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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ∆Ε∆∆ΗΕ ∆∆ / 362 / 

21.01.2013. 

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ.Τ. 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις δοκιµές, τον έλεγχο 
παραλαβής και τη συσκευασία για µεταφορά και παράδοση στις αποθήκες της 
∆Ε∆∆ΗΕ  Α.Ε., Μετασχηµατιστών (Μ/Σ) Μέτρησης τάσεως και εντάσεως, Μέσης 
τάσης, εξωτερικού χώρου που προορίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες της 
Επιχείρησης για την µέτρηση των ηλεκτρικών µεγεθών τάσης και  έντασης σε 
πελάτες Μ.Τ. µε Συµπεφωνηµένη Ισχύ από ΣΙ ≥ 250 kVA  έως ΣΙ ≤ 10 MVA. 

2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 
Μετασχηµατιστής Μέτρησης, Μετρητική ∆ιάταξη, Τάση Λειτουργίας 20 kV. 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Τα υλικά που καλύπτονται από αυτή την προδιαγραφή, θα τοποθετούνται 
ακάλυπτα στο ύπαιθρο. 
Θα εγκαθίστανται είτε στο ύπαιθρο αναρτώµενοι επί στύλων είτε σε κλειστούς 
χώρους. 
Η αποθήκευση των υλικών πριν την εγκατάστασή τους θα γίνεται σε πάσης 
φύσεως αποθηκευτικούς χώρους, υπαίθριους µε ή χωρίς στέγαστρο ή και σε 
κλειστούς χωρίς θέρµανση ή κλιµατισµό. 
Οι µετασχηµατιστές µέτρησης πρέπει να είναι κατάλληλοι για χρήση σε 
σύστηµα 3 φάσεων 50 Hz µε γειωµένο ουδέτερο κόµβο. 

 

3.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 

• Η θερµοκρασιακή ζώνη καλής λειτουργίας των Μ/Σ πρέπει να είναι µεταξύ -25 οC 
και +50 οC . 

• Η θερµοκρασιακή ζώνη αποθήκευσης και µεταφοράς πρέπει να είναι µεταξύ -25 
οC έως 50οC. 

 

3.3 ΥΓΡΑΣΙΑ 

 
Οι Μ/Σ πρέπει να λειτουργούν σε µέση ετήσια σχετική υγρασία µεγαλύτερη από 75 
%. 
Για  δε (30) τριάντα συνολικά µέρες διάσπαρτες εντός του έτους µε σχετική υγρασία 
95 %. 
Επίσης τυχαίες στιγµές εντός της ηµέρας σχετική υγρασία 85 %. 
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3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 
Οι κλιµατολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να 
εγκατασταθούν και να λειτουργούν ικανοποιητικά και αδιάλειπτα οι Μ/Σ ορίζονται 
στον ακόλουθο πίνακα : 
 

Μέγιστο υψόµετρο 1000 m 
Eλάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος  - 25ο C 
Mέση θερµοκρασία περιβάλλοντος 20ο C 
Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 50ο C 
Mέγιστη θερµοκρασία στις εξωτερικές 
επιφάνειες εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας 75ο C 
Ελάχιστη σχετική υγρασία 5 % 
Μέγιστη σχετική υγρασία 95 % 

 

3.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  

 
1. Θερµοκρασίες του περιβάλλοντα αέρα. 

για µετασχηµατιστές εξωτερικού χώρου   – 25 0C  έως +50 0C 
2. Για τοποθέτηση µέχρι 1000 m ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας. 
3. Για τάση δικτύου 20 kV ή και για ειδικές περιπτώσεις 15/20 kV. 
4. Μέγιστη τάση λειτουργίας 24 kV 
5. Συχνότητα 50 Hz 
6. Στάθµη Μονώσεως Ε, ήτοι για µέγιστη υπερθέρµανση 75 0C. 
7. Αντοχή σε θραύση > 5000 Ν των Μ/Σ εξωτερικού χώρου. 
8. Ελάχιστο µήκος ερπυσµού 31 mm/kV για Μ/Σ εξωτερικού χώρου 

(σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 60071-2, Recommended creepage 
distances, Table 1, Polution Level  IV). 

9. Όριο µερικών εκκενώσεων ≤20pC στα 28,8kV, για τους 
µετασχηµατιστές τάσεως η παραπάνω µέτρηση θα γίνετε σε κάθε πόλο 
χωριστά.  

10. Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας του δευτερεύοντος 3kV 
(r.m.s) για 1min. 

11. Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας για τον πρωτεύοντα 
γειωµένο ακροδέκτη 3kV (r.m.s) για 1min. 

12. Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας του πρωτεύοντος 50kV 
(r.m.s) για 1min. 

13. Αντοχή σε κρουστική τάση πλήρους κύµατος (1,2/50 µs) 125 kV 
(µέγιστη τιµή) για 1min. 

14. Συντελεστής προσαύξησης της ονοµαστικής τάσης 1,2 συνεχής και 1,5 
για 30 sec. 

 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Οι Μετασχηµατιστές  και τα βοηθητικά τους εξαρτήµατα πρέπει να είναι βιοµηχανικά 
προϊόντα κατασκευασµένα και δοκιµασµένα σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς και 
∆ιεθνείς κανονισµούς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. που 
αναφέρονται παρακάτω (Παράρτηµα ∆) και είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα υποβολής 
των προσφορών. 
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Όλες οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς EN / IEC (εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά) που είναι σε εφαρµογή κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. 
Για την κατασκευή των ανωτέρω µετασχηµατιστών µετρήσεων ισχύουν κατά τα λοιπά 
οι διεθνείς κανονισµοί EN 60044-1 για µετασχηµατιστές εντάσεως και EN 60044-2 για 
µετασχηµατιστές τάσεως . 
 
