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1. Γενικοί όροι 

Το αντικείμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί το γενικό πλαίσιο των Τεχνικών 

Προδιαγραφών για τις εργασίες που αφορούν την διεκπεραίωση του Υποέργου με Α/Α 1 και 

τίτλο " Ενεργειακή Αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του 4ου Δημοτικού Χρυσούπολης ", της πράξης με τίτλο 

Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων Δήμου Νέστου, του Δήμου 

Νέστου. 

Το τεύχος αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των Υλικών, τον τρόπο εφαρμογής τους και τους τρόπους κατασκευών που 

περιλαμβάνονται στα πλαίσια του παραπάνω έργου. 

Το σύνολο των προδιαγραφών αυτού του τεύχους αποτελούν συμπλήρωμα και 

αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Περιγραφής και του Τιμολογίου της Μελέτης. 

Οι παρόντες όροι συνιστούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των 

εργασιών και δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από τις ευθύνες του για την ορθή εκτέλεσή 

τους σύμφωνα με την άριστη κατασκευαστική εμπειρία και πρακτική που διαθέτει. 

1.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 2221/30-7-

2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη 

ΕΤΕΠ (π.χ. φωτιστικά), αλλά περιλαμβάνονται στο έργο όπως αυτό θα εγκριθεί να 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής, ισχύουν οι πρόσθετες Ειδικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν 

μέχρι τη σύνταξη του παρόντος. 

1.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το Τιμολόγιο Μελέτης 

Σε σχετικό εδάφιο της Διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, 

και σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, ορίζεται η σειρά 

ισχύος των συμβατικών τευχών. 

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων στα ως άνω συμβατικά 

τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και 

πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα κατά σειρά στα αντίστοιχα Τεύχη 

Δημοπράτησης κατά σειρά ισχύος αυτών. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο κατ' αποκοπή 

τίμημα, δεν θα προσμετρούνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής 

σχετικής αναφοράς στις Προδιαγραφές. 

1.3 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 
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Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Προδιαγραφών που 

ακολουθούν παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των 

γενικών όρων της παρούσας. 

1.4 Υλικά 

1.4.1 Γενικά 

i. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων 

καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 

ii. Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 

ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

iii. Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να 

είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους. 

iv. Με την δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-

2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών 

ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές 

κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 

αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί 

στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. 

1.4.2 Δείγματα 

Για όλες τις εργασίες ανεξαιρέτως θα απαιτηθούν δείγματα τόσο για τα κύρια όσο και για 

τα βοηθητικά υλικά. Ο χρόνος υποβολής των δειγμάτων καθορίζεται στην Συγγραφή 

Υποχρεώσεων. 

Το ίδιο απαιτείται και για τα δοκίμια (δείγματα κατασκευών), τα οποία θα κατασκευάζονται 

σε εργοταξιακές συνθήκες ή αν θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια θα ενσωματώνονται 

πλήρως στο εργοτάξιο, σε θέσεις που θα υποδεικνύει η επίβλεψη και στις δύο περιπτώσεις. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών κατά την κρίση του να 

ζητήσει την λήψη δοκιμιών από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο για εργαστηριακό 

έλεγχο προσδιορισμού αντοχών ή ιδιοσυστασίας κλπ, για την πιστοποίηση τήρησης των 

προδιαγραφών. 

1.5 Εκτέλεση εργασιών 

(α) Καμία εργασία δεν θα αρχίσει να υλοποιείται αν δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί 

έγκαιρα και εγγράφως από τον Ανάδοχος η Διευθύνουσα υπηρεσία και η Επίβλεψη για τον 

ακριβή χρόνο έναρξης του συγκεκριμένου σταδίου εργασιών. 

(β) Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας θα εξασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες άδειες 

από τις αρμόδιες αρχές και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

ατυχημάτων ή ζημιών στο έργο ή στο περιβάλλον. Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας θα 

εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για τη σωστή, ταχεία και άρτια εκτέλεσή 

τους (φωτισμός, αερισμός, ικριώματα, προστατευτικές κατασκευές, κλπ). 
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(γ) Καμία εργασία δεν θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί το προς 

ενσωμάτωση δείγμα. Οι εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές δεν θα γίνονται 

αποδεκτές. 

(δ) Με την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα και άχρηστα 

υλικά, οι βοηθητικές κατασκευές, θα καθαρίζονται οι χώροι και θα καλύπτονται οι 

τελειωμένες εργασίες για να μην υποστούν φθορές μέχρι την παράδοση του έργου. 

(ε) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, 

δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των 

αρμοδίων φορέων. 

(στ) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 

προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση 

σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις 

της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να 

παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και 

θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών 

οχλήσεων. 

(ζ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. 

στο έδαφος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε 

περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία 

μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ 

Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα 

πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

1.6 Προμήθεια και ποιότητα υλικών 

1.6.1 Καμία παραγγελία προμήθειας υλικού δεν θα δίνεται αν προηγουμένως δεν έχει 

εγκριθεί το αντίστοιχο δείγμα. 

1.6.2 Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια οι προσκομίσεις δειγμάτων θα γίνονται 

έγκαιρα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραγωγής από το εργοστάσιο. Πάντως ο 

Ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων 

ποσοτήτων. Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην προσφορά και τη μελέτη εφαρμογής είναι 

δεσμευτικά για τον Ανάδοχο. 

1.6.3 Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής, πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου να προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα όπως συνήθως 

διατίθενται στην αγορά και να συνοδεύονται απαραίτητα από: 

 αντίστοιχα έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας και δοκιμών 

 αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρμογής και 

 οδηγίες αποθήκευσης (τρόπος συσσώρευσης, συνθήκες αποθηκών κλπ) 

1.6.4 Ελαττωματικά ή αλλοιωμένα ή ληξιπρόθεσμα ή φθαρμένα ή διαβρωμένα ή 

παραποιημένα υλικά θα απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του 
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Αναδόχου χωρίς κατ' ανάγκη την υπόδειξη ή την επέμβαση της Επίβλεψης, αλλά μετά από 

έγγραφη ενημέρωση και έγκρισή της. 

1.6.5 Οι ποσότητες των παραγγελιών για υλικά που έχουν ορισμένη διάρκεια ζωής 

(ημερομηνία λήξης υλικού) θα παραγγέλλονται ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα 

χρησιμοποίησης, έτσι ώστε να προλαμβάνεται η ενσωμάτωση τους στο έργο πριν την λήξη. 

Μέχρι την χρησιμοποίησή τους, θα είναι αποθηκευμένα με τρόπο και σε συνθήκες που θα 

συμφωνούν με τις αντίστοιχες οδηγίες - υποδείξεις του κατασκευαστικού τους οίκου. 

1.7 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο 

της μελέτης και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, με ποσοστά του κατ’ αποκοπή τιμήματος, 

ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. 

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 

βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και 

πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στα παρόντα Τεύχη Δημοπράτησης, των 

έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 

προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 

Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 

ελέγχου. 

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 

ανωτέρω, επί την κατ’ αποκοπή τιμή της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιμολόγιο. 
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2. Αντιστοίχηση άρθρων τιμολογίου μελέτης με ΕΤΕΠ 

Η ποιότητα εργασίας και τα εφαρμοζόμενα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα 

με τις τελευταίες εκδόσεις των ισχυόντων προτύπων των χωρών της Ε.Ε., καθώς και με 

όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Ε.ΤΕ.Π.) ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012. Ελληνικοί νόμοι, διατάξεις και κανονισμοί που ισχύουν ή 

έχουν υποχρεωτική εφαρμογή θα τηρούνται κατά προτεραιότητα, έναντι οποιασδήποτε 

άλλης επιλογής. 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π) έχουν υποχρεωτική εφαρμογή. 

Πρότυπα χωρών εκτός της Ε.Ε. μπορούν να υιοθετηθούν ως εναλλακτική επιλογή υπό την 

προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα αποδείξει ότι είναι 

ισοδύναμα, ισάξια ή και καλύτερα των κατά προτεραιότητα προτεινόμενων από την 

Μελέτη. 

Στον πίνακα των Τευχών της παρούσας παρουσιάζονται οι κωδικοί ΕΤΕΠ που αντιστοιχούν 

στην κάθε εργασίας που περιγράφει το κάθε άρθρο τιμολογίου της μελέτης, κατά την παρ. 

10 της ΕΓΚ. 26/ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356/ 4 - 10 - 2012). Λαμβάνεται επίσης υπόψη η Εγκύκλιος 17 με 

αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. / οικ. / 1322/7-9-2016 Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ "Αναστολή της υποχρεωτικής 

εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)". 
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3. Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών 

3.1 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των 

φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά 

στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς 

φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 

3.2 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε 

οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. 

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς 

φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02"Καθαιρέσεις 

μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους". 

3.3 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση 

των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων 

υλικών. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

3.4 Μεταφορά και διαχείριση υλικών καθαιρέσεων και αποξηλώσεων, προς 

χώρους διαχείρισης ΑΕΚΚ 

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλες οι φορτοεκφορτώσεις, οι 

μεταφορές επί αδειοδοτημένου χώρου - μονάδα επεξεργασίας Απόβλητων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καθώς και οι δαπάνες διαχείρισης αυτών σύμφωνα 

με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι ποσότητες και τα είδη των υλικών που καθαιρούνται ή 

αποξηλώνονται σύμφωνα με την παρούσα είναι τα εξής: 

 

Είδος υλικών 

 

Μονάδες Μέτρησης 

σύμφωνα με την 

Μελέτη 

 

 

Βάρος 

καθαιρούμενων 

υλικών (σε τόνους) 

 

Όγκος 

καθαιρούμενων 

υλικών (σε m3) 

Υφιστάμενες θύρες και 

παράθυρα από 

αλουμίνιο 

197,00 τ.μ. 0,986 τον. 15,00 κ.μ. 
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Μεταλλικές κατασκευές 515,00 kg 0,515 τον. 6,00 κ.μ. 

Λαμπτήρες 750,00 τεμ. 0,15 τον. 1,20 κ.μ. 

Συνολικά: 1,651 τον. 22,20 κ.μ. 

Προβλέπεται αρχικά η φορτοεκφόρτωση (με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα) όλων των 

υλικών επί μεταφορικών μέσων. Η φορτοεκφόρτωση αφορά όλα τα υλικά που θα 

καθαιρεθούν ή θα αποξηλωθούν επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου. 

Επίσης προβλέπεται η μεταφορά των υλικών αυτών επί αδειοδοτημένου χώρου - μονάδα 

επεξεργασία Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η μεταφορά 

θα γίνει επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητας άνω των 40 km/h. Το σημείο απόθεσης 

παρουσιάζεται στο οικείο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων και η ακριβής απόσταση 

από το σημείο του έργου ανέρχεται στα 84,3 km. Τέλος προβλέπεται η παραλαβή των 

υλικών από την μονάδα ανακύκλωσης και επεξεργασίας, η οποία και θα τα διαχειριστεί 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.  

3.5 Κουφώματα ανοιγοανακλινόμενα, σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, 

ενεργειακής επίδοσης Uw <2,79 W/m2K 

Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση ανοιγοανακλινόμενων παραθύρων, σύμφωνα με τον 

πίνακα κουφωμάτων που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας. Τα κουφώματα προτείνεται να είναι αλουμινίου, πλάτους τουλάχιστον 24 mm 

στις κάσες και τα φύλλα. Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας της ενεργειακής 

επίδοσης του κουφώματος (Uw) θα είναι μικρότερος ή ίσος του 2.79 W/m2K. Σε κάθε 

περίπτωση το άνοιγμα (δηλ. ο συνδυασμός του κουφώματος με τον υαλοπίνακα) θα πρέπει 

να πετυχαίνει συντελεστή θερμικών απωλειών U-value μικρότερο ή ίσο του 2,50. Τα 

κουφώματα θα πρέπει να είναι βαμμένα σε χρώμα RAL με την μέθοδο της προανοδίωσης 

για την μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Η βαφή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη 

βάσει του προτύπου Qualicoat, ή αντίστοιχου. Επίσης η βαφή θα πρέπει να είναι 

κατηγορίας ΙΙ (όπως ορίζεται από το πρότυπο Qualicoat), ή αντίστοιχη, για μέγιστη αντοχή 

σε ηλιακή ακτινοβολία. Τα προφίλ των εξωτερικών κουφωμάτων θα πρέπει να φέρουν 

θερμοδιακοπή. Ο θάλαμος της θερμοδιακοπής θα πρέπει να είναι ολοσχερώς πληρωμένος 

με μονωτικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται ο βέλτιστος συντελεστής θερμοπερατότητας uf 

και να αποφεύγονται φαινόμενα υγροποίησης στην επιφάνεια του αλουμινίου. Επίσης η 

πλήρωση θα πρέπει να γίνεται με βιομηχανική εφαρμογή ώστε να παραδίδεται έτοιμη στον 

μεταποιητή-αλουμινοκατασκευαστή. 

H προμήθεια θα πρέπει να αφορά όλα τα απαιτούμενααπό τον τεχνικό κατάλογο, υλικά, 

μικροϋλικά, κλειδαριές, ρυθμιζόμενους μεντεσέδες, ελαστικά epdm και γενικά εξαρτήματα 

καθώς και εργασία πλήρους εγκατάστασης και ρύθμισης. Τα κουφώματα θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Τεχνική Έκθεση που 

αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. Οι κατασκευαστικές δυνατότητες των 

κουφωμάτων θα είναι (σύμφωνα και με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον 

πίνακα κουφωμάτων) οι εξής: 

- Μονόφυλλο - σταθερό παράθυρο 
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- Μονόφυλλο - ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω 

- Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη 

- Δίφυλλο σταθερό 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερά εκατέρωθεν 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο -ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι 

- Προβαλλόμενα παράθυρα 

- Τετράφυλλο σταθερό 

Η ορθή λειτουργία του κουφώματος προτείνεται να επιτυγχάνεται με την χρήση 

χαλύβδινου περιμετρικού μηχανισμού 16μμ ή κλασικού μηχανισμού αλουμινίου. Η 

στεγάνωση θα γίνεται με την χρήση ελαστικών EPDM σε τρία επίπεδα, τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του παρόντος. Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που 

θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τόσο τα προτεινόμενα όσο και να φέρουν εγγύηση 

καλής λειτουργίας από την από την εταιρία παραγωγής του συστήματος που θα 

χρησιμοποιηθεί. 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε 

οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των ικριωμάτων σε 

περίπτωση που απαιτηθούν). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθεια όλων των 

κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, 

ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών 

στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και 

εμφάνιση. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων 

των υλικών που περιγράφονται στο παρόν. 

Επίσης ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές: 

Πιστοποιήσεις κουφωμάτων: 

Η Αεροπερατότητα, Υδατοστεγανότητα και η Αντοχή σε ανεμοπίεση  θα πρέπει να 

πιστοποιούνται από τον φορέα IFT Rosenheim ή αντίστοιχο. 

α. Απαιτήσεις ανοιγοανανκλινόμενων κουφωμάτων 
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Τα ανοιγοανακλινόμενα κουφώματα θα πρέπει να σημειώνουν τις παρακάτω επιδόσεις σε 

μονόφυλλη κατασκευή ελάχιστων διαστάσεων 1.000 x 2.300 mm 

- Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυποEN12207:2016-12: Class 4 

- Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN12208:1999-11: class9A 

- Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN12210:2016-03: C4/B4 

Στεγάνωση  

Η στεγάνωση στα φύλλα θα επιτυγχάνεται με χρήση ελαστικών epdm για τη μέγιστη αντοχή 

στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. 

Χαρακτηριστικά προφίλ 

Το βάθος κάσας θα πρέπει να είναι ≥59 mm και το βάθος του φύλλου θα πρέπει να είναι ≥ 

67 mm 

Θερμοδιακοπή προφίλ 

Η θερμοδιακοπή των ανοιγομένων συστημάτων θα πρέπει να είναι ≥ 24mm. Ο θάλαμος της 

θερμοδιακοπής θα πρέπει να είναι ολοσχερώς πληρωμένος με μονωτικό υλικό ώστε να 

εξασφαλίζεται ο βέλτιστος συντελεστής θερμοπερατότητας uf και να αποφεύγονται 

φαινόμενα υγροποίησης στην επιφάνεια του αλουμινίου. Επίσης η πλήρωση θα πρέπει να 

γίνεται με βιομηχανική εφαρμογή ώστε να παραδίδεται έτοιμη στον μεταποιητή-

αλουμινοκατασκευαστή. 

Μηχανισμός  

Ο μηχανισμός κλειδώματος θα πρέπει να είναι περιμετρικός με κλειδώματα τύπου 

«μανιτάρια» και αντικρίσματα ασφαλείας. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

DIN EN1670:2007, διαβρωτική κλάση 4. 

