
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΟΥ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Περιγραφή 

Κεντρική Μονάδα συλλογής και διάθεσης αστικών αποβλήτων για δίκτυα κενού,  με μία βασική και μίας 

εφεδρική αντλία  τύπου λοβού, ταυτόχρονης διπλής λειτουργίας αναρρόφησης και κατάθλιψης, πλήρης, 

με δικλείδες απομόνωσης, διαστολικούς συνδέσμους (expansion joints), βαλβίδες αντεπιστροφής και 

προσυναρμολογημένα εξαρτήματα σύνδεσης με χαλύβδινη βάση ανάρτησης της μονάδας. Η μονάδα 

διατηρεί προεπιλεγόμενο επίπεδο εύρους κενού στο δίκτυο, αναρροφά τα εισερχόμενα λύματα και τα 

καταθλίβει ταυτόχρονα στον αποδέκτη 

Η μονάδα θα είναι ενδεικτικού τύπου Vogelsang VacUnit Double Pump Station V……, ονομαστικής παροχής 

αντλιών 2x….. m3/h, με κινητήρες 2x …kW 

Αντλίες  

Οι αντλίες θα είναι τύπου λοβού, ικανές να δημιουργούν κενό στην αναρρόφηση, για την συλλογή 

λυμάτων, και να καταθλίβουν ταυτόχρονα τα λύματα προς τον τελικό αποδέκτη. Οι αντλίες θα είναι 

τοποθετημένες σε οριζόντια διάταξη ώστε να αποσβεννύονται οι παλμοί πίεσης και οι κραδασμοί 

Η διάταξη της αντλίας θα επιτρέπει ταχεία πρόσβαση στο εσωτερικό της για συντήρηση, με αφαίρεση του 

εμπρόσθιου προστατευτικού καλύμματος. Οι άξονες της αντλίας δεν θα έρχονται σε επαφή με το υγρό. Το 

άνοιγμα της αντλίας θα επιτρέπει ελεύθερη διέλευση στερεών τουλάχιστον 60mm.  

Η αντλία και ο κινητήρας εναλλασσομένου ρεύματος θα είναι διαμορφωμένα σε συμπαγή διάταξη ‘’piggy‐

back’’, με την αντλία κάτω από τον κινητήρα, οδηγούμενη από αυτόν μέσω ιμάντα μικρής διαμέτρου 

τύλιξης, τύπου Poly‐V. 

Στην κατάθλιψη των αντλιών θα υπάρχουν βαλβίδες αντεπιστροφής για την παρεμπόδιση της ροής προς 

τα πίσω, όταν η αντλία δεν λειτουργεί 

Η αναρρόφηση και η κατάθλιψη θα περιλαμβάνουν διαστολικούς συνδέσμους, ώστε να αποφεύγονται οι 

κραδασμοί στις σωληνώσεις, και δικλείδες απομόνωσης με χειροτροχό, για την απομόνωση κάθε αντλίας 

από το σύστημα, για σκοπούς συντήρησης. 

Η αντλία θα λειτουργεί απρόσκοπτα στην περίπτωση συνεχούς αναρρόφησης αέρα, για την δημιουργία 

κενού ή την αποκατάσταση κενού στην περίπτωση διαρροών 

Οι λοβοί της αντλίας θα είναι ειδικής κατασκευής, για ανθεκτικότητα στην διέλευση στερεών σωμάτων και 

σε μακρόϊνα υλικά 

Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας και κινητήρα 

Οι κεντρικές μονάδες θα τοποθετηθούν στα σημεία που προβλέπονται από την Μελέτη και οι αντλίες 

λοβού θα έχουν τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Παροχή = 2x….. m3/h  



• Κινητήρας λειτουργίας σε 400/690, 50Hz, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙP54 

• Ισχύς κινητήρα = 2x….kW 

• Ισχύς λειτουργίας = …kW σε 0,6bar 

• Μέγιστο ύψος αναρρόφησης = 8m ΣΥ 

• Ταχύτητα περιστροφής = …..rpm 

• Αντλία αυτόματης αναρρόφησης και ανθεκτική σε λειτουργία χωρίς υδραυλικό φορτίο 

• Σπαστό, ρυθμιζόμενο κέλυφος αντλίας από φαιό χυτοσίδηρο 

• Περιστροφικοί λοβοί 2 πτερυγίων, χαλύβδινοι, με επικάλυψη ειδικού ελαστικού για χρήση με 

λύματα 

• 4 δικλείδες ευθέων άκρων, DN….  

• 2 διατάξεις αντεπιστροφής από φαιό χυτοσίδηρο και NBR 

• 2 διαστολικοί σύνδεσμοι DN… 

• Πίλαρ από γαλβανισμένο χάλυβα για την στέγαση του συνόλου του εξοπλισμού 

• 2 βάσεις στήριξης των αντλιών από γαλβανισμένο χάλυβα 

 

Πίνακας Ελέγχου 

Πλήρης Πίνακας Ελέγχου του συστήματος 2 αντλιών ισχύος … kW, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον 

ΙΡ54, αναρτημένος σε ανεξάρτητο πλαίσιο, πλήρως καλωδιωμένος, έτοιμος προς χρήση. 

• Τάση λειτουργίας 3x 400/690V, 50Hz 

• Μονάδα Ελέγχου: Προγραμματιζόμενο PLC με οθόνη, με προστασία Κωδικού 

• Έλεγχος κενού: Αυτόματος, μέσω συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης κενού 

• Κεντρικός Διακόπτης On/Off και διακοπής έκτακτης ανάγκης (emergency) 

• Διακόπτης θέσης λειτουργίας: Χειροκίνητη/0/Αυτόματη 

• Αποκατάσταση βλάβης: Πλήκτρο Reset 

• Έλεγχος Θερμοκρασίας: Κινητήρας 1/2  

• Προστασία ξηρής λειτουργίας: Αντλία 1/2 

• Τροφοδοσία ρεύματος: Αντλία ½ 

 

Προαιρετικά: 

• Επαφή ξηρού τύπου για εξωτερική μετάδοση 

• Μονάδα διασύνδεσης Profibus 

• Τοπικό πλήκτρο ελέγχου ενεργοποίησης μονάδας 
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