Επίσης πρέπει ο προµηθευτής των Μ/Σ να προσκοµίσει πιστοποιητικό, που να 
βεβαιώνει ότι ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται:  

• για την παράγωγή των Μ/Σ στο ISO 9001 του 2008 και  

• για τις δοκιµές / µετρήσεις στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ή που να 
εξασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα των δοκιµών/µετρήσεων στα εθνικά πρότυπα 
ή εθνικά/ διεθνή υλικά αναφοράς. 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει: 
 
Μετασχηµατιστές ξηρού τύπου εξωτερικού χώρου. 

5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

5.1.1 Υλικά. 

 
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των Μ/Σ πρέπει να είναι 
πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλα για τον σκοπό και τις συνθήκες λειτουργίας που 
προδιαγράφονται. 
Πρέπει να αντέχουν στην θερµοκρασία και την υγρασία που προδιαγράφονται χωρίς 
παραµόρφωση ή καταστροφή και χωρίς να επηρεάζονται οι µηχανικές και οι 
ηλεκτρικές τους ιδιότητες πέρα από τα όρια που καθορίζει η προδιαγραφή. 
Με εξαίρεση τους ακροδέκτες του δευτερεύοντος, που πρέπει να είναι κατάλληλοι για 
καλωδίωση µε αγωγό χαλκού διατοµής 4mm2, όλα τα άλλα µεταλλικά τµήµατα του 
µετασχηµατιστή θα πρέπει να είναι είτε από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα είτε από 
αντιδιαβρωτικό µέταλλο. Τα µεταλλικά µέρη που ενδέχεται να οξειδωθούν πρέπει να 
προστατεύονται αποτελεσµατικά. 
Η προστατευτική επίστρωση που θα χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό δεν πρέπει 
να αλλοιώνεται από συνηθισµένη χρήση ή µε την πάροδο του χρόνου κάτω από τις 
συνθήκες λειτουργίας που προδιαγράφονται κατά τρόπο που να χάσει τις 
προστατευτικές της ιδιότητες. 
Τα µη µεταλλικά µέρη πρέπει να είναι κατασκευασµένα από µη υγροσκοπικό υλικό 
και να παρέχουν ασφάλεια έναντι φωτιάς και µετάδοσης της φλόγας, που θα 
µπορούσε να προκληθεί εσωτερικά ή κοντά στο υλικό και πρέπει να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις των κανονισµών IEC 60695-11-10 για βαθµό HB.  
 

5.1.2 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τελείωµα. 

 
Οι Μ/Σ πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν τη συνεχή 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τη στιβαρότητα και αξιοπιστία, να προσφέρουν 
ικανοποιητική µηχανική προστασία έναντι κρούσης και πίεσης και να παρέχουν 
διευκολύνσεις για την στερέωσή τους και για την τοποθέτηση των καλωδίων . 
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5.1.3 Απαιτήσεις ασφαλείας. 

Οι Μ/Σ πρέπει να είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να παρέχουν όταν είναι 
εγκατεστηµένοι πλήρη προστασία έναντι τάσεων επαφής, µε δυνατότητα γείωσης 
όλων των εξωτερικών µεταλλικών µερών, τα οποία θα είναι µεταξύ τους 
συνδεδεµένα. 
Η βάση του µετασχηµατιστή θα πρέπει να φέρει επ’ αυτής έναν ακροδέκτη (διατοµής 
τουλάχιστον 4mm2) για γείωση κατάλληλης κατασκευής ώστε η σύνδεση προς τη γη 
να µην µπορεί να αποσυνδεθεί ακούσια. 

5.1.4 Σχέδια και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν. 

Μαζί µε την προσφορά πρέπει να υποβληθεί πλήρης τεχνική περιγραφή, που θα 
αναφέρεται στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής µια προς µια, καθώς και 
λεπτοµερή σχέδια που να δείχνουν γενικά την κατασκευή του υλικού, το τελείωµά του 
και τα υλικά από τα οποία θα κατασκευασθεί. 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά εκτέλεσης όλων 
των δοκιµών τύπου, από τα οποία θα φαίνεται σαφώς ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις 
της προδιαγραφής. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται επίσης να παραδώσει µαζί µε την προσφορά του 
πλήρη σειρά σχεδίων στα οποία θα παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι εξωτερικές 
λεπτοµέρειες των Μ/Σ. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται επίσης να παραδώσει συµπληρωµένα τα φύλλα 
συµµόρφωσης του παραρτήµατος. 
Όλα τα παραπάνω είναι απαιτητά µε ποινή απόρριψης 

5.1.5 Ανταλλακτικά. 

Οι προµηθευτές πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη ανταλλακτικών και 
εξαρτηµάτων για µια περίοδο 10 ετών από την ηµεροµηνία της τελευταίας τµηµατικής 
παράδοσης του υλικού. 

5.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.2.1 Γενικά. 

Στην παράγραφο αυτή περιλαµβάνονται οι ειδικές απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των Μ/Σ και των εξαρτηµάτων που τα συνοδεύουν. 
 

