμή)
3) Ονομαστικό ρεύμα (Ιr*) (Α)
4) Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα 1 sec Ιth
5) Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Id)
6) Αντοχή σε κάμψη (Ν) λειτουργίας
7) Μήκος ερπυσμού (mm)
8) Γωνία έδρασης
9) Θερμικό όριο – κλάση μονωτικού υλικού σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη
10) Βασική στάθμη μόνωσης σε ατμοσφαιρικές υπερτάσεις (kV)
11) Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (kV)

LV - Neutral Bushing Rating Characteristics
1) Highest rated Voltage (phase to phase) (Um) (KV-r.m.s.)
2) Rated phase to earth operating voltage (KV-r.m.s.)
3) Rated current (Ir*)(A)
4) Rated thermal short time current, 1 sec (Ith)
5) Rated dynamic current (Id)
6) Cantilever operating load (N)
7) Creepage distance (mm)
8) Angle of mounting
9) Temperature limits – class of the insulating material in contact with metal parts
10) Dielectric dissipation factor (tanδ) at 1,05Um/√3 voltage
11) Maximum value of partial discharge quantity at Um operating voltage
12) Lightning impulse withstand
voltage (KV)
13) Power frequency withstand voltage (KV)
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3.4.7 Συνθήκες λειτουργίας μονωτήρων διέλευσης Bushing operating conditions
Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -25 ⁰C μέχρι +45 ⁰C και για 

υψόμετρο μέχρι 1000 μέτρα

3.4.8 Ακροδέκτες ΥΤ HV Bushings 

3.4.9 Ακροδέκτες ΧΤ LV Bushings
Επικασσιτερωμένος χαλκός, τετραγωνικού σχήματος, με διαστάσεις 

περίπου 100 mm x 100 mm x 15 mm.
3.4.10 Είναι εφοδιασμένοι οι μονωτήρες διέλευσης ΥΤ με τα εξαρτήματα της παρ. ΙΧ 4.2 Are the HV Bushings equipped with the accessories of par. IX 4.2 ΝΑΙ

3.4.11 Εχουν οι μονωτήρες διέλευσης ΥΤ, ΧΤ και ουδετέρου ονομαστική πινακίδα με τις σημάνσεις της παρ. ΙΧ4.3 Are the HV, LV and neutral bushings equipped with a rating plate including the markings of par. ΙΧ4.3 ΝΑΙ

3.4.12 Κατασκευαστής  μονωτήρων διέλευσης ΥΤ HV Bushings Maker 
3.4.13 Κατασκευαστής μονωτήρων διέλευσης ΧΤ LV Bushings Maker 

3.4.14 Μετασχηματιστές εντάσεως μονωτήρων διελεύσεως ΥΤ HV Bushings current transformers

α) 200/1A, 5P20, 25 VA για  διαφορική προστασία Μ/Σ
β) 1000-500/1A, 5P20, 50 VA για τη διαφορική προστασία ζυγών

3.4.15 Μετασχηματιστές εντάσεως μονωτήρων διελεύσεως ΧΤ LV Bushings current transformers

3.5 Τύπος Λαδιού Μ/Σ και κατασκευαστής Maker and Type of Transformers Oil

Το λάδι του μετασχηματιστή θα είναι με ανασταλτικά, ναφθενικής 
βάσης, κατάλληλο για μετασχηματιστές (inhibited transformer oil) 
και σύμφωνο με την τελευταία έκδοση του κανονισμού IEC - 60296. 
Δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες, όπως PCΒs ή PCΤs κ.τ.λ. Οι 
φυσικοχημικές του ιδιότητες θα πληρούν τις προδιαγραφές του IEC 
– 60422 για νέους μετασχηματιστές ισχύος 150/21 kV.

3.6 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρες Cooling system with fans
3.6.1 Αριθμός ανεμιστήρων Number of fans
3.6.2 Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα κατά την εκκίνηση Fans Motor Starting Power 
3.6.3 Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα σε λειτουργία Fans Motor  Power under Operation 
3.6.4 Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα ανεμιστήρα Maker and Type of Transformers Fan
3.7 Ηλεκτρονόμος Buchholz Buchholz Relay

3.7.1 Κατασκευαστής και τύπος ηλεκτρονόμου Buchholz Maker and Type of Buchholz Relay

3.7.2 Θέση εγκατάστασης Position of Installation
Στο σωλήνα που ενώνει το δοχείο διαστολής με το δοχείο του 

μετασχηματιστή
3.7.3 Συσκευή Συλλογής Αερίου Gas collection device ΝΑΙ
3.8 Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού Oil temperature indicator

3.8.1 Κατασκευαστής και τύπος  οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού Maker and type of oil temperature indicator
3.8.2 Χαρακτηριστικά των επαφών σημάνσεως  και πτώσης     Characteristics of alarm and trip contacts
3.8.3 Δυνατότητα τηλεμετάδοσης της μέτρησης Teletransmission of the measurement ΝΑΙ
3.9 Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας τυλίγματος Winding Temperature Indicator

3.9.1 Κατασκευαστής και τύπος  οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας τυλίγματος Maker and Type of Winding Temperature Indicator
3.9.2 Χαρακτηριστικά των επαφών σημάνσεως  και πτώσης     Characteristics of alarm and trip contacts
3.9.3 Δυνατότητα τηλεμετάδοσης της μέτρησης Teletransmission of the measurement ΝΑΙ
3.10 Βαλβίδα απομόνωσης Shutter - Valve

3.10.1 Κατασκευαστής και τύπος βαλβίδας απομόνωσης Maker and Type of Shutter - Valve

3.10.2 Θέση εγκατάστασης Position of Installation
Στο σωλήνα ανάμεσα στο δοχείο διαστολής και του ηλεκτρονόμου 

Buchholz
3.10.3 Χαρακτηριστικά των επαφών Contacts characteristics
3.11 Όργανο ένδειξης στάθμης λαδιού Oil level indicator

3.11.1 Κατασκευαστής και τύπος  οργάνου ένδειξης στάθμης  λαδιού Maker and Type of Oil level indicator
3.11.2 Χαρακτηριστικά των επαφών Characteristics of the contancts
3.12 Συσκευή εκτόνωσης πίεσης Pressure relief device

3.12.1 Κατασκευαστής και τύπος  συσκευής εκτόνωσης πίεσης του δοχείου του Μ/Σ Maker and Type of Pressure relief device of transformers tank
3.12.2 Θέση εγκατάστασης Position of Installation Οριζόντια ή κάθετα στο δοχείο του Μ/Σ 
3.12.3 Χαρακτηριστικά των επαφών Contacts characteristics
3.13 Σύστημα οπτικών ινών Optical Fiber System

3.13.1 Κατασκευαστής και τύπος συστήματος οπτικών ινών Maker and Type of Optical Fiber System
3.13.2 Αριθμός καναλιών συστήματος οπτικών ινών Number of channels of optical fiber system
3.14 Τύπος και χρήση των βανών Valves type and use
3.15 Συνδετικό Υλικού (κοχλίες, περικόχλια κτλ) Connecting material (e.g. bolts, nuts,lock washers) Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι

3.16 Καλωδιώσεις του Μ/Σ Transformers Wiring
Εντός γαλβανισμένου σωλήνα ή σε PVC σωλήνα ανθεκτικό στη 

ζέστη και την υγρασία
3.17 Αγωγοί των τυλιγμάτων Winding conductors

3.17.1 Είδος υλικού των αγωγών των τυλιγμάτων Winding conductors type of windings
3.17.2 Διατομή των αγωγών των τυλιγμάτων Winding conductors cross - section
3.18 Απαιτήσεις βαφής του Μ/Σ  Painting requirements for the transformer

3.18.1 Χρώμα του Μ/Σ Transformers Colour Γκρι, RAL 7040
3.18.2 Κατηγορία διαβρωτικότητας και κατηγορία αντοχής της βαφής του Μ/Σ Transformers paint corrosivity  and resistance category κατηγορία C3
3.18.3 Περιγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας βαφής (πλήθος στρώσεων, πάχος, σύσταση) Description of the proposed painting procedure(number of layers, thickness, composition)

3.19 Περιγραφή του τρόπου μεταφοράς του Μ/Σ Description of the transportation of the transformer
Ο μετασχηματιστής κατά τη μεταφορά του θα πρέπει να είναι 

γεμάτος με μονωτικό λάδι και ξηρό άζωτο ή μόνο με ξηρό άζωτο.

3.20
Ρύθμιση τάσεως με πλήρες φορτίο
α) Στην ονομαστική λειτουργία και συνφ = 1
β) με συνφ = 0,85

Full load voltage regulation
a) In nominal function and cosφ= 1
b) with cosφ = 0.85

3.21

Μέγιστος βαθμός απόδοσης
α) στα 50000 kVA
β) στα 40000 kVA
γ) στα 20000 kVA
δ) στα 10000 kVA

Peak Efficiency Index
a) at 50000 kVA
b) at 40000 kVA
c) at 20000 kVA
d) at 10000 kVA

3.22

Καθαρά βάρη και διαστάσεις
- Βάρος μεταφοράς
- Πυρήνας και τυλίγματα
- Δοχείο Μ/Σ και εξαρτήματα
- Λάδι
- Συνολικό βάρος Μ/Σ
- Βάρος δοχείου Μ/Σ
- Συνολικό ύψος (συμπεριλαμβανομένων
   και των μονωτήρων διελεύσεως)
- Ύψος πάνω από το κέλυφος
- Διαστάσεις της προβολής του Μ/Σ στο επίπεδο     στηρίξεώς του αναφερόμενες στον άξονα που διέρχεται από τους 
μονωτήρες Υ.Τ
- Παράλληλα με τον παραπάνω άξονα
- Κάθετα στον παραπάνω άξονα

Net Weights and Dimensions
- Weight of transportation
- Core and windings
- Transformers Tank and accessories
- Oil
- Total Transformers Weight
- Transformers Tank Weight
- Total Height (with bushings)
- Height above the tank
- Dimensions of the projection of the transformer in the support level, as refers to the axis that comes 
through the HV axis.
- Parallel to the above axis
- Vertically to the aboxe axis

3.23  Δοκιμές (αποδοχή των προδιαγραφόμενων δοκιμών)  Tests (acceptance of the descripted tests) ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 170 kV SF6 ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 170 kV SF6 OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS
Περιγραφή SS-97-11 / 01.2016 Description SS-97-11 / 01.2016

1 Τύπος και κατασκευαστής Type and manufacture Διακόπτης SF6 live tank, υπαίθριου τύπου
2 Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος Ambient temperature range -25 ⁰C έως +45 ⁰C

3 Τύπος τεχνολογίας διακοπής Type of interrupter technology
Φυσητού τύπου ή αυτοφυσητού τύπου ή αυτοέκρηξης ή 

αυτοσυμπίεσης ή αυτοεπέκτασης

1.2
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4 Αριθμός μηχανισμών λειτουργίας Number of operating mechanisms Ένα (1) και για τους τρεις πόλους του διακόπτη

5 Τρόπος λειτουργίας Operating mode Τριπολική λειτουργία κατάλληλη και για αυτόματη επαναφορά

6 Αριθμός μονάδων (θαλάμων) διακοπής ανά πόλο Number of interrupting units Μία (1) μονάδα (θάλαμο) διακοπής ανά πόλο
7 Τύπος αερίου που χρησιμοποιείται στον θάλαμο Type of gas used in the breaking chamber Eξαφθοριούχο θείο (SF6)
8 Είναι το εξαφθοριούχο θείο σύμφωνα με το κανονισμό IEC-60376 Is the SF6 gas in accordance with IEC – 60376?

9 Τύπος και περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας Type and description of the operating mechanism

Ελατηριωτός αποθηκευμένης ενέργειας ή υδραυλικός 
αποτελούμενος από ένα πίνακα που εμπεριέχει το μηχανισμό 

λειτουργίας και τη μονάδα ελέγχου ή από ένα πίνακα με τη μονάδα 
ελέγχου και έναν άλλο με το μηχανισμό λειτουργίας

10

Βοηθητικές τάσεις τροφοδοσίας                                                                                                                                                          
α) Για τα κυκλώματα ανοίγματος και κλεισίματος                                                                                                                             
β) Για όλα τα άλλα κυκλώματα ελέγχου και σημάνσεως                                                                                                                       
γ) Για τα κυκλώματα θέρμανσης και φωτισμού                                                                                                                                 
δ) Για το κινητήρα του μηχανισμού λειτουργίας

Auxiliary supply voltages                                                                                                                                                          
a) For the opening and closing circuits                                                                                                                           
b) For all other control and signaling circuits                                                                                                                       
c) For the heating and light circuits                                                                                                                               
d) For the motor of the operating mechanism

α) 110V Σ.Ρ                                                                
β) 110 V Σ.Ρ                                                                
γ) 220 V E.P                                                                           
δ) 110 V Σ.Ρ

11 Είναι ο πίνακας ελέγχου και μηχανισμού λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου VII-9 α έως ο;                                        
Is the circuit breakers control and operating mechanism cabinet in accordance with the requirement 
of paragraph VII – 9 –a to p

α. Εάν όχι, να υποδειχθούν αποκλίσεις a. If no, indicate deviations

12
Μήκος ερπυσμού της στήλης μονώσεως και του θαλάμου διακοπής                                                                                           
α. Μεταξύ ενεργών τμημάτων και γης                                                                                                                                                   
β. Κατά μήκος των ακροδεκτών του διακόπτη

Creepage distance of the isolating column and breaking chambers housing                                                                                       
a.Between live parts and earth                                                                                                                                                
b. Across breaker terminals

α. 25 mm/KV (4250 mm)                                                                                             
β. 25 mm/KV (4250 mm)

13
Μπορεί ο προσφερόμενος τύπος διακόπτη να αντέξει επιτυχώς τις ακόλουθες σεισμικές καταπονήσεις; 0,5g οριζοντίως (x 
και y άξονες) και 0,25g κατακόρυφος (z άξονας);

Can the offered type of circuit breaker withstand successfully the seismic severity levels of 0.5 g 
horizontal (x and y axis) and 0.25 g vertical?

