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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλοι οι υποσταθμοί της εταιρίας μας συμμορφώνονται με την οδηγία CE και 
την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ.
Όλοι οι πίνακες Χαμηλής τάσης συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου χαμηλής 
τάση και δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 61439-1
Όλοι οι πίνακες χαμηλής τάσης που κατασκευάζει η εταιρία μας 
συμμορφώνονται με την οδηγία 93/68/(CE) 
ΟιΟι πίνακες μας καλύπτουν τις οδηγίες 73/32 (χαμηλής τάσης) και 89/36 
(ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
Η εταιρία CONTROLS ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ έχει εισαγάγει και 
ακολουθεί το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000
Η εταιρία CONTROLS ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ακολουθεί στις κατασκευές τους νόμους 
του ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες της τέχνης
Η εγκατάσταση θα μπορεί να πιστοποιηθεί από την TUV ή άλλο φορέα πιστοποίησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρέχεται εγγύηση 24 μηνών για το ηλεκτρολογικό υλικό, για την 
κατασκευή και τις εργασίες της εταιρίας μας. 

Ο μετασχηματιστής της NEWTON TRANFORMATORI έχει εγγύηση τρία χρόνια και 
μπορεί να επεκταθεί έως τα πέντε.

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση για τεχνικά θέματα 24 ώρες και επέμβαση επισκευής από 
τεχνικό της εταιρίας μας, εντός 4 ωρών.



1. Μεταλλικός Οικίσκος

Μεταλλικός τυποποιημένος υπαίθριος υποσταθμός 
στιβαρής κατασκευής με πόρτες επίσκεψης που 
φέρουν κλειδαριές ασφαλείας.

ΟΟ υποσταθμός είναι πλήρως γειωμένος και παρέχει 
πλήρη προστασία στο ηλεκτρολογικό υλικό που 
βρίσκεται στο εσωτερικό του από τις καιρικές 
συνθήκες. Επίσης, διαθέτει θερμοστάτη που 
εξασφαλίζει επαρκή αερισμό με φυσική 
κυκλοφορία (περσίδες) και βεβιασμένο αερισμό 
για τον κατάλληλο εξαερισμό του διαμερίσματος 
του μετατου μετασχηματιστή.

Οι διαστάσεις του οικίσκου είναι 3500X2500X3000mm 
(ΜxΠxΥmm) και χωρίζεται σε τρία διαμερίσματα 
(μέσης τάσης, μετασχηματιστής, χαμηλής τάσης). Η 
οροφή είναι με μονωτικό πάνελ (πολυουρεθάνης) 
οροφής 40mm. Ο υποσταθμός διαθέτει εσωτερική 
εγκατάσταση φωτισμού.

Καθένας από τους χώρους είναι επισκέψιμος μέσω 
μεταλλικών θυρών που επιτρέπουν την εύκολη 
πρόσβαση, τον χειρισμό και την συντήρηση ή την 
αντικατάσταση του εξοπλισμού.

Ο οικίσκος φέρει σύστημα ειδοποίησης βλάβης ή 
προειδοποίησης για τη λειτουργία του μετασχημα-
τιτιστή και της εγκατάστασης. Διαθέτει φάρο και 
σειρήνα πιστοποίησης IP66, κατάλληλα για 
εγκαταστάσεις εξωτερικού χώρου.

Υπαίθριος Οικίσκος
Υ/Σ Μέσης Τάσης
για φωτοβολταϊκό πάρκο



3. Διαμέρισμα Μέσης Τάσης
Ηλεκτρικός πίνακας Μέσης Τάσης αποτελούμενος από τρία πεδία: άφιξης (αποζεύκτης 
φορτίου), μέτρησης και προστασίας. Ο πίνακας είναι της εταιρίας Schneider Electric ή της 
Siemens ή της ΑΒΒ, ανάλογα με την διαθεσιμότητα.