5.2.2 Ειδικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά για Μετασχηµατιστές ξηρού 

τύπου εξωτερικού χώρου. 

 
Οι µετασχηµατιστές µετρήσεων ξηρού τύπου εξωτερικού χώρου θα είναι χυτευµένοι 
µε κυκλοαλειφατική εποξειδική ρητίνη υψηλής ποιότητος. 
Το πληρωτικό αδρανές υλικό των ρητινών εξωτερικού χώρου θα είναι χαλαζίας 
(SiO2) η επιφάνεια του οποίου θα είναι επεξεργασµένη µε εποξυ-σιλάνιo Epoxysilan 
(γ-Glycidoxypropyl – trimethoxy – silan).  
Οι µετασχηµατιστές χυτής ρητίνης πρέπει να έχουν υψηλές µηχανικές και ηλεκτρικές 
αντοχές και να είναι ανθεκτικοί επίσης στο όζον και στις υπεριώδεις ακτίνες (Weαther 
-o- meter).  
Οι µηχανικές και ηλεκτρικές αντοχές της ρητίνης θα αποδεικνύονται µε πιστοποιητικά 
από κατάλληλα (διαπιστευµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO/IEC 17025 ή που να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιµότητα των δοκιµών/µετρήσεων 
στα εθνικά πρότυπα ή εθνικά/ διεθνή υλικά αναφοράς) εργαστήρια. 
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Μηχανικές αντοχές ρητίνης. 

 

    
Αντοχή σε εφελκυσµό ΕΛΟΤ / ΕΝ /ISO / 527 Ν/mm2 90 - 100 
Αντοχή σε θραύση ΕΛΟΤ / ΕΝ/ISO / 527 % 1,7 – 1,9 
Ε Modul ΕΛΟΤ / ΕΝ/ISO / 527 Ν/mm2 10000-

11000 
Αντοχή σε κάµψη ΕΛΟΤ / ΕΝ/ISO / 178 Ν/mm2  150 - 160 
Κάµψη ΕΛΟΤ / ΕΝ/ΙSO / 178 mm 2,0 – 2,5 

Αντοχή σε πίεση ΕΛΟΤ / ΕΝ/ISO 604 N/mm2 160 - 170 
Αντοχή σε κρουστική κάµψη ISO 179 J/m2 510 - 550 
Θερµοκρασία Martens DIN 53458 oC 95 -  
Θερµοκρασία DSC ΙΕC 1006 oC 100 - 110 
Θερµοκρασία αποσύνθεσης Μέθοδος DTA oC 375 
Γραµµικό συντελεστής διαστολής 
20-60 oC 

DIN 53459 
Ή ΕΝ 60950-11-10 

20 39 – 41.10-

6 

Απορρόφηση νερού 
Πλακίδιο 50 x 50 x 4 mm 
10 ηµέρες σε 23 oC 
60 min σε 100 oC 

ΕΛΟΤ / ΕΝ/ ISO 62  
 
% 
% 

 
 
0,10 – 0,20 
0,15 – 0,20 

Ειδικό βάρος  DIN 55990 g/cm3 1,6 – 1,7 
    

 
Ηλεκτρικές αντοχές ρητίνης. 

 
Ηλεκτρική αντοχή διαπερατότητας ΕΝ/IEC 60243-1 kV/mm 19 - 21 
∆ιηλεκτρικός συντελεστής απωλειών tg 
δ 
Σε 23 oC,  
Σε 50 oC,  
Σε 80 oC,  
Σε 100 oC 

DIN 53483  
 
% 
% 
% 
% 

 
 
1,5 – 2 
2,5 – 3 
3 – 4  
4 – 5  

∆ιηλεκτρική σταθερά εr 

Σε 23 oC,  
Σε 50 oC,  
Σε 80 oC,  
Σε 100 oC 

DIN 53483  
% 
% 
% 
% 

 
3,8 – 1,2 
3,9 – 4,3 
4,2 – 4,6 
4,3 – 4,7 

Ειδική αντίσταση διελεύσεως ρ 
Σε 23 oC,  
Σε 50 oC,  
Σε 80 oC,  
Σε 100 oC 

IEC 60093 & 
IEC 60167 

 
Ω.cm 
Ω.cm 
Ω.cm 
Ω.cm 

 
1015 

1015 

1016 

1016 

Αντοχή σε Βολταϊκό τόξο ASTM D 495 s 185-190 

Αντοχή σε ρεύµα ερπυσµού EN/IEC 60112 CTI > 600 
Επίδραση ηλεκτρολυτικής διάβρωσης DIN 53489 Κλίµακα A-1 
Αντοχή σε υψηλής τάσης ερπυσµό και 
διάβρωση  
Initial-Tracking-Voltage (i.t.v.) 
Time – to Track (t.t.t.) 