Ονομαστικά χαρακτηριστικά   Rated characteristics
α. Ονομαστική τάση a. Rated voltage 170KV
β. Ονομαστική συχνότητα b. Rated frequency 50 Hz
γ. Ονομαστικό κανονικό ρεύμα c. Rated normal current 2000 Α
δ. Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου                                                                                                                              
-  Μεταξύ φάσεως και γης, μεταξύ φάσεων και κατά μήκος των ανοικτών επαφών του διακόπτη

d. Rated power frequency withstand voltage                                                                                                                                 
- Phase to earth, between phases and across open circuit breaker contacts

325 ΚV (rms)

ε. Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής                                                                                                                            
-  Φάση προς γη, μεταξύ φάσεων και κατά μήκος των ανοικτών επαφών του διακόπτη

e. Rated lightning impulse withstand voltage                                                                                                                          
-  Phase to earth, between phases and across open circuit breaker contacts

750 ΚV (μέγιστη τιμή)

στ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος (συνιστώσα AC, ενδεικνυόμενη τιμή) f. Rated short circuit breaking current (AC component, rms value)  31,5 kΑ

ζ. Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος κατά το κλείσιμο j. Rated short – circuit making current 79 kΑ (μέγιστη τιμή)
η. Ονομαστικός κύκλος λειτουργίας k. Rated operating sequence Ο-0,3s-CO-3 min- CO
θ. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος l. Rated duration of short circuit 3 sec
κ. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής n. Rated short – time withstand current 31,5 kA (rms)
λ. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής o. Rated peak withstand current 79ΚΑ (μέγιστη τιμή)
μ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής p.Rated line – charging breaking current 63 Α (rms)
ν. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστου καλωδίου q.Rated cable – charging breaking current 160 Α (rms)
ξ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής φασικής απόκλισης r. Rated out – of – phase breaking current 7,875 ΚΑ (rms)
ο. Ονομαστικό ρεύμα φασικής απόκλισης κατά το κλείσιμο s. Rated out – of – phase making current 11ΚΑ (μέγιστη τιμή)
π. Κατηγορία μηχανικής αντοχής t. Mechanical endurance class Μ2 (10000 λειτουργίες)
ρ. Κατηγορία επαναφής κατά το κλείσιμο χωρητικού ρεύματος u. Restrike class during capacitive current breaking C1
σ. Ονομαστικός χρόνος διακοπής v. Rated break time ≤ 2,55 κύκλοι (51ms)
τ. Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος w. Rated closing time ≤ 3,5 κύκλοι (70ms )
υ. Ονομαστικός χρόνος ανοίγματος x. Rated opening time ≤ 1,8 κύκλοι (36ms)

15 Ικανότητα διακοπής ρεύματος αυτεπαγωγής παράλληλης αντιστάθμισης Shunt reactor load switching current 100 - 315 Α ή ευρύτερο διάστημα

16
Είναι το πλαίσιο του διακόπτη εφοδιασμένο με έναν ακροδέκτη γειώσεως όπως περιγράφεται στη παράγραφο VIII-9; Is the circuit breakers frame equipped with an earthling terminal as described in paragraph VIII – 9

17 Τύπος των κυρίων επαφών του διακόπτη Type of main contacts
18 Υλικό των κυρίων επαφών του διακόπτη Material of the main contacts

19

Μέσο απόσβεσης τόξου (SF6)                                                                                                                                                                 
α. Ονομαστική πίεση του SF6 σε bar ή Μρa                                                                                                                                        
β. Πίεση σήμανσης SF6 σε bar ή Μρa                                                                                                                                                        
γ. Πίεση κλειδώματος SF6 σε bar ή Μρa                                                                                                                                             
δ. Ρυθμός απώλειας SF6 /έτος                                                                                                                                                              
ε. Βάρος του SF6                                                                                                                                                                                            
στ. Ελάχιστη απαιτούμενη πίεση SF6 για λειτουργία

Arc quenching medium ( SF6)                                                                                                                                                                 
a. Rated pressure of SF6 in bar or MPa                                                                                                                                       
b. SF6 alarm pressure in bar MPa                                                                                                                                                        
c. SF6 lockout pressure in bar or MPa                                                                                                                                         
d. SF6 loss – rate /year                                                                                                                                                           
e. Mass of SF6 for the entire breaker                                                                                                                                                                                           
f. Minimum SF6 operating pressure

20 Αριθμός των βοηθητικών ελεύθερων τάσεως επαφών Number of auxiliary free contacts Επτά (7) ανοιχτές επαφές  - Επτά (7) κλειστές επαφές     
21 Αριθμός των πηνίων πτώσεως Number of tripping coils Δύο (2)
22 Αριθμός των πηνίων κλεισίματος Number of closing coils Ένα (1)
23 Βάρος του διακόπτη συμπεριλαμβανομένου και του SF6 Weight of the entire breaker complete with SF6
24 Βάρος του διακόπτη με πλήρωση SF6 και όλα τα εξαρτήματα όπως εν λειτουργία Weight of the entire breaker complete with SF6 and all fittings as in service
25 Είναι ο διακόπτης τύπου ενεργού λέβητος ; Is the breaker of the live tank type?

26 Κλάση προστασίας του πίνακα ελέγχου και μηχανισμού λειτουργίας του διακόπτη IP class protection of breaker’s control and operating mechanism cabinet
Και οι δύο πίνακες θα είναι κλάσεως προστασίας IP55 κατά IEC 

60529 γαλβανισμένοι εν θερμώ
27 Είναι ο μηχανισμός λειτουργίας ελεύθερης πτώσης; (κατά IEV 441-16-31) Is the mechanism trip-free? (as per IEV 441-16-31)
28 Διαστάσεις του διακόπτη Dimensions of the breaker
29 Παραδίδεται ο διακόπτης πλήρης με αέριο SF6, κατάλληλης ποσότητας για τη λειτουργία του; Is the circuit breaker delivered filled with the appropriate for its operation quantity of SF6 gas?
30 Είναι η συσκευασία σύμφωνη με τια απαιτήσεις της παρ. XV; Is the packing according the requirements of par. XV? 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ 20 KV) ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ

24 KV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS TO BE USED FOR OVERHEAD DISTRIBUTION LINE 
PROTECTION IN AIR INSULATED OUTDOOR (20 KV BAYS INCLUDED) SUBSTATIONS 

Περιγραφή TD-53-04 / 04.2008 Description TD-53-04 / 04.2008

1 Τύπος και κατασκευαστής Type and manufacture
2 Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος Ambient temperature range -25 ⁰C έως +45 ⁰C
3 Τύπος δοχείου Type of tank Ενεργού τύπου
4 Μέσο διακοπής της μονάδας (θαλάμου) διακοπής Interruption medium of the interrupter unit (chamber) Κενού
5 Αριθμός των μονάδων (θαλάμων) διακοπής ανά πόλο Number of interrupter units (chambers) per pole Μία μονάδα (θάλαμος) διακοπής ανά πόλο

6 Τρόπος λειτουργίας του διακόπτη Method of operation of the circuit breaker
Τριπολική λειτουργία κατάλληλη και για 

τριπολική αυτόματη επαναφορά

7 Αριθμός μηχανισμών λειτουργίας Number of operating mechanisms Ένα (1) μηχανισμό λειτουργίας κοινός και για τους τρεις πόλους
8 Τύπος και περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας Type and description of the operating mechanism

9 Τύπος πτώσεως Type of tripping Ελεύθερης πτώσης σύμφωνα με το κανονισμό IEC-60050 (441)

10

Βοηθητικές τάσεις τροφοδοσίας                                                                                                                                                          
α) Για τα κυκλώματα ανοίγματος και κλεισίματος                                                                                                                             
β) Για όλα τα άλλα κυκλώματα ελέγχου και σημάνσεως                                                                                                                       
γ) Για το κινητήρα του ελατηρίου του μηχανισμού (εάν εφαρμόσιμο)                                                                                                                               
δ) Για το μόνιμο μαγνήτη (εάν εφαρμόσιμο)                                                                                                                                        
ε) Για τις αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης και το φωτισμό                                                                                                                   
στ) Ανοχές της βοηθητικής τάσεως συνεχούς ρεύματος

Auxiliary supply voltages                                                                                                                                                          
a) For the tripping, opening and closing circuits                                                                                                                         
b) For all other control and signaling circuits                                                                                                                       
c) For the motor of the spring charged mechanism (if applicable)                                                                                                                               
d) For the permanent magnet (if applicable)                                                                                             
e) For the anti condensation heaters (resistors) and light                                                                     f) 
Tolerances of the auxiliary DC supply voltage

α) 110V Σ.Ρ                                                                
β) 110 V Σ.Ρ                                                                
γ)110 V Σ.Ρ                                                                           
δ) 110 V Σ.Ρ                                                                
ε) 220 V Ε.Ρ.                                                            

στ) +10% / - 15%

11 Είναι ο πίνακας μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου VII – α έως ν;
Is the operating mechanism and control cabinet in accordance with the requirement of paragraph VII 
– 8 – a up to n?

Χαρακτηριστικά Μ/Σ έντασης Current transformer characteristics

α. Τύπος a. Type Εξωτερικού ξηρού τύπου

1.3

14

D.Balampanis



β. Να υποδειχθεί πού ακριβώς οι μετασχηματιστές έντασης είναι εγκατεστημένοι b. Indicate exactly where the CTs are located at
Σε ένα μεταλλικό γαλβανισμένο εν θερμώ ικρίωμα

(κοινό με τον Α/Δ)
γ. Για τους Μ/Σ έντασης σχέσεως 600-400/5 Α                                                                                                                                   
1. Σχέση                                                                                                                                                                                                    
2. Ονομαστική ισχύς εξόδου                                                                                                                                                                       
3. Κλάση ακριβείας                                                                                                                                                                                       
4. Συντελεστής ορίου ακριβείας                                                                                                                                                                   
5. Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος                                                                                                                                                          
6. Αριθμός Μ/Σ έντασης

c. For the 600 – 400 / 5A CTs                                                                                                                           
1. Ratio                                                                                                                                                                                                  
2. Rated output power                                                                                                                                                                       
3. Accuracy class                                                                                                                                                                                       
4. Accuracy limit factor                                                                                                                                                                  
5. Rated primary current
6. Number of CTs                                                                                                                                                         

1. 600-400/5 Α                                                                                                                                                                                                    
2. 30 V Α                                                                                                                                                                     

3. 5 Ρ                                                                                                                                                                                      
4. 20                                                                                                                                                                   

5. 600-400 Α
6.  3                                                                                                                                                         

δ. Για Μ/Σ έντασης σχέσεως 720-95/0,58 Α                                                                                                                                         
1. Σχέση                                                                                                                                                                                                    
2. Ονομαστική ισχύς εξόδου                                                                                                                                                                       
3. Κλάση ακριβείας                                                                                                                                                                                       
4. Συντελεστής ορίου ακριβείας                                                                                                                                                                   
5. Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος                                                                                                                                                          
6. Αριθμός Μ/Σ έντασης

d. For the 720-950 / 0.58A CTs                                                                                                                           
1. Ratio                                                                                                                                                                                                  
2. Rated output power                                                                                                                                                                       
3. Accuracy class                                                                                                                                                                                       
4. Accuracy limit factor                                                                                                                                                                  
5. Rated primary current
6. Number of CTs                                                                                                                                                          

1. 720-950/0,58 Α                                                                                                                                                                                                  
2. 30 V Α                                                                                                                                                                     

3. 5 Ρ                                                                                                                                                                                      
4. 20                                                                                                                                                                   

