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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ GR-151 / αναθ. 30.7.2010. 
“ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  ΜΕΓΙΣΤΟΥ 

(ΚΥΨΕΛΕΣ Χ.Τ.)” 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις δοκιµές, τον έλεγχο 
παραλαβής και τη συσκευασία για µεταφορά και παράδοση στις αποθήκες 
της ΔΕΗ, Πολυεστερικών Κιβωτίων Καταγραφικών Μετρητών Μεγίστου 
(Κυψέλες Χ.Τ.), που θα χρησιµοποιηθούν στις µετρητικές διατάξεις 
πελατών Χαµηλής Τάσης. 

2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Πολυεστερικό Κιβώτιο Καταγραφικών Μετρητών Μεγίστου (Κυψέλες Χ.Τ.), 
Μετρητική Διάταξη, Μετασχηµατιστές Εντάσεως Χ.Τ. 200 ή 400/5 Α, Βάσεις 
Ασφαλειών Χ.Τ., Τάση Λειτουργίας 400V. 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Τα υλικά που καλύπτονται από αυτή την προδιαγραφή, θα τοποθετούνται 
τόσο ακάλυπτα στο ύπαιθρο όσο και σε εσωτερικούς χώρους. 
Θα στερεώνονται κατακόρυφα είτε πάνω σε τοίχο, είτε επί στύλου ή σε 
άλλη παρόµοια κατασκευή. 
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. 
Το σύστηµα χαµηλής τάσης λειτουργεί µε τον ουδέτερο γειωµένο και η 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται ως επί το πλείστον υπό συχνότητα 50 
Hz και τάση 400 V στην περίπτωση µικρών έως µεσαίων βιοµηχανικών και 
εµπορικών καταναλωτών. 
Η τάση µπορεί να µεταβάλλεται από – 10 % έως + 10 %. 
Σ’ αυτή την τάση η παροχή είναι τριφασική τεσσάρων αγωγών µε 
ασύµµετρο φορτίο. 

3.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
• Η θερµοκρασιακή ζώνη καλής λειτουργίας των κιβωτίων πρέπει να είναι 
µεταξύ –25 οC και +55 οC . 
• Η θερµοκρασιακή ζώνη αποθήκευσης και µεταφοράς πρέπει να είναι 
µεταξύ –25 οC έως 70οC. 

3.3 ΥΓΡΑΣΙΑ 
Τα κιβώτια 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 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 
τα κιβώτια ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα : 
 
Μέγιστο υψόµετρο ..............................                                       2000 m 
Eλάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος  ...................................       - 25ο C 
Mέση θερµοκρασία περιβάλλοντος           .............................           20ο C 
Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος                    ......................      55ο C 
Mέγιστη    θερµοκρασία  στις   εξωτερικές 
επιφάνειες εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας    ...........................     70ο C 
Ελάχιστη σχετική υγρασία                                       .................         5 % 
Μέγιστη σχετική υγρασία                                        ..................        95% 
 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα κιβώτια και τα βοηθητικά τους εξαρτήµατα πρέπει να είναι βιοµηχανικά 
προϊόντα κατασκευασµένα και δοκιµασµένα σύµφωνα µε τους Διεθνείς 
κανονισµούς ΕΝ / IEC και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΔΕΗ που 
αναφέρονται παρακάτω και είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα υποβολής των 
προσφορών. 
Ο βαθµός προστασίας που θα εξασφαλίζουν και οι ιδιότητες των υλικών 
που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή τους καθώς και το τελικό 
προϊόν θα πρέπει να συµφωνούν µε τους κανονισµούς αυτούς. 
Ολες οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΝ / IEC 
(εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά ) που είναι σε εφαρµογή κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Οι κανονισµοί που έχουν εφαρµογή στην παρούσα προδιαγραφή είναι οι 
εξής: 
 
ASTM D256 Impact resistance of plastics and electrical insulating 
materials. 
ή  
ΕΝ ISO 180 
 
ASTM D543 .......................... Resistance of plastics to chemical reagents. 
ή 
ISO 175 
 
ASTM D570 ............................................... Water absorption of plastics. 
ή 
ISO 62 
 
ASTM D638 .............................................. Tensile properties of plastics. 
ή 
EN ISO 527-4 
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ASTM D790 Flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and 
electrical insulating materials. 
ή 
EN ISO 178 
 
ASTM D792 Density and specific gravity (relative density) of plastics by 
displacement. 
ή 
ISO 1183 
 
ASTM D1525 ............................... Vicat softening temperature of plastics. 
ή 
ISO 306 
 
EN / IEC 60068-2-2 ................... Basic environmental testing procedures. 
 ........................................................ Part 2 : Tests, Tests B : Dry heat. 
 
EN / IEC 60068-2-11 ................. Basic environmental testing procedures. 
 ...................................................... Part 2 : Tests, Tests ka : Salt mist. 
 
EN / IEC 60068-2-14 ................. Basic environmental testing procedures. 
 .................................... Part 2 : Tests, Tests N : Change of temperature. 
 
EN / IEC 60068-2-30 .................. Basic environmental testing Procedures. 
 ............................................. Part 2: Tests, Test Db : Damp heat cyclic. 
   
EN / IEC 60216  ........... Guide for the determination of thermal endurance 
 properties of electrical insulating materials. 
 .......................................................................................................  
EN / IEC 60243 Recommended methods of test for electric strength of 
solid insulating materials at power frequencies. 
 
EN / IEC 60529 ............ Classification of degrees of protection provided by 
enclosures. 
                 
IEC 60410            .......... Sampling plans and procedures for inspection by 
attributes. 
 
EN / IEC 60695-2-1 ................................................ Fire hazard testing. 
Part 2 : Test methods, Glow wire test and guidance. 
 
EN / IEC 60695-2-2 ................................................ Fire hazard testing. 
Part 2 : Test methods, Needle flame test. 
 
IEC 60707  .......................... Methods of test for the determination of the 
flammability of solid electrical insulating materials when exposed to an 
igniting source. 
ή 
UL 94 .................................................................. Flammability testing. 
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ΕΛΟΤ ΕΝ 50102 Βαθµοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήµατα για 
ηλεκτρικό εξοπλισµό έναντι εξωτερικών µηχανικών κρούσεων (κώδικας 
ΙΚ). 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50298 Αδεια περιβλήµατα για σύνολα διατάξεων διακοπής και 
ελέγχου χαµηλής τάσης – Γενικές απαιτήσεις. 
 
Προδιαγραφή ΔΕΗ Ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση αντικειµένων από 
σίδηρο ή χάλυβα. 
Χ.Κ. 11.01/11.11.87 
 
Προδιαγραφή ΔΕΗ Ηλεκτρολυτική επικασσιτέρωση. 
 Χ.Κ. 11.04/23.10.92 
 
IEC 60999 ... Connecting devices – Safety requirements for screw-type and 
screwless-type clamping units for electrical copper conductors. 
 