ASTM D 2303  
 
KV/min 
h 

 
 
3,5 / 50 
30 - 40 
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5.2.3. Ακροκιβώτιο δευτερευόντων ακροδεκτών 

 
Οι δευτερεύοντες ακροδέκτες θα φέρουν ανεξίτηλη ανάγλυφη σήµανση σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς EN 60044-1 (§10) για µετασχηµατιστές εντάσεως και EN 60044-2 
(§11) για µετασχηµατιστές τάσεως . 
Θα φέρει κάλυµµα δυνάµενο να σφραγισθεί αποκλείοντας την πρόσβαση στους 
ακροδέκτες.  
Θα προβλέπεται η στεγανή εισαγωγή και εξαγωγή των καλωδίων προς τους 
ακροδέκτες. 
Θα προβλέπεται η πιθανή απορροή νερού από υδρατµούς εντός του ακροκιβωτίου 
και θα αποκλείεται η είσοδος παντός ζωυφίου εντός του ακροκιβωτίου. 
Το ακροκιβώτιο των µετασχηµατιστών εξωτερικού χώρου θα παρέχει βαθµό 
στεγανότητας ΙΡ Χ3, σύµφωνα µε το ΕΝ/IEC 60529, που θα αποδεικνύονται µε 
πιστοποιητικά από κατάλληλο διαπιστευµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήριο. 

 
 

5.2.4. Πινακίδες 

 
Κάθε µετασχηµατιστής τάσεως ή εντάσεως πρέπει να φέρει µια ανεξίτηλη (µεταλλική) 
πινακίδα ανθεκτική στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες εξωτερικού χώρου στην οποία 
να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του µετασχηµατιστή στοιχεία. 
Θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

 

• Επωνυµία του κατασκευαστή 

• Τύπο µετασχηµατιστή 

• Έτος και  αριθµό κατασκευής 

• Πρωτεύουσα ονοµαστική ένταση για µετασχηµατιστές εντάσεως ή τάση για 
µετασχηµατιστές τάσεως. 

• ∆ευτερεύουσα ονοµαστική ένταση για µετασχηµατιστές εντάσεως ή τάση για 
µετασχηµατιστές τάσεως. 

• Σήµανση πρωτευόντων ακροδεκτών 

• Σήµανση δευτερευόντων ακροδεκτών 

• Ονοµαστική ισχύς σε VA 

• Κλάση ακριβείας 

• Συντελεστής υπερφορτίσεως για µετασχηµατιστές εντάσεως 

• Τάση λειτουργίας και µονώσεως 
� 24 kV µέγιστη τάση λειτουργίας 
� 50 kV  τάση δοκιµής τυλιγµάτων 
� 125 kV  κρουστική τάση  

• Αντοχή βραχυκυκλώσεως σε θερµικό και δυναµικό ρεύµα για µετασχηµατιστές 
εντάσεως  Ιth ,  Idyn. 

• Ονοµαστική συχνότητα 50 Hz 

• Κλάση Μονώσεως 

• Προδιαγραφή ∆Ε∆∆ΗΕ 

• Πρότυπο αναφοράς  EN/IEC  

• Κωδικός υλικού ∆ΕΗ 
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5.2.5. Λόγος Μετασχηµατισµού  

 

• Για Μετασχηµατιστές εντάσεως: 
 

Πρωτεύουσα ένταση απλού τυλίγµατος 
 

10 – 20 - 30 – 50 – 100 – 200 -300 - 400 A. 
 

∆ευτερεύουσα ένταση: 5 Α 
      

• Για Μετασχηµατιστές τάσεως: 
 

∆ιπολικός: 15.000-20.000 // 100 V ή 20.000 // 100 V. 
 
Οι Μ/Σ συνδέονται σε σύνδεση ARON (δύο Μ/Σ τάσεως και δύο Μ/Σ εντάσεως) 

5.2.6 Ονοµαστική Επιφόρτιση σε VA για Μ/Σ µέτρησης. 

 
Για Μετασχηµατιστές εντάσεως: 10 VA 
Για διπολικούς µετασχηµατιστές τάσεως:  25 VΑ 
 

5.2.8  Κλάσεις ακριβείας M/Σ µέτρησης  

 
Για µετασχηµατιστές εντάσεως: 0,5S Μ5 
Για διπολικούς µετασχηµατιστές τάσεως:  0,5 
Σύµφωνα µε το άρθρο Π.4 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 793/Β/30-6-2006). 
 

5.2.10 Συντελεστής Υπερφορτίσεως 

 
Οι µετασχηµατιστές εντάσεως πρέπει να είναι ικανοί να λειτουργούν συνεχώς στο 1,2 
πολλαπλάσιο της ονοµαστικής τους έντασης ήτοι 1,2 x ΙΝ . 

 

5.2.11  Συντελεστής Υπερτάσεως 

 
Όλοι οι µετασχηµατιστές τάσεως πρέπει να είναι ικανοί να λειτουργούν: α) συνεχώς 
στο 1,2 πολλαπλάσιο της ονοµαστικής τους τάσης ήτοι 1,2 x UΝ και β) για 
τουλάχιστον 30 δευτερόπλεπτα στο 1,5 πολλαπλάσιο της ονοµαστικής τους τάσης 
ήτοι 1,5 x UΝ. 

 

5.2.12  Θερµική και δυναµική καταπόνηση για Μ/Σ Εντάσεως 

 
Η απαίτηση για τη µέγιστη ένταση από πλευράς θερµικής καταπόνησης Ιth ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 10 kA.  

 
Η απαίτηση για τη µεγίστη ένταση από πλευράς δυναµικής καταπόνησης Ιdyn 
ανέρχεται τουλάχιστον σε ���� = 2,5 ∙ �
� = 25� 
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5.2.13. Στήριξη και σχεδίαση. 

 
Οι µετασχηµατιστές εξωτερικού χώρου θα αναρτώνται επί στύλων γραµµής σε 
εγκάρσιους βραχίονες, σύµφωνα µε τις τυποποιηµένες κατασκευές Ρ 41 και Ρ 43 του 
παραρτήµατος Γ. 
 

6. ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 
Ο κατασκευαστής θα εκτελέσει δοκιµές, ώστε να διαπιστωθεί ότι το υλικό που 
προσφέρει  έχει τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 
Οι δοκιµές θα πραγµατοποιούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια ή από εργαστήρια 
τα οποία τα έχει αποδεχθεί η Επιχείρηση.  
Μέρος ή και το σύνολο των δοκιµών αυτών µπορεί να επαναλαµβάνεται κατά τη 
διάρκεια της εν σειρά παραγωγής κατά τη κρίση της Επιθεωρήσεως και µε δαπάνη 
της Επιχειρήσεως. Σε περίπτωση αποτυχίας του υλικού οι δαπάνες βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
Απαγορεύεται η τροποποίηση του υλικού κατά την υλοποίηση της σύµβασης. 
Επάρκεια εξοπλισµού παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Οι ενδιαφερόµενοι 
προµηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν τις συσκευές, όργανα µετρήσεως κ.λπ. που 
διαθέτει το εργαστήριό τους για την εκτέλεση των δοκιµών σειράς, τα οποία πρέπει 
να είναι διακριβωµένα από τον αρµόδιο οικείο δηµόσιο φορέα ή άλλο διεθνώς 
αναγνωρισµένο εργαστήριο. 
  

6.1 ∆οκιµές σχεδιασµού. 

 
∆εν προβλέπονται. 
 

6.2. ∆οκιµές Τύπου. 

 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά εκτέλεσης όλων 
των δοκιµών τύπου, που καθορίζονται: 

• για τους Μ/Σ µέτρησης εντάσεως στην παράγραφο 6.1 του κανονισµού ΕΝ / 
IEC 60044-1,  

• για τους Μ/Σ µέτρησης τάσεως στην παράγραφο 7.1 του κανονισµού ΕΝ / 
IEC 60044-2,  

από τα οποία θα φαίνεται σαφώς ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής. 
Θα γίνουν δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τον όµιλο ∆ΕΗ, ή από 
διαπιστευµένα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, 
εργαστήρια, τα οποία έχουν στο πεδίο διαπίστευσής τους τις σχετικές δοκιµές / 
µετρήσεις  σε Μ/Σ µέτρησης. 
Προσφορές που δε θα συνοδεύονται από το πιο πάνω πιστοποιητικά, θα 
απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 
 
 
 

6.3. ∆οκιµές σειράς. 

Ο κατασκευαστής θα εκτελέσει υποχρεωτικά όλες τις δοκιµές σειράς που 
καθορίζονται: 
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• για τους Μ/Σ µέτρησης εντάσεως στην παράγραφο 6.2 του κανονισµού ΕΝ / 
IEC 60044-1,  

• για τους Μ/Σ µέτρησης τάσεως στην παράγραφο 7.2 του κανονισµού ΕΝ / 
IEC 60044-2,  

για κάθε ένα Μ/Σ ξεχωριστά και θα εκδίδει πιστοποιητικό ελέγχου, όπως 
απαιτείται από τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ 793/Β/30-6-2006). 
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να επαναλάβει τις δοκιµές σειράς ή/και τύπου. Σε 
περίπτωση αποτυχίας, του δείγµατος στις δοκιµές, οι δαπάνες βαρύνουν τον 
κατασκευαστή. 

6.4 Ακολουθία δοκιµών. 

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει τους Μ/Σ σε δοκιµές ως εξής  : 
 

  
Μ/Σ 

εντάσεως 
EN 60044-1 

Μ/Σ 
τάσεως 

EN 
60044-2 

∆
ο
κ
ιµ
ές

 τ
ύ
π
ο
υ
 

Προσδιορισµός σφάλµατος (determination of errors)   

Ύγρανσης (wet test) (διελέκτρική δοκιµή) 7.4 8.4 

Ανύψωσης θερµοκρασίας (temperature rise test) 7.2 8.1 

Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (lightning 
impulse test) (διελεκτρική δοκιµή) 

7.3 8.3 

Βραχυκύκλωσης (short-circuit withstand test) για Μ/Σ 
τάσεως 

- 8.2 

Βραχυκύκλωσης (short-time current test) για Μ/Σ 
εντάσεως 

7.4 - 

Προσδιορισµός σφάλµατος (determination of errors) 11.4 12.3 

∆
ο
κ
ιµ
ές

 σ
ει
ρ
ά
ς
 

Επιβεβαίωση ενδείξεων πινακίδας και ακροδεκτών 
(verification of terminal marking) 

8.1 9.1 

Υπέρτασης (inter-turn overvoltage test) µόνο για Μ/Σ 
εντάσεως 

8.4 - 

Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας στο  
πρωτεύον  

8.2 
 

9.2 
 

Μερικών εκκενώσεων  µετά τη διηλεκτρική δοκιµή 
(partial discharge measurement)  

8.2 
8.3 

9.2 
9.3 

Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας στο 
δευτερεύον (power frequency withstand test) 

  

Προσδιορισµός σφάλµατος και έλεγχος πολικότητας 
(determination of errors) 

11.5 12.4 

 
∆οκιµές τύπου: Όλες οι διηλεκτρικές δοκιµές τύπου πρέπει να γίνουν στον ίδιο 

µετασχηµατιστή. Αφού οι µετασχηµατιστές υποστούν τις παραπάνω 
διηλεκτρικές δοκιµές τύπου θα υποβληθούν σε όλες τις δοκιµές 
σειράς. 

