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1.  ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Γεληθά – επέθηαζε Καιακαξηάο  

Σν έξγν ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά είλαη κία ππφγεηα γξακκή κήθνπο 
πεξίπνπ 4,77 ρικ. πνπ εθηείλεηαη σο αλεμάξηεηνο θιάδνο απφ ηνλ ζηαζκφ Παηξηθίνπ ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ σο ηνλ ζηαζκφ Μίθξα. Σν Έξγν πεξηιακβάλεη δχν ζήξαγγεο κνλήο ηξνρηάο, 5 λένπο 
ζηαζκνχο (Ννκαξρία, Καιακαξηά, Αξεηζνχ, Νέα Κξήλε, Μίθξα), 3 θξέαηα (Φξέαξ Κξήηεο, Φξέαξ 
Πφληνπ, Σεξκαηηθφ Φξέαξ), 3 ζηδεξνδξνκηθέο δηαζηαπξψζεηο (αιιαγέο ηξνρηψλ), θαη 2 αληιηνζηάζηα 
ζεξάγγσλ ζε ζεκεία ειάρηζηνπ χςνπο ηεο κεθνηνκήο ηεο ζήξαγγαο. 

 

1.2 Γεληθά – ζύζηεκα Απηνκαηηζκώλ θαη Eιέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) 

Σν ζχζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Eιέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) είλαη έλα ζχζηεκα απηνκάηνπ ειέγρνπ πνπ 
ειέγρεη ηνπηθά θαη θεληξηθά ηελ ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 
Μεηξφ Θεζζαινλίθεο (αεξηζκφο ζεξάγγσλ, αεξηζκφο-θιηκαηηζκφο-HVAC, αλειθπζηήξεο, θπιηφκελεο 
θιίκαθεο, ππξφζβεζε, θσηηζκφο, θιπ) ελψ ζπλδέεηαη ιεηηνπξγηθά θαη κε άιια Ζ/Μ ζπζηήκαηα 
(ππξαλίρλεπζε, ζχζηεκα ειέγρνπ αζθαιείαο, πχιεο ζπιινγήο θνκίζηξνπ, θηι). Μία απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ απφθξηζεο 
θαη απαγσγήο θαπλνχ ζε πεξίπησζε θσηηάο ζε ζηαζκνχο ή ζήξαγγεο.  
ην πιαίζην ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα BACS πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ.  
Σν Βαζηθφ Έξγν απνηειείηαη απφ 13 ζηαζκνχο θαη έλα Ακαμνζηάζην ζηελ Ππιαία πνπ πεξηιακβάλεη 
θαη ην Κέληξν Διέγρνπ ιεηηνπξγίαο (ΚΔΛ). Δθεί πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο 
BACS ζε θεληξηθφ επίπεδν, ελψ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ηνπηθφο εμνπιηζκφο ζε θάζε έλα απφ ηνπο 13 
ζηαζκνχο θαζψο θαη ζηα θξέαηα ηεο γξακκήο..  
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο ζα εγθαηαζηαζεί επηπιένλ εμνπιηζκφο ζην 
Δθεδξηθφ Κέληξν Διέγρνπ (ECR - Emergency Control Room) πνπ βξίζθεηαη ζε άιιν θηίξην απφ ην 
ΚΔΛ εληφο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο. Απφ απηφλ ην ρψξν ζα ειέγρεηαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 
ζε θεληξηθφ επίπεδν ζε πεξίπησζε πιήξεο αζηνρίαο νιφθιεξνπ ηνπ ΚΔΛ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν εμνπιηζκφο BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη δχν ππνζπζηήκαηα :  
- έλα ζχζηεκα πνπ ζα επηηεξεί θαη ζα ειέγρεη ηα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ, HVAC θαη άιια 
Ζ/Μ ζπζηήκαηα ζε ζηαζκνχο, θξέαηα θαη ζήξαγγεο, κε ηνπηθφ θαη θεληξηθφ (ζην ΚΔΛ) εμνπιηζκφ θαη  
- έλα δεχηεξν ζχζηεκα πνπ ζα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηα ζελάξηα ελεξγνπνίεζεο γηα έθηαθηε 
αλάγθε κε Δπίπεδν Γηαζθάιηζεο Αζθάιεηαο SIL2. 
Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη φινλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 
ζηνπο λένπο ζηαζκνχο θαη θξέαηα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο  θαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
αλαβαζκίζεηο/ηξνπνπνηήζεηο/πξνζζήθεο ζηνλ πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο BACS 
Βαζηθνχ Έξγνπ (ζην ΚΔΛ, ζην ECR, ζε ζηαζκνχο  θαη φπνπ αιινχ απαηηεζεί) γηα ηνλ έιεγρν θαη 
παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ ζηαζκψλ θαη θξεάησλ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζε θεληξηθφ επίπεδν ε ιεηηνπξγία ηνπ BACS εθηειείηαη 
απφ ην ΚΔΛ. Σν ECR ελεξγνπνηείηαη κφλν φηαλ ην ΚΔΛ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (πρ θσηηά, 
ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, θηι)  δελ δχλαηαη λα ππνζηεξίμεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ ελ ζπλφισ θαη 
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ηφηε φιεο νη ιεηηνπξγίεο (έιεγρνο ζπξκψλ, ζηαζκψλ, ηζρχνο, ζπζηεκάησλ, θηι) κεηαθέξνληαη ζην 
ECR. ε πεξίπησζε φκσο αζηνρίαο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο BACS ζην ΚΔΛ ν έιεγρνο θαη 
επηηήξεζε κεηαθέξνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηαζκνχ δει. απφ ην δσκάηην ηνπ ζηαζκάξρε (SMR).. 
 
Καζψο ν εμνπιηζκφο BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ δελ έρεη επί ηνπ παξφληνο εγθαηαζηαζεί,  ζηελ 
πεξίπησζε πνπ απηφο ή ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ πεξηγξαθέληα εμνπιηζκφ, νη 
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ ζην ζχλνιν ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ 
απφ ην πξνο εγθαηάζηαζε χζηεκα BACS ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. 
 
Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα 
Δ. 
 
 
1.3 θνπόο ηεο παξνύζαο πξνδηαγξαθήο  

ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ηξνπνπνίεζε/αλαβάζκηζε, 
δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελφο πζηήκαηνο Απηνκαηηζκψλ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ (BACS) ην 
νπνίν ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ηα θηηξηαθά ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα ζηνπο 
ηαζκνχο, θξέαηα αεξηζκνχ θαη ζήξαγγεο  ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ 
ηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζε θάζε λέν ζηαζκφ, φζν θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ην Κέληξν 
Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) θαη απφ ην Κέληξν Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο (ECR) ζην  ακαμνζηάζην 
Ππιαίαο. 
 
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο αλαβαζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο – ζην 
βαζκφ πνπ απαηηείηαη -ζηνλ πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο BACS Βαζηθνχ Έξγνπ .  
Γηα ιφγνπο επθνιίαο θαη ζπληνκίαο ην πξνο εγθαηάζηαζε ζχζηεκα BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζα 
αλαθέξεηαη σο ζχζηεκα BACS Βαζηθνχ Έξγνπ. 
 
Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο BACS θαη κέρξη 
ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο λα δηαθνπεί θαζφινπ ε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ηφζν ηνπηθά φζν θαη ζην ΚΔΛ.  
 
 
ην έξγν πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
Κπηίνπ Ππξνζβέζηε (Fireman Box) ζε θάζε ζηαζκφ, θαζψο θαη ε κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη 
ε εζσηεξηθή θαισδίσζε ησλ πηλάθσλ ειέγρνπ - PLC. 
 
 
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή ζα αλαγλσζζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
εηδηθφηεξα κε ηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, θαη ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
ε πεξίπησζε αληηθάζεσλ κεηαμχ ησλ ηεπρψλ ηζρχεη ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ.  

Θα ιεθζνχλ επίζεο ππφςε ηα δηαζέζηκα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 
Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ ή κέζσ απηήο απφ άιινπο εκπιεθφκελνπο αλαδφρνπο θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα : 

 Αληίζηνηρν σύστημα BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ πνπ πινπνηείηαη απφ ηνλ 
αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 
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 πλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο 
φπσο ζπζηήκαηα Αεξηζκνχ εξάγγσλ, χζηεκα Αεξηζκνχ-Κιηκαηηζκνχ 
(HVAC), Αλειθπζηήξεο, Κπιηφκελεο ΚιίκαθεοΒαιβίδεο θαηάζβεζεο, 
Φσηηζκφεο, Αληιηνζηάζηα, Ππξαλίρλεπζε θαζψο θαη φια ηα επεξεαδφκελα 
άκεζα ή έκκεζα ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ 
αλάδνρν ηεο θχξηαο ζχκβαζεο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο.  

 πλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο πνπ 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο θχξηαο ζχκβαζεο ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο, αιιά πινπνηνχληαη απφ άιινπο αλαδφρνπο φπσο ην χζηεκα 
πιινγήο Κνκίζηξνπ – Πχιεο πξφζβαζεο, ην ζχζηεκα Φεθηαθήο Μεηάδνζεο 
Γεδνκέλσλ (DTS)θαη ηα ζπζηήκαηα Διέγρνπ Αζθαιείαο (SMS). 

 Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ θεληξηθψλ  θαη ηνπηθψλ 
ζπζηεκάησλ BACS ζην Βαζηθφ Έξγν θαη εηδηθφηεξα ζην Κέληξν Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) θαη ζην Κέληξν Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο (ECR) 

 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ελδέρεηαη λα κελ θαιχπηνπλ κε 
ιεπηνκέξεηεο επηπέδνπ Μειέηεο Δθαξκνγήο φια ηα θξηηήξηα κειέηεο, φπσο ην πξσηφθνιιν 
επηθνηλσλίαο, ηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (LAN), ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ, ηελ 
ελνπνίεζε ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ εμνπιηζκνχ, ηε δηακφξθσζε ησλ αληηζηνηρίζεσλ, ηηο απαηηήζεηο 
δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ Πξνγξακκαηηδφκελσλ Λνγηθψλ Διεγθηψλ (PLC), ηελ απεηθφληζε γξαθηθψλ 
θ.ιπ. Σα αλσηέξσ ζέκαηα ζα επηιπζνχλ θαη δηεπζεηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ παξνρή φισλ 
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζπζηεκάησλ ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, θαη ζα ππφθεηληαη ζηελ 
έγθξηζε  ηεο ΑΜ. 

 
 

1.4 Αληηθείκελν ηεο πξνδηαγξαθήο 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαιχπηεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηελ κειέηε, αλάπηπμε, πξνκήζεηα, εξγνζηαζηαθή δνθηκή, απνζηνιή, παξάδνζε 
επηηφπνπ, εγθαηάζηαζε, επηηφπνπ δνθηκή, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, έλαξμε εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο θαζψο 
θαη Αληαιιαθηηθά, Δηδηθά Δξγαιεία θαη Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ πεξίνδν ζπληήξεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο BACS γηα νιφθιεξν ην ελνπνηεκέλν ζχζηεκα, γηα ην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα παξάζρεη 
ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 
  

 Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη αλάπηπμε ζπλνιηθήο Λεηηνπξγηθήο Μειέηεο ησλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ Μειέηεο γηα ην ζχλνιν Βαζηθνχ Έξγνπ θαη επέθηαζεο Καιακαξηάο, 

 πληνληζκφο ζεκείσλ επαθήο, κε άιια ζπζηήκαηα  

 Δθπφλεζε ζρεδίνπ πινπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο, 

 Μειέηε ινγηζκηθνχ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, 

 Καηαζθεπή ινγηζκηθνχ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, 

 Δξγνζηαζηαθή δνθηκή παξαιαβήο ινγηζκηθνχ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, 

 Παξάδνζε επηηφπνπ ηνπ έξγνπ 

 Δπηηφπνπ εγθαηάζηαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ 
ινγηζκηθνχ θαη ησλ θαισδηψζεσλ δηθηχνπ LAN, θαζψο θαη φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
εμαξηεκάησλ), 
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 Θέζε ζε Λεηηνπξγία 

 Δξγνηαμηαθέο Γνθηκέο Παξαιαβήο (SAT), 

 Γνθηκέο Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ (SIT), 

 πλδξνκή θαηά ηελ Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη Παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 Παξάδνζε ηεο ηεθκεξίσζεο, ζρεδίσλ, εθζέζεσλ δνθηκψλ, θ.ιπ., 

 Πηζηνπνίεζε 

 Δθπαίδεπζε. 
 

 

2 ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ  

 
ην παξφλ ηεχρνο ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ νξηζκνί θαη ζπληνκνγξαθίεο: 
 
Α/C - Κιηκαηηζκφο 
ACU - Μνλάδα Κιηκαηηζηηθνχ 
AF - Φίιηξν Αέξα 
AM - Αηηηθφ Μεηξφ 
ATP - Απηφκαηε Πξνζηαζία πξκψλ 
ATS - Απηφκαηε Δπίβιεςε πξκψλ 
ATO - Απηφκαηε Λεηηνπξγία πξκψλ 
BACS - χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ 
BMS - χζηεκα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ 
BSF - Αλεκηζηήξαο Φξέαηνο Αεξηζκνχ 
CP - Δπεμεξγαζηήο Δπηθνηλσληψλ 
CPU - Κεληξηθφο Δπεμεξγαζηήο 
CCR - Κεληξηθή Αίζνπζα Διέγρνπ 
DC - πλερέο Ρεχκα (ελλνεί ην ξεχκα έιμεο 750 V DC) 
DFD - Μειέηε Δθαξκνγήο 
DPS - Γηαθφπηεο Γηαθνξηθήο Πίεζεο 
DP  - Απνθεληξσκέλν Πεξηθεξεηαθφ 
EBB - Επγφο Γείσζεο 
ECS - χζηεκα Διέγρνπ Πεξηβάιινληνο 
E/E/PE- Ζιεθηξηθφ/Ζιεθηξνληθφ/Πξνγξακκαηηδφκελν Ζιεθηξνληθφ  χζηεκα 
ΔIXL - Ζιεθηξνληθή Αιιεινκαλδάισζε 
ELOT - Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 
EMC - Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα 
EMI - Ζιεθηξνκαγλεηηθή Παξεκβνιή 
ESC - Κπιηφκελε θιίκαθα 
EXF - Αλεκηζηήξαο απαγσγήο αέξα 
FAP - Πίλαθαο πλαγεξκνχ Ππξθαγηάο 
FAM - Γηαρείξηζε πλαγεξκψλ Ππξθαγηάο 
FAT - Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Παξαιαβήο 
FB - Κπηίν Ππξνζβέζηε 
FD - Ππξνδηάθξαγκα 
FDTM - Ππξνδηάθξαγκα κε Θεξκηθφ κεραληζκφ 
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FDETM- Ππξνδηάθξαγκα κε Ζιεθηξηθφ / Θεξκηθφ κεραληζκφ 
FDS - χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο 
F/O - Οπηηθή Ίλα 
GFD - Γεληθή Οξηζηηθή Μειέηε 
HMI - Δπηθνηλσλία Αλζξψπνπ / Μεραλήο 
HP - Αληιία ζεξκφηεηαο 
HVAC - Θέξκαλζε, Αεξηζκφο θαη Κιηκαηηζκφο 
I/O - Δίζνδνο / Έμνδνο 
INV - Μεηαηξνπέαο / Αλαζηξνθέαο πρλφηεηαο 
JF - Αλεκηζηήξαο ηχπνπ Jet  
LAN - Σνπηθφ Γίθηπν 
LAS - Τπνζηαζκφο Φσηηζκνχ θαη Βνεζεηηθήο Ηζρχνο 
LED - Φσηνδίνδνο 
MCC - Κέληξν Διέγρνπ Κηλεηήξα 
MFD - Μεραλνθίλεην Ππξνδηάθξαγκα 
MOD - Μεραλνθίλεην Γηάθξαγκα 
MPI - Γηαζχλδεζε Πνιιαπιψλ εκείσλ 
MSS - Πξνδηαγξαθή Τπνβνιήο Τιηθψλ 
MTBF - Μέζνο Υξφλνο Μεηαμχ Βιαβψλ 
MTTR - Διάρηζηνο Υξφλνο Δπηζθεπήο 
OCC - Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο 
OPC - Αλνηθηή πλδεηεθφηεηα κέζσ Αλνηθηψλ Πξνηχπσλ 
OLM - Μνλάδα Οπηηθήο Εεχμεο 
OTE - χζηεκα απαγσγήο αέξα πάλσ απφ ηελ ηξνρηά 
PLC  - Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο 
PPC - Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ 
PPS - Αληιίεο 
RAID - Πιενλάδνπζα πζηνηρία Αλεμάξηεησλ Γίζθσλ 
RAMS - Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα θαη Αζθάιεηα 
RC - Σειε-έιεγρνο 
RM - Σειε-παξαθνινχζεζε 
RSD - Ρνιά αζθάιεηαο  
RS - Τπνζηαζκφο Αλφξζσζεο  
SAF - Αλεκηζηήξαο Πξνζαγσγήο 
SAT - Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Παξαιαβήο 
SIT - Γνθηκέο Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ 
SWB - Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο 
SIL - Δπίπεδν Αθεξαηφηεηαο ηεο Αζθάιεηαο 
SPS - χζηεκα Γηαηήξεζεο Πίεζεο Αέξα ζηα Κιηκαθνζηάζηα 
SMR - Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ 
SSL - Αζθαιέο Δπίπεδν Τπνδνρήο 
UPE - χζηεκα απαγσγήο αέξα θάησ απφ ηελ απνβάζξα 
UPS - Αδηάιεηπηε Παξνρή Ηζρχνο  
WAN - Γίθηπν Δπξχηεξεο Πεξηνρήο 
WS - ηαζκφο Δξγαζίαο 
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3 ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  

Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ  ην πξνηαζέλ  ζχζηεκα BACS λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο 
απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα παξαθάησ, κε πεξηνξηζηηθά, πξφηππα (νη πιένλ πξφζθαηεο 
εθδφζεηο θαηά ηνλ ρξφλν δεκνπξάηεζεο, θαηά πξνηίκεζε δηεζλή πξφηππα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ 
ΔΛΟΣ):  

 
EN ISO 16484-1: πζηήκαηα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ – Μέξνο 1: Γεληθή 

άπνςε θαη Οξηζκνί 

EN ISO 16484-2: πζηήκαηα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ – Μέξνο 2: Τιηθφ 
εμνπιηζκνχ 

 
EN ISO 16484-5:  πζηήκαηα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ – Μέξνο 5: 

Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ 

EN ISO 16484-6: πζηήκαηα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ – Μέξνο 6: Γνθηκή 
ζπκκφξθσζεο επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ 

IEC 331 Υαξαθηεξηζηηθά ππξαληνρήο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ. 

 
EN 50121-1: ηδεξνδξνκηθέο εθαξκνγέο – Ζιεθηξνκαγλεηηθή  
IEC 62236-1: ζπκβαηφηεηα – Μέξνο 1: Γεληθά 
 
EN 50121-2: ηδεξνδξνκηθέο εθαξκνγέο – Ζιεθηξνκαγλεηηθή  
IEC 62236-2: ζπκβαηφηεηα – Μέξνο 2: Δθπνκπέο ηνπ ζπλνιηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην πεξηβάιινλ. 
 

EN 61000-6-2: Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC) Μέξνο 6-2: Γεληθά πξφηππα: 
Απξνζβιεηφηεηα γηα βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ 

 
 
BS 5588-4: Πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ππξθαγηάο ζηε κειέηε, θαηαζθεπή θαη ρξήζε 

θηεξίσλ - Κψδηθαο πξαθηηθήο γηα ηνλ έιεγρν θαπλνχ κε ηελ ρξήζε 
δηαθνξψλ πίεζεο 

 
EN 50274: πγθξνηήκαηα πηλάθσλ δηαθνπηψλ θαη ειέγρνπ Υακειήο Σάζεο – 

πξνζηαζία έλαληη ειεθηξνπιεμίαο – Πξνζηαζία έλαληη αζέιεηεο 
επαθήο κε γπκλνχο αγσγνχο ππφ ηάζε 

 
EN 50122-1: ηδ/δξνκηθέο εθαξκνγέο Μέξνο 1:   

IEC 62128-1:  Πξνβιέςεηο γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη  ειεθηξηζκνχ θαη              
γείσζεο 

EN 50122-2:                ηδ/δξνκηθέο εθαξκνγέο. ηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο. Μέξνο 2: 
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IEC 62128-2: Πξνβιέςεηο πξνζηαζίαο έλαληη ησλ παξαζηηηθψλ ξεπκάησλ πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ  ζπζηήκαηα ξεχκαηνο έιμεο d.c. 

 
IEC 61131-2: Πξνγξακκαηηδφκελνη ειεγθηέο: Μέξνο 2: EN  Απαηηήζεηο θαη 

δνθηκέο εμνπιηζκνχ. 

 
IEC 61508-1: Λεηηνπξγηθή αζθάιεηα ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αζθάιεηα ζπζηεκάησλ 

E/E/PE. Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο. 
 
IEC 61508-2: Λεηηνπξγηθή αζθάιεηα ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αζθάιεηα ζπζηεκάησλ 

E/E/PE. Μέξνο 2: Απαηηήζεηο ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αζθάιεηα 
ζπζηεκάησλ E/E/PE. 

 
IEC 61508-3: Λεηηνπξγηθή αζθάιεηα ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αζθάιεηα ζπζηεκάησλ 

E/E/PE. . Μέξνο 3: Λνγηζκηθφ. 
 
IEC 61508-4: Λεηηνπξγηθή αζθάιεηα ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αζθάιεηα ζπζηεκάησλ 

E/E/PE. Μέξνο 4: Οξηζκνί θαη ζπληνκνγξαθίεο 
 
IEC 61508-5: Λεηηνπξγηθή αζθάιεηα ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αζθάιεηα ζπζηεκάησλ 

E/E/PE. Μέξνο 5: Παξαδείγκαηα κεζφδσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
επηπέδσλ SIL 

 
EN 50126: ηδ/δξνκηθέο εθαξκνγέο – Πξνδηαγξαθή θαη απφδεημε ηεο αμηνπηζηίαο, 

δηαζεζηκφηεηαο, ζπληεξεζηκφηεηαο θαη αζθάιεηαο(RAMS). 
 
IEC 60529:   Βαζκνί ππξνπξνζηαζίαο πεξηβιεκάησλ . Κσδηθφο IP. 
 
ISO 11064-1: Δξγνλνκηθφο ζρεδηαζκφο θέληξσλ ειέγρνπ. Μέξνο 1: Αξρέο 

ζρεδηαζκνχ θέληξσλ ειέγρνπ. 
 
ISO 11064-2: Δξγνλνκηθφο ζρεδηαζκφο θέληξσλ ειέγρνπ. Μέξνο 2: Αξρέο δηάηαμεο 

νξγάλσλ ειέγρνπ. 
 
ISO 9241-1: Δξγνλνκηθέο απαηηήζεηο γηα εξγαζία ζε γξαθεία κε νζφλεο ηεξκαηηθψλ 

(VDTs). Μέξνο 1: Γεληθή εηζαγσγή. 
 
ISO 13406-2: Δξγνλνκηθέο απαηηήζεηο γηα εξγαζία κε νζφλεο ζε επίπεδεο επηθάλεηεο. 

Μέξνο 2: Δξγνλνκηθέο απαηηήζεηο γηα νζφλεο ζε επίπεδεο επηθάλεηεο. 
 
ISO 9000: πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο – Βαζηθέο αξρέο θαη ιεμηιφγην 
 
ISO 9001: πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο – Απαηηήζεηο 
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ISO 9004: πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο – Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 
βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

 
ISO 10007: πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο – Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

δηαρείξηζε δηακφξθσζεο. 
 
NFPA 130 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems 
 

 
Όπνπ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά πξφηππα, κπνξεί λα πξνηαζεί ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε επξέσο 
ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο, απφ θαηαζθεπαζηέο κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ππφγεηα δίθηπα 
ΜΔΣΡΟ θαη νη νπνίνη θαηαζθεπάδνπλ παξφκνην εμνπιηζκφ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα έηε θαη „ 
ειάρηζηνλ. 
 
Όπνπ δελ ππάξρεη επηβεβαίσζε ζηηο Πξνδηαγξαθέο Μειέηεο θαη Δπηδφζεσλ ή Τιηθψλ θαη 
Καηαζθεπψλ, φιεο νη κειέηεο, ηα πιηθά, ν εμνπιηζκφο θαη νη εξγαζίεο γηα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί 
πξφηππα απφ ηνλ ΔΛΟΣ (Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο), ή άιια δηεζλή  πξφηππα, ε ζρεηηθή 
πξνδηαγξαθή ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηα πξφηππα απηά. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ Διιεληθνί Καλνληζκνί ή ηνπηθά δηαηάγκαηα ηα νπνία 
επεξεάδνπλ ηελ κειέηε ή ηελ επηινγή πιηθψλ ή εμνπιηζκνχ, ηφηε ηα πιηθά, ν εμνπιηζκφο ή ηα 
κεραλήκαηα πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα ζρεηηθά ηκήκαηα ησλ αλσηέξσ 
θαλνληζκψλ. 
 
 
 

4. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ 

Δμσηεξηθέο ζπλζήθεο αέξα  
  

 Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία μεξνχ 
ζεξκνκέηξνπ 

34 oC (ζεξηλνί κήλεο) – γηα ππφγεηνπο ρψξνπο 
35 oC (ζεξηλνί κήλεο) – γηα ρψξνπο θαη θηήξηα 
ζηελ επηθάλεηα 

 Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία μεξνχ 
ζεξκνκέηξνπ ηνπο ρεηκεξηλνχο 
κήλεο  

-5 oC (ρεηκεξηλνί κήλεο) 
 
 

 ρεηηθή πγξαζία (κέζε) 60% (ζεξηλνί κήλεο)  
80 % (ρεηκεξηλνί κήλεο) 

 Μέζε εκεξήζηα δηαθχκαλζε 
ζεξκνθξαζίαο 

10 oC  DB 

πλζήθεο αέξα εζσηεξηθώλ ρώξσλ 
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Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία ζε ζεξηλέο ζπλζήθεο θαη ε ειάρηζηε επηηξεπφκελε 
ζεξκνθξαζία ζε ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ γηα ρψξνπο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 
Μεηξφ θαη βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ  ζπλζεθψλ αέξα βάζε κειέηεο ζα είλαη νη εμήο:  

 

 

Υώξνο Θεξηλή 
ζεξκνθξαζία 

Υεηκεξηλή 
Θεξκνθξαζία 

 Υψξνη έθδνζεο/ειέγρνπ εηζηηεξίσλ, απνβάζξεο, 
θιηκαθνζηάζηα, πξνζβάζεηο θαη φινη νη 
ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη   
  

37 oC (ή + 3 oC 
πάλσ απφ ηελ 
ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο) 

 

 ήξαγγεο 37 oC  (ή + 3 oC 
πάλσ απφ ηελ 
ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο) 

 

 Γεληθά ρψξνη πξνζσπηθνχ ησλ ζηαζκψλ θαη 
ρψξνη ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο (εθδνηήξηα 
εηζηηεξίσλ, αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ, 
αίζνπζα πξνζσπηθνχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ, 
αίζνπζα αζηπλνκίαο-αζθάιεηαο, αίζνπζα 
πξψησλ βνεζεηψλ άιιεο αίζνπζεο πξνζσπηθνχ, 
θπιάθηα, θιπ)   

 
26 oC  
 
 

 
20 oC  

 Υψξνη Απηφκαησλ Μεραλεκάησλ Έθδνζεο 
Δηζηηεξίσλ ATIM  

 Τπνζηαζκφο Φσηηζκνχ θαη Βνεζεηηθψλ 
Δγθαηαζηάζεσλ (LAS) (3.2/3.3) 

 Τπνζηαζκφο Αλφξζσζεο (RS) (3.9) 

 Υψξνο Πεηαζκάησλ - Θπξψλ Απνβαζξψλ (3.23) 

 Αίζνπζα Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο (3.7) 

 Αίζνπζα Πίλαθα Αεξηζκνχ εξάγγσλ (3.22) 

 Αίζνπζα κεραλνζηαζίνπ αλειθπζηήξσλ 

 Φξεάηην Δμσηεξηθνχ  Αλειθπζηήξα 

 Αίζνπζα UPS (3.24) 

 Αίζνπζα Ππξφζβεζεο (3.18) 

 Αίζνπζα θαηάζβεζεο (3.13) 

 Αληιηνζηάζηα (3.5) 

 Απνζήθεο (3.19) 
Άιινη ηερληθνί ρψξνη 

40 oC  (ή + 6 oC 
πάλσ απφ ηελ 
ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο) 
 
 

 

    

 Αίζνπζα Κεληξηθνχ Διέγρνπ ζην Κέληξν Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο  (OCC) ζην Ακαμνζηάζην (βι. 
ελφηεηα 15 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο) 

πλερψο 25-26 oC 
Έιεγρνο Τγξαζίαο 55 % ± 5 % RH 

 Αίζνπζα Δζνρψλ ήξαγγαο 40 oC (ή + 3 oC  
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ζηελ 
ζεξκνθξαζία 
ζεξάγγσλ πνπ 
δίδεηαη αλσηέξσ) 

 Αίζνπζα ΓΔΖ (20 KV) (3.10) Φπζηθφο αεξηζκφο κφλν 

 Αίζνπζεο Σειεπηθνηλσληψλ θαη εκαηνδφηεζεο 
(ζηαζκνί - ακαμνζηάζην) 

πλερψο 26 oC / 50% RH (*) 

 Αίζνπζα πζζσξεπηψλ (3.8) 

 Αίζνπζα UPS (3.24) 

πλερψο  28oC/ 50% RH (*) 

 Καηαζηήκαηα - άιινη εκπνξηθνί ρψξνη 25 oC  20 oC 
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5 ΔΤΘΤΝΗ ΜΔΛΔΣΗ  

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο BACS  θαζψο θαη φινπ ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ έγθξηζε ηεο κειέηεο 
απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ κειεηεηηθή επζχλε ηνπ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο λα ελεξγεί, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ηξνπνπνηεί, αληηθαζηζηά ή 
πξνζαξκφδεη επηηφπνπ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ BACS, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο 
επηδφζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ ηεχρνο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. 
 
Ο εμνπιηζκφο, ηα πιηθά θαη νη κειέηεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζα 
ζρεδηαζηνχλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά ή Δζληθά Πξφηππα  
Καλνληζκψλ. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο ζα εθηίζεηαη ζε θαηάινγν, ελψ ζα επηζεκαίλεηαη ην 
ζρεηηθφ πξφηππν ή πξνδηαγξαθή. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε ιέμε εμνπιηζκφο ιακβάλεηαη σο 
πεξηιακβάλνπζα ηφζν ηνλ πιηθφ εμνπιηζκφ, φζν θαη ην ινγηζκηθφ. 
 
Όιεο νη κειέηεο, ηα πιηθά, ν εμνπιηζκφο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ζα παξαζρεζνχλ βάζεη ηεο 
χκβαζεο ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. 
 
Καηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ε Αηηηθφ Μεηξφ ζα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν φια ηα 
απαξαίηεηα ηεχρε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο (DFD) θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο 
BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, εθάζηνπ ζπλεξγαδφκελνπ ζπζηήκαηνο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο θαη εθάζηνπ ζπλεξγαδφκελνπ ζπζηήκαηνο άιισλ ζπκβάζεσλ ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο. 
Όιεο νη απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο νη 
ειάρηζηεο. 
 
Καηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο  κειέηεο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη πιήξε κειέηε θαη αλάιπζε 
κε βάζε  ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε (Δηαηξία Λεηηνπξγίαο) θαη κε βάζε απηά ζα ππνβάιεη κία 
Έθζεζε Μειέηεο Δθαξκνγήο (DFD). Απηή ε Έθζεζε ζα είλαη αθξηβήο θαη πεξηεθηηθή, κε αλαθνξέο ζε 
πξφηππα θαη δηεζλή νξνινγία, ζα είλαη εχθνια θαηαλνεηή απφ ηα άηνκα πνπ ζα ηελ 
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζα πεξηέρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο ψζηε λα παξέρεη πιήξε θαηαλφεζε ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
Σν ελ ιφγσ έγγξαθν ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 
Πξνο ππνζηήξημε ησλ αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο ζα θαηαξηίζεη θαη ζα εθαξκφζεη έλα απνηειεζκαηηθφ 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ ηεο κειέηεο, ην νπνίν ζα δίδεη έλαλ 
μερσξηζηφ αξηζκφ ζε θάζε αιιαγή θαη ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 
 

 Σελ απαίηεζε πνπ επέθεξε ηελ αιιαγή, 

 Σελ θχζε ηεο αιιαγήο, 
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 Σελ ζπλνιηθή επίπησζε ηεο αιιαγήο απφ ηελ άπνςε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο, 
ηεο αζθάιεηαο, ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη ηα Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ (MSS) γηα θάζε πξνηεηλφκελν 
κεκνλσκέλν ηχπν εμνπιηζκνχ, πξηλ απφ ηελ αγνξά ηνπ ψζηε λα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ.  
 
Όια ηα ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζα ζπκκνξθψλνληαη απφιπηα κε ην Δγρεηξίδην 
ρεδηαζκνχ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ. Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζχκβνια, νλνκαηνινγία θαη 
ζπληνκνγξαθίεο ζα πεξηγξάθνληαη ζηα ζρέδηα 
 
Όια ηα ζρέδηα, ηα δηαγξάκκαηα θαισδηψζεσλ θαη θιηκάθσλ, θιπ., ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ζαθή 
δηαγξάκκαηα ξνήο θαη απφ ιεπηνκεξείο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο θαη κειέηεο πνπ ζα 
επεμεγνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζηεκάησλ.  
 
Όπνπ απαηηείηαη, φια ηα πιηθά ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα πξφηππα ππξαζθάιεηαο.  
 
Όιεο νη κειέηεο, ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο ζα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη κε αζθάιεηα 
αθφκε θαη ππφ ηελ παξνπζία ειεθηξνκαγλεηηθήο παξεκβνιήο (EMI), εάλ ππάξρεη, ε νπνία ηπρφλ λα 
δεκηνπξγείηαη απφ άιιν εμνπιηζκφ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη απηέο ηεο πεγέο ΔΜΗ θαη 
λα παξάζρεη ζηα ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία ή άιια αλαγθαία κέηξα.  
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6 ΒΑΙΚΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ BACS  

 
6.1 Βαζηθή Αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο Αεξηζκνύ εξάγγσλ, HVAC θαη Η/Μ 

ζπζηεκάησλ  

Με βάζε ην αξρηθφ ζχζηεκα BACS ζην Βαζηθφ Έξγν, ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS είλαη λα 
ειέγρεη θαη λα παξαθνινπζεί ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ, ζπζηεκάησλ HVAC 
θαη ηα H/M ζπζηήκαηα εληφο ησλ ηαζκψλ, θξεάησλ, ζεξάγγσλ θαη εζνρψλ. , ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζε έθηαθηε αλάγθε. Ο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ζα γίλεηαη ηφζν ζε 
θεληξηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο /απηφλνκνπο  server - ζηαζκνχο 
εξγαζίαο. ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζε θάζε ηαζκφ.  
 
Ζ ίδηα βαζηθή αξρηηεθηνληθή θαη δηάηαμε ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ελψ ν εμνπιηζκφο 
ζηα ΚΔΛ / ECR ζα παξακείλεη ν αξρηθφο θαη ζα επεθηαζεί / αλαβαζκηζζεί θαηάιιεια ζε ινγηζκηθφ 
θαη ζε πξφζζεην εμνπιηζκφ αλ απαηηεζεί, ψζηε λα θαιχςεη ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. 

 
Σν ζχζηεκα BACS ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηελεξγεί έιεγρν ηάζεσλ (trends) θαη  επεμεξγαζίαο 
ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο θξίζηκεο παξακέηξνπο. 
Δπίζεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε έσο έμη κήλεο 
πξηλ. 

 
Σα θχξηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ BACS  είλαη ηα εμήο: 

  

 Καλνληθφ θαη εθεδξηθφ ζχζηεκα server BACS βηνκεραληθνχ ηχπνπ,  ζην Κέληξν Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) θαη ζην Κέληξν Λεηηνπξγίαο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ECR), γηα ηελ θαλνληθή 
ιεηηνπξγία θαη παξάιιειν ζχζηεκα ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) θαη ζην Κέληξν 
Λεηηνπξγίαο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ECR), πνπ ζα αλαιακβάλεη ηελ αζθαιή (SIL2) 
ελεξγνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο. . 

 ηαζκνχο εξγαζίαο  εληφο ηνπ ΚΔΛ θαη ηνπ ECR, νη νπνίνη ζα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 
servres, γηα ηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.   

 PLC, PLC panel θαη ζηαζκφο εξγαζίαο εληφο ησλ ΚΔΛ / ECR κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε 
θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε ζηαζκνχο θαη ζήξαγγεο. 

 ηαζκνχο εξγαζίαο βηνκεραληθνχ ηχπνπ νη νπνίνη ζα ελεξγνχλ ηαπηφρξνλα σο client/server 
ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θάζε ζηαζκνχ κε δπλαηφηεηα εχθνιεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ.  

 PLC, PLC panel θαη ζηαζκφο εξγαζίαο εληφο ηεο Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζε θάζε 
ζηαζκφ κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ θαη ησλ γεηηνληθψλ απηνχ (Ν-1, Ν-2, Ν+1, Ν+2) θαη ηα 
αληίζηνηρα ηκήκαηα ζεξάγγσλ. 

 Βηνκεραληθνχ ηχπνπ Πξνγξακκαηηδφκελνη Λνγηθνί Διεγθηέο (PLC) εγθαηεζηεκέλνη ζηνπο 
Πίλαθεο PLC πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ  ζηνπο ρψξνπο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, πιεζίνλ ησλ 
πηλάθσλ Αλεκηζηήξσλ θαη ησλ πηλάθσλ Ζ/Μ ζπζηεκάησλ, ζε ζηαζκνχο. Οη ρψξνη απηνί ζα 
νξηζηνχλ απφ ηνλ Κχξην Αλάδνρν ηεο επέθηαζεο. 
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 Έλα ηνπηθφ δίθηπν LAN -αλά ζηαζκφ- νπηηθψλ ηλψλ ζε δηάηαμε δαθηπιίνπ, πνπ ζα παξέρεη 
επηθνηλσλίεο πςειήο ηαρχηεηαο θαη αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ PLC ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ θαη HVAC θαη ησλ PLC ησλ Ζ/Μ ζπζηεκάησλ ζε ζηαζκνχο θαη θξέαηα. 

 Δθηππσηέο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ηνπ θάζε ζηαζκνχ θαη ζηα ΚΔΛ / ECR. 

 Καισδηψζεηο θαη δηαζπλδέζεηο ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ LAN γηα ηελ ζχλδεζε (επηθνηλσλία) 
ησλ PLC κε ην θεληξηθφ δίθηπν επηθνηλσλίαο εθεδξηθήο δηακφξθσζεο πςειήο ηαρχηεηαο 
νπηηθψλ ηλψλ (WAN) γηα επηθνηλσλία κε ηα ΚΔΛ / ECR. 

 
 
Σν εγθαηεζηεκέλν δίθηπν WAN ζα ιεηηνπξγεί σο ην δίθηπν γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ PLC ηνπ ζηαζκνχ 
«Ν» κε ηνπο server ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζηα ΚΔΛ / ECR, θαζψο θαη γηα peer-to-peer επηθνηλσλία 
κεηαμχ ησλ PLC ηνπ ζηαζκνχ «Ν» θαη ησλ PLC ησλ ζηαζκψλ «Ν-1» θαη «Ν+1». 
 
ΗΜΔΙΩΗ: Σν δίθηπν  WAN θαη νη θφκβνη ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο δελ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ BACS αιιά άιινπ αλεμάξηεηνπ αλαδφρνπ κε αληηθείκελν ηελ 
εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
 
Ο ζηαζκφο εξγαζίαο ζηελ θάζε Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζα ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν LAN ηνπ 
ζηαζκνχ θαη ζα επηηξέπνπλ ζηνλ ρεηξηζηή λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηα ζπζηήκαηα Αεξηζκνχ 
ήξαγγαο θαη HVAC θαη ηα Ζ/Μ ζπζηήκαηα αλεμάξηεηα/παξάιιεια απφ ην ζχζηεκα BACS ζην ΚΔΛ 
/ ECR. 
 
ε πεξίπησζε αζηνρίαο ζηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ WAN ή ζθάικαηνο/βιάβεο ζην ζχζηεκα BACS 
ζηα ΚΔΛ / ECR, ν ρεηξηζηήο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επνπηεχεη 
θαη λα ειέγρεη φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ ηαζκνχ ηνπ απφ ην ζηαζκφ εξγαζίαο θαζψο θαη λα εθηειεί ηα 
πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα. ηελ πεξίπησζε βιάβεο ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ελφο ηαζκνχ ε επνπηεία 
θαη ν έιεγρφο ηνπ θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζελαξίσλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο 
ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ ΚΔΛ / ECR.  
 
Οη ειεγθηέο PLC πνπ ζα εγθαζίζηαζνχλ ζα είλαη φινη απηφλνκνη (φρη master-slave) θαη ζα παξέρνπλ, 
κέζσ ησλ ζρεηηθψλ κνλάδσλ Η/Ο,  ηελ δηαζχλδεζε κε ηνπο πίλαθεο Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη ηνπ 
HVAC, θαζψο θαη κε ηνπο πίλαθεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ζε ηαζκνχο θαη ήξαγγεο. Οη ελ ιφγσ 
ειεγθηέο.ζα δηελεξγνχλ ηνπηθφ ινγηθφ έιεγρν, ιεηηνπξγία ζρεηηδφκελε κε ηνλ ρξφλν θαη ηα 
πεξηζηαηηθά, δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο παξνπζηάδεηαη 
παξαθάησ: 
 
Δμνπιηζκφο Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη Φξεάησλ Αεξηζκνχ: 

 

 Αλεκηζηήξεο Φξεάησλ Δθηφλσζεο (BSF) θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, 

 Αλεκηζηήξεο απαγσγήο Κάησ θαη Πάλσ απφ ηελ ηξνρηά (OTE) θαη ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο 

 Αλεκηζηήξεο Πξνζαγσγήο Αέξα (SAF) θαη ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο 

 Αλεκηζηήξεο ηχπνπ Jet (JF) ζηηο ήξαγγεο, 

 Ρνιά αζθαιείαο  (RSD), 

 Μεραλνθίλεηα Γηαθξάγκαηα (MΟD) 

 Κπηίν Ππξνζβέζηε (FB). 
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Δμνπιηζκφο HVAC θαη Ζ/Μ εμνπιηζκφο ηαζκψλ θαη Φξεάησλ: 
 

 Αλεκηζηήξεο Πξνζαγσγήο Αέξα ζε ηερληθνχο ρψξνπο (SAF-E) 

 Αλεκηζηήξεο Απαγσγήο (EXF), 

 Μεραλνθίλεηα Γηαθξάγκαηα (MΟD), 

 Φπθηηθά κεραλήκαηα, ηηο αληιίεο ηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο,  

 Αληιίεο  Θεξκφηεηαο (HP), 

 Μνλάδεο Αλεκηζηήξσλ ηνηρείνπ (FCU), 

 Αδηάιεηπηε Παξνρή Ηζρχνο (UPS), 

 Καλνληθφ Φσηηζκφ θαη Φσηηζκφ Έθηαθηεο Αλάγθεο, 

 πζηήκαηα άληιεζεο θαη απνζηξάγγηζεο, 

 Κξνπλνχο, ζσιήλεο θαη βαιβίδεο θαηαθιπζκνχ (DEV), 

 Παξαθνινχζεζε ησλ Ππξνδηαθξαγκάησλ, 

 Αλειθπζηήξεο, 

 Κπιηφκελεο θιίκαθεο, 
 
Δπίζεο ζα ππάξρεη : 

 Γηαζχλδεζε κε πίλαθεο Ππξαλίρλεπζεο 

  

 Γηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθαιείαο (SMS) 

 Γηαζχλδεζε κε ην Απηφκαην χζηεκα πιινγήο Κνκίζηξνπ (AFC) 
 
Οη Πξνγξακκαηηδφκελνη Λνγηθνί Διεγθηέο (PLC) ζα είλαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο  βηνκεραληθνχ ηχπνπ 
απνηεινχκελεο απφ θεληξηθφ επεμεξγαζηή (CPU), κνλάδεο ηξνθνδνζίαο θαη κνλάδεο Η/Ο αξζξσηνχ 
ηχπνπ. 
 
Οη πίλαθεο ησλ PLC ζα ζρεδηάδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 
Πξνδηαγξαθή Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ. 
 
Οη πίλαθεο ησλ PLC γηα ηα ζπζηήκαηα HVAC θαη Αεξηζκφο εξάγγσλ (BSF, OTE, θιπ.) ζα 
ηνπνζεηνχληαη πιεζίνλ ησλ πηλάθσλ θίλεζεο (SWB), ελψ γηα ηα Ζ/Μ ζπζηήκαηα ζε ζέζε πνπ ζα 
νξίδεη ε ΑΜ. 
 
 

6.2 Απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζην αξρηθό ζύζηεκα BACS ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ 
θαη ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο 

Σν θεληξηθφ ζχζηεκα BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ   πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηα 
ΚΔΛ / ECR ζην Ακαμνζηάζην Ππιαίαο  θαη ζα ειέγρεη φια ηα ζπζηήκαηα Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ θαη HVAC, θαζψο θαη ινηπά Ζ/Μ ζπζηήκαηα (πίλαθεο θσηηζκνχ, 
θπιηφκελεο θιίκαθεο, αληιίεο, θηι) κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο SCADA κε ηελ εκπνξηθή 
επσλπκία Cimplicity ηεο εηαηξίαο GE. 

Ζ δηαρείξηζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζην ζχλνιφ ηνπο 
(πνπ απαηηνχλ Δπίπεδν Γηαζθάιηζεο Αζθάιεηαο SIL2) ζα ελεξγνπνηνχληαη θαη ζα 
επνπηεχνληαη απφ δεχηεξν αλεμάξηεην ζχζηεκα SCADA εληφο ησλ ΚΔΛ / ECR, αιιά 
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θαη απφ ηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζε θάζε ζηαζκφ, φζνλ αθνξά ηα ζελάξηα 
έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ ζηαζκνχ θαη ησλ γεηηνληθψλ απηνχ θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
ηκεκάησλ ησλ ζεξάγγσλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζπλδέζεη θαη ζέζεη ζε 
ιεηηνπξγία ηνλ λέν ηνπηθφ θαη θεληξηθφ (ζε ΚΔΛ θαη ECR) εμνπιηζκφ ησλ  ζηαζκψλ 
θαη ζεξάγγσλ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο κε ην αξρηθφ θεληξηθφ ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ Cimplicity αιιά θαη κε ην αξρηθφ αλεμάξηεην ζχζηεκα 
SIL2   SCADA γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Δπηβάιιεηαη λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή κεηάβαζε θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS, ρσξίο ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αξρηθνχ 
ζπζηήκαηνο Cimplicity θαη ηνπ δεχηεξνπ αξρηθνχ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο SIL2 γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ή θαη φηη άιιν απηφ ειέγρεη. ηνλ 
Αλάδνρν ζα παξαζρεζνχλ εηδηθά ρξνληθά “παξάζπξα” θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο 
(01:00-04:30), ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή ηνπ 
λένπ ινγηζκηθνχ ηνπ BACS. 

 
 
ε ηνπηθφ επίπεδν ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη, εγθαηαζηήζεη θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία φινλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ζε θάζε ζέζε (PLC, server, ζηαζκφο 
εξγαζίαο, νπηηθέο ίλεο, θιπ) γηα ηε ζπιινγή φισλ ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ (I/O) θαη ηελ 
κεηαθνξά απηψλ ζην ΚΔΛ κέζσ ηνπ δηθηχνπ WAN.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίζεη φηη ζε ηνπηθφ επίπεδν ηα λέα πξνο 
εγθαηάζηαζε PLC ζα επηθνηλσλνχλ Peer to Peer κε ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα φπνπ 
απηφ απαηηεζεί, ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη 
HVAC. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο BACS γηα ηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο, ηθαλνχ λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξρηθφ ζχζηεκα BACS ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ θαη λα επηθνηλσλεί κε ηνλ πξνο εγθαηάζηαζε Ζ/Μ εμνπιηζκφ ζε 
ηνπηθφ επίπεδν ,  ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα πξνβεί ζηα εμήο : 

 
1. Να εγθαηαζηήζεη λέν εμνπιηζκφ (servers, ζηαζκνχο εξγαζίαο, PLCs, 

κεηαγσγείο, θαισδηψζεηο, θιπ) θαη λέν αληίζηνηρν ινγηζκηθφ Cimplicity γηα ηελ 
θαλνληθή ιεηηνπξγία θαζψο θαη λέν ινγηζκηθφ γηα ην ζχζηεκα ελεξγνπνίεζεο 
ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο (SIL2) ζηνπο 5 λένπο ζηαζκνχο, ζήξαγγεο 
θαη ζηα 3 θξέαηα ηεο επέθηαζεο θαη φπνπ αιινχ απαηηεζεί. Απηφ κπνξεί λα 
γίλεη ηξνπνπνηψληαο / επεθηείλνληαο ην πθηζηάκελν ινγηζκηθφ ή 
ρξεζηκνπνηψληαο άιια λέα ινγηζκηθά απφιπηα ιεηηνπξγηθά ζπκβαηά κα ηα 
πθηζηάκελα.  

2. Να αλαβαζκίζεη / επεθηείλεη ην ινγηζκηθφ Cimplicity θαη ην ινγηζκηθφ 
εμαζθάιηζεο αζθαινχο ελεξγνπνίεζεο SIL2 ζηα θεληξηθά ζπζηήκαηα BACS 
ζε ΚΔΛ / ECR θαη εάλ απαηηείηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη λέν εμνπιηζκφ ή λα 
αλαβαζκίζεη ηνλ αξρηθφ εμνπιηζκφ ζε ΚΔΛ / ECR) ψζηε λα ιεηηνπξγεί 
αμηφπηζηα ην λέν ινγηζκηθφ 

3. Να δηαζπλδέζεη ηα λέα πξνο εγθαηάζηαζε PLC ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο κε : 

a. ην λέν ηνπηθφ αιιά θαη ην θεληξηθφ (ζε ΚΔΛ / ECR) ζχζηεκα ειέγρνπ 
θαη παξαθνινχζεζεο Cimplicity 

b. ην λέν ηνπηθφ αιιά θαη ην θεληξηθφ (ζε ΚΔΛ / ECR) ζχζηεκα SIL2 πνπ 
εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή ελεξγνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο 
αλάγθεο  
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4. Nα εμαζθαιίζεη ηηο δεηνχκελεο ιεηηνπξγίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο κηκηθέο νζφλεο θαη ρξνλνπξνγξάκκαηα θαη φζα άιια 
αλαθέξνληαη εληφο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. γηα φια ηα παξαπάλσ 

5. Να πινπνηήζεη ηελ Peer to Peer επηθνηλσλία  κεηαμχ ησλ λέσλ πξνο 
εγθαηάζηαζε PLC ησλ ζηαζκψλ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο κε ηα πξνο 
εγθαηάζηαζε ζην Βαζηθφ Έξγν PLC (Modicon M580 Schneider), φπνπ απηφ 
απαηηεζεί, γηα ηελ νκαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ 
ζηαζκψλ θαη ζεξάγγσλ. 

6. ηα ζεκεία δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ελ ιεηηνπξγία ζηαζκψλ θαη ησλ ζηαζκψλ 
ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο κε ην Βαζηθφ Έξγν (πεξηνρή ζηαζκνχ θαη 
δηαθιάδσζεο Παηξηθίνπ θαη ζηαζκνχ Βνχιγαξε) ζα πξέπεη λα αλαβαζκίζεη ην 
ινγηζκηθφ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ φπνπ  απηφ 
απαηηεζεί, ηφζν ζε θεληξηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ηνπηθφ γηα ηελ νινθιεξσκέλε 
εθαξκνγή ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα δεκηνπξγήζεη φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο κηκηθέο νζφλεο, ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηεο Αίζνπζαο 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζηνπο επεξεαδφκελνπο ζηαζκνχο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 
θαη ησλ ΚΔΛ / ECR. 

 
Σνλίδεηαη φηη έλα ζελάξην έθηαθηεο αλάγθεο ζα ελεξγνπνηείηαη ζην ζχλνιν ηνπ θαη ζα 
ειέγρεηαη σο πξνο ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ απφ έλαλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ 
ΚΔΛ / ECR απφ ηνλ νπνίν πξνθιήζεθε ε ελεξγνπνίεζε. Ζ παξαθνινχζεζε 
εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ ζα είλαη δπλαηή θαη απφ ην ζηαζκφ εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ.  
 
Δπίζεο έλα ζελάξην έθηαθηεο αλάγθεο ζα ελεξγνπνηείηαη ζην ζχλνιν ηνπ θαη ζα 
ειέγρεηαη απφ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ απφ ηνλ 
νπνίν πξνθιήζεθε ε ελεξγνπνίεζε. Ζ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ ζα 
είλαη δπλαηή θαη απφ ην ΚΔΛ / ECR.   
 
Οη απαηηήζεηο απηέο πξνυπνζέηνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζεκείσλ 1 έσο 6.  
 
 
6.3 Γηαζύλδεζε κε ην ύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο (FDS) 

Σν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο (FDS) πνπ βξίζθεηαη ζε ηαζκνχο θαη θξέαηα ζα 
δηαζέηεη δηαζχλδεζε Η/Ο κέζσ θαισδηψζεσλ (hardwired) ή κε πξσηφθνιιν Modbus 
κε ηνπο PLC ησλ HVAC θαη ηνπο πίλαθεο HVAC παξάιιεια, ζα δηαβηβάδεη ηα ζήκαηα 
ζπλαγεξκψλ ππξθαγηάο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ Ππξνδηαθξαγκάησλ (FDTM, 
FDETM, MFD) ζην ζχζηεκα BACS θαη ζα απελεξγνπνηεί ηφζν ζε επίπεδν 
θαισδίσζεο (hardwired) φζν θαη ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ ηνπο εκπιεθφκελνπο 
αλεκηζηήξεο. 
 
Σν χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο ζα παξαθνινπζεί ην πεξηβάιινλ ζην ζηαζκφ θαη ηα 
θξέαηα θαη ζα αληρλεχεη ηνπο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο ππξθαγηάο. 
 
Όινη νη ζπλαγεξκνί ππξθαγηάο ζα δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα είηε απφ ηνπο αληρλεπηέο 
θαπλνχ / ζεξκφηεηαο, είηε κε ηελ ξνή χδαηνο ζηα ζπζηήκαηα  θαηαηνληζκνχ , είηε 
ρεηξνθίλεηα κεηά απφ ηελ ζξαχζε ηνπ γπαιηνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο 
ζπζθεπήο, ζα εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα ζπλαγεξκνχ ππξθαγηάο (FAP) θαη ζα 
θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο πλαγεξκψλ Ππξθαγηάο (FAM). 
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Σν ζχζηεκα BACS  ζα ζπιιέγεη ηα ζήκαηα απφ ην FDS ζα απεηθνλίδεη ηα ζήκαηα 
απηά ζηηο θαηάιιειεο νζφλεο γξαθηθψλ θαη ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε κεηαθνξά απηψλ 
ζην ΚΔΛ. 
 
ΗΜΔΙΩΗ: Σν ζχζηεκα FDS δελ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ BACS 
αιιά ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο, θαη ζε απηφ ην πιαίζην ν 
Αλάδνρνο BACS ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζζεί κε ηνλ θχξην αλάδνρν ηεο επέθηαζεο γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε δηαζχλδεζε. 
 
 
6.4 Γηαζύλδεζε κε ην Απηόκαην ύζηεκα πιινγήο Κνκίζηξνπ (ΑΚ) 

θνπφο απηήο ηεο δηαζχλδεζεο είλαη ην απηφκαην άλνηγκα ησλ ππιψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΑΚ ζε πεξίπησζε ελεκέξσζεο απφ ην FAP γηα χπαξμε θσηηάο ζε 
ρψξνπο θνηλνχ, θαζψο θαη ελεξγνπνίεζεο ζελαξίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ηφζν ζε 
ζήξαγγα φζν θαη ζε ζηαζκφ είηε απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο  BACS 
απφ ην ΚΔΛ / ECR ή ηεο Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ ηαζκνχ είηε απφ ην επίηνηρν Κπηίν 
Ππξνζβέζηε ελφο ζηαζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ην BACS γηα ηελ αζθαιή θαη νκαιή 
εθθέλσζή ηνπ. 
 
Σν ζχζηεκα ΑΚ πνπ βξίζθεηαη ζηνπο ζηαζκνχο ζα δηαζπλδεζεί κε έλα απφ ηα 
δηαζέζηκα PLC ηνπ BACS (ε επηινγή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ζηε ΜΔ) κέζσ 
θαισδηψζεσλ (hardwired) κε ζθνπφ ηελ εληνιή απφ ην BACS πξνο ην ζχζηεκα 
ΑΚ  γηα ην άλνηγκα ησλ ππιψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.  
 
Σν παξαπάλσ ζα πινπνηεζεί κε δχν εληνιέο απφ ην BACS  κία πξνο ηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ ησλ ππιψλ θαη κία πξνο ηνλ πίλαθα παξνρήο ηζρχνο ησλ ππιψλ ζε 
πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο πξψηεο εληνιήο.  
 
Ζ απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο θάζε πχιεο ζα γίλεηαη ηφζν θεληξηθά ζην ΚΔΛ φζν θαη 
ηνπηθά ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζηηο νζφλεο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο BACS. 
 
ΗΜΔΙΩΗ: Σν ζχζηεκα ΑΚ απνηειεί αληηθείκελν αλεμάξηεηνπ αλαδφρνπ, θαη ζε 
απηφ ην πιαίζην ν Αλάδνρνο BACS ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζζεί κε απηφλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε δηαζχλδεζε. 
  
 
6.5 εκεία δηαζύλδεζεο ηνπ BACS κε ηa ΚΔΛ / ECR 

Οη ειεγθηέο PLC ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ, HVAC ζπζηεκάησλ θαη ησλ 
Ζ/Μ ζπζηεκάησλ ζε ηαζκνχο θαη θξέαηα ζα δηαζπλδένληαη κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα 
BACS ζηα ΚΔΛ / ECR, φπνπ ν θεληξηθφο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ζα 
εθηεινχληαη απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο  κέζσ ησλ  servers θαη ηνπ 
δηθηχνπ WAN. 
 
Οη ζηαζκνί εξγαζίαο εληφο ηνπ ΚΔΛ ζα επηηξέπνπλ ζηνλ ρεηξηζηή λα παξαθνινπζεί 
θαη λα ειέγρεη εμ απνζηάζεσο ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ ησλ HVAC ζπζηεκάησλ θαη ηνλ Ζ/Μ εμνπιηζκφ θαη λα εθηειεί πξφζζεηα 
πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα ζηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα εθηειεί άιιεο 
ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ πςεινχ επηπέδνπ. 
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Οη ζηαζκνί εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή ζηα ΚΔΛ / ECR ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα ηξνπνπνηεί 
ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο ηα ζεκεία-φξηα θαη άιιεο 
παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο, φπσο νη εληνιέο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ν ζρεδηαζκφο πηλάθσλ ρξφλνπ θαη πεξηζηαηηθψλ.  
 
Ο ζπγρξνληζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ PLC ζηνλ ηαζκφ θαη ηνπ BACS ζην 
ΚΔΛ ζα δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηά απφ 
επαλαθνξά ηεο ηζρχνο ιφγσ πηψζεο ηάζεο ζηνλ ζηαζκφ, σο απνηέιεζκα κηαο 
αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ή εάλ δεηεζεί απφ ηα ΚΔΛ / ECR.  
 

7 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΣΗΜΑΣΟ BACS 

 
7.1 Γεληθά 

Σν ζχζηεκα BACS θαη ηα δχν παξάιιεια ππνζπζηήκαηά ηνπ φπσο ζα 
εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ είλαη κία εγθαηάζηαζε  ε νπνία 
θεληξηθά (ΚΔΛ / ECR) ζα έρεη γηα θάζε ππνζχζηεκα δχν server ζε  εθεδξηθή δηάηαμε 
(πξσηεχνληεο/δεπηεξεχνληεο ή θχξηνπο/εθεδξηθνχο server,κε  εθεδξεία  ζπλερψο 
ελεξγή (hot stand-by) θαη κε δηακφξθσζε RAID5). ηνπο server απηνχο ζα 
ζπγθεληξψλνληαη, θαηαγξάθνληαη θαη απνζεθεχνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 
ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ηνπ παξφληνο 
έξγνπ ζα εμαζθαιίζεη φηη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζα 
πινπνηνχληαη απφ ηνλ θεληξηθφ εμνπιηζκφ θαιχπηνληαο πιήξσο θαη ηελ Δπέθηαζε 
Καιακαξηάο.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαβαζκίζεη – ηξνπνπνηήζεη, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη, 
ηνπο πξνο εγθαηάζηαζε servers ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη 
παξαθνινχζεζεο Βαζηθνχ Έξγνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο. 
 