Οπου οι απαιτήσεις της παρούσης Προδιαγραφής έρχονται σε αντίθεση µε τις 
παραπάνω εκδόσεις των Διεθνών Κανονισµών ή οποιονδήποτε άλλων 
συναφών θα υπερισχύει η προδιαγραφή της ΔΕΗ. 
Τα κιβώτια πρέπει να φέρουν τις σύµφωνες µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
σηµάνσεις, απαραίτητα δε το σήµα πιστότητας  “ CE ” σε ευκρινές σηµείο της 
βάσης και του καλύµµατος των κιβωτίων , σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις 
Υπουργικές Αποφάσεις 470/85 (ΦΕΚ 183/4.4.85) και 16717/5052/94 (ΦΕΚ 
992/30.12.94). 
Επίσης πρέπει ο προµηθευτής των κιβωτίων να προσκοµίσει πιστοποιητικό του 
εργοστασίου του, που να βεβαιώνει ότι ακολουθεί τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στα ISO 9000 για την κατασκευή αντικειµένων από πρώτη ύλη 
πολυεστέρα ενισχυµένο µε υαλονήµατα µε τη µέθοδο Compression Moulding 
(SMC). 

5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τα παρακάτω είδη : 
• «Κιβώτια καταγραφικών Μετρητών Μεγίστου (Κυψέλες Χ.Τ.)» 

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.1.1. Υλικά. 
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των κιβωτίων 
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. 
Τα µεταλλικά µέρη που ενδέχεται να οξειδωθούν πρέπει να προστατεύονται 
αποτελεσµατικά. 
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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 του  IEC 60707 για βαθµό FH 1, ή UL 94 για κλάση 
VO. 

5.1.2. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τελείωµα. 
Τα κιβώτια καταγραφικών µετρητών µεγίστου πρέπει να είναι κατασκευασµένα 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν 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 
µετασχηµατιστών και των ασφαλειών της µετρητικής διάταξης. 
Ολες οι επιφάνειες πρέπει να είναι χωρίς ελαττώµατα λείες και γυαλιστερές. 
Το πολυεστερικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των υπόψη 
κιβωτίων θα πρέπει να είναι ενισχυµένο µε υαλονήµατα τύπου SMC και θα 
πρέπει να είναι χρώµατος ανοιχτού γκρί, παρόµοιου µε το χρώµα που 
χρησιµοποιεί η ΔΕΗ A.E. για τα κιβώτια αυτά έως σήµερα. 
Ολα τα κιβώτια πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή εξαερισµό που θα αποτρέπει 
τη συµπύκνωση και θα περιορίζει την αύξηση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό 
τους. 
Ο εξαερισµός θα εξασφαλίζεται µε την πρόβλεψη κατάλληλου διακένου 2-3mm 
στο πάνω µέρος της θύρας του κιβωτίου ή στα πλευρικά τοιχώµατα του 
σώµατος του κιβωτίου µε την χρήση κατάλληλων περσίδων,  κατά τρόπο που 
να εξασφαλίζει τον αναφερόµενο  βαθµό προστασίας κατά  ΕΝ / IEC 60529. 
Οι προµηθευτές µπορούν να προτείνουν διαφορετικό τρόπο εξαερισµού του 
κιβωτίου, ο οποίος θα εξετασθεί και θα εγκριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία της 
ΔΕΗ. 
Τα κιβώτια πρέπει να είναι κατασκευασµένα 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 παροχής της µετρητικής διάταξης. 
Τα κιβώτια που θα κατασκευαστούν θα πρέπει να ικανοποιούν το βαθµό 
στεγανότητας που προδιαγράφεται. 

5.1.3. Εναλλαξιµότητα. 
Όλα τα τµήµατα που αποτελούν το κιβώτιο πρέπει να είναι πλήρως 
εναλλάξιµα. 
 

5.1.4. Απαιτήσεις ασφαλείας. 
Τα κιβώτια πρέπει να είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να παρέχουν όταν είναι 
εγκατεστηµένα πλήρη προστασία έναντι τάσεων επαφής. 
Οι ακµές του εξωτερικού περιβλήµατος πρέπει να είναι στρογγυλεµένες ώστε 
να αποτρέπονται τραυµατισµοί από αυτές. 
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Λόγω της χρήσης στο πολυεστερικό υλικό υαλονηµάτων θα πρέπει να 
αποφεύγεται γενικά η διάτρηση του υλικού. 
Για το λόγο αυτό προβλέπονται κατάλληλα κυκλικά αφαιρετά τµήµατα για την 
διέλευση των καλωδίων στη βάση του κιβωτίου (knock-outs) που θα είναι 
εµφανή στην εξωτερική πλευρά της βάσης . 
Η αφαίρεση των τµηµάτων αυτών θα πρέπει να γίνεται εύκολα και για αυτό θα 
πρέπει να προβλεφθεί πολύ µικρό πάχος των τοιχωµάτων στα σηµεία αυτά. 

5.1.5. Εφαρµόσιµα σχέδια. 
Εκτός από τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις το υλικό πρέπει να συµφωνεί ως 
προς τις βασικές διαστάσεις µε τα σχέδια που επισυνάπτονται στο κατάλογο 
σχεδίων 9.2. του Παραρτήµατος. 
Τα σχέδια αυτά θα αποτελέσουν οδηγό για την τελική κατασκευή. 

5.1.6. Σχέδια και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν. 
Μαζί µε την προσφορά πρέπει να υποβληθούν 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 καταλληλότητας, που αναφέρονται σε υλικά που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των κιβωτίων όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 6.2., από τα οποία θα φαίνεται σαφώς ότι καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της προδιαγραφής. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να µας γνωρίσει τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιµοποιεί για την κατασκευή τους και για 
το σκοπό αυτό οφείλει µαζί µε την προσφορά του να παραδώσει 
συµπληρωµένο το Πίνακα 9.1.2. του παραρτήµατος, αντικαθιστώντας τους 
αστερίσκους µε τις ιδιότητες του υλικού. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται επίσης να παραδώσει µαζί µε την προσφορά του 
πλήρη κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι 
λεπτοµέρειες των κιβωτίων. 

5.1.7. Ανταλλακτικά. 
Οι προµηθευτές πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη ανταλλακτικών και 
εξαρτηµάτων για µια περίοδο 5 ετών από την ηµεροµηνία της τελευταίας 
τµηµατικής παράδοσης του υλικού. 

5.1.8. Υποβολή Δείγµατος Κιβωτίου. 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται επί ποινή απόρριψης, από δείγµα έτοιµου 
κιβωτίου σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα. 
Το παραπάνω δείγµα θα προσκοµιστεί στην τεχνική υπηρεσία της ΔΔ / Τοµέας 
Συστηµάτων Μετρήσεων, προκειµένου να αξιολογηθεί. 

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.2.1. Γενικά. 
Στην παράγραφο αυτή περιλαµβάνονται οι ειδικές απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των κιβωτίων και των εξαρτηµάτων που τα συνοδεύουν. 
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Τα κιβώτια πρέπει να ικανοποιούν επιπλέον τα σχέδια που επισυνάπτονται στο 
κατάλογο σχεδίων 9.2 όσον αφορά τα ακόλουθα: 
• Σχεδίαση – Μορφή. 
• Βασικές διαστάσεις. 
• Θέσεις οπών και ενθέτων  για τις βίδες στερέωσης. 
• Επισήµανση. 
• Τοποθέτηση σε διάταξη. 
• Πρόβλεψη χαραγών για εύκολη απόσπαση τµηµάτων του περιβλήµατος. 