 
∆οκιµές Σειράς: Επαναλαµβανόµενες δοκιµές βιοµηχανικής συχνότητας στα 

πρωτεύοντα τυλίγµατα πρέπει να γίνονται στο 80% της 
προδιαγραφόµενης τάσεως δοκιµής.  
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7. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

7.1 Πινακίδες. 

 
Όπως προβλέπονται στην § 5.2.4. 
 

7.2. Επισήµανση. 

 
Σε εµφανές σηµείο κάθε κιβωτίου συσκευασίας Μ/Σ που θα υποδειχθεί από το 
∆Ε∆∆ΗΕ θα υπάρχουν ανάγλυφες ή χαραγµένες οι κάτωθι ενδείξεις : 
 

• Το λογότυπο της ∆ΕΗ Α.Ε.. 

• Ο αριθµός της Σύµβασης και ο αύξων αριθµός παρτίδας. 

• Το όνοµα ή το λογότυπο του κατασκευαστή. 

• Ο κωδικός αριθµός υλικού ∆ΕΗ. 

• Ο λόγος µετασχηµατισµού 
 
Σύµφωνα µε τη Προδιαγραφή το πιο πάνω υλικό θα έχει σε σηµείο που δεν 
εµποδίζεται η καλή προσαρµογή και στεγανότητα του Μ/Σ, ανάγλυφους ή 
χαραγµένους ή σε κατάλληλο ανεξίτηλο ταµπελάκι τους κωδικούς αριθµούς υλικού 
∆ΕΗ, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη.  
 
 

8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
Οι Μ/Σ θα παραδίδονται πλήρως συναρµολογηµένοι. 
Οι Μ/Σ θα είναι επιµελώς συσκευασµένοι για την ασφαλή µεταφορά τους. 
Θα τοποθετούνται σε παλέτες EU και θα παραδίδονται έτσι ώστε το συνολικό βάρος 
ανά παλέτα να µην ξεπερνά τα 550 Kgr. 
Τα κιβώτια  αυτά θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά χαραγµένα ή κολληµένα ανεξίτηλα 
τον αριθµό της Σύµβασης, τον Κωδικό του υλικού και τα Στοιχεία του Προµηθευτή και 
επιπλέον θα αναγράφεται το είδος του Μ/Σ και ο λόγος µετασχηµατισµού. 
Με την παραπάνω συσκευασία θα είναι ικανοί να αποθηκευτούν και σε εξωτερικό 
χώρο χωρίς περαιτέρω προστασία έναντι  καιρικών συνθηκών (βροχή ή υγρασία). 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 

≪≪≪≪ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α≫≫≫≫ 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 20 kV 

 

Στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από όλους τους συµµετέχοντας στο διαγωνισµό. 
Η µη συµµόρφωση θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς. 
 
ΕΙ∆ΟΣ…..................................................…   ΤΕΜΑΧΙΑ…...........................….... 
 

Απαίτηση 

Προδ
ιαγρ
αφή 

Απο
δοχή 

Συµµόρφωση κατασκευαστή 

1. Τύπος και 
κατασκευαστής: 

  
................................................................ 
................................................................ 

2. Χώρα κατασκευής:   ................................................................ 

3. Σχέση: 5.2.5  ................................................................ 

4. Συνδεσµολογία:    ................................................................ 

5. Ονοµαστική 
συχνότητα: 

3.5  
................................................................ 

6. Αριθµός τυλιγµάτων 
δευτερευόντων: 

  
................................................................ 

7. Ονοµαστική 

Επιφόρτιση και 
κλάση ακριβείας του 
δευτερεύοντος 
τυλίγµατος Ι & ΙΙ  

5.2.6 
5.2.8 

 

................................................................ 

8. Θερµοκρασιακή 
κατηγορία: 

3.5  
................................................................ 

9. Συντελεστής 
υπερτάσεως 
ονοµαστικής τάσης                          
1,2 συνεχώς: 
1,5 για 30 
δευτερόλεπτα: 

5.2.11  

................................................................ 

................................................................ 

10. Όρια σφάλµατος  
5.2.8  

 
................................................................ 

11. Αντοχή σε τάση 
βιοµηχανικής 
συχνότητας  του 
πρωτεύοντος 
τυλίγµατος: 

3.5  

................................................................ 

12. Αντοχή σε κρουστική 
τάση για το πρωτεύον 
τύλιγµα: 

3.5  
................................................................ 

13. Τάση αντοχής 
βιοµηχανικής 
συχνότητας του 
πρωτεύοντος 
ακροδέκτη που 
γειώνεται: 

3.5  

................................................................ 

14. Αντοχή σε τάση 3.5  ................................................................ 
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βιοµηχανικής 
συχνότητας των 
δευτερευόντων 
τυλιγµάτων: 

15. Επιτρεπτό επίπεδο 

µερικών εκκενώσεων 
στα 28,8kV: 

3.5  

................................................................ 

16. Αντοχή σε 
αποκοµµένη 
κρουστική τάση: 

3.5  
................................................................ 

17. Ανάγλυφη σήµανση 
των ακροδεκτών 
πρωτεύοντος & 
δευτερέυοντος: 

5.2.3  

................................................................ 