5. 720-950 A
6.  3                                                                                                                                                         

ε. Δεδομένα κοινά για όλους τους τύπους μετασχηματιστών εντάσεως                                                                                                                                      
1. Μέγιστη τάση                                                                                                                                                                                                  
2. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του πρωτεύοντος. (για Μ/Σ έντασης εξωτερικού χώρου μόνον)                                                                                                                                                                       
3. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής του πρωτεύοντος. (για Μ/Σ έντασης εξωτερικού χώρου μόνον)                                                                                                                                                                                       
4.Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του δευτερεύοντος                                                                                                                                                                  
5. Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας                                                                                                                                                          
6. Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα                                                                                                                                         
7. Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα

e. Data common to all type of CTs                                                                                                                           
1. Highest voltage                                                                                                                                                                                                  
2. Power frequency withstand voltage of primary (Not applicable to bushing type CTs)                                                                                                                                                                      
3. Lightning impulse withstand voltage of primary (Not applicable to bushing type CTs)                                                                                                                                                                                      
4. Power frequency withstand voltage of secondary                                                                                                                                                                  
5. Rated continuous thermal current                                                                                                                                                        
6. Rated short – time thermal current                                                                                                             
7. Rated dynamic current

                                                                                                                                   
1. 24 KV                                                                                                                                                                                                 
2. 60 KV                                                                                                                                                                       
3. 150 KV                                                                                                                                                                                       

4. 3 KV                                                                                                                                                                  
5. 1,2 x In                                                                                                                                                          
6. 25 ΚΑ                                                                                                                                        

7. 62,5 ΚΑ

Ονομαστικά χαρακτηριστικά του διακόπτη Circuit breaker’s rated characteristics
α. Ονομαστική τάση a. Rated voltage 24 KV

β. Ονομαστική συχνότητα b. Rated frequency 50 Hz

γ. Ονομαστικό ρεύμα c. Rated normal current 1250 Α
δ. Ονομαστικά επίπεδα μόνωσης                                                                                                                                                                
1. Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου – κοινή τιμή                                                                                                      
2. Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής – κοινή τιμή

d. Rated insulation levels                                                                                                                                 
1. Rated power frequency withstand voltage – common value                                                             2. 
Rated lightning impulse withstand voltage – common value

                                                                                                                                                              
1. 60 KV  (rms)                                                                                                      

2. 150 KV μέγιστη τιμή
ε. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος συνιστώσα Ε.Ρ.  e. Rated short circuit breaking current, AC component 25 ΚΑ (rms)
ζ. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος g. Rated duration of short circuit 3 sec

η. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου h. First – pole – to – clear factor 1,5
θ. Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος κατά το κλείσιμο i. Rated short – circuit making current 62,5 ΚΑ μέγιστη τιμή

ι. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής j. Rated short – time withstand current 25 ΚΑ (rms)

κ. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής k. Rated peak withstand current 62,5 ΚΑ μέγιστη τιμή

λ. Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργίας l. Rated operating sequence Ο-0,3s-CO-15s-CO-15s-CO

μ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστου καλωδίου m. Rated cable – charging breaking current 31,5 Α (rms)

ν. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής n. Rated line – charging breaking current 10 Α (rms)

ξ. Κατηγορία μηχανικής αντοχής o. Mechanical endurance class Μ2 (10000 χειρισμοί)
ο. Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής p. Electrical endurance class Ε1

π. Κατηγορία επαναφής κατά το κλείσιμο χωρητικού ρεύματος q. Restrike class during capacitive current breaking C1

ρ. Ονομαστικός χρόνος διακοπής r. Rated break time 80 ms

σ. Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος s. Rated closing time 75 ms

τ. Ονομαστικός χρόνος ανοίγματος t. Rated opening time 70 ms

14 Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη Type of the main contacts

15 Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη Material of the main contacts

16 Κλάση προστασίας του πίνακα μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου του διακόπτη Class protection of the breaker’s operating mechanism and control cabinet ΙΡ 55 κατά IEC-60144
17 Αριθμός ελεύθερων βοηθητικών επαφών Number of auxiliary free contacts Δέκα (10) κανονικά ανοιχτές  - Δέκα (10) κανονικά κλειστές     

18 Αριθμός πηνίων πτώσεως Number of tripping coils Ένα (1)
19 Αριθμός πηνίων κλεισίματος Number of closing coils Ένα (1)
20 Βάρος του διακόπτη Weight of the breaker
21 Διαστάσεις του διακόπτη συμπεριλαμβανομένου και του ικριώματος στήριξής του Dimension of the circuit breaker along with its steel support structure

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 3×4 MVAR ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ 20KV) ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ

24 KV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS TO BE USED FOR CAPACITORS BANKS (3×4 MVAR) 
PROTECTION IN AIR INSULATED OUTDOOR (20 KV BAYS INCLUDED) SUBSTATIONS 

Περιγραφή TD-54-04 / 04.2008 Description TD-54-04 / 04.2008

1 Τύπος και κατασκευαστής Type and manufacture
2 Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος Ambient temperature range -25 ⁰C έως +45 ⁰C
3 Τύπος δοχείου Type of tank Ενεργού τύπου
4 Μέσο διακοπής της μονάδας (θαλάμου) διακοπής Interruption medium of the interrupter unit (chamber) Κενού
5 Αριθμός των μονάδων (θαλάμων) διακοπής ανά πόλο Number of interrupter units (chambers) per pole Μία μονάδα (θάλαμος) διακοπής ανά πόλο
6 Τρόπος λειτουργίας του διακόπτη Method of operation of the circuit breaker Τριπολική λειτουργία

7 Αριθμός μηχανισμών λειτουργίας Number of operating mechanisms Ένας (1) μηχανισμός λειτουργίας κοινός και για τους τρεις πόλους
8 Τύπος και περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας Type and description of the operating mechanism
9 Τύπος πτώσεως Type of tripping Ελεύθερης πτώσης σύμφωνα με το κανονισμό IEC-60050 (441)

10

Βοηθητικές τάσεις τροφοδοσίας                                                                                                                                                          
α) Για τα κυκλώματα ανοίγματος και κλεισίματος                                                                                                                             
β) Για όλα τα άλλα κυκλώματα ελέγχου και σημάνσεως                                                                                                                       
γ) Για το κινητήρα του ελατηρίου του μηχανισμού (εάν εφαρμόσιμο)                                                                                                                               
δ) Για το μόνιμο μαγνήτη (εάν εφαρμόσιμο)                                                                                                                                        
ε) Για τις αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης και το φωτισμό                                                                                                                   
στ) Ανοχές της βοηθητικής τάσεως συνεχούς ρεύματος

Auxiliary supply voltages                                                                                                                                                          
a) For the tripping, opening and closing circuits                                                                                                                         
b) For all other control and signaling circuits                                                                                                                       
c) For the motor of the spring charged mechanism (if applicable)                                                                                                                               
d) For the permanent magnet (if applicable)                                                                                             
e) For the anti condensation heaters (resistors) and light                                                                      f) 
Tolerances of the auxiliary D.C. supply voltage

α) 110 V Σ.Ρ                                                                
β) 110 V Σ.Ρ                                                                
γ)110 V Σ.Ρ                                                                           
δ) 110 V Σ.Ρ                                                                
ε) 220 V Ε.Ρ.                                                            

στ) +10% / - 15%

11 Είναι ο πίνακας μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου VII – α έως ν;
Is the operating mechanism and control cabinet in accordance with the requirement of paragraph VII 
– 8 – a up to n?

12
Τύπος περιβλήματος της στήλης μονώσεως και του θαλάμου διακοπής Type of housing of the isolating column and of the interrupter chamber

Είτε από εξαιρετικής αντοχής πορσελάνης είτε από πυριτιούχο 
λάστιχο είτε από EPDM

13
Μήκος ερπυσμού της στήλης μονώσεως και του θαλάμου διακοπής                                                                                 
α. Μεταξύ ενεργών μερών και γης                                                                                                                                                          
β. Κατά μήκος των ακροδεκτών του διακόπτη

Creepage distance of the isolating column and interrupting chamber                                                                                                                                                    
a.Between live parts and earth                                                                                                                                                
b. Across breaker terminals

α. 25 mm/KV (600mm)                                                                                                                                                          
β. 25 mm/KV (600mm)

14
Ικανοποιεί το ικρίωμα στήριξης του διακόπτη ενεργού δοχείου τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII – 4 – β;

Does the steel support structure of the live tank breaker satisfy the requirements of paragraph VIII – 
4 – b?

15 Σε σχέση με το μεταλλικό ικρίωμα στήριξης, καλύπτει η προσφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII – 4 α,γ,δ,ε και στ;
With regard the steel support structure, does the offer comply with the requirements of paragraph 
VIII – 4 a, c, d, e and f ?

Χαρακτηριστικά Μ/Σ έντασης Current transformer characteristics

α. Τύπος a. Type Εξωτερικού ξηρού τύπου

β. Να υποδειχθεί που ακριβώς οι μετασχηματιστές έντασης είναι εγκατεστημένοι b. Indicate exactly where the CTs are located at
Σε ένα μεταλλικό γαλβανισμένο εν θερμώ ικρίωμα

(κοινό με τον Α/Δ)

γ. Για τους Μ/Σ έντασης σχέσεως 400/5-5 Α                                                                                                                                     c. For the 400 / 5-5 A CTs
    1. Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων 1. Number of secondaries Δύο τυλίγματα στο δευτερεύον
    2. Για το τύλιγμα προστασίας
         α. Ονομαστική ισχύς εξόδου 
         β. Κλάση ακριβείας
         γ. Συντελεστής ορίου ακριβείας

    2. For the protection winding
         a. Rated output power 
         b. Accuracy class
         c. Accuracy limit factor

    
α. 30VA

β. 5Ρ
 γ. 20

1.4
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    3. Για το τύλιγμα μέτρησης
        α. Ονομαστική ισχύς εξόδου 
        β. Κλάση ακριβείας
        γ. Συντελεστής ασφαλείας οργάνου (FS)                                                                                                                                

    3. For the metering winding
        a. Rated output power 
        b. Accuracy class
       c. Instrument security factor (FS)                                                                                                                               

    
α. 30 VA

β. 0,5
 γ. FS≤5

δ. Για Μ/Σ έντασης σχέσεως 720-95/0,58 Α                                                                                                                                       d. For the 720-950 / 0.58A CTs
    1. Σχέση     1. Ratio 720-950/0,58 Α
    2. Ονομαστική ισχύς εξόδου     2. Rated output power 30 V A
    3. Κλάση ακριβείας     3. Accuracy class 5 Ρ
    4. Συντελεστής ορίου ακριβείας     4. Accuracy limit factor 20
    5. Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος     5. Rated primary current 720-950 Α
ε. Δεδομένα κοινά για όλους τους τύπους μετασχηματιστών εντάσεως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        e. Data common to all type of CTs
    1. Μέγιστη τάση     1. Highest voltage 24 KV
    2. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του πρωτεύοντος. (Μη εφαρμόσιμη για Μ/Σ έντασης μονωτήρων διέλευσης)     2. Power frequency withstand voltage of primary (Not applicable to bushing CTs) 60 KV
    3. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής του πρωτεύοντος. (Μη εφαρμόσιμη για Μ/Σ έντασης μονωτήρων διέλευσης)     3. Lightning impulse withstand voltage of primary (Not applicable to bushing CTs) 150 KV
    4.Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του δευτερεύοντος     4. Power frequency withstand voltage of secondary 3 KV
    5. Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας     5. Rated continuous thermal current 1,2 x In
    6. Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα     6. Rated short – time thermal current 25 ΚΑ
    7. Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα     7. Rated dynamic current 62,5 ΚΑ

17 Μήκος ερπυσμού του περιβλήματος για Μ/Σ έντασης υπαίθριου τύπου Creepage distance of the housing for the outdoor type of CTs 600 mm

18 Να υποδειχθεί το υλικό και το σχήμα των ακροδεκτών των Μ/Σ έντασης Indicate material and shape of current transformer terminals
Από επινικελωμένο χαλκό ή ορείχαλκο και θα είναι σχήματος 

ορθογωνίου
19 Να υποδειχθεί το υλικό καθώς και η θέση εγκατάστασης του τερματικού κιβωτίου των δευτερευόντων τυλιγμάτων Indicate secondary terminal box material and location for the current transformers
20 Είναι το μεταλλικό ικρίωμα στήριξης του διακόπτη γαλβανισμένο εν θερμώ; Is the steel support structure of the breaker hot – dip galvanized?
21 Είναι το τερματικό κιβώτιο δευτερευόντων τυλιγμάτων των Μ/Σ έντασης γαλβανισμένο εν θερμώ; (εάν εφαρμόσιμο) Is the secondary terminal box of the CTs hot – dip galvanized (if applicable)?

22
Έχουν και οι έξι (6) Μ/Σ εντάσεως (τρεις σχέσεως 400/5-5 Α και τρεις σχέσεως 720-950/0.58Α) ίδια βάση δράσης ώστε να 
είναι εναλλάξιμοι;

Do the six (6) CTs (three of ratio 400/5-5A and three of ratio 720-950/0,58A) have identical bases, so 
that to be interchangeable?