5.2.2. Ειδικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. 
To κιβώτιο θα κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από υψηλής ποιότητος 
θερµοσκληρυνόµενο υλικό και συγκεκριµένα από πολυεστέρα ενισχυµένο µε 
υαλόνηµα, τύπου SMC, µε τη µέθοδο Compression Moulding. 
Oι ποσοτικές απαιτήσεις που αφορούν τις ιδιότητες του πολυεστέρα 
ενισχυµένου µε υαλόνηµα (SMC) που θα χρησιµοποιηθεί για τη κατασκευή του 
κιβωτίου και τα ίδια τα κιβώτια, αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στο 
Παράρτηµα Πίνακα 9.1.1. 
Μορφολογικά οι διαστάσεις των κιβωτίων θα είναι σύµφωνα µε τα 
επισυναπτόµενα σχέδια του καταλόγου 9.2 . 
Mορφολογικά: Oι εξωτερικές διαστάσεις του κιβωτίου θα είναι:  
Yψος  ................................................................................. 800 mm 
Πλάτος  ............................................................................... 570 mm 
Bάθος     ............................................................................. 230 mm 
µε ανοχή -/+10mm. 
Το πάχος των τοιχωµάτων του κιβωτίου θα είναι τουλάχιστον 3mm. 
Αποκλίσεις στο ονοµαστικό πάχος που θα επιλέξει ο κατασκευαστής είναι 
αποδεκτές εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν τα 0,2 mm, σε καµιά όµως περίπτωση 
δεν θα γίνει αποδεκτό τοίχωµα λεπτότερο από 3mm.  
Στις ζώνες ενίσχυσης το πάχος των τοιχωµάτων θα είναι 4mm. 
Oι προµηθευτές θα συµπληρώσουν τις τιµές των δοκιµών του υλικού 
των κιβωτίων που προσφέρουν στον Πίνακα 9.1.2 , (Απαιτήσεις από το 
υλικό και µεγέθη για τις δοκιµές του). 
 
Tα εξαρτήµατα που αποτελούν το κιβώτιο είναι τα παρακάτω: 
 
α)Το σώµα του κιβωτίου θα αποτελείται από 1 τεµάχιο (κατασκευή 
ενιαία). 
 
β)Εµπρόσθια θύρα µε δύο  µηχανισµούς ασφαλούς κλεισίµατος (λαβές) και 
µε δύο σηµεία κλεισίµατος. 
Ο µηχανισµός κλεισίµατος να µπορεί να δέχεται την προσθήκη  λουκέτου 
ασφαλείας στην υποδοχή του κλειδιού ή άλλο κατάλληλο τρόπο ασφάλισης 
(π.χ. µε δύο κατάλληλες προεξοχές µία στο σώµα του κιβωτίου και µία στη 
θύρα µε κατάλληλες οπές διαµέτρου 10mm για τη τοποθέτηση λουκέτου 
ασφαλείας).  
Το ανάγλυφο σήµα της ΔΕΗ Α.Ε. θα είναι στην επιφάνεια του καλύµµατος 
του κιβωτίου στις θέσεις που σηµειώνονται στα σχέδια του παραρτήµατος 
9.2.. 
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Για την  στήριξη της θύρας µε το σώµα του κιβωτίου, εφόσον 
χρησιµοποιηθούν µεντεσέδες αυτοί θα είναι µεταλλικοί και θα πρέπει να είναι 
τοποθετηµένοι εσωτερικά του κιβωτίου. 
Το υλικό των µεταλλικών µεντεσέδων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στην 
οξείδωση  (ανοξείδωτο ή ζάµακ κλπ.). 
Για την διευκόλυνση των εργαζοµένων το επιθυµητό άνοιγµα της θύρας ως 
προς το σώµα του κιβωτίου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 90ο  . 
Για την αποφυγή ανοίγµατος της θύρας περισσότερο των 120ο  , θα πρέπει να 
τοποθετηθεί µηχανισµός περιορισµού του (π.χ. ιµάντας). 
Για την στήριξη των µεντεσέδων τόσο στο σώµα όσο και στη θύρα του 
κιβωτίου θα χρησιµοποιηθούν ορειχάλκινα ένθετα περικόχλια κατάλληλου 
µεγέθους. 
Για την στήριξη του κυτίου δοκιµής εσωτερικά στη θύρα του κιβωτίου θα 
χρησιµοποιηθούν ορειχάλκινα ένθετα περικόχλια κατάλληλου µεγέθους. 
Ο αριθµός των ενθέτων περικοχλίων καθώς και οι θέσεις που θα 
τοποθετηθούν στην θύρα του κιβωτίου δίνονται στα συνηµµένα σχέδια του 
καταλόγου σχεδίων 9.2. 
 
γ)Ο τρόπος στήριξης του κιβωτίου θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να είναι 
δυνατή ή στήριξη του κιβωτίου, είτε επί τοίχου (µε κλειστές οπές διαµέτρου 
10mm), είτε επί στύλου (µε στηρίγµατα χαλύβδινα που διαθέτει η ΔΕΗ, 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σκαρίφηµα της Προδιαγραφής GR-
128/12.8.71  της ΔΜΚΛΔ). 
Οι ζώνες ενίσχυσης που θα χρησιµοποιηθούν στην πλάτη του κιβωτίου για την 
στήριξη του κιβωτίου σε στύλο θα είναι κατάλληλου µεγέθους και θα 
ενσωµατώνουν ειδικά ένθετα τυφλά περικόχλια (4 τεµ.) για την ασφαλή 
στήριξή του και σε σηµεία αντίστοιχα µε τα αναφερόµενα χαλύβδινα 
στηρίγµατα. 
Οι οπές στήριξης θα πρέπει να βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες της πλάτης του 
κιβωτίου και να είναι κλειστές (στεγανότητα κιβωτίου), να επισηµαίνονται δε 
µε εσοχή ώστε να ανοίγονται εύκολα. 
 