Τα πεδία και ο εξοπλισμός που περιέχουν έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί 
σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

Γενικές προδιαγραφές για πίνακες μέσης τάσης 

Πίνακες μέσης τάσης με μεταλλικό περίβλημα (1 το 52kV) 

Διακόπτες μέσης τάσης AC 

Αποζεύκτες και γειωτές μέσης τάσης AC 

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος μέσης τάσης AC 

Ηλεκτρονόμοι ισχύος μέσης τάσης AC  

ΣΣυνδυασμένοι διακόπτες με ασφάλειες, μέσης τάσης 

Μετασχηματιστές έντασης 

Μετασχηματιστές τάσης

Αισθητήρες ρεύματος

Ασφάλειες υψηλής τάσης 

Ηλεκτρονόμοι προστασίας 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για μετρήσεις και όργανα ελέγχου

Δείκτης προΔείκτης προστασίας περιβλημάτων (IP) 

IEC 60 694

IEC 62271-200

IEC 62271-103

IEC 62271-102

IEC 62271-100

IEC 60 470

IIEC 62271-105

IEC 60 044-1

IEC 60 044-2

IEC 60 044-8

IEC 60 282-1

IEC 60 255

IEC 60 801

IIEC 60 529

2. Διαμέρισμα Μετασχηματιστή 
Μετασχηματιστής ελαίου τύπου Eco-design Ιταλικής κατασκευής της εταιρίας NEWTON 
TRASFORMATORI, κατάλληλος για φωτοβολταϊκά πάρκα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
οδηγία EU 548/14 χαμηλών απωλειών (πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου 
Eco-Design) ισχύος 20/0.4kV, ο οποίος έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

O Μ/Σ είναι εξοπλισμένος µε 
θερμόμετρο (ένδειξη °C) που 
διαθέτει δύο ηλεκτρικές επαφές - µ
ία για ηχητική και οπτική σήµανση 
σε περίπτωση υπερθερµάνσεως 
του Μ/Σ και µία για αυτόµατη 
διακοπή της λειτουργίας του Μ/Σ 
εφόσεφόσον η θερµοκρασία ανέρθει σε 
επικίνδυνο επίπεδο.

Ισχύς

Πρωτεύων τύλιγμα

Μεταγωγέα πρωτεύοντος

Δευτερεύων τύλιγμα

Ψύξη

Σύνδεση

ΣΣυχνότητα

500-1250KVA

20kV

±2x2.5%

0.4kV

Αερόψυκτος

DYN 11

50Hz50Hz



Πεδίο Άφιξης

Γενικές διαστάσεις: ΠΧΒΧΥ: (375Χ1070Χ1700) mm.

Περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί:

• Ζυγούς χαλκού 630Α
• Αποζεύκτη φορτίου 24kV, 630A, 16kA/1sec σε    
 κοινό κέλυφος με γειωτή 
• Ενδεικτικές λυχνίες για την παρουσία  τάσης στα   
 καλώδια 
• Τρία (3) αλεξικέραυνα γραμμής
•• Κατάλληλες υποδοχές για την σύνδεση των      
 καλωδίων ισχύος με κατάλληλους εξομαλυντές

Ο πίνακας αποτελείται από 3 πεδία σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

Πεδίο Μέτρησης

Γενικές διαστάσεις: ΠΧΒΧΥ: (500Χ1070Χ1700) mm

Περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί:

• Ζυγούς χαλκού 630Α
• Αποζεύκτη φορτίου 24kV, 630A σε κοινό       
 κέλυφος με γειωτή
• Τρεις ασφάλειες μέσης τάσης 6Α
• Τρεις (3) Μ/Σ τάσης
•• Τρεις ασφάλειες για την προστασία των Μ/Σ     
 τάσης 24KV/2A
• Τρεις χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας     
 τάσης με τις αντίστοιχες  ενδεικτικές λυχνίες

Πεδίο Πρστασίας
(Υποσταθμοί μεγαλύτεροι των 800KVA)

Γενικές διαστάσεις: ΠΧΒΧΥ: (750Χ1292Χ2000)mm

Περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί:

• Ζυγούς χαλκού 630Α
• Αποζεύκτη φορτίου σε κοινό κέλυφος με γειωτή 
• Αυτόματο διακόπτη ισχύος (Α.Δ.Ι.). Ο Α.Δ.Ι. θα   
 διαθέτει κινητήρα τηλεχειρισμού, πηνία      
 ανοίγματος, κλεισίματος, έλλειψης τάσης (230V  
 AC), βοηθητικές επαφές θέσης  και κλειδαριές
•• Τρεις (3) αισθητήρες έντασης 50/1Α 2,5VA-5P10



Πεδίο Προστασίας
(Υποσταθμοί μικρότεροι των 800KVA)

