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Γενικέρ Απσέρ και Ππακηικέρ για ηεν Ανάπηςξε Τποδομών
Γικηύος Οπηικών Ινών ζε πόλειρ και κηήπια

ην θεθάιαην απηφ πεξηέρεηαη κηα γεληθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ Δπηινγψλ
Αλάπηπμεο Τπνδνκψλ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζε πφιεηο. Κάζε επηινγή πξνζθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη πεξηνξηζκνχο. Οη επηινγέο
αλάπηπμεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά.

1.1 Βαζηθέο Τπνδνκέο κε ωιήλεο
1.1.1 πκβαηηθή Τπνδνκή κε ωιήλεο ()
Απηή είλαη ε πην ζπκβαηηθή κέζνδνο ππφγεηαο εγθαηάζηαζεο θαισδίνπ θαη
ζπκπεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ζσιήλσλ πνπ επηηξέπεη ηελ εθ ησλ
πζηέξσλ εγθαηάζηαζε θαισδίσλ κε ηερληθέο έιμεο, εκθχζεζεο ή επίπιεπζεο.
Απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θχξην ζσιήλα πνπ πεξηέρεη κηθξφηεξνπο
ππνζσιήλεο (γηα αλεμάξηεηε εγθαηάζηαζε θαισδίνπ), έλα κεγάιν θχξην ζσιήλα
εληφο ηνπ νπνίνπ έιθνληαη πξννδεπηηθά θαιψδηα ην έλα πάλσ απφ ην άιιν θαζψο
αλαπηχζζεηαη ην δίθηπν ή έλα κηθξφ ππνζσιήλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο κφλνπ
θαισδίνπ. Η εγθαηάζηαζε ζσιήλα απνηειεί ηελ επθνιφηεξε θαη αζθαιέζηεξε
κέζνδν θαη επηηξέπεη επίζεο ηελ πεξαηηέξσ πξφζβαζε θαη αλαδηακφξθσζε. πσο
θαη ζηε κέζνδν άκεζνπ εληαθηαζκνχ (παξαθάησ) πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα
ππφινηπα εληαθηαζκέλα δίθηπα θνηλήο σθειείαο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
εγθαηάζηαζεο θαισδίνπ ζε ζσιήλεο εμαξηάηαη έληνλα απφ ηελ πνηφηεηα ηεο
ηνπνζέηεζεο ηνπ ζσιήλα, αλεμάξηεηα απφ ηελ κέζνδν εγθαηάζηαζεο.

ρ.1.: πκβαηηθή Τπνδνκή κε σιήλεο

Η ρξήζε ελφο κφλνπ ζσιήλα κεγηζηνπνηεί ηνλ αξηζκφ ησλ θαισδίσλ πνπ κπνξνχλ
λα εγθαηαζηαζνχλ αιιά νη γεκάηνη ζσιήλεο δπζθνιεχνπλ ηελ αθαίξεζε ησλ
παιαηφηεξσλ θαισδίσλ (ηππηθά ζην θάησ ηκήκα ηνπ ζσιήλα) γηα λα δεκηνπξγεζεί
ρψξνο γηα λέα θαιψδηα. Η ρξήζε ππνζσιήλσλ κπνξεί λα κεηψλεη ηνλ νιηθφ αξηζκφ
θαισδίσλ πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ, αιιά ηνπιάρηζηνλ ηα παιαηφηεξα
θαιψδηα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ θαη λα εγθαηαζηαζνχλ λέα. Δπηηξέπεη επίζεο ην
ίδην θαιά κε ηελ έιμε θαισδίνπ ηελ εκθχζεζε θαισδίνπ, εθφζνλ είλαη
επθνιφηεξε ε δεκηνπξγία αεξνζηεγνχο ζχλδεζεο ζηνλ ππνζσιήλα.
Σα θαιψδηα εγθαζίζηαληαη ζηνπο ζσιήλεο κε έιμε, εκθχζεζε ή επίπιεπζε. Δάλ
πξφθεηηαη λα ηξαβερηνχλ, ηφηε ν ζσιήλαο είηε πξέπεη λα έρεη πξν-εγθαηεζηεκέλν
νδεγφ έιμεο ή λα εγθαηαζηαζεί έλαο κε ξάβδν νδεγφ. Δάλ πξφθεηηαη λα
εγθαηαζηαζνχλ κε εκθχζεζε ή επίπιεπζε, ηφηε ν ζσιήλαο θαη νη ηπρφλ ζπλδέζεηο
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγή θαη λα αληέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ ζηελ πίεζε πνπ ζα εθαξκνζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ.
Οη ζσιήλεο HDPE ζα έρνπλ εμσηεξηθή δηάκεηξν 40mm ή 50mm θαη εζσηεξηθή
δηάκεηξν 32mm ή 44mm αληίζηνηρα ζε δηάηαμε κνλψλ ζσιελψζεσλ ή ζπζηνηρηψλ
πεξηζζνηέξσλ ηεο κηάο ζπλδεδεκέλσλ θαηά κήθνο ζσιελψζεσλ. Οη ζσιήλεο ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηκεκάησλ ηνπο, ρσξίο αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο
δηακέηξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο νιίζζεζεο ππνζσιελψζεσλ εληφο
ηνπ ζσιήλα. Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ HDPE κε πςειέο
πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε ζιίςε, παξακφξθσζε θαη θξνχζε
Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ εζσηεξηθά ηδηαίηεξα ιεία επηθάλεηα θαη δηακήθεηο εζνρέο γηα
κείσζε ηεο επηθάλεηαο επαθήο κε ππνζσιελψζεηο ή θαιψδηα, ψζηε λα
ειαρηζηνπνηνχληαη νη ηξηβέο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ην πέξαζκα ησλ ηειεπηαίσλ. Οη
θελέο ζσιελψζεηο ζα θέξνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο δηειεθηξηθφ νδεγφ γηα έιμε ππνζσιελψζεσλ ή θαισδίσλ.
Οη ζσιήλεο ζα είλαη εληαίνπ ρξψκαηνο (καχξνπ ή γθξη ή πνξηνθαιί) θαη ζα
δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζσιήλεο χδξεπζεο, θπζηθνχ αεξίνπ, θαη ειεθηξνδφηεζεο
(ηππηθά κπιε θαη θίηξηλνπ ρξψκαηνο αληίζηνηρα).

ρ.2.: Σππηθφ δείγκα σιήλα HDPE
Οη ζσιήλεο δελ ζα δηαθφπηνληαη εθηφο φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε θαη
ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο (ζπγθφιιεζε ηλψλ, έιμε θαισδίσλ, εηζαγσγή ππνζσιήλσλ θαη ζπζηεκάησλ κηθξν-ζσιελψζεσλ).

Οη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο ISO GUIDE 64.2 (Guide for the inclusion of environmental aspects
in product standard, draft 9/96) θαη IEC Guide 109, Environmental aspects –
inclusion in electrotechnical product standard, 1995/08.
Καη’ ειάρηζην ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνδηαγξαθέο ηζνδχλακεο ηνπ EN 50086-24/1994 φζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε πίεζε, θάκςε (έσο ηελ αλαθεξφκελε ειάρηζηε
αθηίλα) θαη θξνχζε.
ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρξσκαηηθφο θψδηθαο ή άιινο εκθαλήο
ηξφπνο αλαγλψξηζεο ηεο θάζε ζσιήλσζεο
1.1.2 πζηνηρίεο κηθξν-ζωιελώζεωλ Κ1 & Κ2 (Microduct bundles)
πζηνηρίεο κηθξν-ζσιελψζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζηεκαηηθά,
ηδηαίηεξα ζην κέξνο ηνπ δηθηχνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα ή
κειινληηθά απμεκέλε ππθλφηεηα ζπλδέζεσλ κεηαμχ θχξησλ θφκβσλ, θφκβσλ
δηαλνκήο θαη πξφζβαζεο αιιά θαη ζηηο ηειηθέο ζπλδέζεηο πξνο κεκνλσκέλνπο
ρξήζηεο. Η επηινγή απηή ρξεζηκνπνηεί πεπηεζκέλν αέξα γηα ηε γξήγνξε εκθχζεζε
κνλάδσλ νπηηθψλ ηλψλ θαη θαισδίσλ κηθξήο δηακέηξνπ κέζσ δηθηχνπ ζσιήλσλ
πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο / θηίξηα.

ρ.3.: πκβαηηθή Τπνδνκή κε πζηνηρίεο Μηθξνζσιελψζεσλ
Δπίζεο, κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζκσλ θαισδίσλ νπηηθψλ
ηλψλ (Κ.Ο.Ι.) θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπγθνιιήζεσλ κε ηελ εκθχζεζε ηκεκάησλ
νπηηθήο ίλαο κεγάινπ κήθνπο ζην δίθηπν ζσιήλσλ (νη νπνίνη ζσιήλεο ζπλδένληαη
εχθνια κέζσ πξεζαξηζηψλ ζπλδέζκσλ). Η επηινγή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζε ζπλδπαζκφ κε ππνδνκή ζσιήλα, άκεζνπ εληαθηαζκνχ ή ελαέξηα θαη νη ζσιήλεο
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηαζθεπέο ζρεδηαζκέλεο γηα νπνηαδήπνηε απφ
απηέο ηηο κεζφδνπο
Οη κηθξνζσιήλεο δηαζηαζηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ θχξην ζσιήλα ππνδνρήο θαη
ηα θαιψδηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ. ε αληίζεζε κε ηε ζπκβαηηθή ζσιήλσζε, ε
κηθξνζσιήλσζε πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε.
Οη κηθξνζσιήλεο κπνξεί λα πξνζθέξνληαη σο αλεμάξηεηνη ειεχζεξεο ηνπνζέηεζεο
ζε ζσιήλα, ζε ζπζηνηρίεο ή γηα άκεζν εληαθηαζκφ. Τπάξρνπλ θαη άιιεο
παξαιιαγέο γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε (ζήξαγγεο) ή δνκέο ζηχισλ γηα ελαέξηνπο
θιάδνπο.

ρ.4.: Σππηθά δείγκαηα Μηθξνζσιήλσλ
Οη ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελψζεσλ ζα έρνπλ απαξαίηεηα πξνδηαγξαθέο γηα
εμσηεξηθή ρξήζε θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο εληφο πξνζηαηεπηηθψλ ζσιήλσλ
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ πεξίπνπ 40mm θαη πξνδηαγξαθψλ γηα άκεζν εληαθηαζκφ
(Direct Bury into Ground DB). Σν εμσηεξηθφ ηνπο πεξίβιεκα λα επηηξέπεη ηελ
νιίζζεζή ηνπο εληφο ζσιελψζεσλ ή ππν-ζσιελψζεσλ ή παξάιιεια κε ππνζσιελψζεηο θαη άιιεο ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελψζεσλ εληφο ηεο απηήο ζσιήλσζεο.
Πξνδηαγξάθνληαη νη πην θάησ ηχπνη ζπζηεκάησλ:
(Μ1) πζηνηρία κηθξνζσιελψζεσλ (microduct bundles) κε 7 ή
πεξηζζφηεξνπο ζσιελίζθνπο (microtubes), ζηελ θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ ζα
κπνξεί λα εκθπζεζεί, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε εκθχζεζεο, κηθξνθαιψδην
(micro-cable) κε αξηζκφ ηλψλ έσο θαη 72 ην θαζέλα. Η ζπζηνηρία κπνξεί λα
απαξηίδεηαη απφ δηαθξηηέο δέζκεο κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ζσιελίζθσλ εάλ
απηέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ηκεκαηηθά εληφο ππν-ζσιήλα ψζηε λα
ζπλζέζνπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ κηθξνζσιελίζθσλ ν νπνίνο ζε θάζε
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη (7 ή παξαπάλσ). Οη ζσιελίζθνη ζα
πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο.
Σππηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζσιελίζθσλ είλαη: D≤10mm, d≤8mm. H ηππηθή
εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο έηνηκεο πξνο εληαθηαζκφ δέζκεο είλαη 40mm γηα 7
κηθξνζσιήλεο.
(Μ2)
πζηνηρία
κηθξνζσιελψζεσλ
(microduct)
κε
ζσιελίζθνπο
(microtubes) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Γηθηχνπ πγθέληξσζεο. ε θάζε
ζσιελίζθν ζα κπνξεί λα εκθπζεζεί, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε εκθχζεζεο,
κηθξνθαιψδην (micro-cable) κε αξηζκφ ηλψλ ηνπιάρηζηνλ 8 ην θαζέλα. Οη
ζσιελίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν
εληνπηζκφ ηνπο. Σππηθέο δηαζηάζεηο ησλ κηθξνζσιελίζθσλ είλαη D/d =
5mm/3,5mm ή D/d = 3mm/2,1mm. Δπίζεο ηππηθέο θαηεγνξίεο ζπζηνηρηψλ
Μ2 αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσιελίζθσλ πνπ ππάξρνπλ είλαη νη Μ2/12,
Μ2/19, Μ2/24. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιελίζθσλ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηεο θαη
ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο ζπλδέζκνπο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη πην θάησ:
o Μ2/24: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 24 ζσιελίζθνπο.
o Μ2/19: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 19 ζσιελίζθνπο.
o Μ2/12: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 12 ζσιελίζθνπο

ρ.5.: Σππηθφ δείγκα σιήλα Άκεζνπ Δληαθηαζκνχ (DB)

(Μ3) Σα πνιπζσιήληα ηχπνπ Μ3 απνηεινχληαη απφ 4 ζσιελίζθνπο
δηαζηάζεσλ 5/3,5. Κάζε έλα απφ ηα Μ3 θαηαιήγεη ζην εζσηεξηθφ θάζε
δηαζπλδεφκελνπ θηηξίνπ θαη απφ ηε κεξηά ηνπ δηθηχνπ δηαζπλδέεηαη κε ηνπο
ζσιελίζθνπο ηνπ πνιπζσιελίνπ Μ2 ζην ζεκείν φπνπ ην X2 ηέκλεηαη κε ην
Υ1 κέζσ ζπλδέζκνπ ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν απηφ.
(Μ4) Ο ηχπνο ηνπ αγσγνχ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ηα θαιψδηα νπηηθψλ
ηλψλ λα πξνζηαηεχνληαη κέζα ζηνλ ηξαρχ θάζεην αγσγφ, ν νπνίνο είλαη
αλζεθηηθφο ζηηο ζπληξηβέο θαη ηθαλφο λα αληηζηαζεί ζηηο άζηαηεο θαηξηθέο
ζπλζήθεο θαη ζηε ζεξκνθξαζία. Ο αγσγφο είλαη έλα δηκεξέο, ιεπηνχ πξνθίι
ζχζηεκα αγσγψλ απφ PVC πνπ "θνπκπψλεη" γχξσ απφ ην θαιψδην ηλψλ
θαη έπεηηα ηνπνζεηεκέλνο ζε κηα ιεπηή ηνκή ζηελ ππνδνκή. Ο αγσγφο
ηχπνπ Μ4 απνηειείηαη απφ 1-4 απιαθψζεηο δηαζηάζεσλ απφ 25mm –
55mm. Ο Μ4 θαηαιήγεη ζην εζσηεξηθφ θάζε δηαζπλδεφκελνπ θηηξίνπ θαη
απφ ηε κεξηά ηνπ δηθηχνπ δηαζπλδέεηαη
κε ηνπο ζσιελίζθνπο ηνπ
πνιπζσιελίνπ Μ2 ζην ζεκείν φπνπ ην X3 ηέκλεηαη κε ην Υ1 κέζσ
ζπλδέζκνπ ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν απηφ.

ρ.6.: Σππηθφ δείγκα σιήλα Άκεζνπ Δληαθηαζκνχ (Μ4)
1.1.3 πλδεηήξεο – Γηαθιαδωηήξεο κηθξν-ζωιελώζεωλ
Οη ζσιήλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελψζεσλ ελψλνληαη κεηαμχ
ηνπο κε εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ή/θαη δηαθιάδσζεο ψζηε λα δηαηεξείηαη αθ’ ελφο
ε ζπλέρεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη ζηεγάλσζεο ζσιελίζθσλ θαη θαισδίσλ θαη αθ’
εηέξνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε έμνδνο παξφκνησλ ή κηθξφηεξσλ ζσιελψζεσλ γηα
εμππεξέηεζε θφκβσλ, θαη ρξεζηψλ αληίζηνηρα. Θα απαηηεζνχλ δηαθιαδσηήξεο νη
νπνίνη ζα επηηξέπνπλ α) ηελ είζνδν θαη απαξαίηεηα ηελ ηαπηφρξνλε έμνδν
ηκεκάησλ ζσιήλα ηνπ βξφρνπ ηδίαο δηακέηξνπ θαη β) ηελ έμνδν ηνπιάρηζηνλ 2
ζσιελίζθσλ κε ηε δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο ζχλδεζεο ησλ ζσιελίζθσλ ησλ
εμεξρφκελσλ ζσιήλσλ πξφζβαζεο πξνο αληίζηνηρνπο ζσιελίζθνπο νπνηνπδήπνηε
εθ ησλ ζσιήλσλ ηνπ βξφρνπ.

ρ.7.: Σππηθφ δείγκα ζπλδεηήξσλ κηθξνζσιελψζεσλ
Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ρψξνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
δηαθιαδσηήξεο ηχπνπ «Η», «Y». Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξφπνπ
νξγάλσζεο θαη ζηήξημήο ηνπο εληφο ησλ θξεαηίσλ.