δ)Στο κάτω µέρος του κιβωτίου θα τοποθετηθούν δύο (2) κοχλίες γειώσεως 
γεφυρωµένοι µεταξύ τους µε µία λάµα εσωτερικά του κιβωτίου. Οι κοχλίες 
γειώσεως θα είναι Μ10, κατασκευασµένοι από ορείχαλκο επικασσιτερωµένο και 
θα είναι εφοδιασµένοι ο καθένας µε τέσσερα (4) περικόχλια και έξι (6) ροδέλες 
από το ίδιο υλικό. 
Τα δύο κεντρικά περικόχλια θα συσφίγγονται µέσα και έξω στο κιβώτιο για την 
στερέωση των κοχλιών σ’ αυτό, καθώς και της λάµας που γεφυρώνει τους 
κοχλίες µεταξύ τους. 
Τα άλλα δύο θα χρησιµεύουν για την σύσφιξη και ασφάλιση των ακροδεκτών 
(COSSE). 
Η λάµα θα είναι κατασκευασµένη από επικασσιτερωµένο ηλεκτρολυτικό χαλκό 
σκληρής ολκήσεως  E-CU  κατά  DIN-40500 και θα έχει µορφή επίπεδης 
ράβδου. 
Η επικασσιτέρωση θα γίνεται µετά την διάνοιξη των οπών. Μορφολογικά οι 
διαστάσεις της λάµας σηµειώνονται στο επισυναπτόµενο σκαρίφηµα 
«Λεπτοµέρεια Α». 
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ε)Τοποθέτηση στα  τοιχώµατα του σώµατος του κιβωτίου κατάλληλων knock-
outs για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων (τοποθέτηση αντίστοιχων 
στυπιοθληπτών). Μορφολογικά τα σηµεία τοποθέτησης των Knock –outs στο 
σώµα του κιβωτίου καθώς και οι διατοµές τους σηµειώνονται στο 
επισυναπτόµενο σκαρίφηµα  “ Λεπτοµέρεια  Β”. 
 
ζ) Ο σχεδιασµός του κιβωτίου θα πρέπει να εξασφαλίζει τον απαιτούµενο 
βαθµό στεγανότητας που προδιαγράφεται καθώς και την αντοχή του 
κιβωτίου σε µηχανικές και λοιπές καταπονήσεις σε όλη την διάρκεια ζωής του. 
 
Κάθε κιβώτιο θα αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα : 
 
• Κύριο σώµα (1 τεµάχιο + Ακροδέκτης σύνδεσης µε τη λάµα γείωσης) . 
• Κάλυµµα (1 τεµάχιο). 
• Βασικά παρελκόµενα (βίδες και ροδέλες για την τοποθέτηση 
εξοπλισµού). 

 
Το κιβώτιο πρέπει να δέχεται στο εσωτερικό του µέσω κατάλληλων knock-
outs για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων (τοποθέτηση αντίστοιχων 
στυπιοθληπτών) το καλώδιο παροχής. 
Η σφράγιση του κιβωτίου θα γίνεται µε λουκέτο ασφαλείας (µε κλειδί 
pass par tout, που διαθέτει το τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης), ώστε 
να αποτρέπεται παράνοµη επέµβαση στο εσωτερικό του κιβωτίου καθώς και 
η προσπέλαση σε µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και για να εξασφαλίζεται 
προστασία επαφής µε υπό τάση στοιχεία στο εσωτερικό του. 
Σε όλες τις υποδοχές της βάσης και της θύρας του κιβωτίου που 
χρησιµοποιούνται για τη στήριξη εξοπλισµού θα τοποθετηθούν 
ορειχάλκινα ένθετα περικόχλια κατάλληλου µεγέθους (ενσωµατωµένα 
κατά την διάρκεια της χύτευσης του πολυεστερικού υλικού), κατά DIN 
16903. 
Ο αριθµός των ενθέτων περικοχλίων καθώς και οι θέσεις που θα 
τοποθετηθούν στην βάση του κιβωτίου δίνονται στα συνηµµένα σχέδια του 
καταλόγου σχεδίων 9.2. 
Τα σηµεία στήριξης του εξοπλισµού στη βάση του κιβωτίου, θα πρέπει 
να παρέχουν διηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον 4 ΚV καθώς και επαρκή 
µηχανική αντοχή για το σκοπό που προορίζονται. 
Θα φέρουν δε κατάλληλα ένθετα ορειχάλκινα περικόχλια (τοποθετηµένα 
κατά την χύτευση του υλικού), µε σκοπό την αύξηση της µηχανικής 
αντοχής. 
 
Παρελκόµενα : 
• Κοχλίες στερεώσεως βάσεων ασφαλειών (τεµ. 6) κατάλληλοι για ένθετα 
περικόχλια Μ10, κατάλληλου µήκους, θα συνοδεύονται από 
παράκυκλους (ροδέλες) ασφαλείας, από χάλυβα  επιψευδαργυρωµένο. 

• Κοχλίες στερεώσεως Μ/Σ εντάσεως, ράγας µικροαυτοµάτου, γείωσης, 
(τεµ. 24) κατάλληλοι για ένθετα περικόχλια Μ4, κατάλληλου µήκους, θα 
συνοδεύονται από παράκυκλους (ροδέλες) ασφαλείας, από χάλυβα  
επιψευδαργυρωµένο. 
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• Κοχλίες στερεώσεως του κυτίου δοκιµής στη θύρα του κιβωτίου (τεµ. 2) 
κατάλληλοι για ένθετα περικόχλια Μ4, κατάλληλου µήκους, από χάλυβα  
επιψευδαργυρωµένο. 

 
Ο ακροδέκτης γείωσης θα αποτελείται από τα κάτωθι τεµάχια : 
• Ελασµα γειώσεως πάχους 2 mm (χαλκός επικασσιτερωµένος). 
• Κοχλίας γειώσεως 3/8’’ W  Χ 80 mm µήκος (τεµ. 2) (ορείχαλκος 
επικασσιτερωµένος). 

• Περικόχλιο 3/8’’ W για τον κοχλία γειώσεως (τεµ. 4) (ορείχαλκος 
επικασσιτερωµένος). 

• Παράκυκλος για κοχλία γειώσεως 3/8’’ (τεµ. 6) (ορείχαλκος 
επικασσιτερωµένος). 

 
Τα κιβώτια θα παραδοθούν µε όλα τα παρελκόµενα συσκευασµένα. 

5.2.3. Βαθµός προστασίας ΙΡ. 
Tα κιβώτια καταγραφικών µετρητών µεγίστου πρέπει  να παρέχουν βαθµό 
προστασίας τουλάχιστον ίσο µε ΙΡ 43 σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΝ / IEC 
60529. 
Ολα τα κιβώτια θα φέρουν  σε ευκρινές σηµείο το σήµα πιστότητος «CE», 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Υπουργικές Αποφάσεις 470/85 (ΦΕΚ 
183/4.4.85) και 16717/5052/94 (ΦΕΚ 992/30.12.94). 

6. ΔΟΚΙΜΕΣ 
Ο κατασκευαστής θα εκτελέσει δοκιµές ώστε να διαπιστωθεί ότι το υλικό 
που προσφέρει (SMC) έχει τις ιδιότητες που αναφέρονται στον Πίνακα 
9.1.1 του Παραρτήµατος. 
Μέρος ή και το σύνολο των δοκιµών αυτών µπορεί να επαναλαµβάνεται 
κατά τη διάρκεια της εν σειρά παραγωγής κατά τη κρίση της Επιθεωρήσεως 
µε δαπάνη της Επιχείρησης. 
Σε περίπτωση αποτυχίας του υλικού οι δαπάνες βαρύνουν τον προµηθευτή. 
Εφ' όσον κατά τη διάρκεια της παραγωγής διαπιστωθεί αλλαγή στη 
σύνθεση του υλικού θα γίνονται νέες δοκιµές. 

6.1. Δοκιµές σχεδιασµού. 
Δεν προβλέπονται. 