ην θάζε ηαζκφ ζα εγθαηαζηαζεί έλαο ζηαζκφο εξγαζίαο ν νπνίνο ζα ελεξγεί 
ηαπηφρξνλα σο client/server κε δηακφξθσζε RAID 5 γηα ηε ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή 
θαη απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηo ίδην δίθηπν LAN θαζψο 
θαη ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ ησλ 
γεηηνληθψλ ζηαζκψλ νη νπνίεο ζα κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ WAN θαη θξίλνληαη 
απαξαίηεηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζελαξίσλ ππξθαγηάο. 
 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ PLC θαη ζα κεηαδίδνληαη  ζηνλ 
ηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο κέζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ LAN  θαη ζηνπο θεληξηθνχο server 
κέζσ ηνπ δηθηχνπ WAN. 
 
Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη επαξθή εθεδξεία 
ψζηε λα είλαη δπλαηή θαη εχθνιε ε επέθηαζή ηνπ ζε κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ 
Μεηξφ. 
 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξφβιεςε ψζηε φια ηα ζεκεία επηηήξεζεο ή θαη 
ειέγρνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο πνπ αθνξνχλ ζε ζελάξηα έθηαθηεο αλάγθεο, λα 
εληαρζνχλ ζην ινγηζκηθφ ησλ ζρεηηθψλ PLCs κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ακθίδξνκε αληαιιαγή ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο κε ηα PLCs ησλ κειινληηθψλ 
επεθηάζεσλ ρσξίο ηελ αλάγθε πξφζζεησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ παξφληα Αλάδνρν. Ο 
Αλάδνρνο έρεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε παξνρήο νπνηαζδήπνηε ηερληθήο / 
ιεηηνπξγηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ δεηεζεί κειινληηθά απφ ηελ ΑΜ γηα ην ζχζηεκα BACS 
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πνπ εγθαηέζηεζε ή επέθηεηλε / αλαβάζκηζε, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο 
δηαζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο 
θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο λα ζπλεξγαζζεί κε ηνλ φπνην κειινληηθφ 
αλάδνρν κειινληηθψλ επεθηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ. 
 
Δπηβάιιεηαη φηη φηαλ ζα εγθαζίζηαηαη ην λέν ινγηζκηθφ λα ππάξρεη νκαιή κεηάβαζε  
ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα. 
 
To BACS ζα αληρλεχεη ηα παξαθάησ πεξηζηαηηθά: 

 

 Βιάβε ζην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ζε κεκνλσκέλν PLC, 

 Βιάβε ζηελ επηθνηλσλία ζε πνιπάξηζκα PLC, 

 πλαγεξκφο ιφγσ αζηνρίαο ηνπ Δθηππσηή (Δθηφο ζχλδεζεο, ρσξίο ραξηί),  

 Βιάβε ζην χζηεκα Δπηθνηλσλίαο ζε νπνηνδήπνηε HMI ηνπ δηθηχνπ,  

 Υακειφ πνζνζηφ Διεχζεξνπ Υψξνπ ζε Γίζθν ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα 
HMI ή Ηζηνξηθνχ ζην δίθηπν 

 
Βάζεη ηεο κειέηεο, φια ηα ζηνηρεία ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC 
θαη Ζ/Μ ζπζηεκάησλ ζα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ψζηε ε ινγηθή ειέγρνπ ηνπ 
ζρεηηδφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα εθηειείηαη εληφο ηνπ Πξνγξακκαηηδφκελνπ Λνγηθνχ 
Διεγθηή (PLC), φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηνλ ππφ έιεγρν εμνπιηζκφ. 
Ο Δμνπιηζκφο πνπ δηαζπλδέεηαη ή ζπζρεηίδεηαη, φπσο ζπλδπαζκνί αλεκηζηήξσλ θαη 
κεραλνθίλεησλ δηαθξαγκάησλ δελ ζα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο PLC.  
 
ηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη ζηα ΚΔΛ /ECR ζα ππάξρνπλ ζηαζκνί 
εξγαζίαο ψζηε λα επηηξέπεηαη ζην ρεηξηζηή λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ, 
HVAC θαη Ζ/Μ ζπζηεκάησλ. 
 
Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ BACS ζα πξέπεη λα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή 
ιεηηνπξγία εληφο ησλ νξίσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ νξίδεη ε 
παξάγξαθνο 4, ρσξίο ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ  θιηκαηηζκνχ. Σν ζχλνιν ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηηο 
δεδνκέλεο ζπλζήθεο. Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη πηζηνπνηεηηθά γηα φια ηα είδε ηνπ 
εμνπιηζκνχ πνπ παξέρνληαη, δειψλνληαο φηη ν εμνπιηζκφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
ιεηηνπξγεί ππφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζηα φξηα 
ιεηηνπξγίαο. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη φηη ν εμνπιηζκφο θαη ηα ζπζηήκαηά 
ηνπ δελ ζα επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ 
κεηαβιεζεί ιφγσ ηεο ηνπηθήο εθπνκπήο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ ινηπφ εγθαηεζηεκέλν 
εμνπιηζκφ. 
 
Σν ζχλνιν ηνπ παξερφκελνπ εμνπιηζκνχ BACS ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
αληηζηέθεηαη  ζηηο απμνκεηψζεηο παξνρήο ηζρχνο, ζηηο παξεκβνιέο θαη  ηάζεηο αηρκήο 
πνπ πξνθαινχληαη απφ θεξαπλνχο θαη εμνπιηζκφ, δηαθπκάλζεηο ηζρχνο έιμεο θαη 
θεληξηθήο παξνρήο ζχλδεζεο, θιπ., ζχκθσλα κε ηα πξφηππα (Κεθάιαην 3). 
 
Σν ζχλνιν ηνπ παξερφκελνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζα είλαη ηεο πιένλ 
πξφζθαηεο έθδνζεο γηα ρξήζε θαηά ηελ εθηέιεζε εξγνζηαζηαθψλ δνθηκψλ. 
Δμαξηήκαηα πξνο αληηθαηάζηαζε ζα είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα κεηά 
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ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεπηαίνπ ρξνληθά ζηαζκνχ.  Δπαξθείο πνζφηεηα 
αληαιιαθηηθψλ ζα παξέρεηαη (βιέπε §14.1) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα 
θαζψο θαη ε αζθαιήο θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ νη ππνινγηζκνί 
ζα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλεο  ηηκέο Μέζνπ Υξφλνπ κεηαμχ βιαβψλ (MTBF) θαη Μέζνπ 
Υξφλνπ έσο ηελ Δπηζθεπή (MTTR). Ζ Αμηνπηζηία, ε Γηαζεζηκφηεηα, ε 
ζπληεξεζηκφηεηα θαη ε αζθάιεηα (RAMS) πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη βάζεη ησλ 
πξνηχπσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην  3. 
 
Σν ζχλνιν ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ BACS ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 15% 
εθεδξηθή ρσξεηηθφηεηα γηα κειινληηθέο αλάγθεο θαη ζα κπνξεί εχθνια λα απμεζεί εάλ 
απαηηεζεί. 
 
Όινο ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο BACS ζα είλαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ, θαηάιιεινο 
γηα ρξήζε ππφ δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη δε ζα πξνζβάιιεηαη απφ 
αληίμννπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, εληφο ελφο ξεαιηζηηθνχ εχξνπο ηηκψλ 
βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Όιεο νη κνλάδεο ζα θέξνπλ θαηάιιειν βαζκφ 
πξνζηαζίαο ΗΡ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηα πξφηππα (Κεθάιαην 3).  Οη πίλαθεο  PLC 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε κεραλνζηάζηα ζα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ 
ΗΡ 54.  
 
 
7.2 Απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο 

Σν ζχζηεκα BACS ζα ζρεδηαζηεί  ψζηε λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη 
επηδφζεσλ ππφ θαλνληθέο θαη έθηαθηεο ζπλζήθεο ηνπ αεξηζκνχ ζήξαγγαο, 
ζπζηεκάησλ HVAC θαη Ζ/Μ ζπζηήκαηα. 
 
Όινο ν  εμνπιηζκφο BACS, φπσο εθηππσηέο, PLC θαη ηαζκφο εξγαζίαο ζηελ 
Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ  ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ην UPS ηνπ θσηηζκνχ 
αλάγθεο.  
 
 
7.2.1 Καλνληθή Λεηηνπξγία 

Ο εμνπιηζκφο Αεξηζκνχ ήξαγγαο, HVΑC θαη Ζ/Μ εμνπιηζκφο ηνπ ζηαζκνχ θαη νη 
δηαδηθαζίεο ζα  ελεξγνπνηνχληαη θαη απελεξγνπνηνχληαη βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ  
πηλάθσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη πεξηζηαηηθψλ . 
 
Οξηζκέλα ζπζηήκαηα HVAC φπσο κνλάδεο θιηκαηηζκνχ, ςπθηηθά κεραλήκαηα θαη 
αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ έρνπλ απηφλνκν έιεγρν ζα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηνχληαη θαη 
απελεξγνπνηνχληαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ΚΔΛ / ECR ή ηεο Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ 
ηαζκνχ. 
 
Οη ππεξεζίεο θηεξίνπ θαζψο θαη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο εληφο ηνπ ζηαζκνχ ζα 
δηαηεξνχληαη ζε απνδεθηά φξηα θάλνληαο βέιηηζηε ρξήζε ηεο εγθαηάζηαζεο θάησ 
απφ απηφκαην έιεγρν. 
 
Ο Υεηξηζηήο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ  ή ζην ΚΔΛ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
λα: 

 Πξνβάιιεη, παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη ηξνπνπνηεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηε 
ιεηηνπξγία θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, 
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 Πξνβάιιεη θαη ηξνπνπνηεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο παξακέηξνπο ειέγρνπ, 
ζεκεία ξχζκηζεο ή ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

 Παξεκβαίλεη θαη αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ αεξηζκνχ, HVAC 
θαη ινηπνχ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ θαη ηεο ζήξαγγαο, 

 Δθπνλεί θαη εθηππψλεη εθζέζεηο θαη κεηξψα ή δεηά εθζέζεηο παιαηφηεξεο ή 
πθηζηάκελεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ,  

 
 

7.2.2 Λεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνύ εξάγγσλ θαη HVAC ππό 
ζπλζήθεο Έθηαθηεο Αλάγθεο  

Σα πζηήκαηα Αεξηζκνχ εξάγγσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία 
ηα ζπζηήκαηα απαγσγήο εληφο ησλ Φξεάησλ Αεξηζκνχ, ηνπ ρψξνπ ησλ απνβαζξψλ 
ηνπ ζηαζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεξάγγσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνθαζνξηζκέλεο 
απαηηήζεηο ζελαξίνπ έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ ελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ζα 
αθνινπζνχλ ηηο  Πξνδηαγξαθέο Αεξηζκνχ ήξαγγαο θαη HVAC ησλ ελ ιφγσ έξγσλ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη φια ηα παξαπάλσ ζελάξηα 
έθηαθηεο αλάγθεο  ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ε ινγηθή ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο 
ζα είλαη πάληα δηαζέζηκε (backed-up) ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο ελφο νπνηνπδήπνηε 
PLC, ελφο νπνηνπδήπνηε ζηαζκνχ εξγαζίαο (WS) θαη ελφο νπνπδήπνηε server. 
 
Πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηαζκνχ ζην θεληξηθφ επίπεδν ζα εγθαηαζηαζεί έλα Κπηίν 
Ππξνζβέζηε, εχθνια πξνζβάζηκν απφ ηνπο ππξνζβέζηεο. Απφ ην Κπηίν 
Ππξνζβέζηε ζα κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζελάξηα έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ 
ζηαζκνχ θαη κφλν (“θσηηά ζην επίπεδν ηεο απνβάζξαο”. “θσηηά ζην επίπεδν 
έθδνζεο εηζηηεξίσλ”, “θσηηά ζε ζπξκφ ζηελ ηξνρηά 1” θαη “θσηηά ζε ζπξκφ ζηελ 
ηξνρηά 2”).  
 
ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηαζκνχ θαη/ή ην ΚΔΛ (ή ην ECR) ζα 
δηαρεηξηζηεί ην ζπκβάλ έσο φηνπ θηάζεη ε ππξνζβεζηηθή ζηνλ ζηαζκφ. 
 
Μέρξη ηελ άθημε ελφο ππξνζβέζηε ζηνλ ζηαζκφ ελδηαθέξνληνο, ν ρεηξηζηήο ηνπ 
ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζην ΚΔΛ ή ζην ECR ή ζηελ Αίζνπζα 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ  ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηεί ην ζχλνιν ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 
ζελαξίσλ ζρεηηδφκελα κε ηνλ ζηαζκφ θαη ηεο ζήξαγγαο απφ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί θάπνην ζελάξην απφ ην επίηνηρν Κπηίν Ππξνζβέζηε (FB) 
ην επηιερζέλ απφ ηνλ ΚΔΛ ή ηελ Αίζνπζα Τπεπζχλνπ ηαζκνχ ζελάξην ζα 
απελεξγνπνηείηαη. Γελ ζα είλαη δπλαηή  πεξαηηέξσ επηινγή ζελαξίσλ απφ ην ΚΔΛ ή 
ηελ Αίζνπζα Τπεπζχλνπ ηαζκνχ. 
 
Αθνχ ελεξγνπνηεζεί ην ζελάξην, ζα ππάξρεη έλδεημε ηνπ ζελαξίνπ θαη ηεο 
θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ BACS ζην Κπηίν 
Ππξνζβέζηε, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο επεξεαδφκελνπο πίλαθεο θίλεζεο (SWB). 
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Ζ ζεηξά ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπ επηινγηθνχ δηαθφπηε, παξνπζηάδεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 7.3.1.2. 

Ζ πξνηεξαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο, αξρίδνληαο απφ ηελ 
πξνηεξαηφηεηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ, ζα είλαη ε εμήο:  

 ηαζκφο εξγαζίαο ζην ΚΔΛ / ECR (Δπηινγηθφο δηαθφπηεο  ηεο Οζφλεο 
ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο , ζηε ζέζε “ ζελάξην ” ) 

 ηαζκφο εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ (Δπηινγηθφο 
δηαθφπηεο  FB ηεο Οζφλεο ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο , ζηε ζέζε “ 
ζελάξην ”),         

 Υεηξηζηήξηα Σνπηθψλ Πηλάθσλ (Δπηινγηθφο δηαθφπηεο ησλ πηλάθσλ 
ζηε ζέζε “ηνπηθά αλάγθεο”), 

 Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο “ζελάξην” ηνπ FB ηνπ ηαζκνχ (Δπηινγηθφο 
δηαθφπηεο ηνπ FB ζηε ζέζε “ ζελάξην ”), 

Απηφ ζεκαίλεη: 
 Σα ζελάξηα πνπ εθηεινχληαη απφ ην ηνπηθφ επίηνηρν FB, ππεξηζρχνπλ ησλ 

εληνιψλ απφ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηεο Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ ηαζκνχ / 
ΚΔΛ / ECR θαζψο ησλ εληνιψλ απφ ηνπο πίλαθεο κε ηνλ επηινγηθφο 
δηαθφπηε ζηε ζέζε “ηνπηθά αλάγθεο”, 

 Οη εληνιέο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο πίλαθεο κε ηνλ επηινγηθφ δηαθφπηε 
ζηε ζέζε “ηνπηθά αλάγθεο”, ππεξηζρχνπλ ηελ ζρεηηθή ιεηηνπξγία  ησλ 
Αλεκηζηήξσλ πνπ επηιέγεηαη  κε ηα ζελάξηα απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηφζν 
ηνπ ΚΔΛ / ECR φζν θαη ηεο Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ ηαζκνχ 

 Οη εληνιέο πνπ εθηεινχληαη απφ  ηελ νζφλε ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο 
ζέζεο εξγαζίαο απφ ηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζα ππεξηζρχνπλ ησλ 
εληνιψλ  ηεο ζέζεο εξγαζίαο ζην ΚΔΛ / ECR. 

Σν ζχζηεκα BACS ζα ζεσξεζεί σο ζχζηεκα πξνζηαζίαο πνπ παξαθνινπζεί 
ζπλερψο φια ηα πεξηζηαηηθά. 
 
Σπρφλ κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ θαη HVAC ζπζηεκάησλ ζα δεηθλχεηαη κε νινθιεξσκέλε γξαθηθή 
απεηθφληζε ηεο αιιαγήο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή ζηελ Αίζνπζα 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη ζην ΚΔΛ / ECR εληφο ελφο δεπηεξνιέπηνπ. 
 
ελάξηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ εθηεινχληαη απφ ην ΚΔΛ / ECR, ή ηελ Αίζνπζα 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ή ην FB ζα ππεξηζρχνπλ έλαληη νπνηαζδήπνηε   θαλνληθήο  
ιεηηνπξγίαο. 

 
Οη PLC ησλ HVAC ζπζηεκάησλ θαζψο θαη νη πίλαθεο HVAC ζα δηαζέηνπλ 
δηαζχλδεζε κέζσ θαισδίσζεο (hardwired) (Η/Ο) κε ην χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο 
(FDS) θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ SAF, HVAC ή γηα 
ηελ ελεξγνπνίεζε άιινπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ζε θαηάζηαζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο εληφο 
ρξφλνπ ελφο δεπηεξνιέπηνπ κεηά ηελ ιήςε ηνπ ζπλαγεξκνχ απφ ην ζχζηεκα FDS. 
 
ε πεξίπησζε απψιεηαο ηζρχνο θαη επαλαθνξάο, ην ζχζηεκα BACS θαη νη PLC ζα 
ηίζεηαη εθ λένπ ζε ιεηηνπξγία απηφκαηα θαη ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία εληφο 
60 δεπηεξνιέπησλ. Οη ζηαζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξηζηή ζα ηίζεληαη μαλά ζε 
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ιεηηνπξγία απηφκαηα θαη ζα κπνξνχλ λα εκθαλίδνπλ ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία 
ελεκεξσκέλα απφ ηνλ PLC εληφο 3 ιεπηψλ. Οη PLC ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ θαη HVAC θαη νη PLC ησλ Ζ/Μ ζπζηεκάησλ θαηά ηελ επαλαιεηηνπξγία ή 
ζε ςπρξή εθθίλεζε ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 
 

 
7.3 Γεληθέο αξρέο ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο  

Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα ή 
ρεηξνθίλεηα. 
 
Σν ζχζηεκα BACS ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα εθηειεί  ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλε ινγηθή  ή/θαη 
ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ, απηφκαηα κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπηθψλ αηζζεηήξσλ ή 
εθαξκνγψλ. 
 
Οη ρεηξηζηέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα μεθηλνχλ ρεηξνθίλεηα ηνλ έιεγρν φισλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, απφ: 
 
α) ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ζην ΚΔΛ / ECR, 
β) ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ, 
γ) ηνλ ηνπηθφ πίλαθα κέζσ θνκβίσλ. 
 
ε ρεηξνθίλεην ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ζα απελεξγνπνηείηαη φινο ν απηφκαηνο έιεγρνο 
ηνπ επηιεγκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ κε άιιν εμνπιηζκφ.  
 
Καηά ηελ κεηαγσγή εμνπιηζκνχ απφ ηνλ Απηφκαην ζηνλ Υεηξνθίλεην Σξφπν 
ιεηηνπξγίαο, ε θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα παξακέλεη ρσξίο αιιαγέο θαηά ηελ 
κεηαγσγή Ο ρεηξηζηήο ζα εθηειεί φιεο ηηο ελέξγεηεο ειέγρνπ κεηά ηελ επηινγή ηνπ 
Υεηξνθίλεηνπ Σξφπνπ Λεηηνπξγίαο.  
 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1 ζπλνςίδνληαη νη ζέζεηο ειέγρνπ γηα ηελ ρεηξνθίλεηε 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. 
 
 
 

Υαξαθηεξηζκόο 
Δμνπιηζκνύ 

Υξήζε Δμνπιηζκνύ Γηαζέζηκνο 
Έιεγρνο 

Θέζε 
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Ζιεθηξηθνί Πίλαθεο Κέληξν ειέγρνπ θηλεηήξα 
(MCC). Πξφθεηηαη γηα ηνλ 
πίλαθα εθθίλεζεο  κηαο νκάδαο 
αλεκηζηήξσλ θαη 
κεραλνθίλεησλ δηαθξαγκάησλ. 
Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηνλ 
εμνπιηζκφ ειεθηξηθήο 
πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ηνπ 
ππφ έιεγρν εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
PLC  κε ηηο ζρεηηθέο I/O γηα ηα 
ζπζηήκαηα Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ θαη HVAC θαη Ζ/Μ 
ζπζηεκάησλ. 
Ο ηνπηθφο έιεγρνο κπνξεί λα 
επηιεγεί θαη λα εθηειεζηεί απφ 
απηή ηελ ζέζε 

Δπηινγηθφο 
δηαθφπηεο 2 ή 3 
ζέζεσλ: 
 
Δμ‟ απνζηάζεσο 
/Σνπηθά 
ή 
Δμ΄απνζηάζεσο/ 
Σνπηθά θαλνληθά/ 
Σνπηθά αλάγθεο 

Φξέαηα 
Αεξηζκνχ 
θαη 
αίζνπζεο 
εγθαηαζηά
ζεσλ ηνπ 
ζηαζκνχ 

ΚΠ/FB Κηβψηην Ππξφζβεζεο 
Πξφθεηηαη γηα εθεδξηθφ πίλαθα 
πνπ ιεηηνπξγεί κε θνπκπί, ν 
νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 
ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο 
αλάγθεο 

 Δπηινγηθφο 
δηαθφπηεο 2  ζέζεσλ: 
 
Δμ΄απνζηάζεσο/ 
ελάξην/  

Κεληξηθή 
αίζνπζα 
ζηαζκνχ  
πιεζίνλ 
ηεο 
εηζφδνπ 
ηνπ 
ζηαζκνχ 

ηαζκφο εξγαζίαο 
ρεηξηζηή ζηελ SMR 

Σεξκαηηθφο ππνινγηζηήο κε 
γξαθηθφ πεξηβάιινλ 
επηθνηλσλίαο εληφο ηνπ 
ζηαζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
απφ ηνλ ρεηξηζηή γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ ησλ πζηεκάησλ 
Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC / 
Ζ/Μ ζπζηεκάησλ 

Σξφπνη ιεηηνπξγίαο: 
 

Απηφκαην / 
Υεηξνθίλεην 

Αίζνπζα 
Τπεχζπλνπ 
ηαζκνχ 

ηαζκφο εξγαζίαο 
ρεηξηζηή ζην ΚΔΛ  

Σεξκαηηθφ ππνινγηζηή κε 
γξαθηθφ πεξηβάιινλ 
επηθνηλσλίαο εληφο ηνπ Κέληξνπ 
Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 
ρεηξηζηή γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν  
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ηνλ έιεγρν θαη 
ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ησλ 
ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ 
ήξαγγαο θαη HVAC θαη Ζ/Μ 
ζπζηεκάησλ. 

  Σξφπνη ιεηηνπξγίαο: 
 
Απηφκαην / Υεηξνθίλεην 

ΚΔΛ 

 
Πίλαθαο1. Πεγή Διέγρνπ Δμνπιηζκνύ 
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7.3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο ειέγρνπ 

Καηάινγνη κε ηνλ εμνπιηζκφ ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο πνπ ζα ειέγρνληαη θαη 
παξαθνινπζνχληαη απφ ην ζχζηεκα BACS φζνλ αθνξά ηα πζηήκαηα Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ θαη HVAC, Ζ/Μ ζπζηήκαηα θαη ζχζηεκα FDS πεξηιακβάλνληαη ζηα 
Πξνζαξηήκαηα A έσο Γ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Οη ιεπηνκεξείο θαηάινγνη κε φια ηα 
ζπζηήκαηα θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ην θάζε ζχζηεκα (ζεκεία ειέγρνπ θαη 
άιια ραξαθηεξηζηηθά εηζφδσλ θαη εμφδσλ) ζα θαηαξηηζζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 
θχξην αλάδνρν ηεο επέθηαζεο θαη ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο αλαδφρνπο φζνλ 
αθνξά ηα ζπλδεφκελα ζπζηήκαηα. 
  
Δηδηθά γηα ηα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ, πνπ απνηεινχλ θξίζηκα ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο επηβαηψλ πεξηγξάθεηαη πην θάησ πεξηιεπηηθά ε ιεηηνπξγία ησλ 
αλεκηζηήξσλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη ζε έθηαθηε αλάγθε.  
 
Γηα ηα ππφινηπα Ζ/Μ ζπζηήκαηα ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ απηνκαηηζκφ ζα απαηηεζεί 
εθηφο ηελ επνπηεία ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πην πάλσ ιίζηεο  
θαη ε θαηαγξαθή ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 
 

7.3.1.1 Λεηηνπξγία ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ησλ αλεκηζηήξσλ  BSF,  
ΟΣΔ, SAF, JF  θαη EXF  

 

  Ώξεο ιεηηνπξγίαο: 
Θα θαηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε αλεκηζηήξα. 
Καηά ηελ αξρηθή εθθίλεζε ησλ αλεκηζηήξσλ, ν αλεκηζηήξαο κε ηηο ιηγφηεξεο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ζα εθθηλεί πξψηνο. Μεηά ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο αλεκηζηήξα, ή 
κεηά απφ αζηνρία ελφο αλεκηζηήξα, ζα ελεξγνπνηείηαη ε κεηαγσγή απφ ηελ 
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. 

 

 Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο / αλακνλήο: 
Δάλ θάπνηνο ελ ιεηηνπξγία αλεκηζηήξαο παξνπζηάζεη βιάβε, ηφηε ζα δνζεί ζην 
ζχζηεκα BACS ζήκα βιάβεο εμνπιηζκνχ θαη ζα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ελ 
αλακνλή αλεκηζηήξα.  
 

 Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα: 
Δάλ θάπνηνο αλεκηζηήξαο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία αιιά δελ επηβεβαησζεί ε ξνή ηνπ 
αέξα εληφο 10 δεπηεξνιέπησλ, ηφηε ν αλεκηζηήξαο ζα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη ζα 
εθθηλεζεί ν εθεδξηθφο αλεκηζηήξαο, ελψ παξάιιεια ζα δνζεί ην αλάινγν ζήκα 
ζπλαγεξκνχ. Ο ζπλαγεξκφο απηφο ζα παξαθακθζεί εάλ ν αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί ζε 
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 
 

 πλδπαζκνί Αλεκηζηήξσλ - Γηαθξαγκάησλ: 
Με ην αίηεκα εθθίλεζε ηνπ αλεκηζηήξα, ζα αλνίγεη ην κεραλνθίλεην δηάθξαγκα. Αθνχ 
επηβεβαησζεί φηη ην δηάθξαγκα έρεη αλνίμεη πιήξσο, (φια ηα ηκήκαηα), ζα επηηξέπεηαη 
ε εθθίλεζε ηνπ αλεκηζηήξα. Δάλ ν αλεκηζηήξαο δελ εθθηλήζεη εληφο ηεο δεδνκέλεο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ, ηφηε ζα δνζεί εληνιή ζηνλ αλεκηζηήξα λα ζηακαηήζεη θαη λα 
θιείζεη ην ζρεηηθφ δηάθξαγκα. Ζ αξρή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη απηή ηεο 
ελαιιαγήο απφ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. Δπίζεο, ζα δνζεί ην 
ζρεηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ ην δηάθξαγκα δελ αλνίμεη 
πιήξσο εληφο ελφο ξπζκηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηφηε ε εληνιή αλνίγκαηνο 
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ηνπ δηαθξάγκαηνο ζα αλαθιεζεί, ζα δνζεί ε εληνιή λα θιείζεη ην δηάθξαγκα θαη ζα 
αλαθιεζεί ε εληνιή εθθίλεζεο ηνπ αλεκηζηήξα, ελψ παξάιιεια ζα δνζεί ην ζρεηηθφ 
ζήκα ζπλαγεξκνχ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
εκείσζε: Τπφ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο (αλεκηζηήξεο BSF, SAF θαη 
OTE) ην ζρεηηθφ κεραλνθίλεην δηάθξαγκα θαη ν Αλεκηζηήξαο ζα μεθηλνχλ 
ηαπηφρξνλα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ αλνίμεη πιήξσο ή φρη ην κεραλνθίλεην 
δηάθξαγκα, ελψ ζα παξαθακθζνχλ θαη ζα απελεξγνπνηεζνχλ φιεο νη 
αιιεινκαλδαιψζεηο αζθαιείαο (π.ρ. ζπλαγεξκνί ζεξκνθξαζίαο ηπιηγκάησλ – 
ηξηβέσλ ή ζπλαγεξκνί δνλήζεσλ) . 
 

 Απηόκαηνο έιεγρνο: 
Όηαλ έλαο αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί ππφ απηφκαην έιεγρν (π.ρ. αλεκηζηήξεο EXF 
ειεγρφκελνη απφ ηελ ζεξκνθξαζία), ηφηε κφιηο ε ζεξκνθξαζία θζάζεη ζην ζεκείν 
ξχζκηζεο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ, ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ν αλεκηζηήξαο κε ηηο 
ιηγφηεξεο ψξεο ιεηηνπξγίαο. Μφιηο ε ζεξκνθξαζία θζάζεη ζην ζεκείν ξχζκηζεο 
δεχηεξνπ ζηαδίνπ, ηφηε ζα εθθηλεί ν εθεδξηθφο ή ν δεχηεξνο αλεκηζηήξαο. Με ηελ 
πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζα ζηακαηά πξψηνο ν αλεκηζηήξαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο 
ψξεο ιεηηνπξγίαο. Μφιηο ε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θζάζεη ζην δεχηεξν ζηάδην 
ζπλαγεξκνχ, ζα ζηακαηήζεη ν πξψηνο αλεκηζηήξαο. Θα κειεηεζνχλ ηα θαηάιιεια 
κέηξα ψζηε λα απνηξαπεί ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πζηέξεζεο, πξνθεηκέλνπ 
λα απνηξέπεηαη ε ζπρλή παχζε / εθθίλεζε ησλ αλεκηζηήξσλ. 
 

 Υεηξνθίλεηνο έιεγρνο: 
Δπηιέγνληαο ηνλ ρεηξνθίλεην ηξφπν ζε έλαλ αλεκηζηήξα, φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
απηφκαηνπ ηξφπνπ (π.ρ. έιεγρνο βάζεη ζεξκνθξαζίαο, πίλαθεο ρξφλνπ / 
πεξηζηαηηθψλ) ζα απελεξγνπνηνχληαη, σζηφζν νη ζπλαγεξκνί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ 
ζα ζπλερίζνπλ λα εκθαλίδνληαη ζην ζχζηεκα. 
 

 Έιεγρνο εμ’ απνζηάζεσο: 
Δάλ επηιεγεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο εμ‟ απνζηάζεσο ελφο ζπζηήκαηνο αλεκηζηήξσλ 
απφ ηνλ δηαθφπηε επηινγήο ζηνλ ηνπηθφ πίλαθα, ηφηε δελ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα 
ειέγρνπ απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα. ηνλ ηξφπν απηφ, ν εμνπιηζκφο βξίζθεηαη ππφ ην 
άκεζν έιεγρν ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC θαη Ζ/Μ ζπζηεκάησλ. 
 