ρ.8.: Σππηθφ δείγκα δηαθιαδσηήξσλ κηθξνζσιελψζεσλ

1.2 Φξεάηηα ζε δξόκνπο (Φ)
Απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε θξεαηίσλ πξφζβαζεο θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζε ηαθηά
δηαζηήκαηα θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ ζσιήλα. Η επηινγή ηεο ζέζεο ηνπο
πξέπεη λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηε βέιηηζηε ζέζε γηα ηε ζχλδεζε κε ηνπο
αθξαίνπο θιάδνπο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Σα θξεάηηα ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη
αξθεηά κεγάια ψζηε λα επηηξέπνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ
ζηνπο ζσιήλεο, ηελ απνζήθεπζε ησλ πεξηζζηψλ κήθνπο (ζε «θνπινχξεο»)
θαισδίνπ γηα ζχλδεζε θαη ζπληήξεζε, ησλ αλαξηήξσλ θαη θνξέσλ θαισδίνπ,
θαζψο θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπλδέζκσλ Κ.Ο.Ι. δειαδή ησλ θηβσηίσλ
ζπγθφιιεζεο θαισδίνπ. Σα θξεάηηα κπνξεί λα θαηαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ ή λα
είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θφζηνπο
θαη ηεο αλαζηάησζεο ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο. Γηαηίζεληαη επίζεο δνκηθά ζηνηρεία
θξεαηίνπ θαηαζθεπαζκέλα επί ηφπνπ. πνπ ηα πθηζηάκελα θξεάηηα πξφζβαζεο
είλαη αλεπαξθή ιφγσ κεγέζνπο ή ππεξζπγθέληξσζεο θαισδίσλ / θηβσηίσλ ζα
πξέπεη λα εμεηαζηεί ε θαηαζθεπή πιατλνχ εθηφο ηξνρηάο θξεαηίνπ. Καηά πεξίπησζε
κπνξεί λα απαηηείηαη πξφλνηα απνθπγήο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη
αζθάιηζεο ηνπ θξεαηίνπ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε
πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο εηδηθά ζσξαθηζκέλσλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ θαη
θιεηδαξηψλ αζθαιείαο θαηά ηεο παξαβίαζεο.
Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη Φξεαηίσλ:Θπξίδεο ρεηξφο απφ
ζθπξφδεκαΘπξίδεο ρεηξφο απφ HDPEΠνιπεζηεξηθέο ζπξίδεο ρεηξφο
Πνιπθαξβνληθέο ζπξίδεο ρεηξφο
Τπάξρνπλ δηάθνξα κεγέζε θαη ζρήκαηα γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θαη νη πεξηζζφηεξνη
ηχπνη απφ πιαζηηθφ δηαηίζεληαη ζε ζηαζεξά
κεγέζε θαη αξζξσηή επέθηαζε. Παξαθάησ
θαίλνληαη
ελδεηθηηθά
δηάθνξεο
κνξθέο
θξεαηίσλ

(α): Απφ θπξφδεκα

(β): HDPE

(γ) : Πνιπθαξβνληθά
ρ.9.: Σππηθφ δείγκα Φξεαηίσλ
Η επηινγή ηνπ ηχπνπ ηνπ θξεαηίνπ βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα:
Πνπ ζα εγθαηαζηαζεί; (θπξίσο ιφγνη αζθαιείαο)Πνην είλαη ην κέγηζην
θνξηίν πνπ πξέπεη λα αληέρεη;Πφζνο ρψξνο απαηηείηαη;Πνηνη είλαη νη ηνπηθνί
θαλνληζκνί;Θα ηνπνζεηεζεί ππνγείσο ή ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο;
ε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο νξηζκέλεο θνξέο είλαη
πξνηηκφηεξν λα ηνπνζεηεζεί ην θξεάηην πιήξσο ππνγείσο. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θξεάηην κε θάιπκκα κε κεραληζκφο αζθαιείαο. Τπάξρνπλ
δηαζέζηκνη αξθεηνί ηχπνη γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ζπξίδσλ ρεηξφο.
Σα θξεάηηα κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ σο επζείο γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε
δηαδνρηθψλ ηκεκάησλ θαισδίνπ θαη ίλαο, ή λα ιεηηνπξγνχλ σο δηαθιαδσηηθνί
ζχλδεζκνη πξνο κηθξφηεξνπο αθξαίνπο θιάδνπο. ηα θξεάηηα ζα ηνπνζεηνχληαη νη
ζχλδεζκνη Κ.Ο.Ι. Σα θχξηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηα
θξεάηηα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ε αληίζηαζε ζην καθξνρξφλην πιεκκχξηζκα θαη
ε πξφβιεςε γηα κειινληηθή πξφζβαζε γηα πξφζζεζε ή αλαδηακφξθσζε ησλ
θπθισκάησλ νπηηθψλ ηλψλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Σππηθά, ε ηνπνζέηεζε θξεαηίσλ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη αλά 500m γηα κεζαίαο ππθλφηεηαο πεξηνρέο θαη αλά
250m ζε πςειήο ππθλφηεηαο πεξηνρέο.
Δλδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα:
1.2.1 Φξεάηην Φ1 κεγάιν
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ Φ1 ζα είλαη:
Μέζν κήθνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά): 900mm
Μέζν πιάηνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά) 700mm
Μέζν βάζνο θξεαηίνπ 650mm κε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 200mm

κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγψλ)
Πξνβιεπφκελε κέζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θξεαηίσλ: 250-300 m
Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε
νπιηζκφ 2#Σ377
1.2.2 Φξεάηην Φ2 κεζαίν
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ Φ2 ζα είλαη:
Μέζν κήθνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά): 600mm
Μέζν πιάηνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά) 600mm
Μέζν βάζνο θξεαηίνπ 650mm κε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 200mm
κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγψλ)
Πξνβιεπφκελε κέζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θξεαηίσλ: 250-300 m
Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε
νπιηζκφ 2#Σ377
1.2.3 Φξεάηην Φ3 κηθξό
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ Φ3 ζα είλαη:
Μέζν κήθνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά): 300mm
Μέζν πιάηνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά) 300mm
Μέζν βάζνο θξεαηίνπ 450mm κε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 200mm
κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγψλ)
Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε
νπιηζκφ 2#Σ377
1.2.4 Θαιύκκαηα
Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ππεξθαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο D 400
γηα αληνρή πάλσ απφ 40 ηφλνπο θαη πξέπεη λα έρνπλ ηηο αλαγθαίεο βεβαηψζεηο ηνπ
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα θξεάηηα ζα πξέπεη λα
κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο ζπγθφιιεζεο ηλψλ,
δηαθιάδσζεο κηθξν-ζσιελψζεσλ, ζχλδεζεο θαη ζθξάγηζεο ππν-ζσιήλσλ θιπ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πιενλαζκαηηθφ θαιψδην ρσξίο λα
παξαβηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο
θιπ. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζπγθεθξηκέλα ην ινγφηππν πνπ αθνξά ην
δίθηπν.

Σν θνξηίν πνπ πξέπεη λα αληέρεη ε ζπξίδα ρεηξφο ηαμηλνκείηαη ζην Δπξσπατθφ
Πξφηππν: EN 124. ην πξφηππν απηφ πεξηγξάθνληαη επίζεο φιεο νη απαηηνχκελεο
δνθηκέο.
ΦΟΡΣΗΟ ΘΑΙΤΚΚΑΣΟ
A 1515 kN θνξηίν δνθηκήο

B 125125 kN θνξηίν δνθηκήο
D 400400 kN θνξηίν δνθηκήο

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΚΟΓΖ
Πεξηνρέο
θπθινθνξίαο
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ πεδνχο θαη
πνδήιαηα θαη παξφκνηεο πεξηνρέο (π.ρ.
ρψξνη
πάξθσλ)
κπνξνχλ
λα
δηαζρηζηνχλ
απφ
απηνθίλεηα
ζε
πεξηνξηζκέλε έθηαζε
Πεδνδξφκηα,
ρψξνη
πεδψλ,
ρψξνη
ζηάζκεπζεο - κπνξνχλ λα δηαζρηζηνχλ
απφ απηνθίλεηα ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε
ινη νη νδνί θπθινθνξίαο (εθηφο απφ
δηαδξφκνπο πξνζγείσζεο)

ηνηρεία Πξσηχπνπ ΔΝ 124

1.3 Σάθξνη (trenches)
Ο αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηεο ηάθξνπ ζα πξέπεη λα πξνθχςεη κεηά απφ
ιεπηνκεξή έξεπλα ηεο ηνπνγξαθίαο αξρηθά θαη ησλ ππνγείσλ εκπνδίσλ κε ηηο
θαηάιιειεο ή πξνζθνξφηεξεο κεζφδνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο θαη ηνπο
νξγαληζκνχο (ΟΣΔ, ΓΔΗ, Τδξεπζε θιπ) ψζηε λα εμαζθαιηζζνχλ παξάιιεια ε
απνθπγή θαηαζθεπήο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ άλσζελ πθηζηακέλσλ ππνγείσλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο (γεγνλφο πνπ πξνθαιεί
πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπέιαζε ησλ πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα εθηέιεζε
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή επέθηαζεο αιιά θαη εθζέηεη ηηο λέεο ηάθξνπο ζε
θηλδχλνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ πνπ νπσζδήπνηε θάπνηε ζα
απαηηεζνχλ) θαη νη ειάρηζηεο νξηδφληηεο απνζηάζεηο γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο θαη
γηα απνθπγή βιαβψλ απφ επεκβάζεηο ζε παξαθείκελα δίθηπα.
1.3.1 Κέζνδνη θαηαζθεπήο Σάθξνπ

1.3.1.1 Κέζνδνο mini-Trencher (Κηθξνηάθξνπ)
Η κηθξνηάθξνο είλαη ηνκή αλνηθηνχ ηχπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ (αζθαιηηθφ
νδφζηξσκα) ή ζε πεδνδξφκηα, δηαηνκήο βάζνπο κέρξη 400 mm θαη πιάηνπο ≤150
mm ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη κε ηηο ζπζηάζεηο ITU-T L.48 θαη L.35
(CCITT outside plant technologies for public networks). Η ηνκή θαηαζθεπάδεηαη κε
ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ ηχπνπ trencher. Σν, ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, κεράλεκα
δηάλνημεο κηθξνηάθξνπ θηλείηαη ζε ζπλήζνπο ηχπνπ ειαζηηθά θαη κε εηδηθφ ηξνρφ
δηάλνημεο (ν νπνίνο πεξηέρεη ηα θαηάιιεια θνπηηθά εμαξηήκαηα), θαηαζθεπάδεη
ράλδαθα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ, ζε κηα επζεία γξακκή ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ
ρξφλν.

ρ.10.: Σππηθφ κεράλεκα γηα θαηαζθεπή κηθξνηάθξνπ (mini Trencher)
Μεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηάθξνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νη
θαηάιιειεο ζσιελψζεηο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζρεδηαζκφ,
εμαζθαιίδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε ηνπο θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο.
Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη
παξακνξθψζεσλ ησλ ζσιελψζεσλ ψζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε θαζ’ χςνο θαη
πιάηνο ρσξνζέηεζεο ησλ (δειαδή ε ηήξεζε θαη ζηαζεξφηεηα ηεο πξνβιεπφκελεο

δηαηνκήο ηεο Μηθξνηάθξνπ) θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο ηάθξνπ. Γπλαηή πξνο ην ζθνπφ
απηφ είλαη ε ρξήζε, αλά κηθξέο απνζηάζεηο (ην πνιχ 2 κ.) πιαζηηθψλ πιαηζίσλ
ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ζσιήλσλ ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε.
Η ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο:
Σαπηφρξνλνπ εληαθηαζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαηά ηελ θάζε ηεο δηάλνημεο ηνπ
ράλδαθα (απαηηείηαη εηδηθφο κεραληζκφο)
Με – ηαπηφρξνλνπ εληαθηαζκνχ ησλ ζσιήλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή
γίλεηαη ε δηάλνημε ηνπ ράλδαθα γηα Υ κέηξα θαη θαηφπηλ εληαθηάδνληαη νη
ζσιήλεο.

ρ.11.: Σππηθή εγθαηάζηαζε ζσιήλα γηα ηάθξν ηχπνπ mini Trencher
ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη
ηα απαξαίηεηα δηαρσξηζηηθά ζηνλ δξφκν θαζψο θαη νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο κε
ζθνπφ ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Ή θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ ζα γίλεηαη ζε κηθξά
επί κέξνπο ηκήκαηα, κήθνπο ην πνιχ 500κ. Θα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο
ηελ ίδηα εκέξα θαη ζα παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία κεηά ηελ πιήξε
απνθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αληνρή, ψζηε λα θξαηεζεί ε
φριεζε ζε ρακειά επίπεδα
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη ε πιήξσζε ηνπ ραληαθηνχ σο εμήο
ζχκθσλα κε ηε νδεγία ITU-T ε νπνία αλαθέξεη:
Η πξψηε ζηξψζε ζα είλαη απφ ζθπξφδεκα ησλ 200Kg/m3
ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ηαηλία ζήκαλζεο ε ελδεηθηηθφ πιέγκα
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΝ 12613
Η ηειεπηαία ζηξψζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ
ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάγθε κεραληθήο πξνζηαζίαο απφ ηνπο θηλδχλνπο ιφγσ
εθηειέζεσο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζε παξαθείκελεο ζέζεηο ή δίθηπα
ελδερνκέλσο επηβάιιεη λα εμαζθαιηζζεί απμεκέλε (σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο
αλσηέξσ νδεγίαο) κεραληθή πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ κε θαηαζθεπή
ππνζηξψκαηνο θαη πιεπξηθψλ επηθαιχςεσλ απφ ζθπξφδεκα. ε άιιεο πάιη
πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα «πξνηαρζεί» ε εμαζθάιηζε κειινληηθψο δπλαηφηεηαο
επέκβαζεο ζηελ ππνδνκή (ζσιήλσζε) π.ρ. γηα «παξεκβνιή» λένπ θξεαηίνπ ζε
ζέζε πνπ αξρηθά δελ πξνβιεπφηαλ ή δελ θξίζεθε ζθφπηκε ε θαηαζθεπή ηνπ. ηηο
ηειεπηαίεο απηέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε ρξήζε «ηζρλνχ» ζθπξνδέκαηνο
εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ ζε ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο.
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηειηθή επηθάλεηα παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο (θπβφιηζνη,
πιάθεο πεδνδξνκίνπ, θ.ι.π.) ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάθξνπ ζα

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα γηα ηελ νξζή θαη έληερλε απνθαηάζηαζε ηεο ηειηθήο
επηθάλεηαο.
1.3.1.2 Κέζνδνο Micro Trencher
Σν ζχζηεκα θάζεηεο έλζεηεο νπηηθήο θαισδίσζεο (micro trencher) αιιάδεη ηνλ
ηξφπν πνπ ηνπνζεηνχληαη ηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ. πλδπάδνληαο ηελ επθνιία
ζηε ρξήζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο ηνπνζέηεζεο, φπσο επίζεο θαη ηα ζεηηθά
πιενλεθηήκαηα γηα ηηο πφιεηο θαη ηνπο εγθαηαζηάηεο, ε κεζνδνινγία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηα ειθπζηηθή ιχζε γηα ηελ νπηηθή θαισδίσζε
last mile. Δθηφο απφ ην ρακειφ αληίθηππν ζηνπο πεδνχο, ηελ θπθινθνξία, θαη ηηο
εκπνξηθέο δψλεο, ην άιιν πιενλέθηεκα γηα ηηο πφιεηο αθνξά ηνλ αληίθηππν ζηελ
ππνδνκή απηψλ.
Η κέζνδνο δελ ρξεζηκνπνηεί απιάθσκα κέζσ ησλ νδνζηξσκάησλ θαη ησλ
πεδνδξνκίσλ θαη δελ επεξεάδεη ην νδφζηξσκα. Σν ζχζηεκα έλζεηεο νπηηθήο
θαισδίσζεο απαηηεί κφλν κηα ιεπηή πεξηθνπή κε «ηξνρφ» (αξκνθνπή κε δίζθν). Οη
ηνκέο ζηηο ζθιεξέο επηθάλεηεο, φπσο ε άζθαιηνο ή ην ζθπξφδεκα, εθαξκφδνληαη
κε έλα απιφ θφθηε πιαθψλ θαη είλαη 1,5 cm θάξδνο θαη 10 ή 12 cm βάζνο. ηηο
καιαθέο επηθάλεηεο, νη ηνκέο εθαξκφδνληαη κε κηα κηθξή κεραλή. Ιδαληθά, νη ηνκέο
ζην ζθπξφδεκα αθνινπζνχλ ηηο ππάξρνπζεο γξακκέο ξεπζηνθνληάκαηνο γηα
αηζζεηηθνχο ιφγνπο. Μφιηο ηνπνζεηεζεί ν αγσγφο, ε ηνκή απνθαζίζηαηαη ακέζσο
θαιππηφκελε κε ηα θαηάιιεια πιηθά απνθαηάζηαζεο, ελψ ζηα πεδνδξφκηα
εκπνηίδεηαη γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ εκθάληζε ηεο αξρηθήο ππνδνκήο. Οη
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ζηα νδνζηξψκαηα είλαη δηαθξηηηθέο,
ελψ νη νινθιεξσκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζηα πεδνδξφκηα θαη ζηηο ιεσθφξνπο είλαη
νπζηαζηηθά αφξαηεο.

ρ.12.: Σππηθφ κεράλεκα γηα ηάθξν ηχπνπ micro Trencher
Σν ζχζηεκα θάζεηεο έλζεηεο νπηηθήο θαισδίσζεο ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε ηα
θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ λα πξνζηαηεχνληαη κέζα ζηνλ ηξαρχ θάζεην αγσγφ, ν
νπνίνο είλαη αλζεθηηθφο ζηηο ζπληξηβέο θαη ηθαλφο λα αληηζηαζεί ζηηο άζηαηεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηε ζεξκνθξαζία. Ο αγσγφο είλαη " zippered" θιεηζηφο πάλσ
απφ ην θαιψδην θαη έπεηηα ηνπνζεηεκέλνο ζε κηα ιεπηή ηνκή ζηελ ππνδνκή.

ρ.13.: Σππηθή εγθαηάζηαζε ζσιήλα γηα ηάθξν ηχπνπ micro Trencher

1.3.2 Σύπνη Σαθξώλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή θαη ε δηαηνκή ησλ ηάθξσλ εμαξηάηαη απφ ηελ
αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε κειέηε. Οη θαησηέξσ ηχπνη
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά.
1.3.2.1 Σάθξνο (Υ1)
Η ηάθξνο Υ1 απνηειεί ην κέξνο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ ππνδνκήο. Δίλαη αλνηθηνχ
ηχπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ (αζθαιηηθφ νδφζηξσκα) δηαηνκήο βάζνπο 400 mm
θαη πιάηνπο ≤150 mm ζχκθσλα ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48 θαη L.35 (CCITT
outside plant technologies for public networks).
Μεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηάθξνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ 6 ζσιήλεο νη
νπνίνη ζα είλαη δπν θελνί Φ50 γηα εθεδξεία, 3 κηθξν ζσιήλεο ηχπνπ Μ1/7 θαη 1
κηθξνζσιήλα ηχπνπ Μ2/24 εμαζθαιίδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε ηνπο
θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο ηάθξνπ. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη ε ηππηθή κνξθή ζε ηνκή.
Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη
παξακνξθψζεσλ ησλ ζσιελψζεσλ ψζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε θαζ’ χςνο θαη
πιάηνο ρσξνζέηεζεο ησλ θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

ρ.14.: Σππηθή ηνκή Σάθξνπ Υ1
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη ε πιήξσζε ηνπ ραληαθηνχ σο εμήο:
Η πξψηε ζηξψζε ζα είλαη απφ ζθπξφδεκα ησλ 200Kg/m3 ζε χςνο πεξίπνπ
350 mm.
ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ηαηλία ζήκαλζεο ή ελδεηθηηθφ πιέγκα
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΝ 12613.
Η ηειεπηαία ζηξψζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ
ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή ζε χςνο ηνπιάρηζην 50mm.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη παξάιιειε εθζθαθή,
αιιά θαη ζε πεξίπησζε εθζθαθήο θάζεηεο ζηελ πνξεία ηεο ηάθξνπ ζε κεγαιχηεξν
βάζνο πνπ ζα πξνθαιέζεη θξέκαζκα ησλ ζσιήλσλλα κπνξεί λα πξνβιεθζεί
πιήξεο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε ππφζηξσκα ζθπξνδέκαηνο θάησ απφ ηνπο
ζσιήλεο, αιιά θαη πιεπξηθφο εγθηβσηηζκφο. θπξφδεκα αξθεηά πδαξφ θαη κε
ιεπηφθνθθα πιηθά ζα ήηαλ ελδεδεηγκέλν γηα ηνλ πιήξε εγθηβσηηζκφ ηεο δηαηνκήο.
Αθφκε ε ρξήζε πιαηζίσλ ζηήξημεο ησλ ζσιήλσλ αλά 2 κ. πεξίπνπ, ζα εμαζθάιηδε
ηελ ρσξνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζε θάζε δηαηνκή θαη ηνλ πιήξε εγθηβσηηζκφ ηνπο.