Ονομαστικά χαρακτηριστικά του διακόπτη Circuit breaker’s rated characteristics
α. Ονομαστική τάση a. Rated voltage 24 KV
β. Ονομαστική συχνότητα b. Rated frequency 50 Hz
γ. Ονομαστικό ρεύμα c. Rated normal current 1250 Α
δ. Ονομαστικά επίπεδα μόνωσης                                                                                                                                                                     
1. Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου – κοινή τιμή                                                                                                     
2. Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής – κοινή τιμή

d. Rated insulation levels                                                                                                                                 
1. Rated power frequency withstand voltage – common value                                                             2. 
Rated lightning impulse withstand voltage – common value

                                                                                                                                                                  
1. 60 KV (rms)                                                                                                   

2. 150 KV μέγιστη τιμή
ε. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος συνιστώσα Ε.Ρ.  e. Rated short circuit breaking current, AC component 25 ΚΑ rms
στ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος συνιστώσα Σ.Ρ, επί τοις % τιμή f. Rated short circuit breaking current, DC component in %
ζ. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος g. Rated duration of short circuit 3 sec
η. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου h. First – pole – to – clear factor 1,5
θ. Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος κατά το κλείσιμο i. Rated short – circuit making current 62,5 ΚΑ μέγιστη τιμή
ι. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής j. Rated short – time withstand current 25 ΚΑ rms
κ. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής k. Rated peak withstand current 62,5 ΚΑ μέγιστη τιμή
λ. Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργίας l. Rated operating sequence Ο-0,3s-CO-3min-CO
μ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής μιας συστοιχίας πυκνωτού m. Rated single capacitor bank breaking current 400 Α rms
ν. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής μιας συστοιχίας πυκνωτού ενώ ήδη μια άλλη έχει απενεργοποιηθεί n. Rated back – to – back capacitor bank breaking current 400 Α rms
ξ. Ονομαστικό ρεύμα κατά το κλείσιμο μιας συστοιχίας πυκνωτών o. Rated single capacitor bank inrush making current 5 ΚΑ μέγιστη τιμή
ο. Ονομαστικό ρεύμα κατά το κλείσιμο μιας συστοιχίας πυκνωτών ενώ ήδη μια άλλη έχει ενεργοποιηθεί p. Rated back – to – back capacitor bank inrush making current 20 ΚΑ μέγιστη τιμή
π. Κατηγορία μηχανικής αντοχής q. Mechanical endurance class Μ2 (10000 χειρισμοί)
ρ. Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής r. Electrical endurance class Ε1
σ. Κατηγορία επαναφής κατά το κλείσιμο χωρητικού ρεύματος s. Restrike class during capacitive current breaking C2
τ. Ονομαστικός χρόνος διακοπής t. Rated break time 80 ms
υ. Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος u. Rated closing time 75 ms
φ. Ονομαστικός χρόνος ανοίγματος v. Rated opening time 70 ms
x. Ονομαστική παροδική τάση ανάκτησης για τερματικά σφάλματα                                                                                                                                                                
1. Μέγιστη τιμή                                                                                                                                                                                         
2. Ρυθμός ανόδου της τάσεως ανάκτησης                                                                                                                                           
3. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου

u .Rated transient recovery voltage for terminal faults                                                                                                                                                                
1. Peak value                                                                                                                                                                                       
2. Rate of rise of recovery voltage                                                                                                                                           
3. First – pole – to – clear factor

                                                                                                                                                               
1. 41 KV                                                                                                                                                                                        

2. 0,47 KV/μs                                                                                                                                           
3. 1,5

24 Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη Type of the main contacts
25 Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη Material of the main contacts
26 Κλάση προστασίας του πίνακα μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου του διακόπτη Class protection of the breaker’s operating mechanism and control cabinet ΙΡ 55 κατά IEC-60144
27 Αριθμός ελεύθερων βοηθητικών επαφών Number of auxiliary free contacts Δέκα (10) κανονικά ανοιχτές.  - Δέκα (10) κανονικά κλειστές
28 Αριθμός πηνίων πτώσεως Number of tripping coils Ένα (1)
29 Αριθμός πηνίων κλεισίματος Number of closing coils Ένα (1)
30 Βάρος του διακόπτη Weight of the breaker
31 Βάρος του ικριώματος του διακόπτη ενεργού δοχείου Weight of the live tank breaker’s support structure
32 Διαστάσεις του διακόπτη συμπεριλαμβανομένου και του ικριώματος στήριξής του Dimension of the circuit breaker along with its steel support structure
33 Είναι το ικρίωμα στήριξης του διακόπτη γαλβανισμένο εν κενώ Is the breaker’s steel support structure hot – dip galvanized?
34 Ανοχές της βοηθητικής τάσεως Σ.Ρ. του πηνίου πτώσεως Tolerances of the D.C. auxiliary voltage for the tripping coil -30%, +10%

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΖΥΓΩΝ 20KV ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ 20KV) ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ

24 KV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS TO BE USED FOR BUS BAR COUPLING PURPOSES 
IN AIR INSULATED OUTDOOR (20 KV BAYS INCLUDED) SUBSTATIONS

Περιγραφή TD-55-03 / 04.2008 Description TD-55-03 / 04.2008
1 Τύπος και κατασκευαστής Type and manufacture
2 Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος Ambient temperature range -25 ⁰C έως +45 ⁰C
3 Τύπος δοχείου Type of tank Ενεργού δοχείου
4 Μέσο διακοπής της μονάδας (θαλάμου) διακοπής Interruption medium of the interrupter unit (chamber) Κενού
5 Αριθμός των μονάδων (θαλάμων) διακοπής ανά πόλο Number of interrupter units (chambers) per pole Μία μονάδα (θάλαμος) διακοπής ανά πόλο
6 Τρόπος λειτουργίας του διακόπτη Method of operation of the circuit breaker Τριπολική λειτουργία

7 Αριθμός μηχανισμών λειτουργίας Number of operating mechanisms
Ένας (1) μηχανισμός λειτουργίας κοινός και για τους τρεις πόλους

8 Τύπος και περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας Type and description of the operating mechanism

9 Τύπος πτώσεως Type of tripping Ελεύθερης πτώσης σύμφωνα με το κανονισμό IEC-60050 (441)

10

Βοηθητικές τάσεις τροφοδοσίας                                                                                                                                                          
α) Για τα κυκλώματα ανοίγματος και κλεισίματος                                                                                                                             
β) Για όλα τα άλλα κυκλώματα ελέγχου και σημάνσεως                                                                                                                       
γ) Για το κινητήρα του ελατηρίου του μηχανισμού (εάν εφαρμόσιμο)                                                                                                                               
δ) Για το μόνιμο μαγνήτη (εάν εφαρμόσιμο)                                                                                                                                        
ε) Για τις αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης και το φωτισμό                                                                                                                   
στ) Ανοχές της βοηθητικής τάσεως συνεχούς ρεύματος

Auxiliary supply voltages                                                                                                                                                          
a) For the tripping, opening and closing circuits                                                                                                                         
b) For all other control and signaling circuits                                                                                                                       
c) For the motor of the spring charged mechanism (if applicable)                                                                                                                               
d) For the permanent magnet (if applicable)                                                                                             
e) For the anti condensation heaters (resistors) and light                                                                     f) 
Tolerances of the auxiliary D.C. supply voltage

α) 110V Σ.Ρ                                                                
β) 110 V Σ.Ρ                                                                
γ) 110 V Σ.Ρ                                                                           
δ) 110 V Σ.Ρ                                                                
ε)  220 V Ε.Ρ.                                                            

στ) +10% / - 15%

11 Είναι ο πίνακας μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου VII – α έως ν;
Is the operating mechanism and control cabinet in accordance with the requirement of paragraph VII 
– 8 – a up to n?

12 Τύπος περιβλήματος της στήλης μονώσεως και του θαλάμου διακοπής Type of housing of the isolating column and of the interrupter chamber
Είτε από εξαιρετικής αντοχής πορσελάνης είτε από πυριτιούχο 

λάστιχο είτε από EPDM

13
Μήκος ερπυσμού της στήλης μονώσεως και του θαλάμου διακοπής                                                                                         α. 
Μεταξύ ενεργών μερών και γης                                                                                                                                                          
β. Κατά μήκος των ακροδεκτών του διακόπτη

Creepage distance of the isolating column and interrupting chamber                                                                                                                                                        
a. Between live parts and earth                                                                                                                                                
b. Across breaker terminals

α. 25 mm/KV (600mm)                                                                                                                                                          
β. 25 mm/KV (600mm)

14 Να δοθεί περιγραφή του υλικού και του σχήματος των ακροδεκτών του διακόπτη Describe the material and shape of the breaker’s terminal

15 Ικανοποιεί το ικρίωμα στήριξης του διακόπτη ενεργού δοχείου τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII – 4 – β;
Does the steel support structure of the live tank breaker satisfy the requirements of paragraph VIII – 
4 – b?

16 Σε σχέση με το μεταλλικό ικρίωμα στήριξης, καλύπτει η προσφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII – 4 α,γ,δ,ε και στ;
With regard the steel support structure, does the offer comply with the requirements of paragraph 
VIII – 4 a, c, d, e and f ?

Χαρακτηριστικά Μ/Σ έντασης Current transformer characteristics
α. Τύπος a. Type Εξωτερικού ξηρού τύπου

16
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β. Να υποδειχθεί που ακριβώς οι μετασχηματιστές έντασης είναι εγκατεστημένοι b. Indicate exactly where the CTs are located at
Σε ένα μεταλλικό γαλβανισμένο εν θερμώ ικρίωμα

(κοινό με τον Α/Δ)
γ. Για τους Μ/Σ έντασης σχέσεως 1440-1900/0,58 Α                                                                                                                                     c. For the 1440-1900 / 0.58A
    Για το τύλιγμα προστασίας     For the protection winding
     1. Σχέση      1. Ratio 1440-1900/0,58 Α
     2. Ονομαστική ισχύς εξόδου      2. Rated output power 30 V Α
     3. Κλάση ακριβείας      3. Accuracy class 5 Ρ
     4. Συντελεστής ορίου ακριβείας      4. Accuracy limit factor 20
     5. Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος      5. Rated primary current 1440-1900 Α
     6. Αριθμός Μ/Σ έντασης      6. Number of CTs Έξι (6)
δ. Δεδομένα επιπρόσθετα για τους μετασχηματιστές εντάσεως                                                                                                                                    d. Additional data for the CTs
    1. Μέγιστη τάση     1. Highest voltage 24 KV
    2. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του πρωτεύοντος     2. Power frequency withstand voltage of primary 60 KV
    3. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής του πρωτεύοντος     3. Lightning impulse withstand voltage of primary 150 ΚV
    4. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του δευτερεύοντος     4. Power frequency withstand voltage of secondary 3 KV
    5. Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας     5.Rated continuous thermal current 1,2 x In
    6. Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα     6. Rated short – time thermal current 25 ΚΑ
    7. Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα     7. Rated dynamic current 62,5 ΚΑ

18 Μήκος ερπυσμού του περιβλήματος για Μ/Σ έντασης υπαίθριου τύπου Creepage distance of the housing for the outdoor type of CTs 600 mm

19 Να υποδειχθεί το υλικό και το σχήμα των ακροδεκτών των Μ/Σ έντασης για το διακόπτη ενεργού δοχείου Indicate material and shape of current transformer terminals for the live tank type of breaker
Από επινικελωμένο χαλκό ή ορείχαλκο και θα είναι σχήματος 

ορθογωνίου
20 Είναι το μεταλλικό ικρίωμα στήριξης του διακόπτη γαλβανισμένο εν θερμώ; Is the steel support structure of the breaker hot – dip galvanized?