β. Απαιτήσεις συρομένων κουφωμάτων 

Επιδόσεις  

Τα συρόμενα κουφώματα θα πρέπει να σημειώνουν τις παρακάτω επιδόσεις σε δίφυλλη 

επάλληλη κατασκευή ελάχιστων διαστάσεων 3.000 x 2.200 mm 

- Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυποEN12207:2016-12: Class 4 

- Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN12208:1999-11: class 4A 

- Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN12210:2016-03: C2/B2 

Χαρακτηριστικά προφίλ 
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Το βάθος φύλλου θα πρέπει να είναι ≥ 46 mm και το πλάτος ≥ 85 mm 

Θερμοδιακοπή προφίλ 

Η θερμοδιακοπή των επάλληλων συστημάτων θα πρέπει να είναι ≥ 22mm. Ο θάλαμος της 

θερμοδιακοπής θα πρέπει να είναι ολοσχερώς πληρωμένος με μονωτικό υλικό ώστε να 

εξασφαλίζεται ο βέλτιστος συντελεστής θερμοπερατότητας uf και να αποφεύγονται 

φαινόμενα υγροποίησης στην επιφάνεια του αλουμινίου. Επίσης η πλήρωση θα πρέπει να 

γίνεται με βιομηχανική εφαρμογή ώστε να παραδίδεται έτοιμη στον μεταποιητή-

αλουμινοκατασκευαστή. 

γ. Πιστοποιητικά παραγωγού προφίλ αλουμινίου 

- α. ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  

- β. ISO 14001:2004 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

- γ. κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008, OHSAS 18001:2007 για το Σύστημα Διαχείρισης 

Υγείας & ασφάλειας στην εργασία  

- δ. ΕΝ 15088:2006 

δ.Συντελεστής θερμοπερατότητας UW όλων των κουφωμάτων 

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας UWκουφώματος (συνολικά) θα πρέπει βάσει ΚΕΝΑΚ να 

είναι ≤ 2,79 w/m²k. 

3.6 Θύρες εξωτερικές, μονόφυλλες ή δίφυλλες, σύμφωνα με τον πίνακα 

κουφωμάτων, ενεργειακής επίδοσης Uf <2,79 W/m2K 

Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση ανοιγόμενης πόρτας εισόδου. Η πόρτα θα είναι 

μονόφυλλη ή δίφυλλη όπως ορίζεται στο παράρτημα πίνακα κουφωμάτων, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. Οι θύρες προτείνεται να είναι αλουμινίου, 

πλάτους τουλάχιστον 24 mm στις κάσες και τα φύλλα. Ο συνολικός συντελεστής 

θερμοπερατότητας της ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος (Uw) θα είναι μικρότερος ή 

ίσος του 2.79 W/m2K. Σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα (δηλ. ο συνδυασμός του κουφώματος 

με τον υαλοπίνακα) θα πρέπει να πετυχαίνει συντελεστή θερμικών απωλειών U-value 

μικρότερο ή ίσο του 2,50. Τα κουφώματα θα πρέπει να είναι βαμμένα σε χρώμα RAL με την 

μέθοδο της προανοδίωσης για την μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Η βαφή θα πρέπει 

να είναι πιστοποιημένη βάσει του προτύπου Qualicoat, ή αντίστοιχου. Επίσης η βαφή θα 

πρέπει να είναι κατηγορίας ΙΙ (όπως ορίζεται από το πρότυπο Qualicoat), ή αντίστοιχη, για 

μέγιστη αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία. 

Τα προφίλ των εξωτερικών κουφωμάτων θα πρέπει να φέρουν θερμοδιακοπή. Ο θάλαμος 

της θερμοδιακοπής θα πρέπει να είναι ολοσχερώς πληρωμένος με μονωτικό υλικό ώστε να 

εξασφαλίζεται ο βέλτιστος συντελεστής θερμοπερατότητας uf και να αποφεύγονται 

φαινόμενα υγροποίησης στην επιφάνεια του αλουμινίου. Επίσης η πλήρωση θα πρέπει να 
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γίνεται με βιομηχανική εφαρμογή ώστε να παραδίδεται έτοιμη στον μεταποιητή-

αλουμινοκατασκευαστή. H προμήθεια θα πρέπει να αφορά όλα τα απαιτούμενα από τον 

τεχνικό κατάλογο, υλικά, μικροϋλικά, κλειδαριές, ρυθμιζόμενους μεντεσέδες, ελαστικά 

epdm και γενικά εξαρτήματα καθώς και εργασία πλήρους εγκατάστασης και ρύθμισης. Τα 

κουφώματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 

την Τεχνική Έκθεση που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. Οι κατασκευαστικές 

δυνατότητες των κουφωμάτων θα είναι (σύμφωνα και με τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζονται στον πίνακα κουφωμάτων) οι εξής: 

- Μονόφυλλο - σταθερό παράθυρο 

- Μονόφυλλο - ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω 

- Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη 

- Δίφυλλο σταθερό 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερά εκατέρωθεν 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο -ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι 

- Προβαλλόμενα παράθυρα 

- Τετράφυλλο σταθερό 

Η ορθή λειτουργία του κουφώματος προτείνεται να επιτυγχάνεται με την χρήση 

χαλύβδινου περιμετρικού μηχανισμού 16μμ ή κλασικού μηχανισμού αλουμινίου. Η 

στεγάνωση θα γίνεται με την χρήση ελαστικών EPDM σε τρία επίπεδα, τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του παρόντος. Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που 

θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τόσο τα προτεινόμενα όσο και να φέρουν εγγύηση 

καλής λειτουργίας από την από την εταιρία παραγωγής του συστήματος που θα 

χρησιμοποιηθεί. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και 

σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των ικριωμάτων 

σε περίπτωση που απαιτηθούν). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθεια όλων 

των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, 

ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών 

στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και 

εμφάνιση. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων 

των υλικών που περιγράφονται στο παρόν. 
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Επίσης ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές: 

Πιστοποιήσεις κουφωμάτων: 

Η Αεροπερατότητα, Υδατοστεγανότητα και η Αντοχή σε ανεμοπίεση  θα πρέπει να 

πιστοποιούνται από τον φορέα IFT Rosenheim ή αντίστοιχο. 

α. Απαιτήσεις ανοιγοανανκλινόμενων κουφωμάτων 

Τα ανοιγοανακλινόμενα κουφώματα θα πρέπει να σημειώνουν τις παρακάτω επιδόσεις σε 

μονόφυλλη κατασκευή ελάχιστων διαστάσεων 1.000 x 2.300 mm 

- Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυποEN12207:2016-12: Class 4 

- Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN12208:1999-11: class9A 

- Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN12210:2016-03: C4/B4 

Στεγάνωση  

Η στεγάνωση στα φύλλα θα επιτυγχάνεται με χρήση ελαστικών epdm για τη μέγιστη αντοχή 

στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. 

Χαρακτηριστικά προφίλ 

Το βάθος κάσας θα πρέπει να είναι ≥59 mm και το βάθος του φύλλου θα πρέπει να είναι ≥ 

67 mm 

Θερμοδιακοπή προφίλ 

Η θερμοδιακοπή των ανοιγομένων συστημάτων θα πρέπει να είναι ≥ 24mm. Ο θάλαμος της 

θερμοδιακοπής θα πρέπει να είναι ολοσχερώς πληρωμένος με μονωτικό υλικό ώστε να 

εξασφαλίζεται ο βέλτιστος συντελεστής θερμοπερατότητας uf και να αποφεύγονται 

φαινόμενα υγροποίησης στην επιφάνεια του αλουμινίου. Επίσης η πλήρωση θα πρέπει να 

γίνεται με βιομηχανική εφαρμογή ώστε να παραδίδεται έτοιμη στον μεταποιητή-

αλουμινοκατασκευαστή. 

Μηχανισμός  

Ο μηχανισμός κλειδώματος θα πρέπει να είναι περιμετρικός με κλειδώματα τύπου 

«μανιτάρια» και αντικρίσματα ασφαλείας. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

DIN EN1670:2007, διαβρωτική κλάση 4. 

β. Απαιτήσεις συρομένων κουφωμάτων 

Επιδόσεις  

Τα συρόμενα κουφώματα θα πρέπει να σημειώνουν τις παρακάτω επιδόσεις σε δίφυλλη 

επάλληλη κατασκευή ελάχιστων διαστάσεων 3.000 x 2.200 mm 
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- Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυποEN12207:2016-12: Class 4 

- Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN12208:1999-11: class 4A 

- Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN12210:2016-03: C2/B2 

Χαρακτηριστικά προφίλ 

Το βάθος φύλλου θα πρέπει να είναι ≥ 46 mm και το πλάτος ≥ 85 mm 

Θερμοδιακοπή προφίλ 

Η θερμοδιακοπή των επάλληλων συστημάτων θα πρέπει να είναι ≥ 22mm. Ο θάλαμος της 

θερμοδιακοπής θα πρέπει να είναι ολοσχερώς πληρωμένος με μονωτικό υλικό ώστε να 

εξασφαλίζεται ο βέλτιστος συντελεστής θερμοπερατότητας uf και να αποφεύγονται 

φαινόμενα υγροποίησης στην επιφάνεια του αλουμινίου. Επίσης η πλήρωση θα πρέπει να 

γίνεται με βιομηχανική εφαρμογή ώστε να παραδίδεται έτοιμη στον μεταποιητή-

αλουμινοκατασκευαστή. 

γ. Πιστοποιητικά παραγωγού προφίλ αλουμινίου 

- α. ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  

- β. ISO 14001:2004 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

- γ. κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008, OHSAS 18001:2007 για το Σύστημα Διαχείρισης 

Υγείας & ασφάλειας στην εργασία  

- δ. ΕΝ 15088:2006 

δ.Συντελεστής θερμοπερατότητας UW όλων των κουφωμάτων 

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας UWκουφώματος (συνολικά) θα πρέπει βάσει ΚΕΝΑΚ να 

είναι ≤ 2,79 w/m²k. 

3.7 Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24 μμ (κρύσταλλο 4 μμ, 

100% αέρας 16 μμ, κρύσταλλο 4 μμ) 

Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση, επί υαλοστασίων οποιαδήποτε κατασκευής, διπλού 

ενεργειακού υαλοπίνακα συνολικού πάχους 24 (κρύσταλλο 4 μμ, 100% αέρας 16 μμ, 

κρύσταλλο 4 μμ), οποιωνδήποτε διαστάσεων, πάντα σύμφωνοι με τις διαστάσεις που 

ορίζονται στο παράρτημα του πίνακα κουφωμάτων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι του παρόντος. Οι υαλοπίνακες θα είναι ενεργειακού τύπου, θερμομονωτικοί - 

ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί και σύμφωνοι με την απόχρωση, το βαθμό 

φωτοδιαπερατότητας, το βαθμό φωτοανάκλασης και τα χαρακτηριστικά που υπολογίζονται 

στην παρούσα. Η προμήθεια, αποθήκευση και εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". Ο συνολικός συντελεστής 
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θερμοπερατότητας της ενεργειακής επίδοσης του υαλοπίνακα (Uw) θα είναι το πολύ 1.3 

W/m²K. 

Οι προτεινόμενες ιδιότητες φωτός (σύμφωνα με το ΕΝ 410) του υαλοπίνακα είναι οι εξής: 

- Διαπερατότητα φωτός - τν (%)   73 

- Αντανάκλαση φωτός - ρν (%)   12 

- Εσωτερική αντανάκλαση φωτός ρvi (%)  14 

- Παραμόρφωση χρώματος - Ra (%)  98 

Οι ελάχιστες ενεργειακές ιδιότητες του υαλοπίνακα είναι οι εξής: 

- Ηλιακός συντελεστής - g (%)    42 (ΕΝ 410) 39 (ISO 9050) 

- Αντανάκλαση ενέργειας - pe (%)   35 (ΕΝ 410)  38 

- Απευθείας μετάδοση ενέργειας - τe (%)  39 (ΕΝ 410)  36 

- Ηλιακή απορρόφηση του υαλοπίνακα 1 αe (%) 24 (ΕΝ 410)  24 

- Ηλιακή απορρόφηση του υαλοπίνακα 2 αe (%) 2 (ΕΝ 410)  2 

- Συνολική απορρόφηση ενέργειας - αe (%)  26 (ΕΝ 410)  26 

- Συντελεστής σκίασης - SC    0.48 (ΕΝ 410)  0.45 

- UV διαπερατότητα - UV (%)    12 (ΕΝ 410) 

Προτεινόμενες άλλες ιδιότητες υαλοπίνακα: 

- Αντίσταση στη φωτιά - ΕΝ 13501-2    NPD, ή αντίστοιχο 

- Αντίδραση στην φωτιά - ΕΝ 13501-1    NPD, ή αντίστοιχο 

- Αντίσταση διάρρηξης - Επιστρωμένη υάλωση   NPD, ή αντίστοιχο 

- Εκκρεμές σώμα αντίστασης μετά από κρούση - ΕΝ 12600 NPD, ή αντίστοιχο 

- Ηχομόνωση από άμεσο θόρυβο αέρος -dB   30 

Οι υαλοπίνακες θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και 

σιλικόνη, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
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3.8 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων κτιρίου - Θερμοπρόσοψη με τοποθέτηση 

θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 50 μμ και 

εφαρμογή οπλισμένου συνθετικού έγχρωμου επιχρίσματος 

Κατασκευή Σύνθετου Συστήματος Έξωτερικής Θερμομόνωσης ΣΣΈΘ - Θερμοπρόσοψη, από 

εξειδικευμένο συνεργείο, με τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης 

πολυστερίνης, πάχους 50 mm και εφαρμογή οπλισμένου συνθετικού έγχρωμου 

επιχρίσματος.  

Στην εργασία και στην τιμή περιλαμβάνονται : 

1.O καθαρισμός του υποβάθρου για να απομακρυνθούν εντελώς τυχόν σκόνες, ίχνη 

αποκολλητικών ή λιπαρών ουσιών, εύθρυπτα ή υπό αποκόλληση τμήματα και έλεγχος 

κατάλληλότητας του υποστρώματος (οπτικός έλεγχος, δοκιμή σκουπίσματος, χάραξης , 

διαβροχής, έλεγχος υγρασίας, δοκιμή επιπεδότητας, συγκόλλησης και εξαγωγής).  

2. Έπικάλυψη όλων των οριζόντιων επιφανειών όπως καταλήξεις στεγών, στέψεις τοίχων, 

γείσα, κλπ. με καλύμματα για την αποφυγή τυχόν διείσδυσης υγρασίας πίσω από το ΣΣΈΘ 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 

3. Προσεκτικό κλείσιμο όλων των ανοιγμάτων που έχουν προκύψει από την τοποθέτηση 

όλων των πιθανώς απαραίτητων εγκαταστάσεων - δικτύων (π.χ. γραμμές για εξωτερικά 

φώτα, υδραυλικά κ.λ.π.) στο υπόστρωμα 

4. Προσεκτική σφράγιση όλων των αρμών και εσοχών στο υπόστρωμα. Το υπόστρωμα δεν 

πρέπει να εμφανίζει ορατά σημεία διείσδυσης υγρασίας.  

5. Η δημιουργία εξωτερικής ζώνης στεγανοποίησης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό 

κονίαμα τύπου, ύψους 30 cm, περιμετρικά επί της τοιχοποιίας, στα σημεία της συμβολής 

της με το έδαφος.  

6. Η τοποθέτηση της ράβδου εκκίνησης επί της τοιχοποιίας σε ύψος 30 cm αμέσως μετά την 

ζώνη στεγανοποίησης. 

7. Ο έλεγχος η επιπεδότητας της επιφάνειας με τη χρήση χωροβάτη laser. 

8. Η προετοιμασία της ειδικής κόλλας συγκόλλησης μονωτικών πλακών και η εφαρμογή του 

μίγματος της κόλλας στην πίσω όψη των ακμών κατάλληλων θερμομονωτικών πλακών 

εξηλασμένης πολυστερίνης , καθώς και σημειακά περίπου ανά 30 cm στο κέντρο με μυστρί. 

9. Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, ασκώντας πίεση για να διασφαλιστεί η 

ικανοποιητική τους πρόσφυση στο υπόβαθρο.H κοπή και τοποθέτηση των θερμομονωτικών 

πλακών στα παράθυρα και τις πόρτες θα γίνεται με ειδικό τρόπο, ενώ η κατασκευή σκοτιών 

θα πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Στην περιοχή που βρίσκεται σε 

επαφή με το έδαφος χρησιμοποιούνται πλάκες πολυστερίνης ακόμη και αν το υπόλοιπο 

ΣΣΈΘ κατασκευάζεται με πλάκες πετροβάμβακα Η πολυστερίνη καθώς και τα υπόλοιπα 

προιόντα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα 
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προϊόντα (σήμανση CE) και να ικανοποιούν το Έυρωπαϊκο Πρότυπο ΈΝ 13163 και ΈΝ 13164 

και την ΈΤΑG 004. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ της εξηλασμένης πολυστερίνης 

δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 0,038 W/(mK) και θα πρέπει να αναγράφεται στην 

ετικέτα του προϊόντος. 