1.3.2.2 Σάθξνο (Υ2)
Η ηάθξνο Υ2 ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ρξεζηψλ. Καηαζθεπάδεηαη ζε
δξφκνπο, πεδνδξφκηα, ξείζξα, πξναχιηνπο ρψξνπο, δηαηνκήο βάζνπο ηνπιάρηζηνλ
200 mm θαη πιάηνπο 50 mm ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48, ITU-T
L.49 θαη L.35 (CCITT outside plant technologies for public networks). Θα γίλεη ή
ρξήζε ησλ αληηζηνίρσλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αλσηέξσ
πξνδηαγξαθέο ITU-T.

ρ.15.: Σππηθή ηνκή Σάθξνπ Υ2
ηελ πην πάλσ εηθφλα εκθαλίδεηαη κία ηππηθή ηνκή ηνπ κηθξνράλδαθα Υ2. Μεηά ηε
δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε θαηάιιειε ζσιήλσζε.
Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη
παξακνξθψζεσλ ηεο ζσιήλσζεο ψζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε θαζ’ χςνο θαη
πιάηνο ρσξνζέηεζε ηεο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.
Καηφπηλ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζσιήλσζεο, ζα γίλεη ε ηκεκαηηθή πιήξσζε ηνπ σο
εμήο:
Η πξψηε ζηξψζε ζα είλαη απφ ζθπξφδεκα ησλ 200Kg/m3 ζε χςνο πεξίπνπ
150 mm.
ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ηαηλία ζήκαλζεο ή ελδεηθηηθφ πιέγκα
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΝ 12613.
Η ηειεπηαία ζηξψζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο
ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή
αζπλερεηψλ ηεο επηθάλεηαο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη παξάιιειε εθζθαθή,
αιιά θαη ζε πεξίπησζε εθζθαθήο θάζεηεο ζηελ πνξεία ηεο ηάθξνπ ζε κεγαιχηεξν
βάζνο πνπ ζα πξνθαιέζεη θξέκαζκα ησλ ζσιήλσλλα κπνξεί λα πξνβιεθζεί
πιήξεο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε ππφζηξσκα ζθπξνδέκαηνο θάησ απφ ηνπο
ζσιήλεο, αιιά θαη πιεπξηθφο εγθηβσηηζκφο. θπξφδεκα αξθεηά πδαξφ θαη κε
ιεπηφθνθθα πιηθά ζα ήηαλ ελδεδεηγκέλν γηα ηνλ πιήξε εγθηβσηηζκφ ηεο δηαηνκήο.
Αθφκε ε ρξήζε πιαηζίσλ ζηήξημεο ησλ ζσιήλσλ αλά 2 κ. πεξίπνπ, ζα εμαζθάιηδε
ηελ ρσξνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζε θάζε δηαηνκή θαη ηνλ πιήξε εγθηβσηηζκφ ηνπο.
1.3.2.3 Σάθξνο (Υ3)
Η ηάθξνο Υ3 ή κηθξνηάθξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ρξεζηψλ.
Καηαζθεπάδεηαη ζε δξφκνπο, πεδνδξφκηα, ξείζξα, πξναχιηνπο ρψξνπο, δηαηνκήο

βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 150 mm θαη πιάηνπο 15-20 mm. Οη πξνδηαγξαθέο βάζε
πξνηχπνπ είλαη ππφ εμέιημε. Θα γίλεη ή ρξήζε ησλ αληηζηνίρσλ θνπηηθψλ
εξγαιείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ITU-T.

2 cm

ΤΠΑΡΥΩΝ
ΟΔΟΣΡΩΜΑ

5 cm

ΣΡΩΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

10 cm
Μ4

ρ.16.: Σππηθή ηνκή ηάθξνπ Υ3
ηελ πην πάλσ εηθφλα εκθαλίδεηαη κία ηππηθή ηνκή ηεο ηάθξνπ Υ3. Μεηά ηε
δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ράλδαθα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε θαηάιιειε
ζσιήλσζε.
Καηφπηλ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζσιήλσζεο, ζα γίλεη ε πιήξσζε ηνπ ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή,
ιακβάλνληαο ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή αζπλερεηψλ ηεο επηθάλεηαο.

1.4 Γίθηπν Οπηηθώλ Ηλώλ
1.4.1 Βαζηθνί Σύπνη Οπηηθώλ ίλωλ
Ο Σχπνο ηνπ Τθηζηακέλνπ Γηθηχνπ Ιλψλ απνηειείηαη απφ κνλφηξνπεο ίλεο θαη απηφ
καο ζπλδέεη πίζσ ζηνλ Κφκβν Πξφζβαζεο (ή POP [Point Of Presence - εκείν
Παξνπζίαο]) ζηνλ εμνπιηζκφ εμππεξέηεζεο. Θα απαηηεζεί κηα δεχμε ζχλδεζεο ίλαο
ζηελ πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ FTTH απφ έλα ζηξαηεγηθφ ζεκείν ζην δίθηπν (ζεκείν
ζπγθέληξσζεο ίλαο).
Κνλόηξνπε ίλα
Η κνλφηξνπε ίλα πξνζθέξεη ηε κηθξφηεξε νπηηθή απψιεηα (θαιχηεξε απφζηαζε)
θαη ηε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ξπζκνχ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Δθφζνλ είλαη ε πην
επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ίλα, εηδηθά ζηα πην παιηά δίθηπα, είλαη πηζαλφ λα είλαη ε
ίδηα θαη ζπλεπψο ζπκβαηή κε ηελ πθηζηάκελε βάζε ίλαο. πλεπψο νπνηαδήπνηε
ζχλδεζε ζε έλα λέν δίθηπν FTTH ζα είλαη δηάθαλε (ρσξίο πξφζζεην ελεξγφ
εμνπιηζκφ) θαη νκνηφκνξθε (θνηλέο πξαθηηθέο, εξγαιεία θαη ζπληήξεζε).
Πξνζθέξεη επίζεο ηε κεγαιχηεξε πξννπηηθή πεξαηηέξσ αλαβάζκηζεο, κε ηε ρξήζε

ελεξγνχ εμνπιηζκνχ πςειφηεξνπ επηπέδνπ πνπ ζα εθκεηαιιεχεηαη ηελ ηεξάζηηα
ηθαλφηεηα ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ.
Η επηινγή κνλφηξνπεο ίλαο είλαη ρακειφηεξνπ θφζηνπο αιιά επηβαξχλεηαη κε
κεγαιχηεξν θφζηνο εμνπιηζκνχ ζπγθξηηηθά κε ηα ζπζηήκαηα πνιχηξνπσλ ηλψλ. Γηα
ην κέιινλ, νη κεγάιεο θιίκαθαο αλαπηχμεηο δηθηχσλ FTTH ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηα
θφζηε εμνπιηζκνχ κνλφηξνπνπ ηχπνπ ιφγσ απμεκέλνπ φγθνπ.
Πνιύηξνπε ίλα
Η πνιχηξνπε ίλα είλαη κηα γεληθά απνδεθηή ιχζε γηα εζσηεξηθά δίθηπα θηηξίσλ θαη
παλεπηζηεκηαθά δίθηπα δεδνκέλσλ. Έρεη κηθξφηεξα θφζηε εμνπιηζκνχ θαη
ζχλδεζεο αιιά κεγαιχηεξα θφζηε ίλαο ζπγθξηηηθά κε ηε κνλφηξνπε ίλα. Παξέρεη
κηθξφηεξε ηθαλφηεηα ξπζκνχ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζπγθξηηηθά κε ηε κνλφηξνπε
ίλα, παξφιν πνπ λεψηεξνη ηχπνη ίλαο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ξπζκνχ
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ γηα δίθηπα κηθξψλ απνζηάζεσλ. Μηα παξάκεηξνο πνπ πξέπεη
λα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ρξήζε πνιχηξνπεο ίλαο είλαη ε ζχλδεζε ζηελ πθηζηάκελε
βάζε ίλαο, ε νπνία είλαη κνλφηξνπε ίλα. Απηφ ζα απαηηήζεη θάπνηνλ ηχπν
ελδηάκεζνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ. Οη πνιχηξνπεο ίλεο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ
επηηπρψο ζε θηίξηα δηακεξηζκάησλ ή πνιπθαηνηθίεο κε ηε ρξήζε ελφο ηνπηθνχ
ελεξγνχ θφκβνπ (ζην ππφγεην).
1.4.2 Σύπνη θαιωδίωλ ωιήλωλ

1.4.2.1

Σύπνη θαιωδίωλ γηα ππνδνκή κε ωιήλεο
Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία θαισδίσλ γηα ρξήζε ζε δίθηπν ζσιήλσλ. Δάλ
πξνβιέπεηαη ελαιιαθηηθψο ή ζε ζέζεηο φπνπ παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο λα
έιθνληαη κε ηε ρξήζε βαξνχιθνπ, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφηεξα απφ ηηο
εθδφζεηο εκθχζεζεο, θαζψο ε εθαξκνδφκελε δχλακε εθειθπζκνχ κπνξεί λα είλαη
πνιχ κεγαιχηεξε. Σα θαιψδηα εκθχζεζεο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά ειαθξά θαη
άθακπηα πξνο ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο εκθχζεζεο. Η χπαξμε ηνπ ζσιήλα
πξνζθέξεη κεγάιν βαζκφ πξνζηαζίαο ζχλζιηςεο, κε εμαίξεζε ηα ζεκεία εηζφδνπ
ηνπ θαισδίνπ ζηα θξεάηηα. Σα θαιψδηα γηα ηνπνζέηεζε εληφο ζσιήλα ζπλήζσο
είλαη κε πεξίβιεκα κε κεηαιιηθφ (γηα λα κελ ππάξρεη αλάγθε γείσζεο, γηα
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη/ή γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο). Ωζηφζν, κπνξεί λα
πεξηέρνπλ κεηαιιηθά ζηνηρεία γηα κεγαιχηεξε αληνρή (π.ρ. θεληξηθά ραιχβδηλα
ζηειέρε αληνρήο), γηα απνκαθξπζκέλε αλίρλεπζε απφ ην έδαθνο (π.ρ. ζηνηρεία
ραιθνχ) ή γηα απμεκέλε πξνζηαζία απφ πγξαζία (δηακήθεο καλδχαο αινπκηλίνπ).
Σν πεξηβάιινλ ησλ ζσιήλσλ γεληθά είλαη θηιηθφ αιιά ηα θαιψδηα ζρεδηάδνληαη λα
αληέρνπλ ζε ελδερφκελν καθξνρξφλην πιεκκχξηζκα κε λεξφ θαη ζπνξαδηθφ
πάγσκα

ρ.17.: Καηεγνξίεο θαισδίσλ γηα ρξήζε ζε ζσιήλεο

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζρεδίσλ θαισδίνπ, φια φκσο βαζίδνληαη ζε κηθξφ αξηζκφ
ζηνηρείσλ. Σν πξψην θαη πην ζπλεζηζκέλν ‘δνκηθφ ζηνηρείν’ είλαη ν ζάιακνο
ειεχζεξεο ηνπνζέηεζεο (ζσιελίζθνο ραιαξήο δνκήο), πνπ απνηειείηαη απφ έλα
πιαζηηθφ ζάιακν πνπ πεξηέρεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ηλψλ (4 ή 12) καδί κε έλα
ζπζηαηηθφ πιήξσζεο ηνπ ζαιάκνπ (επίζηξσζε) πνπ πξνζηαηεχεη ηηο ίλεο θαη ηηο
βνεζά λα θηλνχληαη εληφο ηνπ ζαιάκνπ θαζψο ην θαιψδην δηαζηέιιεηαη θαη
ζπζηέιιεηαη ιφγσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη κεραληθψλ ζπλζεθψλ. Άιια δνκηθά
ζηνηρεία είλαη πνιιέο ίλεο ζε κνξθή ηαηλίαο ή εληφο ιεπηνχ εχθνια
απνγπκλνχκελνπ ζαιάκνπ επηθάιπςεο. Οη ίλεο κπνξεί επίζεο λα είλαη
ζπγθεληξσκέλεο ζε ζηελέο ζρηζκέο ραξαγκέλεο ζε έλα θεληξηθφ ζηνηρείν
θαισδίνπ.
Σππηθά, νη ζάιακνη (πνπ πεξηέρνπλ μερσξηζηέο ίλεο ή πνιιαπιέο ηαηλίεο)
δηαηάζζνληαη ζε δηάηαμε SZ γχξσ απφ έλα θεληξηθφ ζηνηρείν θαισδίνπ πνπ
απνηειείηαη απφ έλα εληζρπηηθφ ζηέιερνο κε πιαζηηθφ πεξίβιεκα θεληξηθφ ζηνηρείν
κεραληθήο ελίζρπζεο). Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλνληαη θαη πιηθά αληίζηαζεο
ζηελ απνξξφθεζε λεξνχ φπσο αδηάβξνρεο ηαηλίεο θαη λήκαηα ή Jelly γηα ηελ
απνηξνπή δηείζδπζεο πγξαζίαο ζην θαιψδην είηε πεξηθεξεηαθά είηε θαηά κήθνο, κε
εμσηεξηθφ πεξίβιεκα πνιπαηζπιελίνπ (ή ελαιιαθηηθψλ πιηθψλ) γηα πξνζηαζία απφ
ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
Οη ίλεο, νη ηαηλίεο ή νη δέζκεο κπνξεί επίζεο λα εζσθιείνληαη εληφο ελφο κεγάινπ
θεληξηθνχ ζαιάκνπ. Απηφ ζηε ζπλέρεηα πεξηβάιιεηαη απφ εμσηεξηθφ πεξίβιεκα
καδί κε εληζρπηηθά ζηνηρεία.
1.4.2.2

Σύπνη θαιωδίωλ γηα ππνδνκή se Κηθξνζωιήλεο
Σα θαιψδηα κηθξνζσιήλσλ κπνξεί λα είλαη θαιψδηα κηθξνζσιήλσλ (π.ρ.
δηακέηξνπ 6mm 72 ηλψλ γηα ρξήζε ζε κηθξνζσιήλα 10/8) ή πνιχ κηθξά θαιψδηα
κνλάδσλ νπηηθψλ ηλψλ εκθχζεζεο πνπ πεξηέρνπλ έσο 12 ίλεο εληφο 1 έσο 3mm
(π.ρ. 4 ίλεο x 1mm δηάκεηξνο γηα ρξήζε ζε ζσιήλεο 5/3.5mm). Σα θαιψδηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηνχο ηνπο ζσιήλεο είλαη κηθξά ειαθξηά πνπ ηππηθά
απαηηνχλ ην ζσιήλα γηα πξνζηαζία. Με άιια ιφγηα, ν ζσιήλαο θαη ην θαιψδην
ζπκπεξηθέξνληαη καδί σο ζχζηεκα. Σα θαιψδηα εγθαζίζηαληαη κε εκθχζεζε. Καη νη

δχν ηχπνη θαισδίνπ θέξνπλ εηδηθά εμσηεξηθά πεξηβιήκαηα γηα λα ππνβνεζήζνπλ
ηελ εκθχζεζε.
Σν κέγεζνο ηνπ κηθξνζσιήλα επηιέγεηαη γηα λα ηαηξηάδεη κε ην θαιψδην θαη ηνλ
απαηηνχκελν αξηζκφ ηλψλ. Παξαθάησ αλαγξάθνληαη ηππηθνί ζπλδπαζκνί κεγέζνπο
θαισδίνπ θαη κεγέζνπο ζσιήλα. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια κεγέζε
θαη ζπλδπαζκνί.
Δμωηεξηθή
δηάκεηξνο
κηθξνζωιήλα
(mm)
12mm
10mm
7mm
5mm
4 mm

Δζωηεξηθή
δηάκεηξνο
κηθξνζωιήλα
(mm)
10mm
8mm
5.5mm
3.5mm
3 mm

Σππηθόο αξηζκόο
νπηηθώλ ηλώλ

Σππηθή
δηάκεηξνο
θαιωδίνπ (mm)

72-96
48-72
6-12
2-1-12
2-6

7-8mm
6-6.5mm
2.5mm
1-1.6mm
1,8-2 mm

ρ.18.: Καιψδηα κηθξνζσιήλσλ νπηηθψλ ηλψλ

ρ.19.: Μνλάδεο νπηηθήο ίλαο

ρ.20.: Μηθξνζσιήλαο πξνζηαηεπφκελνπ θαισδίνπ κε ελζσκαησκέλν ζθηρηφ
εμσηεξηθφ ζσιήλα

ρ.21.:Πξνζηαηεπφκελνη κηθξνζσιήλεο, ειεχζεξεο ηνπνζέηεζεο
Η απφζηαζε εκθχζεζεο πνπ επηηπγράλεηαη εμαξηάηαη απφ ην κηθξνζσιήλα, ην
θαιψδην θαη ηνλ εμνπιηζκφ εγθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο θαη απφ ηε
δπζθνιία ηεο δηαδξνκήο (εηδηθά ε χπαξμε γσληψλ θαη θαηαθφξπθσλ απνθιίζεσλ
ζηε δηαδξνκή). Καζψο ε νπηηθή ίλα θαηαιήγεη ζηνλ ηειεπηαίν θιάδν πξνο ην ζπίηη,
κπνξεί λα είλαη εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζε αθφκε κηθξφηεξσλ ζσιήλσλ (π.ρ.
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 4mm / εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 2.5mm ή εμσηεξηθήο
δηακέηξνπ 3mm / εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 2.1mm), θαζψο ε απφζηαζε εκθχζεζεο
κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά κηθξή.