 Σνπηθόο έιεγρνο: 
Δπηιέγνληαο ηνλ ηνπηθφ - θαλνληθφ έιεγρν γηα έλα ζχζηεκα αλεκηζηήξσλ απφ ηνλ 
ηνπηθφ πίλαθα, φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηφκαηνπ ηξφπνπ (π.ρ. έιεγρνο βάζεη 
ζεξκνθξαζίαο) ζα απελεξγνπνηνχληαη, σζηφζν νη ζπλαγεξκνί ησλ δηαθφξσλ 
ζηαδίσλ ζα ζπλερίζνπλ λα εκθαλίδνληαη ζην BACS. 
 
Όηαλ γηα έλα ζχζηεκα αλεκηζηήξσλ έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. αλεκηζηήξαο BSF, SAF ή 
ΟΣΔ) επηιεγεί ν ηνπηθφο έιεγρνο έθηαθηεο αλάγθεο, ηφηε παξαθάκπηεηαη ε 
αιιεινκαλδάισζε αζθαιείαο, αιιά νη ζπλαγεξκνί απφ ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ ζα 
εμαθνινπζνχλ λα ειέγρνληαη απφ ην ζχζηεκα BACS. 

 
 

 πληήξεζε: 
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Όινο ν εμνπιηζκφο ζα κπνξεί λα ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε ζπληήξεζεο, κέζσ δηαθφπηε 
επηινγήο ζπληήξεζεο, πιεζίνλ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζε ηνπ αλεκηζηήξα. ε απηή ηελ 
θαηάζηαζε, ν εμνπιηζκφο ζα απελεξγνπνηείηαη θαη δελ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
απηφκαηνπ ή ρεηξνθίλεηνπ ή απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ.  
 
 

7.3.1.2 Λεηηνπξγία Έθηαθηεο Αλάγθεο ησλ αλεκηζηήξσλ BSF, OTE, SAF, 
JF  (Έιεγρνο ζελαξίσλ ππξθαγηάο)  

 
ε θάζε πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο ζα ππεξηεξεί έλαληη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 
  
Ο εμνπιηζκφο αεξηζκνχ θαη απαγσγήο θαπλνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηα ζελάξηα έθηαθηεο 
αλάγθεο κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζηνπο PLC ησλ ζπζηεκάησλ 
Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC, απαηηείηαη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πιήξε 
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ έθηαθηεο αλάγθεο εληφο κέγηζηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
ηξηψλ (3) ιεπηψλ. Ζ δηάξθεηα απηή πεξηιακβάλεη ηελ ελδερφκελε αιιαγή απφ κία 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ή απφ έλα ήδε ελεξγνπνηεκέλν ζελάξην έθηαθηεο αλάγθεο, ζε 
έλα λέν ζελάξην, ην νπνίν ζα απαηηεί αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία ήδε ελεξγνπνηεκέλσλ 
ζπζηεκάησλ (π.ρ. αλαζηξνθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκηζηήξσλ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 
ζρεηηθφο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ειέγρνπ θαη ελεξγνπνίεζεο, φπσο 
δηαθφπηεο, δηαηάμεηο κεηαηξνπείο ζπρλφηεηαο, θ.ιπ.  
 
ε πεξίπησζε αζηνρίαο νπνηνπδήπνηε εμνπιηζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζελάξην, δε 
ζα επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ, ελψ παξάιιεια ζα δίδεηαη ζήκα 
ζπλαγεξκνχ πξνο ην BACS. 
 
Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζε έθηαθηε αλάγθε επηιέγεηαη κε ηελ ρξήζε δηαθνπηψλ 
επηινγήο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ FB, ζηνλ ηνπηθφ πίλαθα αλεκηζηήξσλ, ή ζηελ 
νζφλε κε ηελ δηάηαμε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζηνλ ηαζκφ Δξγαζίαο ηνπ 
ρεηξηζηή ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ / ΚΔΛ / ECR.  
 
Τπφ φινπο ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο, ζα παξαθάκπηνληαη φιεο νη 
αιιεινκαλδαιψζεηο αζθαιείαο (π.ρ. ζπλαγεξκνί ζεξκνθξαζίαο ηπιηγκάησλ – 
ηξηβέσλ ή ζπλαγεξκνί δνλήζεσλ) γηα ηνπο αλεκηζηήξεο BSF, SAF, OTE θαη JF θαη 
δελ νδεγνχλ ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεηηθνχ αλεκηζηήξα. 
  
Οη παξαθάησ δηαθφπηεο επηινγήο ζα είλαη δηαζέζηκνη απφ: 
 

 Σν ΚΠ/FB: 
Θέζε “Δμ απνζηάζεσο”, 
Θέζε “ελάξην”. 
 

 Σνλ ηνπηθό πίλαθα αλεκηζηήξσλ: 
Θέζε “Δμ απνζηάζεσο”, 
Θέζε “Σνπηθά θαλνληθά”, 
Θέζε “Σνπηθά Έθηαθηεο Αλάγθεο” 
 

 Σνλ ηαζκό Δξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή ζηελ Αίζνπζα Τπεύζπλνπ 
ηαζκνύ / ΚΔΛ: 
Θέζε “Δμ απνζηάζεσο”, 
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Θέζε “ελάξην”, 
 
 
Ζ ζεηξά ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε επηινγηθνχ δηαθφπηε αλάινγα κε ηε ζέζε ζα 
θαζνξίδεηαη σο εμήο  
 

 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο  “ζελάξην” από ην ΚΠ/FB 
Δλεξγνπνηείηαη κε ηνλ δηαθφπηε επηινγήο ζην FB ζε απηή ηε ζέζε. Όιεο νη 
ιεηηνπξγίεο απφ ην FB πξνο ηνπο αλεκηζηήξεο  BSF, OTE ,  γίλνληαη κε θαισδηψζεηο 
(hardwired ) πξνο ηνλ ηνπηθφ πίλαθα.  Αλ ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην απαηηεί θαη 
ελεξγνπνίεζε εμνπιηζκνχ ζε γεηηνληθφ θξέαξ, ε ελεξγνπνίεζή ηνπ ζα επηηπγράλεηαη 
κέζσ ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο. 
Οη ηνπηθνί πίλαθεο ιακβάλνπλ ηηο εληνιέο απφ ηα θνκβία ηνπ ζελαξίνπ πνπ 
ελεξγνπνηνχληαη απφ ην FB θαη εθθηλνχλ ηνπο αλεκηζηήξεο ζχκθσλα κε ηελ 
πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ ππξθαγηάο. 
 

 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο  “ηνπηθά έθηαθηεο αλάγθεο” από ηνλ πίλαθα  
Δλεξγνπνηείηαη απφ ηνλ δηαθφπηε επηινγήο ηνπ πίλαθα ζηε ζέζε απηή. Ζ ινγηθή ηνπ 
ινγηζκηθνχ ηνπ PLC παξαθάκπηεηαη θαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο απφ ηνλ Πίλαθα γίλνληαη 
κε θαισδηψζεηο. Οη αλεκηζηήξεο BSF, SAF, OTE, θαη JF, θαζψο θαη νη RSD ηνπ θάζε 
ζηαζκνχ ή ζρεηηδφκελνπ ηκήκαηνο ηεο ζήξαγγαο κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απφ ηνλ 
ζρεηηθφ πίλαθα κε ηελ ρξήζε ζπλδεδεκέλσλ κε θαιψδηα θνκβίσλ (hardwired) θαη ηηο 
αλάινγεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ηνπ πίλαθα.  
 

 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο ζελαξίνπ έθηαθηεο αλάγθεο από ηνλ ζηαζκό 
εξγαζίαο Υεηξηζηή ζηελ SMR / ΚΔΛ  
Δλεξγνπνηείηαη κε ηελ επηινγή ηνπ δηαθφπηε επηινγήο ηεο νζφλεο ησλ ζελαξίσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο  ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή ζην ΚΔΛ/Αίζνπζα Τπεχζπλνπ 
ηαζκνχ ζηε ζέζε “ζελάξην”.  
 

 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο “ηνπηθά θαλνληθά” από Πίλαθα 
Δλεξγνπνηείηαη απφ ηνλ επηινγηθφ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα ζ΄απηή ηε ζέζε. Ο ρεηξηζηήο 
ηνπηθά ζηνλ πίλαθα  κπνξεί λα εθθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ αλεκηζηήξσλ θαη 
δηαθξαγκάησλ, κε ηελ ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ρεηξηζηεξίσλ. O PLC έρεη ηνλ πιήξε 
έιεγρν ησλ αλεκηζηήξσλ θαη δηαθξαγκάησλ, ελψ ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ PLC ε 
πξνζηαζία θαη ε αιιεινκαλδάισζε ησλ αλεκηζηήξσλ. Απηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπληήξεζε. 
 

 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο “Δμ απνζηάζεσο ιεηηνπξγίαο” από ηελ 
Αίζνπζα Τπεύζπλνπ ηαζκνύ / ΚΔΛ 
Ο επηινγηθφο δηαθφπηεο ηνπ ηνπηθνχ πίλαθα, ηνπ FB θαη ησλ νζνλψλ  ησλ ζελαξίσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ / ΚΔΛ / 
ECR  ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ζέζε “εμ‟ απνζηάζεσο”. Ζ εγθαηάζηαζε επξίζθεηαη 
ππφ πιήξε ηειε-έιεγρν θαη ε ιεηηνπξγία ηεο κπνξεί λα γίλεη είηε ρεηξνθίλεηα ή 
απηφκαηα, φπσο νξίδεηαη απφ πξνθαζνξηζκέλνπο αιγνξίζκνπο ή επεξεάδεηαη απφ 
απνκαθξπζκέλνπο αηζζεηήξεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγία 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 



 

 

ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

 

 

 

 

ειίδα 34 απφ 85 

εκεηψλεηαη φηη κε θάζε ελεξγνπνίεζε ζελαξίνπ ππξθαγηάο ζα πξέπεη λα αλνίγνπλ  
ζηνλ / ζηνπο  εκπιεθφκελν / εκπιεθφκελνπο ζηαζκφ / ζηαζκνχο θαη νη αληίζηνηρεο 
πχιεο ηνπ Απηφκαηνπ πζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ γηα ηελ νκαιή εθθέλσζε ηνπ 
ζηαζκνχ/ψλ. 
 
 
7.4 Γίθηπν Δπηθνηλσλίαο 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κειέηε θαη εγθαηάζηαζε ελφο ηνπηθνχ 
δηθηχνπ (LAN) νπηηθψλ ηλψλ ζε δηάηαμε δαθηπιίνπ ηνπ θάζε ηαζκνχ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο ζήξαγγαο θαη παξαθείκελα 
θξέαηα), πνπ ζα παξέρεη αζθαιείο επηθνηλσλίεο πςειήο ηαρχηεηαο. 
 
Απηφ ην δίθηπν LAN ζα ζπλδέεη ηνπηθά θαη ζα κεηαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο κεηαμχ ησλ 
γεσγξαθηθά θαηαλεκεκέλσλ PLC ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC / 
Ζ/Μ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ. 
 
Ζ ηερλνινγία θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ δηθηχσλ LAN ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ 
απαίηεζε γηα ζχλδεζε ησλ PLC κε ην δίθηπν WAN νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην 
νπνίν ζπλδέεη ηνπο ζηαζκνχο κε ην ΚΔΛ, θαζψο θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο 
θαη επηδφζεσλ.  
 
Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ server ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζηα ΚΔΛ / ECR θαη ησλ PLC 
ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ ήξαγγαο / HVAC θαη ησλ PLC ησλ Ζ/Μ ζπζηεκάησλ 
ηαζκψλ θαη εξάγγσλ, θαζψο θαη ε επηθνηλσλία peer-to-peer κεηαμχ απηψλ ησλ 
PLC ηνπ ζηαζκνχ «Ν» θαη ησλ PLC ησλ ζηαζκψλ «Ν-1» θαη «Ν+1» ζα δηεμάγεηαη 
κέζσ ηνπ δηθηχνπ WAN ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα. 
 
Γηα ηελ επίηεπμε απφθηεζεο δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε ρξνληθή πζηέξεζε 
κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ PLC θαη ησλ server ηνπ BACS ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,5 
δεπηεξφιεπηα.  
 
Σπρφλ αζηνρία ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ PLC ζε ηαζκνχο θαη ησλ server ηνπ 
ζπζηήκαηνο BACS, ή αζηνρία ζην ίδην ην ζχζηεκα BACS δελ ζα επεξεάδεη ηελ 
ηθαλφηεηα ησλ PLC λα ειέγρνπλ ηε δηαδηθαζία. 
 
Σπρφλ βιάβε ζε έλα απφ ηα PLC δε ζα εκπνδίδεη ηα ππφινηπα PLC ηνπ ηδίνπ δηθηχνπ 
LAN λα ζηέιλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ειέγρνπλ θαζψο επίζεο θαη 
λα δέρνληαη εληνιέο, ηφζν απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζην ΚΔΛ / ECR φζν θαη απφ 
ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ. 
 
Ζ φδεπζε ηνπ δαθηπιίνπ LAN ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θπζηθά δηαρσξηζκέλσλ 
νδεχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αθεξαηφηεηα ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο.  
 
Σν δίθηπν LAN ζα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 50 ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο (θφκβνπο), κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαλαιεπηψλ .  
 
Όια ηα θαιψδηα ειέγρνπ θαη επηθνηλσληψλ θαη νη κέζνδνη θαηαζθεπήο ή δνθηκήο ηνπο 
ζα ππφθεηληαη ζε έγθξηζε απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 
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Όια ηα θαιψδηα ειέγρνπ θαη επηθνηλσληψλ ζα ηνπνζεηνχληαη απφ ηθαλφ πξνζσπηθφ, 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζην νπνίν ζα παξέρνληαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία. Ζ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ζα είλαη ηέηνηα 
ψζηε λα παξέρεηαη ζσζηή δηάηαμε, ρσξίο πεξηηηέο θακπέο θαη δηαζηαπξψζεηο πνπ ζα 
επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε θαισδίνπ ρσξίο αδηθαηνιφγεηε φριεζε 
ζε παξαθείκελα θαιψδηα.  

 
Όια ηα θαιψδηα ειέγρνπ θαη επηθνηλσληψλ,  ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα 
Διιεληθά ή Γηεζλή Πξφηππα (βι. Κεθάιαην 3).  
 
Ζ θαηαζθεπή θαισδίσλ ειέγρνπ θαη επηθνηλσληψλ ζα είλαη ππξάληνρε, φπσο νξίδεηαη 
απφ ηζρχνληα πξφηππα. Τιηθφ ρακειήο έθιπζεο θαπλνχ θαη ειεχζεξν αιινγφλνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κφλσζε θαη ηελ θαηαζθεπή πεξηβιήκαηνο (ζσξάθηζε).  

 
 

7.5 Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο (PLC) 

Οη PLC ζα είλαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο βηνκεραληθνχ ηχπνπ κε θεληξηθφ επεμεξγαζηή 
(CPU), κλήκε, επεμεξγαζηέο επηθνηλσλίαο (CP) θαη ηξνθνδνηηθά. 
 
Οη PLC ζα είλαη ηειεπηαίαο γεληάο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο ηεο Μειέηεο 
Δθαξκνγήο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 
 
Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Καηάινγν εκείσλ Διέγρνπ 
θαη Παξαθνινχζεζεο, ζα ζπλδέεηαη ζηηο κνλάδεο I/O ησλ PLC. 
 
Κάζε Κεληξηθφο Δπεμεξγαζηήο (CPU) θαη Δπεμεξγαζηήο Δπηθνηλσληψλ (CP) ζα 
εθηειεί εζσηεξηθή ιεηηνπξγία απηνδηάγλσζεο θαη ζα δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ ζε 
πεξίπησζε αζηνρίαο πιηθνχ.  
 
Ζ CPU ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη νπνηαδήπνηε βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ζε 
άιιεο κνλάδεο θαη λα δίδεη ζήκα ζπλαγεξκνχ. 
 
Οη επεμεξγαζηέο ησλ PLC ζα δηαζέηνπλ Φσηνδίνδν (LED) ηνπιάρηζηνλ γηα ηα εμήο: 

 

 Καηάζηαζε επεμεξγαζηή (Λεηηνπξγία/ Αλακνλή/ θάικα), 

 Αλαγθαζηηθέο εληνιέο 

 Καηάζηαζε κπαηαξίαο, 

 θάικα, 

 Καηάζηαζε επηθνηλσλίαο. 
 

Οη απαηηήζεηο παξνρήο ηζρχνο ζα είλαη γηα ηξνθνδνζία 230VAC, παξερφκελε απφ ην 
ζχζηεκα Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρχνο (UPS) ηνπ ηαζκνχ. ηελ πξνζθνξά ηνπ, ν 
Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 
 
Οη PLC ζα θέξνπλ φιεο ηηο κνλάδεο I/O πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
κνλάδα. Οη κνλάδεο Η/Ο ζα είλαη αξζξσηνχ ηχπνπ, κειινληηθά επεθηάζηκεο ρσξίο λα 
πξνθαιείηαη αλαζηάησζε ή αιιαγή ζηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ. 
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Οη κνλάδεο I/O ζα είλαη ελαιιάμηκεο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ είλαη on-line, ρσξίο ηελ 
αλάγθε ηεξκαηηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ή απνζχλδεζεο ησλ ζρεηηθψλ 
θαισδηψζεσλ. Οη κνλάδεο I/O ζα δηαζπλδένληαη κε ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ κέζσ 
εγθεθξηκέλσλ ηεξκαηηθψλ. Ζ θαισδίσζε δελ ζα ζπλδέεηαη απ‟ επζείαο ζηελ κνλάδα 
I/O αιιά ζε θχζζα θαισδίσλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα εκπνδίδεηαη ε εζθαικέλε 
αληηθαηάζηαζε κηαο κνλάδαο.  
 
Ζ «δίνδνο» ησλ επηθνηλσληψλ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζα απνηειείηαη απφ 
δίθηπν ειέγρνπ επηθνηλσληψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ ζε πςειέο ηαρχηεηεο, ην νπνίν : 

 

 Θα είλαη πςειήο ηαρχηεηαο, ηνπιάρηζηνλ 100Mb / sec, 

 Θα επηηξέπεη ηελ πνιπδηεξγαζία ηφζν γηα ηα δεδνκέλα εηζφδνπ φζν  θαη ηελ 
επηθνηλσλία  peer-to-peer, 

 Θα επηηξέπεη δηθηπαθή πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε επεμεξγαζηή / θφκβν 
γηα πξνβνιή ηεο θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη γηα «αλέβαζκα» / 
«Καηέβαζκα» (uploading/downloading) πξνγξακκάησλ. 

 
Οη PLC ζην ζηαζκφ θαη θξέαξ ζα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο 
εξγαζίαο/server κέζσ επεμεξγαζηψλ επηθνηλσλίαο (CP) νη νπνίνη ζα ζπλδένληαη κε 
ην ηνπηθφ δίθηπν LAN ηνπ ζηαζκνχ. Σν ηνπηθφ δίθηπν LAN ηνπ θάζε ζηαζκνχ ζα 
ζπλδέεηαη ζηνπο  εμσηεξηθνχο θφκβνπο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ δηπινχ δαθηπιίνπ WAN 
ηνπ ζηαζκνχ. 
 
Μέζσ ηνπ δηθηχνπ WAN νη PLC ζα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θεληξηθνχο server ηνπ 
ζπζηήκαηνο BACS ζην ΚΔΛ / ECR. 
 
ε πεξίπησζε αλίρλεπζεο βιάβεο ζην ηνπηθφ δίθηπν LAN, ν ρεηξηζηήο ζηελ Αίζνπζα 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαζψο θαη ζην ΚΔΛ / ECR ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ην 
γεγνλφο. 
 
Κάζε PLC ζα επαλαθηεί απηνκάησο ηηο επηθνηλσλίεο κεηά απφ αλάθηεζε ηνπ δηθηχνπ.  
 
Θα γίλεη φζν ην δπλαηφ επξχηεξε ρξήζε Αλνηθηψλ αξρηηεθηνληθψλ. 
 
Κάζε PLC ζα έρεη κέγηζην ρξφλν ζάξσζεο 2 ms αλά 1KΒ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ επηθνηλσληψλ, θ.ιπ., ε κλήκε ηνπ επεμεξγαζηή ζα 
δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην 30% σο εθεδξηθή ρσξεηηθφηεηα. 
 
Οη PLC θαη ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο ζα ζηεγάδνληαη εληφο κεηαιιηθνχ πίλαθα κε βαζκφ 
πξνζηαζίαο φρη κηθξφηεξν απφ IP 54. Οη πίλαθεο  PLC ζα εγθαηαζηαζνχλ  δίπια απφ 
ηνπο πίλαθεο ησλ ειεγρνκέλσλ ζπζηεκάησλ (HVAC, πζηήκαηα Αεξηζκνχ, Ζ/Μ 
πζηήκαηα). Ζ κειέηε ηνπ πίλαθα, ε δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ, θ.ιπ., ζα εγθξηζεί απφ 
ηελ ΑΜ πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή. 
 
Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θάησ απφ απαηηεηηθέο 
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα πξφηππα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 
Κεθάιαην 3. 
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ηελ κειέηε θαη ζηελ δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα ιεθζνχλ ππφςε ζέκαηα 
Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα πξφηππα πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 3.  

 
 

7.6 Λνγηζκηθό  BACS 

Σν ινγηζκηθφ θαη ην πιηθνινγηζκηθφ (firmware) πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ην ζχζηεκα 
BACS ζα αθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
Κεθάιαην 3 θαη ζα πηνζεηεί κία νξγαλσκέλε κεζνδνινγία, ελψ ζα βαζίδεηαη ζε κία 
γεληθή ηδέα δηεξγαζηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ψζηε λα παξέρνπλ ηελ 
απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε θάζε εθαξκνγή / ζέζε.   
 
ηα πιαίζηα ηεο δηαξζξσκέλεο κεζνδνινγίαο κειέηεο ινγηζκηθνχ, ν αλάδνρνο ζα 
εθπνλήζεη δηαγξάκκαηα δνκήο, δηαγξάκκαηα ξνήο δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 
απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δηαζχλδεζεο. 
 
Θα παξαδνζεί ηνπιάρηζηνλ ην παξαθάησ ινγηζκηθφ BACS γηα θάζε έλα απφ ηα δχν 
ππνζπζηήκαηα ηνπ : 

 
α) Λνγηζκηθφ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

θαλνληθή θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ιεηηνπξγία ηνπ BACS, ην νπνίν ζα 
πεξηέρεη φιεο ηηο εθαξκνγέο. 

(β) Βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή δηφξζσζε ησλ 
πξνγξακκάησλ, έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ εθ ησλ 
πζηέξσλ απαηηνχκελε επεμεξγαζία, ηελ εθηχπσζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
θαη ηηο αιιαγέο ζηε κλήκε. 

(γ) Βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλίρλεπζε, αλάιπζε θαη δηφξζσζε 
ζθαικάησλ. 

(δ)  Γηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αλίρλεπζε ζθαικάησλ ή γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή/θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ. Σα 
ππνζπζηήκαηα ελζσκαηψλνπλ θεληξηθνχο επεμεξγαζηέο θαη φιεο ηηο 
ζρεηηθέο δεπηεξεχνπζεο κνλάδεο. 

(ε) Λνγηζκηθφ δνθηκήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
 

7.6.1 Πξνζέγγηζε κε βάζε ηε δνκή 

Σν ινγηζκηθφ ζα απνηειείηαη απφ κία ηεξαξρηθή δνκή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο νη 
νπνίεο αλαιχνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε κηθξφηεξν αξηζκφ θαη πιένλ εχρξεζηεο θαη 
θαηαλνεηέο ιεηηνπξγίεο, κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο δηαζπλδέζεηο. 
  
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ PLC ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηππνπνηεκέλεο 
ζηελ αγνξά γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα πξφηππα πνπ 
παξαηίζεληαη ζηελ Παξάγξαθν 3.2. Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία 
γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ηφηε ε ρξήζε ζα γίλεηαη κε ζπλέπεηα θαη ε ελζσκάησζε 
ζην ζχζηεκα ησλ PLC ζα είλαη νκαιή, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δπζθνιίεο ζηελ 
θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο. 
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Ζ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ πηλάθσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 
αξρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εληφο ησλ PLC ζα είλαη δνκεκέλε θαη κε κεζνδηθή 
πξνζέγγηζε, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο θαθέινπο γηα ιεηηνπξγίεο, γηα ιφγνπο 
εχθνιεο θαηαλφεζεο. Ο θψδηθαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ζρνιηαζκφ γηα ηελ 
άκεζε θαηαλφεζή ηνπ απφ ην πξνζσπηθφ κειεηψλ ηεο ΑΜ. Όιεο νη κεηαβιεηέο θαη 
παξάκεηξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (flags, DB θηι.) ζα δνζνχλ ηφζν ζε ιίζηεο φζν 
θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή πιήξσο ηεθκεξησκέλεο κε ζρφιηα θαη επεμεγήζεηο (φλνκα, 
πεξηγξαθή, ηχπνο, format, ζρφιηα θηι.). Ζ εζσηεξηθή δνκή ησλ θαθέισλ ησλ PLC ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπλέπεηα ζε φιν ην έξγν γηα ηα πζηήκαηα Αεξηζκνχ εξάγγσλ 
θαη HVAC  θαη Ζ/Μ ζπζηήκαηα εξάγγσλ θαη ηαζκψλ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ πιήξε δηαγξάκκαηα ξνήο γηα φιν 
ηνλ ειεγρφκελν εμνπιηζκφ. 
 
 
7.6.2 Μειέηε ινγηζκηθνύ 

Σν ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε θαη ζα έρεη κία αλνηθηή 
αξρηηεθηνληθή. Σν ζχζηεκα ζα έρεη ηελ ελζσκαησκέλε επειημία λα επηηξέπεη ηελ 
εχθνιε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ 
ηειηθνχ ρξήζηε, θαζψο θαη δπλαηφηεηα γξήγνξεο θαη εχθνιεο επηηφπνπ 
ηξνπνπνίεζεο απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 
  
Σν ινγηζκηθφ ζα είλαη θαηαλνεηφ, κε δπλαηφηεηα λα αλαιχεηαη, λα δνθηκάδεηαη, λα 
επαιεζεχεηαη θαη λα ζπληεξείηαη. Σν ιεηηνπξγηθφ ζα ζρεδηαζηεί θαη ηεθκεξησζεί θαηά 
ηξφπν πνπ ζα είλαη θαηαλνεηφ ζην αξκφδην πξνζσπηθφ πνπ δελ έρεη αζρνιεζεί κε 
ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ. 
 
Σν ινγηζκηθφ ησλ PLC ζα πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα πξνθχιαμεο („watchdog‟ timer 
system) γηα λα παξαθνινπζεί θαη λα αληρλεχεη ζθάικαηα θαη λα αλαγθάδεη ηνλ 
εμνπιηζκφ λα εηζέξρεηαη ζηελ θαηάζηαζε αλάθηεζεο, ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ 
ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγίαο.  
 
 
7.6.3 Δξγαιεία ινγηζκηθνύ 

Σα ζπζηήκαηα BACS ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ παθέην εξγαιείσλ αλάπηπμεο 
πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο βαζηθέο ππνκνλάδεο θαη αληηθείκελα γηα ηελ πξνζζήθε 
λέσλ δηεξγαζηψλ. Σα εξγαιεία απηά ζα πεξηιακβάλνπλ γξαθηθέο ελδείμεηο 
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα ρξφλνπ, ρεηξηζκφ απιψλ δεδνκέλσλ 
(φπσο πξφζζεζε, αθαίξεζε, θ.ιπ.), θαζψο θαη ιεηηνπξγίεο Διέγρνπ ηαηηζηηθψλ 
Γηαδηθαζηψλ. 
 
Σν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη δηεπθνιχλζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζην θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν 
θαη εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ λα ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα θαη λα ελεξγνπνηεί 
ξνπηίλεο αλίρλεπζεο βιαβψλ θαη απηνειέγρνπ.  
 
Όια ηα ζπζηήκαηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ δηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία εγθαηάζηαζεο, 
πνπ, φηαλ απαηηείηαη, ζα επηηξέπνπλ ζηελ ΑΜ: 

 

 Να εγθαζηζηά λέεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ, 
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 Να εγθαζηζηά έθδνζε ινγηζκηθνχ κίαο εληειψο λέαο δηακφξθσζεο ηνπ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 
 

Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο βεβαηφηεηα φηη γηα θάζε δηαζέζηκν ζηελ αγνξά πιηθνχ  ή 
ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα ππάξρνπλ 
αληίζηνηρα  πξντφληα ζην κέιινλ, εάλ παξαζηεί αλάγθε. 

 
 

7.7 Κπηίν Ππξνζβέζηε (Fireman Box) 

Απφ ην Κπηίν Ππξνζβέζηε (FB) πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε ηαζκφ κπνξνχλ λα 
ελεξγνπνηεζνχλ κέζσ θαισδηψζεσλ (hardwired) πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα 
ππξθαγηάο πνπ αθνξνχλ ηνλ  ηνπηθφ ζηαζκφ.  

 
ε φινπο ηνπο λένπο ζηαζκνχο ην θπηίν ππξνζβέζηε FB  ζα εγθαηαζηαζεί ζην 
επίπεδν εηζηηεξίσλ (πεξηνρή πξηλ ηηο πχιεο ζπιινγήο θνκίζηξνπ) ή ζην επίπεδν ηεο 
νδνχ ηνπ ζηαζκνχ, κε εχθνιε πξφζβαζε απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία.  Απφ ην 
Κπηίν Ππξνζβέζηε ζα κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζελάξηα έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ 
ηνπηθνχ ζηαζκνχ θαη κφλν δει. “θσηηά ζην επίπεδν ηεο απνβάζξαο”. “θσηηά ζην 
επίπεδν έθδνζεο εηζηηεξίσλ”, “θσηηά ζε ζπξκφ ζηελ ηξνρηά 1” θαη “θσηηά ζε ζπξκφ 
ζηελ ηξνρηά 2”.  
.   
    
Ζ πξνκήζεηα θαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζε ηνπ θπηίνπ ππξνζβέζηε, θαζψο θαη ε 
αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ (ηεξαξρία – πξνηεξαηφηεηα, ζελάξηα έθηαθηεο αλάγθεο,)  
είλαη ηκήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ην 
ζχζηεκα BACS.  
 
Σα πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα ζα εμειηρζνχλ απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ πζηήκαηνο 
Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC θαη ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
δηεξγαζίεο (πίλαθεο ζελαξίσλ θαη θαηάζηαζεο θηλδχλνπ) γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ή 
απελεξγνπνίεζε φινπ ηνπ ζρεηηδφκελνπ εμνπιηζκνχ αεξηζκνχ ζεξάγγσλ. 
 