10. Η εφαρμογή μηχανικής στήριξης στις πλάκες με ειδικά βύσματα. Η επιλογή του μήκους 

των βυσμάτων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το πάχος 

της μονωτικής πλάκας, το υπάρχον επίχρισμα ή το εξισωτικό κονίαμα και η υπάρχουσα 

επιπεδότητα του υποστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκή αγκύρωση. Η βάση για τον 

υπολογισμό του αριθμού των βυσμάτων δίνεται από τον Έυρωκώδικα 1, EN 1991.01.01 

11. Η τοποθέτηση με ειδική κόλλα συγκόλλησης, γωνιοκράνων, γωνιακών πλεγμάτων 

οπλισμού και νεροσταλακτών τουλάχιστον 24 ώρες μετά από τη συγκόλληση των 

θερμομονωτικών πλακών . 

12. Η κάλυψη της επιφάνειας από έτοιμο οργανικό ή ακριλικό έγχρωμο επίχρισμα 

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, το οποίο αποτελείται από τη βασική στρώση, που κατά 

τη διάρκεια της κατασκευής θα οπλιστεί με υαλόπλεγμα , το αστάρι και το τελικό επίχρισμα 

σε διάφορες κοκκομετρικές διαβαθμίσεις. 

12α. Ως βασική στρώση χρησιμοποιείται συνήθως το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται και για 

τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών. Ανάλογα με τον τύπο του μονωτικού μπορεί 

να είναι είτε υδραυλικό κονίαμα (περίπτωση πετροβάμβακα και εξηλασμένης 

πολυστερίνης) είτε έτοιμη κόλλα οργανικής βάσης σε μορφή πάστας (μόνο σε εξηλασμένη 

πολυστερίνη δεν ενδείκνυται για πετροβάμβακα). Ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

συστήματος και τον τύπο του θερμομονωτικού υλικού διατίθενται διάφορες βασικές 

στρώσεις. Το πιστοποιημένο υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους τουλάχιστον 145 g/m2, 

ενσωματώνεται στη βασική στρώση αμέσως μετά τη διάστρωσή της και όσο ακόμη αυτή 

είναι νωπή με επίπεδη μεταλλική σπάτουλα . Αν εφαρμόζεται σύστημα με μονωτικές 

πλάκες πετροβάμβακα, απαιτείται αρχική στρώση εξομάλυνσης και πρέπει να τηρηθεί ο 

καθοριζόμενος χρόνος στεγνώματος μεταξύ της στρώσης εξομάλυνσης και της εφαρμογής 

της οπλισμένης βασικής στρώσης σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του υλικού. Στις 

γωνίες είναι απαραίτητη πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης η τοποθέτηση 

πρόσθετου οπλισμού διαστάσεων 20x30 cm (περιλαμβάνεται στην τιμή) ,για την αποφυγή 

ρηγματώσεων που σε άλλη περίπτωση οπωσδήποτε θα εμφανιστούν. Η στερέωσή τους 

γίνεται ακριβώς στην κορυφή της γωνίας με κλίση 45ο . Έτοιμα προκατασκευασμένα ειδικά 

τεμάχια οπλισμού είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθούν. Αν η βασική στρώση είναι 

οργανικής βάσης, το αστάρωμα μπορεί να παραληφθεί.  

12β.Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος της βασικής στρώσης, καθώς και του συναφούς 

με το σύστημα ασταριού και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, θα 

ακολουθήσει το τελικό επίχρισμα. Το τελικό επίχρισμα δεν πρέπει να διαστρωθεί πολύ 

νωρίς γιατί υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού κηλίδων διαφορετικών αποχρώσεων. Ανάλογα 

με το εφαρμοζόμενο σύστημα μπορούν να διαστρωθούν διαφορετικοί τύποι τελικών 

επιχρισμάτων. Το ελάχιστο πάχος του τελικού επιχρίσματος πρέπει να είναι 1,5 mm και 2 

mm στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η δημιουργία ανάγλυφης διακοσμητικής 
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επιφάνειας. Για τη δημιουργία μίας λεπτής επιφανειακής στρώσης, για την οποία 

απαιτείται μέγιστο μέγεθος κόκκων του τελικού επιχρίσματος μικρότερο από 1,5 mm, 

προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη ελάχιστη στρώση, η εφαρμογή 

πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία στρώσεις Θα πρέπει να προσεχθεί κατά την 

εφαρμογή ανόργανων επιχρισμάτων η ενυδάτωση περισσότερων από μια συσκευασίες και 

η ανάμιξή τους σε ένα μεγαλύτερο δοχείο που κατά την διάρκεια της εργασίας συνεχώς θα 

ανατροφοδοτείται και θα αναμιγνύεται με νέο υλικό. Η διάστρωση του τελικού 

επιχρίσματος μπορεί να γίνει τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά, ανάλογα με τις οδηγίες του 

προϊόντος. Το αν θα είναι πεταχτό, εκτοξευόμενο, ή πατητό εξαρτάται από το είδος του 

επιλεγμένου τελικού επιχρίσματος. Η διαμόρφωση των επιφανειών μπορεί να γίνει με 

πολλούς τρόπους. Η εφαρμογή πραγματοποιείται πάντα με φορά από πάνω προς τα κάτω 

Στα ανόργανα τελικά επιχρίσματα στην περιοχή της βάσης και της περιμέτρου του κτηρίου 

πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλη υδροαπωθητική επίστρωση. Στην περιμετρική περιοχή σε 

επαφή με το έδαφος το εκάστοτε τελικό επίχρισμα πρέπει να προστατευτεί από τη 

διείσδυση υγρασίας με κατάλληλη στεγανοποιητική στρώση. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

όλες οι συνδέσεις με παράθυρα, πόρτες, μπαλκόνια περβάζια, οροφές, καθώς και με όλα τα 

δομικά μέρη που διαπερνούν το ΣΣΈΘ, όπως κιγκλιδώματα, υδρορροές, φωτιστικά, κουτιά 

διακοπτών, κ.ά., οι οποίες πρέπει να εκτελούνται με κατάλληλα προφίλ σύνδεσης 

παραθύρων και πορτών ή με αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία, καθώς και η τοποθέτηση 

πρόσθετου οπλισμού όπου απαιτείται (γωνίες ανοιγμάτων κ.λ.π.). Πρέπει να 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και με το σωστό τρόπο εφαρμογής τα προϊόντα που 

συνιστώνται στο κάθε σύστημα, τα κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στην παρούσα τιμή. 

Η τοποθέτηση του Σύνθετου Συστήματος Έξωτερικής Θερμομόνωσης, θα γίνει σε πλήρως 

καθαρισμένη επιφάνεια και βάσει της τεχνικής περιγραφής της μελέτης και των τεχνικών 

οδηγιών των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

υλικά επί τόπου καθώς και η μεταφορά τους έως τη θέση τοποθέτησης τους και η εργασία 

πλήρους και άρτιας κατασκευής, από  εξειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με τη μελέτη, του 

Σύνθετου Συστήματος Έξωτερικής Θερμομόνωσης ΣΣΈΘ - (Θερμοπρόσοψη, με τοποθέτηση 

θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης έως και την εφαρμογή οπλισμένου 

συνθετικού έγχρωμου επιχρίσματος , χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, την ΈΤΈΠ 03-06-

02-04 "Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και 

λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα" , καθώς και η κατασκευή ικριωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

3.9 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". Στην τιμή μονάδας 

συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των 

πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 

αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 

παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 

ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις 
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που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν 

αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν 

ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια 

του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις 

παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. 

Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

3.10 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με 

σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη 

θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. Επισημαίνεται ότι η 

επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός 

κατοικημένων περιοχών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

3.11 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη επί 

οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 

καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

3.12 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης 

πολυστερίνης προτεινόμενου πάχους 70 μμ 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 

πολυστερίνης προτεινόμενου πάχους 70μμ, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 

"Θερμομονώσεις δωμάτων". Το υλικό της μόνωσης θα έχει συντελεστή θερμικής 

αγωγιμότητας (λ) ίσο ή μικρότερο του 0,033 W/ (mK). Το πάχος της μόνωσης δύναται να 

διαφοροποιείται από το προτεινόμενο με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής θερμικής 

αγωγιμότητας θα είναι ίσος ή καλύτερος με αυτόν που υπολογίστηκε παραπάνω, ώστε να 

επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ενεργειακή εξοικονόμηση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και 

όλες οι δαπάνες μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των υλικών που περιγράφονται στο 

παρόν. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

3.13 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή 

ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων 
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σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 

"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 

πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 

τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και 

αισθητικού αποτελέσματος 

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής 

της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής. 

3.14 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές 

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, 

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά 

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και 

εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

3.15 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων 

με οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού 

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό 

ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής 

οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός 

και εργασία). 

3.16 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, 

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών 

τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του 

τοιχοπετάσματος. 
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3.17 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 

2 cm 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 

υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως 

και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, 

λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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4. Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων 

4.1 Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ ειδών 

4.1.1 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ, υψηλής απόδοσης, ελάχιστης 

ισχύς 280 Wp 

Προμήθεια εγκατάσταση και σύνδεση στοιχείων που θα αποτελούν το Φωτοβολταϊκό 

Σύστημα, ελάχιστης συνολικής ονομαστικής ισχύος 22,12 kWp. Τα κύρια στοιχεία που θα 

αποτελούν το σύστημα είναι οι Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες. Θα τοποθετηθούν 

Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες κρυσταλλικού πυριτίου με ειδικά δεσίματα σε αλουμινένιες 

βάσεις στην σκεπή και στα διαθέσιμα δώματα του κτιρίου. Όλες οι συνδέσεις θα 

πραγματοποιηθούν με INOX βίδες και η αγκύρωση θα γίνει με αγκύρια και κοχλίες 

αγκύρωσης. 

Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος και θα έχουν όλα, ακριβώς τις 

ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις. Οι συλλέκτες θα είναι κατασκευασμένοι από γυαλί υψηλής 

μηχανικής αντοχής στην επάνω και στην πίσω πλευρά. Το υλικό ενθυλάκωσης των κυψελών 

(cells) ενδείκνυται να είναι από οξικό εστέρα αιθυλενίου - βινυλίου (EVA) ή παρόμοιου 

τύπου υλικό. Κάθε πλαίσιο θα διαθέτει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον ίση με 280 Wp σε 

τυποποιημένες συνθήκες ελέγχου, δηλαδή ένταση ηλιακής ακτινοβολίας 1000W/m², 

θερμοκρασία 25°C, και μάζα αέρα (ΑΜ) 1,5. Οι ενδεικτικές διαστάσεις των πλαισίων θα 

είναι 1.660 μμ (μήκος), 990 μμ (πλάτος) και 35 μμ (πάχος πλαισίου), ενώ οι κυψέλες θα 

εγκλείονται σε προφίλ αλουμινίου για περιορισμό του συνολικού βάρους. Το προτεινόμενο 

βάρος κάθε πλαισίου είναι 18,5 kg και ο αριθμός κυψελών που θα περιέχει κάθε πλαίσιο 

δεν θα είναι μικρότερος από 60. Το προτεινόμενο μέγεθος της κάθε κυψέλης είναι 156.75 x 

156.75 μμ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

Ισχύς σε πρότυπες συνθήκες      280Wp 

Τάση ανοιχτού κυκλώματος       (V) 38.81 

Βέλτιστη τάση λειτουργίας       (V) 32.35 

Ένταση κλειστού κυκλώματος       (A) 9.39 

Βέλτιστη ένταση λειτουργίας       (A) 8.81 

Ονομαστική απόδοση κυψέλης     (%) 17.1 

Το μέγιστο φορτίο πίεσης θα είναι 5400 Pa, το μέγιστο φορτίο απορρόφησης 2400 Pa, η 

μέγιστη τάση του συστήματος 1000 V και το αντίστροφο φορτίο ρεύματος (ΙR ) 15 Α. Κάθε 

συλλέκτης ενδείκνυται να διαθέτει στεγανό κυτίο συνδέσεων IP 65 προκαλωδιωμένο με 

ταχυσυνδέσμους multi contact. Εντός του κυτίου θα υπάρχει και δίοδος προστασίας. Το όλο 

σύστημα προτείνεται να συνοδεύεται από υπολογιστική διάταξη μέτρησης και ελέγχου, 

που σκοπό έχει την επίβλεψη της λειτουργίας του. Η υπολογιστική διάταξη εποπτείας του 

συστήματος προτείνεται να αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφοδιασμένο 
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με κάρτα λήψης μετρήσεων (acquisition card) και κατάλληλο λογισμικό. Τα μεγέθη που θα 

παρακολουθούνται και θα μετρώνται είναι:  

• η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία 

• η ηλεκτρική ενέργεια που διατίθεται στο δίκτυο 

• οι κυματομορφές της παραγόμενης συνεχούς τάσης και του ρεύματος από τα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία πριν το μετατροπέα ισχύος  

• οι κυματομορφές της τάσης και ρεύματος μετά το μετατροπέα που διατίθενται στο δίκτυο 

• στοιχεία ποιότητας ισχύος, τόσο για την παραγόμενη τάση από τις μονάδες παραγωγής, 

όσο και για τη διατιθέμενη κυματομορφή στο δίκτυο. Πέραν των ανωτέρω real-time 

παροχών, το σύστημα ελέγχου και εποπτείας θα τηρεί επιπλέον αρχείο λειτουργίας του 

συστήματος, στο οποίο θα καταγράφονται μέσες ωριαίες ή μισάωρες τιμές για τα μεγέθη 

ισχύος, τάσης ή συχνότητας, καθώς και οι ποσότητες ενέργειας που παράγονται ανά μία ή 

μισή ώρα. Η υπολογιστική διάταξη εποπτείας και μέτρησης του συστήματος, θα συνοδευτεί 

με φιλικό για το χρήστη λογισμικό σε παραθυρικό περιβάλλον. Τα πάνελ θα πρέπει να 

παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 10 ετών. Η εγγύηση θα πρέπει να 

προσκομίζεται κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Γενικά το παρόν κοστολογεί 

και προδιαγράφει πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση (ανεξαρτήτως ύψους της στέγης), σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 

Τέλος, στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιπρόσθετα κόστη που αφορούν την 

εγκατάσταση των πλαισίων και των παρελκομένων στα δώματα και την στέγη του κτιρίου, 

δηλαδή την εργασία σε ύψος σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας. 

Τιμή ανά τεμ. φωτοβολταϊκού πλαισίου πλήρως εγκατεστημένου επί υπάρχοντες βάσεις. 

4.1.2 Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση στηρίξεων για τα Φ-Β 

πλαίσια. 

Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων θα γίνει σε σταθερές βάσεις. Οι βάσεις στήριξης θα 

πρέπει να είναι ελληνικού αλουμινίου υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας. Οι βάσεις θα 

παραδίδονται έτοιμες (κομμένες, τρυπημένες και προσυναρμολογημένες), σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της εγκατάστασης. Για την εγκατάσταση των συστημάτων στήριξης, ο ανάδοχος 

θα πρέπει να θεωρήσει τα μόνιμα φορτία, τις θερμοκρασιακές μεταβολές, το φορτίο 

χιονιού και το φορτίο ανέμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1. Επίσης θα 

πρέπει στην φάση σχεδιασμού και της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης και των 

Φ/Β πλαισίων να ληφθεί μέριμνα για την συμβατότητα των διαφόρων υλικών του 

εξοπλισμού αυτού (συστήματα στήριξης, μηχανικές συνδέσεις μεταξύ των πλαισίων, κλπ), 

ώστε να μην εμφανίζονται ηλεκτροχημικές διαβρώσεις καθώς και την χρήση κατάλληλων 

υλικών, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων (χρήση 

διμεταλλικών επαφών, κατάλληλες βίδες, κλπ). Η πάκτωση των συστημάτων στήριξης 

μπορεί να γίνει είτε με την μέθοδο της πασσαλόμπηξης είτε με κατάλληλες βίδες, σε τέτοιο 

βάθος ώστε να διασφαλίζεται η στατική επάρκεια. Στην περίπτωση που το έδαφος δεν είναι 
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κατάλληλο για την έμπηξη πασσάλων, η αγκύρωση μπορεί γίνει με τη βοήθεια αντιβάρων 

οπλισμένου σκυροδέματος και ειδικών χημικών βυσμάτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εγκαταστήσει τις βάσεις στο δώμα του κτιρίου χωρίς να καταστρέψει την μόνωση που θα 

έχει εγκατασταθεί. Σε περίπτωση βλάβης της μόνωσης υποχρεούται να την αποκαταστήσει 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για τον Δήμο. Επίσης στην τιμή του παρόντος 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι βάσεις στήριξης, οι ράγες, οι σύνδεσμοι, τα τρίγωνα 

αλουμινίου, οι βίδες, εξαρτήματα στήριξης των πάνελ πάνω στις βάςεις κλπ Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, φορτοεκφορτώσεις, 

απομάκρυνσης προϊόντων εκσκαφών προς αδειοδοτημένο χώρο), τα σκυροδέματα, οι 

οπλισμοί, και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες και δαπάνες απαιτηθούν για την ορθή και 

ασφαλή εγκατάσταση των στηριγμάτων.  