Ονομαστικά χαρακτηριστικά του διακόπτη Circuit breaker’s rated characteristics
α. Ονομαστική τάση a. Rated voltage 24 KV
β. Ονομαστική συχνότητα b. Rated frequency 50 Hz
γ. Ονομαστικό ρεύμα c. Rated normal current 2000 Α
δ. Ονομαστικά επίπεδα μόνωσης                                                                                                                                                                     
1. Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου – κοινή τιμή                                                                                                     
2. Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής – κοινή τιμή

d. Rated insulation levels                                                                                                                                 
1. Rated power frequency withstand voltage – common value                                                             2. 
Rated lightning impulse withstand voltage – common value

                                                                                                                                                                  
1. 60 KV (rms)                                                                                                   

2. 150 KV μέγιστη τιμή
ε. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος συνιστώσα Ε.Ρ.  e. Rated short circuit breaking current, AC component 25 ΚΑ rms
στ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος συνιστώσα Σ.Ρ, επί τοις % τιμή f. Rated short circuit breaking current, DC component in %
ζ. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος g. Rated duration of short circuit 3 sec
η. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου h. First – pole – to – clear factor 1,5
θ. Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος κατά το κλείσιμο i. Rated short – circuit making current 62,5 ΚΑ μέγιστη τιμή
ι. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής j. Rated short – time withstand current 25 ΚΑ rms
κ. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής k. Rated peak withstand current 62,5 ΚΑ μέγιστη τιμή
λ. Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργίας l. Rated operating sequence Ο-0,3s-CO-3min-CO
μ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής μιας συστοιχίας πυκνωτού m. Rated single capacitor bank breaking current 400 Α rms
ν. Ονομαστικό ρεύμα κατά το κλείσιμο μιας συστοιχίας πυκνωτών n. Rated single capacitor bank inrush making current 5 KΑ μέγιστη τιμή
ξ. Κατηγορία μηχανικής αντοχής o. Mechanical endurance class Μ2 (10000 χειρισμοί)
ο. Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής p. Electrical endurance class Ε1
π. Κατηγορία επαναφής κατά το κλείσιμο χωρητικού ρεύματος q. Restrike class during capacitive current breaking C1
ρ. Ονομαστικός χρόνος διακοπής r. Rated break time 80 ms
σ. Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος s. Rated closing time 75 ms
τ. Ονομαστικός χρόνος ανοίγματος t. Rated opening time 70 ms

22 Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη Type of the main contacts
23 Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη Material of the main contacts
24 Κλάση προστασίας του πίνακα μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου του διακόπτη Class protection of the breaker’s operating mechanism and control cabinet ΙΡ 55 κατά IEC-60144
25 Αριθμός ελεύθερων βοηθητικών επαφών Number of auxiliary free contacts Επτά (7) κανονικά ανοιχτές.  - Επτά (7) κανονικά κλειστές
26 Αριθμός πηνίων πτώσεως Number of tripping coils Ένα (1)
27 Αριθμός πηνίων κλεισίματος Number of closing coils Ένα (1)
28 Βάρος του ικριώματος του διακόπτη Weight of the breaker’s support structure
29 Διαστάσεις του διακόπτη συμπεριλαμβανομένου και του ικριώματος στήριξής του Dimension of the circuit breaker along with its steel support structure
30 Είναι το ικρίωμα στήριξης του διακόπτη γαλβανισμένο εν κενώ; Is the breaker’s steel support structure hot – dip galvanized?
31 Ανοχές της βοηθητικής τάσεως Σ.Ρ. του πηνίου πτώσεως Tolerances of the auxiliary voltage for the tripping coil -30%, +10%

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗ M/Σ 20KV ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ
24 KV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS FOR 20KV TRANSFORMER'S BAYS IN AIR 
INSULATED OUTDOOR SUBSTATIONS

Περιγραφή TD-56-03 / 04.2008 Description TD-56-03 / 04.2008
1 Τύπος και κατασκευαστής Type and manufacture
2 Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος Ambient temperature range -25 ⁰C έως +45 ⁰C
3 Τύπος δοχείου Type of tank Ενεργού δοχείου
4 Μέσο διακοπής της μονάδας (θαλάμου) διακοπής Interruption medium of the interrupter unit (chamber) Κενού
5 Αριθμός των μονάδων (θαλάμων) διακοπής ανά πόλο Number of interrupter units (chambers) per pole Μία μονάδα (θάλαμος) διακοπής ανά πόλο
6 Τρόπος λειτουργίας του διακόπτη Method of operation of the circuit breaker Τριπολική λειτουργία
7 Αριθμός μηχανισμών λειτουργίας Number of operating mechanisms Ένας (1) μηχανισμός λειτουργίας κοινός και για τους τρεις πόλους

8 Τύπος και περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας Type and description of the operating mechanism

9 Τύπος πτώσεως Type of tripping Ελεύθερης πτώσης σύμφωνα με τον κανονισμό IEC-60050 (441)

10

Βοηθητικές τάσεις τροφοδοσίας                                                                                                                                                          
α) Για τα κυκλώματα ανοίγματος και κλεισίματος                                                                                                                             
β) Για όλα τα άλλα κυκλώματα ελέγχου και σημάνσεως                                                                                                                       
γ) Για το κινητήρα του ελατηρίου του μηχανισμού (εάν εφαρμόσιμο)                                                                                                                               
δ) Για το μόνιμο μαγνήτη (εάν εφαρμόσιμο)                                                                                                                                        
ε) Για τις αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης και το φωτισμό                                                                                                                   
στ) Ανοχές της βοηθητικής τάσεως συνεχούς ρεύματος

Auxiliary supply voltages                                                                                                                                                          
a) For the tripping, opening and closing circuits                                                                                                                         
b) For all other control and signaling circuits                                                                                                                       
c) For the motor of the spring charged mechanism (if applicable)                                                                                                                               
d) For the permanent magnet (if applicable)                                                                                             
e) For the anti condensation heaters (resistors) and light                                                                     f) 
Tolerances of the auxiliary D.C. supply voltage

α) 110V Σ.Ρ                                                                
β) 110 V Σ.Ρ                                                                
γ) 110 V Σ.Ρ                                                                           
δ) 110 V Σ.Ρ                                                                
ε)  220 V Ε.Ρ.                                                           

 στ) +10% / - 15%

11 Είναι ο πίνακας μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου VII – α έως ν;
Is the operating mechanism and control cabinet in accordance with the requirement of paragraph VII 
– 8 – a up to n?

12
Τύπος περιβλήματος της στήλης μονώσεως και του θαλάμου διακοπής Type of housing of the isolating column and of the interrupter chamber

Είτε από εξαιρετικής αντοχής πορσελάνης, είτε από πυριτιούχο 
λάστιχο, είτε από EPDM

13

Μήκος ερπυσμού της στήλης μονώσεως και του θαλάμου διακοπής                                                                                         α. 
Μεταξύ ενεργών μερών και γης                                                                                                                                                          
β. Κατά μήκος των ακροδεκτών του διακόπτη

Creepage distance of the isolating column and interrupting chamber                                                                                                                                                       
a.Between live parts and earth                                                                                                                                                
b. Across breaker terminals

α. 25 mm/KV (600mm)                                                                                                                                                          
β. 25 mm/KV (600mm)

14 Να δοθεί περιγραφή του υλικού και του σχήματος των ακροδεκτών του διακόπτη Describe the material and shape of the breaker’s terminal

15 Ικανοποιεί το ικρίωμα στήριξης του διακόπτη ενεργού δοχείου τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII – 4 – β;
Does the steel support structure of the live tank breaker satisfy the requirements of paragraph VIII – 
4 – b?

16 Σε σχέση με το μεταλλικό ικρίωμα στήριξης, καλύπτει η προσφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII – 4 α,γ,δ,ε και στ;
With regard the steel support structure, does the offer comply with the requirements of paragraph 
VIII – 4 a, c, d, e and f ?

17 Είναι το μεταλλικό ικρίωμα στήριξης του διακόπτη γαλβανισμένο εν θερμώ; Is the steel support structure of the breaker hot – dip galvanized ?
Ονομαστικά χαρακτηριστικά του διακόπτη Circuit breaker’s rated characteristics
α. Ονομαστική τάση a. Rated voltage 24 KV
β. Ονομαστική συχνότητα b. Rated frequency 50 Hz
γ. Ονομαστικό ρεύμα                                                                                                                                    c. Rated normal current 2000 Α
δ. Ονομαστικά επίπεδα μόνωσης d. Rated insulation levels
     1. Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου – κοινή τιμή     1. Rated power frequency withstand voltage – common value 60 KV rms
     2. Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής – κοινή τιμή      2. Rated lightning impulse withstand voltage – common value 150 KV μέγιστη τιμή
ε. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος συνιστώσα ε.ρ.                                                                                                                                  e. Rated short circuit breaking current, A.C. Component 25 ΚΑ rms
στ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος συνιστώσα σ.ρ, επί τοις % τιμή f. Rated short circuit breaking current, D.C. component in %
ζ. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος g. Rated duration of short circuit 3 sec
η. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου h. First – pole – to – clear factor 1,5
θ. Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος κατά το κλείσιμο i. Rated short – circuit making current 62,5 ΚΑ μέγιστη τιμή
ι. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής j. Rated short – time withstand current 25 ΚΑ rms

1.6

21
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18
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κ. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής k. Rated peak withstand current 62,5 ΚΑ μέγιστη τιμή
λ. Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργίας l. Rated operating sequence Ο-0,3S-CO-3min-CO
μ. Ονομαστικό ρεύμα μιας συστοιχίας πυκνωτού m. Rated single capacitor bank breaking current 400 Α rms
ν. Ονομαστικό ρεύμα κατά το κλείσιμο μιας συστοιχίας πυκνωτών n. Rated single capacitor bank inrush making current 5 ΚΑ μέγιστη τιμή
ξ. Κατηγορία μηχανικής αντοχής o. Mechanical endurance class Μ2 (10000 χειρισμοί)
ο. Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής p. Electrical endurance class Ε1
π. Κατηγορία επαναφής κατά το κλείσιμο χωρητικού ρεύματος q. Restrike class during capacitive current breaking C1
ρ. Ονομαστικός χρόνος διακοπής r. Rated break time 80 ms
σ. Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος s. Rated closing time 75 ms
τ. Ονομαστικός χρόνος ανοίγματος t. Rated opening time 70 ms

19 Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη Type of the main contacts
20 Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη Material of the main contacts
21 Κλάση προστασίας του πίνακα μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου του διακόπτη Class protection of the breaker’s operating mechanism and control cabinet ΙΡ 55 κατά IEC-60144
22 Αριθμός ελεύθερων βοηθητικών επαφών Number of auxiliary free contacts Δέκα (10) κανονικά ανοιχτές.  - Δέκα (10) κανονικά κλειστές
23 Αριθμός πηνίων πτώσεως Number of tripping coils Ένα (1)
24 Αριθμός πηνίων κλεισίματος Number of closing coils Ένα (1)
25 Περιγραφή του θαλάμου με διακοπτικό μέσο το κενό Description of the vacuum interrupter chamber (if applicable)
26 Βάρος του ικριώματος του διακόπτη Weight of the breaker’s support structure
27 Διαστάσεις του διακόπτη συμπεριλαμβανομένου και του ικριώματος στήριξής του Dimension of the circuit breaker along with its steel support structure
28 Είναι το ικρίωμα στήριξης του διακόπτη γαλβανισμένο εν κενώ; Is the breaker’s steel support structure hot – dip galvanized?
29 Ανοχές της βοηθητικής τάσεως Σ.Ρ. του πηνίου πτώσεως Tolerances of the D.C. auxiliary supply voltage of the tripping / opening coil -30%, +10%
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Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικό Χαρακτηριστικό 

Προσφερόμενου Υλικού ή 
Προσκομιζόμενου Στοιχείου

Τεχνική απόκλιση/
αιτιολόγηση/

παρατηρήσεις.

Specified Technical Data
(Τechnical data of the offered 

equipment)

(Techical deviation/
justification/

remarks)
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ Η/Ν ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ

SINGLE PHASE LARGE RESISTANCE EARTH FAULT DETECTION NUMERICAL RELAY AND OF A 
SUITABLE CURRENT TRANSFORMER 

Προδιαγραφή ΔΕΗ: SS-94/5, 01/2006 Specification PPC: SS-94/5, 01/2006
A ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (Η/Ν) RELAY
1 Κατασκευαστής του Η/Ν Manufacturer of the relay

2 Τύπος του Η/Ν Type of the relay
Ψηφιακός Η/Ν υπερεντάσεως σταθερού 

χρόνου για ανίχνευση ασθενών ρευμάτων 
προς γη

3 Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας του Η/Ν Temperature range during operation of the relay -5 ⁰C έως +55 ⁰C
4 Ονομαστική συχνότητα Rated frequency 50 Hz
5 Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (IN) Rated input current 5 A
6 Είναι ο Η/Ν ψηφιακού τύπου; Is the relay of the numerical type?
7 Είναι ο Η/Ν σταθερού χρόνου; Is the relay of the definite time?
8 Αριθμός βαθμίδων υπερέντασης Number of overcurrent stages Δύο (2), IE> και IE>>
9 Βοηθητική τάση τροφοδοσίας Auxiliary supply voltage 110 V Σ.Ρ

Περιοχή ρύθμισης της πρώτης βαθμίδας (IE>) Setting range of the first overcurrent stage (IE>) (0,01 έως 6) x ΙN
   - Βήμα ρύθμισης    - step 0,05 Α
Περιοχή ρύθμισης της δεύτερης βαθμίδας (IE>>) Setting range of the second overcurrent stage (IE>>) (0,01 έως 6) x ΙN
   - Βήμα ρύθμισης    - step 0,05 Α
Χρόνος καθυστέρησης και τις δύο βαθμίδες υπερέντασης Time delay for both overcurrent stage 0 έως 150 δευτερόλεπτα
   - Βήμα    - step 0,1 δευτερολέπτου

13
Μπορεί η μία βαθμίδα υπερέντασης να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση ρεύματος της τάξεως 1-1,5Α και να δώσει 
σήμανση και η άλλη για να δώσει πτώση όταν ανιχνεύσει ρεύμα της τάξεως ≥10Α;

Can the one overcurrent stage (IE>) be used for the defection of currents of 1 to 1.5A and to provide an output 
signal, and the other stage ( IE>>) to provide a tripping command when it detects a current of ≥10A?

14 Είναι ο ηλεκτρονόμος μειωμένης ευαισθησίας σε ρεύματα 3ης αρμονικής; Is the relay of reduced sensitivity to 3rd harmonics currents?