Οπνηεδήπνηε ελεξγνπνηεζεί ζελάξην, ζα ππάξρεη κία θσηεηλή έλδεημε «FB-Δλεξγφ» 
ζηνλ αληίζηνηρν ηνπηθφ πίλαθα θαη ζην γεηηνληθφ  FB θαη έλα κήλπκα ζηνπο ζηαζκνχο  
εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη ζην ΚΔΛ.  
 
Σν Κπηίν Ππξνζβέζηε ζα είλαη επίηνηρν IP54, ζχκθσλν κε ηελ πεξηβάιινπζα 
αξρηηεθηνληθή θηινζνθία, ε πφξηα ηνπ ζα πξέπεη λα θιεηδψλεη γηα ιφγνπο αζθαιείαο 
θαη ζην εζσηεξηθφ ζα ππάξρεη κεηψπε κε επηινγηθνχο δηαθφπηεο κπνπηφλ θαη 
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπζηεκάησλ. 
 
Όιεο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη ηα κπνπηφλ ζα έρνπλ κέγηζηε δηάκεηξν 16mm. 

 
Ζ αθξηβήο δηάηαμή θαη ρσξνζέηεζεηνπ Κπηίνπ Ππξνζβέζηεζα  νξηζηηθνπνηεζεί ζηε 
θάζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο. 
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8 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤ – ΜΗΥΑΝΗ (HMI) 

 
8.1 ηαζκνί Δξγαζίαο Υεηξηζηή ζηα ΚΔΛ / ECR θαη ζηελ Αίζνπζα Τπεύζπλνπ 
ηαζκνύ SMR (Σεξκαηηθά Υεηξηζηή) 

ην πιαίζην ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζα εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκφο ειέγρνπ σο αθνινχζσο 
θαη κε ηα αλαγξαθφκελα ραξαθηεξηζηηθά :  
 

 ηαζκνί εξγαζίαο νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηεξκαηηθά γηα ρεηξηζηέο 
θαη ζα πξννξίδνληαη γηα ηνπο ρεηξηζηέο ζηα ΚΔΛ / ECR θαη ζηελ Αίζνπζα 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζε θάζε ζηαζκφ, ψζηε λα παξαθνινπζνχλ θαη ειέγρνπλ 
φινλ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC 
ηαζκψλ θαη ησλ Ζ/Μ πζηεκάησλ ηαζκψλ θαη εξάγγσλ. 

 

 Ο ζηαζκφο Δξγαζίαο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί εληφο ηεο θάζε  Αίζνπζαο 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζα απνηειείηαη απφ ηεξκαηηθφ Ζ/Τ ηειεπηαίαο 
ηερλνινγίαο. 

 

 Οη νζφλεο ζα είλαη ηχπνπ πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD), πςειήο απφδνζεο. 
 

 Ζ νζφλε ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ηληζψλ.  

 Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ 
θαη HVAC ηαζκψλ θαη ησλ Ζ/Μ πζηεκάησλ ζα εκθαλίδεηαη ζε πιήξσο 
γξαθηθή κνξθή ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο εληφο ηεο Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ 
ηαζκνχ θαη ζηα ΚΔΛ / ECR, εληφο 1 δεπηεξνιέπηνπ. 

 Οη server ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο θαη ζην ECR  ζα επηθνηλσλνχλ 
απεπζείαο κε ηνπο PLC ησλ ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC 
ηαζκψλ θαη ησλ Ζ/Μ πζηεκάησλ  κέζσ ηνπ δηθηχνπ WAN πάλσ ζην νπνίν 
ζπλδέεηαη ην ηνπηθφ δίθηπν LAN. 

 
 Ο ζηαζκφο Δξγαζίαο / server ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ  ζα 

επηθνηλσλεί κε ηνπο PLC ησλ ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC 
ηαζκψλ θαη ησλ Ζ/Μ πζηεκάησλ  κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ LAN ζην ζηαζκφ.  

 
 Οη servers ζηα ΚΔΛ / ECR ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα φιεο ηηο εληνιέο 

θαη ρεηξηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζηνπο ηαζκνχο εξγαζίαο ζηελ θάζε Αίζνπζα 
Τπεπζχλνπ ηαζκνχ.  

 
 Ο ζηαζκφο Δξγαζίαο ζηελ θάζε Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζα παξακέλεη 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία φηαλ ζεκεηψλεηαη βιάβε ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 
θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο BACS θαη ησλ PLC ελφο ζηαζκνχ (Αζηνρία ηνπ δηπινχ 
δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ  κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζε πςειή ηαρχηεηα). 

 
 Ο Μέζνο Υξφλνο Μεηαμχ Βιαβψλ (MTBF) ησλ ηαζκψλ Δξγαζίαο ζα 

ππεξβαίλεη ηηο 60.000 ψξεο. 
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 Οη ζηαζκνί Δξγαζίαο ζα έρνπλ έλα θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε γξαθηθφ 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο (GUI), κε ηηο νζφλεο λα εκθαλίδνπλ κε θίλεζε κία 
γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ 
Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC ηαζκψλ θαη ησλ Ζ/Μ πζηεκάησλ . 

 
 Θα παξαζρεζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζνη ηχπνη νζνλψλ ιεηηνπξγίαο ζε 

επαξθείο πνζφηεηεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα άθξσο απνηειεζκαηηθή 
δηάηαμε εξγαζίαο, κε νκαδνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ κείσζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία θαη κε ηελ χπαξμε ζπλδέζκσλ ζηελ 
νζφλε γηα πινήγεζε πξνο άιιεο ζειίδεο: 
 

 Γεληθή άπνςε ηνπ ζρεκαηηθνχ ηνπ ηαζκνχ απφ φπνπ ν ρεηξηζηήο ζα 
κπνξεί λα εηζρσξήζεη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 ρεκαηηθά δηαγξάκκαηα δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ, 
 ρεκαηηθά δηαγξάκκαηα εμνπιηζκνχ, 
 Δκθάληζε ζε κνξθή πίλαθα ησλ ζπλαγεξκψλ, ησλ ζπλφςεσλ ησλ 

ζπλαγεξκψλ, 
 Δκθάληζε ζε κνξθή πίλαθα ησλ κελπκάησλ θαηάζηαζεο ή ζπκβάλησλ 

 Δκθάληζε ζε κνξθή πίλαθα ησλ ηηκψλ ησλ αηζζεηήξσλ, 
 Δκθάληζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζελαξίσλ αλά ζηαζκφ, 
 Δκθάληζε ηεο θαηάζηαζεο φισλ ησλ ελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, 
 Μηκηθή απεηθφληζε ηνπ FB,  
 πλαγεξκνχο ππξθαγηάο θαη πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ησλ 

Ππξνδηαθξαγκάησλ, 
 Σάζεηο θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα. 

 
 Άιια ραξαθηεξηζηηθά ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ απηφκαηε πινήγεζε ζηελ πεγή 

ηνπ ζπλαγεξκνχ κεηά ηελ αλίρλεπζε, κεγέλζπζε / ζκίθξπλζε, θχιηζε πξνο ηα 
άλσ / θάησ. 
 

Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ζα ηζρχζνπλ θαη ζηνπο λένπο ζηαζκνχο ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο φπνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν λένο αληίζηνηρνο 
εμνπιηζκφο. 

 
8.2 Απαηηήζεηο ινγηζκηθνύ Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ Υξήζηε Καηά ηνλ Υξόλν 

Δθηέιεζεο 

Σν παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεη ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ρξήζηε 
ηνπ ζπζηήκαηνο BACS πνπ ηζρχνπλ γηα ην Βαζηθφ Έξγν θαη πνπ ζα ηζρχνπλ θαη γηα 
ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. Ζ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ ζα πξέπεη λα 
αλαζεσξεζεί / επεθηαζεί αληίζηνηρα θαη ζα ππνζηεξίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 
ρξήζηε, ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ, σο εμήο:  

 

 ηαζκνί εξγαζίαο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ BACS γηα ρεηξηζηέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, 

 Δπηπιένλ ζπλδέζεηο κε ζηαζκνχο Δξγαζίαο αλάιπζεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ, γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεηάδνληαη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη 
ηηο εθζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS, αιιά δελ ρξεηάδνληαη πξνβνιή 
γξαθηθψλ. 

 
Ο ρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί φιεο ηηο 
ιεηηνπξγίεο παξαθνινχζεζεο θαη επνπηηθνχ ειέγρνπ απφ απηφλ ηνλ ζηαζκφ 
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Δξγαζίαο. ηηο ζπλήζεηο εληνιέο πνπ κπνξεί λα δίδεη ν ρεηξηζηήο πεξηιακβάλνληαη 
θαη νη εμήο: ηξνπνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ ξχζκηζεο (setpoints) γηα βξφρν ειέγρνπ, 
απφθξηζε ζε ζπλαγεξκφ θαη πξνζαξκνγή ησλ ζεκείσλ ξχζκηζεο, απηφκαηε / 
ρεηξνθίλεηε κεηαγσγή θαη έιεγρνο on/off ησλ ζπζθεπψλ πεδίνπ θαη ελεξγνπνίεζε / 
απελεξγνπνίεζε ζεκείσλ θαη ζπζθεπψλ ξχζκηζεο.  

 
Ο ρεηξηζηήο ζηα ΚΔΛ / ECR ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο 
νλνκαζίεο κεηαβιεηψλ ή γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Αεξηζκνχ εξάγγσλ 
θαη HVAC ηαζκψλ θαη ησλ Ζ/Μ πζηεκάησλ ηαζκψλ θαη εξάγγσλ  ηνπ δηθηχνπ, 
ρσξίο λα γλσξίδεη απφ πνηφλ server ή θαηαγξαθέα ηζηνξηθνχ ή PLC πξνέξρεηαη ην 
ζεκείν ή ε απεηθφληζε. 
 
Σν ινγηζκηθφ ηνπ BACS ζα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ησλ ρεηξηζηψλ ζε 
πνιιαπιέο νζφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηξεκέλσλ παξαζχξσλ, φπνπ ν 
ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα πξνβάιεη πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηνρέο ηεο δηαδηθαζίεο 
θάζε θνξά.  
 
Δπηπιένλ, ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζα ππνζηεξίδεη απεξηφξηζην αξηζκφ 
δεπηεξεπφλησλ απεηθνληδφκελσλ κελπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ επηπιένλ βνήζεηα ή 
δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο. Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε άκεζε 
βνήζεηα γηα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή ζε νδεγίεο, κέζσ νπνηαζδήπνηε νζφλεο θαη ζε 
νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε έλα 
πάηεκα πιήθηξνπ ή κέζσ ηνπ πνληηθνχ. 
 
 
 
8.3 Αζθάιεηα πζηήκαηνο  

Σν ινγηζκηθφ BACS ζα πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα αζθάιεηαο, ψζηε λα δίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα εθηέιεζεο δηαθφξσλ εξγαζηψλ απφ ηνλ ρεηξηζηή, κε βάζε ην επίπεδν 
εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ (password). Ζ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 
νζφλεο θαη ζε φιεο ηηο εληνιέο ζα βαζίδεηαη ζην επίπεδν εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ρξήζηε 
γηα πξνζηαζία έλαληη κε εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο. Μεηά ηελ αξρηθή δεκηνπξγία, 
κφλν ν ρξήζηεο κε ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε ε ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θσδηθνχ.  
 
Οπνηαδήπνηε εληνιή ε νπνία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο 
ιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS, φπσο π.ρ. ε ηξνπνπνίεζε ησλ 
παξακέηξσλ ηνπ  ινγηζκηθνχ, ζα πξνζηαηεχεηαη απφ θσδηθφ (password). 
 
Ο έιεγρνο απηνχ ηνπ θσδηθνχ (password) ζα παξέρεηαη ζε ηεξαξρηθή βάζε πνπ ζα 
παξέρεη δηάθνξα επίπεδα πξφζβαζεο. Θα παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ 5 επίπεδα 
ειέγρνπ πξφζβαζεο πξνζηαηεπφκελεο απφ θσδηθνχο (password). 
 
Κάζε επίπεδν  ζα πξνζθέξεη απμαλφκελν βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ ζα 
θπκαίλεηαη απφ απιή παξαθνινχζεζε, έσο πιήξε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή θαη 
δηάξζξσζεο ζπζηήκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ δηαηίζεληαη ζε 
θάζε επίπεδν ζα είλαη επηιέμηκα. 
 
 Ζ δπλαηφηεηα πξνβνιήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνκβίσλ εληνιψλ, ησλ ζεκείσλ 
ξχζκηζεο, ησλ ζπκβφισλ ή ησλ ζπλνιηθψλ απεηθνλίζεσλ ζα ελεξγνπνηείηαη ή 
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απελεξγνπνηείηαη κε βάζε ην επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ ρεηξηζηή. Σν επίπεδν αζθάιεηαο 
ζα θαζηεξψλεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλδεζεο (log-on) ηνπ ρεηξηζηή κε ην ζχζηεκα. 
 
Όιεο νη ελέξγεηεο ηνπ ρεηξηζηή ζα θαηαγξάθνληαη ζε θαηαγξαθέα πεξηζηαηηθψλ. Ο 
θαηαγξαθέαο πεξηζηαηηθψλ ζα ηεξεί ηζηνξηθφ ζχλδεζεο / απνζχλδεζεο θάζε λένπ 
ρεηξηζηή, αιιαγέο ζεκείσλ ξχζκηζεο, ή ειέγρνπ ζπζθεπψλ. 
 
Κάζε θαηαγξαθή πεξηζηαηηθνχ ζα θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία, ψξα, φλνκα ηνπ 
ζπλδεφκελνπ ρεηξηζηή θαη ηνλ ηχπν ηεο ελέξγεηαο πνπ εθηειέζηεθε. 
 
Αθνχ ζπλδεζεί κε ην δίθηπν, έλαο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη ζε νπνηνδήπνηε 
ηεξκαηηθφ ζεκείν, κέρξηο φηνπ απνζπλδεζεί. 
 
Σν ζχζηεκα αζθάιεηαο ζα πεξηιακβάλεη απηφκαηε απνζχλδεζε (log out) κεηά απφ 
κία νξηζκέλε πεξίνδν αδξάλεηαο. 
 
 
8.4 Αθεξαηόηεηα ζπζηήκαηνο 

Ζ ψξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ζην ΚΔΛ / ECR θαη ζηελ θάζε 
Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ, ζα ζπγρξνλίδεηαη κε ηελ θεληξηθή ψξα ηνπ 
ζπζηήκαηνο BACS. 
 
Καηά ηελ εθθίλεζε, ν ζηαζκφο εξγαζίαο ζα εθηειεί κία ζεηξά δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ 
ηνπ πιηθνχ θαη ην ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνχ νινθιεξσζεί επηηπρψο ε 
δηαδηθαζία εθθίλεζεο (boot up), ν ζηαζκφο εξγαζίαο ζα εθθηλεί απηφκαηα φιν ην 
ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο 
θαη ζα ζπγρξνλίδεη ηελ ψξα ησλ PLC ησλ ζπζηεκάησλ HVAC, αεξηζκνχ ζήξαγγαο 
θαζψο θαη ηνλ H/M εμνπιηζκφ ηνπ ζηαζκνχ θαη ηεο ζήξαγγαο. 
 
 
8.5 πλαγεξκνί θαη πκβάληα 

 
Οη ζπλαγεξκνί θαη ηα ζπκβάληα ζα ραξαθηεξίδνληαη απηφκαηα ρξνληθά θαη ζα 
αξρεηνζεηνχληαη ζε αξρείν θαηαγξαθήο.  
 
Οη ζπλαγεξκνί θαη ηα ζπκβάληα ζα απνζηέιινληαη επίζεο ζηνπο εθηππσηέο ηνπ ΚΔΛ 
(αλάινγα κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζεκείνπ δεδνκέλσλ).  
 
Οη ζπλαγεξκνί θαη ηα ζπκβάληα ζα δηακνξθψλνληαη ηεξαξρηθά ζε νκάδεο ψζηε λα 
θηιηξάξνληαη ζηελ πλνπηηθή Έλδεημε ησλ πλαγεξκψλ θαη ζηε πλνπηηθή Έλδεημε 
πκβάλησλ αληίζηνηρα, γηα ηελ εθηχπσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη γηα ηελ 
επεμεξγαζία ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο πλαγεξκψλ θαη πκβάλησλ. 
ηα πεξηζηαηηθά ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 

 Αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

 Αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

 Αιιαγή ζηα ζεκεία ξχζκηζεο ησλ ζπλαγεξκψλ, 

 Αιιαγέο ζηηο ζέζεηο βαζηθψλ δηαθνπηψλ, 

 Αιιαγέο ζηελ ζέζε ηνπ ηειε-ειέγρνπ, 

 Δπηινγή ή απεπηινγή  ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο, 
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 Αιιαγή ζηελ εθαξκνγή ζπκβάληνο/ρξνλνπξνγξάκκαηνο, 

 Αιιαγή ζε νπνηεζδήπνηε παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 Αιιαγή ζηνλ ρεηξηζηή ζηαζκνχ εξγαζίαο. 
 

Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνβνιήο θαηλνχξγησλ ή παιαηφηεξσλ ζρεηηθά 
ζπλαγεξκψλ, κέζσ πιήξνπο νζφλεο πεξηιεπηηθήο έλδεημεο ησλ ζπλαγεξκψλ, ή ζε 
έλα κηθξφ θπιηφκελν ηκήκα ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. Οη πιεξνθνξίεο ζπλαγεξκνχ 
ζα πξνβάιινληαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη αμηνιφγεζε, κε ηνλ πιένλ πξφζθαην 
ζεκαληηθφ ζπλαγεξκφ ζηελ θνξπθή.  
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη γηα θάζε ζπλαγεξκφ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ψξα 
θαη ηελ εκεξνκελία, πεξηγξαθή, νλνκαζία κεηαβιεηψλ, θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, ηηκή, 
επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο θαη θαηεγνξία.  

 
Οη ζπλαγεξκνί ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 

 πλαγεξκφ ςεθηαθνχ αηζζεηήξα, 

 πλαγεξκνχο εμνπιηζκνχ, 

 πλαγεξκνί ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο, 

 Αλαινγηθή ηηκή εθηφο ηνπ ηζρχνληνο νξίνπ. 

 
Σν ζχζηεκα ζα πξνβιέπεη κέζνδν εηδνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε φηαλ ζεκεησζεί έλαο 
λένο ζπλαγεξκφο.  
Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη θαη λα αλαγλσξίδεη ζηνπο ζπλαγεξκνχο 
κεκνλσκέλα, αλά νκάδα ή αλά ηνκέα δηεξγαζίαο. Δπίζεο, ν ρεηξηζηήο ζα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη κφλν ηνπο ζπλαγεξκνχο εθείλνπο νη νπνίνη είλαη νξαηνί 
ζηελ νζφλε, έρνπλ επηιεγεί, κφλν ζηνπο πιένλ πξφζθαηνπο ζπλαγεξκνχο ή ζηνπο 
ζπλαγεξκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ έλδεημε ησλ ζπλαγεξκψλ ζα επηηξέπεη ηελ επηινγή 
ησλ ζπλαγεξκψλ θάλνληαο επάλσ ηνπο θιηθ κε ην πνληίθη, ζε ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
εθηέιεζεο. 

 
Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη έλα ζπλαγεξκφ απφ ηελ ζπλνπηηθή 
έλδεημε ησλ ζπλαγεξκψλ θαη ην ζχζηεκα ζα κεηαβαίλεη ζηελ αληίζηνηρε νζφλε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απφ φπνπ πξνήιζε ν ζπλαγεξκφο. 
 
Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ελφο ζπλαγεξκνχ 
κέζσ ερεηηθνχ ζήκαηνο, εκθαληδφκελνπ κελχκαηνο ή νπνηνπδήπνηε ζπλδπαζκνχ 
θηλνχκελσλ ελδείμεσλ (animations) ζηελ νζφλε. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη φηη απαηηείηαη ζην ινγηζκηθφ ή θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ψζηε 
λα θαιπθζνχλ θαη φινη νη αλακελφκελνη ζπλαγεξκνί θαη ζπκβάληα πνπ δχλαληαη λα 
ιάβνπλ ρψξα ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. 
 
8.6 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Οζόλεο ηαζκνύ Δξγαζίαο 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ ρεηξηζηή ηεο θάζε Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη ηνπ ΚΔΛ κε 
ηα ειεγρφκελα ζπζηήκαηα ζα απνηειείηαη απφ κία ζεηξά απφ νζφλεο, θάζε κία 
απνθιεηζηηθή γηα κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα ιεηηνπξγηψλ.  
 
Γηα ιφγνπο ζπλδξνκήο ζηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νζνλψλ, ν αλάδνρνο 
ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ έλα δηάγξακκα πινήγεζεο ζηηο  δηάθνξεο 
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νζφλεο, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη ηα απμαλφκελα επίπεδα πιεξνθνξηψλ πνπ 
δηαηίζεληαη ζηνλ ρεηξηζηή, θαζψο απηφο εηζέξρεηαη βαζχηεξα ζην ζχζηεκα. 
 
Οη ελ ιφγσ νζφλεο ζα έρνπλ κία θνηλή γεληθή κνξθή, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο 
ππάξρνπζεο κνξθέο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, σο εμήο: 

 

 Μπάξα ηίηινπ ζηελ θνξπθή ηεο νζφλεο, κε ηνλ κνλαδηθφ ηίηιν ηεο 
ζπγθεθξηκέλε νζφλεο, 

 Πεξηνρή πξνβνιήο πνπ ζα πεξηέρεη ηα ζχκβνια θαη ην θείκελν ηνπ 
εμνπιηζκνχ Αεξηζκνχ εξάγγσλ,  HVΑC  θαη Ζ/Μ ζπζηήκαηα, 

 Μπάξα ιεηηνπξγίαο ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. 
 
Όια ηα ζεκεία ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ, 
HVΑC ηαζκψλ θαη Ζ/Μ ζπζηεκάησλ ζα θαηαγξάθνληαη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν εληφο 
δηαζηήκαηνο ην πνιχ έσο 5 ιεπηψλ απφ ηε ιήςε ζήκαηνο απφ ην UPS, κεηά απφ 
πηψζε ηεο θχξηαο παξνρήο ηζρχνο ηνπ ζηαζκνχ. 
 
8.6.1 Έιεγρνη / Γνθηκέο Οζνλώλ ηαζκώλ Δξγαζίαο 

Ζ Αηηηθφ Μεηξφ ζα εγθξίλεη φιεο ηηο απεηθνλίζεηο ησλ νζνλψλ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο 
ζηηο Αίζνπζεο Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη ζηα ΚΔΛ / ECR, αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα 
Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC ηαζκψλ θαη Ζ/Μ πζηεκάησλ. 
 
Θα ππάξρνπλ ηνπιάρηζην 4 ζηάδηα ειέγρνπ ησλ απεηθνλίζεσλ ησλ νζνλψλ ζηαζκψλ 
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο εκεξνκελίεο – νξφζεκα πνπ ζα θαζηεξσζνχλ: 

Έιεγρνο θαη έγθξηζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπκβφισλ γξαθηθψλ ηεο νζφλεο, 
Έιεγρνο θαη έγθξηζε ηεο δηάηαμεο ησλ νζνλψλ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάξζξσζεο ηεο πινήγεζεο (navigation), 
Έιεγρνο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, 
Σειηθφο έιεγρνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί απφ ηελ ΑΜ ε ιεηηνπξγία ησλ νζνλψλ (δηάηαμε, 
ζχκβνια, θηι.), ζα εγθαζηδξπζνχλ πιήξσο φιεο νη δεχμεηο θαη ηα ζεκεία Η/Ο ζα 
πξνζιάβνπλ δπλακηθφ ραξαθηήξα, κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ 
πξνζνκνίσζεο. 
 
Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο δηάηαμεο ησλ απεηθνλίζεσλ ησλ νζνλψλ, ν θάζε επαθφινπζνο 
έιεγρνο ζα δηεμάγεηαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νζνλψλ κε ηνλ 
πξαγκαηηθφ πιηθφ εμνπιηζκφ θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ηειηθά εγθαηεζηεκέλνπ ινγηζκηθνχ. 
 
Γηα θάζε έιεγρν, ζα παξαζρεζνχλ έμη (6) έγρξσκα αληίγξαθα ησλ νζνλψλ, 
ηνπιάρηζηνλ 1 εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. Καηά ηνλ έιεγρν, ν 
αλάδνρνο ζα θαηαγξάθεη φια ηα δηαηππνχκελα ζρφιηα θαη ζα ππνβάιεη αξγφηεξα 
ζηελ ΑΜ έλα αθξηβέο θαη πεξηεθηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε έλα πξφγξακκα νινθιήξσζεο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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8.6.2 Μηκηθέο Οζόλεο 

Ζ κηκηθή νζφλε ζα είλαη κία ζρεκαηηθή δηάηαμε κηαο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνχ ή ηεο 
ζήξαγγαο, πνπ ζα δεηθλχεη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ θαη φξγαλα ζηελ νζφλε ηνπ 
ζηαζκνχ εξγαζίαο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, νξγάλσλ, 
θαηάζηαζεο, θ.ιπ., ζα ππνβιεζεί ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε θαη ζα θαιχςεη ηνπο λένπο 
ζηαζκνχο, θξέαηα, ζήξαγγεο, εζνρέο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη, πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ ζπκπιεξσκέλσλ κηκηθψλ νζνλψλ ζηα ΚΔΛ / ECR έρνληαο πξνζζέζεη θαη ηελ 
επέθηαζε Καιακαξηάο. 
 
Οη κηκηθέο νζφλεο ζα εκθαλίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

 

 Σελ θαηάζηαζε ηνπ ειεγρφκελνπ εμνπιηζκνχ γηα θάζε εμνπιηζκφ,  

 Σα δεδνκέλα εηζφδνπ απφ αηζζεηήξεο νξγάλσλ θαη ηελ θαηάζηαζε 
ζπλαγεξκνχ ηνπο, 

 Σελ ζέζε ησλ επηινγηθψλ δηαθνπηψλ ησλ πηλάθσλ 
 

Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ην θάζε ζηνηρείν ηνπ ειεγρφκελνπ 
εμνπιηζκνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ κηκηθή νζφλε.   
 
Δπηπιένλ ησλ κηκηθψλ νζνλψλ, ζα ππάξρεη επίζεο θαη πηλαθνπνηεκέλε έλδεημε ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αηζζεηήξσλ πνπ δεηθλχνπλ ηελ ηξέρνπζα 
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 
 
Δθηφο ησλ κηκηθψλ νζνλψλ φπνπ ν θάζε εμνπιηζκφο ζα απεηθνλίδεηαη ζε μερσξηζηέο 
νζφλεο ζα παξαδνζνχλ θαη νη θάησζη νζφλεο θαη‟ ειάρηζηνλ: 
 
Οζόλε Γεληθήο Δηθόλαο ηνπ ηαζκνύ 
Ζ νζφλε Γεληθήο Δηθφλαο ηνπ θάζε λένπ ηαζκνχ ζα παξέρεη κία γεληθή άπνςε ηνπ 
ζηαζκνχ, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ 
κεκνλσκέλεο νζφλεο. 

 
Οζόλε έλδεημεο ηεο Καηάζηαζεο ηνπ Γηθηύνπ 
Ζ Οζφλε έλδεημεο ηεο Καηάζηαζε ηνπ Γηθηχνπ ζα απνηειεί κία ζρεκαηηθή δηάηαμε 
νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ BACS, θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ WAN θαη ζα εκθαλίδεη ηα εμήο: 

 

 Σελ θαηάζηαζε επηθνηλσλίαο ηνπ θάζε επεμεξγαζηή επηθνηλσλίαο (CP) ηνπ PLC 
κε ην ζχζηεκα BACS, 

 Σελ θαηάζηαζε ησλ θεληξηθψλ  επεμεξγαζηψλ (CPU) ηνπ PLC . 
 
Οζόλεο ελαξίσλ ππξθαγηάο 
Οη νζφλεο ζελαξίσλ ππξθαγηάο ζα απεηθνλίδνπλ φια ηα ζρεηηθά κε ηνλ ζηαζκφ 
ζελάξηα ππξθαγηάο θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε φινπ ηνπ εκπιεθφκελνπ εμνπιηζκνχ. 
 
Οζόλεο Κπηίνπ Ππξνζβέζηε 
Οη νζφλεο ηνπ Κπηίνπ Ππξνζβέζηε ζηνπο ηαζκνχο Δξγαζίαο ζηα ΚΔΛ / ECR ή ζηελ 
θάζε Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζα έρνπλ ηελ ίδηα δηάηαμε κε απηή πνπ αθνξά ην 
Κπηίν Ππξνζβέζηε (FB). 

 
Οζόλεο ειέγρνπ Υξνλνπξνγξακκάησλ θαη πκβάλησλ  
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Ζ νζφλε Υξνλνπξνγξακκάησλ θαη πκβάλησλ (φπνπ πξνβιέπεηαη) ζα είλαη έλαο 
πίλαθαο ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεη, φζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ππφ 
ηνλ έιεγρν Υξνλνπξνγξάκκαηνο ή πκβάληνο, ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Αξηζκφ  κεηαβιεηήο εμνπιηζκνχ, 

 Υξφλνο ελάξμεσλ θαη ηεξκαηηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα θάζε 
ρξνλνπξφγξακκα, 

 Σν εμ΄ νξηζκνχ εκθαληδφκελν ρξνλνπξφγξακκα/ζπκβάλ είλαη ε ηζρχνπζα 
εθαξκνγή ιεηηνπξγίαο. Ο ρεηξηζηήο έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη 
ηνλ αξηζκφ εθθηλήζεσλ / ηεξκαηηζκψλ ελφο δηαθνξεηηθνχ 
ρξνλνπξνγξάκκαηνο/ζπκβάληνο, 

 
Δπίζεο, ν εμνπζηνδνηεκέλνο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα: 

  

 Να «θνξηψλεη» λέα ρξνλνπξνγξάκκαηα/ζπκβάληα , 

 Να απνζεθεχεη ζε αξρείν θαη ζε CD, 

 Να «θαηεβάδεη» ηα ρξνλνπξνγξάκκαηα/ζπκβάληα ζηνλ επεμεξγαζηή, 

 Να δεκηνπξγεί ρξνλνπξνγξάκκαηα/ζπκβάληα φρη απ‟ επζείαο (off-line).  
 

Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ρεηξηζηήο έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη ηνλ αξηζκφ 
εθθηλήζεσλ / ηεξκαηηζκψλ ελφο δηαθνξεηηθνχ Υξνλνπξνγξάκκαηνο ή πκβάληνο. 