Τιμή ανά τεμ. πλήρως εγκατεστημένης βάσης στήριξης φωτοβολταϊκού πλαισίου, με όλα τα 

υλικά και μικροϋλικά, όπως σφιγκτήρες, στριφώνια, κλπ). 

4.1.3 Αντιστροφέας ισχύος τύπου string inverter, κατ' ελάχιστον ονομαστικής ισχύος 

22,12 kVA 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη σύνδεση αντιστροφέα (inverter) 

συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο. Μετατροπέας συνεχούς ρεύματος σε 

εναλλασσόμενο, χαμηλής τάσεως, μέγιστης ονομαστικής ισχύος 22.12 kVA. Προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. Το όργανο ενδείκνυται 

να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:  

Είσοδος DC: 

Μέγιστη ενδεικνυόμενη Φ-Β ισχύς DC (cos φ = 1) 22120 W 

Μέγιστη τάση εισόδου  1.000 V 

Ελάχιστη τάση εισόδου 580 V 

Τάση εκκίνησης 650 V 

Ονομαστική τάση εισόδου 580 V 

Αριθμός ανιχνευτών MPP 1 

Εύρος τάσης ΜΡΡ 580 - 850 V 

Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου 47.7 Α 

Μέγιστη ένταση ρεύματος βραχυκυκλώματος 71.6 Α 

Αριθμός των ανεξάρτητων εισόδων ΜΡΡ / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο ΜΡΡ 6 

Έξοδος AC: 

Ονομαστική ισχύς εξόδου 22120 VA 

Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC 22120 W 
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Μέγιστο ρεύμα εξόδου 39.0 A 

Σύνδεση δικτύου (εύρος τάσης) 3 ΝΡΕ 380 V - 220 V 

3 NPE 400V - 230 V (+20% / -30%) 

Ονομαστική συχνότητα δικτύου 50/60 Hz (45-65 Hz) 

Συντελεστής ισχύος (cos φ) 0 - 1 

Συνολική αρμονική παραμόρφωση < 2.0% 

Αποδοτικότητα: 

Μέγιστη αποδοτικότητα 99 % 

Αποδοτικότητα ΜΡΡΤ 99,5 % 

Προστασία (κατ' ελάχιστον): 

Προστασία αντιστροφής πόλων DC ΝΑΙ 

Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα ΝΑΙ 

Γαλβανική απομόνωση ΝΑΙ 

Διακόπτης για κάθε MPPT DC ΝΑΙ 

Αποζεύκτες εισόδου ΝΑΙ 

Επιτήρηση γείωσης ΝΑΙ 

Επιτήρηση δικτύου ΝΑΙ 

Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103)  Ι 

Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)  ΙΙ 

Γενικά προτεινόμενα χαρακτηριστικά: 

Διαστάσεις (ύψος - πλάτος - βάθος) 725 - 510 - 225 mm 

Βάρος 35.7 kg 

Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας -25 oC....+60 oC 

Ιδιοκατανάλωση νύχτας  <1W 

Τοπολογία Χωρίς μετασχηματιστή 

Τρόπος ψύξης Ρυθμιζόμενη ψύξη με αέρα 

Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529) IP 66 
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Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) 0 ~ 100 % 

Εξοπλισμός: 

Σύνδεση DC Με βύσμα κουμπωτό 

Σύνδεση AC Βυσματωτοί συνδετήρες 

Οθόνη Γράφημα 

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών ΝΑΙ 

Οι αντιστροφείς θα είναι τριφασικοί, τύπου ''string inverter'', δηλ. θα συνδέουν τμήματα 

του Φ/Β συστήματος απευθείας στο δίκτυο και θα διαθέτουν προστασία (κλάση 

στεγανότητας) IP66 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση). Θα διαθέτουν όλες 

τις απαραίτητες από τη ΔΕΔΔΗΕ ασφάλειες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους στο 

ηλεκτρικό δίκτυο και θα είναι πλήρως συμβατοί με τους σχετικούς κανονισμούς. Θα έχουν 

ενσωματωμένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόμων ορίου τάσης, ορίου συχνότητας, 

συμμετρίας τάσης και υπερέντασης ενώ υποχρεωτικά θα διαθέτουν προστασία έναντι του 

φαινομένου της νησιδοποίησης κάτι που σημαίνει ότι θα διακόπτουν αυτόματα τη 

λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.  

Πριν από κάθε αντιστροφέα τοποθετείται υπο-πίνακας DC στον οποίο συνδέονται οι Φ/Β 

συστοιχίες και ο οποίος περιλαμβάνει: 1. Ασφαλειοθήκη 2. Απαγωγούς υπερτάσεων 3. 

διακόπτη φορτίου. Κατόπιν οι αντιστροφείς ομαδοποιούνται σε υποπίνακες AC, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν: 1. WL αυτόματη ασφάλεια 2. Απαγωγό υπερτάσεων 3. WL αυτόματη 

ασφάλεια.  

Στο εσωτερικό του πίνακα, όλα τα υλικά είναι τοποθετημένα πάνω σε ιδιαίτερη μεταλλική 

μετωπική πλάκα. Η όδευση των καλωδίων ισχύος και επικοινωνίας μέσα στον πίνακα θα 

γίνεται με ιδιαίτερη τάξη μέσα σε τυποποιημένα πλαστικά κανάλια ενώ επιπλέον, τα 

καλώδια θα είναι όλα αριθμημένα. Η ίδια αρίθμηση θα υπάρχει και στα σχέδια του πίνακα, 

ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός κάθε καλωδίου. Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα 

πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς σχετικά με τις αρμονικές και την 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την Ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς 

καθώς και με τους κανονισμούς της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την ποιότητα του παρεχόμενου 

ρεύματος. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και λειτουργικού μετατροπέα ισχύος (inverter). 

4.1.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 6 mm2 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και  

μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)  

επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  

κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα   

εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 

λειτουργία 



28 

 

(1 m) 

Μονοπολικό 

Διατομής  1 Χ 6           mm2 

4.1.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5x10 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5x10 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 

τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η 

αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπής σε 

οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του 

(στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 

κανονική λειτουργία.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους καλωδίου (μμ). 

4.1.6 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5x16 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5x16 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 

τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η 

αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπής σε 

οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του 

(στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 

κανονική λειτουργία.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους καλωδίου (μμ). 

4.1.7 Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, 

διατομής 16 mm2 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, πολύκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων διατομής 16 

mm2 και λοιπά, ήτοι αγωγός και μικροϋλικά συνδέσεως (κως, ακροδέκτες, διακλαδωτήρες, 

κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους αγωγού (μμ). 

4.1.8 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 35mm2 

Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι,  

βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες. 

4.1.9 Πλήρης εγκατάσταση άμεσης τριγωνικής γείωσης 

Πλήρης εγκατάσταση άμεσης τριγωνικής γειώσεως κοντά στον μετρητή. Θα κατασκευαστεί 

άμεση τριγωνική γείωση ή γείωση με πλάκες χαλκού η οποία θα συνδεθεί με αγωγό 

γείωσης, με την μπάρα γείωσης του μπαροκιβωτίου. Τα ηλεκτρόδια της τριγωνικής γείωσης 
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όσο και η σύνδεση του τριγώνου με την μπάρα γειώσεως του πίλαρ θα γίνει με χαλκό Cu 25 

mm2. Η είσοδος του καλωδίου της Δ.Ε.Η. και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα 

υποδειχθούν από την Δ.Ε.Η. Μετά το πέρας της κατασκευής και πριν την παράδοση σε 

λειτουργία θα γίνουν μετρήσεις για την αντίσταση γειώσεως του συστήματος. Ο ανάδοχος 

του έργου υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό υπεύθυνη δήλωση, 

υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία να αναγράφονται τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων της τιμής της αντίστασης γείωσης από όπου θα φαίνεται ότι η τιμή της είναι 

μέσα στα επιτρεπτά όρια με βάση τους κανονισμούς. Σε περίπτωση που αυτή προκύψει 

πάνω από τις τιμές που προβλέπονται από τους κανονισμούς θα λαμβάνεται μέριμνα, από 

τον εργολάβο, για την μείωσή της στα επιτρεπτά όρια με επιπλέον ηλεκτρόδια γείωσης κλπ. 

Στην μπάρα γείωσης του μετρητή θα καταλήγει ο χάλκινος αγωγός γείωσης προερχόμενος 

από τα ηλεκτρόδια γείωσης, τα οποία θα κατασκευαστούν κοντά στον πίνακα σε τριγωνική 

μορφή, και πάντα μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. 

Ηλεκτρόδια γείωσης θα τοποθετηθούν και στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια δηλαδή 

στο τέλος κάθε γραμμής. Στην μπάρα γείωσης θα γειωθεί ο ουδέτερος της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης . Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από τρία ηλεκτρόδια κυκλικής 

διατομής από ράβδους με χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένα (St/E – Cu) 

διαμέτρου Φ 17 mm και μήκους 3,00 m. Πάχος ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης 250μm.Τα 

ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (με τη βοήθεια ενδεχομένως μηχανικών μέσων 

λόγω του εδάφους), σε ισάριθμα φρεάτια που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 3m. H 

σύνδεση των ηλεκτροδίων μεταξύ τους γίνεται με χάλκινο αγωγό σε βάθος τουλάχιστον 50 

cm μέσω κατάλληλων περιλαίμιων που θα συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα βαφούν 

με αντισκωριακό χρώμα. Οι αγωγοί γειώσεως είναι πολύκλωνοι χάλκινοι αγωγοί 

επικασσιτερωμένοι διατομής 25 mm2 που υπολογίζεται και φαίνεται στο μονογραμμικό 

σχέδιο των ηλεκτρικών πινάκων. Ο αγωγός γειώσεως θα ενώνει κάθε ακροδέκτη και στη 

συνέχεια θα οδεύει προς τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης 

4.1.10 Εκκένωση και επαναπλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης 

Εκκένωση και επαναπλήρωση εγκατάστασης θέρμανσης για την εγκατάσταση και σύνδεση 

όλων των νέων συστημάτων και εξοπλισμών που προμηθεύονται. Δηλαδή εργασία 

εκκένωσης ολόκληρης της εγκατάστασης θερμάνσεως από το λεβητοστάσιο και 

επαναπλήρωση αυτής, τον εξαερισμό του δικτύου και παράδοση της εγκατάστασης σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

4.1.11 Αντλία θερμότητας αέρος - νερού 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρους εγκατάστασης και 

σύνδεσης αντλίας θερμότητας αέρος - νερού, θερμαντικής ισχύος τουλάχιστον 167 kWth 

και ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 123 kW. Προμήθεια συγκροτήματος παραγωγής θερμού - 

ψυχρού νερού, ηλεκτροκίνητου, εμβολοφόρου, πλήρες σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά 

στηρίγματα, με συμπυκνωτή τύπου scroll, ηλεκτρικές αντιστάσεις, βαρομετρικό διάφραγμα 

απόρριψης αέρα, γενικό διακόπτη, δύο ανεμιστήρες επιστροφής αέρος, soft starter, 

αντιπαγετική προστασία τουλάχιστον μέχρι τους -20 οC, ψύκτη νερού, σωληνώσεις και 
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ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και αυτοματισμών με όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού 

και ασφαλιστικών διατάξεων, τον αυτόματο εκκινητή κλπ. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα νερού, μέσω αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και 

ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Το 

σύστημα θα είναι αερόψυκτο, με βελτιωμένο βαθμό απόδοσης σε πλήρες και μερικό 

φορτίο και θα λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό ρευστό, ενδεικτικά R-410A. Η αντλία 

θερμότητας θα προβλέπεται για λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή 

θερμοκρασία. 

Τα ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θερμότητας αέρος - νερού είναι τα εξής: 

Το σύστημα θα είναι τύπου monoblock, χαμηλού θορύβου <60dB, ενδεικτικά. Σε αυτού του 

είδους την αντλία θερμότητας όλα τα επιμέρους συστήματα (συμπιεστής, εναλλάκτης 

θερμότητας, ανεμιστήρες κ.α.) είναι τοποθετημένα σε ένα μηχάνημα. Θα φέρει δύο 

αεραγωγούς επιστροφής του αέρα, οι οποίοι προμηθεύονται και τοποθετούνται 

καταλλήλως. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαχειριστεί κατάλληλα τον χώρο που θα 

υποδειχθεί και να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και ορθή 

εγκατάσταση του συστήματος. Επίσης κατ΄ ελάχιστον θα συμπεριλαμβάνεται η 

αντιπαγωτική προστασία έως -20 oC, οι αντιστάσεις αποπαγοποίησης στοιχείου, πλευρικά 

προστατευτικά πάνελ, οι βάνες αποκοπής συμπιεστή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό 

και μικροϋλικό απαιτηθεί για την πλήρη και ορθή λειτουργία του συστήματος. Επίσης 

ενδείκνυται να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης του συστήματος, μέσω 

απομακρυσμένου υπολογιστή και διαμέσου internet. Κατ' ελάχιστον θα δίνονται οι 

παρακάτω λειτουργίες απομακρυσμένης διαχείρισης: 

• Άνοιγμα/ κλείσιμο μονάδας 

• Όριο ζήτησης. Δυνατότητα κλεισίματος μονάδας σε περίπτωση που επιτυγχάνεται το 

μέγιστο όριο θερμικής παραγωγής 

• Ένδειξη συναγερμού. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί χωρίς τάσης και θα δηλώνει την 

ύπαρξη σημαντικού προβλήματος που οδήγησε στο κλείσιμο ενός ή αριθμού ψυκτικών 

κυκλωμάτων. Ο τρόπος τοποθέτησης και λειτουργίας του συστήματος θα γίνει έπειτα από 

επιλογή του αναδόχου, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 

απαιτηθούν εργασίες (π.χ. οπές στον τοίχο του λεβητοστασίου, διατομές και μήκος πιθανής 

τοποθέτησης αεραγωγών), η αποπεράτωση αυτών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου, πάντοτε με στόχο την βέλτιστη και ορθή λειτουργία του συστήματος, ανάλογα 

των αυστηρών προδιαγραφών παροχής νωπού αέρα, επιστροφής αέρα και αερισμού που 

προβλέπει ο κατασκευαστής του συγκροτήματος. Κατά αυτή την περίπτωση ο 

κατασκευαστής - προμηθευτής έπειτα της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης θα πρέπει να 

εγγυάται την ορθή λειτουργία του μηχανήματος και να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις 

καλής λειτουργίας. Οι πιθανές εργασίες που θα απαιτηθούν (καθαιρέσεις, οπές κλπ) δεν θα 

επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση τον Δήμο και θα ολοκληρωθούν αποκλειστικά από τον 

Ανάδοχο. Ο τρόπος σύνδεσης και τροφοδοσίας του συστήματος (σύνδεση με το εξωτερικό 

περιβάλλον) είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εγγυάται η ορθή 

λειτουργία του συστήματος. Το συγκρότημα θα εγκριθεί ως προς τις προδιαγραφές από την 
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Υπηρεσία, με την προσκόμιση αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών 

εγκατάστασης στον χώρο της μελέτης, πριν την παραγγελία. Μετά την εγκατάσταση τίθεται 

σε λειτουργία και δοκιμάζεται προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταπεξέρχεται για δοκιμές λειτουργίας ανά πάσα στιγμή 

μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου. Το συγκρότημα, στο 

σύνολό του, οφείλει να φέρει σήμα πιστοποίησης CE, τουλάχιστον τριετής εγγυήσεις καλής 

λειτουργίας και βεβαιώσεις ύπαρξης ανταλλακτικών και συντηρητών. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη 

εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο, το δοχείο αδρανείας, καθώς και τα υλικά για την 

λειτουργία του συνόλου του συστήματος. Τα παρελκόμενα, τα υλικά και τα μικροϋλικά 

συνδέσεως που θα απαιτηθούν συνοψίζονται παρακάτω: 

• Αυτόματος πλήρωσης SYR με μανόμετρο, 

• 51 CE 1/2'' κοκ. σφαιρικός κρουνός, 

• 51 CE 2'' κοκ. σφαιρικός κρουνός, 

• βαλβίδα αντεπιστροφής 2'', 

• φίλτρο νερού 2'', 

• διακόπτης ροής για σωλήνα 2'', 

• θερμόμετρο κάθετο, 

• μανόμετρο 4 bar, 

• αυτόματο δικτύου 1/2 '', 

• φίλτρο νερού 3/4'', 

• δοχείο διαστολής, 

• ελαστική αντικραδασμική βάση, 

• άλλα υλικά και μικροϋλικά. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σύστημα έχοντας πραγματοποιήσει όλες τις 

απαραίτητες δοκιμές ορθής λειτουργίας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και μικροϋλικά πλήρους τοποθέτησης 

του συστήματος, μαζί με τα παρελκόμενα του δικτύου τα οποία αναφέρονται στην τεχνική 

έκθεση και κρίνονται απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης 

(συμπεριλαμβανομένου του δικτύου σωληνώσεων και fan coil που εγκαθίστανται). Επίσης 

όλες οι πιθανές οικοδομικές εργασίες που θα συμπεριλάβει η ορθή εγκατάσταση και 

σύνδεση με το υπάρχον σύστημα. Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και λειτουργικού 

συγκροτήματος θέρμανσης - ψύξης. 
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4.1.12 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Στεγανός 

προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 82 Χ 55 cm 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά του  

(διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα στηρίγματα,   

οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  

εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των  μεταλλικών  

μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου 

βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των  

οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με 

πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 

καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

4.1.12 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 

4.1.13 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 

4.1.14 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25 

Α 

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία. 