18. Είναι οι ακροδέκτες 
στο κιβώτιο των 
δευτερευόντων 
κατάλληλοι για 
καλωδίωση µε αγωγό 
διατοµής 4mm2; 

5.1.3  

................................................................ 

19. Ακροδέκτες γείωσης 
κατάλληλοι για 
καλωδίωση µε αγωγό 
διατοµής 4mm2; 

5.1.1  

................................................................ 

20. Στάθµη µόνωσης; 3.5  ................................................................ 

21. Ελάχιστο µήκος 
ερπυσµού 
(>31mm/kV); 

3.5  
................................................................ 

22. Αντοχή σε θραύση  
(>5000N); 

3.5  
................................................................ 

23. Αντοχή έναντι φωτιάς 
και µετάδοσης φλόγας 
των µη µεταλλικών 
µερών; 

5.1.1  

................................................................ 

24. Βαθµός στεγανότητας 
ακροκιβωτίου: 

5.2.3  
................................................................ 

25. Πιστοποιητικό 
δοκιµών ρητίνης: 

5.2.2  
................................................................ 

26. Ανεξίτηλη πινακίδα: 5.2.4  ................................................................ 

27. Επισήµανση κιβωτίου 
συσκευασίας: 

7.2  
................................................................ 

28. Πιστοποιητικό 
ποιοτικού ελέγχου 
εργοστασίου 
παραγωγής: 

6.3  

................................................................ 

29. Πιστοποιητικό 
δοκιµών τύπου: 

6.2  
................................................................ 

30. Συνολικό βάρος του 
Μ/Σ Τάσεως: 

  
................................................................ 
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≪≪≪≪ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β≫≫≫≫ 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20 kV 

 

Στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από όλους τους συµµετέχοντας στο διαγωνισµό. 
Η µη συµµόρφωση θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς. 
 
 
ΕΙ∆ΟΣ…..................................................…   ΤΕΜΑΧΙΑ…...........................….... 
 

Απαίτηση 

Προδ
ιαγρ
αφή 

Απο
δοχή 

Συµµόρφωση κατασκευαστή 

1. Τύπος και 
κατασκευαστής: 

  
................................................................ 
................................................................ 

2. Χώρα κατασκευής:   ................................................................ 

3. Σχέση: 5.2.5  ................................................................ 

4. Συνδεσµολογία:  5.2.5  ................................................................ 

5. Ονοµαστική 
συχνότητα: 

3.5  
................................................................ 

6. Ονοµαστική 
Επιφόρτιση  

5.2.6 
 

 
................................................................ 

7. Κλάση ακριβείας 5.2.8  ................................................................ 

8. Θερµοκρασιακή 
κατηγορία: 

3.5  
................................................................ 

9. Συντελεστής 
Υπερφορτίσεως  

5.2.10  
................................................................ 
................................................................ 

10. Όρια σφάλµατος  5
8

 
................................................................ 

11. Ονοµαστικό θερµικό 
ρεύµα πρωτεύοντος 
για συνεχή λειτουργία: 

5.2.12  
................................................................ 

12. Ονοµαστικό δυναµικό 
ρεύµα: 

5.2.12  
................................................................ 

13. Αντοχή σε τάση 
βιοµηχανικής 
συχνότητας  του 
πρωτεύοντος 
τυλίγµατος: 

3.5  

................................................................ 

14. Αντοχή σε κρουστική 
τάση για το πρωτεύον 
τύλιγµα: 

3.5  
................................................................ 

15. Τάση αντοχής 
βιοµηχανικής 
συχνότητας του 
πρωτεύοντος 
ακροδέκτη που 
γειώνεται: 

3.5  

................................................................ 

16. Αντοχή σε τάση 
βιοµηχανικής 
συχνότητας των 
δευτερευόντων 
τυλιγµάτων: 

3.5  

................................................................ 

17. Επιτρεπτό επίπεδο 
µερικών εκκενώσεων 

3.5  
................................................................ 
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στα 28,8kV: 

18. Αντοχή σε 
αποκοµµένη 
κρουστική τάση: 

3.5  
................................................................ 

19. Είναι οι ακροδέκτες 
στο κιβώτιο των 
δευτερευόντων 
κατάλληλοι για 
καλωδίωση µε αγωγό 
διατοµής 4mm2; 

5.1.1  

................................................................ 

20. Ακροδέκτες γείωσης 
κατάλληλοι για 
καλωδίωση µε αγωγό 
διατοµής 4mm2; 

5.1.3  

................................................................ 

21. Στάθµη µόνωσης; 3.5  ................................................................ 

22. Ελάχιστο µήκος 
ερπυσµού 
(>31mm/kV); 

3.5  
................................................................ 

23. Αντοχή σε θραύση  
(>5000N); 

3.5  
................................................................ 

24. Αντοχή έναντι φωτιάς 
και µετάδοσης φλόγας 
των µη µεταλλικών 
µερών; 

5.1.1  

................................................................ 

25. Βαθµός στεγανότητας 
ακροκιβωτίου: 

5.2.3  
................................................................ 

26. Πιστοποιητικό 
δοκιµών ρητίνης: 

5.2.2  
................................................................ 

27. Ανεξίτηλη πινακίδα: 5.2.4  ................................................................ 

28. Επισήµανση κιβωτίου 
συσκευασίας: 

7.2  
................................................................ 

29. Πιστοποιητικό 
ποιοτικού ελέγχου 
εργοστασίου 
παραγωγής: 

6.3  

................................................................ 