 
Οζόλε ζπλνπηηθήο έλδεημεο ζπλαγεξκώλ 
Ζ Οζφλε ζπλνπηηθήο έλδεημεο ζπλαγεξκψλ ζα απνηειείηαη απφ κηα θπιηφκελε 
πηλαθνπνηεκέλε έλδεημε κε ηνπο ηίηινπο ησλ ζπλαγεξκψλ, θαη ζα εκθαλίδεη 
ηνπιάρηζηνλ 500  ζπλαγεξκνχο πνπ είηε αλαγλσξίζηεθαλ, είηε φρη. Οη ηίηινη ζα 
ηαμηλνκνχληαη ρξνλνινγηθά. Όηαλ δελ ππάξρεη θηιηξάξηζκα ηεο έλδεημεο ησλ 
ζπλαγεξκψλ, ν ηίηινο ζηελ κπάξα ιεηηνπξγηψλ ζα είλαη ν ίδηνο κε απηφλ ηνπ πιένλ 
πξφζθαηνπ- ζεκαληηθνχ ζπλαγεξκνχ. Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο 
δπλαηφηεηεο: 

 

 Να θηιηξάξεη αλάινγα κε ηελ πξνηεξαηφηεηα ή ηελ νκάδα ζπλαγεξκψλ, 

 Να ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί ηνλ βνκβεηή ζπλαγεξκνχ, 

 Να αλαγλσξίδεη φινπο ή νκάδεο ζπλαγεξκψλ (ε απφθξηζε ζε ζπλαγεξκφ 
απνηειεί έλα πεξηζηαηηθφ ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο θαη, σο ηέηνην, ζα 
θαηαγξάθεηαη), 

 Να ηππψλεη ηνπο ζπλαγεξκνχο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνπο εθηππσηέο, 

 Να επηιέγεη ηηο εθηππψζεηο ηνπ εθηππσηή. 
 
Οζόλε ζπλνπηηθήο έλδεημεο πεξηζηαηηθώλ 
Ζ Οζφλε ζπλνπηηθήο έλδεημεο πεξηζηαηηθψλ ζα απνηειείηαη απφ κηα θπιηφκελε 
πηλαθνπνηεκέλε έλδεημε ησλ πεξηζηαηηθψλ, ηνπιάρηζηνλ αξηζκφ ησλ 500 
πεξηζηαηηθψλ. Οη ηίηινη ζα ηαμηλνκνχληαη ρξνλνινγηθά. Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη 
ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 

 Να θηιηξάξεη κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ ή ηελ νκάδα ηνπ 
πεξηζηαηηθνχ, 

 Να ηππψλεη ηα πεξηζηαηηθά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνπο εθηππσηέο, 

 Να επηιέγεη ηηο εθηππψζεηο ηνπ εθηππσηή. 
 
Οζόλε ηζηνξηθνύ ζπλαγεξκώλ 
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Ζ νζφλε ηζηνξηθνχ ζπλαγεξκψλ ζα απνηειείηαη απφ κία θπιηφκελε πηλαθνπνηεκέλε 
έλδεημε ησλ ζπλαγεξκψλ γηα ηηο 7 πξνεγνχκελεο εκέξεο. Ζ νζφλε απηή παξέρεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξφζθαηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS, νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηελ δηάγλσζε αζηνρηψλ απφ ηελ νκάδα 
ζπληήξεζεο. 

 
Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 

 Να θηιηξάξεη κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζπλαγεξκνχ ή ηελ νκάδα ηνπ 
ζπλαγεξκνχ, 

 Να ηππψλεη ηνπο ζπλαγεξκνχο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνπο εθηππσηέο, 

 Να επηιέγεη ηηο εθηππψζεηο ηνπ εθηππσηή. 
 

Οζόλε ηζηνξηθνύ πεξηζηαηηθώλ 
Ζ Οζφλε ηζηνξηθνχ πεξηζηαηηθψλ ζα απνηειείηαη απφ κία θπιηφκελε πηλαθνπνηεκέλε 
έλδεημε ησλ πεξηζηαηηθψλ γηα ηηο 7 πξνεγνχκελεο εκέξεο.  Ζ νζφλε απηή παξέρεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξφζθαηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS, νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηελ δηάγλσζε αζηνρηψλ απφ ηελ νκάδα 
ζπληήξεζεο. 
 
Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 

 Να θηιηξάξεη κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ ή ηελ νκάδα ηνπ 
πεξηζηαηηθνχ, 

 Να ηππψλεη ηα πεξηζηαηηθά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνπο εθηππσηέο, 

 Να επηιέγεη ηηο εθηππψζεηο ηνπ εθηππσηή. 
 

Οζόλε ζηαηηζηηθώλ θαη αλαθνξώλ 
Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη, σο ειάρηζην, ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί αξρεία εθζέζεσλ 
απφ ηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ηνπ BΑCS.  
 
Οη αλαθνξέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 

 εκεία ξχζκηζεο ζπλαγεξκνχ (Alarm Set points), 

 Αζηνρία Δπηθνηλσληψλ  θαη Ρπζκφ αζηνρίαο, 

 πλνιηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο. 
 

Ζ ιεηηνπξγία δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ ζα είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνπο ρεηξηζηέο κε ην 
αλάινγν επίπεδν πξφζβαζεο.  
 
Σν ζχζηεκα BΑCS ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί θαη λα απνζεθεχεη 
επηιεγκέλεο αλαινγηθέο ηηκέο εηζφδνπ (π.ρ. ελδείμεηο ζεξκνθξαζίαο αλά 30 ιεπηά). 
 
 
8.7 Δξγαιεία BACS 
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8.7.1 Δξγαιείν αλάιπζεο ηάζεσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ή βάζεη ηζηνξηθνύ  

ην ινγηζκηθφ BACS ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ πξνβιέπεηαη λα  
ζπκπεξηιεθζεί έλα εξγαιείν πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνβάιινπλ 
νπνηεζδήπνηε ή φιεο ηηο νλνκαζίεο κεηαβιεηψλ ησλ πζηεκάησλ Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ θαη HVAC ηαζκψλ ή Ζ/Μ ζπζηεκάησλ ηαζκψλ θαη ζεξάγγσλ, είηε ππφ 
κνξθή δηαγξάκκαηνο ηάζεσλ, είηε ππφ κνξθή πίλαθα.   
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ : 
 

 Σν εξγαιείν  ζα δηαζέηεη επηθάλεηα εξγαζίαο πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε 
λα επηιέγεη κε επθνιία ηηο νλνκαζίεο κεηαβιεηψλ, κε ηελ ρξήζε θπιινκεηξεηή  
παξφκνηνπ κε ηνλ Δμεξεπλεηή, κε θίιηξν αλαδήηεζεο γηα ηνλ γξήγνξν 
εληνπηζκφ ηνπο ζε  Καηαγξαθείο κε ρηιηάδεο εγγξαθέο.   

 

 Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη αξρεία 
ηάζεσλ θαη λα ηα αλαθαιεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.  Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα κεηαβαίλεη απφ ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε 
ηξφπν πξνβνιήο δεδνκέλσλ ηζηνξηθνχ, κε απιφ ηξφπν.  
 

 Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη ηελ 
ηάζε γηα έσο 40 νλνκαζίεο κεηαβιεηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νλνκαζηψλ αλαινγηθψλ θαη μερσξηζηψλ 
δηαδηθαζηψλ  εληφο ηεο ίδηαο ηάζεο.  
 

 Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ρεηξηζηήο ζα επηιέγεη ηηο νλνκαζίεο κεηαβιεηψλ κέζσ 
ηνπ θπιινκεηξεηή. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην θαηαθφξπθν εχξνο ζα κπνξεί 
λα δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ζηελ θαηάζηαζε εθηέιεζεο.  
 

 Σα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα δηακνξθψλνληαη γηα ηα ηειεπηαία 
5, 10, 30 ή 60 ιεπηά, ή γηα ηηο ηειεπηαίεο 2, 4 ή 8 ψξεο. Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεη ην εχξνο ησλ νλνκαζηψλ κεηαβιεηψλ ζε θαηάζηαζε 
εθηέιεζεο. 
 

 Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνηππψλεη ηα 
ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα νπνηαδήπνηε νλνκαζία κεηαβιεηήο ή νκάδεο 
νλνκαζίεο κεηαβιεηψλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, βάζεη νπνηνπδήπνηε ρξφλνπ 
έλαξμεο θαη παχζεο πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. 

 

 Σν εξγαιείν αλάιπζεο ηάζεσλ ζα εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε 
νλνκαζία αλαινγηθήο κεηαβιεηήο ηεο νπνίαο νξίδεηαη ε ηάζε, εληφο ηεο 
επηιεγκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  ηηο ζηαηηζηηθέο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη ε 
ειάρηζηε, κέγηζηε, κέζε θαη ηππηθή απφθιηζε. Θα ππάξρνπλ δηαζέζηκα 
εηθνλίδηα ή εληνιέο ζε αλαδηπινχκελα κελνχ (menu pull down commands) γηα 
ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, φπσο νξηδφληηα, θαηαθφξπθνο κεγέζπλζε, πξνο ηα 
δεμηά ε αξηζηεξά κεηαθίλεζε θαη κεγέζπλζε κεηαμχ ηνπ θέξζνξα ηχπνπ 
ζηαπξνχ (hairline cursor).  
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 Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ρεηξηζηήο ζα έρεη επίζεο ηεο δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί 
θείκελα ζρνιηαζκνχ νπνπδήπνηε επάλσ ζηελ ηάζε. Απηά ηα ζρφιηα ζα είλαη 
νξαηά απφ άιινπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζην δίθηπν, νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην 
εξγαιείν αλάιπζεο ηάζεσλ.  Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ 
δεδνκέλσλ κηαο πεξηνρήο ηάζεσλ ζε αξρείν .CSV. Ζ ιεηηνπξγία εθηχπσζεο 
ησλ ηάζεσλ ζα ππνζηεξίδεηαη κε φια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο / πξνζζήθεο ζην 
αξρηθφ ζχζηεκα-εξγαιείν (ζε ινγηζκηθφ θαη ζε εμνπιηζκφ εάλ απαηηείηαη) ψζηε λα 
πεξηιεθζνχλ φια ηα πξφζζεηα δεδνκέλα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο 
 
 
8.7.2 Δξγαιείν ζρεδίαζεο ζηνπο άμνλεο X-Y (plotting tool) 

ην ινγηζκηθφ BACS πξνβιέπεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί έλα εξγαιείν  πνπ ζα επηηξέπεη 
ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρεηξηζηέο λα πξνβάιινπλ δχν νλνκαζίεο κεηαβιεηψλ ζε 
δηάγξακκα ζπληεηαγκέλσλ XY.  Σν εξγαιείν ζα δηαζέηεη επηθάλεηα επηθνηλσλίαο κε 
ηνλ ρξήζηε ε νπνία επηηξέπεη ηελ επηινγή ησλ νλνκαζηψλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ 
απνζήθεπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο XY ζε θάθειν, γηα ηελ εχθνιε επαλεπηινγή ζε 
κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί έλα αξρείν 
εηθφλαο ππφβαζξνπ ηνπ αλακελφκελνπ δηαγξάκκαηνο XY, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα 
κπνξεί λα δεη εάλ νη ηξέρνπζεο ηηκέο επξίζθνληαη εθηφο ησλ αλακελφκελσλ ηηκψλ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο / πξνζζήθεο ζην 
αξρηθφ εξγαιείν ζρεδίαζεο (ζε ινγηζκηθφ θαη ζε εμνπιηζκφ εάλ απαηηείηαη) ψζηε λα 
πεξηιεθζνχλ φια ηα πξφζζεηα δεδνκέλα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο 
 
 
8.7.3 Αληηθείκελν: Πεξίιεςε πλαγεξκώλ 

Οη ζπλαγεξκνί πξνβιέπεηαη λα πξνβάιινληαη κε ηελ δηακφξθσζε ελφο 
θαζνξηδφκελνπ απφ ηνλ ρξήζηε αληηθεηκέλνπ πεξίιεςεο ζπλαγεξκψλ, ην νπνίν 
αληηθείκελν ζα κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη απφ κφλν ηνπ ζε μερσξηζηφ παξάζπξν. 
 
Οη ζπλαγεξκνί ζα παξνπζηάδνληαη κε έλδεημε ησλ ζπλαγεξκψλ πνπ έρνπλ 
αλαγλσξηζηεί, πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί, θαζψο θαη ησλ ζπλαγεξκψλ πνπ 
επέζηξεςαλ ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε, αιιά δελ έρνπλ αθφκε αλαγλσξηζηεί.   
 
Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο / πξνζζήθεο ζην 
αξρηθφ ζχζηεκα (ζε ινγηζκηθφ θαη ζε εμνπιηζκφ εάλ απαηηείηαη) ψζηε λα 
πεξηιεθζνχλ φινη νη πξφζζεηνη ζπλαγεξκνί ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο 
 
 
8.7.4 Αληηθείκελν: Πεξίιεςε Μελπκάησλ 

Σα δηάθνξα κελχκαηα, φπσο π.ρ. ηα κελχκαηα θαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, θ.ιπ., 
πξνβιέπεηαη λα πξνβάιινληαη κε ηελ δηακφξθσζε ελφο θαζνξηδφκελνπ απφ ηνλ 
ρξήζηε αληηθεηκέλνπ πεξίιεςεο κελπκάησλ, ην νπνίν αληηθείκελν ζα κπνξεί λα 
ηνπνζεηείηαη απφ κφλν ηνπ ζε μερσξηζηφ παξάζπξν. 
 



 

 

ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

 

 

 

 

ειίδα 51 απφ 85 

Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο / πξνζζήθεο ζην 
αξρηθφ ζχζηεκα (ζε ινγηζκηθφ θαη ζε εμνπιηζκφ εάλ απαηηείηαη) ψζηε λα δχλαληαη λα 
πεξηιεθζνχλ πεξηιήςεηο κελπκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. 
 
 
8.7.5 Αληηθείκελα Φηιηξαξίζκαηνο πλαγεξκώλ θαη Μελπκάησλ 

Ο ρεηξηζηήο ζην ΚΔΛ / ECR ή ζηελ  Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα θηιηξάξεη ηελ πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπλαγεξκψλ, ή 
κελπκάησλ, ψζηε λα πξνβάιινληαη νη ζπλαγεξκνί ή ηα κελχκαηα πνπ ηθαλνπνηνχλ 
ηα θξηηήξηα ηνπ θίιηξνπ, ή λα απνθξχβνληαη νη ζπλαγεξκνί ή ηα κελχκαηα πνπ δελ 
ηθαλνπνηνχλ ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο / πξνζζήθεο ζην 
αξρηθφ ζχζηεκα (ζε ινγηζκηθφ θαη ζε εμνπιηζκφ εάλ απαηηείηαη) ψζηε νη εθάζηνηε 
ρεηξηζηέο λα δχλαληαη λα θηιηξάξνπλ ζπλαγεξκνχο θαη κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
επέθηαζε Καιακαξηάο. 
 
8.7.6 Καηαγξαθέαο Ιζηνξηθνύ Γεδνκέλσλ 

Σν ινγηζκηθφ BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ πξνβιέπεηαη λα παξέρεη θαηαγξαθή ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ ηζηνξηθνχ ζε βάζε δεδνκέλσλ γηα καθξνπξφζεζκε 
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ηεο δηαδηθαζίαο. Ο θαηαγξαθέαο δεδνκέλσλ ηζηνξηθνχ ζα 
πξνβιέπεη ηελ απνζήθεπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα θάζε νλνκαζίαο κεηαβιεηήο πνπ είλαη 
αλαινγηθή, δηαθξηηή ή ινγηθήο ζεηξάο. Δπίζεο, ν θαηαγξαθέαο ζα απνζεθεχεη 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ πεξηιήςεηο, πεξηζηαηηθά, ζπλαγεξκνχο θαη δηακφξθσζε.   
 
Δλψ είλαη θαηαλνεηφ φηη πάληα ππάξρνπλ θπζηθνί πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο φπσο ν 
ρψξνο ζηνλ ζθιεξφ δίζθν, δελ ζα ππάξρεη πξνγξακκαηηθφ φξην ζηνλ φγθν ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ απ‟ επζείαο (on-line). Δπηπιένλ, δελ ζα 
ππάξρεη επίπησζε ζηηο επηδφζεηο ιφγσ καθξνπξφζεζκεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ.  
 
Δπίζεο κε βάζε ην αξρηθφ ζχζηεκα, δελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη αληηιεπηή δηαθνξά 
ζηελ ηαρχηεηα αλάθηεζεο δεδνκέλσλ κε βάζε ηνλ ρξφλν ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 
αλάθηεζε δεδνκέλσλ δχν σξψλ ηα νπνία έρνπλ απνζεθεπηεί πξηλ απφ δχν ρξφληα 
ζα απαηηεί ηνλ ίδην ρξφλν φπσο ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ δχν σξψλ πνπ έρνπλ 
απνζεθεπηεί πξηλ απφ  κία εκέξα. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο / πξνζζήθεο ζην 
αξρηθφ ζχζηεκα (ζε ινγηζκηθφ θαη ζε εμνπιηζκφ εάλ απαηηείηαη) ψζηε ν Καηαγξαθέαο 
Ηζηνξηθνχ Γεδνκέλσλ λα θαιχςεη επαξθψο φιεο ηηο θαηαγξαθέο θαη αλαδεηήζεηο πνπ 
ζα αθνξνχλ ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. 
 
 
8.8 Δθηππσηέο 

Θα παξαζρεζνχλ εθηππσηέο γεληθήο ρξήζεο ζε δίθηπν, πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηα 
ππνζπζηήκαηα ηνπ BACS ζηελ  Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζε θάζε λέν ζηαζκφ 
 
Οη εθηππσηέο ζα παξάγνπλ εθηππψζεηο κε πςειή ηαρχηεηα θαη πνηφηεηα, ζα είλαη 
βαξέσο ηχπνπ θαη ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 
DFD ηνπ BACS. 
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ην θάζε δσκάηην SMR ζα παξαζρεζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) εθηππσηήο ηχπνπ laser 
γηα on-line θαηαγξαθή ζπλαγεξκψλ θαη κελπκάησλ θαη γηα φηη άιιν απαηηεζεί απφ ην 
ινγηζκηθφ BACS. 
 

 
8.9 Δμνπιηζκόο θαη ηειεηώκαηα 

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα παξαζρεζεί βάζεη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο αληίζηνηρεο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ. 
 
Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα κειεηεζεί, θαηαζθεπαζηεί θαη εγθαηαζηαζεί γηα 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπληεξείηαη 
φπσο απαηηείηαη απφ ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 
νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο δελ αλακέλεηαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο απηή ηελ απαίηεζε 
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξφθεηηαη γηα αλαιψζηκν αληαιιαθηηθφ, ν Αλάδνρνο ζα 
αλαθέξεη ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ, ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη 
νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε πνπ ζα πξνζθέξεη, ψζηε λα εμαζθαιίζεη φηη ην 
ζχζηεκα ζα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ γηα δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ.  
 
Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα παξαζρεζεί βάζεη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα 
θέξεη ηνπιάρηζηνλ ηελ επσλπκία ή ην δηαθξηηηθφ ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ην έηνο 
θαηαζθεπήο ηνπ. Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα θέξεη κφληκε εηηθέηα αλαγλψξηζεο ζε 
κνξθή εγθεθξηκέλε απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ. Όια ηα θηλεηά ή αθαηξνχκελα κέξε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζα θέξνπλ κφληκε εηηθέηα αλαγλψξηζεο ζε κνξθή εγθεθξηκέλε απφ ηελ 
Αηηηθφ Μεηξφ. Με ηελ εηηθέηα απηή ζα αλαγλσξίδεηαη άκεζα ν ηχπνο ηνπ εμνπιηζκνχ, 
ελψ ζα αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο ζεηξάο. 
 
Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα παξαζρεζεί βάζεη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα 
έρεη ηειεηψκαηα πνπ πιεξνχλ ηα πςειφηεξα πξφηππα γηα ζπλερή ρξήζε θαζ‟ φιε ηελ 
δηάξθεηα δσήο ηνπ. Σα ηειεηψκαηα ζα επηιεγνχλ θαη ζα εθαξκνζηνχλ ψζηε λα 
κεησζνχλ ζην ειάρηζην νη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο γηα ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ.  
 
Όια ηα ππνθείκελα ζε δηάβξσζε κεηαιιηθά ηκήκαηα ζα ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε 
πξνζηαζία έλαληη δηάβξσζεο κέζσ εκβάπηηζεο, επίζηξσζεο, βαθήο ή άιιεο 
παξφκνηαο δηαδηθαζίαο βάζεη πξνηχπνπ πνπ ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Αηηηθφ 
Μεηξφ.  
 
Σν ζχλνιν ηνπ ειεθηξηθνχ ή ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζα θαηαζθεπάδεηαη σο 
εμνπιηζκφο αξζξσηνχ ηχπνπ, κε δηαηάμεηο ζχλδεζεο πςειήο πνηφηεηαο γηα εχθνιε 
θαη αμηφπηζηε αληηθαηάζηαζε κνλάδσλ κε βιάβε. Θα ζρεδηαζηνχλ βπζκαηηθέο 
κνλάδεο κε δηαηάμεηο αζθάιηζεο λα ηηο θξαηνχλ ζηελ ζέζε ηνπο, ελψ ζα πξνβιέπεηαη 
ζχζηεκα πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αιιαγή κηαο κνλάδαο κφλν κε άιιε κνλάδα ηνπ ηδίνπ 
ηχπνπ. Όιεο νη κνλάδεο ζα θέξνπλ ζαθή θαη επδηάθξηηε ζήκαλζε. 
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Με ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δηάξθεηαο δσήο κε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ 
απαηηνχκελεο ζπληήξεζεο, ζα ειαρηζηνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ 
θαη εμαξηεκάησλ. Σα ζπζηήκαηα (νκάδεο εμνπιηζκνχ) ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ κέγηζηε απφδνζή ηνπο βάζεη πξνδηαγξαθψλ, ππφ ζπλζήθεο 
κέγηζηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηάζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ηζρχνο θαη ηαπηφρξνλε κέγηζηε 
πηψζε ηεο ηάζεο. Ο εμνπιηζκφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζηελ κέγηζηε 
απφδνζή ηνπ βάζεη πξνδηαγξαθψλ κε δηαθχκαλζε εο ελαιιαζζφκελεο ηζρχνο ηεο 
ηάμεσο ηνπ +/-10% ηεο δεισζείζαο νλνκαζηηθήο ηάζεο θαη ζε εχξνο ζπρλνηήησλ 
κεηαμχ 47Hz θαη 53Hz (50Hz νλνκαζηηθή).  
 
Σέινο επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε απφιπηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα 
ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα ζε ζπλδπαζκφ θαη ζπλεξγαζία κε ηα αξρηθά 
ζπζηήκαηα, εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ. 
 
 
 

9 ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ  

9.1 Γεληθά 

Όια ηα ππνβαιιφκελα έγγξαθα ζα είλαη ζχκθσλα κε ην Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ ηεο 
ΑΜ, φζνλ αθνξά ηα ζρέδηα, ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ, θιπ. 
 
Σν ζχλνιν ησλ ηεπρψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζα ππνβιεζνχλ πξνο ηελ ΑΜ ζηελ 
απαηηνχκελε κνξθή θαη αξηζκφ αληηγξάθσλ, ζηα δηάθνξα πξνθαζνξηζκέλα ζηάδηα 
κειέηεο θαη ζα θαιχςνπλ θαη ηα δχν ππνζπζηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλνιηθφ 
ζχζηεκα BACS. 
 
Με ζηφρν λα ζπλδξάκεη ηελ ΑΜ ζηελ ίδξπζε ηεο βηβιηνζήθεο ησλ πξνο ππνβνιή 
ηεπρψλ, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη εθ ησλ πξνηέξσλ έλαλ θαηάινγν κε ηα ηεχρε πνπ 
πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ.   
 
9.2 Μειέηε Δθαξκνγήο (DFD1) 

Σνπιάρηζηνλ ε παξαθάησ ηεθκεξίσζε ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο εκεξνκελίεο – 
νξφζεκα πνπ ζα θαζηεξσζνχλ: 

 

 Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ, 

 Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Έξγνπ, 

 ρέδην Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ, 

 ρφιηα - επεμήγεζε ηεο Αλάπηπμε ηνπ Λνγηζκηθνχ, 

 Καηάινγνο φισλ ησλ πξνο ππνβνιή ηεπρψλ, 

  Μειέηε Δθαξκνγήο (DFD), 

 ρέδηα Αξρηηεθηνληθήο πζηήκαηνο, κε πεξηγξαθή θαη πξνηηζέκελε 
ιεηηνπξγία, 

 Καηάινγνο φισλ ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

 Καηάινγνο φινπ ηνπ πιηθνχ εμνπιηζκνχ ή πιηθψλ πνπ ζα  
ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

 Καηάινγνο φινπ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, 
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 Καηάινγνο φισλ ησλ νζνλψλ (κάζθεο) γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο πνπ ζα 
δεκηνπξγεζνχλ, 

 Καηάινγνο γξαθηθψλ ζπκβφισλ, θ.ιπ., ησλ νζνλψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, 

 Καηάινγνο κεηαβιεηψλ – παξακέηξσλ – βνεζεηηθψλ ξειέ (flags) – 
ζχκβνια, κε πιήξε ηεθκεξίσζε, 

 Σερληθέο ππνβνιέο πνπ αθνξνχλ εμνπιηζκφ, 

 Πεξηγξαθέο πζηήκαηνο, 

 Μειέηε ηνπ δηθηχνπ  δαθηπιίνπ θαη ησλ δηαζπλδεφκελσλ δηθηχσλ, 

 ρέδηα Πξψηεο Γνθηκήο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ Δξγνζηαζηαθή δνθηκή ηνπ 
πιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη δνθηκή Λνγηζκηθνχ, 

 Πξνδηαγξαθέο πξψηεο δνθηκήο πιηθνχ εμνπιηζκνχ, 

 Πξνδηαγξαθέο πξψηεο δνθηκήο ινγηζκηθνχ BACS, 

 Πξνθαηαξθηηθή Γηάηαμε Γξαθηθψλ ηαζκνχ Δξγαζίαο, 

 Λεπηνκέξεηεο ηεο πιαηθφξκαο πξνζνκνίσζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, 

 Αξρηθή αλάιπζε RAM, 

 Αξρηθνί ππνινγηζκνί θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, 

 Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ (MSS). 
 
 

9.3 Μειέηε Δθαξκνγήο (DFD2) 

Δπηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηεθκεξίσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αξρηθή Τπνβνιή 
Μειέηεο, ε νπνία ζα έρεη αλαπηπρζεί έσο ην ζηάδην έγθξηζεο, ζα ππνβιεζεί επίζεο 
ηνπιάρηζηνλ θαη ε αθφινπζε ηεθκεξίσζε, ζχκθσλα κε ηηο εκεξνκελίεο-νξφζεκα πνπ 
ζα θαζηεξσζνχλ: 

 

 Μειέηε Δθαξκνγήο (DFD), 

 Σειηθά ρέδηα Αξρηηεθηνληθήο πζηήκαηνο, κε πεξηγξαθή ηεο πξνηηζέκελεο 
ιεηηνπξγίαο, 

 Σειηθέο Πεξηγξαθέο πζηήκαηνο, 

 Σειηθή Πξνδηαγξαθή Απαηηήζεσλ πζηήκαηνο, 

 Οξηζηηθή Μειέηε ηνπ δηθηχνπ ηχπνπ δαθηπιίνπ θαη ησλ δηαζπλδεφκελσλ 
δηθηχσλ, 

 Λεπηνκεξήο Πξνδηαγξαθή Αλάπηπμεο Γηαζπλδέζεσλ, 

 ρέδηα Σειηθήο Γνθηκήο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ Δξγνζηαζηαθέο Γνθηκέο 
πιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ, 

 Τπνβνιέο Οξηζηηθψλ Μειεηψλ ηαζκψλ Δξγαζίαο,  

 Σειηθέο Πξνδηαγξαθέο δνθηκήο πιηθνχ εμνπιηζκνχ, 

 Σειηθέο πξνδηαγξαθέο δνθηκήο ινγηζκηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δνθηκήο πξνζνκνίσζεο ινγηζκηθνχ, 

 Σειηθή αλάιπζε RAM, 

 Σειηθφο ππνινγηζκφο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, 
 
 

9.4 Λνηπή ηεθκεξίσζε 

Άιιε ηεθκεξίσζε πνπ ζα ππνβιεζεί: 
 

 Αξρεία θαη πξσηφθνιια δνθηκήο πιηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Δξγνζηαζηαθψλ δνθηκψλ παξαιαβήο, 

 Αξρεία δνθηκψλ ινγηζκηθνχ, 
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 Σεχρε Χο Καηαζθεπάζζεθε, 

 ρέδηα Δπηηφπνπ Γνθηκψλ θαη Θέζεο ζε Λεηηνπξγία SAT, SIT (βιέπε Κεθ. 11), 

 Πξφγξακκα Δπηηφπνπ Γνθηκψλ θαη Θέζεο ζε Λεηηνπξγία SAT, SIT, 

 Καηάινγνο φισλ ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ γηα ηηο Δπηηφπνπ Γνθηκέο θαη 
ηελ Θέζε ζε Λεηηνπξγία, 

 Αξρηθή ππνβνιή ηνπ Δγρεηξηδίνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο, 

 Αξρηθή ππνβνιή ησλ εγρεηξηδίσλ εθπαίδεπζεο θαη απαηηήζεσλ εθπαίδεπζεο, 
 

Ζ ππνβνιή ηεο Χο Καηαζθεπάζζεθε ηεθκεξίσζεο ζα πεξηιακβάλεη θαη „ ειάρηζηνλ ηα 
παξαθάησ ηεχρε,: 

 

 Καηάινγνη I/O  

 Λνγηζκηθφ ιεηηνπξγηθήο κειέηεο, 

 Δλππφγξαθα πξσηφθνιια-πηζηνπνίεζεο δνθηκψλ θαη παξαιαβήο 
 

Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θαη πξφζζεηα ιεπηνκεξέζηεξα ηεχρε πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θαη‟ απνθνπή ηηκήκαηνο. 

 
 

9.5 Δγρεηξίδηα 

Ο αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη φια ηα εγρεηξίδηα ζηελ θαηάιιειε κνξθή, πξηλ απφ ηελ 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ αλάινγνπ εμνπιηζκνχ. Ο αλάδνρνο ζα αλαζεσξήζεη φια ηα 
εγρεηξίδηα πνπ ζα πξνυπάξρνπλ απφ ην Βαζηθφ Έξγν φπσο απαηηείηαη, ψζηε λα 
ελζσκαησζνχλ νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο πνπ πξνθχςνπλ σο 
αλαγθαίεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ή ζέζε ζε ιεηηνπξγία, θαη ζα παξαδψζεη ηελ 
αλαζεσξεκέλε έθδνζε φισλ ησλ εγρεηξηδίσλ ζηελ ΑΜ.  
 