4.1.15 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 80 

Α 

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία. 

4.1.16 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 
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Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, 

πώμα και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από  

πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή 

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. 

4.1.17 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33 

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, 

πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από  

πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή 

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.  

4.1.18 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α 

πλήρους 

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια 

πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και 

την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

4.1.19 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων fan coil, ελάχιστης 

ισχύος 2,0 kW 

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, τύπου δαπέδου 

(θερμ. χώρου DB/WB: 20 οC, θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 50 οC/45 οC), ελάχιστης ισχύος 

2,0 kW. Προμήθεια και εγκατάσταση τερματικών μονάδων νερού αέρα, τύπου fan coil νέας 

σχεδίασης για την πλέον αθόρυβη λειτουργία. Οι μονάδες τοποθετούνται στους 

κλιματιζόμενους χώρους και επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με 

ψυχρό ή ζεστό νερό, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης φέρουν περίβλημα από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και εσωτερικά μονωμένη. 

Το περίβλημα φέρει στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά 

πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες πρόσβασης στις 

ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω 

κοχλία, για την προστασία των μονάδων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση, εφόσον 

απαιτείται. 

• Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη επιφάνεια 

συγκράτησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι πλενόμενου τύπου, και 

για την εύκολη αφαίρεση και τον καθαρισμό τους, θα εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο 

στήριξης, που θα εξασφαλίζει την απλή συντήρηση της μονάδας.  

• Προαιρετικά τα fan coil θα μπορούν να εξοπλιστούν με φωτοκαταλυτικά φίλτρα υψηλής 

απόδοσης για την βελτίωση της ποιότητας αέρα. 
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• Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential), 

εξασφαλίζοντας έτσι την άνεση των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους. 

• Ο κινητήρα θα είναι απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα με ρύθμιση 3 

ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση 

σε όλη την διάρκεια ζωής του. 

• Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια 

αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα.  

• Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα 

βρίσκονται προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να βρίσκεται 

δεξιά ή αριστερά της μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. 

• Τα Fan coil units συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις 

ακόλουθες λειτουργίες:  

- Λειτουργία ON/OFF 

- Χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων 

- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων 

- Θερμοστάτη χώρου 

- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους 

- Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας 

- Προστασία έναντι παγώματος 

- Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ.) 

- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης 

- Αυτοέλεγχος λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων και την 

σύνδεση του δοχείου αποστράγγισης με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες για εύκολη 

απορροή αυτών προς σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Προτείνεται το δοχείο 

αποστράγγισης συμπυκνωμάτων να έχει κλίση ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση νερού. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την οποιαδήποτε ηλεκτρολογική 

σύνδεση απαιτήσει η ορθή λειτουργία του σώματος, καθώς και για οποιοδήποτε υλικό και 

μικροϋλικό χρειαστεί για να επιτευχθεί η σύνδεση αυτή. 

Εξασφάλιση ποιότητας 

• Η κατασκευή του μηχανήματος προτείνεται να συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς κατά CE, ήτοι τις οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης & ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 
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• Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο παραγωγής 

με πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001. Η κατασκευή τους προτείνεται να ακολουθεί όλα 

διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, τις αποδόσεις και τη στάθμη 

θορύβου όπως UNI 7940, EUROVENT 6/C/002, UL 440-84, ISO-1662, IEC 335-1.  

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου και λειτουργικού fan coil. 

4.1.20 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων fan coil, ελάχιστης 

ισχύος 3,6 kW 

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, τύπου δαπέδου 

(θερμ. χώρου DB/WB: 20 οC, θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 50 οC/45 οC), ελάχιστης ισχύος 

3,6 kW. Προμήθεια και εγκατάσταση τερματικών μονάδων νερού αέρα, τύπου fan coil νέας 

σχεδίασης για την πλέον αθόρυβη λειτουργία. Οι μονάδες τοποθετούνται στους 

κλιματιζόμενους χώρους και επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με 

ψυχρό ή ζεστό νερό, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης φέρουν περίβλημα από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και εσωτερικά μονωμένη. 

Το περίβλημα φέρει στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά 

πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες πρόσβασης στις 

ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω 

κοχλία, για την προστασία των μονάδων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση, εφόσον 

απαιτείται. 

• Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη επιφάνεια 

συγκράτησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι πλενόμενου τύπου, και 

για την εύκολη αφαίρεση και τον καθαρισμό τους, θα εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο 

στήριξης, που θα εξασφαλίζει την απλή συντήρηση της μονάδας.  

• Προαιρετικά τα fan coil θα μπορούν να εξοπλιστούν με φωτοκαταλυτικά φίλτρα υψηλής 

απόδοσης για την βελτίωση της ποιότητας αέρα. 

• Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential), 

εξασφαλίζοντας έτσι την άνεση των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους. 

• Ο κινητήρα θα είναι απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα με ρύθμιση 3 

ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση 

σε όλη την διάρκεια ζωής του. 

• Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια 

αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα.  

• Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα 

βρίσκονται προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να βρίσκεται 

δεξιά ή αριστερά της μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. 

• Τα Fan coil units συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις 

ακόλουθες λειτουργίες:  
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- Λειτουργία ON/OFF 

- Χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων 

- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων 

- Θερμοστάτη χώρου 

- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους 

- Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας 

- Προστασία έναντι παγώματος 

- Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ.) 

- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης 

- Αυτοέλεγχος λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων και την 

σύνδεση του δοχείου αποστράγγισης με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες για εύκολη 

απορροή αυτών προς σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Προτείνεται το δοχείο 

αποστράγγισης συμπυκνωμάτων να έχει κλίση ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση νερού. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την οποιαδήποτε ηλεκτρολογική 

σύνδεση απαιτήσει η ορθή λειτουργία του σώματος, καθώς και για οποιοδήποτε υλικό και 

μικροϋλικό χρειαστεί για να επιτευχθεί η σύνδεση αυτή. 

Εξασφάλιση ποιότητας 

• Η κατασκευή του μηχανήματος προτείνεται να συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς κατά CE, ήτοι τις οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης & ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 

• Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο παραγωγής 

με πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001. Η κατασκευή τους προτείνεται να ακολουθεί όλα 

διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, τις αποδόσεις και τη στάθμη 

θορύβου όπως UNI 7940, EUROVENT 6/C/002, UL 440-84, ISO-1662, IEC 335-1.  

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου και λειτουργικού fan coil. 

4.1.21 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων fan coil, ελάχιστης 

ισχύος 5,3 kW 

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, τύπου δαπέδου 

(θερμ. χώρου DB/WB: 20 οC, θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 50 οC/45 οC), ελάχιστης ισχύος 

5,3 kW. Προμήθεια και εγκατάσταση τερματικών μονάδων νερού αέρα, τύπου fan coil νέας 

σχεδίασης για την πλέον αθόρυβη λειτουργία. Οι μονάδες τοποθετούνται στους 

κλιματιζόμενους χώρους και επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με 

ψυχρό ή ζεστό νερό, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
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• Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης φέρουν περίβλημα από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και εσωτερικά μονωμένη. 

Το περίβλημα φέρει στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά 

πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες πρόσβασης στις 

ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω 

κοχλία, για την προστασία των μονάδων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση, εφόσον 

απαιτείται. 

• Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη επιφάνεια 

συγκράτησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι πλενόμενου τύπου, και 

για την εύκολη αφαίρεση και τον καθαρισμό τους, θα εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο 

στήριξης, που θα εξασφαλίζει την απλή συντήρηση της μονάδας.  

• Προαιρετικά τα fan coil θα μπορούν να εξοπλιστούν με φωτοκαταλυτικά φίλτρα υψηλής 

απόδοσης για την βελτίωση της ποιότητας αέρα. 

• Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential), 

εξασφαλίζοντας έτσι την άνεση των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους. 

• Ο κινητήρα θα είναι απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα με ρύθμιση 3 

ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση 

σε όλη την διάρκεια ζωής του. 

• Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια 

αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα.  

• Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα 

βρίσκονται προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να βρίσκεται 

δεξιά ή αριστερά της μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. 

• Τα Fan coil units συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις 

ακόλουθες λειτουργίες:  

- Λειτουργία ON/OFF 

- Χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων 

- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων 

- Θερμοστάτη χώρου 

- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους 

- Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας 

- Προστασία έναντι παγώματος 

- Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ.) 

- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης 
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- Αυτοέλεγχος λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων και την 

σύνδεση του δοχείου αποστράγγισης με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες για εύκολη 

απορροή αυτών προς σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Προτείνεται το δοχείο 

αποστράγγισης συμπυκνωμάτων να έχει κλίση ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση νερού. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την οποιαδήποτε ηλεκτρολογική 

σύνδεση απαιτήσει η ορθή λειτουργία του σώματος, καθώς και για οποιοδήποτε υλικό και 

μικροϋλικό χρειαστεί για να επιτευχθεί η σύνδεση αυτή. 

Εξασφάλιση ποιότητας 

• Η κατασκευή του μηχανήματος προτείνεται να συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς κατά CE, ήτοι τις οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης & ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 

• Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο παραγωγής 

με πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001. Η κατασκευή τους προτείνεται να ακολουθεί όλα 

διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, τις αποδόσεις και τη στάθμη 

θορύβου όπως UNI 7940, EUROVENT 6/C/002, UL 440-84, ISO-1662, IEC 335-1.  

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου και λειτουργικού fan coil. 

4.1.22 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνωμάτων από pvc, ονομαστικής πίεσης 6 

atm, Φ32 

Πλαστικός σωλήνας αποχετέυσεως από σκληρό pvc πιέσεως λειτουργίας για 20 οC, 6 atm 

για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση 

διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 

πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 

σιφώνια) τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με 

τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

4.1.23 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού. 

4.1.24 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins 

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm 

β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού 

πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ 

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα. 

4.1.25 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω τωμ 2 ins και μέχρι 4 ins 
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Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm 

β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού 

πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ 

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα. 

4.1.26 Δοχείο αδράνειας διπλής ενέργειας, 1.000 λίτρων 

Κάθετο δοχείο αδράνειας λεβητοστασίου, διπλής ενέργειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

DIN 4753 και ΕΝ 12897, χωρητικότητας 1.000 λίτρων. Με μόνωση από υψηλής πυκνότητας 

πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 10 εκ., η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον και 

εξασφαλίζει ζεστό νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το δοχείο αδράνειας θα είναι το 

σημείο που θα δύναται να ενώνονται τα δύο συστήματα θέρμανσης του κτιρίου. Στο δοχείο 

αδράνειας θα αποθηκεύεται η πλεονάζουσα ποσότητα ζεστού νερού που παράγει ο 

λέβητας. Λόγω της πολύ καλής θερμομόνωσης (πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 

80mm), το δοχείο αδρανείας διατηρεί για πολύ χρόνο το ζεστό νερό (απώλεια 2° C στις 10 

ώρες). Αυτό το ζεστό νερό που αποθηκεύτηκε, θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από τον 

κυκλοφορητή που θα το στείλει στα σώματα του καλοριφέρ, χωρίς να χρειάζεται να ανάψει 

ο καυστήρας. Έτσι επιτυγχάνουμε ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου και ώρες 

λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1000 Lt. 

Ισχυρή μόνωση πάχους τουλάχιστον 100mm μαλακής αφαιρούμενης πολυουρεθάνης, 

πάχους τουλάχιστον 8 εκ. πυκνότητας 40 kg/m3 

Υλικό από χαλυβδοέλασμα ποιότητας USD37.2 

Συγκολλήσεις με robot σε περιβάλλον αδρανούς αερίου 

Καθαρισμός: μεταλλοβολή 6 σημείων 

Μεγάλες διατομές στις παροχές του δοχείου αδρανείας 1”: 

Εσωτερική επικάλυψη: εμαγιέ (glass) ψημένο στους 850 οC 

Μεγάλη αντοχή στις πιέσεις και στις υψηλές θερμοκρασίες: 

Pmax λειτουργίας 6 bar 

Pmax δοκιμής 15 bar για 5 λεπτά 

Δύο θέσεις για τοποθέτηση αισθητήριου θερμοκρασίας: 

Tmax λειτουργίας: +95 οC 

Περίβλημα PVC τεχνόδερμα σε οποιοδήποτε χρώμα αποφασιστεί από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία 

Τύπος εναλλάκτη, μόνιμη σερπαντίνα από χαλυβδοσωλήνα διατομής 33 mm (tubo) 

Υδραυλικές συνδέσεις 
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Χωρητικότητα 1000 

Αισθητήριο 1/2'' 

Εναλλάκτες 1'' 

Ζεστό- κρύο 1'' 

Αντίσταση 1 1/4 '' 

Ανακυκλοφορία 1'' 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου και συνδεμένου με το δίκτυο. 

4.1.27 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεων, κατάλληλης παροχής, τύπου inverter 

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, χαμηλής πιέσεως, κατάλληλης 

παροχής για σύνδεση και άρτια λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, για εγκατάσταση 

κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ 

και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. Ο 

κυκλοφορητής που θα προμηθευτεί και θα τοποθετηθεί στο σύστημα θέρμανσης θα είναι 

τύπου inverter. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ). 

4.1.28 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 

Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα 

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

4.1.29 Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος μίας εισόδου και 6 αναχωρήσεων με τα ανάλογα 

όργανα διακοπής των αναχωρήσεων (μίνι διακοπτάκια) 

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου και 3 

αναχωρήσεων, με τα ανάλογα όργανα διακοπής των αναχωρήσεων (μίνι διακόπτες), τα 

στηρίγματα και όλα τα απαιτούμενα υλικά (ρακόρ, μαστούς, τάπες, συστολικά, τερματικά 

συλλεκτών, κλπ) πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 

Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικρουλικών και 

εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης προς τα δίκτυα, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία. 

4.1.30 Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής 

συνδέσεως διαμέτρου 1 1/4 ins 

Δίοδος ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα  δύο  θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως 

αποτελούμενη από κινητήρα, μοχλισμό και σώμα διόδου βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά 

(μετασχηματιστής  κλπ) τα  μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 
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4.1.31 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης 

κτιρίου (BEMS) 

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου κτιρίου (BEMS). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, μεταφορά στον τόπου του έργου, οι 

δοκιμές, οι καλωδιώσεις και τα υλικά όδευσης τους, η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο του 

κτιρίου, τυχόν οικοδομικές εργασίες που θα απαιτηθούν και η παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Επίσης συμπεριλαμβάνεται ο προγραμματισμός του συστήματος και η 

σύνδεση του υφιστάμενου και νέου Η/Μ εξοπλισμού του κτιρίου. Το σύστημα 

παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας προβλέπεται να:  

• καταγράφει τις καταναλώσεις στο κτίριο σε επίπεδο αιθουσών και μεμονωμένου 

εξοπλισμού, με την εγκατάσταση μετρητών στα σημεία όπου απαιτείται μέτρηση, 

• καταγράφει την φωτεινότητα στους εσωτερικούς χώρους, 

• επιτρέπει τον έλεγχο (on/off) των φωτιστικών με βάση το φυσικό φωτισμό στους 

επιμέρους μετρούμενους χώρους  

• απεικονίζει τη μείωση της κατανάλωσης βάση των πολιτικών που θα εφαρμοστούν  

• έχει δυνατότητα σύνδεσης με το Φωτοβολταϊκό σύστημα που πρόκειται αν εγκατασταθεί. 