15
Διαθέτει ο Η/Ν θύρα RS485 για επικοινωνία με πρωτόκολλο IEC 61850 ή IEC 60870-5-103 ή Profibus-fms ή 
Μodbus/RTU ή DNP3-0;

Is the relay equipped with an RS485 port for communication purposes via IEC 61850 protocol? Or IEC 60780-5-
103 or Profibus-fms or Moddbus/Rtu or DNP 3.0?

16 Διαθέτει ο Η/Ν θύρα RS232 για επικοινωνία με PC; Is the relay equipped with an RS232 port for interfacing with a PC?

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥ DIGITAL DIFFERENTIAL RELAY FOR TRANSFORMER PROTECTION 
Προδιαγραφή ΔΕΗ/ΔΝΕΜ: SS-100/4, 06/2006 Specification PPC / DNEM: SS-100/4, 06/2006

1 Tύπος του προσφερόμενου Η/Ν Type of the offered relay Ψηφιακός
2 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του Η/Ν Operating temperature range of the relay -5 ⁰C έως +55 ⁰C

3
Avαλογικοί Είσοδοι του Η/Ν
α. Ονομαστικό ρεύμα
β. Ονομαστική επιφόρτιση

Analog Inputs of the relay                                                                                                                                                     
a. Rated Current                                                                                                                                                                        
b. Rated Burden

α. 1 Α
β. 

4
Ψηφιακοί Είσοδοι                                                                                                                            
α. Ονομαστική τάση                                                                                                                        
β. Ανοχές ονομαστικής τάσεως

Digital Inputs                                                                                                                                                                          
a. Rated Voltage                                                                                                                                                                        
b. Rated Voltage tolerance

5
Επαφές Πτώσεως                                                                                                                            
α. Αριθμός επαφών πτώσεως                                                                                                                        β. 
Ονoμαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας                                                                                    

Trip contacts                                                                                                                                                                             
a  Number of trip contacts                                                                                                                                                      
b. Continuous current rating                                                                                                                                                    

                                                                                                                         
α. Τουλάχιστον δύο (2)                                                                                                                       
β. 5 Α                                                                                    

6
Επαφές Σήμανσης                                                                                                                            
α. Αριθμός επαφών σημάνσεως                                                                                                                        

Alarm contacts                                                                                                                                                                          
a. Number of alarm contacts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

α. Τουλάχιστον δύο (2) επιλέξιμες επαφές 
και επιπρόσθετα δύο (2) NO επαφές, όλες 
ελεύθερες τάσεως                                                                                                                                                                                                                          

7 Βοηθητική τάση τροφοδοσίας του Η/Ν Auxiliary Voltage supply of the relay 110 V DC
8 Aνοχές της βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας του Η/Ν Auxiliary Voltage supply tolerance of the relay +10%  -15%
9 Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν συρταρωτού τύπου και κατάλληλος για τοποθέτηση επί πίνακος; Is the offered relay of the draw-out type and suitable for surface panel mounting?

10 Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με προσαρμογή σχέσεων των Μ/Σ εντάσεως; Is the relay equipped with current transformer ratio adaptation (correction)?
11 Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με προσαρμογή σχέσεως και γωνίας των Μ/Σ εντάσεως; Is the relay equipped with current transformer ratio and angle adaptation?
12 Είναι ο Η/Ν κατάλληλος για να καλύπτει ζώνη Δ/Φ προστασίας Μ/Σ + ζυγών 20KV; Is the relay suitable for transformer + 20KV buszone differential protection?

13
Υπάρχει φραγή για ρεύματα δεύτερης και πέμπτης αρμονικής καθώς και για ρεύματα ηλέκτρισης 
μετασχηματιστών;

Are second and fifth harmonics and autotransformer inrush currents blocked?

14 Yπάρχει φραγή έναντι εξωτερικών σφαλμάτων τα οποία είναι απόρροια κορεσμού Μ/Σ εντάσεως; Is restrain provided against external faults with current transformer saturation?

15
Υπάρχει αντιστάθμιση για ασύμμετρα ρεύματα προκαλούμενα από τον μηχανισμό αλλαγής λήψεων ή από 
ασυμφωνία ρευμάτων;

Is the out- of- balance current due to tap-changing or current mismatch compensated?

16 Yπάρχει προστασία περιορισμένων σφαλμάτων γης; Is restricted earth fault protection provided?

17
Yπάρχει αυτόματη βραχυκύκλωση των επαφών ρεύματος στην περίπτωση που η μονάδα εισόδου ρευμάτων (εάν 
υπάρχει) είναι συρταρωτού τύπου;

Is automatic short-circuiting of the current contacts available in the case where the current input unit (if any)
is of the draw out type?

18 Bαθμός προστασίας του περιβλήματος του Η/Ν Degree of protection of the relay case ΙP51 κατά IEC
19 Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
20 Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων; Is the offered relay equipped with fault recording?
21 Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; Is the offered relay equipped with measurements capability?

22
Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου 
υποσταθμού;

Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?

23
Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δύο θύρες; Μια για σύνδεση με PC και η άλλη για σύνδεση με ένα 
αυτόματο σύστημα ελέγχου υποσταθμού

Is the offered relay equipped with two serial ports? One for connection to a PC, the other for connection to the 
digital computerized substation control system?

24
Ποιο είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας του Η/Ν για επικοινωνία με ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου υποσταθμού; What is the communication protocol used for the connection of the relay to the digital computerized substation 

control system?
25 Διατίθεται λογισμικό; Is software provided?
26 Τύπος του προσφερόμενου λογισμικού Type of software provided
27 Ισχύς κατανάλωσης του Η/Ν Power consumption of the relay
28 Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν δομοστατικού τύπου; Is the offered relay of the modular type?
29 Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με φίλτρο για αποκλεισμό ρευμάτων μηδενικής ακολουθίας; Are zero sequence currents filtered?

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΠΥΛΩΝ Μ/Σ 150 kV

PHASE AND EARTH DEFINITE AND INVERSE TIME OVERCURRENT RELAYS WITH DIRECTIONAL 
CAPABILITY FOR BOTH PHASE AND EARTH FOR 150 kV TRANSMISSION LINE & TRANSFORMERS BAYS 
PROTECTION  

Προδιαγραφή ΔΕΗ/ΔΝΕΜ: SS-131/6,11/2008 Specification PPC / DNEM: SS-131/6,11/2008
1 Τύπος του προσφερομενου Η/Ν Type of the offered relay
2 Ονομαστικό ρεύμα εισόδου Η/Ν Relay rated current 1 A
3 Ονομαστική τάση εισόδου Η/Ν Relay rated voltage 120/√3 V
4 Ονομαστική συχνότητα Η/Ν Relay rated frequency 50 Hz
5 Βοηθητική τάση Η/Ν Relay auxiliary voltage (Power supply) 110 V Σ.Ρ.
6 Καλύπτει ο Η/Ν τις λειτουργικές απαιτήσεις της παραγράφου VI της προδιαγραφής; Does the relay meet the required functions listed in paragraph VI of the specification ?

Περιοχές ρυθμίσεως ρεύματος & χρόνου του Η/Ν Relay setting ranges
7.α Σταθερού χρόνου Definite Time

2.3

2.2

10

11

12

Technical data

ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
20 kV Equipment

α/α                                                              
index

Τεχνικά χαρακτηριστικά

2.1
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7.α.1. 

Στοιχείο Χαμηλής Υπερέντασης                                        Περιοχή                                                            
α. Φάσεων                                                                        ………… x In σε βήματα                                           β. 
Γης                                                                               ………… x In σε βήματα                                                      
γ. Χρόνος καθυστέρησης για                                              ………….... σε βήματα .........                            φάση και 
γη

Low Overcurrent Element                                                      Range                                                                                                
a. Phase                                                                      ………… x In in steps                                                                                
b. Earth                                                                       ………… x In in steps                                                               
c. Delay time for phase and earth                                   ………….... in steps              

                                                                     
α. (0,1 - 3) x In σε βήματα του 0,1 Α                                                                                                                   
β. (0,1 - 3) x In σε βήματα του 0,1 Α                                                                                                    
γ. 0,1–6 s σε βήματα του 0,1 s                            

7.α.2. 

Στοιχείο Υψηλής Υπερέντασης                                        Περιοχή                                                           
α. Φάσεων                                                                     ………… x In σε βήματα                                           β. Γης                                                                           
………… x In σε βήματα                                                      γ. Χρόνος καθυστέρησης για                                           
………….... σε βήματα .........                               φάση και γη

High Overcurrent Elementt                                                      Range                                                                                                
a. Phase                                                                           ………… x In in steps                                                                                
b. Earth                                                                             ………… x In in steps                                                               
c. Delay time for phase and earth                                        ………….... in steps              

                                                                     
α. (0,5 - 8) x In σε βήματα του 0,1 Α                                                                                                                   
β. (0,5 - 8) x In σε βήματα του 0,1 Α                                                                                                    
γ. 0,1–6 s σε βήματα του 0,1 s                            

7.β Αντιστρόφου Χρόνου Inverse Time
Στοιχείο Υπερέντασης                                                           Περιοχή                                                           α. 
Φάσεων                                                                      ………… x In σε βήματα                                           β. Γης                                                                            
………… x In σε βήματα                                                      γ. Χρονικός πολλαπλασιαστής                                         
………….... σε βήματα .........                            

Overcurrent Elementt                                                      Range                                                                                                
a. Phase                                                                           ………… x In in steps                                                                                
b. Earth                                                                             ………… x In in steps                                                               
c. Time multiplier                                                                 ………….... in steps              

                                                                     
α. (0,1 - 3) x In σε βήματα του 0,1 Α                                                                                                                   
β. (0,1 - 3) x In σε βήματα του 0,1 Α                                                                                                    
γ. 0,05–3,2 s σε βήματα του 0,1 s                            

8 Μπορεί ο Η/Ν να αποκλείσει ρεύματα 2ης αρμονικής; Can the relay block 2hd harmonics?
9 Διαθέτει ο Η/Ν δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων: Is the relay equipped with fault recording capability?

10 Διαθέτει ο Η/Ν προστασία έναντι αστοχίας διακόπτη; Is the relay equipped with breaker failure function?
11 Μπορεί ο Η/Ν να λειτουργήσει με βάση τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII; Can the relay operated with the the assumptions of paragraph VIII?
12 Δίνεται το λογισμικό παραμετροποίησης Is any parameterization software provided?

13
Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος εφοδιασμένος με δύο (2) σειριακές θύρες, μια για PC και άλλη μία για 
διεπαφή με ψηφιακό σύστημα ελέγχου υποσταθμού;

Is the offered relay equipped with two (2) serial ports? One for connection to a PC, and the other for connection 
to a digital computerized substation control system? :

14
Μπορεί ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος να ρυθμιστεί μέσω ενσωματωμένου πληκτρολογίου και οθόνης και από 
Η/Υ;

Can the relay be configured by an integrated keyboard and an LC screen and also by a PC?

15 Παρέχεται βεβαίωσης εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη; Is guarantee of good operation for a period of at least five (5) years provided ?
Οι προσφερόμενοι Η/Ν έχουν πιστοποιηθεί κατά IEC-61850-10; Have the offered relays been certified by conformance test performed in accordance with IEC 61850-10?
   - Διατίθενται πιστοποιητικά;      - Are certificates provided?

17 Κατανάλωση σε ισχύ του Η/Ν Power consumption of the relay

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 kV 

CURRENT UNBALANCE RELAYS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH 20 kV SHUNT CAPACITOR BANKS

Προδιαγραφή ΔΕΗ/ΔΝΕΜ: TD-40/3, 03/2006 Specification PPC / DNEM: TD-40/3, 03/2006
1 Kατασκευαστής Manufacturer

2 Τύπος Type
Η/Ν υπερέντασης δύο βαθμίδων (χαμηλής 

και υψηλής), μονοφασικός, σταθερού 
χρόνου

3 Είναι ο Η/Ν μονοφασικός και σταθερού χρόνου; Is the relay single phase and of definite time?
4 Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας του ηλεκτρονόμου Temperature operating limits of the relay -10 ⁰C έως +45 ⁰C

Περιοχή ρυθμίσεως χαμηλής βαθμίδος (IE >) Setting range for the low stage (IE >)

   - με βήμα    - In steps of (0,1-3) x Ιn με βήμα 0,1
   - χρονική καθυστέρηση    - Delay time 0 έως 20 sec για IΕ> & IΕ>>
Περιοχή ρυθμίσεως υψηλής βαθμίδος (IE >>) Setting range for the high stage (IE>>)

   - με βήμα    - In steps of (0,1-3) x In με βήμα 0,1
   - χρονική καθυστέρηση    - Delay time 0 έως 20 sec για IΕ> & IΕ>>

7 Ονομαστική είσοδος (In) Rated Input (In) 5 A

8 Βοηθητική τάση τροφοδοσίας Rated auxiliary supply voltage 110V Σ.Ρ.
9 Αριθμός επαφών εξόδου για πτώση Number of output contacts for tripping Μία (1) NO

10 Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών πτώσης Continuous current rating of the output tripping contacts 5 A

11 Αριθμός επαφών εξόδου για σήμανση Number of output contacts for alarm
2 NO μία για την χαμηλή βαθμίδα και μία για 

την υψηλή βαθμίδα
12 Ονομαστική συχνότητα Rated frequency 50Hz
13 Κατανάλωση του ηλεκτρονόμου σε VA Power consumption of the relay in VA

14
Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν μειωμένης ευαισθησίας σε συχνότητες διαφορετικές από τη βασική ώστε να 
αποφεύγονται ανεπιθύμητες λειτουργίες;

Is the offered relay of reduced sensitivity for frequencies other than the fundamental so as to prevent undesired 
operations?