1.4.3 Κέζνδνη Δγθαηάζηαζεο Θαιωδίωλ ωιήλωλ

1.4.3.1

Δγθαηάζηαζε θαιωδίνπ κε Έιμε

Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο απνηεινχλ έλα πεξίγξακκα ησλ απαηηνχκελσλ
παξακέηξσλ εγθαηάζηαζεο θαη εμνπιηζκνχ. Πξέπεη επίζεο λα γίλεη αλαθνξά ζηελ
πξνδηαγξαθή IEC (International Electrotechnical Commission) 60794-1-1
Παξάξηεκα C ‘Guide to the installation of optical fibre cables’ (Οδεγφο
εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ).
Γηα λα ηξαβερηνχλ θαιψδηα εληφο ζσιήλα, πξέπεη είηε λα ππάξρεη πξνεγθαηεζηεκέλνο νδεγφ έιμεο ή απηφο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί πξηλ απφ ηελ έιμε
ηνπ θαισδίνπ. Σν θαιψδην γηα ηελ έιμε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θαισδίνπ θαη ν
ζρεηηθφο κεραληζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη ζηξνθέα, πνπ επηηξέπεη ζην θαιψδην λα
πεξηζηξέθεηαη ειεχζεξα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη αζθάιεηα έλαληη
ππέξβαζεο ηεο πξνβιεπφκελεο δχλακεο εθειθπζκνχ, νλνκαζηηθήο αληνρήο
κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο αληνρήο εθειθπζκνχ ηνπ θαισδίνπ. Γηα λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κεγάισλ κεθψλ θαισδίνπ, ην θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ ζα
πξέπεη λα έρεη επαξθή νλνκαζηηθή αληνρή γηα ην πξφζζεην απαηηνχκελν θνξηίν
έιμεο ή λα ππάξρνπλ ελδηάκεζα ζεκεία πξφζβαζεο ζην θαιψδην θαηά ηελ
εγθαηάζηαζε, απφ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη βνεζεηηθή έιμε ή ζα ππάξρνπλ
ελδηάκεζεο βνεζεηηθέο δηαηάμεηο έιμεο (θαζηάληεο ή πξνσζεηέο θαισδίσλ).
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη κεραληθέο
θαη πεξηβαιινληηθέο ηνπο αληνρέο ζχκθσλα κε ηα θχιια ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνκεζεπηή. Απηέο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνληαη. Σν θνξηίν
εθειθπζκνχ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε δχλακε εθειθπζκνχ πνπ επηηξέπεηαη λα
εθαξκνζηεί ζε έλα θαιψδην θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη εμαζθαιίδεη φηη
νη φπνηεο θαηαπνλήζεηο κεηαδίδνληαη ζηηο ίλεο βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ
αζθαιείαο. Η ρξήζε ζηξνθέα θαη κεραληθήο αζθάιεηαο πξνζηαηεχεη ην θαιψδην ζε
πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο δχλακεο έιμεο. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ιηπαληηθά θαισδίνπ γηα λα κεησζεί ε ηξηβή κεηαμχ θαισδίνπ θαη ππνζσιήλα,
κεηψλνληαο έηζη ην θνξηίν εθειθπζκνχ κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ αληηβαίλεη ε
ρξήζε ηνπο (αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ιηπαληηθνχ) ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ
θαισδίσλ θαη ησλ ζσιήλσλ. Η ειάρηζηε δηάκεηξνο θάκςεο αληηπξνζσπεχεη ηελ
ειάρηζηε πεξηέιημε απνζήθεπζεο θαισδίνπ εληφο ελφο ζαιάκνπ θαισδίνπ. Πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιειεο δηαηάμεηο ηξνραιηψλ θαη νδεγψλ πνπ λα
εμαζθαιίδνπλ φηη δελ ζα ππάξρεη ππέξβαζε ηεο ειάρηζηεο δπλακηθήο αθηίλαο
θάκςεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε.
Δάλ ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ θαισδίνπ
ππεξβαίλεη ην 75% ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα, ην κήθνο έιμεο κπνξεί
λα κεησζεί.
1.4.3.2 Δγθαηάζηαζε θαιωδίνπ κε Δκθύζεζε
Παξαδνζηαθά, ηα θαιψδηα εγθαζίζηαληαη ζηνπο ζσιήλεο κε έιμε. Πξνζθάησο,
εηδηθά κε ηελ αλάπηπμε ειαθξψλ κε κεηαιιηθψλ ηχπσλ θαισδίνπ, έλα ζεκαληηθφ
πνζνζηφ θαισδίσλ εγθαζίζηαληαη κε εκθχζεζε. Απηή κπνξεί λα είλαη
γξεγνξφηεξε απφ ηελ έιμε θαη κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε κεγαιχηεξσλ
ζπλερφκελσλ κεθψλ. Δάλ εγθαηαζηαζνχλ εθεδξηθνί ζσιήλεο, ππάξρεη ζηε
ζπλέρεηα δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο αληίζηνηρσλ θαισδίσλ φηαλ απμεζεί ε δήηεζε
(‘έγθαηξα’).
Καηά ηελ εκθχζεζε θαισδίσλ ζε έλα ζσιήλα, είλαη ζεκαληηθφ ην δίθηπν ζσιήλσλ
λα είλαη αεξνζηεγέο ζε φιν ηνπ ην κήθνο. Απηφ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλν γηα
λέα θαηαζθεπή αιιά κπνξεί λα ρξεηάδεηαη έιεγρν ζε πθηζηάκελεο ζσιελψζεηο,
εηδηθά εάλ είλαη παιηάο θαηαζθεπήο (π.ρ. πθηζηάκελν δίθηπν). Πξέπεη λα ππάξρεη
ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα θαη ηεο εμσηεξηθήο
δηακέηξνπ ηνπ θαισδίνπ. Δάλ ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ θαισδίνπ ππεξβαίλεη ην
75% ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα, απαηηνχληαη κεγαιχηεξεο πηέζεηο
αέξα απφ απηέο πνπ αλαπηχζζνπλ νη ζπκβαηηθνί ζπκπηεζηέο ή ζα πξέπεη λα κεησζεί

ην κήθνο εκθχζεζεο. Δληνχηνηο έρνπλ επηηεπρζεί θαιά απνηειέζκαηα θαη ζε
κεγαιχηεξνπο βαζκνχο πιήξσζεο, π.ρ. θαιψδην 7.1 mm έρεη εκθπζεζεί γηα πάλσ
απφ 1 km ζε κηθξνζσιήλα 10 mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 8 mm (βαζκφο
πιήξσζεο 89%). Δάλ ην θαιψδην είλαη πνιχ κηθξφ κπνξεί λα πξνθχςνπλ άιιεο
δπζθνιίεο εγθαηάζηαζεο, εηδηθά εάλ ην θαιψδην είλαη πνιχ εχθακπην. ε ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο, νη δπζθνιίεο απηέο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ πξνζαξκνγή
εκη-αλνηθηήο νδεγνχ ζαΐηαο ζην άθξν ηνπ θαισδίνπ.
Απαηηείηαη θεθαιή εκθχζεζεο θαισδίνπ ηφζν γηα ηελ εκθχζεζε φζν θαη γηα ηελ
ψζεζε ηνπ θαισδίνπ ζην ζσιήλα. Η ψζεζε ππεξληθά ηελ ηξηβή κεηαμχ θαισδίνπ
θαη αγσγνχ θαηά ηηο πξψηεο εθαηνληάδεο κέηξσλ θαη ηξαβάεη ην θαιψδην απφ ην
ηχκπαλν. Οη ζσιήλεο θαη νη ζπλδέζεηο πξέπεη λα είλαη επαξθψο ‘αεξνζηεγείο’ ψζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε παξνρή αέξα ζε φιν ην ζσιήλα. Απαηηείηαη
θαηάιιεινο αεξνζπκπηεζηήο ζην ηέξκα ηνπ εμνπιηζκνχ θαισδίσζεο ηνπ ηκήκαηνο
ζσιήλα ζπλδεδεκέλνο ζηελ θεθαιή εκθχζεζεο. Η πδξαπιηθή πίεζε ζηελ θεθαιή
εκθχζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη έιμε νδήγεζεο/ψζεζεο ζην
θαιψδην πξέπεη λα είλαη απζηεξά ειεγρφκελε γηα λα κελ πξνθιεζεί δεκηά ζην
θαιψδην.

1.4.3.3 Δγθαηάζηαζε θαιωδίνπ κε Δπίπιεπζε
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πεξηζζφηεξα ππφγεηα θαιψδηα εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο
εθηίζεληαη ζε λεξφ γηα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπο, ε επίπιεπζε είλαη κηα
ελαιιαθηηθή κέζνδνο ηεο εκθχζεζεο. Η επίπιεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε
κεραλήκαηα πνπ είλαη αξρηθά ζρεδηαζκέλα γηα εκθχζεζε. Απιά ν αέξαο
αληηθαζίζηαηαη απφ ην λεξφ. πγθξηηηθά κε ηελ εκθχζεζε, ε επίπιεπζε επηηξέπεη
ηελ ηνπνζέηεζε ηκεκάησλ θαισδίσλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνπ κήθνπο ζε ζσιήλεο
ρσξίο ελδηάκεζα ζεκεία πξφζβαζεο. Η επίπιεπζε κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ
απνηειεζκαηηθή γηα πέξαζκα θαισδίνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Με ηελ επίπιεπζε
επίζεο κεηψλεηαη ε απφδνζε θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ πνπ έρνπλ εμσηεξηθή
δηάκεηξν πνπ ππεξβαίλεη ην 75% ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα.
Δληνχηνηο έρνπλ επηηεπρζεί θαιά απνηειέζκαηα θαη ζε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο
πιήξσζεο, π.ρ. θαιψδην 38 mm έρεη πεξαζηεί κε επίπιεπζε γηα πάλσ απφ 1.9 km
ζε ζσιήλα εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 41 mm (βαζκφο πιήξσζεο 93%). Δπηηξέπεη ηελ
αζθαιή αθαίξεζε ησλ θαισδίσλ απφ ην ζσιήλα (float out), θαζηζηψληαο έηζη
εθηθηή ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ θαισδίσλ. πγθξηηηθά ε αθαίξεζε
θαισδίνπ κε θχζεκα (blow out) είλαη κηα επηθίλδπλε δηαδηθαζία.

1.5 Γηαηάμεηο πγθόιιεζεο Οπηηθώλ Ηλώλ
Πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, θαηά
θαλφλα ζε θξεάηηα, θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνέθηαζε κέζσ ζπγθφιιεζεο νπηηθνχ
θαισδίνπ ελ ζεηξά (κε πηζαλή αιιαγή ηχπνπ θαισδίνπ), ή ηελ δηαθιάδσζε
θαισδίνπ.
Η είζνδνο θαη έμνδνο ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα είλαη δπλαηή απφ ηελ ίδηα πιεπξά
ηεο δηάηαμεο. Οη δηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλεο αιιά
θαη επαξθείο γηα λα επηηξέπνπλ ηελ άλεηε ζπγθφιιεζε ηνπ επηζπκεηνχ αξηζκνχ
ησλ ηλψλ αιιά θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ δηεξρνκέλσλ ζαιάκσλ ή ηαηληψλ ηνπ
θαισδίνπ - ηξνθνδφηε.

ρ.22.:Γηαηάμεηο ζπγθφιιεζεο Ιλψλ

Η βαζηθή δνκή κπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ έλα πιαζηηθφ πεξίβιεκα, πδαηνζηεγέο
(ζπκκνξθνχκελν ζην πξφηππν IP68) θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζχζηεκα εηζαγσγήο,
ζθξάγηζεο θαη ζηεγαλφηεηαο θαηά ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ. Σν άλνηγκα ηνπ
πεξηβιήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε πξφζβαζε ρσξίο ηελ αλάγθε
εηδηθψλ δηαηάμεσλ θαη ην θιείζηκν πξέπεη λα είλαη εξκεηηθφ.Σν πεξίβιεκα πξέπεη λα
κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε δηαηάμεηο θιεηδψκαηνο θαη αζθάιηζεο. Σν θηη
ζπλαξκνιφγεζεο θάζε δηάηαμεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα
πιηθά φπσο ζεξκνζπζηειιφκελα, θαζαξηζηηθά, ιεηαληηθά, πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα
θαη αθπγξαληηθά.
ηελ πεξίπησζε ζπκβαηηθήο πξνζέγγηζεο, νη δηαηάμεηο ζπγθφιιεζεο θαη επέθηαζεο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην παξφλ έξγν (ζχλδεζκνη- «κνχθεο») ζα επηηξέπνπλ
είηε ηε κνλνθπθισκαηηθή δηαρείξηζε είηε ηελ απιή πνιπθπθισκαηηθή δηαρείξηζε,
θαη ζα κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ε θάζε κία έσο θαη 144 ζπγθνιιήζεηο κεηαμχ 2-4
ηκεκάησλ θαισδίσλ δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ, πξνθαλψο κε ίλεο ηνπ ηδίνπ ηχπνπ
(π.ρ 2 εηζεξρφκελα θαιψδηα ησλ 72 ηλψλ θαη έλα απεξρφκελν ησλ 144 ηλψλ ITUG.652.C).
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο κηθξνζσιελψζεσλ, ή κηθηήο πξνζέγγηζεο νη δηαηάμεηο
επέθηαζεο, ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ελαιιαθηηθά ηελ είζνδν θαη έμνδν έσο θαη
ηεζζάξσλ κηθξνζσιελψζεσλ θαη ηε ζπγθφιιεζε φισλ ησλ ηλψλ ηνπ
θηινμελνχκελνπ ζηε κηθξνζσιήλσζε κηθξν-θαισδίνπ.
ηελ πεξίπησζε ζπκβαηηθήο πξνζέγγηζεο, νη δηαηάμεηο ζπγθφιιεζεο θαη
δηαθιάδσζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα θξεάηηα δηαθιάδσζεο πξνο ηνπο θφκβνπο
πξφζβαζεο. Οη δηαηάμεηο απηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ έσο 72
ζπγθνιιήζεηο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 ηκήκαηα εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ
θαισδίσλ κε δπλαηφηεηα ζπλχπαξμεο θαισδίσλ δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ θαη
αξηζκνχ ηλψλ ηνπ ηδίνπ ηχπνπ.

1.6 Δμωηεξηθνί Οηθίζθνη
Οη εμσηεξηθνί νηθίζθνη ή θακπίλεο είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί ρψξνη ζηέγαζεο
ηνπνζεηεκέλα ππέξγεηα ζπλήζσο ζε πεδνδξφκηα. Σα εξκάξηα ζπλήζσο

ηνπνζεηνχληαη γηα ζρεηηθά εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζηα θπθιψκαηα νπηηθψλ
ηλψλ. πγθξηηηθά κε ηα θξεάηηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη ζχλδεζκνη κπνξνχλ λα
δερηνχλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηλψλ θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ επειημία ηχπνπ
νπηηθνχ θαηαλεκεηή (ODF). Απηά ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε
δηαηάμεσλ δηαρσξηζηψλ (splitter) ζε αξρηηεθηνληθέο PON (Passive Optical Network
- Παζεηηθφ Οπηηθφ Γίθηπν) πνπ απαηηνχλ επέιηθηε ζπλδεζηκφηεηα ζε απνθιεηζηηθέο
νπηηθέο ίλεο ηειηθνχ ρξήζηε.Απαηηείηαη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε παξάκεηξνο
αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο απφ βαλδαιηζκφ θαη ηξνραία αηπρήκαηα.Η ηνπνζέηεζε
ελδέρεηαη επίζεο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο (ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ,
δεκφζηνη ρψξνη αζθαιείαο θιπ.). Γηα απηφ ην ιφγν, αξθεηνί πξνκεζεπηέο πιηθνχ
πξνζθέξνπλ θαη ππφγεηεο ιχζεηο εξκαξίσλ κε δπλαηφηεηα αλχςσζεο απφ ην
έδαθνο κφλν φηαλ ρξεηάδεηαη πξφζβαζε. ε ζέζε απνζήθεπζεο δελ πξέπεη λα
θαίλεηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κία ζπξίδα ρεηξφο.

ρ.23.:Δμσηεξηθνί Οηθίζθνη
Σν Δξκάξην Γξφκνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν δηαλνκήο ζσιήλα
θαη/ή θαισδίνπ νπηηθψλ ηλψλ ζηελ πεξηνρή πξφζβαζεο. Σν Δξκάξην Γξφκνπ
απνηειείηαη απφ 3 κέξε: Βάζε, ηκήκα Γηαρείξηζεο σιήλα θαη ηκήκα Γηαρείξηζεο
πγθφιιεζεο. Οη σιήλεο, ηα Γνκηθά Καιψδηα θαη ηα Καιψδηα Οπηηθήο Ίλαο
κπνξνχλ λα ζηεξεσζνχλ ζε ξάγα ηνπνζέηεζεο. Σν δηακέξηζκα δηαρείξηζεο ζσιήλα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε, δηακνίξαζε θαη απνζήθεπζε ζσιήλσλ θαη
θαισδίσλ. Σν ίδην δηακέξηζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν πξφζβαζεο γηα
εκθχζεζε (επίζεο εκθχζεζε ελδηάκεζνπ ζεκείνπ) Μνλάδσλ Ιλψλ, ζσιήλσλ ή
Καισδίσλ Οπηηθψλ Ιλψλ.Απφ ην ηκήκα δηαρείξηζεο ζσιήλα νη ζσιήλεο θαη ηα
θαιψδηα νδεγνχληαη ζην ηκήκα δηαρείξηζεο ζπγθφιιεζεο (Κηβψηην, Κνπηί
Σεξκαηηζκνχ). ην ηκήκα δηαρείξηζεο ζπγθφιιεζεο κπνξνχλ λα ζπγθνιιεζνχλ νη
ίλεο ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ θαισδίσλ. Απηή ε θαηαζθεπή επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη
ρσξίο ζθάικαηα ζχλδεζε ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ θαισδίσλ.