6.2. Δοκιµές Τύπου. 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά 
εκτέλεσης όλων των δοκιµών καταλληλότητας που αναφέρονται σε 
πρώτη ύλη πολυεστέρα και όχι σε έτοιµο κιβώτιο, από τα οποία θα 
φαίνεται σαφώς ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής. 
Θα γίνουν δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την ίδια τη ΔΕΗ , 
από κρατικά ή από διαπιστευµένα εργαστήρια ειδικευµένα σε έλεγχο 
πλαστικών υλικών. 
Προσφορές που δε θα συνοδεύονται από το πιο πάνω πιστοποιητικά , θα 
απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 
Στο στάδιο παραλαβής κάθε παρτίδας υλικού, είναι στη κρίση της 
επιθεώρησης να προβεί σε εκτέλεση οιασδήποτε από τις δοκιµές τύπου. 
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6.2.1. Δοκιµές τύπου σε πρώτη ύλη. 

6.2.1.1. Προσδιορισµός αντοχής θραύσεως σε κρούση των 
πλαστικών   υλικών που χρησιµοποιούνται για τη κατασκευή των 
κιβωτίων. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς ASTM D256 (ή 
EN/ISO 180) "Impact resistance of plastics and electrical insulating 
materials ". 

6.2.1.2. Προσδιορισµός αντοχής θραύσεως σε εφελκυσµό των 
πλαστικών υλικών που χρησιµοποιούνται για τη κατασκευή των 
κιβωτίων. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς ASTM D638 (ή 
EN/ISO D527-4)  " Tencile properties of plastics ". 

6.2.1.3. Προσδιορισµός αντοχής διαρροής σε κάµψη των πλαστικών 
υλικών που χρησιµοποιούνται για τη κατασκευή των κιβωτίων. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς ASTM D790 (ή 
EN/ISO 178) " Flexural properties of unreiforced and reinforced plastics 
and electrical insulating materials". 

6.2.1.4.Προσδιορισµός της πυκνότητας των πλαστικών υλικών που 
χρησιµοποιούνται για τη κατασκευή των κιβωτίων. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς ASTM D792 (ή 
EN/ISO 1183)  " Density and Specific Gravity (Relative Dencity ) of 
plastics by displacement". 

6.2.1.5.Προσδιορισµός της µέγιστης θερµοκρασίας συνεχούς 
λειτουργίας πλαστικών υλικών. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς EN / IEC 60216       
" Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical 
insulating materials " ή αντίστοιχους κανονισµούς UL. 

6.2.1.6.Προσδιορισµός της θερµοκρασίας στην οποία αρχίζουν να 
µαλακώνουν τα πλαστικά υλικά που χρησιµοποιούνται για τη 
κατασκευή των κιβωτίων. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς ASTM D1525 (ή ISO 
306) " Vicat softening temperature of plastics". 

6.2.1.7.Προσδιορισµός της απορρόφησης νερού από τα πλαστικά 
υλικά που χρησιµοποιούνται για τη κατασκευή των κιβωτίων. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς ASTM D570 (ή ISO 
62) " Water absorption of plastics". 
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6.2.1.8.Δοκιµή για την επιβεβαίωση της αντοχής των πλαστικών 
υλικών που χρησιµοποιούνται για τη κατασκευή των κιβωτίων 
έναντι όξινων ή αλκαλικών χηµικών αντιδραστηρίων και 
συνηθισµένων διαλυτών. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς ASTM D543 (ή ISO 
175) " Resistance of plastics to chemical reagents". 
Τα χηµικά αντιδραστήρια που θα χρησιµοποιηθούν για τη δοκιµή θα είναι 
αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.23, 
5.3.28, 5.3.33, 5.3.42, 5.3.47, 5.3.50 των σχετικών κανονισµών ASTM. 

6.2.1.9.Προσδιορισµός του βαθµού ευφλεξιµότητας των πλαστικών 
που χρησιµοποιούνται για τη κατασκευή των κιβωτίων. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισµούς IEC 60707 " 
Methods of test for the determination of the flammability of solid electrical 
insulating materials when exposed to an igniting source". 

Κάθε άλλη δοκιµή που θα θεωρηθεί απαραίτητη για να εξετασθούν 
λεπτοµερώς ειδικά προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν κατά 
τη διάρκεια των δοκιµών αποδοχής ή από εµπειρίες κατά τη 
χρησιµοποίηση του υλικού. 
 

6.2.2. Δοκιµές τύπου σε έτοιµο προϊόν. 
 
Σαν δοκιµές τύπου θεωρούνται οι δοκιµές που περιγράφονται παρακάτω 
και σε περίπτωση εκτέλεσης του συνόλου ή ορισµένων από αυτές πρέπει να 
τηρείται η παρακάτω σειρά: 

6.2.2.1. Επιβεβαίωση της καταλληλότητας των κιβωτίων να 
χρησιµοποιηθούν ή να αποθηκευτούν κάτω από συνθήκες υψηλών 
θερµοκρασιών. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισµούς EN/IEC 
60068-2-2 " Basic enviromental testing procedures - Part 2: Tests - Test 
Bd: Dry heat". 
Η δοκιµή θα θεωρηθεί επιτυχηµένη εφόσον δεν υπάρξει παραµόρφωση ή 
βλάβη κατά τη διάρκεια ή µετά τη δοκιµή , η οποία θα µπορούσε να 
περιορίσει τη λειτουργική ικανότητα των υλικών. 
Επιπλέον τα πλαστικά κιβώτια πρέπει να αντέχουν µε επιτυχία µετά τη 
περίοδο ανάκτησης τη δοκιµή κρούσης που περιγράφεται στη παράγραφο 
6.2.1.1. 

6.2.2.2. Δοκιµή για την επίδραση της αλλαγής θερµοκρασίας στα 
κιβώτια. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισµούς EN/IEC 
60068-2-14 " Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - 
Test Nb: Change of temperature with specified rate of change". 
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Η δοκιµή θα θεωρηθεί επιτυχής αν δεν υπάρξει παραµόρφωση ή βλάβη 
κατά τη διάρκεια ή µετά τη δοκιµή, που θα µπορούσε να περιορίσει τη 
λειτουργική ικανότητα των υλικών. 
Επιπλέον τα πλαστικά κιβώτια πρέπει να αντέχουν µε επιτυχία µετά τη 
περίοδο ανάκτησης τη δοκιµή κρούσης που περιγράφεται στη παράγραφο 
6.2.1.1. 

6.2.2.3. Δοκιµή επιβεβαίωσης του βαθµού προστασίας έναντι 
εξωτερικών µηχανικών κρούσεων (κώδικας ΙΚ). 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισµούς ΕΛΟΤ ΕΝ 
50102, για βαθµό προστασίας ΙΚ 10. 
Η ενέργεια κρούσης θα είναι ίση µε 20 Joule. 
Η δοκιµή θα γίνει σε οποιοδήποτε σηµείο επίπεδης επιφάνειας του κιβωτίου 
(πλήρως συναρµολογηµένου µε το κάλυµµα στη θέση του). 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.4 του 
αναφερόµενου προτύπου ΕΝ 50102. 
Η δοκιµή θα θεωρηθεί επιτυχηµένη αν δεν υπάρξει ένδειξη βλάβης  που θα 
µπορούσε να περιορίσει τις λειτουργικές ικανότητες του κιβωτίου. 
Ελαφρά παραµόρφωση που δε µειώνει όµως την προστασία κατά της 
διείσδυσης στερεών αντικειµένων, σκόνης ή νερού, θα γίνει αποδεκτή.  