Ζ πνηφηεηα θαη ε κνξθή ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ ζα παξαζρεζεί ζε έληππε ή/θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ Γεληθή Πξνδηαγξαθή. 
 
ε γεληθέο γξακκέο, ηα εγρεηξίδηα ζα πεξηιακβάλνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη 
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο 
ηνπ παξερφκελνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο BACS. 
 
Σα εγρεηξίδηα ζα παξαζρεζνχλ ζηελ Διιεληθή ή/θαη Αγγιηθή γιψζζα. 
 
ηα εγρεηξίδηα πεξηιακβάλνληαη, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, θαη ηα εμήο: 

 

 Δγρεηξίδηα πζηεκάησλ – πιήξεο πεξηγξαθή φισλ ησλ αξρψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή δηαγξακκάησλ δηάξζξσζεο (block diagram), 

 Δγρεηξίδηα Λνγηζκηθνχ – ζα παξαζρεζνχλ γηα θάζε ηεκάρην εμνπιηζκνχ ή 
ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη ζπζθεπέο πξνγξακκαηηδφκελεο κέζσ ινγηζκηθνχ 
(firmware). Σα εγρεηξίδηα απηά ζα πεξηέρνπλ φιεο ηηο αξρέο ινγηζκηθνχ, ηηο 
εγγξαθέο πεγαίνπ θψδηθα κε ηα θαηάιιεια ζρφιηα, ηα πξσηφθνιια 
επηθνηλσλίαο θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο.  

 Δγρεηξίδην Γνθηκήο θαη Θέζεο ζε Λεηηνπξγία – ζα πεξηέρεη φια ηα 
απαηηνχκελα ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θχιισλ δνθηκήο, γηα ηηο 
δνθηκέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 11. 



 

 

ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

 

 

 

 

ειίδα 56 απφ 85 

 Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο – ζα πεξηέρνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 
ηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 10. 

 Δγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο – ζα παξέρνπλ επαξθείο 
πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπεη ζην κε ηερληθφ πξνζσπηθφ λα ιεηηνπξγεί ην 
ζχζηεκα θαη ζα κεηαθέξνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηαγλσζηηθέο 
αξρέο εμνπιηζκνχ θαη πξαθηηθέο ζπληήξεζεο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ 
άκεζε δηάγλσζε θαη επηζθεπή ησλ βιαβψλ απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ, 

  
 

 
 

10 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
10.1 Γεληθά 

Ζ εθπαίδεπζε ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΜ. 
 
Σν αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηελ 
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ Μειεηψλ θαη Δπίβιεςεο ηεο ΑΜ θαζψο θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο εμνηθείσζε κε ηελ κειέηε, ηελ 
ζπληήξεζε, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο κεζφδνπο/αξρέο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα 
κειινληηθή επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 
Σν πξνζσπηθφ πξνο εθπαίδεπζε θαη ν ηειηθφο αξηζκφο απηψλ ζα νξηζζεί απφ ηελ 
ΑΜ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε. 
 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ, ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη 
ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Σν εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζα 
πεξηιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ (καζήκαηα κε ην ίδην 
ζέκα ζα επαλαιεθζνχλ αξθεηέο θνξέο ψζηε λα δνζεί εθπαίδεπζε ζηνλ απαηηνχκελν 
αξηζκφ πξνζσπηθνχ). 
 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο, ηα Δγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ζα 
έρνπλ παξαδνζεί πξνο έγθξηζε θαη ζα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, δεδνκέλνπ φηη ηα 
ελ ιφγσ έγγξαθα απνηεινχλ ηελ βαζηθή παξαπνκπή γηα ηελ εθπαίδεπζεο. 
 
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κειεηψλ ζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ εθπαίδεπζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 
 
Σα εθπαηδεπηηθά καζήκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ δηαιέμεηο ζηελ αίζνπζα θαη επηηφπνπ 
επηζθέςεηο θαη επεμεγεκαηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα, θαζψο 
επίζεο θαη πξαθηηθή εθαξκνγή.  
 
Όιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο. 
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Σν πεξηερφκελν ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ καζήκαηνο ζα αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ην 
ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ΑΜ. Κάζε εθπαηδεπηηθφ κάζεκα 
ζα είλαη ζσζηά δηαξζξσκέλν, ζα μεθηλά κε αλαζθφπεζε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 
(top down review) ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζα νινθιεξψλεηαη κε ηελ ρξήζε 
εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ θαη βνεζεκάησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη κεηαδίδεηαη ην 
απαηηνχκελν επίπεδν γλψζεσλ.  
 
Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα έρνπλ ηθαλφ κέγεζνο, πεξηερφκελν θαη 
αληηθείκελν ψζηε λα δίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο κεραληθνχο, ηερληθνχο θαη εηδηθνχο 
λα θζάλνπλ ζην επίπεδν γλψζεσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ 
πθηζηάκελσλ γξακκψλ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ γξακκψλ ηνπ Μεηξφ ηεο  
Αζήλαο.  
 
Ο αλάδνρνο ζα ππνβάιεη έλα ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζέκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ 
ζε θάζε εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε. Κάζε ζπλάληεζε δελ ζα ππεξβαίλεη ζε δηάξθεηα ηηο 
δχν ψξεο πξηλ απφ δηάιεηκκα, κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ζπλαληήζεσλ ηηο 3 αλά εκέξα.  
 
Ζ εθπαίδεπζε ζα παξαδίδεηαη κφλν απφ εθπαηδεπηέο πνπ δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη 
πξαθηηθή εκπεηξία επί ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ. Σα βηνγξαθηθά 
ζεκεηψκαηα ησλ εθπαηδεπηψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. Τπφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο, νη εθπαηδεπηέο δελ ζα απνζπψληαη απφ ηηο νκάδεο 
εγθαηάζηαζεο, δνθηκήο ή ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. Όπνπ απαηηείηαη, ηα εθπαηδεπηηθά 
καζήκαηα ζα πιαηζηψλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο κεραληθνχο. Ο Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιεη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ κία ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 
φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 
κε ηα εθπαηδεπηηθά καζήκαηα θαη ζα δηεπζεηεί κε ηελ ΑΜ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ησλ 
καζεκάησλ . 
Δθπαίδεπζε γηα ηελ παξνρή Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη ππνζηήξημεο 
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Ζ εθπαίδεπζε ζα νξγαλσζεί έηζη ψζηε λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 
δεμηφηεηεο ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο BACS, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ 
ηερληθή ππνζηήξημε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 
εθπαίδεπζεο ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο θαη κεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ ζα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα: 

 

 λα θαηαλνεί πιήξσο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 λα ρξεζηκνπνηεί φια ηα εξγαιεία ειέγρνπ θαη αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ 
ηεο εθαξκνγήο 

 λα επηθέξεη αιιαγέο ζην ινγηζκηθφ κεηά απφ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ BACS ή επέθηαζε ησλ γξακκψλ ηνπ Μεηξφ 

 λα ζπληεξεί ην ζχζηεκα BACS. 
 

Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα πεξηιακβάλεη: 
  

 Γεληθή παξνπζίαζε θαη γεληθέο ηδέεο ιεηηνπξγίαο θαη ινγηζκηθνχ, 

 Φηινζνθία κειέηεο θαη ειέγρνπ πιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ,  

 Γεδνκέλα θαη παξάκεηξνη κειέηεο, θαζνξηζκφο θαη αιιαγή παξακέηξσλ, 

 Φηινζνθία ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο, 

 Γλψζε ησλ δηαζπλδέζεσλ κε άιια ζπζηήκαηα 

 Αλαβαζκίζεηο ζπζηήκαηνο 

 Δληνπηζκφο θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ ζην ινγηζκηθφ 

 Αιιαγή, παξακεηξνπνίεζε ή δεκηνπξγία λέσλ πξνηχπσλ γηα αλαθνξέο 

 Γηαρείξηζε θαη έιεγρνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 Λήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ηδηαίηεξα κεηά απφ βιάβε ή απψιεηα αξρείσλ, 

 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, θαζψο θαη ζπλήζεο ζπληήξεζε, 

 Υξήζε δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ γηα Δληνπηζκφ θαη Δπίιπζε 
Πξνβιεκάησλ θαη γηα εληνπηζκφ θαη απνκφλσζε ζθαικάησλ, 

 Γηαδηθαζίεο αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθψλ κνλάδσλ 

 Πξνιεπηηθή πληήξεζε.  
 

 
10.2 Δθπαίδεπζε ζηε ιεηηνπξγία 

Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 
    

 Γεληθή παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ,  

 Σελ θηινζνθία θαη ιεηηνπξγία ειέγρνπ, 

 Δπηθνηλσλία κε ηνλ Υξήζηε,  

 Μελχκαηα, πεξηζηαηηθά, ζπλαγεξκνί, 

 Λεηηνπξγία ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, 

 Δληνιέο θαη Λεηηνπξγίεο απφ ηελ Οζφλε, 

 Λεηηνπξγία θαη ελέξγεηεο ππφ ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο 

 Γεκηνπξγία θαη εθηχπσζε αλαθνξψλ, 

 Γηαδηθαζίεο εθθίλεζε θαη ηεξκαηηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο, 
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11 ΓΟΚΙΜΔ ΚΑΙ  ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ  

Ζ δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο. Ο αλάδνρνο ζα δηελεξγεί ηηο αλαγθαίεο δνθηκέο ψζηε λα επαιεζεχζεη 
ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη απηή ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο.  
 
Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξνζθνκίζεη θαλέλαλ εμνπιηζκφ, κνλάδα, εμάξηεκα ή ζχζηεκα 
γηα επηζεψξεζε θαη δνθηκή απφ ηελ ΑΜ, εάλ απηά δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο 
δνθηκαζηεί κε απνδεδεηγκέλα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα .  
 
Οη δνθηκέο ζα απνδεηθλχνπλ φηη ν εμνπιηζκφο θαη ηα ζπζηήκαηα ηθαλνπνηνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. Οη δνθηκέο θαη ε επηζεψξεζε ζα πεξηιακβάλνπλ, 
αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηα εμήο: 

 

 Δξγνζηαζηαθέο επηζεσξήζεηο θαη δνθηκέο απνδνρήο πιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
ινγηζκηθνχ, 

 Γνθηκέο PLC , 

 Γνθηκέο επηθνηλσληψλ, 

 Γνθηκέο δηαζχλδεζεο, 

 Γνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
Σνπηθφ, Απνκαθξπζκέλν, Υεηξνθίλεην θαη Απηφκαην, 

 Έιεγρνπ κεκνλσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

 Γνθηκέο ζελαξίνπ έθηαθηεο αλάγθεο κε ηελ ρξήζε ηνπ FB 

 Έιεγρνο πίλαθα Υξφλνπ – Πεξηζηαηηθψλ (φπνπ ηζρχεη). 
 

Πξηλ απφ ηελ ζρεηηθή θάζε δνθηκψλ, ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έιεγρν θαη 
έγθξηζε ιεπηνκεξέζηαηα πξνγξάκκαηα επηζεσξήζεσλ θαη δνθηκψλ γηα ηα ζπζηήκαηα 
BACS.  

 
Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα αζρνινχληαη κε ηα εμήο: 

 

 Έιεγρνη κειέηεο, 

 Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Παξαιαβήο (FAT), 

 Γνθηκή Δθθίλεζεο θαη Θέζεο ζε Λεηηνπξγία 

 Δξγνηαμηαθή Γνθηκή Παξαιαβήο (SAT) 

 Γνθηκέο Δλνπνίεζεο πζηήκαηνο (SIT) 
 
Οη δηαδηθαζίεο SAT θαη SIT ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ 
κε ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ θαη HVAC εξάγγσλ θαη Ζ/Μ 
ζπζηεκάησλ. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην θάζε πξνγξάκκαηνο δνθηκψλ ζα 
πεξηιακβάλνπλ, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηα εμήο γηα θάζε δνθηκή: 

 

 Έλαξμε δνθηκήο, 

 Γηάξθεηα δνθηκήο, 

 Θέζε δνθηκήο, 

 Σχπνο δνθηκήο (FAT, SAT, SIT θ.ιπ.), 

 Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξνο δνθηκή εμνπιηζκνχ, 
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 Λεπηνκέξεηεο  γηα ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ δνθηκήο, 

 Κξηηήξηα απνδνρήο, 

 Μλεία ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκήο θαη επηζεψξεζεο, 

 Γηαδηθαζίεο κε ζπκκφξθσζεο θαη επαλαιεπηηθήο δνθηκήο. 
 

Γηα θάζε εθηεινχκελε δνθηκή, ζα ζπληάζζεηαη κία έθζεζε δνθηκήο, ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

 

 Λεπηνκέξεηεο ηεο δηεμαρζείζαο δνθηκήο, 

 Σα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηηκέο πνπ ειήθζεζαλ, 

 Απνηπρίεο θαη ιεπηνκέξεηεο επαλαιεπηηθήο δνθηκήο, 

 Πηπρέο κε ζπκκφξθσζεο. 
 
 
11.1 Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Παξαιαβήο (FAT) 

Οη FAT ζα δηεμάγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξηλ απφ ηελ 
παξάδνζε ηνπ BACS επηηφπνπ. Οη δνθηκέο ζα απνδεηθλχνπλ φηη ν πιηθφο εμνπιηζκφο 
θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ BACS ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο. 
 
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ FAT, ν αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη έλα πιήξσο 
δνκεκέλν κνληέιν ησλ PLC ηνπ Αεξηζκνχ εξάγγσλ, ηνπ HVAC θαη ησλ Ζ/Μ 
ζπζηεκάησλ, πιήξεο κε ζηαζκνχο εξγαζίαο ζηελ  Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη 
ζην ΚΔΛ θαη δίθηπν κεηάδνζεο κε Οπηηθέο Ίλεο.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα δεκηνπξγεί δηαδηθαζίεο FAT ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Οη δηαδηθαζίεο ησλ FAT ζα εγθξίλνληαη 
απφ ηελ ΑΜ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θάζεο ησλ δνθηκψλ. 
 
Σν απνηέιεζκα ηεο δνθηκήο FAT ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ πξνθεηκέλνπ λα 
εγθαηαζηαζεί επηηφπνπ ην ζχζηεκα. Οπνηνδήπνηε αλνηθηφ ζέκα ζα θαηαγξάθεηαη 
ζηελ Έθζεζε ηεο δνθηκήο FATθαη ζα απνθαζίζηαηαη πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 
εμνπιηζκνχ. Δμνπιηζκφο κε εθθξεκή ζέκαηα δελ ζα απνζηέιιεηαη επηηφπνπ ηνπ 
έξγνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 
 
 
11.2 Γνθηκή Δθθίλεζεο θαη  Θέζε ζε Λεηηνπξγία 

Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δνθηκψλ Δθθίλεζεο θαη Θέζεο ζε Λεηηνπξγία ζα 
αλαπηπρζνχλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ κε ηνπο ”Κχξηνπο Αλαδφρνπο” 
ησλ εθάζηνηε επεθηάζεσλ θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
 
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο BACS, ν εμνπιηζκφο  Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ θαη HVAC θαη Ζ/Μ ζπζηεκάησλ εξάγγσλ  ηαζκψλ θαη θξεάησλ , ζα 
δηελεξγεζνχλ νη  δνθηκέο Δθθίλεζεο θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία ζχκθσλα κε ην 
εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ρξνλνδηάγξακκα ησλ δνθηκψλ  Δθθίλεζεο θαη Θέζε ζε 
Λεηηνπξγία. 
 
Οη δνθηκέο Δθθίλεζεο ζα επαιεζεχνπλ φηη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ, HVAC θαη Δ/Μ ζπζηεκάησλ έρεη παξαζρεζεί θαη εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα 
κε ηη ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο θαη φηη είλαη έηνηκνο πξνο εθθίλεζε θαη 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 
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Καηά ηελ Θέζε ζε Λεηηνπξγία ησλ PLC ηνπ BACS (δνθηκέο ζχλδεζεο ζεκείν πξνο 
ζεκείν ησλ ζεκάησλ I/O ησλ ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ ήξαγγαο, HVAC, Ζ/Μ 
ζπζηεκάησλ θ.η.ι.), ν αλάδνρνο ζα θαιεί   ηελ ΑΜ λα παξεπξεζεί ζηηο δνθηκέο φισλ 
ησλ ζεκάησλ απφ ηνπο PLC ηνπ ζπζηήκαηνο BACS, ηα νπνία ζα εκθαλίδνληαη ζηηο 
ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ. Οη δνθηκέο ζα είλαη ιεπηνκεξείο 
θαη ζα απνδεηθλχνπλ φηη ην ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο. 
 
 
11.3 Δξγνηαμηαθή δνθηκή παξαιαβήο (SAT) 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο BACS θαη ηελ δηεμαγσγή ηεο Γνθηκήο 
Δγθαηάζηαζεο, ζα δηελεξγείηαη ε Δξγνηαμηαθή Γνθηκή Παξαιαβήο (SAT) ζε θάζε 
ζηαζκφ.  
 
Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δνθηκψλ SAT ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
 
Ζ δνθηκή SAT ζα επαιεζεχεη ηα εμήο, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά: 

 

 Σελ νξζή εγθαηάζηαζε ηνπ φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ BACS, Αεξηζκνχ 
εξάγγσλ, HVAC θαη Ζ/Μ ζπζηεκάησλ, 

 Όηη φια ηα ζήκαηα Η/Ο ησλ ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ, HVAC ηα Ζ/Μ 
ζπζηήκαηα ηαζκψλ θαη εξάγγσλ είλαη νξζά ζπλδεδεκέλα ζηνπο PLC ηνπ 
BACS θαη φηη πξνβάιινληαη νξζά ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη ζην ΚΔΛ / ECR, 

 Όηη ηα ζπζηήκαηα Αεξηζκνχ εξάγγσλ, HVAC ηα Ζ/Μ ζπζηήκαηα ηαζκψλ 
θαη εξάγγσλ είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά απφ ηνπο ηνπηθνχο πίλαθεο, θαζψο 
θαη απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη 
ζην ΚΔΛ / ECR, ζε θαλνληθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζε ιεηηνπξγία  έθηαθηεο 
αλάγθεο. 

 
 

11.4 Γνθηκέο Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ (SIT) 

Οη δνθηκέο SIT ζα εθηειεζηνχλ κεηά ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ δνθηκψλ SAT ζε 
φινπο ηνπο ζηαζκνχο θαη ηηο ζρεηηδφκελεο ζήξαγγεο ζην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. 
 
Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δνθηκψλ SIT ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
 
Οη δνθηκέο απηέο ζα απνδείμνπλ φηη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
πνπ παξεζρέζεζαλ βάζεη ηεο ζχκβαζεο είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλα, ιεηηνπξγνχλ 
νξζά σο ελνπνηεκέλα ζπζηήκαηα θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθείζεο απαηηήζεηο 
ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο, φηαλ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ πξνβιεπφκελν  ηξφπν γηα ηνλ 
νπνίν κειεηήζεθαλ. 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ απηψλ, ζα ηεζνχλ ππφ δνθηκή ηα ελάξηα Έθηαθηεο 
Αλάγθεο γηα Αεξηζκφ εξάγγσλ θαη HVAC απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζηελ 
Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη ζην ΚΔΛ / ECR θαη απφ ηα ηνπηθά FB θαη πίλαθεο 
ζηνπο ζηαζκνχο. 
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12 ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ , ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ, ΤΝΣΗΡΗΙΜΟΣΗΣΑ, ΑΦΑΛΔΙΑ, 
(RAMS) 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη κηα κειέηε RAMS γηα ηελ αζθαιή θαη νκαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο BACS γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο αξρηθέο κειέηεο RAMS γηα ην ζχζηεκα BACS (θαη κε ηα δχν 
ππνζπζηήκαηά ηνπ ) ζην Βαζηθφ „Δξγν 
 
12.1 Αλάιπζε Γηαζεζηκόηεηαο 

Όπσο απαηηείηαη απφ ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζα εθπνλεζεί κία αλάιπζε 
δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε έλα απφ ηα δχν ππνζπζηήκαηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο BACS. Ζ αλάιπζε ζα ππνζηεξίδεηαη πιήξσο απφ ηα κνληέια πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο θαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα παξαζέζεη ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα ζην 
Βαζηθφ Έξγν αιιά θαη απφ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηνπ ζε παξφκνηα ζπζηήκαηα ζηελ 
ιεηηνπξγία θαη ηηο πεγέο ησλ ζηνηρείσλ, ελψ ζα παξαδψζεη ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε 
ζηελ ΑΜ πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, κε βάζε ηα 
παξαθάησ : 

 

 Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ γηα ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα, 

 Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ φισλ ησλ κεκνλσκέλσλ εμαξηεκάησλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο, φπσο απψιεηα θεληξηθνχ ειέγρνπ, 

 Γηαζεζηκφηεηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

 Γηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί. 

 
Σν ζχζηεκα BACS δελ ζα έρεη ζπλνιηθή δηαζεζηκφηεηα κηθξφηεξε απφ 99.95%. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα ζπκπεξηιάβεη ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνηάζεψλ ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
απηψλ ησλ απαηηήζεσλ γηα θάζε έλα απφ ηα δχν ππνζπζηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
BACS..  
 
 
12.2 Πξνζηαζία έλαληη εζσηεξηθώλ αζηνρηώλ 

Σν ζχζηεκα ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηζηξέθεη απηφκαηα ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη 
απφδνζε, κεηά απφ νπνηαδήπνηε κεκνλσκέλε αζηνρία ινγηζκηθνχ ή ηεο κνλάδνο 
επεμεξγαζίαο, εληφο ελφο πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (10 ιεπηά ην 
κέγηζην), ρσξίο λα ζεκεησζεί απψιεηα ή θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ.  
 
Σν ζχζηεκα ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληέρεη αζηνρία ηνπ ινγηζκηθνχ, ρσξίο λα 
ζεκεηψλεηαη δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Ζ βιάβε πνπ ζα ζεκεηψλεηαη ζε κία απφ 
ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο δελ ζα πξνθαιεί αλαζηάησζε ζηηο 
ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή νπνηαδήπνηε απψιεηα ή θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ, κε 
εμαίξεζε ηελ νζφλε ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο.  
 
Κάζε νζφλε ζα πεξηιακβάλεη έλα κφληκν ρξσκαηηθφ θάζκα θαη έλδεημε ψξαο, πξνο 
επηβεβαίσζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πεγή ηεο έλδεημεο ψξαο 
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(θεληξηθά ή ηνπηθά) ζα ζπγρξνλίδεηαη κε ην θεληξηθφ ξνιφη, κε κέγηζηε απφθιηζε 1 
δεπηεξνιέπηνπ.  
 
Ο αλάδνρνο ζα απνδείμεη ζηελ έθζεζε ηεο κειέηεο ηνπ ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 
ηθαλνπνηεζνχλ νη αλσηέξσ απαηηήζεηο.  
 
 
12.3 Πξνζηαζία έλαληη εζσηεξηθώλ αιιεινδηαηαξαρώλ  ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε λα ζρεδηάζεη έλα ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα πνπ 
πξνζθέξεη πξνζηαζία έλαληη εζσηεξηθψλ αιιεινδηαηαξαρψλ, νη νπνίεο ζα 
κπνξνχζαλ λα ππνβαζκίζνπλ ή λα δηαθφςνπλ ηελ ιεηηνπξγία. 
 
Ο Αλάδνρνο  ζα πξνζδηνξίζεη ηηο πηζαλέο πεγέο αιιεινδηαηαξαρψλ, λα εθηηκήζεη ηηο 
δπλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο θαη λα εθαξκφζεη ηηο αλάινγεο κειεηεηηθέο ιχζεηο ψζηε λα 
απνθεπρζεί ε ππνβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμ απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. 
 
Ζ απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο, φρη πεξηνξηζηηθά.  

 Ζ δηάηαμε ησλ νζνλψλ δελ ζα ππνβαζκίδεηαη ιφγσ ειεθηξνκαγλεηηθήο 
επίδξαζεο.  

 Οη ζπλδέζεηο ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ ηνπ επεμεξγαζηή λα «κνλσζνχλ» ψζηε 
λα απνθεπρζεί ε κε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

 Γηα ηελ έλδεημε ψξαο θαη ηελ ρξνλνζήκαλζε (time stamping), ην ζχζηεκα ζα 
εμαζθαιίδεη ζθάικα κηθξφηεξν ηνπ ελφο δεπηεξνιέπηνπ, αθφκε θαη ππφ 
δπζκελείο ζπλζήθεο (MTBF ζα θαζνξηζηεί αξγφηεξα). 

 Όινη νη επεμεξγαζηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κλήκεο, δελ ζα 
θαηαζηξέθνληαη ιφγσ απψιεηαο ή ζηηγκηαίαο πηψζε  ηάζεο, ελψ ζα έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα επαλεθθηλνχλ απηφκαηα κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξνρήο 
ηζρχνο.  

 Γελ ζα ππάξρεη απψιεηα ζεκαληηθήο κλήκεο θαηά νπνηαδήπνηε απψιεηα 
παξνρήο ηζρχνο.  

 
 
12.4 Πξνζηαζία έλαληη εμσηεξηθώλ δηαηαξαρώλ 

Σν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη πξνζηαζία έλαληη εμσηεξηθψλ δηαηαξαρψλ (ειεθηξνινγηθψλ 
θαη κε). Δδψ πεξηιακβάλεηαη, φρη πεξηνξηζηηθά, ε πξνζηαζία έλαληη θεξαπλψλ θαη 
έλαληη βξαρπθπθισκάησλ, φπνπ πξνθχπηεη αλάγθε. 
 
 
12.5 Αμηνιόγεζε ηεο αζθάιεηαο 

Θα δηελεξγεζεί αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο.  
 
θνπφο απηψλ ησλ αμηνινγήζεσλ είλαη λα απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη φζνλ αθνξά ηηο 
ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχλ πςειφ επίπεδν δηαζθάιηζεο αζθαιείαο ηνπ επηβαηηθνχ 
θνηλνχ (ελεξγνπνίεζε ζελαξίσλ απαγσγήο θαπλνχ κε αλεκηζηήξεο BSF, OTE, SAF 
θαη JF, ελεξγνπνίεζεο ησλ κεραλνθίλεησλ βαιβίδσλ ππξφζβεζεο κε λεξφ, ζηάζεο 
ησλ αλειθπζηήξσλ ζε πεξίπησζε θσηηάο, θηι)  ην ζχζηεκα BACS  ζα έρεη επίπεδν 
αζθάιεηαο ην νπνίν είλαη ηζνδχλακν ηνπιάρηζηνλ κε απηφ ελφο ζπζηήκαηνο επηπέδνπ 
SIL 2.  
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Οη αλσηέξσ αμηνινγήζεηο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ 
πνπ εθηίζεληαη ζην Κεθάιαην 3  ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο θαη ζα βαζίδνληαη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλειήθζεζαλ θαη ζηελ ηεθκεξίσζε πνπ εθπνλήζεθε απφ ηνλ 
Αλάδνρν. 
 
Οη φξνη γηα ηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζα δνκεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ, θπξίσο κε βάζε ηα εμήο: 

 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγηθήο θαη ηερληθήο αζθάιεηαο. 
 
 

 
 
 

13 ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη επηηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα 
πηζηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2000.  
 
Ζ Αηηηθφ Μεηξφ ζα ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο πξηλ απφ θάζε δνθηκή 
Πνηφηεηαο πνπ ζα εθηειείηαη  ζην Δξγνζηάζην, θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
παξαθνινπζήζεη φιεο απηέο ηηο δνθηκέο.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ Πνηφηεηαο ζηα 
θαηάιιεια έληππα Δθζέζεσλ Δξγνζηαζηαθψλ Γνθηκψλ. Γηα θάζε ππνζχζηεκα, 
εξκάξην ή ηεκάρην ηνπ εμνπιηζκνχ, απηέο νη εθζέζεηο δνθηκψλ ζα νξγαλψλνληαη θαη 
ζα νκαδνπνηνχληαη ζε θαθέινπο, θαη ζα παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο Δξγνζηαζηαθέο 
Γνθηκέο Παξαιαβήο. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη θαη ζα ηεξεί ελεκεξσκέλν εκεξνιφγην, πνπ ζα πεξηέρεη 
ιεπηνκεξή πεξηγξαθή φισλ ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ζην ινγηζκηθφ θαη ζηνλ πιηθφ 
εμνπιηζκφ ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα, απφ ηνλ ρξφλν έγθξηζεο απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ, 
κέρξη ηνλ ρξφλν παξαιαβήο απφ ηελ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. 
Σν έληππν απηφ ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ηππηθέο απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηέηνηνπ είδνπο ηεθκεξίσζε.  
 

14 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΔΙΓΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 
14.1 Καηάινγνο Δμαξηεκάησλ θαη Καηάινγνο Αληαιιαθηηθώλ 

χκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ: 
 

 έλαλ θαηάινγν εμαξηεκάησλ πνπ ζα πεξηέρεη φια ηα ζεκαληηθά 
εμαξηήκαηα ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο BACS (θαη ζηα δχν 
ππνζπζηήκαηα απηνχ) κε πιήξε ζηνηρεία έθαζηνπ θαηαζθεπαζηή.  
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 έλαλ θαηάινγν Αληαιιαθηηθψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
BACS (θαη ζηα δχν ππνζπζηήκαηα απηνχ), ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ 
αζθαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 
Ο θαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ.  
 
Ζ Αηηηθφ Μεηξφ ζα είλαη ν θχξηνο φισλ ησλ παξαδνζέλησλ αληαιιαθηηθψλ. Ο 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά θάζε ρξεζηκνπνηεκέλν  εμάξηεκα κε 
θαηλνχξγηα αληαιιαθηηθά, ή απνδεθηά αληαιιαθηηθά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
εγγχεζεο. 
 