ρ.24.: Δμσηεξηθφ θηβψηην δηαλνκήο

1.7 Οπηηθόο Θαηαλεκεηήο (ODF)
Ο νπηηθφο θαηαλεκεηήο (ODF) είλαη ην ζεκείν δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ θαισδίσλ
ηεο εμσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο (εμσηεξηθφ δίθηπν) θαη ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ
κεηάδνζεο. Σππηθά απηά είλαη θάπσο κεγάια ζε κέγεζνο θαη ζπγθεληξψλνπλ
αξθεηέο εθαηνληάδεο έσο αξθεηέο ρηιηάδεο νπηηθέο ίλεο.
Γεληθά ηα εμσηεξηθά θαιψδηα ηεξκαηίδνληαη εληφο ελφο ODF κε ηε ρξήζε ηππηθνχ
νπηηθνχ ζπλδεηήξα. Απηφ θαλνληθά πξνβιέπεη ηε ζπγθφιιεζε ελφο πξνζαξκνγέα
απφιεμεο νπηηθήο ίλαο κε ζπλδεηήξα (θαισδηννπξάο) ζηελ απφιεμε θάζε νπηηθήο
ίλαο.ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην ODF πξνζθέξεη επέιηθηε ζχλδεζε κεηαμχ
ησλ ζπξψλ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπλδεηήξσλ ησλ νπηηθψλ ηλψλ πεδίνπ. Οη
ίλεο αλαγλσξίδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ηππηθά ζε θπζηθά δηαρσξηζκέλα εξκάξηα ή
ξάθηα γηα απινπνίεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη πξνζηαζία ηνπ θπθιψκαηνο νπηηθψλ
ηλψλ ή γηα ηελ απνθπγή αθνχζηαο επέκβαζεο ζε επαίζζεηα θπθιψκαηα ηλψλ.

1.8 Δίζνδνο Οπηηθήο ίλαο ζην πίηη
Γηα ηελ αλάπηπμε νπηηθήο ππνδνκήο ζε ρξήζηεο (FTTH) ηα νπνία απνηεινχληαη
θπξίσο απφ θηήξηα πνιπθαηνηθηψλ θαη ιηγφηεξν απφ κνλνθαηνηθίεο, απαηηείηαη ν
ζρεδηαζκφο λα γίλεη αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηνλ πιεζπζκφ αιιά θαη
ηνλ ηχπν ησλ θηεξίσλ.
αλ γεληθή παξαδνρή, ε ππνδνκή FTTH αθνξά ην ηκήκα εηζφδνπ ζην θηήξην θαη ε
πξφζβαζε ζην/α δηακεξίζκαηα κέρξη ην ζεκείν αλακνλήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ
ρξήζηε. Σέινο έρνπκε ηελ νπηηθή ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ ηειεπηαίν θφκβν
πξφζβαζεο κέρξη ην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηνπ δηακεξίζκαηνο.
Η βαζηθή κνξθή αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο γηα νπηηθή θαισδίσζε ζην ρξήζηε (ζε
θηήξηα πνιπθαηνηθηψλ) θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

ρ.25.:Γεληθή κνξθή δηάηαμεο θάζεηεο εγθαηάζηαζεο νπηηθήο ππνδνκήο

Η παξαπάλσ δηάηαμε πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Σν Κφκβν πξφζβαζεο (Κακπίλα εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή)
Κακπίλα δηαθιάδσζεο Ιζνγείνπ
Καηαλεκεηήο Οξφθνπ
ηα ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ, ε εζσηεξηθή θαισδίσζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
ηκήκα ηεο Τπνδνκήο FTTH. Σν παξαπάλσ δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή
θαισδίσζε ελφο θηηξίνπ κε αλάπηπμε κηθξνζσιήλα ή ζπκβαηηθφ θαιψδην. Οη
κηθξνζσιήλεο αλαπηχζζνληαη ζε αλνδηθνχο θιάδνπο πξνο θάζε φξνθν απφ έλα
ηζφγεην ζεκείν εηζφδνπ. Οη ζσιήλεο δξνκνινγνχληαη νξηδφληηα πξνο θάζε
δηακέξηζκα ή δσκάηην ρξεζηκνπνηψληαο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο δηαρσξηζκνχ γηα
ηε δηαλνκή ησλ ζσιήλσλ. Η εζσηεξηθή κηθξνζσιήλσζε θαηαηάζζεηαη ζε
θαηεγνξία εζσηεξηθήο αλάπηπμεο απφ ην ηζφγεην ζεκείν εηζφδνπ (δειαδή ρακειήο
εθπνκπήο θαπλνχ θαη κεδεληθήο εθπνκπήο αινγφλνπ). Οη κηθξνζσιήλεο
ζηεξεψλνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ζε νξηδφληηα ζέζε. Οη κνλάδεο ή ηα θαιψδηα
ηλψλ εγθαζίζηαληαη ζηνπο κηθξνζσιήλεο απφ έμσ, ζηε ζπλέρεηα ζηνλ αλνδηθφ
θιάδν θαη ηέινο εληφο ησλ δηακεξηζκάησλ κέζσ νξηδνληίσλ αθξαίσλ θιάδσλ
κηθξνζσιήλα.
Παξφκνηα πξνζέγγηζε κπνξεί λα πηνζεηεζεί θαη γηα ζπκβαηηθφ θαιψδην.
ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη Δλεξγφο Κφκβνο δηαλνκήο ζην ηζφγεην ηεο πνιπθαηνηθίαο
κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ρξεζηκνπνηεί πνιχηξνπε ίλα αληί γηα κνλφηξνπε ίλα. Απηφο
ν ηχπνο ίλαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο γηα
ηνπηθά δίθηπα. Οη πνιχηξνπεο ίλεο είλαη πξνηηκεηέεο θαζψο έρνπλ ρακειφηεξν
θφζηνο ζπγθξηηηθά κε ηα ζπζηήκαηα πνιχηξνπεο ίλαο.
Η βαζηθή κνξθή αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο γηα νπηηθή θαισδίσζε ζην ρξήζηε (ζε
κεκνλσκέλεο θαηνηθίεο) θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. (ε ελαέξηα δηαδξνκή είλαη
ελδεηθηηθή θαη δελ απνηειεί πξνηεηλφκελε κέζνδν εγθαηάζηαζεο)

ρ.26.:Γεληθή κνξθή δηάηαμεο νξηδφληηαο εγθαηάζηαζεο νπηηθήο ππνδνκήο
Η παξαπάλσ δηάηαμε πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Σν Κφκβν πξφζβαζεο (Κακπίλα εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή)
Σν θηβψηην ζχλδεζεο
ηα θηίξηα θαηνηθηψλ, ν αθξαίνο θιάδνο γεληθά ζα ηεξκαηίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή
ηνπ ζπηηηνχ θαη ζα δξνκνινγείηαη εμσηεξηθά ζε έλα θνπηί ηεξκαηηζκνχ. Απηφ κε ηε
ζεηξά ηνπ δξνκνινγεί ηελ ίλα ζε κηα Μνλάδα Σεξκαηηζκνχ (ε νπνία κπνξεί λα
απνηειεί ηκήκα ηεο Μνλάδαο Οπηηθνχ Γηθηχνπ (Optical Network Unit – ONU)). Δάλ
ε κνλάδα απηή βξίζθεηαη εληφο ηνπ θηηξίνπ, ζα πξέπεη νη ίλεο λα δηαηξέμνπλ ην
ηνίρσκα ηνπ θηηξίνπ κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο εηζφδνπ θαισδίνπ (CLI) θαη ζηε
ζπλέρεηα λα δξνκνινγεζνχλ εληφο ηνπ θηηξίνπ πξνο ηελ ONU.
Δάλ ε ONU είλαη ηνπνζεηεκέλε εμσηεξηθά εληφο θνπηηνχ, ν αθξαίνο θιάδνο απιά
ηεξκαηίδεηαη κε παξφκνην ηξφπν ζε κηα ηξνθνδνζία δηθηχνπ θνηλήο σθειείαο. Καη
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε απαίηεζε εζσηεξηθήο νπηηθήο θαισδίσζεο είλαη κηθξή ή
δελ ππάξρεη, παξά κφλνλ εάλ δεηεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπηηηνχ/ζπλδξνκεηή.

1.8.1 εκείν Δηζόδνπ ζην θηήξην
Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο νηθίαο ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη κέζνδνη γηα ηελ είζνδν ηνπ
θαισδίνπ ζην θηήξην. Απηφ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πνπ ζα βξίζθεηαη ην ηειεπηαίν
ζεκείν δηαλνκήο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη ην ζεκείν δηαλνκήο
βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θηεξίνπ (ζε θάπνην νηθίζθν) θαη ζπλδέεηαη ε
νηθία ή αξηζκφο θαηνηθνηψλ
1.8.1.1 ημείο Ειζόδου ζε πολυκαηοικία
Πεξίπησζε 1:
ε πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο ηνπνζεηνχκε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ
δηακεξηζκάησλ εζσηεξηθφ θεληξηθφ θνπηί δηαλνκήο θαη απφ εθεί ζε θάζε
δηακέξηζκα ρσξηζηά εγθαζηζηνχκε εζσηεξηθή θαισδίσζε κέρξη ην ζεκείν

ηεξκαηηζκνχ

ρ.27.:εκείν εηζφδνπ ζε πνιπθαηνηθία (πεξίπησζε 1)
Πεξίπησζε 2:
Η πεξίπησζε 2 αθνξά πνιπθαηνηθία ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη ζην ηζφγεην ην
γεληθφ πίλαθα δηαλνκήο θαη ζε θάζε φξνθν ην ηεξκαηηθφ θνπηί δηαθιάδσζεο
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηακεξηζκάησλ αλά φξνθν ηνπνζεηνχκε αλάινγα κε
ηνλ αξηζκφ ησλ δηακεξηζκάησλ εζσηεξηθφ θνπηί δηαλνκήο αλά φξνθν θαη απφ εθεί
ζε θάζε δηακέξηζκα ρσξηζηά εγθαζηζηνχκε εζσηεξηθή θαισδίσζε

ρ.28.:εκείν εηζφδνπ ζε πνιπθαηνηθία (πεξίπησζε 2)

(α) : IFDH

(β): IFDT

ρ.29.:Δλδεηθηηθά θνπηηά δηαλνκήο θαη δηαθιάδσζεο ζε πνιπθαηνηθία (πεξίπησζε
2)

1.8.1.2 ημείο Ειζόδου ζε κηήριο / μονοκαηοικία
ε πεξίπησζε κνλνθαηνηθίαο ηνπνζεηνχκαη θνπηί εηζφδνπ θαισδίνπ είηε εμσηεξηθφ
είηε εζσηεξηθφ θαη εγθαζηζηνχκε εζσηεξηθή θαισδίσζε κέρξη ην ζεκείν
ηεξκαηηζκνχ

(α)

(β)

ρ.30.: (α)Δμσηεξηθνχ Κνπηηνχ Δηζφδνπ Καισδίνπ, φπνπ θαίλεηαη ε αιιαγή ηνπ
ζσιήλα (έρεη αθαηξεζεί ην θάιπκκα) – (β) Παξάδεηγκα Δηζφδνπ Καισδίνπ κε
πέξαζκα ηλψλ ππφ γσλία 90ν απφ Σνίρν Κηηξίνπ

1.8.2 Δζωηεξηθή Θαιωδίωζε
Σα θαιψδηα εζσηεξηθνχ ρψξνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ είζνδν ηνπ
θηηξίνπ θαη κπνξεί λα δηαηξέρνπλ κηθξέο δηαδξνκέο εληφο ελφο ζπηηηνχ ή κεγάιεο
δηαδξνκέο εληφο ελφο θηηξίνπ. Απηά κπνξεί λα είλαη θαιψδηα κνλήο ίλαο, πηζαλψο
κε πξν-εγθαηεζηεκέλνπο ζπλδεηήξεο, έσο ζρέδηα πνιιψλ ηλψλ ζε δηαηάμεηο
δηαηεηαγκέλεο ηνπνζέηεζεο ή ειεχζεξεο ηνπνζέηεζεο ζε ζσιήλα, φπσο
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Τπάξρνπλ επίζεο παξαιιαγέο νπηηθψλ ηλψλ εκθχζεζεο
ζε κηθξνζσιήλα.
Παξφιν πνπ ηα ζρέδηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ, πξννξίδνληαη φια γηα ρξήζε ζηηο
νηθίεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, πξέπεη ζπλεπψο ηππηθά λα πξνζθέξνπλ θάπνηα
κνξθή ππξνπξνζηαζίαο. Απηή ηππηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε
πεξηβιήκαηνο ρακειήο εθπνκπήο θαπλνχ θαη κεδεληθήο εθπνκπήο αινγφλνπ (LSZH
- low smoke zero halogen). Σν θαιψδην πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε
λα δηαζέηεη θάπνην βαζκφ πξνζηαζίαο απφ δηάδνζε θιφγαο (γηα παξάδεηγκα
IEC60332-1 θαη IEC 60332-3 θαηεγνξία C) θαη εθπνκπή θαπλνχ (IEC61034-2). Σα
πιηθά κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε
αινγφλν ζχκθσλα κε ην IEC60754-1 θαη αλαθνξηθά κε ηελ αγσγηκφηεηα θαη ην pH
ζχκθσλα κε ην IEC60754-2.
Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαη άιια θξηηήξηα, αλάινγα κε ηηο αθξηβείο απαηηήζεηο ηνπ
ηειηθνχ ρξήζηε, φκσο ζε θάζε πεξίπησζε ε θξνληίδα ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο
είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Σππηθέο απαηηήζεηο απφδνζεο θαισδίνπ δίλνληαη ζηε
ζεηξά πξνδηαγξαθψλ IEC60794-2.
Ο πην απιφο ηχπνο θαισδίνπ είλαη ε ζπλδεηηθή ρνξδή (patchcord) ή
θαισδηννπξά (tail cable). Απηή απνηειείηαη απφ κηα ίλα δηακέηξνπ 250
κηθξψλ κε αθξηιηθή επέλδπζε θαη εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ηππηθά απφ λάηινλ
έσο ηα 0.8-1mm. Απηφ βειηηψλεη ηηο ηδηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηεο ίλαο θαη
επηηξέπεη πην ηζρπξή ζχλδεζε κέζσ ησλ ζπλδεηήξσλ. Απηή κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζε δηαηεηαγκέλε ηνπνζέηεζε γηα βέιηηζηε αλζεθηηθφηεηα. ή ζε
εκηδηαηεηαγκέλε ζηξψζε γηα δηεπθφιπλζε ηεο απνγχκλσζεο (γηα
παξάδεηγκα φπνπ πξέπεη λα απνγπκλσζεί 1m ή πεξηζζφηεξν γηα
δηεπθφιπλζε απνζήθεπζεο ζηελ θαζέηα). Έλα ζηξψκα αξακηδηθψλ ηλψλ
πξνζδίδεη αληνρή. Απηφ θαιχπηεηαη κε πεξίβιεκα απφ πιηθφ ρακειήο
εθπνκπήο θαπλνχ.

Γηα δηαλνκή ησλ ηλψλ ζε έλα θηίξην, κηα δεκνθηιήο κέζνδνο θαηαζθεπήο
είλαη ε πνιιαπιήο δηαηεηαγκέλεο ηνπνζέηεζεο (‘multi-tight’). Απηή είλαη
παξφκνηα κε ην παξαπάλσ θαιψδην, κε ηε δηαθνξά φηη ηππηθά κπνξεί λα
θέξεη έσο 24 ίλεο.
Οη ίλεο κπνξεί επίζεο λα βξίζθνληαη εληφο ζαιάκσλ ειεχζεξεο ηνπνζέηεζεο, είηε
ελφο θεληξηθνχ ζαιάκνπ ειεχζεξεο ηνπνζέηεζεο (γηα έσο 24 ίλεο) ή πνιιαπιψλ
ζαιάκσλ ειεχζεξεο ηνπνζέηεζεο γηα έσο 144 ίλεο, γηα ζχλδεζε ζε rack ζε
θεληξηθά θηίξηα. Σα θαιψδηα κηθξνζσιήλσλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε πιηθά
ρακειήο εθπνκπήο θαπλνχ θαη κεδεληθήο εθπνκπήο αινγφλνπ (LSZH) γηα
εθαξκνγέο εζσηεξηθψλ ρψξσλ.

1.9 ήκαλζε
Οη ζσιελψζεηο, ηα θξεάηηα, νη θαηαλεκεηέο, νη δηαθιαδψζεηο θαη νη θαισδηψζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εγθαηαζηάζεηο εηζαγσγήο, γηα ηελ
εχθνιε αλαγλψξηζή ηνπο θαηά ηνπο ειέγρνπο, ηηο δνθηµέο, ηηο επηζθεπέο ή ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε.
Δηδηθφηεξα, νη ππφγεηεο ζσιελψζεηο, ζα ζεκαίλνληαη κε αληρλεχζηκε
πξνεηδνπνηεηηθή ηαηλία ηνπνζεηεκέλε ζε απφζηαζε 100 mm πάλσ απφ ην
ζσιήλα θαη ε δηαδξνµή ησλ ππφγεησλ γξαµµψλ πξέπεη λα απνηππψλεηαη ζε
ζρέδην, θαηά ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζµφο ηνπο ρσξίο λα
ππάξρεη ε αλάγθε δνθηµαζηηθψλ εθζθαθψλ, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ
ΔΝ 50174-3, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Οη νδεχζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε, εηδηθά αλ ζε έλα ρψξν εκθαλίδεηαη
πάλσ απφ κία φδεπζε, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-1 θαη
ISO/IEC 14763-1 φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Η θεληξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη εγγξαθέο ή/θαη
ζρεδηαγξάκκαηα πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο θάζε φδεπζεο
πνπ ζπλδέεηαη, καδί κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ φδεπζε, πρ ηνλ
ηχπν ηεο, ην ρψξν πνπ ε θάζε φδεπζε εκθαλίδεηαη, ηα ζεκεία ηεο γείσζεο
θιπ ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-1, IEC60617 θαη ISO/IEC 14763-1 φπσο εθάζηνηε
ηζρχνπλ.
ια ηα θαιψδηα πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε ηνπιάρηζηνλ ζηηο δχν άθξεο ηνπο.
Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θαισδηψζεσλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θάζε
«ηαπηφηεηα» ησλ θαισδίσλ, φπσο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθή, πρ ν ηχπνο
ηνπ θαισδίνπ, ην κήθνο ηνπ, ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο, ην ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ, ηηο νδεχζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηηο ζρεηηθέο
γεηψζεηο.
Γηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο ίλεο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη ε θάζε
νπηηθή ίλα ρξεζηκνπνηψληαο ην ρξσκαηνθψδηθα πνπ νξίδεηαη ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ
ΔΝ 50174-1 (φπσο εθάζηνηε ηζρχεη) κε μερσξηζηή ηακπέια. Οη πξνηεξκαηηζκέλεο
νπηηθέο ίλεο (pig tale) πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ηεο
ζεηξάο IEC 61300-3, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.