6.2.2.4. Δοκιµή για την προστασία κατά της υγρασίας και της 
οξείδωσης. 
Η δοκιµή αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους δοκιµές: 
 
α. Δοκιµή Υγρασίας - θερµοκρασίας. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισµούς EN/IEC 
60068-2-30 : " Basic environmental testing procedure - Part 2 : Tests - 
Test Db and quidance: Damp heat cyclic, 12 + 12 hour cycle ". 
Τα κιβώτια δοκιµών θα στερεωθούν σε κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια µε 
όλες τις βίδες που παρέχονται από τον κατασκευαστή για το σκοπό αυτό. Η 
δοκιµή θα διεξαχθεί σε πλήρως συναρµολογηµένα κιβώτια µε τα µεταλλικά 
µέρη στη θέση τους και τα καλύµµατα κλειστά. 
Η δοκιµή θα θεωρηθεί επιτυχηµένη αν : 
- δεν υπάρξει ένδειξη παραµόρφωσης, ραγίσµατος ή άλλης βλάβης στα 
πλαστικά µέρη µετά την εκτέλεσή της, που να περιορίζει τη λειτουργική 
τους ικανότητα. 

- Δεν υπάρξει ένδειξη οξείδωσης σε µεταλλικά µέρη. 
Επιπλέον τα κιβώτια πρέπει να υποστούν µε επιτυχία µετά την περίοδο 
ανάκτησης τη δοκιµή κρούσης της παραγράφου 6.2.1.1. και τη δοκιµή που 
αφορά την τάση διάσπασης διηλεκτρικού που περιγράφεται στην 
παράγραφο 6.2.2.6. 
 
β. Δοκιµή αλατώδους οµίχλης ( για τα µεταλλικά µέρη) 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισµούς EN/IEC 
60068-2-11 : " Basic environmental testing procedure - Part 2 : Tests - 
Test Ka : Salt mist ". 
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Η δοκιµή διεξάγεται για έλεγχο των µεταλλικών εξαρτηµάτων που 
υπάρχουν τόσο στη βάση του κιβωτίου όσο και στη θύρα του και γι' αυτό 
πρέπει να γίνει µε τη θύρα ανοικτή. 
Η δοκιµή θα θεωρηθεί επιτυχηµένη αν δεν υπάρξει ένδειξη οξείδωσης στα 
µεταλλικά µέρη. 

6.2.2.5. Δοκιµές για προστασία κατά της διείσδυσης στερεών 
αντικειµένων, σκόνης και νερού. 
Τα κιβώτια πρέπει να στερεωθούν σε κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια µε 
όλες τις βίδες που παρέχονται από τον κατασκευαστή για το σκοπό αυτό. 
Οι δοκιµές θα διεξαχθούν σε πλήρως συναρµολογηµένα κιβώτια µε τα 
µεταλλικά µέρη στη θέση τους και τα καλύµµατα κλειστά , για βαθµό 
προστασίας ΙΡ43  EN/IEC 60529. 
Οι δοκιµές αυτές απαρτίζονται από τις παρακάτω επιµέρους δοκιµές: 
 
α. Προστασία έναντι διείσδυσης στερεών αντικειµένων και σκόνης. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στο ΕΝ/IEC 60529                      
" Classification of degrees of protection provided by enclosures ". 
 
β. Προστασία έναντι διείσδυσης νερού. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στο ΕΝ/IEC 60529 σύµφωνα µε 
τον απαιτούµενο βαθµό προστασίας. 

6.2.2.5. Δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί µε τον τρόπο που περιγράφεται στο ΕΝ/IEC 60243   
" Recommended methods of test for the electric strength of solid 
insulating materials at power frequencies ". 
- Ο ρυθµός ανύψωσης της τάσης θα είναι 1 ΚV / sec (δοκιµή σε πρώτη 
ύλη πολυεστέρα). 

- Με τάση 4 KV για 1 min (δοκιµή σε έτοιµο κιβώτιο). 

6.2.2.6. Δοκιµές για ανθεκτικότητα στη θερµότητα και στη φωτιά. 
Οι ακόλουθες δοκιµές θα πραγµατοποιηθούν στα πλαστικά µέρη του 
κιβωτίου:  
 
α. Δοκιµή πυρακτωµένου σύρµατος. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί µε τον τρόπο που περιγράφεται στο ΕΝ/IEC 60695-
2-1 " Fire hazard testing - Part 2 : Test methods - Glow wire test and 
guidance". 
 
β. Δοκιµή βελονοειδούς φλόγας. 
Η δοκιµή θα διεξαχθεί µε τον τρόπο που περιγράφεται στο  ΕΝ/IEC 60695-
2-2 " Fire hazard testing - Part 2 : Test methods - Needle flame test". 
Η φλόγα του λύχνου δοκιµής θα τοποθετηθεί ακριβώς όπως στο σχήµα 1.c. 
του σχετικού κανονισµού IEC. 
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6.2.2.7. Επιβεβαίωση για συµφωνία των διαστάσεων των κιβωτίων 
µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. 

6.3. Δοκιµές µε δειγµατοληψία. 

6.3.1. Δοκιµές αποδοχής. 
Δοκιµές αποδοχής είναι οι ακόλουθες : 
α. Οπτικός έλεγχος. 
Τα κιβώτια θα εξετασθούν οπτικά για να επιβεβαιωθεί ότι : 
- Σε κανένα σηµείο δεν διακρίνεται ίχνος ζηµίας ή παραµόρφωσης. 
- Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι λείες και χωρίς ελαττώµατα. 
- Δεν υπάρχουν ενδείξεις ελαττωµατικής χύτευσης. 
- Η επισήµανση είναι σωστή και συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της 
προδιαγραφής. 

- Υπάρχουν όλα τα παρελκόµενα. 
 
β. Επιβεβαίωση εναλλαξιµότητας σε κοµµάτια του ίδιου είδους. 
 
γ. Εκτέλεση των δοκιµών των παραγράφων  6.2.2.2.,  6.2.2.9.,  
6.2.2.3., 6.2.2.5.,  6.2.2.6.,  6.2.2.7.. 