30. Πιστοποιητικό 
δοκιµών τύπου: 

6.2  
................................................................ 

31. Συνολικό βάρος του 
Μ/Σ εντάσεως: 

  
................................................................ 
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≪≪≪≪ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ≫≫≫≫ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
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Μ 
 
 310 ΜΜ 
 
 
 
 300ΜΜ 
ΣΤΥΛΟΣ  

ΒΑΣΕΙΣ Μ/Σ 
 
 
 
                       230                                                      Μ/Σ  ΕΝΤΑΣΕΩΣ Μ.Τ 
                                                                         
                                  
        
    280                               330              
 
 
 
 
                     150       
 
 

 
Οι διαστάσεις είναι από το κέντρο κάθε τρύπας ( είναι σε mm)  
Η διάµετρος οπής είναι 15mm και οι οβάλ είναι 15x80 mm 

 
 

        

ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ 

Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ  
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≪≪≪≪ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆≫≫≫≫ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

Παρατίθεται κατάλογος µε τους Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς κανονισµούς που είναι σε 
ισχύ κατά την ηµέρα έγκρισης της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής. 
 

• EN 60044-1 E1.2: 2003, Instrument transformers - Part 1: Current transformers, 
θα αντικατασταθεί από το IEC 61869-2 Ε1: 2011. 

• EN 60044-2 E1.2: 2003, Instrument transformers - Part 2: Inductive voltage 
transformers, θα αντικατασταθεί από το IEC 61869-3 Ε1: 2011. 

• EΝ 60071-2 E3.0:1997, (IEC 60071-2 E3.0:1996), Insulation co-ordination - Part 2: 
Application guide. 

• EN ISO/IEC 17025 E2:2005, General requirements for the competence of testing 
and calibration laboratories. 

• EN ISO 9001 Ε3:2008, Quality management systems – Requirements. 

• IEC 60695-11-10 E1.1:2003, Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W 
horizontal and vertical flame test methods. 

• IEC 60529 E2.1:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 

• ΕΛΟΤ EN 60529:1994 + A1:2000, Βαθµοί προστασίας παρεχόµενης από 
περιβλήµατα (ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΙΡ). 

• ΦΕΚ 793/Β/30-6-2006. 

• ΕΛΟΤ EN ISO 527-1 E2:2012, Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού - 
Μέρος 1: Γενικές αρχές. 

• ΕΛΟΤ EN ISO 527-2 E2:2012, Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού - 
Μέρος 2: Συνθήκες δοκιµής πλαστικών για µορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση. 

• ΕΛΟΤ EN ISO 527.03:1996, Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού - 
Μέρος 3: Συνθήκες δοκιµής για φιλµ και φύλλα. 

• ΕΛΟΤ EN ISO 178 E3:2012, Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων κάµψης. 

• ΕΛΟΤ EN ISO 604 E2:2004, Πλαστικά - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων θλίψης. 

• ΕΛΟΤ EN ISO 179-1 E2:2012, Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων δοκιµής 
κρούσης Charpy - Μέρος 1 : ∆οκιµή κρούσης χωρίς τη χρήση οργάνου. 

• ΕΛΟΤ EN ISO 179.02:2000, Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων δοκιµής 
κρούσης Charpy - Μέρος 2: Ενόργανη δοκιµή κρούσης. 

• DIN 53458:1987-01, Testing of plastics; martens method of determining the 
temperature of deflection under abending. 

• IEC 1006: 1991, Methods of test for the determination of the glass-transition 
temperature of electrical insulating materials 

• DIN 51004 (1994): Thermal analysis (TA). Determination of melting temperatures 
of crystalline materials by differential thermal analysis (DTA) 

• DIN 53459:1981-09, Testing of plastics; Assessment of behaviour during and after 
contact with an incandescent rod. 

• ΕΛΟΤ EN ISO 62 E2:2008, Πλαστικά - Προσδιορισµός της απορρόφησης νερού. 

• DIN 55990. 

• ΕΛΟΤ EN 60243.01:1998, Ηλεκτρική αντοχή µονωτικών υλικών - Μέθοδοι 
δοκιµών - Μέρος 1: ∆οκιµές σε συχνότητες ισχύος. 

• DIN 53483-1:1969-07, Testing of Insulating Materials; Determination of Dielectric 
Properties; Definitions, General Information. 

• DIN 53483-2:1970-03,Testing of Insulating Materials; Determination of Dielectric 
Properties; Testing at Standard Frequencies of 50 Hz, 1 kHz, 1 MHz. 

• IEC 60093 E2.0:1980, Methods of test for volume resistivity and surface resistivity 
of solid electrical insulating materials. 
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• IEC 60167 E1.0:1964, Methods of test for the determination of the insulation 
resistance of solid insulating materials. 

• ASTM D495 - 99(2004) Standard Test Method for High-Voltage, Low-Current, Dry 
Arc Resistance of Solid Electrical Insulation. 

• IEC 60112 E4.1:2009, Method for the determination of the proof and the 
comparative tracking indices of solid insulating materials. 

• DIN 53489: 1968-01, Testing of Electrical Insulating Materials; Asessing the Effect 
of Electrolytic Corrosion. 

• ASTM D 2303-97:2004, Standard Test Methods for Liquid-Contaminant, Inclined-
Plane Tracking and Erosion of Insulating Materials 

 
 
 
Όλες οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς (εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά) που είναι σε εφαρµογή κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. 
 