2

Πίνακερ Τλικών Δςπςδωνικού Γικηύος Οπηικών Ινών

2.1 Τπνδνκή Γηθηύνπ
Γίκηςο Δγκαηάζηαζερ οπηικών Ινών από ηοςρ κόμβοςρ διανομήρ ή
ππόζβαζερ μέσπι ηο ζεμείο ειζόδος ζηο κηήπιο

2.1.1 ΠΣΥ 1.1: ωιελώζεηο ()
Α/Α

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

Κέγεζνο

ΣΥ 1.1.1

Κελέο ζσιήλεο HDPE γηα κειινληηθή εκθχζεζε
ζπζηνηρηψλ κηθξνζσιελψζεσλ

ΣΥ 1.1.2

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο πνπ λα επηηξέπεη ηε ρξήζε
κηθξψλ θξεαηίσλ, ζηξνθείσλ κεγάινπ κήθνπο

≥ 40 mm γηα Φ40
≥ 50 mm γηα Φ50

ΣΥ 1.1.3

Δζσηεξηθή δηάκεηξνο
ηνπνζέηεζε θαισδίσλ

≥ 32 mm γηα Φ40
≥ 44 mm γηα Φ50

ΣΥ 1.1.4

ΣΥ 1.1.5

επαξθνχζα

γηα

ηελ

χλδεζε ηκεκάησλ ησλ ζσιελψζεσλ, ρσξίο
αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο νιίζζεζεο ππνζσιελψζεσλ ή κηθξν-ζσιελψζεσλ εληφο ηνπ
ζσιήλα
Δζσηεξηθή ηδηαίηεξα ιεία επηθάλεηα θαη δηακήθεηο
απιαθψζεηο γηα κείσζε ηεο επηθάλεηαο επαθήο
κε ππνζσιελψζεηο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη
νη ηξηβέο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ην πέξαζκα ππνζσιελψζεσλ

ΣΥ 1.1.6

Να ππάξρεη εζσηεξηθφο δηειεθηξηθφο νδεγφο γηα
έιμε ππν-ζσιελψζεσλ ή θαισδίσλ

ΣΥ 1.1.7

Δληαίνπ ρξψκαηνο

ΣΥ 1.1.8

ΣΥ 1.1.9

ΣΥ 1.1.10
ΣΥ 1.1.11

ΣΥ 1.1.12

Να κελ δηαθφπηνληαη εληφο ησλ θξεαηίσλ εθηφο
αλ ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο (ζπγθφιιεζε
ηλψλ, έιμε θαισδίσλ, εηζαγσγή ππν-ζσιήλσλ
θαη ζπζηεκάησλ κηθξν-ζσιελψζεσλ)
πκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο ISO GUIDE 64.2 (Guide for the
inclusion of environmental aspects in product
standard, draft 9/96) θαη IEC Guide 109
(Environmental
aspects
–
inclusion
in
electrotechnical product standard, 1995/08)
Βαξέσο ηχπνπ
Να έρνπλ πξνδηαγξαθέο ηζνδχλακεο ηνπ EN
50086-2-4/1994 φζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε
πίεζε, θάκςε θαη θξνχζε
Να ππάξρεη ρξσκαηηθφο θψδηθαο ή άιινο
εκθαλήο
ηξφπνο
αλαγλψξηζεο
ηεο
θάζε
ζσιήλσζεο

2.1.2 ΠΣΥ 1.2: πζηνηρίεο Κηθξνζωιελώζεωλ Κ1
Α/Α

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

Κέγεζνο

ΣΥ 1.2.1

Αξηζκφο κηθξνζσιήλσλ

≥7

ΣΥ 1.2.2

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο

≤40 mm

ΣΥ 1.2.3

Δζσηεξηθή θαη
κηθξνζσιήλα

εμσηεξηθή

δηάκεηξνο

θάζε

ΣΥ 1.2.4

πκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.57
(CCITT outside plant technologies for public
networks)

ΣΥ 1.2.5

Να κπνξεί
λα εκθπζεζεί
ζηνλ θαζέλα
κηθξνζσιήλα, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε
εκθχζεζεο, κηθξνθαιψδην (micro-cable) κε
αξηζκφ ηλψλ έσο θαη 72 ην θαζέλα

ΣΥ 1.2.6

Η ζπζηνηρία λα είλαη θαηάιιειε γηα άκεζν
εληαθηαζκφ, νπφηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ρσξίο πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα

ΣΥ 1.2.7

Οη κηθξνζσιήλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ
ή άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο

ΣΥ 1.2.8

Αλαγξαθή ηνπ ινγφηππνπ ηνπ θνξέα αλά 100150 m (κε αλαιινίσηε επθξηλή γξαθή)

2.1.3 ΠΣΥ 1.3: πζηνηρίεο Κηθξνζωιελώζεωλ Κ2

Α/Α

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

Κέγεζνο

ΣΥ 1.3.1

Αξηζκφο κηθξνζσιήλσλ

≥ 12

ΣΥ 1.3.2

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο

≤40 mm

ΣΥ 1.3.3
ΣΥ 1.3.4

ΣΥ 1.3.5

ΣΥ 1.3.6

ΣΥ 1.3.7

ΣΥ 1.3.8

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηάκεηξνο θάζε
κηθξνζσιήλα
πκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.57
(CCITT outside plant technologies for public
networks)
Να κπνξεί
λα εκθπζεζεί
ζηνλ θαζέλα
κηθξνζσιήλα, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε
εκθχζεζεο, κηθξνθαιψδην (micro-cable) κε
αξηζκφ ηλψλ ηνπιάρηζηνλ 8 ην θαζέλα
Η ζπζηνηρία λα είλαη θαηάιιειε γηα άκεζν
εληαθηαζκφ, νπφηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ρσξίο πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα
Οη κηθξνζσιήλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ
ή
άιιν
θψδηθα
γηα
ηνλ
εχθνιν
εληνπηζκφ/δηαρσξηζκφ ηνπο
Αλαγξαθή ηνπ ινγφηππνπ ηνπ θνξέα αλά 100150 m (κε αλαιινίσηε επθξηλή γξαθή)

2.1.4 ΠΣΥ 1.4: πζηνηρίεο Κηθξνζωιελώζεωλ Κ3

Α/Α
ΣΥ 1.4.1
ΣΥ 1.4.2

ΣΥ 1.4.3

ΣΥ 1.4.4

ΣΥ 1.4.5

ΣΥ 1.4.6

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

Κέγεζνο

Αξηζκφο κηθξνζσιήλσλ (4x5/3)
Δμσηεξηθή δηάκεηξνο
Να κπνξεί
λα εκθπζεζεί
ζηνλ θαζέλα
ζσιελίζθν,
κε
ηελ
θαηάιιειε
δηάηαμε
εκθχζεζεο,
κηθξνθαιψδην
(micro-cable)
θαηάιιειεο δηακέηξνπ κε αξηζκφ ηλψλ έσο θαη
12 ην θαζέλα
Η ζπζηνηρία λα είλαη θαηάιιειε γηα άκεζν
εληαθηαζκφ, νπφηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ρσξίο πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα.
Οη ζσιελίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή
άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο.

πκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.57
(CCITT outside plant technologies for public
networks)

2.1.5 ΠΣΥ 1.5: πζηνηρία Κηθξνζωιελώζεωλ Κ4

<= 20 mm

Α/Α
ΣΥ 1.5.1
ΣΥ 1.5.2
ΣΥ 1.5.3
ΣΥ 1.5.4

ΣΥ 1.5.5

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο
Πξνζηαζία ελφο
δηακέηξνπ 6mm.

(1)

θαισδίσλ

Κέγεζνο

εμσηεξηθήο

Πξνζηαζία ηξηψλ (3) θαισδίσλ εμσηεξηθήο
δηακέηξνπ 4mm.
Πξνζηαζία ηεζζάξσλ (4) θαισδίσλ εμσηεξηθήο
δηακέηξνπ 6mm.
Γηαζέζηκν ζε ζηξνθείν ησλ 100m

Ολνκαζηηθφ βάξνο αλά θαηεγνξία
Γηαζηάζεηο αλά θαηεγνξία (ζπλαξκνινγεκέλν)

ΣΥ 1.5.6

ΣΥ 1.5.7

Τιηθφ PVC

2.1.6 ΠΣΥ 1.6: πζηνηρίεο Κηθξνζωιελώζεωλ Λ2 γηα εγθαηάζηαζε
ζε θελέο ζωιήλεο Φ50/44
Α/Α

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

ΣΥ 1.6.1

Αξηζκφο κηθξνζσιήλσλ

ΣΥ 1.6.2

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο ζπζηνηρίαο ≤ 34 mm

ΣΥ 1.6.3

Να κπνξεί λα εκθπζεζεί ζηνλ θαζέλα
ζσιελίζθν, κηθξνθαιψδην (micro-cable)
θαηάιιειεο δηακέηξνπ κε αξηζκφ ηλψλ έσο θαη
12 ην θαζέλα

ΣΥ 1.6.4

Να δχλαηαη λα εγθαηαζηαζεί εληφο ζθήλα ηχπνπ


ΣΥ 1.6.5

Η ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ λα
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο θξεαηίσλ

ΣΥ 1.6.6

Οη ζσιελίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή
άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο.

ΣΥ 1.6.7

πκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.57
(CCITT outside plant technologies for public
networks)

Κέγεζνο

Y2/24 ≥ 2450 N

2.1.7 ΠΣΥ 1.7: Γηαθιαδωηήξεο Κηθξνζωιελώζεωλ
Α/Α

ΣΥ 1.7.1

ΣΥ 1.7.2

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

Κέγεζνο

Να επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη έμνδν ηκεκάησλ
ζσιήλα
ηνπ
βξφρνπ,
ή
ηκεκάησλ
κηθξνζσιήλσζεο άκεζνπ εληαθηαζκνχ (ηππηθά
<=50 mm)
Να επηηξέπνπλ ηελ έμνδν ζσιήλσλ πξφζβαζεο
κε ηε δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο ζχλδεζεο ησλ
ζσιελίζθσλ
ησλ
εμεξρφκελσλ
ζσιήλσλ
πξφζβαζεο πξνο αληίζηνηρνπο ζσιελίζθνπο
νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ζσιήλσλ ηνπ βξφρνπ

2.1.8 ΠΣΥ 1.8: Φξεάηηα Φn
Α/Α
ΣΥ 1.8.1
ΣΥ 1.8.2

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

Κέγεζνο

Φ1 κεγάιν (κήθνο Υ πιάηνο)

Σνπιάρηζην
900mm x 700mm
Σνπιάρηζην
600mm x 600mm
Σνπιάρηζην
300mm x 300mm

Φ2 κηθξφ (κήθνο Υ πιάηνο)
Φ3 κηθξφ (κήθνο Υ πιάηνο)

ΣΥ 1.8.3

ΣΥ 1.8.4

Βάζνο θξεαηίνπ (κε απφζηαζε ≥ 20 cm κεηαμχ
ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγψλ)

65 cm

ΣΥ 1.8.5

Πξνβιεπφκελε
θξεαηίσλ

≥ 200 m

ΣΥ 1.8.6

Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξφδεκα (κε νπιηζκφ
2#T377) πάρνπο

ΣΥ 1.8.7
ΣΥ 1.8.8

ΣΥ 1.8.9

κέζε

απφζηαζε

κεηαμχ

ησλ

Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα
ππεξθαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο D 400 γηα
αληνρή πάλσ απφ 10 ηφλνπο θαη πξέπεη λα έρνπλ
ηηο αλαγθαίεο βεβαηψζεηο ηνπ Διιεληθνχ
Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο
Σα θξεάηηα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα
θηινμελήζνπλ
ηηο
απαξαίηεηεο
δηαηάμεηο
ζπγθφιιεζεο
ηλψλ,
δηαθιάδσζεο
κηθξνζσιελψζεσλ, ζχλδεζεο θαη ζθξάγηζεο ππνζσιήλσλ
Σα θξεάηηα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα
θηινμελήζνπλ πιενλαζκαηηθφ θαιψδην ρσξίο λα
παξαβηάδνληαη
νη
πξνδηαγξαθέο
ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο

≥ 150 mm

ΣΥ 1.8.10

Αλαγξαθή ηνπ ινγφηππνπ ηνπ θνξέα ζην θαπάθη
ηνπ θξεαηίνπ

ΣΥ 1.8.11

Θα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα ηεο ITU-T
(CCITT) Outside Plant Technologies for Public
Networks

2.1.9 ΠΣΥ 1.9: Σάθξνη (Υ1)
Α/Α

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

Κέγεζνο

ΣΥ 1.9.1

Σάθξνο αλνηθηνχ ηχπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ
(αζθαιηηθφ νδφζηξσκα) ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48 θαη L.35 (CCITT
outside plant technologies for public networks)

ΣΥ 1.9.2

Βάζνο ράλδαθα

≤400 mm

ΣΥ 1.9.3

Πιάηνο ράλδαθα

≤150 mm

ΣΥ 1.9.4

Πιήζνο σιελψζεσλ () θαη ζπζηνηρηψλ (Μ1
θαη/ή Μ2) πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ

≥6

ΣΥ 1.9.5

Σνπνζέηεζε σιελψζεσλ () ζε νξηδφληηα
δηάηαμε ηξηψλ (3) ζεηξψλ κε δπν (2) ζσιήλεο ζε
θάζε ζεηξά, φπνπ νη θελέο Φ50 ηνπνζεηνχληαη
ζηνλ ππζκέλα ηνπ ραληαθηνχ

ΣΥ 1.9.6

Σα
ελδηάκεζα
πιηθά
πιήξσζεο
λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν ITU-T L.48 θαη
ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο γηα ηελ επίηεπμε
κεραληθήο πξνζηαζίαο ή πξνζπειαζηκφηεηαο.

2.1.10 ΠΣΥ 1.10: Σάθξνο (Υ2)
Α/Α

ΣΥ 1.10.1

ΣΥ 1.10.2
ΣΥ 1.10.3

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο
Γηάλνημε Σάθξνπ αλνηθηνχ ηχπνπ ζε δξφκνπο,
πεδνδξφκηα, ξείζξα, πξναχιηνπο ρψξνπο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ρξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο (CCITT outside plant technologies
for public networks)
Βάζνο ≥ 150 mm
Πιάηνο: ≤100 mm

ΣΥ 1.10.4

Πιήζνο ζσιήλσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ

ΣΥ 1.10.5

ηξψζε απφ ζθπξφδεκα 200 kgr/m3, κε
πξνζζήθε ηαηλίαο ζήκαλζεο

ΣΥ 1.10.6

Κέγεζνο

≥2

Απνθαηάζηαζε ηειηθήο επηθάλεηαο

2.1.11 ΠΣΥ 1.11: Σάθξνο (Υ3)
Α/Α

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

Κέγεζνο

ΣΥ 1.11.1

ΣΥ 1.11.2
ΣΥ 1.11.3
ΣΥ 1.11.4
ΣΥ 1.11.5

Γηάλνημε Υάλδαθα αλνηθηνχ ηχπνπ ζε δξφκνπο,
πεδνδξφκηα, ξείζξα, πξναχιηνπο ρψξνπο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ρξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48, ITU-T L.49 θαη ITU-T
L.35 (CCITT outside plant technologies for
public networks)
Βάζνο ≥ 150 mm
Πιάηνο: ≤100 mm
Πιήζνο ζσιήλσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ

≥2

Απνθαηάζηαζε ηειηθήο επηθάλεηαο

2.1.12 ΠΣΥ 1.12: Οπηηθό Θαιώδην Γηθηύνπ
Α/Α

ΣΥ 1.12.1

ΣΥ 1.12.2
ΣΥ 1.12.3
ΣΥ 1.12.4
ΣΥ 1.12.5
ΣΥ 1.12.6
ΣΥ 1.12.7
ΣΥ 1.12.8
ΣΥ 1.12.9

ΣΥ
1.12.10
ΣΥ
1.12.11

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο
Μηθξν-θαιψδην γηα απ’ επζείαο δηαζχλδεζε
θεληξηθψλ θφκβσλ ή απ’ επζείαο δηαζχλδεζε
θεληξηθνχ κε ελδηάκεζνπο θφκβνπο δηαλνκήο ή
απεπζείαο ζχλδεζε θφκβνπ δηαλνκήο κε θφκβν
πξφζβαζεο κε δπλαηφηεηα εκθχζεζεο ζε κηθξνζσιήλα
Σα θαιψδηα θαη νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο, πέξαλ
ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη
ζπκβαηά κε ηα πξφηππα ΙΣU-T L.35, L.43, L.10,
L.14 and L.1
Θα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ην πξφηππν ITUG652.C
Πεξηιακβάλεη πιήζνο νπηηθψλ ίζν κε NN, φπνπ
ΝΝ
Γπλαηφηεηα
εκθχζεζεο
ζε
ζπζηνηρίαο
κηθξνζσιελψζεσλ Μ1 ή Μ2(10/8) γηα ηα
θαιψδηα κε ΝΝ = 24, 36, 72
Γπλαηφηεηα
εκθχζεζεο
ζε
ζπζηνηρίαο
κηθξνζσιελψζεσλ Μ2 (5/3,5) ή Μ3 γηα ηα
θαιψδηα κε ΝΝ = 4, 8, 12
Γηάκεηξνο (εμσηεξηθή) θαισδίνπ
Βάξνο θαισδίνπ (γηα κήθνο 1 Km)
Οη δηαθξηηέο νπηηθέο ίλεο αιιά θαη νη δέζκεο
νπηηθψλ ηλψλ πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή άιιν
θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ/δηαρσξηζκφ
ηνπο
Πξνδηαγξαθέο
γηα
εμσηεξηθή
ρξήζε
θαη
αληίζηαζε ζηελ απνξξφθεζε λεξνχ θαηά IEC
60794-1-2-F5
Θεξκνθξαζηαθή δηαθχκαλζε απφζβεζεο σο πξνο
ηνπο 20 °C γηα κεηαβνιέο απφ –40 έσο +70 °C

Κέγεζνο

4, 8, 12, 24, 72

≤ 0,05 dB

ΣΥ
1.12.12
ΣΥ
1.12.13
ΣΥ
1.12.14
ΣΥ
1.12.15

ζχκθσλα κε ηα IEC 60793-2, IEC 60793-1
Γηείζδπζε λεξνχ: Έιεγρνο ζε ζπκθσλία κε ηελ
πξνδηαγξαθή IEC 60794-1-2-F5
ινη νη έιεγρνη γηα ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ
κηθξνθαισδίνπ θαη ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο
ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πξνδηαγξαθή IEC
60794-5
Οη παξάκεηξνη ηεο νπηηθήο ίλαο θαη νη έιεγρνί
ηεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
IEC 60793-2 θαη IEC 60793-1
ηνλ εμσηεξηθφ καλδχα ησλ κηθξνθαισδίσλ θαη
ζε φιν ην κήθνο ηνπο ζα ππάξρεη εθηχπσζε κε
βήκα 1m ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην πιήζνο
ησλ ηλψλ