Αυτά που προτείνεται να καλυφθεί με το BMS κατ' ελάχιστον είναι τα εξής: 

1. Κεντρικός πίνακας για μέτρηση της κεντρικής παροχής του κτιρίου. 

2. Εσωτερικός φωτισμός του κτιρίου 

3. Εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου 

4. Φυσικός φωτισμός 

5. 2 κεντρικά συστήματα θέρμανσης. 

Όλοι οι μετρητές θα απεικονίζονται σε ένα κεντρικό λογισμικό παρακολούθησης και 

διαχείρισης. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι για τις ηλεκτρικές συσκευές και τον 

εξοπλισμός μέχρι 16Αmp, υπάρχει δυνατότητα να ελέγχεται η λειτουργία τους (άνοιγμα/ 

κλείσιμο). Ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης που μέλημα του είναι πρωταρχικά να 

διαθέσει την γνώση και την πληροφορία για την άσκοπη κατανάλωση και εν συνεχεία να 

παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατανάλωση. Το 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας, θα αποτελείται από έξυπνα εξαρτήματα τα 

οποία θα μετρούν την κατανάλωση ενέργειας και θα επιτρέπουν την αυτόματη 

ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των συσκευών (όπου υπάρχει δυνατότητα), ώστε να 

επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στα λειτουργικά κόστη, αλλά και στο αποτύπωμα CO2. Τα 

εξαρτήματα αυτά τοποθετούνται στην πρίζα, στο ηλεκτρικό κύκλωμα ή τον ηλεκτρολογικό 

πίνακα και μετρούν την κατανάλωση ενέργειας, μεταδίδοντας τα δεδομένα μέσω 

ασύρματου δικτύου σε ειδικό USB Stick 2,4 GHz το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον 
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υπολογιστή στον οποίο εγκαθίσταται το λογισμικό του συστήματος. Το σύστημα θα 

αποτελείται από τα ακόλουθα: 

1. Ασύρματη συσκευή μέτρησης και ελέγχου με δυνατότητα σύνδεσης με ενσωματωμένο 

chip. Υποστηρίζει 16A και 3,6 kWh. Πρόκειται για το εξάρτημα που μπορεί να τοποθετηθεί 

σε ασφάλειες ηλεκτρολογικού πίνακα ή σε τροφοδοσίες οι οποίες δεν καταλήγουν σε πρίζα 

σούκο. Τα εξαρτήματα αυτά είναι ιδανικά για την μέτρηση και έλεγχο παροχών όπως 

φωτισμό, κλιματισμό, fan coils και παρέχονται σε ποικίλες μορφολογίες. 2. Κεντρικός 

μετρητής που έχει δυνατότητα να μετρήσει τη συνολική κατανάλωση ενός κτιρίου. Οι 

στιγμιαίες μετρήσεις καθώς και τα ιστορικά δεδομένα απεικονίζονται στο πρόγραμμα 

διαχείρισης. 

3. Υπο-μετρητής ο οποίος μπορεί να μετρήσει την κατανάλωση επιμέρους ηλεκτρικών 

πινάκων ενός κτιρίου. Μαζί με τον κεντρικό μετρητή, μπορεί να συγκριθεί η επιμέρους 

κατανάλωση σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση του κτιρίου. Σε συνδυασμό με τους 

έξυπνους μετρητές συσκευών και εξοπλισμού , δίνεται πλέον πλήρη και αναλυτική εικόνα 

σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων.  

4. Ο ασύρματος πομπός που συνδέεται με δικτυακό εξοπλισμό για την επικοινωνία με το 

λογισμικό του συστήματος. 

5. Ασύρματος διακόπτης που εφαρμόζεται στον τοίχο και ελέγχει μία ομάδα εξαρτημάτων, 

που ορίζεται από το λογισμικό και με τον τρόπο αυτό ελέγχεται  χειροκίνητα το 

άνοιγμα/κλείσιμο της τροφοδοσίας της ομάδας αυτής.  

6. Gateway, το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να ενοποιήσει τα απομακρυσμένα 

δίκτυα μέσω του Ethernet δικτύου, ώστε το συνολικό σύστημα να διαχειρίζεται κεντρικά 

από το λογισμικό. Επίσης, μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε το λογισμικό σε απόσταση 

από το δίκτυο. Το λογισμικό επιτρέπει τη διαχείριση όλων των συσκευών που είναι 

συνδεδεμένες. Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό έχει τις εξής δυνατότητες:  

1. Παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειες, κόστος και εκπομπές CO2 σε 

επίπεδο συσκευών, ομάδα συσκευών, χώρων κλπ.  

2. Έλεγχος της λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών (on/οff) είτε στιγμιαία είτε με πρόγραμμα. 

3. Παρακολούθηση θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας κάθε χώρου και δυνατότητα 

ελέγχου κλιματιστικών( όπου υπάρχουν), fan coils κλπ βάσει κλιματικών απαιτήσεων. 

4. Να παρέχεται η δυνατότητα για τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά: 

• Διασύνδεση πολλαπλών δικτύων (επιμέρους αίθουσες κλπ.) 

• Διασύνδεση μετρητών τύπου Modbus, κλπ. 

• Αποστολή ειδοποίησης για το «άνοιγμα/ κλείσιμο» διαφόρων συσκευών απομακρυσμένα 

• Παραλαβή σήματος ειδοποίησης σε περίπτωση που κάποιες «κρίσιμες» συσκευές 

μείνουν χωρίς ρεύμα ( π.χ. Servers σε περιπτώσεις διακοπής) 
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• Παραλαβή σήματος ειδοποίησης σε περίπτωση που κάποιες συσκευές ανοίξουν, ενώ δεν 

είναι προγραμματισμένες (π.χ. Φώτα σε περιπτώσεις που γνωρίζουμε ότι δεν είναι κανείς) 

• Χρονοπρογραμματισμός για το άνοιγμα κάποιων συσκευών (π.χ. λέβητας) 

• Εμφάνιση πληροφοριών κατανάλωσης –ανθρακικού αποτυπώματος στην οθόνη κάθε 

χρήστη (με μορφή widget), με σκοπό την ευαισθητοποίησή σε θέματα ενεργειακής 

κατανάλωσης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ζητείται η υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος 

ελέγχου, μέτρησης, καταγραφής, παρακολούθησης και ανάλυσης τόσο της κατανάλωσης 

όσο και της παραγωγής ενέργειας, για τις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου όπου 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Το 

ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από:  

Α. Συστήματα ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων ((Building Energy Management 

System). Συγκεκριμένα, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει: 

o Φωτοβολταϊκές μονάδες στέγης 

o Εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό 

o Αντλίες θερμότητας 

o Λεβητοστάσια 

Β. Αναλυτές ενέργειας για τη συνολική κατανάλωση κάθε σχολείου, καθώς και των 

παραπάνω συστημάτων ενώ παράλληλα θα την παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών 

μονάδων. 

Γ. Διαδικτυακή (cloud-based) πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης κατανάλωσης 

ενέργειας, μέσω της οποίας θα είναι προσβάσιμες όλες οι μετρήσεις των μετρητών-

αναλυτών, αισθητήρων και άλλων συστημάτων καταγραφής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

δίνονται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών παρακάτω. Η παράδοση θα αποτελεί μια 

λύση «με το κλειδί στο χέρι», δηλαδή θα παραδοθεί μια πλήρως λειτουργική λύση, 

προβαίνοντας σε όλες τις προμήθειες και τις εργασίες που κρίνονται αναγκαίες όπως: 

1. Προμήθεια, φυσική εγκατάσταση, διασύνδεση με το δίκτυο δεδομένων των σχολείων και 

παραμετροποίηση του εξοπλισμού (ελεγκτές, μετρητών ενέργειας, αισθητήρες και 

παρελκομένα). 

2. Παραμετροποίηση των συστημάτων ελέγχου και της πλατφόρμας καταγραφής και 

παρακολούθησης, ώστε να καταγράφονται μετρήσεις από το νέο εξοπλισμό. 

3. Παραμετροποίηση της πλατφόρμας καταγραφής και παρακολούθησης, ώστε να 

παράγονται αυτοματοποιημένες αναφορές (reports)σε μηνιαία και ετήσια βάση, δυναμικά 

dashboards για ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια παρακολούθηση και να 

δημιουργούνται alarmsσε περιπτώσεις προβλημάτων (δηλαδή όταν κάποιες τιμές ή 

σύνθετες καταστάσεις βρεθούν εκτός των ορίων που θα οριστούν). Οι λεπτομέρειες των 

αναφορών και των alarms θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους του Δήμου. 

Επιπλέον ζητούνται τα εξής: Η εκπαίδευση στελεχών, ώστε να είναι σε θέση να 
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παρακολουθούν την ομαλή λειτουργία των υποδομών, να δημιουργούν χρήστες και ρόλους 

χρηστών, να εντοπίζουν προβλήματα, να δημιουργούν αναφορές και να ρυθμίζουν alarms, 

χωρίς την περαιτέρω συνδρομή του αναδόχου. Στο σύνολο του, του το εγκατεστημένο 

σύστημα οφείλει να παρέχει τις δυνατότητες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο τεύχος προδιαγραφών και την Τεχνική Έκθεση που αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικάμετρητών-αναλυτών ενέργειαςτριφασικών συνδέσεων  

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

 Πλήθοςσυσκευών 4 

 Κατασκευαστής και μοντέλο Να 

αναφερθούν 

 Δυνατότητα εγκατάστασης σε DINrail Ναι 

 Εύρος μέτρησης έντασης συμβατό με τα αναφερόμενα στον πίνακα 1 Ναι, να 

αναφερθεί 

 Σύστημα σύνδεσης με κύκλωμα ρεύματος 3 φάσεων με 4 αγωγούς Ναι 

 Δυνατότητα σύνδεσης με το κύκλωμα ρεύματος χωρίς να χρειάζεται 

αποσύνδεση των αγωγών 

Ναι 

 Συμμόρφωση με τα πρότυπα μέτρησης ενέργειας: 

 EN62053-21 

 EN62053-23 

 EN50470-3 

 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

 Κλάση ακρίβειας για τη μετρούμενη ένταση και τάση του ρεύματος ±0.5% RDG 

 Απαιτούμενα μεγέθη καταγραφής: 

 Συνολική κατανάλωσηενεργούςισχύος – kWh 

 Συνολική κατανάλωση αέργου ισχύος & ενέργειας– 

kvar&kVARH 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

 Συνολικήισχύς – W 

 Ισχύς – W, ανάφάση 

 Διαφορά δυναμικού (τάση) – V, ανά φάση 

 Ένταση ρεύματος – A, ανάφάση 

 Συνολικόςσυντελεστήςισχύος – PF 

 Συντελεστήςισχύος – PF, ανάφάση 

 Συχνότητα λειτουργίας – Hz 

 Total Harmonic Distortion (THD) τάσης και έντασης 

 

ΝΑΙ 

 

 Περίοδοςδειγματοληψίας ≤ 0,5 sec 

 Στεγανότητα (εμπρόσθια) IP40 

 Εύροςθερμοκρασιών λειτουργίας τουλ. -20oC 

έως 55oC 

 Σήμανση CE Ναι 

 Συμμόρφωση με πρότυπα EN62053-21, EN62053-23,  

EN50470-3  

Ναι 

 

 

Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά πλατφόρμας καταγραφής και παρακολούθησης 

συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

 Η πλατφόρμα στεγάζεται και λειτουργεί στο cloud υπό την ευθύνη του 

αναδόχου 

Ναι 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

 Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω webinterface πλήρως συμβατό 

τουλάχιστον με Chrome και Firefox, με χρήση πρωτοκόλλου HTTPS 

Ναι 

 Το σύστημα θα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και ανεξάρτητο από το 

είδος συσκευής  για να διασυνδέεται με αισθητήρια, μετρητές 

ενέργειας καθώς και άλλες έξυπνες συσκευές, συστήματα BMS, 

SCADAκλπ διαφορετικών κατασκευαστών, διασφαλίζοντας την 

επικοινωνία:  

 με όλα τα ανοιχτά πρωτόκολλα όπως TCP, BACnet, LonWork, 

Modbus, KNX, m-bus, SNMP, XML, MySQL, MSSQL κτλ. 

 με δημοφιλή κλειστά πρωτόκολλα (proprietary) όπως CCN, 

Carel, Dali, Danfoss, Dixell, Cbus, Trane κτλ. 

Ναι 

 Μηχανισμοί ασφάλειας για την πρόσβαση στο webinterface Ναι, να 

αναφερθούν 

 Διαφοροποιημένα ως προς τα δικαιώματα επίπεδα 

χρηστών/διαχειριστών (π.χ. με δυνατότητα α) μόνο για προβολή 

μετρήσεων και στατιστικών συγκεκριμένου κτιρίου, β) μόνο για 

προβολή όλων των μετρήσεων, στατιστικών, αποτελεσμάτων 

αναφορών και alarms και γ) για δημιουργία αναφορών και 

παραμετροποίηση alarms) 

≥ 3 

 Δυνατότητα ορισμού πλήθους χρηστών και διαχειριστών ≥ 10 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

 Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης όλων των 

παραμέτρων των σχολικών μονάδων με διάφορους τρόπους 

περιλαμβάνοντας: 

 Χάρτες.άμεση επισκόπηση της κατάστασης των 

αισθητήρων/συσκευών να μπορούν να ελεγχθούν από χάρτη 

 Δενδροειδής απεικόνισης. Απεικόνιση όλων των σημείων και 

των συσκευών/αισθητήρων σε δενδροειδή (tree) μορφή, η 

ομαδοποίηση των οποίων θα είναι παραμετροποιήσιμη 

σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών 

 Dashboards.Παρακολούθηση της κατάστασης των 

συσκευών/αισθητήρων μέσω dashboards τα οποία θα 

προσφέρουν μία ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης 

NAI 

 Δυνατότητα ομαδοποίησης των μεγεθών κατά βούληση. Το σύστημα 

θα επιτρέπει στον χρήστη να ομαδοποιεί τις έξυπνες συσκευές και 

αισθητήρες χωρίς περιορισμό στα κριτήρια ομαδοποίησης. Η 

ομαδοποίηση θα μπορούσε (χωρίς να περιορίζεται) να αφορά:  

 Είδος συσκευών/αισθητήρων 

 Συνδυασμός συσκευών 

 Γεωγραφική περιοχή 

 Μέγεθος / πλήθος συσκευών 

 Σημεία (sites) 

Ναι 

 Δυνατότητα ορισμού εργάσιμων και μη εργάσιμων ωρών για τον 

προσδιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και λειτουργίας των 

συστημάτων εντός και εκτός ωρών εργασίας και την αντίστοιχη 

απεικόνιση σε αναφορές 

Η εφαρμογή θα προσφέρει μία αναλυτική ενότητα ημερολογίου στο 

οποίο μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλά χρονοδιαγράμματα (πχ 

ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα για κάθε μία εγκατάσταση, ομάδα 

εγκαταστάσεων κλπ) 

Ναι 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

 Δημιουργία γραφικών απεικονίσεων και εποπτική συγκριτική ανάλυση 

δεδομένων  

 διαφορετικών χρονικών περιόδων ή/και  

 διαφορετικών χρήσεων (π.χ. κατανάλωση κτιρίου σε σχέση με 

κατανάλωση κλιματισμού) ή/και 

 Διαφόρων μεγεθών ή/και  

 διαφόρων κτιρίων  

 κλπ 

με εύκολο και φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Να περιγραφεί 

Ναι 

 Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μετρήσεων οποιασδήποτε 

χρονοσειράς και συνδυασμό χρονοσειρών και μεγεθών σε 

επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. csv) 

Ναι 

 Δυνατότητα λήψης δεδομένων από όλα τα συνδεδεμένα συστήματα Ναι 

 Δυνατότητα να δημιουργηθούν όλα τα απαιτούμενα είδη 

ειδοποιήσεων (συμβάντα) με πολλαπλούς παράγοντες (π.χ, and, or). 