15 Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων; Is the relay equipped with fault recording capability?
16 Διαθέτει ο Η/Ν δυνατότητα επικοινωνίας με πρωτόκολλο IEC-60870-5-103; Is the relay capable of communicating via IEC- 60870-5-103 protocol?

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ 
ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΜΤ

CONTROL AND PROTECTION DIGITAL UNITS - MULTIFUNCTION RELAYS FOR MV SWITCHGEAR 
PANELS

Περιγραφή ΔΔ-ΔΕΕΔ/417, 10/2021 Description ND-NMID/417, 10/2021
1 Τύπος και κατασκευαστής των ΨΜΕΠ Type and manufacturer of the CPDU
2 Είναι οι ΨΜΕΠ εφοδιασμένες με δυνατότητα σταθερού και αντιστρόφου χρόνου υπερέντασης φάσεων-γης; Are the CPDUs equipped with definite time and inverse time phase and earth overcurrent protection?

3
Διαθέτουν οι ΨΜΕΠ, που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων και υπόγειων αναχωρήσεων, λειτουργία 
υποσυχνότητας; Are the CPDUs that are to be installed in OLM and ULM panels equipped with the function of underfrequency?

4
Oi ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων διαθέτουν αυτόματη επαναφορά; 
Η αυτόματη επαναφορά έχει δυνατότητα ενός ταχέος επανακλεισίματος και δύο τουλάχιστον διαδοχικών βραδέων 
επανακλεισιμάτων;

Are the CPDUs of OLM panels equipped with auto-reclosing function?
Is the auto-reclosing function suitable for one rapid reclosing and at least two sequential delayed reclosings?

5 Βαθμός προστασίας της θήκης της ΨΜΕΠ Degree of protection of the CPDU case IP51
6 Βοηθητική τάση τροφοδοσίας της ΨΜΕΠ Auxiliary voltage supply of the CPDU 110 V Σ.Ρ. (± 20%)
7 Ονομαστικό ρεύμα εισόδου της ΨΜΕΠ Rated current of the CPDU unit 5 Α

8 Καλύπτουν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-9 της παρούσας ΤΠ; Does the offered CPDUs comply with the requirements of paragraph VI-9 of this hereby technical description?

9 Καλύπτουν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-10 της παρούσας ΤΠ; Does the offered CPDUs comply with the requirements of paragraph VI-10 of this hereby technical description?

Περιοχές ρυθμίσεων των ΨΜΕΠ και βήμα ρύθμισης
Α.  Υπερέντασης Σταθερού Χρόνου
      α. φάση (I>)
      β. γη (IΕ>)
      γ. αρνητική ακολουθία (I2>)
      δ. φάση (I>>)
      ε. γη (IΕ>>)
      στ. Χρόνος καθυστέρησης (για I>, IΕ>, I2>, I>>, IΕ>>)
      ζ. Ανοχή σφάλματος ρύθμισης-διέγερσης (για I>, IΕ>, I2>, I>>, IΕ>>)
      η. Λόγος αποδιέγερσης/διέγερσης (για I>, IΕ>, I2>, I>>, IΕ>>)
      θ. Ακρίβεια χρόνου πτώσης (για I>, IΕ>, I2>, I>>, IΕ>>)

Setting ranges of the relay
A.   Overcurrent of definite time
      a. phase (I>)
      b. earth (IE>)
      c. negative sequence (I2>)
      d. phase (I>>)
      e. earth (IE>>)
      f. Delay time (for I>, IE>, I2>, I>>, IE>>)
      g. Pick up accuracy (for I>, IE>, I2>, I>>, IE>>)
      h. Dropout/pickup ratio (for I>, IE>, I2>, I>>, IE>>)
      i. Trip time accuracy (for I>, IE>, I2>, I>>, IE>>)

a. (0.1 - 4) IN, βήμα ≤ 0.1 Α
b. (0.05 - 1) IΝ, βήμα ≤ 0.05 Α
c. (0.1 - 3) IΝ, βήμα ≤ 0.1 Α
d. (0.1 - 20) IΝ, βήμα ≤ 0.1 Α
e. (0.05 - 1) IΝ, βήμα ≤ 0.05 Α
f. 0.05 - 60 s, βήμα ≤ 0.05 s
g. ≤ 3 % της ρύθμισης
h. ≥ 0.95
i. ≤ 2% του καθορισμένου χρόνου  
   καθυστέρησης ή ± 50 ms αυτού (όποιο 
   είναι μεγαλύτερο)
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Β.  Υπερέντασης Αντιστρόφου Χρόνου
      α. φάση (Ip>)
      β. γη (IΕp>)
      γ. αρνητική ακολουθία (I2p>)
      δ. πολλαπλασιαστής χρόνου
      ε. Ανοχή σφάλματος ρύθμισης-διέγερσης (για Ip, IΕp, I2p)
      στ. Λόγος αποδιέγερσης/διέγερσης (για Ip, IΕp, I2p)
      ζ. Ακρίβεια χρόνου πτώσης (για Ip, IΕp, I2p)

B.  Overcurrent of inverse time
     a. phase (Ip>)
     b. earth (IEp>)
     c. negative sequence (I2p>)
     d. time multiplier
     e. Pickup accuracy (for Ip, IEp, I2p)
     f. Dropout/pickup ratio (for Ip, IEp, I2p)
     g. Trip time accuracy (for Ip, IEp, I2p) 

a. (0.1 - 4) IN, βήμα ≤ 0.1 Α
b. (0.1 - 10) IΝ, βήμα ≤ 0.1 Α
c. (0.1 - 2) IΝ, βήμα ≤ 0.1 Α
d. 0.05 - 1.5 s ή 0.5 - 15 s, βήμα ≤ 0.05 s 
e. ≤ 5 % της ρύθμισης
h. ≥ 0.95
i. ≤ 5% της καμπύλης αντιστρόφου 
   χρόνου ή ± 40 ms αυτής (όποιο είναι 
   μεγαλύτερο)

Γ.  Προστασία Κομμένου Αγωγού
     α. Ρύθμιση διέγερσης I2 / I1
     β. Χρόνος καθυστέρησης
     γ. Ελάχιστο ρεύμα φάσης

Δ.  Λειτουργία Δέσμευσης/Περιορισμού Ρευμάτων Ηλέκτρισης
     α. Ποσοστό 2ης αρμονικής
     β. Χρόνος καθυστέρησης

E.  Αυτόματη Επαναφορά
     α. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το ταχύ επανακλείσιμο:
     β. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το πρώτο βραδύ επανακλείσιμο:
     γ. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το δεύτερο βραδύ επανακλείσιμο:
     δ. Περιοχή ρύθμισης για τον επανακαθορισμό (αρχικοποίηση) του χρόνου του ηλεκτρονόμου, μετά από
        επιτυχή κύκλο επανακλεισίματος:

C.  Broken conductor protection
     a. Pickup Setup I2 / I1
     b. Delay time
     c. Min phase current (if applicable)

D.  Inrush blocking/restraint
     a. 2nd harmonic content (%)
     b. Time delay (if applicable)

E.  Auto Reclosing
     a. Setting range for the dead time during the fast reclosing:
     b. Setting range for the dead time during the first delayed reclosing:
     c. Setting range for the dead time during the second delayed reclosing:
     d. Setting range for the reclaim (reset) time of the relay, after successful reclosing circle:

Γ.  Προστασία Κομμένου Αγωγού
     α. 20-100%, βήμα ≤ 1%
     β. 0.1-100 s, βήμα ≤ 0.1 s
     γ. ≤ 0.1 IN

Δ.  Λειτουργία Δέσμευσης/Περιορισμού 
     Ρευμάτων Ηλέκτρισης
     α. 5-40% της θεμελιώδους, βήμα ≤ 1%
     β. 0.05 - 20 s, βήμα ≤ 0.05 s

E.  Αυτόματη Επαναφορά
     α. 0.1 - 2 s, βήμα ≤ 0.01 s
     β. 0.5 - 15 s, βήμα ≤ 0.5 s
     γ. 0.5 - 15 s, βήμα 0.5 s
     δ. 1 - 300 s, βήμα 0.5 s

ΣΤ. Προστασία Υποσυχνότητας
      α. Ρύθμιση διέγερσης
      β. Χρόνος λειτουργίας
      γ. Διαφορά διεγέρσεως-αποδιεγέρσεως

Ζ.  Ανοχή Σφάλματος Μέτρησης
     α.   Ρεύματα φάσεων
     β.   3I0 (residual current-calculated)
     γ.   I1 (ρεύμα θετικής ακολουθίας)
     δ.   I2 (ρεύμα αρμητικής ακολουθίας)
     ε. Τάσεις
    στ.   Συχνότητα

F.  Underfrequency protection
     a. Activation settings
     b. Operation time
     c. Activation/deactivation difference

G.  Measurement accuracy
      a. Phase currents
      b. 3I0 (residual current-calculated)
      c. I1 (positive sequence current)
      d. I2 (negative sequence current)
      e. Voltages
      f. Frequency

ΣΤ.  Προστασία Υποσυχνότητας
     α. 45 - 50 Hz, βήμα ≤ 0.1 Ηz
     β. 0.05 - 100 s, βήμα ≤ 0.05 s
     γ. < 0.1 Hz

Z.  Ανοχή Σφάλματος Μέτρησης 
     α. ≤ 1% της μετρούμενης τιμής
     β. ≤ 2% της μετρούμενης τιμής
     γ. ≤ 2% της μετρούμενης τιμής
     δ. ≤ 2% της μετρούμενης τιμής
     ε. ≤ 1% της μετρούμενης τιμής
   στ. ± 0.05 για κάθε απότομη μεταβολή 
         τάσης
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Απαιτούμενα χαρακτηριστικά της αυτόματης επαναφοράς
α. Υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης της Α/Ε?
β. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα επανακλείσιμο?
γ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και ένα βραδύ επανακλείσιμο?
δ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και δύο βραδέα επανακλεισίματα?
ε. Αριθμός επανακλεισιμάτων
στ. Διαθέτει η ΨΜΕΠ απαριθμητή λειτουργιών για το ταχύ επανακλείσιμο και τα βραδέα επανακλεισίματα?

Required characteristics of the autoreclosing
a. Is the isolation of the auto-reclosing function possible?
b. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing (rapid or delayed)?
c. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing and one delayed reclosing?
d. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing and two delayed reclosings?
e. Number of reclosings
f.  Is the CPDU equipped with a counter for counting the rapid and delayed reclosings?

12

Καλύπτει η ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-15 της τεχνικής περιγραφής;
α. Η ΨΜΕΠ είναι συμβατή με το πρωτόκολλο IEC 61850;
β. Η ΨΜΕΠ μπορεί να επικοινωνεί μέσω δύο οπτικών θυρών και να υποστηρίζει το πρωτόκολλο δικτυακής 
εφεδρείας PRP ή άλλο πρωτόκολλο που έχει ζητηθεί;
γ. Η ΨΜΕΠ διαθέτει πρωτόκολλο SNTP για χρονοσυγχρονισμό;

Does the relay cover the requirements in paragraph VI-15 of this technical description?
a. Is the CPDU compatible to IEC 61850?
b. Can the CPDU communicate via two optical gates and is it compatible to PRP redundancy protocol or other 
protocol that has been requested?
c. Is a SNTP protocol included in the relay for time synchronization?

13

Καλύπτει η ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-16 της τεχνικής περιγραφής;
α. Μπορεί η ΨΜΕΠ να καταγράψει σφάλματα σε μορφή γεγονότων και παλμογραφημάτων;
β. Χρονοδιαχωρισμός γεγονότων σφάλματος 
γ. Ελάχιστος χρόνος καταγραφής
δ. Ελάχιστος αριθμός αποθήκευσης πρόσφατων παλμογραφημάτων στη μνήμη της ΨΜΕΠ

Does the relay cover the requirements in paragraph VI-16 of this technical description?
a. Is the relay capable of event and oscillographic fault recording?
b. Resolution of events
c. Minimum recording time
d. Min number of saved new oscillograms in the volatile memory of the relay

α.
β.  1 ms
γ.  3 sec
δ.  5

14
Είναι η ΨΜΕΠ εφοδιασμένη με πληκτρολόγιο και θύρα (Ethernet ή Usb) εποικοινωνίας για τους σκοπούς των 
ρυθμίσεων και παραμετροποίησης;

Is the relay equipped with a key pad and port (usb or Ethernet) for setting and parameterization purposes?