2.1.13 ΠΣΥ 1.13: Γηαηάμεηο πγθόιιεζεο ηλώλ ζε εμωηεξηθνύο
ρώξνπο (κνύθεο)
Α/Α

ΣΥ

ΣΥ

ΣΥ

ΣΥ

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

Η βαζηθή δνκή κπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ έλα
πιαζηηθφ πεξίβιεκα, πδαηνζηεγέο
(ζπκκνξθνχκελν ζην πξφηππν IP68) θαη ζα
ζπκπεξηιακβάλεη ζχζηεκα εηζαγσγήο,
1.13.1 ζθξάγηζεο θαη αδηαβξνρνπνίεζεο ησλ
θαισδίσλ. Σν άλνηγκα ηνπ πεξηβιήκαηνο πξέπεη
λα εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε πξφζβαζε ρσξίο ηελ
αλάγθε εηδηθψλ δηαηάμεσλ θαη ην θιείζηκν πξέπεη
λα είλαη εξκεηηθφ
Σν πεξίβιεκα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί
κε δηαηάμεηο θιεηδψκαηνο θαη αζθάιηζεο. Σν θηη
ζπλαξκνιφγεζεο θάζε δηάηαμεο πξέπεη λα
1.13.2
ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά φπσο
ζεξκνζπζηειιφκελα, θαζαξηζηηθά, ιεηαληηθά,
πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα θαη αθπγξαληηθά
Οη δηαηάμεηο ζπγθφιιεζεο θαη επέθηαζεο ζα
πξέπεη λα κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ έσο 144
1.13.3
ζπγθνιιήζεηο γηα θάζε δεχγνο εηζεξρνκέλνπ θαη
εμεξρφκελνπ θαισδίνπ
Οη δηαηάμεηο ζπγθφιιεζεο θαη δηαθιάδσζεο ζα
πξέπεη λα κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ έσο 72
ζπγθνιιήζεηο γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ηκήκαηα
1.13.4 εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ θαισδίσλ
κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 72 ηλψλ ην θαζέλα κε
δπλαηφηεηα ζπλχπαξμεο θαισδίσλ
δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ θαη αξηζκνχ ηλψλ
2.1.14 ΠΣΥ 1.14: Οπηηθνί Θαηαλεκεηέο Γηθηύνπ

Κέγεζνο

Α/Α
ΣΥ 1.14.1

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο
Καηαλεκεηήο κε πιαίζην πξνζαξκνδφκελν ζε
ηθξίσκα 19” (rack mounted)

ΣΥ 1.14.2
ΣΥ 1.14.3
ΣΥ
ΣΥ
ΣΥ

ΣΥ
ΣΥ
ΣΥ

Βάζνο
Όςνο
Οπηηθνί πξνζαξκνγείο (optical connectors)
1.14.4 ηχπνπ LC γηα ηεξκαηηζκφ κηαο κνλφηξνπεο
(singlemode) νπηηθήο ίλαο
Πξνηεξκαηηζκέλα pig-tails γηα ζχλδεζε
1.14.5
(ζπγθφιιεζε) κηθξνθαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ
1.14.6 Γηαζέζηκνο ρψξνο γηα ζπγθνιήζεηο (splices)
ηλψλ θαη απνζήθεπζε πεξηζζεπνχκελνπ
θαισδίνπ
1.14.7 πξηαξσηή κνξθή θαηαλεκεηή
1.14.8 Πξνζηαηεπηηθά θάκςεο ησλ νπηηθψλ ηλψλ κε
αθηίλα θάκςεο
1.14.9 πκκφξθσζε κε ην πξφηππν ITU-T L.12
2.1.15 ΠΣΥ 1.15: Οηθίζθνη εμωηεξηθνύ ρώξνπ

Α/Α

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

ΣΥ 1.15.1

πλνιηθφ χςνο απφ ην έδαθνο

ΣΥ 1.15.2

Δμσηεξηθφ πιάηνο

ΣΥ 1.15.3

Βάζνο
Βάζε ζηήξημεο ηνπ θηβσηίνπ ηδίνπ κήθνπο πιάηνπο θαη χςνπο ηνπιάρηζηνλ 30 cm
Βάζε ζηήξημεο ηνπ θηβσηίνπ κε δηεπθνιχλζεηο
εηζφδνπ θαη δηεπζέηεζεο ησλ κηθξνζσιελψζεσλ
Γηπιά ηνηρψκαηα
Πξνζηαζία απφ δηάβξσζε
Πξνδηαγξαθέο πξνζηαζίαο IP55
Γχν (2) εζσηεξηθά ηθξηψκαηα 19” κε σθέιηκν
χςνο ≥ 22 RU ην θαζέλα
Θχξα κε ρεξνχιη θαη θιεηδαξηά αζθαιείαο ηξηψλ
ζεκείσλ
Πνιιαπιά ζεκεία εηζφδνπ θαισδίσλ απφ ηε
βάζε, κε θαπάθηα θάιπςεο
Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, πξφζβαζεο,
βαλδαιηζκνχ

ΣΥ 1.15.4
ΣΥ 1.15.5
ΣΥ
ΣΥ
ΣΥ
ΣΥ

1.15.6
1.15.7
1.15.8
1.15.9

ΣΥ
1.15.10
ΣΥ
1.15.11
ΣΥ
1.15.12
ΣΥ
1.15.13
ΣΥ
1.15.14
ΣΥ
1.15.15
ΣΥ
1.15.16
ΣΥ
1.15.17

Κέγεζνο

≤ 500 mm
1U

30 mm
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ

Κέγεζνο

≤ 160 cm

140 cm
70 cm

Αηζζεηήξεο θαπλνχ, πγξαζίαο
Μνλάδα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο κέζσ
TCP/IP γηα απνκαθξπζκέλν έιεγρν /
επεμεξγαζία ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο
θακπίλαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
Δλζσκαησκέλνο heat exchanger
Κνπηί ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο
Γηάηαμε γείσζεο

≥ 60 W/K

2.2 Τπνδνκή Υξεζηώλ
Γίκηςο Δγκαηάζηαζερ οπηικών Ινών ζε Υπήζηερ από ηο ζεμείο
ειζόδος ζηο κηήπιο μέσπι ηο ηεπμαηικό ζεμείο
2.2.1

Α/Α
ΣΥ 2.1.1

ΠΣΥ 2.1: Κηθξνζωιήλαο ζύλδεζεο Υξεζηώλ

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο
Αξηζκφο κηθξνζσιήλσλ

ΣΥ 2.1.2

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο

ΣΥ 2.1.3

Να κπνξεί λα εκθπζεζεί ζηνλ ζσιελίζθν, κε
ηελ
θαηάιιειε
δηάηαμε
εκθχζεζεο,
κηθξνθαιψδην
(micro-cable)
θαηάιιειεο
δηακέηξνπ κε αξηζκφ ηλψλ έσο θαη 12
Οη ζσιελίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή
άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο.

ΣΥ 2.1.4

ΣΥ 2.1.5

Κέγεζνο

Πξνζηαηεπκέλα εληφο πιαζηηθνχ θαλαιηνχ ή
ζσιήλα ζπηξάι θαηάιιεινπ γηα εμσηεξηθφ ρψξν,
πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ ηλψλ
θαη λα κε παξαβηάδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
θαηαζθεπαζηή ηλψλ θαη θαισδίσλ

2.2.2 ΠΣΥ 2.2: Γηαθιαδωηήξεο Κηθξνζωιελώζεωλ
Α/Α
ΣΥ 2.2.1
ΣΥ 2.2.2

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο
Να επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη έμνδν ηκεκάησλ
ζσιήλα ηνπ βξφρνπ, ή ηκεκάησλ κηθξνζσιήλα
Να επηηξέπνπλ ηελ έμνδν ζσιήλσλ πξφζβαζεο
κε ηε δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο ζχλδεζεο ησλ
ζσιελίζθσλ
ησλ
εμεξρφκελσλ
ζσιήλσλ
πξφζβαζεο πξνο αληίζηνηρνπο ζσιελίζθνπο
νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ζσιήλσλ ηνπ βξφρνπ

Κέγεζνο

2.2.3 ΠΣΥ 2.3: Οπηηθνί θαηαλεκεηέο (IFDH) Υξεζηώλ
Α/Α

ΣΥ 2.3.1

ΣΥ 2.3.2

ΣΥ 2.3.3
ΣΥ 2.3.4

2.2.4

Α/Α
ΣΥ 2.4.1
ΣΥ 2.4.2
ΣΥ 2.4.3
ΣΥ 2.4.4

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο
Δπηηνίρηνο θαηαλεκεηήο γηα ηεξκαηηζκφ n δεπγψλ
ηλψλ
Οπηηθνί πξνζαξκνγείο (optical connectors)
ηχπνπ SC/APC ή LC/UPC ή LC/APC γηα
ηεξκαηηζκφ κηαο κνλφηξνπεο (singlemode)
νπηηθήο ίλαο
Πξνηεξκαηηζκέλα
pig-tails
γηα
ζχλδεζε
(ζπγθφιιεζε) κηθξνθαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ
Γηαζέζηκνο ρψξνο γηα ζπγθνιιήζεηο (splices)
ηλψλ
θαη
απνζήθεπζε
πεξηζζεπνχκελνπ
θαισδίνπ

ΠΣΥ 2.4: Δπίηνηρν εζωηεξηθό θηβώηην ηεξκαηηζκνύ νπηηθώλ
ηλώλ
Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο

Γηαζηάζεσλ (Μήθνο x Πιάηνο)
Οπηηθφ patch panel ηεξκαηηζκνχ n ηλψλ κε
ζπλδεηηθά άθξα ηχπνπ LC
Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ
απφ ηε βάζε ηνπ θηβσηίνπ θαη νπηηθψλ patch
cords
Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο νπηηθψλ patch cord γηα
ζχλδεζή ηνπο ζηνπο LC ηεξκαηηζκνχο

ΣΥ 2.4.6

Υψξνο θαη εμαξηήκαηα γηα απνζήθεπζε επηπιένλ
θαισδίνπ θαη εμαζθάιηζε ηελ ειάρηζηεο αθηίλαο
θάκςεο ησλ νπηηθψλ ηλψλ

ΣΥ 2.4.8

Απαίηεζε

ηεγαλνπνηεκέλν θηβψηην εζσηεξηθνχ ρψξνπ κε
δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε ηνίρν

ΣΥ 2.4.5

ΣΥ 2.4.7

Κέγεζνο

Κιεηδαξηά πφξηαο θηβσηίνπ
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πξνζηαζίαο:
 IP45

2.2.5 ΠΣΥ 2.5: Δπίηνηρν εμωηεξηθό θηβώηην ηεξκαηηζκνύ νπηηθώλ
ηλώλ
Α/Α
ΣΥ 2.5.1
ΣΥ 2.5.2

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο
Πιήξσο ηεγαλνπνηεκέλν θηβψηην εζσηεξηθνχ
ρψξνπ κε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε ηνίρν
Γηαζηάζεσλ (Μήθνο x Πιάηνο)

Απαίηεζε

Α/Α
ΣΥ 2.5.3
ΣΥ 2.5.4

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο
Οπηηθφ patch panel ηεξκαηηζκνχ n ηλψλ κε
ζπλδεηηθά άθξα ηχπνπ LC
Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ
απφ ηε βάζε ηνπ θηβσηίνπ θαη νπηηθψλ patch
cords

ΣΥ 2.5.5

Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο νπηηθψλ patch cord γηα
ζχλδεζή ηνπο ζηνπο LC ηεξκαηηζκνχο

ΣΥ 2.5.6

Υψξνο θαη εμαξηήκαηα γηα απνζήθεπζε επηπιένλ
θαισδίνπ θαη εμαζθάιηζε ηελ ειάρηζηεο αθηίλαο
θάκςεο ησλ νπηηθψλ ηλψλ

ΣΥ 2.5.7
ΣΥ 2.5.8

Απαίηεζε

Κιεηδαξηά πφξηαο θηβσηίνπ
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πξνζηαζίαο:
 IP54
ζχκθσλα
κε
ην
(BSEN60529:1991)

IEC529

2.2.6 ΠΣΥ 2.6: Οπηηθό Θαιώδην ζε εζωηεξηθό θηεξίνπ
Α/Α

ΣΥ 2.6.1

ΣΥ 2.6.2
ΣΥ 2.6.3
ΣΥ 2.6.4
ΣΥ 2.6.5

ΣΥ 2.6.6

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο
Οπηηθέο ίλεο singlemode γηα απ’ επζείαο
δηαζχλδεζε ηνπ ζεκείνπ εηζφδνπ ηνπ θηεξίνπ
κέρξη ην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηνπ ρξήζηε κε
δπλαηφηεηα εκθχζεζεο ζε κηθξν-ζσιήλα
Θα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ην πξφηππν ITUG652.C
Σν θαιψδην ζα είλαη 2 ηλψλ/4 ηλψλ/8 ηλψλ
θαηάιιειν γηα εκθχζεζε κέζα ζηε ζπζηνηρία
κηθξνζσιελψζεσλ Μ3
Γηάκεηξνο (εμσηεξηθή) θαισδίνπ
ινη νη έιεγρνη γηα ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ
κηθξνθαισδίνπ θαη ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο
ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πξνδηαγξαθή IEC
60794-5
Οη παξάκεηξνη ηεο νπηηθήο ίλαο θαη νη έιεγρνί
ηεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
IEC 60793-2 θαη IEC 60793-1

Κέγεζνο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

3

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Πλαίζιο σεδιαζμού Λειηοςπγίαρ &
ςνηήπεζερ Τποδομήρ Γικηύος FTTH

Σν παξάξηεκα απηφ θαιχπηεη ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
ππνδνκήο ελφο δηθηχνπ FTTH. Παξφιν πνπ θάζε ζρέδην δηθηχνπ FTTH ζα δηαθέξεη
θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη ζπλζήθεο, ε απαίηεζε
ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο είλαη θνηλή ζε φια.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ, ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ
ειάρηζηε δπλαηή φριεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πεξίγπξνπ. Απηφ είλαη
πνιχ πηζαλφ λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί φηη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη θαηαζθεπήο ζα πξνθαιέζεη ιίγε ή
θαζφινπ φριεζε εληφο ηεο πεξηνρήο FTTH. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ
πξνζεθηηθήο κειέηεο θαη εθηέιεζεο. Απηφ νδεγεί επίζεο ζηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε
απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο πνπ ηειηθά ζα σθειήζνπλ ην
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην FTTH. Ο θαθφο ζρεδηαζκφο ζα θέξεη ηα αληίζεηα
απνηειέζκαηα θαη ελ δπλάκεη ζα νδεγήζεη ζε θαθή απφδνζε θαηαζθεπήο θαη ζε
απνηπρία ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο.
Παξφιν πνπ νη νπηηθέο ίλεο είλαη έλα αμηφπηζην κέζν κε απνδεδεηγκέλα αμηφπηζηε
ιεηηνπξγία γηα δεθάδεο έηε, ζπλερίδνπλ λα είλαη επάισηεο ζε απξφβιεπηεο βιάβεο
πνπ ζα απαηηήζνπλ θηλεηνπνίεζε θαη γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή επηζθεπή. Καηά
ηε δηάξθεηα ηέηνησλ ζπκβάλησλ είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ε άκεζε πξφζβαζε
ζηα αξρεία ησλ δηθηχσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ επηζθεπή. Δίλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο απφ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ λα ηαμηλνκνχληαη θαη λα
ζπγθεληξψλνληαη ηα αξρεία θαη ηα έγγξαθα πξνο ππνζηήξημε ηεο ζπλεπαθφινπζεο
αλάιπζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη εθ ησλ
πξνηέξσλ θαη λα ππάξρνπλ ζρεηηθέο ζπκβαηηθέο πξφλνηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε φηη
ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα είλαη δηαζέζηκν φηαλ απαηηεζεί.

3.1 Πιαίζην ρεδηαζκνύ Θαηαζθεπήο Γηθηύνπ
3.1.1 ρεδηαζκόο Διέγρνπ Δξγνηαμίνπ θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο
Η εξγαζία κε ππφγεηα ζπζηήκαηα απαηηεί πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ζα πξνθαιεί δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο. Θα απαηηεζεί ζπλεξγαζία κε
ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ ειέγρνπ. ηα
αθφινπζα ζεκεία αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα θχξηα δεηήκαηα εγθαηάζηαζεο πνπ
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ ελαζρφιεζε κε κηα εγθαηάζηαζε κε
ζσιήλεο:
Γεληθά Εεηήκαηα Γηαρείξηζεο
Απαηηείηαη εκπεηξία εξγαζίαο κε ππφγεηα ή ελαέξηα ζπζηήκαηα, πξαθηηθέο
θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζσιελψζεσλ θαη θαισδίσλ
Ο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα νδεγήζεη ζε
απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία. πληζηάηαη ζπλεξγαζία κε ηηο
Σνπηθέο Αξρέο πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε, φπνπ έρεη εθαξκνγή.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο εθηίκεζε ησλ θνληηλψλ Παξνρψλ Κνηλήο
Ωθειείαο ηφζν απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο φζν θαη απφ ‘επί ηφπνπ’ επηβεβαίσζε
κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ αλίρλεπζεο.