Το σύστημα θα επιτρέπει τη δημιουργία κανόνων (rules) όπου 

ορίζονται ποιοι θα είναι οι κανόνες και ποια θα είναι τα όρια ή οι 

καταστάσεις όπου θα υπάρχει alarm 

Ναι 

 Αυτοματοποιημένη αναφορά βλαβών εξοπλισμού μέτρησης ενέργειας 

και θερμοκρασίας με ενδείξεις στο dashboard και με αποστολή e-mail 

Ναι 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

 Μέσω της δενδροειδής επιλογής, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να 

παράγει αναφορές σχετικά με τις μετρήσεις/δεδομένα των 

εγκατεστημένων συσκευών/αισθητήρων. 

Ο χρήστης θα μπορεί: 

 επιλέξει το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμεί να 

απεικονίσει (ημέρα, εβδομάδα, μήνας, εξάμηνο, έτος, έτη ή 

συγκεκριμένη ημερολογιακό διάστημα) 

 επιλέξει την χρονική περίοδο (aggregationperiod) για την 

απεικόνιση των δεδομένων (ανά 1, 5, 15 λεπτά, ανά ώρα, 

ημέρα, μήνα, έτος κλπ) 

 ορίσει τον τρόπο υπολογισμού (sum, max, min, average) 

 επιλέξει το είδος των γραφημάτων (μπάρες, περιοχή, πίτα, 

γραμμή, scatter, stackκλπ) 

 ορίσει το χρώμα κάθε μεγέθους 

 απεικονίσει πολλαπλά μεγέθη στο ίδιο γράφημα ή/και 

πολλαπλές χρονικές περιόδους στο ίδιο γράφημα με απλό 

drag&drop 

 κάνει εξαγωγή δεδομένων πατώντας την αντίστοιχη επιλογή σε 

μορφή xls, csv, pdf, jpgκλπ 

 επιλέξει να απεικονίζονται τα δεδομένα είτε σε μορφή 

γραφήματος ή σε μορφή λίστας τιμών/πινάκων 

 αποθηκεύσει μία δυναμική «εικόνα» της αναφοράς που έχει 

δημιουργήσει ώστε να ανατρέξει σε αυτή αργότερα με 

δυνατότητα να την τροποποιήσει αν επιθυμεί. 

 Ορίσει φίλτρα ώστε να προβάλλει συγκεκριμένα μεγέθη (πχ 

βάσει γεωγραφικής περιοχής, είδους εγκατάστασης, κλπ) 

 Απεικονίσει τα συμβάντα 

 Τυπώσει το γράφημα ή τα δεδομένα 

 σημειώσει πάνω σε γράφημα και να επιλέξει με emailσε 

άλλους χρήστες  

Ναι 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

 Δυνατότητα μετατροπής πρωτογενών δεδομένων κατανάλωσης 

ενέργειας σε οικονομικά δεδομένα 

Ναι 

 Δυνατότητα σχεδιασμού αναφορών από το διαχειριστή του 

συστήματος και ορισμού των παραληπτών και της περιοδικότητάς 

τους. Να περιγραφεί 

Ναι 

 Δυνατότητα αυτοματοποιημένης περιοδικής (π.χ. μηνιαίας, 

τριμηνιαίας, ετήσιας) παραγωγής αναφορών και αποστολής τους με e-

mail σε προκαθορισμένη λίστα παραληπτών 

Ναι 

 Γραφική απεικόνιση των δεδομένων όλων των μετρητών-αναλυτών 

ενέργειας σε dashboards∙ τα dashboards θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να απεικονίζουν τη συνολική εικόνα των δεδομένων 

αθροιστικά, καθώς και αναλυτικά για κάθε κτίριο ή ομάδα μετρητών 

που έχει οριστεί 

Ναι 

 Δυνατότητα κεντρικοποιημένης απεικόνισης (dashboard) των 

σημαντικών ενεργειακών δεδομένων της κάθε εγκατάστασης με 

παροχή μέσης τάσης. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της κεντρικοποιημένης απεικόνισης είναι: 

 Εύκολη πλοήγηση ανάμεσα σε ημέρα, μήνα, έτους 

 Γεωγραφική απεικόνιση εγκαταστάσεων 

 Σύγκριση κατανάλωσης με προηγούμενη περίοδο 

 Γραφική απεικόνιση ενέργειας αλλά και της εκτιμώμενης 

ενέργειας βάσης. 

 Καμπύλη συσχέτισης και γραφική απεικόνιση του CUSUM,  

 καταγραφή συμβάντων 

 

 Τα στοιχεία που απεικονίζονται στα dashboards θα πρέπει να μπορούν 

να ρυθμιστούν από τον κάθε χρήστη με χρήση φίλτρων, προκειμένου 

να απεικονίζονται π.χ. δεδομένα μόνο από το σύστημα παραγωγής 

ενέργειας ή μόνο από το σύστημα ψύξης θέρμανσης ή φωτισμού 

Ναι 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

 Δυνατότητα ορισμού οροσήμων (χρονικών στιγμών) και εμφάνισης 

αυτών στα γραφήματα που να σηματοδοτούν χρονικά σημεία για την 

παρακολούθηση της κατανάλωσης της ενέργειας και των 

διαφοροποιήσεων (πχ αλλαγή μονάδας κλιματισμού, αλλαγή 

ρυθμίσεων στις μονάδες κλιματισμού κλπ) 

Ναι 

 Δυνατότητα ορισμού από το διαχειριστή κανόνων με χρήση λογικών 

συνθηκών επί των μετρούμενων μεγεθών 

Ναι 

 Δυνατότητα ορισμού από το διαχειριστή ειδοποιήσεων (alerts) βάσει 

των ορισμένων κανόνων 

Ναι 

 Δυνατότητα αποστολής των alerts με e-mail Ναι 

 Δυνατότητα εισαγωγής και παραμετροποίησης της θερμοκρασίας 

βάσης (baselinecomforttemperature) για τον αυτόματο υπολογισμό 

των βαθμοημερών ψύξης (coolingdegreedays), με αυτόματη λήψη 

μετεωρολογικών δεδομένων 

Ναι 

 Για τη δημιουργία της εκτιμώμενης ενέργειας βάσης, η πλατφόρμα θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης λήψης δεδομένων 

από το κοντινότερο μετεωρολογικό σταθμό σε σχέση με την κάθε 

εγκατάσταση. 

Ναι 

 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής και παραμετροποίησης 

της θερμοκρασίας βάσης για τον υπολογισμό των βαθμοημερών. Ο 

χρήστης θα πρέπει να έχει δυνατότητα να τροποποιεί τη θερμοκρασία 

βάσης και να επαναϋπολογίζεται αντίστοιχα η εκτιμώμενη ενέργεια 

βάσης 

Ναι 

 Δημιουργία χρονοπρογραμμάτων για τον προσδιορισμό της 

κατανάλωσης ενέργειας εντός και εκτός ωρών και ημερών εργασίας 

Ναι 

 Δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής και ανάλυσης πολλαπλών 

λογαριασμών καταναλώσεων του Δήμου. Με αυτοματοποιημένη 

διαδικασία, οι συνολικές καταναλώσεις κάθε εγκατάστασης του Δήμου 

θα καταχωρούνται και θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος της 

εγκατάστασης (δημοτική υπηρεσία, αθλητικές εγκαταστάσεις ΦΟΠ, 

κλπ) 

Ναι 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

 Με ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

παραχωρήσει με την προσφορά του κωδικούς πρόσβασης στην 

προσφερόμενη πλατφόρμα ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να ελέγξει 

τα απαιτούμενα από το παρόν τεύχος τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Ναι 

 

Επίσης ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές: 

ΑπαιτήσειςΑυτοματισμού Κτιρίων 

Για τη λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού του κάθε κτιρίου, θα εγκατασταθεί Κεντρικό 

Σύστημα Επιτήρησης και Ελέγχου με συσκευές (ελεγκτές) τεχνολογίας Άμεσου Ψηφιακού 

Ελέγχου (DirectDigitalControl – DDC). Το σύστημα θα είναι σε θέση να διενεργεί 

εκτεταμένες λειτουργίες μετρήσεων, παρακολούθησης, ελέγχου, και βελτιστοποίησης των 

λειτουργιών των εγκαταστάσεων. Όλες οι εφαρμογές που θα περιέχει πρέπει να έχουν 

δοκιμαστεί και να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για την λειτουργία τους. Ο ελεύθερος 

προγραμματισμός των ελεγκτών θα εξασφαλίζει τις δυνατότητες προσαρμογής των 

λειτουργιών στις ανάγκες των χρηστών του κτιρίου. 

Η ενεργειακή παρακολούθηση είναι απαραίτητη για την μέγιστη διαφάνεια της ενεργειακής 

κατανάλωσης. Έτσι θα είναι δυνατή η αξιοποίηση των στοιχείων για τυχόν κτιριακές 

αδυναμίες που προκύψουν, και για τον σαφή προσδιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.  

Στη συνέχεια το σύστημα θα παρέχει επιλογές για την καλύτερη κατανομή του κόστους και 

τον επιμερισμό της κατανάλωσης σε κέντρα κόστους, ιδιοκτησίες, κ.λ.π. 

Δυνατότητα αναβάθμισης 

Κύκλος ζωής του συστήματος 

Όλα τα υλικά που θα προσφερθούν πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, για να 

εξασφαλιστεί η απαιτούμενη συνέχεια στην επεκτασιμότητα του συστήματος. Κατά την 

διάρκεια οποιασδήποτε επέκτασης του συστήματος, οι νέες συσκευές θα μπορούν να 

ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα χωρίς καμία δυσκολία. 

Βιωσιμότητα συστήματος 

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν λογότυπο BTL, το οποίο βάσει διεθνούς στάνταρντ  θα 

εξασφαλίζει την αλληλεπίδραση με προϊόντα διαφόρων κατασκευαστών. Επίσης, τέτοια 

τυποποίηση εξασφαλίζει ότι προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί εντός 10 ετών μπορούν να 

συνδυαστούν στο ίδιο υποσύστημα. 

Αρχιτεκτονική 
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Απαραίτητο για το κεντρικό σύστημα είναι να διαθέτει την βασική αρχιτεκτονική των τριών 

επιπέδων, βάσει ISOEN 16484-3. 

Επίπεδοδιαχείρισης 

Επίπεδο αυτοματισμού (ελεγκτές εγκαταστάσεων/ελεγκτές δωματίων) 

Επίπεδο συλλογής πληροφοριών και εντολοδότησης συσκευών (είσοδοι / έξοδοι, 

περιφερειακά υλικά) 

Τα τρία επίπεδα του συστήματος θα επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Ψηφιακοί Ελεγκτές 

Το σύστημα που θα προσφερθεί θα πρέπει να παρέχει υψηλή αξιοπιστία και 

διαθεσιμότητα. Για το λόγο αυτό θα μπορεί να λειτουργεί με εκτεταμένη αποκέντρωση των 

λειτουργιών του. Στο επίπεδο αυτοματισμού του συστήματος θα  βρίσκονται αυτόνομοι 

ψηφιακοί ελεγκτές ώστε να μπορούν να εκτελούν τις διεργασίες τους ανεξάρτητα από το 

σύνολο των συσκευών του κεντρικού συστήματος ελέγχου. 

Συνδέσεις Τρίτων Συστημάτων 

Για να επιτευχθεί η υψηλή απόδοση διασύνδεσης του συστήματος με τρίτα προς αυτό 

συστήματα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει αυτά τα συστήματα στο 

επίπεδα αυτοματισμού και στο επίπεδο διαχείρισης. Οι ενσωμάτωση αυτών των συσκευών 

θα πρέπει να επιτυγχάνεται με ευκολία και μικρή προσπάθεια. Όλο το υλικό και λογισμικό 

που απαιτείται για την ένταξη των τρίτων συστημάτων, καθώς και όλες οι απαιτούμενες 

υπηρεσίες, διευκρινήσεις, τεχνικές επικοινωνίας , δοκιμές διασύνδεσης και μετάδοσης 

δεδομένων, παραγωγή ειδικού λογισμικού, δημιουργία γραφικών κ.λ.π. θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο κόστος. 

Λειτουργία ανεξαρτήτου τοποθεσίας 

Η τεχνολογία ολόκληρου του συστήματος του κτιρίου θα πρέπει να επιτρέπει τις 

κοινοποιήσεις (alarms, events), τα γραφήματα ιστορικών δεδομένων (trends), και τις 

γραφικές παραστάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να διαχειρίζονται και 

να λειτουργούν από οποιοδήποτε τοποθεσία του κτιρίου. 

Συνοχή 

Για να υπάρχει ένα υποστηριζόμενο περιβάλλον και για την μελλοντική επεκτασιμότητα του 

συστήματος, ο προμηθευτής θα πρέπει να αποδείξει ότι το προσφερόμενο υλικό και 

λογισμικό αναπτύχθηκαν σαν μια ολοκληρωμένη λύση από έναν και μόνο κατασκευαστή. 

Ανοιχτό Σύστημα 

Διασυνδέσεις 

Προσβλέποντας στην μακροπρόθεσμη λειτουργία του συστήματος, το σύστημα ελέγχου 

των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρέχει όλους του τρόπους διασύνδεσης με 
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τρίτα προς αυτό συστήματα, μέσω των κοινών (ανοιχτών) επικοινωνιών που διαθέτει η 

αγορά σήμερα. 

Υλοποίηση μέσω BACnet 

Προεπιλεγμένα πρωτόκολλα και υλικά μέσων επικοινωνίας (πρότυπο ISO) θα εξασφαλίζουν 

την επικοινωνία  του συστήματος. Τρίτα συστήματα θα ενσωματώνονται στο κεντρικό 

σύστημα των εγκαταστάσεων σε πρωτόκολλο BACnet. Αυτά θα παρέχουν μόνο τα 

δεδομένα που απαιτούνται για την αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία των 

εγκαταστάσεων αυτών. 

Αποκεντρωμένηένταξη/επικοινωνία συσκευών 

Αποκεντρωμένες μονάδες επικοινωνίας που ενσωματώνονται σε ψηφιακούς ελεγκτές 

πρωτοκόλλου BACnet, θα επιτρέπουν την σύνδεση των διαφόρων συσκευών του κτιρίου 

στο σύστημα. Ο ψηφιακός ελεγκτής θα παρέχειτις ακόλουθεςλειτουργίες: 

Επικοινωνία βάσει προκαθορισμένων συμβάντων. 

Peer-to-peer επικοινωνία (αμφίδρομη επικοινωνία). 

Επεξεργασία συναγερμών και μηνυμάτων, και διανομή τους στις μονάδες χειρισμών και 

ελέγχου, και στον σταθμό διαχείρισης του συστήματος. 

Δημιουργία ημερήσιων και εβδομαδιαίων χρονοπρογραμμάτων. 

Λειτουργίεςετήσιων προγραμμάτων. 

Τοπική καταγραφή φυσικών μεγεθών στη μνήμη του ελεγκτή (long-termtrend). 

Διασύνδεση τρίτων συσκευών μέσω Modbus 

Συσκευές και συστήματα Modbus θα συνδέονται στο κεντρικό σύστημα με αμφίδρομη 

επικοινωνία σε ψηφιακό ελεγκτή με πρωτόκολλο BACnet. Η σύνδεσή τους θα είναι άμεση 

μέσω σειριακής επικοινωνίας RS232 ή  RS485 και χωρίς μετατροπή. Τα ελεγχόμενα σημεία 

του Modbus συστήματος / συσκευών θα αντιστοιχούν σε σημεία εισόδου / εξόδου 

πρωτοκόλλου BACnet στο κεντρικό σύστημα του κτιρίου και θα είναι διαθέσιμα για 

περαιτέρω λειτουργίες και διεργασίες του κεντρικού συστήματος. π.χ. για: 

Αναγγελία συναγερμών και διαχείρισής τους 

Παράκαμψη και ιεράρχηση ελέγχου, και εντολοδότηση κεντρικών λειτουργιών. 

Ομαδοποιήσεις. 

Χρονικός προγραμματισμός των λειτουργιών τους. 

Καταγραφή τωνμεγεθώντους. 

Διακοπή Ρεύματος 

ΑποθήκευσηΔεδομένων 
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Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή επεκτάσεων του συστήματος ή την απομάκρυνση / 

μεταφορά των ψηφιακών ελεγκτών.  Οι λειτουργίες και όλες οι παράμετροι του 

συστήματος (ρυθμίσεις μεγεθών, χρονοπρογράμματα, κ.λ.π.) θα αποθηκεύονται. 

Επαναφορά εγκαταστάσεων από διακοπή τάσης 

Οι σημαντικές λειτουργίες του κτιρίου θα πρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος.  Για το λόγο αυτό, θα υπάρχει εφεδρική τροφοδοσία για 

τους ψηφιακούς ελεγκτές, καθώς και τις εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για το κτίριο. Η 

έλλειψη κανονικής τροφοδοσίας θα σηματοδοτείται στο κεντρικό σύστημα, το οποίο στη 

συνέχεια θα πρέπει να απενεργοποιεί τις μη απαραίτητες εγκαταστάσεις του κτιρίου. Με τη 

επαναφορά της κανονικής τροφοδοσίας, το κεντρικό σύστημα θα επαναφέρει τις 

εγκαταστάσεις στην προηγούμενη κατάστασή τους. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί με την 

απαραίτητη χρονική καθυστέρηση μεταξύ της επαναφοράς κάθε εγκατάστασης, ώστε να 

αποφευχθούν φορτία αιχμής κατά την μεταβατική περίοδο. 