6.3.2. Δειγµατοληψία. 
Οι παραπάνω δοκιµές αποδοχής θα γίνονται σε δείγµα που θα επιλέγεται µε 
τυχαία δειγµατοληψία, από τη παρτίδα που πρόκειται να παραληφθεί, 
σύµφωνα µε το IEC 60410 µε τα ακόλουθα κριτήρια : 
- Eπίπεδο ελέγχου ΙΙ (πίνακας Ι, IEC 410). 
- Σχέδια  απλής  ή  διπλής  δειγµατοληψίας ( πίνακες ΙΙ και  ΙΙΙ,    ΙΕC 410). 
- Eπίπεδο αποδεκτής ποιότητας ΑQL = 1,0 για κάθε δοκιµή ξεχωριστά. 
Σε περίπτωση αποτυχίας κάποιων δοκιµών αποδοχής που συνεπάγεται 
απόρριψη παρτίδας ή υπάρξεως κακής εµπειρίας από προηγούµενη χρήση 
του υλικού θα πρέπει απαραιτήτως να εκτελούνται εκείνες οι δοκιµές 
καταλληλότητας που έχουν σχέση µε την αποτυχία ή την κακή εµπειρία. 
Σ' αυτή τη περίπτωση οι δοκιµές καταλληλότητας θα γίνονται σε τρία 
πλαστικά κιβώτια που θα επιλέγονται τυχαία από την επόµενη παρτίδα πριν 
από την παραλαβή της. 
Σε περίπτωση αδυναµίας ενός πλαστικού κιβωτίου από το δείγµα των 
τριών, έστω και σε ένα σηµείο µιάς µόνο δοκιµής, οι δοκιµές 
καταλληλότητας θα επαναληφθούν σε ένα δείγµα δύο κιβωτίων. 
Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας η παρτίδα θα απορριφθεί. 
Σηµειώνεται ότι οι παρτίδες συµπίπτουν µε τις τµηµατικές παραδόσεις 
υλικού. 

6.4. Δοκιµές σειράς. 
Δεν προβλέπονται. 

7. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

7.1. Πινακίδες. 
Δεν προβλέπονται πινακίδες. 
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7.2. Επισήµανση. 
Σε εµφανές σηµείο κάθε κιβωτίου (στη βάση και στη θύρα) που θα 
υποδειχθεί από τη ΔΕΗ θα υπάρχουν ανάγλυφες ή χαραγµένες οι κάτωθι 
ενδείξεις : 
• Το λογότυπο της ΔΕΗ. 
• Ο αριθµός της Σύµβασης και ο αύξων αριθµός παρτίδας. 
• Το Ονοµα ή το λογότυπο του κατασκευαστή. 
• Ο κωδικός αριθµός υλικού ΔΕΗ. 
 
Οι ακριβείς διαστάσεις όλων των επισηµάνσεων καθώς και η συγκεκριµένη 
θέση τους καθορίζονται στα σχέδια 9.2. του παραρτήµατος. 
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 5.2.1 της Προδιαγραφής το πιο πάνω υλικό θα 
έχει σε σηµείο που δεν εµποδίζεται η καλή προσαρµογή και στεγανότητα 
του κιβωτίου , ανάγλυφους ή χαραγµένους τους κάτωθι αριθµούς :  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ 
 
Κ.Υ. 454001990. 

8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Τα κιβώτια θα παραδίδονται πλήρως συναρµολογηµένα. 
Τα κιβώτια θα είναι επιµελώς συσκευασµένα εντός νάϋλον σακούλας το 
κάθε ένα και κατόπιν 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. 
Με την παραπάνω συσκευασία θα είναι ικανά να αποθηκευτούν και σε 
εξωτερικό χώρο χωρίς περαιτέρω προστασία έναντι  καιρικών συνθηκών 
(βροχή ή υγρασία). 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

9.1. ΠΙΝΑΚΕΣ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1.1.  - ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ 

 
Α/α 

 
Χαρακτηριστικό ή δοκιµή Παράγραφος 

Προδιαγραφ
ής 

Κανονισµός Μονάδες Τιµές 

 
 
 

1 

 
 
 
Αντοχή θραύσεως σε 
κρούση 
(Reversed Notch Izod) 
 

 
 
 

6.2.1.1 

 
ASTM 
D256 

 
ή  
 

EN ISO 180 

ft * lbf 
-----------

---- 
in. of 
Width 

 
KJ/m2 

 
= 11 

 
 
 
 

> 50 
 
 

2 

 
 
Αντοχή Θραυσεως σε 
εφελκυσµό 
 

 
 

6.2.1.2 

ASTM 
D638 

 
ή 

EN ISO 
527-4 

 
P.S.I. 

 
 

Mpa 

 
min. 

9.000 
 

min 61 

 
 

3 

 
 
Αντοχή διαρροής σε κάµψη 
 

 
 

6.2.1.3 

ASTM 
D790 

 
ή 

EN ISO 178 

 
P.S.I. 

 
 

Mpa 

 
min. 

20.000 
 

min 138 
 
 

4 

 
 
Πυκνότης 
 

 
 

6.2.1.4 

ASTM 
D792 

 
ή 

ISO 1183 

 
 

gr/cm3 

 

 

 
 

1,7-1,8 
 
 

 
 

5 

 
 
Μέγιστη θερµοκρασία 
συνεχούς 
Λειτουργίας 
 

 
 

6.2.1.5 

 
EN /IEC 
60216 
ή 

UL746B 

 
 

OC 

 
 

80 

 
 

6 

 
 
Θερµική Αντοχή 
(Μαλάκωµα) 
Vicat (Μέθοδος Β ) 

 
 

6.2.1.6 

 
ASTM 
D1525 
ή 

ISO 306 

 
 

OC 

 
 

130 

 
 

7 

 
 
Απορρόφηση νερού 
24h/23oC 
 

 
 

6.2.1.7 

 
ASTM 
D570 
ή 

ISO 62 

 
 

% 

 
 

0,5 

 
 

8 

 
 
Επίδραση διαλυτών και  
Χηµικών αντιδραστηρίων 

 
 

6.2.1.8 

 
ASTM 
D543 
ή 

ISO 175 

 
 
- 

Καµιά 
επίδραση 
στην 

λειτουργικ
ό-τητα 

 
 

9 

 
 
Ευφλεξιµότητα υλικού 
 

 
 

6.2.1.9 

 
IEC 60707 

ή 
UL 94 

 
Βαθµός 

 
Κλάση 

 
FH 1 

 
V0 

 
 

10 
 
Δοκιµή σε θερµό και ξηρό 
Περιβάλλον (Test Bd) 

 
6.2.2.1 

 
EN / IEC     

60068-2-2 

 
OC - hrs 

 
100-16 
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11 

 
Δοκιµή διακύµανσης  
Θερµοκρασίας (Test Nb) 
 

 
6.2.2.2 

 
EN / IEC     
60068-2-

14 

 
OC 

 
min.  –25 
max. +75 

 
12 

 
Βαθµός προστασίας σε 
κρούση 
(Κώδικας ΙΚ ) 
 

 
6.2.2.3 

 
EN 50102 

 
Βαθµός 

 
ΙΚ 10 

 
13α 

 
Δοκιµή σε θερµό και υγρό 
Περιβάλλον(Test 
Db)Παραλαγή 1 
 

 
6.2.2.4.α 

 
EN / IEC     
60068-2-

30 

 
OC - 
κύκλοι 

 
55 – 8 

 
13β 

 
Δοκιµή αλατώδους οµίχλης 
(Test Ka) 
 