• Ζυγούς χαλκού 630Α
• Αποζεύκτη φορτίου 24kV, 630A σε κοινό κέλυφος με γειωτή, με ηλεκτροκίνητο (230V AC)     
 μηχανισμό λειτουργίας διπλού ελατηρίου. O μηχανισμός διαθέτει πηνία ανοίγματος        
 κλεισίματος και έλλειψης τάσης και βοηθητικές επαφές θέσης του αποζεύκτη φορτίου του    
 γειωτή και τηγμένης ασφάλειας
• Γειωτή κατάντη των ασφαλειών μηχανικά μανδαλωμένο με τον ως άνωθεν γειωτή
•• Τρεις ασφάλειες με striker pin 24KV/25A  
• Τρεις (3) αισθητήρες έντασης 50/1Α 2,5VA-5P10
• Ένα Η/Ν δευτερογενούς προστασίας της Schneider Electric που παρέχει τις ακόλουθες      
προστασίες 50/51, 50Ν/51Ν, 27, 59, 59N, 81L, 81H και 79. Ο Η/Ν έχει και τη δυνατότητα       
μέτρησης  όλων των ηλεκτρικών μεγεθών και διαθέτει δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας     
ETHERNET
• Τρεις χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες,

• Ένα Η/Ν δευτερογενούς προστασίας της Schneider Electric ή της Siemens που παρέχει τις       
ακόλουθες προστασίες 50/51, 50Ν/51Ν, 27, 59, 59N, 81L, 81H και 79. Ο Η/Ν έχει και τη δυνατότητα   
μέτρησης όλων των ηλεκτρικών μεγεθών και διαθέτει θύρα επικοινωνίας  ETHERNET
• Γειωτή καλωδίων με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας μηχανικά αλληλομανδαλωμένο με    
 τον ως άνωθεν γειωτή
• Τρεις χωρητικούς καταμεριστές τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες
• Κατάλληλες υποδοχές για την σύνδεση των καλωδίων ισχύος με εξομαλυντές

Γενικές διαστάσεις: ΠΧΒΧΥ: (500Χ1070Χ2000)mm.
Θα περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί:



4. Διαμέρισμα Χαμηλής Τάσης

• Πίνακας χαμηλής τάσης της εταιρίας Rittal,        
 διαστάσεων αναλόγως του μετασχηματιστή,        
 αποτελούμενος από έναν αυτόματο διακόπτη ισχύος  
 της ΑΒΒ ή της Siemens μαζί με τους αντίστοιχους     
 διακόπτες τροφοδοσίας των inverter, εγκατεστημένα σε  
 σύστημα riline (πατέντα της Γερμανικής Rittal)        
 συνδεδεμένη με εύκαμπτες μπάρες χαλκού,         
 α αντικεραυνική προστασία κλάσης Τ1+2.
• Βοηθητικό κύκλωμα λειτουργίας των καταναλώσεων
 του υποσταθμού, των συστημάτων ασφαλείας
 του μετασχηματιστή και του πίνακα Μέση Τάσης
• UPS της εταιρίας Legrand ισχύος 2000KVA για την     
 επαρκή λειτουργία του βοηθητικού κυκλώματος.

Σύστημα Αυτοματισμού
Remote PV
• Απομακρυσμένη όπλιση και αφόπλιση του Πίνακα Μέσης Τάσης
• Μέτρηση όλων των ηλεκτρικών μεγεθών (kwh, kw, V, A κ.α.) 
• Διαγνωστικές λειτουργίες Υποσταθμου
• Απομακρυσμένη επίβλεψη όλου του Υποσταθμού και κατά επέκταση όλου του Φωτοβολταϊκού Πάρκου
Σύστημα Πυρανίχνευσης
ΣΣύστημα Αυτόματης Κατάσβεσης 

Σχέδια και Έντυπα
Η εταιρία παραδίδει σχέδια για τη βάση του υποσταθμού στα οποία περιγράφονται όλα τα 
ανοίγματα για τον αερισμό, σχέδιο για τη κατασκευή της θεμελιακής γείωσης και σχέδια 
προστασίας έναντι βηματικών τάσεων.

• Πλήρες ηλεκτρολογικό σχέδιο των πινάκων και τηςεγκατάστασης
• Κατάλογο υλικών
•• Λίστα κλεμμών 
• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 
• Βασικές οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας



Θεσσαλονίκη

Μοναστηρίου 225
Τ.Κ. 546 28, Θεσσαλονίκη
+30 2310550536
+30 2310535771
info@controls.gr

Αθήνα

Γέφυρα, Μεταμόρφωσης
Τ.Κ. 144 52, Αττική
+30 2102207403
athens@controls.gr