ηνλ θαηάινγν ησλ αληαιιαθηηθψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίδεη ηνλ ρξφλν 
παξαγγειίαο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλερίζεη γηα 
πεξίνδν 10 εηψλ κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ ηειεπηαίνπ ρξνληθά ζηαζκνχ, ηελ 
πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ή απνδεθηψλ θαη ζπκβαηψλ  ελαιιαθηηθψλ 
αληαιιαθηηθψλ, γηα ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα 
παξέρνληαη επαξθή αληαιιαθηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ BACS, βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζε παξφκνηα έξγα  Θα παξαζρεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 10 % θαηά κέζν φξν 
ησλ εγθαηαζηαζέλησλ ζηνηρείσλ- ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαησηέξσ: 

 
Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

Δπεμεξγαζηήο Δπηθνηλσλίαο γηα PC γηα server Σνπιάρηζηνλ  1 

SMR client/server Σνπιάρηζηνλ 1  

Σξνθνδνηηθά PLC Σνπιάρηζηνλ 1 γηα θάζε ηχπν 

PLC - CPU Σνπιάρηζηνλ 1 γηα θάζε ηχπν 

Δπεμεξγαζηήο Δπηθνηλσλίαο γηα Ζ/Τ  Σνπιάρηζηνλ 1 γηα θάζε ηχπν 

Μνλάδεο I/O  Σνπιάρηζηνλ 1 γηα θάζε ηχπν 

Μνλάδεο Οπηηθήο Εεχμεο  Σνπιάρηζηνλ 1 γηα θάζε ηχπν 

 
 

14.2 Δηδηθά εξγαιεία θαη εμνπιηζκόο δνθηκώλ 

χκθσλα κε ηελ Γεληθή Πξνδηαγξαθή, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη έλαλ θαηάινγν φισλ 
ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ δνθηκψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ βαζηθή επηζθεπή ζθαικάησλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
εμνπιηζκνχ. Ο ηχπνο θαη ε πνζφηεηα ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ δνθηκήο 
πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζα επαξθνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία  θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 
Όηαλ ζεσξείηαη φηη ν εμνπιηζκφο δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ, 
π.ρ. επεμεξγαζηέο ππνινγηζηψλ, θ.ιπ., ηφηε ν Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίζεη δηαζέζηκεο 
ζηελ Αζήλα κνλάδεο ζπληήξεζεο/επηζθεπήο. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο κνλάδεο 
ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελψλ, ν αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 
ζπληεξείηαη ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο.  
 
Ο θαηάινγνο ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ δνθηκψλ ζα πεξηέρεη ηηο 
παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 

 Αξηζκφ ζεηξάο γηα ιφγνπο αλαγλψξηζεο, 

 Πεξηγξαθή ηνπ εξγαιείνπ / εμνπιηζκνχ δνθηκήο, 

 Πξνηεηλφκελε πνζφηεηα 
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 Πιήξε ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή 
 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηελ παξνρή θνξεηνχ εμνπιηζκνχ δνθηκψλ, γηα ην 
πξνζδηνξηζκφ, π.ρ., ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  Ο εμνπιηζκφο απηφο ζα έρεη 
ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία, ρσξίο λα επεξεάδεη ηα 
ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπθισκάησλ ή εμνπιηζκνχ. ην 
πιαίζην απηφ, ν φξνο «θνξεηφο» ζα ελλνεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα κπνξεί λα 
κεηαθέξεηαη, λα ζπλδέεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί απφ έλα άηνκν πνπ κεηαθέξεη φινλ ηνλ 
απαηηνχκελν ζρεηηθφ εμνπιηζκφ. 
 
 
 

Παξάξηεκα  A – ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΗΜΔΙΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΔΡΙΜΟΤ ΝΔΩΝ 
ΗΡΑΓΓΩΝ / ΣΑΘΜΩΝ  

Λόγσ ηεο νξνινγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αθξσλύκησλ πνπ 
πεξηέρνληαη ην παξόλ παξάξηεκα ζα δνζεί κόλν ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. 

Τπφκλεκα Πίλαθα: 

DI – Φεθηαθή Δίζνδνο, DO – Φεθηαθή Έμνδνο, AI – Αλαινγηθή Δίζνδνο, AO – Αλαινγηθή Έμνδνο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ BLAST SHAFT  FAN (BSF) / PLC 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

BSF SWB 

Switchboard 

Incoming Switch 
ON 

1    Status 

Incoming fault 1    Alarm 

General fault 1    Alarm 

Selector switch 

Remote 1    Status 

Local Normal 1    Status 

Local Emergency 1    Status 

Selector switch 
Supply 1    Status 

Exhaust 1    Status 

Fireman Box Active  1   Indication Lamp 

Push Button 
Lamp test 1    Status 

Acknowledge 1    Status 

        

BSF-1 Inverter 

Frequency 
Converter 

Fuse 
disconnector Off 

1    Status 

Inverter ready 1    Alarm 

Inverter electrical 
fault 

1    Alarm 

Inverter Running 1    Status 

Running Speed   1  4 to 20 mA / RPM 

Fan Current   1  4 to 20 mA / A 

BSF-1 

Stop  1   

Commands to 
Inverter 

Run  
High Speed/ Low 
Speed 

 1   

Start Supply  1   

Start Exhaust  1   
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Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

BSF-1-SWB Push Button 

Stop 1    Status 

Low Speed 1    Status 

High Speed 1    Status 

BSF-1 DPS 
Air flow 
verification 

Running in Supply 1    Status 

Running in 
Exhaust 

1    Status 

BSF-1 Motor BSF-1 

DE Bearing Temp  1    Alarm 

NDE Bearing 
Temp  

1    Alarm 

Winding Temp  1    Alarm 

BSF-1  
Vibration Sensor 

BSF-1 Vibration    1  4 – 20mA  

Maintenance switch 
BSF-1 

BSF-1 In Maintenance 1    alarm 

BSF-1-SWB BSF-1 
Vibration  1   Status / Alarm 

Indication lamps Air Flow  1   
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Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

BSF-2 Inverter 

Frequency 
Converter 

Fuse 
disconnector Off 

1    Status 

Inverter ready 1    Alarm 

Inverter electrical 
fault 

1    Alarm 

Inverter Running 1    Status 

Running Speed   1  4 to 20 mA / RPM 

Fan Current   1  4 to 20 mA / A 

BSF-2 

Stop  1   

Commands to 
Inverter 

Run  
High Speed/ Low 
Speed 

 1   

Start Supply  1   

Start Exhaust  1   

BSF-2-SWB Push Button 

Stop 1    Status 

Low Speed 1    Status 

High Speed 1    Status 

BSF-2 DPS 
Air flow 
verification 

Running in Supply 1    Status 

Running in 
Exhaust 

1    Status 

BSF-2 Motor BSF-2 

DE Bearing Temp  1    Alarm 

NDE Bearing 
Temp  

1    Alarm 

Winding Temp  1    Alarm 

BSF-2  
Vibration Sensor 

BSF-2 Vibration    1  4 – 20mA  

Maintenance switch 
BSF-2 

BSF-2 In Maintenance 1    alarm 

BSF-2-SWB BSF-2 
Vibration  1   Status / Alarm 

Indication lamps Air Flow  1   

        

MOD *) 
 

Air Relief 
Damper 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    

Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

BSF-1  
Fan Damper 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    

Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

BSF-2  
Fan Damper 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    

Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

*)    ΖΜΔΗΧΖ: Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ MOD κπνξεί λα ππάξμνπλ έσο 
θαη 4 ηκήκαηα γηα ην MOD π.ρ. 4 ζήκαηα γηα αλνηθηή θαη 4 ζήκαηα γηα 
θιεηζηή ζέζε 
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Hardwired ζήκαηα απφ ην FB ηνπ ζηαζκνχ “Ν” πξνο ην PLC ηνπ BSF ηνπ ζηαζκνχ 
“Ν” 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  
Hardwired Signals 
from the FB  
to the PLC  

Selector switch 
**) 

Remote 1    Status 

Scenarios 1    Status 

**ΖΜΔΗΧΖ:Σα παξαπάλσ ζήκαηα ηνπ FB ηνπ ζηαζκνχ “Ν” ζα κεηαθέξνληαη πξνο 
ηα PLC ησλ BSF ησλ ζηαζκψλ “N+1”θαη  “N-1“ κέζσ επηθνηλσλίαο peer-to-peer. 

 

Hardwired ζήκαηα από/πξνο ην FB ηνπ ζηαζκνύ “N” πξνο/από ηνλ πίλαθα BSF ηνπ 
ζηαζκνύ “N” 

I=Δίζνδνο απφ ην FB   O= Έμνδνο πξνο ην FB 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

From/to 
SB 

Remarks 

   I O  

Hardwired Signals 
from/to the FB 
to/from the SB  

BSF-1, 2 Stopped  2 

Indication lamps on 
FB 

BSF-1, 2 
running 
in Supply 

 2 

BSF-1, 2 
running 
in Exhaust 

 2 

Push Button 

–scenario 
platform 

1  

FB Commands 
scenario 
concourse 

1  

 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα θαζνξηζζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεπηνκεξνχο θάζεο ζρεδηαζκνχ ηνπ αεξηζκνχ ζεξάγγσλ θαη ζηαζκψλ 
θαη ζπζηεκάησλ HVAC. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ SAF / PLC 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  
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Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

SAF SWB 

Switchboard 

Incoming Switch 
ON 

1    Status 

Incoming fault 1    Alarm 

General fault 1    Alarm 

Selector switch 

Remote 1    Status 

Local Normal 1    Status 

Local Emergency 1    Status 

Fireman Box Active  1   Indication Lamp 

Push Button 
Lamp test 1    Status 

Acknowledge 1    Status 

        

SAF-1 Inverter 

Frequency 
Converter 

Fuse 
disconnector Off 

1    Status 

Inverter ready 1    Alarm 

Inverter electrical 
fault 

1    Alarm 

Inverter Running 1    Status 

Running Speed   1  4 to 20 mA / RPM 

Fan Current   1  4 to 20 mA / A 

SAF-1 

Stop  1   

Commands to 
Inverter 

Run  
High Speed/ Low 
Speed 

 1   

Start Supply  1   

SAF-1-SWB Push Button 

Stop 1    Status 

Low Speed 1    Status 

High Speed 1    Status 

SAF-1 DPS 
Air flow 
verification 

Running in Supply 1    Status 

SAF-1 Motor SAF-1 

DE Bearing Temp  1    Alarm 

NDE Bearing 
Temp  

1    Alarm 

Winding Temp  1    Alarm 

SAF-1  
Vibration Sensor 

SAF-1 Vibration    1  4 – 20mA  

Maintenance switch 
SAF-1 

SAF-1 In Maintenance 1    alarm 

SAF-1-SWB SAF-1 
Vibration  1   Status / Alarm 

Indication lamps Air Flow  1   
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Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

SAF-2 Inverter 

Frequency 
Converter 

Fuse 
disconnector Off 

1    Status 

Inverter ready 1    Alarm 

Inverter electrical 
fault 

1    Alarm 

Inverter Running 1    Status 

Running Speed   1  4 to 20 mA / RPM 

Fan Current   1  4 to 20 mA / A 

SAF-2 

Stop  1   

Commands to 
Inverter 

Run  
High Speed/ Low 
Speed 

 1   

Start Supply  1   

SAF-2-SWB Push Button 

Stop 1    Status 

Low Speed 1    Status 

High Speed 1    Status 

SAF-2 DPS 
Air flow 
verification 

Running in Supply 1    Status 

SAF-2 Motor SAF-2 

DE Bearing Temp  1    Alarm 

NDE Bearing 
Temp  

1    Alarm 

Winding Temp  1    Alarm 

SAF-2  
Vibration Sensor 

SAF-2 Vibration    1  4 – 20mA  

Maintenance switch 
SAF-2 

SAF-2 In Maintenance 1    alarm 

SAF-2-SWB SAF-2 
Vibration  1   Status / Alarm 

Indication lamps Air Flow  1   

        

MOD *) 

SAF-1  
Fan Damper 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    

Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

SAF-2  
Fan Damper 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    

Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

*)    ΖΜΔΗΧΖ:Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ MOD κπνξεί λα ππάξμνπλ έσο 
θαη 4 ηκήκαηα γηα ην MOD π.ρ. 4 ζήκαηα γηα αλνηθηή θαη 4 ζήκαηα γηα 
θιεηζηή ζέζε 

. 
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Hardwired ζήκαηα απφ ην FB ηνπ ζηαζκνχ “Ν” πξνο ην PLC ηνπ SAF ηνπ ζηαζκνχ 
“Ν” 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  
Hardwired Signals 
from the FB  
to the PLC  

Selector switch 
**) 

Remote 1    Status 

Scenarios 1    Status 

**) ΖΜΔΗΧΖ:Σα παξαπάλσ ζήκαηα ηνπ FB ηνπ ζηαζκνχ “Ν” ζα κεηαθέξνληαη 
πξνο ηα PLC ησλ SAF ησλ ζηαζκψλ “N+1”θαη  “N-1“ κέζσ επηθνηλσλίαο peer-to-
peer. 

 

Hardwired ζήκαηα από/πξνο ην FB ηνπ ζηαζκνύ “N” πξνο/από ηνλ πίλαθα SAF ηνπ 
ζηαζκνύ “N” 

I=Δίζνδνο απφ ην FB   O= Έμνδνο πξνο ην FB 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

From/to 
SB 

Remarks 

   I O  

Hardwired Signals 
from/to the FB 
to/from the SB  

SAF-1, 2 Stopped  2 Indication lamps on 
FB SAF-1, 2 Running  2 

Push Button 

–scenario 
platform 

1  

FB Commands 
scenario 
concourse  

1  

 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα θαζνξηζζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεπηνκεξήο θάζεο ζρεδηαζκνχ ηνπ αεξηζκνχ ζεξάγγσλ θαη ζηαζκψλ 
θαη ζπζηεκάησλ HVAC. 
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ειίδα 73 απφ 85 

ΠΙΝΑΚΑ OTE / PLC 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

OTE SWB 

Switchboard 

Incoming Switch 
ON 

1    Status 

Incoming fault 1    Alarm 

General fault 1    Alarm 

Selector switch 

Remote 1    Status 

Local Normal 1    Status 

Local Emergency 1    Status 

Fireman Box Active  1   Indication Lamp 

Push Button 
Lamp test 1    Status 

Acknowledge 1    Status 

        

OTE-1 Inverter 

Frequency 
Converter 

Fuse 
disconnector Off 

1    Status 

Inverter ready 1    Alarm 

Inverter electrical 
fault 

1    Alarm 

Inverter Running 1    Status 

Running Speed   1  4 to 20 mA / RPM 

Fan Current   1  4 to 20 mA / A 

OTE-1 

Stop  1   

Commands to 
Inverter 

Run  
High Speed/ Low 
Speed 

 1   

Start Exhaust  1   

OTE-1-SWB Push Button 

Stop 1    Status 

Low Speed 1    Status 

High Speed 1    Status 

Running in 
Exhaust 

1    Status 

OTE-1 Motor OTE-1 

DE Bearing Temp  1    Alarm 

NDE Bearing 
Temp  

1    Alarm 

Winding Temp  1    Alarm 

OTE-1  
Vibration Sensor 

OTE-1 Vibration    1  4 – 20mA  

Maintenance switch 
OTE-1 

OTE-1 In Maintenance 1    alarm 

OTE-1-SWB OTE-1 
Vibration  1   Status / Alarm 

Indication lamps Air Flow  1   
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ειίδα 74 απφ 85 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

OTE-2 Inverter 

Frequency 
Converter 

Fuse 
disconnector Off 

1    Status 

Inverter ready 1    Alarm 

Inverter electrical 
fault 

1    Alarm 

Inverter Running 1    Status 

Running Speed   1  4 to 20 mA / RPM 

Fan Current   1  4 to 20 mA / A 

OTE-2 

Stop  1   

Commands to 
Inverter 

Run  
High Speed/ Low 
Speed 

 1   

Start Exhaust  1   

OTE-2-SWB Push Button 

Stop 1    Status 

Low Speed 1    Status 

High Speed 1    Status 

Running in 
Exhaust 

1    Status 

OTE-2 Motor OTE-2 

DE Bearing Temp  1    Alarm 

NDE Bearing 
Temp  

1    Alarm 

Winding Temp  1    Alarm 

OTE-2  
Vibration Sensor 

OTE-2 Vibration    1  4 – 20mA  

Maintenance switch 
OTE-2 

OTE-2 In Maintenance 1    alarm 

OTE-2-SWB OTE-2 
Vibration  1   Status / Alarm 

Indication lamps Air Flow  1   

        

MOD *) 

OTE-1  
Fan Damper 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    

Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

OTE-2  
Fan Damper 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    

Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

Platform 
Smoke Exhaust 
Damper Track 1 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    

Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

Platform 
Smoke Exhaust 
Damper Track 2 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    

Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

MOD *) 
OTE 
Smoke Exhaust 
Damper Track 1 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    



 

 

ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

 

 

 

 

ειίδα 75 απφ 85 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  
Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

OTE 
Smoke Exhaust 
Damper Track 2 

Close  1   Command 

Open 1    
Command from SB 

Closed 1    

Open 2    Status *) 

Closed 2    Status *) 

        

*)    ΖΜΔΗΧΖ:Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ MOD κπνξεί λα ππάξμνπλ 
έσο θαη 4 ηκήκαηα γηα ην MOD π.ρ. 4 ζήκαηα γηα αλνηθηή θαη 4 ζήκαηα γηα 
θιεηζηή ζέζε 

Hardwired ζήκαηα από ην FB ηνπ ζηαζκνύ “N” πξνο ην OTE-PLC ηνπ ζηαζκνύ “N” 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  
Hardwired Signals 
from the FB  
to the PLC  

Selector switch 
**) 

Remote 1    Status 

Scenarios 1    Status 

 

Hardwired ζήκαηα από/πξνο ην FB ηνπ ζηαζκνύ “N” πξνο/από ηνλ πίλαθα ΟΣΔ ηνπ 
ζηαζκνύ “N” 

I=Δίζνδνο απφ ην FB   O= Έμνδνο πξνο ην FB 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

From/to 
SB 

Remarks 

   I O  

Hardwired Signals 
from/to the FB 
to/from the SB  

OTE-1, 2 Stopped  2 
Indication lamps on 
FB OTE-1, 2 

running 
in Exhaust 

 2 

Push Button 

–scenario 
platform 

1  
FB Commands 

scenario 
concourse 

1  

 
 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα θαζνξηζζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεπηνκεξήο θάζεο ζρεδηαζκνχ ηνπ αεξηζκνχ ζεξάγγσλ θαη ζηαζκψλ 
θαη ζπζηεκάησλ HVAC. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ JET-FAN / PLC 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  
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ειίδα 76 απφ 85 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

JF SWB 

Switchboard 

Incoming Switch 
ON 

1    Status 

Incoming fault 1    Alarm 

General fault 1    Alarm 

Selector switch 

Remote 1    Status 

Local Normal 1    Status 

Local Emergency 1    Status 

Selector switch 
Supply 1    Status 

Exhaust 1    Status 

Fireman Box Active  1   Indication Lamp 

Push Button 
Lamp test 1    Status 

Acknowledge 1    Status 

        

JF 

Jet Fan 1, 2 

Running in Supply 2    Status 

Running in 
Exhaust 

2    
Status 

Fault 2    Alarm  

DE Bearing Temp 2    Alarm 

NDE Bearing 
Temp  

2    
Alarm 

Winding Temp  2    Alarm 

Vibration    2  4 to 20 mA  

In Maintenance 2    Alarm 

Start  2    

Stop  2    

JF-SWB  
Vibration  2   Status / Alarm 

Indication lamps Air Flow  2   

 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα θαζνξηζζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεπηνκεξήο θάζεο ζρεδηαζκνχ ηνπ αεξηζκνχ ζεξάγγσλ θαη ζηαζκψλ 
θαη ζπζηεκάησλ HVAC. 
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ειίδα 77 απφ 85 

ΠΙΝΑΚΑ ΡΟΛΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (RSD)/ PLC 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

RSD SWB 

Switchboard 

Incoming Switch 
ON 

1    Status 

Incoming fault 1    Alarm 

General fault 1    Alarm 

Selector switch 

Remote 1    Status 

Local Normal 1    Status 

Local Emergency 1    Status 

Fireman Box Active  1   Indication Lamp 

Push Button 
Lamp test 1    Status 

Acknowledge 1    Status 

        

RSD 
Roller Shutter 
Door 

Open 1    Status 

Closed 1    Status 

Open  1   Command 

Close  1   Command 

 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα θαζνξηζζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεπηνκεξήο θάζεο ζρεδηαζκνχ ηνπ αεξηζκνχ ζεξάγγσλ θαη ζηαζκψλ 
θαη ζπζηεκάησλ HVAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΚΤΣΙΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΗ FB/PLC 
 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  
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ειίδα 78 απφ 85 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

FB  

Selector switch 
**) 

Remote 1    Status 

Scenarios 1    Status 

     Status 

FB “N-1“ Active   1   
Indication Light on FB 

FB “N-2“ Active   1   

Scenarios   2 2   
FB Scenario 
Commands and 
Indication Lights 

General Alarm   1   Indication Light on FB 

FB  indication lights 

Tunnel fans - 
Start  
 

 n   

FB Indication Lights 

Tunnel fans - 
Stop 

 n   

 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα θαζνξηζζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεπηνκεξήο θάζεο ζρεδηαζκνχ ηνπ αεξηζκνχ ζεξάγγσλ θαη ζηαζκψλ 
θαη ζπζηεκάησλ HVAC 
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ειίδα 79 απφ 85 

Παξάξηεκα   Β –  ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΗΜΔΙΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ HVAC KAI H/M 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΑΘΜΩΝ/ΗΡΑΓΓΩΝ 

Λόγσ ηεο νξνινγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αθξσλύκησλ πνπ 
πεξηέρνληαη ην παξόλ παξάξηεκα ζα δνζεί κόλν ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. 

Τπφκλεκα Πίλαθα: 

DI – Φεθηαθή Δίζνδνο, DO – Φεθηαθή Έμνδνο, AI – Αλαινγηθή Δίζνδνο, AO – Αλαινγηθή Έμνδνο. 

 
ΠΙΝΑΚΑ HVAC- θαη  Η/Μ  ζπζηεκάησλ / PLC 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

SWB 

Switchboard 

Incoming Switch 
ON 

1    Status 

Incoming fault 1    Alarm 

General fault 1    Alarm 

Push Button 
Lamp test 1    Status 

Acknowledge 1    Status 

        

SAF-E 

Selector switch 
Remote 1    Status 

Local 1    Status 

Supply Air Fan 
for Technical 
Rooms 

Stop  1   Command 

Run   1   Command 

Stopped  1    Status 

Running 1    Status 

Fault 1    Alarm 

DE Bearing Temp  1    Alarm 

NDE Bearing 
Temp  

1    Alarm 

Winding Temp  1    Alarm 

Vibration    1  4 to 20 mA 

in Maintenance 1    Alarm 

        

EXF  
(large kW) 

Selector switch 
Remote 1    Status 

Local 1    Status 

Exhaust Fan 

Stop  1   Command 

Run   1   Command 

Stopped  1    Status 

Running 1    Status 

Fault 1    Alarm 

DE Bearing Temp  1    Alarm 

NDE Bearing 
Temp  

1    Alarm 

Winding Temp  1    Alarm 

Vibration    1  4 to 20 mA 

In Maintenance 1    Alarm 

        

EXF  
(Small kW) 

Selector switch 
Remote 1    Status 

Local 1    Status 

Exhaust Fan 

Stop  1   Command 

Run   1   Command 

Stopped  1    Status 
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ειίδα 80 απφ 85 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  
Running 1    Status  

Fault 1    Alarm 

In Maintenance 1    Alarm 

        

MOD 
Motorised 
Damper 

Open  1   Command 

Close  1   Command 

Open 1    Status 

Closed 1    Status 

RTS 
Temperature 
Sensor 

Room / Space 
Temperature 

  1  
4 to 20 mA. 
Temperature 

RT Thermostat 
Room 
Temperature 

1    Temperature 

AF Air Filter Filter Clogged  1    Alarm 

DPS Air Flow Fan proving 1    Status 

        

SPF 

Selector switch 
Remote 1    Status 

Local 1    Status 

Staircase 
Pressurisation 
Fan 

On  1   Command 

Stop 1    Command 

Stop 1    Status 

Running 1    Status 

DE Bearing Temp  1    Alarm 

NDE Bearing 
Temp 

1    Alarm 

Winding Temp  1    Alarm 

Vibration    1  4 to 20 mA 

Diff Pressure 1    Alarm 

in Maintenance 1    Alarm 

        

ACC 
Air Cooled 
Chiller 

Run  1   Command 

Stop  1   Command 

Running 1    Status 

Stopped 1    Status 

Fault 1    Alarm 

CHP 

Selector switch 
Remote     Status 

Local     Status 

Chiller Pump 

Run  1   Command 

Stop  1   Command 

Running 1    Status 

Stopped 1    Status 

Fault 1    Alarm 

        

ACU / AHU 
Air Handling 
Unit 

Run  1   Command 

Stop  1   Command 

Running 1    Status 

Stopped 1    Status 

High Pressure 1    Alarm 

Low Pressure 1    Alarm 

Filter Clogged 1    Alarm 

Fault 1    Alarm 

In Maintenance 1    Alarm 
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ειίδα 81 απφ 85 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  
        

FCU Fan Coil Unit 

Stop  1   Command 

Run   3   Command 3 speed 

3 way valve     1 4 to 20 mA 

Room 
Temperature 

  1  4 to 20 mA 

Stopped  1    Status 

Running 3    Status 3 speed 

Fault 1    Alarm 

HP Heat Pump 

Off  1   Command 

On   1   Command 

Off 1    Status 

On 1    Status 

Filter Clogged 1    Alarm 

Fault 1    Alarm 

        

Lighting  
(Normal) 

SWB 

Incoming Switch 
ON 

1    Status 

Voltage 
Supervision 

1    Status 

General Fault 1    Alarm 

Selector Switch 
Remote 1    Status 

Local 1    Status 

 
      

      

Normal Lighting 

Off  1   
Command  
per section 

50%  1   
Command  
per section 

100%  1   
Command  
per section 

Photo sensor 1  1  
Auto control. - As 
required per section 

        

Lighting 
(Emergency) 

Emergency 
Lighting  

On  1   Command 

Off  1   Command 

On 1    Status 

Off 1    Status 

        

Escalator Escalator 

Stop  1   Command 

On 1    Status 

Power Failure 1    Alarm 

Motor overload 1    Alarm 

Emergency Stop 1    Alarm 

Running Up 1    Status 

Running Down 1    Status 

Over Speed 1    Alarm 

Water in escalator 
pit 

1    Alarm 

Global Alarm 1    Alarm 

Comb switch 
operated 

1    Alarm 
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Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  
Hand rail entry 
switch operated 

1    Alarm 

Broken or 
stopped hand rail 

1    Alarm 

        

DEV Deluge Valve 

Valve actuation  1   Command 

Water flow 1    
Status – Water flow 
switch 

        

Lift Lift 

Power Failure 1    Alarm 

Global Alarm 1    Alarm  

Stop  1   Command 

On 1    Status 

Emergency Stop 1    Alarm 

Doors NOT 
closed 

1    Alarm 

Voice 
communications 
activated 

1    Alarm 

Go to Platform 1    Status 

Go to Concourse 1    Status 

Speed limit device 
fault 

1    Alarm 

Highest lift car 
position exceeded 

1    Alarm 

Call button  
de-energised 

1    Alarm 

        

PPS 

SWB 

Incoming Switch 
ON 

1    Status 

Voltage 
Supervision 

1    Status 

General Fault 1    Alarm 

Pump 1 
Running 1    Status 

Fault 1    Status 

Pump 2 
Running 1    Status 

Fault 1    Status 

Pumps 

Flow switch 1    Status 

Sump level Low  1    Status 

Sump Level Low 
Low (Dry) 

1    Alarm 

Sump level High  1    Status 

Sump Level High 
High (Overflow) 

1    Alarm 

        

UPS 
Uninterruptible 
Power Supply 
Unit 

On 1    Status 

On Batteries 1    Alarm 

On Bypass 1    Status 

Common Alarm 1    Alarm 

Operation during 
net supply 

1    Status 

Low battery 1    Alarm 
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ειίδα 83 απφ 85 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα θαζνξηζζεί θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεπηνκεξνχο θάζεο ζρεδηαζκνχ.  

Γεπηεξεχνληα ζπζηήκαηα φπσο FCU ζα κεηαθέξνπλ ζην ΚΔΛ / ECR κφλν ηελ 
έλδεημε ζθάικαηνο ελψ θπιηφκελεο θιίκαθεο θαη αλειθπζηήξεο ζα κεηαθέξνπλ έλα 
ζπιινγηθφ ζθάικα θαη ην θνκβίνλ θηλδχλνπ γηα θάζε ειεγρφκελν ζχζηεκα. 



 

 

ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

 

 

 

 

ειίδα 84 απφ 85 

Παξάξηεκα Γ – ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΟΤ FDS ΜΔ ΣΟ HVAC ΣΩΝ ΝΔΩΝ 
ΣΑΘΜΩΝ- ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Λόγσ ηεο νξνινγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αθξσλύκησλ πνπ 
πεξηέρνληαη ην παξόλ παξάξηεκα ζα δνζεί κόλν ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. 

Τπφκλεκα Πίλαθα: 

DI – Φεθηαθή Δίζνδνο, DO – Φεθηαθή Έμνδνο, AI – Αλαινγηθή Δίζνδνο, AO – Αλαινγηθή 
Έμνδνο. 

I/O ήκαηα από ην  FAP πξνο ην HVAC- ύζηεκα πίλαθα PLC  

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

FDS 

FAP 

Power supply 
fault 

1    Alarm 

Global Detector 
fault 

1    Alarm 

Operation ON 1    Status 

Operation OFF 1    Status 

Reset of FAP 1    Status 

Fire Alarm 

Under Platform 1    Alarm 

Platform  1    Alarm 

Concourse 1    Alarm 

Shafts 1    
Alarm 
(1 per shaft) 

Technical rooms 1    
Alarm  
(1 per room) 

Staff rooms 1    
Alarm  
(1 per room) 

Escalators 1    
Alarm, (1 per 
Escalator group) 

Lifts 1    
Alarm,  
(1 per Lift group) 

Pump room 1    Alarm  

Fire Damper 

FDTM closed 1    
Alarm 
(1 per Fire Damper) 

FDETM closed 1    
Alarm 
(1 per Fire Damper) 

Hardwired ζήκαηα από ην  FAP πξνο ηνλ πίλαθα  

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

to 
SB 

Remarks 

FDS  FAP 

Stop EXF- … 1 Command (per Fan) 

Stop SAF-E 1 Command (per Fan) 

Stop HP 1 Command  

Stop ACU … 1 Command (per ACU) 

Stop FCU … 1 Command (per FCU) 

Close MOD … 1 Command (per MOD) 

FD Closed 1 
Alarm  
(per Fan system) 



 

 

ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

 

 

 

 

ειίδα 85 απφ 85 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα θαζνξηζζεί θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεπηνκεξνχο θάζεο ζρεδηαζκνχ ηεο ππξαλίρλεπζεο.  

 
 
 
 
 
 

Παξάξηεκα Γ - ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΤΛΛΟΓΗ ΚΟΜΙΣΡΟΤ  ΜΔ ΣΟ ΤΣΗΜΑ BACS- ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Equipment 
Designation 

Equipment 
Type 

Control & 
Monitoring   

Link to PLC Remarks 

DI DO AI AO  

ΑΚ 

SWB 

Global Detector 
fault 

1    Alarm 

Selector switch 
Local/Remote 

1    Alarm 

ΑΚ 

Open command 
to the doors  

1   Command 

Power off of 
ΑΚ  

1   Command 

Open status per 
door  n 

   
Indication 
 

FAP 
Command from 
FAP ΑΚ to open 
the doors 1 

   
Indication 
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