 
6.2.2.4.β 

 
EN / IEC     
60068-2-

11 

 
εβδοµάδ
ες 

 
2 

 
14 

 
Βαθµός Προστασίας 
 

 
6.2.2.5 

 
EN / IEC 
60529 

 
-- 

 
IP 43 

 
15 

 
Διηλεκτρική αντοχή 
 

 
6.2.2.6 

 
EN / IEC 
60243 

 
KV / mm 

 
min 12 

 
16α 

 
Δοκιµή πυρακτωµένου 
σύρµατος 
 

 
6.2.2.7.α 

 
EN / IEC 

60695-2-1 

 
OC 

 
960 

 
16β 

 
Δοκιµή βελονοειδούς 
φλόγας 
 

 
6.2.2.7.β 

 
EN / IEC 

60695-2-2 

 
Sec 

 
30 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1.2. - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ 

(ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 
Α/α 

 
Χαρακτηριστικό ή δοκιµή Παράγραφος 

Προδιαγραφ
ής 

Κανονισµός Μονάδες Τιµές 

 
 
 

1 

 
 
 
Αντοχή θραύσεως σε 
κρούση 
(Reversed Notch Izod) 
 

 
 
 

6.2.1.1 

 
ASTM 
D256 

 
ή  
 

EN ISO 180 

ft * lbf 
-----------

---- 
in. of 
Width 

 
KJ/m2 

 
 
 

* 

 
 

2 

 
 
Αντοχή Θραυσεως σε 
εφελκυσµό 
 

 
 

6.2.1.2 

ASTM 
D638 

 
ή 

EN ISO 
527-4 

 
P.S.I. 

 
 

Mpa 

 
 

* 

 
 

3 

 
 
Αντοχή διαρροής σε κάµψη 
 

 
 

6.2.1.3 

ASTM 
D790 

 
ή 

EN ISO 178 

 
P.S.I. 

 
 

Mpa 

 
 

* 

 
 

4 

 
 
Πυκνότης 
 

 
 

6.2.1.4 

ASTM 
D792 

 
ή 

ISO 1183 

 
 

gr/cm3 

 

 

 
 

* 

 
 

5 

 
 
Μέγιστη θερµοκρασία 
συνεχούς 
Λειτουργίας 
 

 
 

6.2.1.5 

 
EN /IEC 
60216 
ή 

UL746B 

 
 

OC 

 
 

* 

 
 

6 

 
 
Θερµική Αντοχή 
(Μαλάκωµα) 
Vicat (Μέθοδος Β ) 

 
 

6.2.1.6 

 
ASTM 
D1525 
ή 

ISO 306 

 
 

OC 

 
 

* 

 
 

7 

 
 
Απορρόφηση νερού 
24h/23oC 
 

 
 

6.2.1.7 

 
ASTM 
D570 
ή 

ISO 62 

 
 

% 

 
 

* 

 
 

8 

 
 
Επίδραση διαλυτών και  
Χηµικών αντιδραστηρίων 

 
 

6.2.1.8 

 
ASTM 
D543 
ή 

ISO 175 

 
 
- 

 
 

* 

 
 

9 

 
 
Ευφλεξιµότητα υλικού 
 

 
 

6.2.1.9 

 
IEC 60707 

ή 
UL 94 

 
Βαθµός 

 
Κλάση 

 
 

* 
 
 

 
10 

 
Δοκιµή σε θερµό και ξηρό 
Περιβάλλον (Test Bd) 

 
6.2.2.1 

 
EN / IEC     

60068-2-2 

 
OC - hrs 

 
* 
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11 

 
Δοκιµή διακύµανσης  
Θερµοκρασίας (Test Nb) 
 

 
6.2.2.2 

 
EN / IEC     
60068-2-

14 

 
OC 

 
* 

 
12 

 
Βαθµός προστασίας σε 
κρούση 
(Κώδικας ΙΚ ) 
 

 
6.2.2.3 

 
EN 50102 

 
Βαθµός 

 
* 

 
13α 

 
Δοκιµή σε θερµό και υγρό 
Περιβάλλον(Test 
Db)Παραλαγή 1 
 

 
6.2.2.4.α 

 
EN / IEC     
60068-2-

30 

 
OC - 
κύκλοι 

 
* 

 
13β 

 
Δοκιµή αλατώδους οµίχλης 
(Test Ka) 
 

 
6.2.2.4.β 

 
EN / IEC     
60068-2-

11 

 
εβδοµάδ
ες 

 
* 

 
14 

 
Βαθµός Προστασίας 
 

 
6.2.2.5 

 
EN / IEC 
60529 

 
-- 

 
* 

 
15 

 
Διηλεκτρική αντοχή 
 

 
6.2.2.6 

 
EN / IEC 
60243 

 
KV / mm 

 
* 

 
16α 

 
Δοκιµή πυρακτωµένου 
σύρµατος 
 

 
6.2.2.7.α 

 
EN / IEC 

60695-2-1 

 
OC 

 
* 

 
16β 

 
Δοκιµή βελονοειδούς 
φλόγας 
 

 
6.2.2.7.β 

 
EN / IEC 

60695-2-2 

 
Sec 

 
* 
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9.2. Κατάλογος Σχεδίων 

Σχέδια  κιβωτίου : 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ CD 
 
Πλήρες κιβώτιο  ........................................................ Αριθµ. Σχεδίου 
Τρισδιάστατη όψη……………………………………………………………….9.2. 
 
Βάση κιβωτίου  ......................................................... Αριθµ. Σχεδίου 
• Ανοψη βάσης  ............................................................. 9.2.1.1. 
• Κάτοψη βάσης  ............................................................ 9.2.1.2. 
• Τοµή Α-Α βάσης  .......................................................... 9.2.1.3. 
• Τοµή Β-Β βάσης  .......................................................... 9.2.1.4. 
• Πλάγια δεξιά όψη βάσης  ............................................. 9.2.1.5. 
 
Θύρα κιβωτίου ……………………………………………………Αριθµ. Σχεδίου 
• Κάτοψη καλύµµατος  ................................................... 9.2.2.1. 
• Ανοψη καλύµµατος  .................................................... 9.2.2.2. 
• Τοµή Α-Α καλύµµατος .................................................. 9.2.2.3. 
• Τοµή Β-Β καλύµµατος .................................................. 9.2.2.4. 
• Πλάγια αριστερή όψη καλύµµατος  .............................. 9.2.2.5. 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ  
 
Ακροδέκτες σύνδεσης γείωσης-ουδετέρου ……………Αριθµ. Σχεδίου 
- Ακροδέκτες γείωσης (ντίζα) -  Λάµα γείωσης 
 
Στήριγµα ασφαλειοκιβωτίου Χ.Τ. …………………………Αριθµ. Σχεδίου 
- Προδιαγραφή GR-128/12.8.71  της ΔΜΚΛΔ 
- Κ.Υ. 430009084  
 
Σχέδιο βάσης ασφαλειών…….………………………….……Αριθµ. Σχεδίου 
 
Σχέδιο κυτίου δοκιµής…………………………………….……Αριθµ. Σχεδίου 
 
Σχέδια Μ/Σ εντάσεως Χ.Τ (σηµεία στήριξης )...….……Αριθµ. Σχεδίου 
 
 
 
 
 
 
















