Αζθάιεηα
Θα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ θαηάιιειεο δψλεο αζθαιείαο κε ρξήζε θψλσλ
ζήκαλζεο θαη πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο. Η δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζα
πξέπεη λα ζπληνληζηεί κε ηηο ηνπηθέο αξρέο.
ια ηα θξεάηηα θαισδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη απηά πνπ
πξννξίδνληαη γηα πξφζβαζε ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα εχθιεθηα θαη
ηνμηθά αέξηα πξηλ απφ ηελ είζνδν.
ε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη πιήξεηο
έιεγρνη αέξα θαη νμπγφλνπ πξηλ απφ ηελ είζνδν θαη λα παξέρεηαη φπνπ
απαηηείηαη εμαλαγθαζκέλνο αεξηζκφο. Καηά ηε δηάξθεηα ππφγεηαο εξγαζίαο,
φιν ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη κφληκα ζε ιεηηνπξγία πξνεηδνπνηεηηθφ
εμνπιηζκφ ζπλερνχο επηηήξεζεο επηπέδσλ εχθιεθησλ θαη ηνμηθψλ αεξίσλ,
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη νμπγφλνπ.
ε πεξίπησζε αλίρλεπζεο εχθιεθησλ αεξίσλ, ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζεί
άκεζα ε ηνπηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία.
ια ηα πθηζηάκελα ειεθηξηθά θαιψδηα ζα πξέπεη λα επηζεσξεζνχλ γηα
ηπρφλ θζνξέο θαη εθηεζεηκέλνπο αγσγνχο.
Θαηαζθεπή, Δμνπιηζκόο θαη ρεδηαζκόο
Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξε πξνζεθηηθή εμέηαζε νιφθιεξνπ ηνπ
ππφγεηνπ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ ή ηεο ελαέξηαο εγθαηάζηαζεο πξηλ απφ
ηελ εγθαηάζηαζε.
ηα θξεάηηα θαισδίσλ κε κεγάιε ζηάζκε λεξνχ ζα πξέπεη λα αληιείηαη ην
πιενλάδνλ λεξφ.
Οη ζσιήλεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα δεκηέο θαη ελδερφκελα θξαμίκαηα.
πληζηάηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ ησλ ηκεκάησλ ζσιήλα κε
δνθηκαζηηθφ άμνλα ή βνχξηζα πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε.
Οη ζπξίδεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνο εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ
ρψξνπ γηα πεξηέιημε ησλ πιενλαζκάησλ θαισδίνπ, πξφβιεςε ζηεξηγκάησλ
θαισδίσλ θαη ρψξν γηα ηνπνζέηεζε Κηβσηίσλ χλδεζεο πγθφιιεζεο.
Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ζρέδην γηα βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ
θαισδίνπ,
ησλ
ελδηάκεζσλ
ζεκείσλ
κεηαθνξάο
θαη
εμνπιηζκφ
καδέκαηνο/έιμεο θαισδίνπ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε εκθχζεζεο
ησλ θαισδίσλ ζην ζσιήλα, ε νπνία απαηηεί Κεθαιή Δκθχζεζεο θαη
Δμνπιηζκφ πκπηεζηή. Θα πξέπεη αληίζηνηρα λα πξνβιέπνληαη αλνρέο γηα
αιιαγέο ζην χςνο.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζσιήλα ή ηνπ
εζσηεξηθνχ ζσιήλα πξνο εμαζθάιηζε νδεγηψλ εγθαηάζηαζεο θαισδίνπ.
Οη θπκαηνεηδείο ζσιήλεο κε ξαβδψζεηο θαη νη ζσιήλεο κε εζσηεξηθή
επέλδπζε ρακειήο ηξηβήο είλαη ζρεδηαζκέλνη λα κεηψλνπλ ηελ ηξηβή
θαισδίνπ/ζσιήλα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Οη ιείνη ρσξίο εζσηεξηθή
επέλδπζε ζσιήλεο κπνξεί λα απαηηνχλ θαηάιιειν ζπκβαηφ κε ην θαιψδην
ιηπαληηθφ.

Λαβέο έιμεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρνηληνχ-νδεγνχ
έιμεο ζην άθξν ηνπ θαισδίνπ. Απηέο ζπρλά είλαη δηθηπσηήο/πιεθηήο βάζεο
ή πξνζαξκφδνληαη κε κεραληθφ ηξφπν ζην άθξν ηνπ θαισδίνπ
ειαρηζηνπνηψληαο
ηε
δηάκεηξν
θαη
ζπλεπψο
ην
ρψξν
ηνπ
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνπνζεηεζεί δηάηαμε
‘ζηξνθέα κε αζθάιεηα’ κεηαμχ ηεο ιαβήο έιμεο ηνπ θαισδίνπ θαη ηνπ
ζρνηληνχ-νδεγνχ έιμεο.
Οη ζηξνθείο είλαη ζρεδηαζκέλνη λα εμνπδεηεξψλνπλ ηπρφλ ξνπέο
πεξηζηξνθήο πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ έιμε θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα
πξνζηαηεχνπλ ην θαιψδην. Μηα κεραληθή αζθάιεηα απφζπαζεο πξνζηαηεχεη
ην θαιψδην απφ ππεξβνιηθέο δπλάκεηο έιμεο ζπάδνληαο κηα ‘ζπζηαδφκελε’
πεξφλε απνθνπήο. Οη πεξφλεο δηαηίζεληαη ζε δηάθνξεο ηηκέο εθειθπζκνχ.
Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί Βαξνχιθν Έιμεο θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο.
Σα βαξνχιθα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δπλακφκεηξν επηηήξεζεο εθειθπζκνχ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έιμεο.
Γηα ηελ νδήγεζε ηνπ θαισδίνπ ππφ ηάζε απφ ηνλ εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη
ηξνραιίεο,
θαζηάληεο
θαη
ηεκάρηα
ζρήκαηνο
ηεηαξηεκφξηνπ γηα ηελ νδήγεζε ηνπ θαισδίνπ ππφ ηάζε απφ ηνλ
εμνπιηζκφ, πξνο θαη απφ ηελ είζνδν ηνπ ζσιήλα θαη πξνο ηνλ εμνπιηζκφ
καδέκαηνο γηα εμαζθάιηζε ηήξεζεο ηεο ειάρηζηεο δηακέηξνπ θάκςεο ηνπ
θαισδίνπ.
ε φιεο ηηο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αζχξκαηνη
επηθνηλσλίαο, θηλεηά ηειέθσλα ή αλάινγνο εμνπιηζκφο.
ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην θνξηίν εθειθπζκνχ ηνπ θαισδίνπ πξνζεγγίδεη ην
φξηφ ηνπ θαη κπνξεί λα αλακέλεηαη κεγαιχηεξν ηκήκα έιμεο, κπνξεί λα
ζπληζηάηαη ε ρξήζε ελδηάκεζσλ ζεκείσλ ή βνεζεηηθψλ βαξνχιθσλ.
Γηάηαμε Σχιημεο θαισδίνπ: ζπληζηάηαη ξπκνπιθνχκελν κε ηχκπαλν.
3.1.2 Θέκαηα Θαιωδίωζεο
Θαιωδίωζε ωιήλωλ θαη Κηθξνζωιήλωλ
Η εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ ζσιήλσλ είλαη ζρεηηθά απιή. ε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα θαιψδηα κπνξεί λα απνθαιπθηνχλ απφ ζθάικα, ζα
πξέπεη ζπλεπψο λα ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκα ηκήκαηα ζσιήλσζεο γηα
ζπληήξεζε.
Σα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ γηα ηνπνζέηεζε ζε ζσιήλα θαη εληαθηαζκνχ
κπνξεί λα έρνπλ παξφκνηεο θαηαζθεπέο, κε ηα ηειεπηαία πξνθαλψο λα
θέξνπλ κεγαιχηεξε πξνζηαζία απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εγθαζίζηαληαη
θαη ιεηηνπξγνχλ.
Μήθνο δηαδξνκήο ζπλ αλνρή γηα ηε ζχλδεζε (ηππηθά 3-5 κέηξα).
Δθεδξηθφ/πιεφλαζκα θαισδίνπ ζε ρψξνπο θξεαηίσλ ηππηθά 20 κέηξα. Απηφ
ζα επηηξέςεη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ πξφζζεζε ζπλδέζεσλ πξφζβαζεο ζε
ελδηάκεζα ζεκεία.
Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ππέξβαζε ησλ ηηκψλ Διάρηζηεο Αθηίλαο Κάκςεο
(Minimum Bend Radii - MBR) θαη κέγηζηνπ θνξηίνπ εθειθπζκνχ.

Η MBR ζπλήζσο εθθξάδεηαη σο πνιιαπιάζην ηεο δηακέηξνπ ηνπ θαισδίνπ
(π.ρ. 20xD) θαη ζπλήζσο νξίδεηαη σο ε κέγηζηε ηηκή γηα ζηαηηθέο θαη
δπλακηθέο θαηαζηάζεηο
Η ζηαηηθή MBR είλαη ε ειάρηζηε επηηξεπφκελε ηηκή θάκςεο γηα ην θαιψδην
ζε ιεηηνπξγία (δειαδή θνπινπξηαζκέλν εληφο ζπξίδαο ή θξεαηίνπ). Η
δπλακηθή MBR είλαη ε ειάρηζηε επηηξεπφκελε ηηκή θάκςεο γηα ην θαιψδην
ζε ζπλζήθεο έιμεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε.
Η ηηκέο Φνξηίνπ Έιμεο (ή Δθειθπζκφο Έιμεο, N, ή Γχλακε, Kgf) ζπλήζσο
πξνζδηνξίδνληαη γηα ζπλζήθεο βξαρπρξφληαο ή καθξνρξφληαο θαηαπφλεζεο.
Οη ηηκέο θνξηίνπ βξαρπρξφληαο θαηαπφλεζεο αλαθέξνληαη ζην κέγηζην
εθειθπζκφ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην θαιψδην θαηά ηε δηαδηθαζία
εγθαηάζηαζεο θαη νη ηηκέο καθξνρξφληαο θαηαπφλεζεο αλαθέξνληαη ζην
κέγηζην εθειθπζκφ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην θαιψδην θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο δσήο ηνπ θαισδίνπ.
ε πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ κε εκθχζεζε, ην θαιψδην θαη
ν ζσιήλαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαδηθαζία εκθχζεζεο.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/έο θαισδίνπ
θαη ζσιήλα πξνο εμαζθάιηζε νδεγηψλ εγθαηάζηαζεο.
Θαιώδην Άκεζνπ Δληαθηαζκνύ
Οη
ηερληθέο
εγθαηάζηαζεο
θαισδίσλ
εληαθηαζκνχ
κπνξεί
λα
πεξηιακβάλνπλ άλνηγκα νξχγκαηνο, εθζθαθή, θαηεπζπληήξηα δηάηξεζε θαη
δηάηξεζε κε ψζεζε. Πξέπεη επίζεο λα γίλεη αλαθνξά ζηελ πξνδηαγξαθή
IEC (International Electrotechnical Commission) 60794-1-1 Παξάξηεκα
C.3.6 ‘Installation of buried cables’ (Δγθαηάζηαζε εληαθηαζκέλσλ
θαισδίσλ).
Δπηβεβαίσζε ειάρηζηεο αθηίλαο θάκςεο θαη κέγηζησλ θνξηίσλ έιμεο γηα
ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο θαη καθξνρξφληαο ιεηηνπξγίαο.
Γηαζθάιηζε επηηήξεζεο θνξηίνπ εθειθπζκνχ θαισδίνπ
εληαθηαζκφ θαη κε ππέξβαζεο κέγηζησλ νξίσλ θαισδίνπ.
Η πιήξεο εμέηαζε ηνπ εληαθηαζκέλνπ
απνηειεζκαηηθή εξγαζία εγθαηάζηαζεο.

ηκήκαηνο

ζα

θαηά

ηνλ

εμαζθαιίζεη

Σα ζεκεία δηαζηαχξσζεο κε άιια δίθηπα θνηλήο σθειείαο ζα πξέπεη λα
είλαη αλαγλσξίζηκα
ια ηα εληαθηαζκέλα θαιψδηα ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη κε
θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηπρφλ κειινληηθφ εληνπηζκφ
Η νπίζζηα πιήξσζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ηα θαιψδηα πξνζηαηεχνληαη
θαηάιιεια έλαληη δεκηάο απφ κεγάιεο πέηξεο π.ρ. κε άκκν. Η νπίζζηα
πιήξσζε πξέπεη λα παηηθψλεηαη γηα ηελ απνθπγή κειινληηθήο κεηαθίλεζεο
ή θαζίδεζεο εδάθνπο
ιεο νη επηθάλεηεο πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηα ηνπηθά
πξφηππα

3.2

Πιαίζην Ιεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ππνδνκήο Γηθηύνπ

Πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε δεηήκαηα ζρεηηθά κε:
Μεηξήζεηο
Αξρεία θαισδίσλ ηλψλ θαη ζσιήλσλ
ήκαλζε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ππνδνκήο
Πιήξεο ππνζηήξημε κε έγγξαθα
Αλαγλψξηζε ζήκαλζε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ππνδνκήο πνπ ππφθεηληαη ζε
εξγαζίεο ζπληήξεζεο
Λίζηα δεπηεξεχνπζαο ζπληήξεζεο
ρέδην γηα θαηαζηξνθηθή βιάβε δηθηχνπ ιφγσ εμσγελψλ παξαγφλησλ
(αθνχζην ζθάςηκν θαισδίνπ θαη ζσιήλα)
Γηαηήξεζε ζηνθ αληαιιαθηηθψλ θαισδίσλ θαη ζσιήλσζεο ππνδνκήο γηα
πεξηπηψζεηο φπσο αλσηέξσ
Θέζε θαη δηαζεζηκφηεηα αξρείσλ δηθηχνπ γηα ηα αλσηέξσ
Πξφβιεςε ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο

3.3 Κεηξήζεηο Οπηηθώλ Ηλώλ
ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη νπηηθέο κεηξήζεηο ζε έλα δίθηπν
FTTH:
- πκκφξθσζε δηθηχνπ θαη δνθηκέο παξαιαβήο
- πληήξεζε
- Δληνπηζκφο ζθάικαηνο ζε πεξίπησζε βιάβεο
Οη δεκνθηιέζηεξεο κέζνδνη είλαη νη κέζνδνη LSPM (Light Source Power Meter Μεηξεηήο Ιζρχνο Φσηεηλήο Πεγήο) θαη OTDR (Optical Time Domain Reflectometer
- Κχξηνο Αλαθιαζηηθφο Μεηξεηήο Οπηηθνχ Υξφλνπ).
3.3.1 Κέζνδνο LSPM
Δθπέκπεηαη θσο απφ ζηαζεξή θσηεηλή πεγή ζην έλα άθξν ηνπ δηθηχνπ. Ο
Μεηξεηήο Ιζρχνο ζα κεηξήζεη ηε ιακβαλφκελε νπηηθή ηζρχ ζην άιιν άθξν ηνπ
δηθηχνπ. Η νιηθή νπηηθή απψιεηα ηεο γξακκήο κπνξεί εχθνια λα ππνινγηζηεί κε
ηελ εμήο δηαδηθαζία:

ρ.31.: Μέζνδνο Μέηξεζεο LSPM
Η κέζνδνο απηή ππνινγίδεη ηελ αθξηβή ζεκείν πξνο ζεκείν απψιεηα ελφο νπηηθνχ
δηθηχνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε δνθηκέο παξαιαβήο. ε
κνλφηξνπα δίθηπα δελ ππάξρεη αλάγθε κέηξεζεο ηεο απψιεηαο θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο.
Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη δελ δίλεη πιεξνθνξίεο αλά δηαζηήκαηα
ζρεηηθά κε ηε ζέζε κηαο βιάβεο (γηα παξάδεηγκα απψιεηα ζπγθφιιεζεο ή
ζπλδεηήξα). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κέζνδνο OTDR παξέρεη πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο.
3.3.2 Κέζνδνο OTDR
Ο εμνπιηζκφο δνθηκήο OTDR εθπέκπεη έλα θσηεηλφ παικφ ζην δίθηπν.
Σν αλαθιψκελν θσο αληρλεχεηαη θαη κε απηήλ ηελ εμαξηψκελε απφ ην ρξφλν
πιεξνθνξία ζα παξαρζεί ην αθφινπζν ίρλνο:
Απψιεηα ηνπηθήο δηεπαθήο (απψιεηα παξεκβνιήο)
Απψιεηα απνκαθξπζκέλεο δηεπαθήο (απψιεηα παξεκβνιήο)
Η κέζνδνο OTDR επηηξέπεη ηε κέηξεζε ηεο απψιεηαο θαη ηεο αλάθιαζεο ζε έλα
δεδνκέλν ζεκείν ζην δίθηπν. πλεπψο ε κέζνδνο απηή επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ
ελφο ζεκείνπ πςειήο απψιεηαο ή πςειήο αλάθιαζεο (θνκκέλε ίλα, αλνηθηφο
ζπλδεηήξαο) ζην δίθηπν.

ρ.32.: Μέζνδνο Μέηξεζεο ODTR

Γηα ηελ πην αθξηβή κέηξεζε ηεο απψιεηαο κηαο δηάηαμεο ή κηαο ζπγθφιιεζεο πξέπεη
λα κεηξεζεί ε απψιεηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ δηθηχνπ θαη λα ππνινγηζηεί ε
κέζε ηηκή ησλ 2 κεηξήζεσλ απψιεηαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΓΛΩΑΡΙΟ
Αγγιηθή Οξνινγία

Διιεληθή Οξνινγία

single-mode fibre

Μνλφηξνπε ίλα

multimode fibre

Πνιχηξνπε ίλα

FTTH

FIBRE TO THE HOME - ΟΠΣΙΚΗ ΙΝΑ
ΣΟ ΠΙΣΙ (κέλεη ακεηάθξαζην θαη
κεηαθξάδεηαη κφλν ζηελ αξρή
ελδεηθηηθά)

bandwidth-carrying capacity

ηθαλφηεηα ξπζκνχ κεηάδνζεο
δεδνκέλσλ

Infrastructure

ππνδνκή

Deployment

αλάπηπμε

pulling

Έιμε / ηξάβεγκα

blowing

Δκθχζεζε

floatation

Δπίπιεπζε

Duct

ζσιήλαο

sub-duct

Τπνζσιήλαο

Branch-off closures

Κηβψηηα δηαθιαδψζεσλ

microduct

πζηνηρεία κηθξνζσιελψζεσλ /
κηθξνζσιήλαο

Feeder duct

σιήλαο ηξνθνδφηεο

Feeder cable

Καιψδην ηξνθνδφηεο

footway box

Φξεάηην πεδνδξνκίνπ

Loose tube

Θάιακνο ειεχζεξεο ηνπνζέηεζεο
(ζπγθέληξσζεο νπηηθψλ ηλψλ)

Multi Loose tube

Πνιιαπιψλ Θαιάκσλ Διεχζεξεο
Σνπνζέηεζεο

Central Loose tube

Κεληξηθνχ ζαιάκνπ ειεχζεξεο
ηνπνζέηεζεο

Slotted core

Ππξήλα κε ρηζκέο Σνπνζέηεζεο
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Microbundle

Μηθξνδέζκε

Ribbon

Σαηλία (ζπγθέληξσζεο νπηηθψλ ηλψλ)

Access chamber

Φξεάηην πξφζβαζεο

Drop cable

Αθξαίνο θιάδνο

cable splice closure

Κηβψηην ζπγθφιιεζεο θαισδίνπ

Microcable

κηθξνθαιψδην

pre-connectorised

Με πξνεγθαηεζηεκέλνπο ζπλδεηήξεο

tight-buffered

Γηαηεηαγκέλεο ηνπνζέηεζεο

‘multi-tight’

πνιιαπιήο δηαηεηαγκέλεο ηνπνζέηεζεο

exchange building

θεληξηθφ θηίξην

Breakout Device

Γηάηαμε δηαρσξηζκνχ

Patchcord

πλδεηηθή ρνξδή

Pigtail

Καισδηννπξά

Connector

πλδεηήξαο

Jumper

Γέθπξα ζχλδεζεο

insertion loss

Απψιεηα παξεκβνιήο

return loss

Απψιεηα επηζηξνθήο

heat shrinkable tubing

ζπξξηθλνχκελε κε ζεξκφηεηα
ζσιήλσζε

Handhole

Θπξίδα ρεηξφο

Splitter

Γηάηαμε δηακνίξαζεο - δηακνηξαζηήο (ή
δηραζηήο ή δηαρσξηζηήο?)
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