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ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εφαρμόζοντας τη μεγάλη εμπειρία της στη μελέτη και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, η εταιρία μας είναι σήμερα σε θέση  
να προσφέρει στους πελάτες της κατά παραγγελία (custom made) ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής και μέσης τάσης υψηλών 
προδιαγραφών.

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

1.  Σχεδιασμός 
Ο σχεδιασμός γίνεται από τους τεχνικούς της εταιρίας μας με βάση τις απαιτήσεις των πελατών μας 
και την ηλεκτρολογική μελέτη του έργου. Στην συνέχεια εκπονείται το σχέδιο του πίνακα με την χρήση 
Η/Υ. 

2.  Συναρμολόγηση σκελετού και βάσης 
Συναρμολογείται ο σκελετός και η βάση των πινάκων που ειναι κατασκευασμένα με τις υψηλότερες 
τεχνικές προδιαγραφές.

3.  Τοποθέτηση μπάρων
Οι μπάρες κατασκευάζονται από χαλκό ορθογωνικής διατομής και είναι κατάλληλα τοποθετημένες, 
σύμφωνα με την ηλεκτρολογική μελέτη, έτσι ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος να αντέχουν στα 
προκαθορισμένα όρια των διεθνών κανονισμών.

4.  Διαμερισματοποίηση 
Ο πίνακας διαμερισματοποιείται με τρόπο τέτοιο ώστε οι χώροι του να είναι άνετοι, ασφαλείς και 
σύμφωνοι πάντα με τις απαιτήσεις των κανονισμών. Ο κάθε χώρος είναι επισκέψιμος από το μπροστά 
και το πίσω μέρος, ενώ κατά περίπτωση υπάρχει δυνατότητα για προσθήκη επεκτάσεων και από τις 
δύο πλευρές. 

5.  Καλωδίωση 
Η συνδεσμολογία των πινάκων γίνεται με την τοποθέτηση κατάλληλων καλωδίων και ακροδεκτών 
έτσι ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ασφαλής σύνδεση του ηλεκτρολογικού υλικού, ενώ για τους 
αυτοματισμούς η καλωδίωση καταλήγει σε κλέμμες κατάλληλης διατομής πάνω σε ράγα DIN. 

6.  Εξωτερική διαμόρφωση 
Όλες οι επιφάνειες επικάλυψης (πόρτα, πλάτη, πλαϊνά τοιχώματα) συναρμολογούνται με βάση τις 
πιθανές ανάγκες για εξωτερικά όργανα και διακοπτικό υλικό ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη 
και την ηλεκτρολογική μελέτη του έργου. 

7.  Δοκιμή 
Ο πίνακας ελέγχεται πριν την παράδοσή του έτσι ώστε να πληρεί τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο 
πελάτης, καθώς και τους διεθνείς κανονισμούς που διέπουν την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το σώμα κάθε κιβωτίου, όπως και η πόρτα του, είναι 
κατασκευασμένα από χαλύβδινα ελάσματα (λαμαρίνα) 
DCP πάχους 1,5mm και 2mm αντίστοιχα. Η βαφή είναι 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL 7032w ή 7035.

Η πλάκα  στήριξης  υλικών είναι κατασκευασμένη από 
προγαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) πάχους 
2mm.

Η μόνωση της πόρτας γίνεται με αφρώδες υλικο για υψηλή 
αντοχή και στεγανοποίηση.

Κάθε κιβώτιο έχει βάση ύψους 100mm κατασκευασμένη 
από χαλύβδινα ελάσματα (λαμαρίνα) DCP πάχους 2mm. Η 
βαφή είναι ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL 9005w.

Κάθε κιβώτιο έχει βίδα γείωσης στην πόρτα και στο σώμα 
του. 

Κάθε κιβώτιο έχει κλειδαριά ασφαλείας τριών (3) σημείων. 

Το διακοπτικό υλικό είναι επιλογής του πελάτη καθώς 
καλύπττεται όλη η γκάμα των γνωστών εταιριών 
κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