15 Δίνεται το απαιτούμενο λογισμικό για ρύθμιση και επικοινωνία της ΨΜΕΠ; Is the required software for the relay settings and communication provided?
16 Δίνονται καλώδια για την επικοινωνία της ΨΜΕΠ με PC; Are cables for the communication of the CPDU with PC provided?

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ  110 V  DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
20 KV) ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 kV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20 
KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 KV METALCLAD PANELS)  
AND FOR 400/150 kV OUTDOOR EHV SUBSTATIONS

Περιγραφή TD- 86/2, 06/2013 Description TD- 86/2, 06/2013

1 Τύπος στοιχείων (σύντομη περιγραφή) Type of cells (short description)
Επαναφορτιζόμενα στοιχεία νικελίου-

καδμίου (Ni-Cd)
2 Χαρακτηρισμός στοιχείων Cell designation KGL-P
3 Αριθμός στοιχείων ανά συσσωρευτή 110 V Number of cells per 110 V battery 92 στοιχεία
4 Κατασκευαστής Manufacturer
5 Πόσα στοιχεία περιλαμβάνονται στο ίδιο δοχείο (block); How many cells are included in the same block (container)? Το πολύ 2
6 Τύπος ηλεκτρολύτη (σύντομη περιγραφή) Type of electrolyte (short description)                    
7 Ονομαστική τάση ενός στοιχείου Nominal single cell voltage 1.2 V

8 Μέθοδος φόρτισης Charging Method
Διπλός ρυθμός φόρτισης 
(ταχύς και συντηρητικός)

9 Ονομαστική χωρητικότητα του συσσωρευτή Rated Capacity of the battery 310-340 Ah (στους 20οC ± 5οC)
10 Λειτουργικός χρόνος ζωής του συσσωρευτή σε 20ο C ± 5oC Operating lifetime of the battery at 20oC ± 5oC 20 έτη
11 Επάρκεια ανασυνδυασμού αερίου σύμφωνα με το IEC 62259 Gas recombination efficiency according to IEC 62259 ≥ 70%
12 Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ. IX Maximum storage time according to part IX 12 μήνες
13 Βάρος συσσωρευτή, μαζί με τον ηλεκτρολύτη (χωρίς τον εξοπλισμό στήριξης) Weight of the whole battery unit complete with electrolyte (without mounting assembly) 
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Απαιτούμενος χρόνος φόρτισης του συσσωρευτή υποθέτοντας πλήρως αφόρτιστο συσσωρευτή
α) Με συντηρητική φόρτιση
β) Με ταχεία φόρτιση

Required charging time assuming totally discharge battery
a) with floating method
b) with fast (boost) method

≤ 8 ώρες

15 Είναι το ικρίωμα στήριξης μέρος της προμήθειας; Is the battery rack part of the supply?

16 Θα παραδοθούν τα στοιχεία γεμάτα με ηλεκτρολύτη; Will the cells be delivered filled-up with electrolyte?

17
Παραδίδεται ο συσσωρευτής με όλους τους απαιτούμενους μονωτήρες στοιχείων (κυψελών), τους συνδέσμους 
στοιχείων, ακροδέκτες χαλκού με πικάλυψη νικελίου κτλ;

Is the battery supplied with all necessary mounting (cell) insulators and cell connectors, nickel plated copper lugs, 
trays etc?

18 Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε συνθήκες λειτουργίας Range of ambient temperature during operation -10οC έως +40οC

2.7
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ. ΓΙΑ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV)

BATTERY CHARGER FOR 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES, FOR 150/20 KV 
SUBSTATIONS, HAVING THE 20KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING 
(20 KV METALCLAD PANELS)

Περιγραφή ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ: TD- 87L/1, 11/2020 Description IPTO/DNEM: TD- 87L/1, 11/2020

10
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1 Τύπος του φορτιστή (σύντομη περιγραφή) Type of charger (short description)
Τύπου θυρίστορ, αποτελούμενος από 

ελεγχόμενη 3-φασική πλήρη 6-παλμική ή 12-
παλμική γέφυρα

2 Κατασκευαστής Manufacturer
3 Αριθμός φάσεων της τάσης εισόδου Number of phases of input voltage supply 3
4 Ονομαστική τάση εισόδου Nominal input voltage 400 V AC

5 Ανοχή της τάσης εισόδου Input voltage tolerance
 ± 10% (μόνιμη κατάσταση)                                   

+15%, -20% (σύντομης διάρκειας)
6 Συχνότητα εισόδου Frequency of input 50 Hz
7 Ανοχή της συχνότητας εισόδου. Input frequency tolerance. ± 5 %
8 Ονομαστική ένταση εισόδου. Nominal input current
9 Ονομαστική τάση εξόδου. Nominal output voltage 110 V DC

10
Ανοχή της τάσης εξόδου προς το φορτίο d.c. (μόνιμη κατάσταση, λειτουργία συντηρητικής φόρτισης, 0-100% 
έξοδος προς φορτίο)

Output voltage tolerance for the d.cload (steady state, float charging mode, 0-100% output to the d.cload) ± 1% της τάσης ρύθμισης

11 Περιοχή ρύθμισης της τάσης εξόδου για τον συσσωρευτή (συντηρητική φόρτιση) Output voltage setting range for the battery (float charging)
12 Περιοχή ρύθμισης της τάσης εξόδου για τον συσσωρευτή (ταχεία φόρτιση) Output voltage setting range for the battery (boost charging)
13 Ολικό ονομαστικό ρεύμα εξόδου του φορτιστή (συσσωρευτής και φορτίο dc) Total rated output current of charger (battery and d.c. load)
16 Ονομαστική ένταση προς το φορτίο dc Rated output current to the d.c. load
14 Ολικός συντελεστής ισχύος εισόδου. Total input power factor
15 Βαθμός απόδοσης σε ονομαστική έξοδο Efficiency at rated output ≥ 87 %
16 Επίπεδο ακουστικού θορύβου Noise level ≤ 55 dBA (συντηρητική φόρτιση)

17 Μέθοδος φόρτισης Charging method
Διπλή μέθοδος: συντηρητική και ταχεία, με 

χαρακτηριστική IU
18 Επιτρεπτός ολικός συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης (THD) για την τάση εισόδου Allowed input voltage total harmonic distortion (THD) ≤ 10%
19 Ολικός συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης (THD) για την ένταση εισόδου Input current total harmonic distortion (THD) ≤ 32%
20 Είναι ο φορτιστής κατάλληλος για συντηρητική φόρτιση; Is the battery charger capable of float charging?
21 Είναι ο φορτιστής κατάλληλος για ταχεία φόρτιση αυτόματα και χειροκίνητα; Is the battery charger capable of boost charging automatically and also manually?
22 Περιλαμβάνεται ελεγχόμενη πλήρης γέφυρα με θυρίστορς; Is a controlled full thyristor bridge included in the charger?
23 Τύπος της γέφυρας θυρίστορ (6-παλμική ή 12-παλμική) Type of the thyristor bridge (6-pulse or 12-pulse)
24 Είναι ο φορτιστής εξοπλισμένος με φίλτρο d.c. για την εξομάλυνση της τάσης εξόδου; Is the battery charger equipped with DC filter for output voltage levelling?
25 Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με μετασχηματιστή απομόνωσης; Is the battery charger equipped with an isolation transformer?
26 Παρέχεται αυτόματη απόζευξη συσσωρευτή στο τέλος της εκφόρτισης; Is automatic battery disconnection available at the end of discharge?
27 Είναι ο πίνακας του φορτιστή κατάλληλος για στήριξη επί του δαπέδου; Is the battery charger cabinet suitable for floor standing?
28 Να υποδεχθεί ο βαθμός προστασίας κατά IP του πίνακα του φορτιστή. Indicate the degree of protection as per IP of the battery charger’s cabinet τουλάχιστον IP20
29 Σε σχέση με τις τερματικές οριολωρίδες, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου X.7; With regard to the terminal blocks, does the battery charger conform to the requirements of paragraph X.7?
30 Σε σχέση με τις λειτουργίες ελέγχου, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου XΙ.1; With regard to control functions, does the battery charger conform to the requirements of of paragraph XI.1?

31 Σε σχέση με τις λειτουργίες ενδείξεων, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου XΙ.2; With regard to indicating functions, does the battery charger conform to the requirements of of paragraph XI.2?

32 Σε σχέση με τις λειτουργίες μετρήσεων, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου XΙ.3; With regard to measurement functions, does the battery charger conform to the requirement of of paragraph XI.3?

33 Σε σχέση με τις τηλεσημάνσεις,  ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου XΙ.4;
With regard to remote signalling functions, does the battery charger conform to the requirements of of paragraph 
XI.4?

Διαθέτει ο φορτιστής προστασίες έναντι: Is the battery charger protected against:
   - Υπερφόρτωσης;    - Overloading?
   - Βραχυκυκλωμάτων;    - Short circuit?
   - Υπόταση, υπέρταση για την τάση εισόδου    - Out of limits input voltage? (overvoltage / undervoltage)
   - Υπόταση, υπέρταση για την τάση εξόδου    - Out of limits output voltage? (overvoltage / undervoltage)

35 Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με επιτήρηση σφάλματος γης d.c.; Is the charger equipped with DC earth fault monitoring?
36 Διαστάσεις του φορτιστή (ΜxΠxΥ) Dimensions of the battery charger (LxWxH)

34
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   

Παρ.2.4.3.3.Β.9  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΕΔ-39 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 170kV 
2. Μ/Σ 150 kV / Μ.Τ. 40/50 MVA 
3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 kV 
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διαγωνιζόμενος :  

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 170 kV ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ: 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΔΟΚΙΜΗΣ 

1 Dielectric Tests    

 Power frequency voltage tests    

 Lightning impulse voltage tests    

2 Radio interference voltage (r.i.v) test, 

if applicable 

   

3 Measurement of the resistance of the 

main circuit 

   

4 Temperature - rise tests    

5 Short –time withstand current and 

peak withstand current tests 

   

6 Tightness test    

7 Electromagnetic compatibility test 

(EMC), if applicable 

   

8 Mechanical operation test at ambient 

temperature 

   

9 Short – circuit current making and 

breaking tests 

   

10 Line – charging current switching test    

11 Out – of – phase making and breaking 

tests 

   

12 Cable – Charging current switching 

test 

   

13 Shunt reactor current switching tests    

14 Static terminal load tests    

15 High temperature tests    

     

D.Balampanis



2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διαγωνιζόμενος :  

 

Μ/Σ 40/50 ΜVA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ: 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΔΟΚΙΜΗΣ 

1 Temperature rise test    

2 Noise Level Test    

3 Measurement of the power taken by the 

fans 

   

     

 Special Tests    

1 Chopped wave lightning impulse test 

(LIC) 

   

2 Switching impulse test (SI)    

3 Line terminal AC withstand test (LTAC)    

4 Measurements of the harmonics of the 

no-load current 

   

5 Measurement of Zero Sequence 

Impedance 

   

6 Winding hot-spot temperature-rise 

measurements 

   

7 Sweep Frequency Response Analysis    

     

Μηχανισμός αλλαγής λήψεως υπό 

φορτίο(OLTC) 

   

1 Temperature rise of contacts    

2 Switching tests    

3 Short – circuit test    

4 Transition resistor test    

5 Mechanical tests    
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6 Dielectric tests    

     

Μονωτήρες (Bushings)    

1 Power – frequency voltage withstand test    

2 Lightning impulse voltage withstand test 
from environmental overvoltage 

   

3 Electromagnetic compatibility test    

4 Thermal stability test    

5 Temperature rise test    

6 Verification of thermal short – time current 
withstand 

   

7 Cantilever load withstand test    

8 Tightness test    

9 Verification of dimensions    
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3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διαγωνιζόμενος :  

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 24 kV ( Πυλών Άφιξης Μ/Σ , Τομής 

Ζυγών, 

Πυκνωτών και Αναχωρήσεων) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ: 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΔΟΚΙΜΗΣ 

1 Dielectric Tests    

 Power frequency voltage tests    

 Lightning impulse voltage tests    

 Dielectric tests on auxiliary and control 

circuits 

   

2 Measurement of the resistance of the 
main circuit 

   

3 Temperature – rise tests    

4 Sort –time withstand current and peak 

withstand current tests 

   

5 Tightness test    

6 Electromagnetic compatibility test 

(EMC), if applicable 

   

7 Mechanical operation test at ambient 

temperature 

   

8 Short circuit current making and 

breaking tests 

   

9 Single and Back to Back Capacitor 

bank breaking current switching tests 

(only for  Capacitor Bank’s Bay C/Bs) 

   

10 Line-charging current switching test 
(only for Overhead Distribution Line 

Bay C/Bs) 
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12 Cable-charging current switching test( 

only for Overhead Distribution Line 

Bay C/Bs) 

   

13 Single capacitor bank current 

switching tests (only for Busbar 

Coupling and Transformer Bay C/Bs) 

   

14 High temperature tests    
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