Επαναφοράς εγκαταστάσεων σε διακοπής 

Σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων 

και των ψηφιακών ελεγκτών, το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να επαναφέρει τις 

εγκαταστάσεις στην προηγούμενη κατάστασή τους. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί με την 

απαραίτητη χρονική καθυστέρηση μεταξύ της επαναφοράς κάθε εγκατάστασης, ώστε να 

αποφευχθούν φορτία αιχμής κατά την μεταβατική περίοδο.  Οι ψηφιακοί ελεγκτές θα 

κρατούν στη μνήμη τους όλα τα στοιχεία (εντολές, μετρήσεις, ρυθμίσεις κ.λ.π.), ώστε να 

είναι δυνατή η παραπάνω λειτουργία. 

Ώρα Συστήματος 

Σήμα συγχρονισμού στο BACnet: Τοπική Ώρα 

Το σύστημα θα διαθέτει ενιαίο σύστημα χρονισμού, με έναν ψηφιακό ελεγκτή να ορίζεται 

ως χρονιστής του συστήματος. Αυτός θα πρέπει να  υποστηρίζει τα BACnetBIBBDM-TS-A 

σύμφωνα με το έγγραφο συμμόρφωσης PICS. Ο χρονιστής του συστήματος θα μπορεί να 

λαμβάνει την ώρα και ημερομηνία μέσω DCF277 σήματος, και να την μεταβιβάζει στους 

υπόλοιπους ψηφιακούς ελεγκτές του συστήματος. 

Σήμα συγχρονισμού στο BACnet: UTC Παγκόσμια Ώρα 

Το σύστημα θα διαθέτει ενιαίο σύστημα χρονισμού, με έναν ψηφιακό ελεγκτή να ορίζεται 

ως χρονιστής του συστήματος. Αυτός θα πρέπει να  υποστηρίζει τα BACnetBIBBDM-UTC-A 

σύμφωνα με το έγγραφο συμμόρφωσης PICS. Ο χρονιστής του συστήματος θα μπορεί να 

λαμβάνει την ώρα και ημερομηνία μέσω DCF277 σήματος,GPS, ή μέσω InternetNTP και να 

την μεταβιβάζει στους υπόλοιπους ψηφιακούς ελεγκτές του συστήματος. 

Αυτονομία Συστήματος 
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Οι ψηφιακοί ελεγκτές θα λειτουργούν με το δικό τους ρολόι πραγματικού χρόνου σε 

περίπτωση αστοχίας του συγχρονιστή του συστήματος, και θα επανασυγχρονίζονται με την 

επαναφορά του συγχρονιστή. 

Αυτοπαρακολούθηση και αυτοδιάγνωση 

Λειτουργία ασφαλείας (Watchdog) 

Για την ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης ολόκληρου του συστήματος, το σύστημα θα 

πρέπει να ενεργεί συνεχή αυτοπαρακολούθηση όλων των συσκευών του. Δυσλειτουργία 

οποιασδήποτε συσκευής του συστήματος, θα κοινοποιείται. Η λειτουργία αυτή θα βοηθά 

ουσιαστικά στην εύρεση βλαβών στις συσκευές του συστήματος, και θα τις επανεκκινεί σε 

προκαθορισμένο χρόνο. 

Αυτοδιάγνωση 

Θα πραγματοποιείται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για την γρήγορη ανίχνευση και απεικόνιση 

προβλημάτων ή/και την προσέγγιση των ορίων που τυχόν δημιουργήσουν προβλήματα. Πχ. 

Θα πρέπει να απεικονίζεται το φορτίο της μνήμης CPU. 

Γενικές λειτουργίες εγκαταστάσεων 

Επισκόπηση τρόπων λειτουργίας 

Όλες οι ελεγχόμενες λειτουργίες των ψηφιακών ελεγκτών θα παραμένουν στο αυτόματο 

για την μέγιστη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων από το σύστημα. Μόνο σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις θα πρέπει να αλλάζει λειτουργία από αυτόματο (π.χ. σε 

περίπτωση αστοχίας των εγκαταστάσεων, σε περιπτώσεις εφεδρικών συστημάτων, κ.λ.π.). 

Όλες οι λειτουργίες ασφάλειας και μανδαλώσεων θα λαμβάνουν απόλυτη προτεραιότητα 

στις λειτουργίες των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως από τον προγραμματισμένο τρόπο 

λειτουργίας. 

Αυτόματη Λειτουργία 

Οι εγκαταστάσεις του κτιρίου θα ενεργοποιούνται / απενεργοποιούνται αυτόματα, ή από 

κάποιο συμβάν ή χρονοπρόγραμμα. Οι ακόλουθες λειτουργίες θα πρέπει να εγγυώνται: Οι 

αλγόριθμοι ελέγχου, οι αλγόριθμοι ασφάλειας και μανδαλώσεων θα λειτουργούν 

ανεξαρτήτως από τον προγραμματισμένο τρόπο λειτουργίας. 

Έλεγχος μέσω χρονοπρογραμμάτων 

Οι ελεγχόμενες εγκαταστάσεις θα ενεργοποιούνται / απενεργοποιούνται από ετήσια / 

εβδομαδιαία / ημερήσια χρονοπρογράμματα που θα ρυθμίζει ο χρήστης του συστήματος. Η 

λειτουργία αυτή προϋποθέτει ότι όλες οι ελεγχόμενες εγκαταστάσεις είναι στο αυτόματο. 

Χειροκίνητη λειτουργία 

Απαιτούνται διάφορες επιλογές για την χειροκίνητη λειτουργία.  
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 Χειροκίνητη λειτουργία μέσω του επιπέδου διαχείρισης (απομακρυσμένη 

λειτουργία).  

 Χειροκίνητη λειτουργία μέσω τοπικού χειριστηρίου στον πίνακα 

αυτοματισμού.  

 Χειροκίνητη λειτουργία μέσω δικτυακής μονάδας χειρισμού ή απευθείας 

από τον πίνακα αυτοματισμού.  

Γενικά οι παραπάνω χειροκίνητες λειτουργίες είναι επιλογές που βρίσκονται στους 

ψηφιακούς ελεγκτές. Η χειροκίνητη λειτουργία επιτρέπει την παράκαμψη της 

προγραμματισμένης λειτουργίας των εγκαταστάσεων για λόγους της προσωρινής 

διαφοροποίησης των αναγκών του κτιρίου. Οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν βάσει 

κάποιας αυτόματης λειτουργίας (χρονοπρόγραμμα, ζήτηση κ.α.), θα  μπορούν να 

ενεργοποιούνται / απενεργοποιούνται  από το σύστημα με τις χειροκίνητες επιλογές.  

Εργαλεία προγραμματισμού και τρόπος εργασίας. 

Εργαλεία 

Όλες οι λειτουργίες που είναι ομογενείς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από το σύστημα 

κεντρικού ελέγχου, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε εντός όλων των εργαλείων προγραμματισμού 

να διατηρείται υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και συνοχής των δεδομένων. Τα δεδομένα 

εισάγονται μόνο μια φορά στο σύστημα. Η συνοχή εξασφαλίζει ότι δεν θα γίνεται 

χειροκίνητη είσοδος δεδομένων (εισαγωγή/εξαγωγή). 

Αντίγραφα ασφαλείας 

Θα πρέπει να προβλέπεται πλάνο αντιγράφων ασφαλείας, τα οποία θα αποθηκεύουν την 

τρέχουσα κατάσταση ενός έργου σε μορφή η οποία θα είναι πλήρης και χρηστική για τον 

τελικό πελάτη. Θα περιλαμβάνει δεδομένα από τις εγκαταστάσεις, τις εφαρμογές, 

δεδομένα προγραμματισμού (παράμετροι, σημεία εισόδου/εξόδου κλπ.) και τεχνική 

περιγραφή. 

Υλοποίηση 

Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας 

Το απαιτούμενο δίκτυο επικοινωνιών είναι μέρος του συστήματος αυτοματισμού και 

ελέγχου του κτιρίου. Όλες οι διεργασίες ελέγχου, παρακολούθησης και επικοινωνίας θα 

πρέπει να εκτελούνται εντός του δικτύου αυτού. Τοδίκτυο επικοινωνιών αποτελείται από 

τα παρακάτωτρία επίπεδα. 

Επίπεδο Διαχείρισης 

Επίπεδο Αυτοματισμού 

Όργανα Αυτοματισμού 
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Η εγκεκριμένη υλοποίηση του δικτύου θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική 

περιγραφή και να παραδίδεται πλήρως λειτουργική. 

Υποστήριξη Προμηθευτή 

Ο προμηθευτής του συστήματος θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για 

την υποστήριξη και παροχή συμβουλών προς τον μελετητή, για την δημιουργία του δικτύου 

επικοινωνίας το οποίο και πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του έργου. 

Προγραμματισμός 

Ο ανάδοχος θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες για την πραγματοποίηση των σωστών 

λειτουργιών των εγκαταστάσεων του συστήματος που θα περιλαμβάνουν: 

Την γενική ανασκόπηση της μελέτης και τις λεπτομερείς απαιτήσεις των απαιτούμενων 

καταχωρήσεων για τον σχεδιασμό. 

Τον λεπτομερή κατάλογο των συναρτήσεων και των προδιαγραφών που παρατίθενται σε 

αυτό το έγγραφο. 

Την παρουσίαση της προτεινόμενης σύνθεσης του δικτύου. 

Τις απαιτούμενες εργασίες για τον προγραμματισμό και παραμετροποίηση του συστήματος 

ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Την επεξεργασία και προγραμματισμό όλων των ελέγχων, λειτουργιών, σηματοδοτήσεων, 

και  καταγραφών όλων των συναρτήσεων που περιλαμβάνει το σύστημα ελέγχου των 

κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Την δημιουργία λίστας σημείων που διαθέτει όλες τις καταχωρήσεις που απαιτούνται 

σύμφωνα με πρότυπα. 

Την ανασκόπηση και εφαρμογή της τεχνικής περιγραφής του συστήματος 

Τον ορισμό χρονοπρογραμμάτων, ρυθμίσεων τιμών, και παραμέτρων ελέγχου για την 

επίτευξη των λειτουργιών που έχουν καθοριστεί και συμφωνηθεί με τον μελετητή. 

Την εξέταση της τήρησης των στόχων των εγκαταστάσεων, και ιδιαίτερα τους στόχους που 

σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση. 

Την δημιουργία εγγράφων που σχετίζονται με τις επιλεγμένες συναρτήσεις, την 

επικοινωνία, την τοπολογία, και τους πίνακες αυτοματισμού των κτιριακών 

εγκαταστάσεων. 

Παράδοση 

Ο ανάδοχος θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες για τις απαραίτητες δοκιμές των εγκαταστάσεων 

του συστήματος που θα περιλαμβάνουν: 

Την δημιουργία καταλόγων παραμέτρων και παραμετροποίησης. 
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Την εξέταση και εξασφάλιση του δικτύου επικοινωνίας στο σύστημα κτιριακών 

εγκαταστάσεων, καθώς και την επικοινωνία όλων των συσκευών του δικτύου. 

Τον έλεγχο του φορτίου του δικτύου, καθώς και τον χρόνο απόκρισης που προκύπτει. 

Τις δοκιμές των συσκευών συλλογής πληροφοριών, των ψηφιακών ελεγκτών, και όλα των 

σημείων εισόδων και εξόδων που είναι συνδεδεμένα στους ψηφιακούς ελεγκτές. 

Τις δοκιμές των λειτουργιών ασφαλείας για τον απαιτούμενο έλεγχο και την επεξεργασία 

των αλγορίθμων του συστήματος (π.χ. την αλληλεπίδραση των τεχνικών και μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και την προσομοίωση των λειτουργιών αστοχίας /  βλαβών). 

Την σαφή σήμανση όλων των στοιχείων του δικτύου (ψηφιακών ελεγκτών και 

περιφερειακών υλικών). 

Τις δοκιμές όλων των σημείων εισόδου και εξόδου του συστήματος και την επιβεβαίωση 

της σωστής λειτουργίας τους. 

Τον έλεγχο όλων των καλωδιώσεων του κτιρίου για τήρηση της σωστής εγκατάστασής τους 

σύμφωνα με τα πρότυπα. 

Τον έλεγχο όλων των απολήξεων των καλωδίων και την παροχή τάσης στους πίνακες 

αυτοματισμού / κίνησης. 

Τον ορισμό των παραμέτρων που απαιτούνται για την σωστή ρύθμιση των εγκαταστάσεων. 

Τον έλεγχο όλων των αισθητηρίων, ψηφιακών εισόδων, κινητήρων, εντολοδοτήσεων, και 

την επίδρασή τους στις σχετικές μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Την εξέταση της λειτουργίας των συναρτήσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Την καταγραφή των ρυθμίσεων και των μετρούμενων τιμών.. 

Την καταγραφή της συνάρτησης ενεργειακής διαχείρισης. 

Τεκμηρίωση 

Με την αποδοχή του συστήματος αυτοματισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων, θα 

παραδοθεί ένα πλήρες πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης. Η δημιουργία της τεκμηρίωσης θα 

γίνεται μέσω του συστήματος αυτοματισμού, το οποίο θα επιτρέπει την πλήρη εξαγωγή 

των δεδομένων. Έτσι, η τρέχουσα κατάσταση της εγκατάστασης θα μπορεί να εξαχθεί μετά 

από κάθε αλλαγή, αναβάθμιση, ή επέκταση του συστήματος. 

Εκπαίδευση 

Ο ανάδοχος θα παρέχει και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης, που 

θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα: 

Την δομή, ιδιότητες και λειτουργίες των εγκαταστάσεων του κεντρικού συστήματος ελέγχου 

του κτιρίου. 
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Την εκπαίδευση όλων των λειτουργιών (Χειριστήρια χώρου, λειτουργίες έκτακτης ανάγκης, 

έλεγχος διακοπτών, μονάδες χειρισμού, σταθμό διαχείρισης, κ.λ.π.). 

Την λεπτομερή λειτουργία όλων των διεργασιών στον σταθμό διαχείρισης (Δημιουργία 

παρουσίασης, αναλύσεων, καταγραφών στοιχείων, ερμηνεία και χειρισμό των 

σηματοδοτήσεων και συναγερμών, την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, κ.λ.π.) 

Την διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων μέσω του κεντρικού συστήματος. 

Την προσαρμογή απλών λειτουργιών, την εφαρμογή ενημερώσεων, κ.λ.π. 

Πίνακες αυτοματισμού / κίνησης 

Ο ανάδοχος θα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση, 

μοντάρισμα, και δοκιμή των πινάκων αυτοματισμού. Θα περιλαμβάνει την επιθεώρηση 

κατασκευής, μεταφοράς, και χωροταξικού - τις πληροφορίες της κατασκευής -  και την 

τοποθέτησή τους  στο έργο. Επίσης θα παράδοση όλα τα πρωτόκολλα δοκιμών, και θα 

πληροφορήσει τον επιβλέπων μηχανικό του έργου για την ετοιμότητα των πινάκων για τις 

περαιτέρω εργασίες. 

Διαχείριση 

Απαιτήσεις επιπέδουδιαχείρισης 

Γενικά 

Όλες οι πληροφορίες συγκεντρώνονται στο επίπεδο διαχείρισης  όπου βρίσκεται και ο 

κεντρικός σταθμός επιτήρησης και ελέγχου. Ο κεντρικός σταθμός περιέχει την γραφική 

απεικόνιση των εγκαταστάσεων με την οποία ο χρήστης του συστήματος αλληλεπιδρά με 

τους ψηφιακούς ελεγκτές, και κατά συνέπεια με τις εγκαταστάσεις που είναι συνδεδεμένες 

σε αυτούς. 

Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να εμφανίζει, αναζητά, επεξεργάζεται, αντιγράφει, 

εκτυπώνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Η 

λειτουργία του συστήματος θα είναι εύκολη (ο χρήστης θα καθοδηγείται μέσω παραθύρων 

διαλόγου). Οι εγκαταστάσεις θα παρουσιάζονται συνοπτικά, και θα υπάρχει δυναμική 

απεικόνιση των τιμών και καταστάσεων. Ειδικές εφαρμογές θα χρησιμοποιούνται για τον 

έλεγχο των υψηλότερων διεργασιών, όπως βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων, χρόνοι 

συντήρησης, και ενεργειακή διαχείριση. 

Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διεργασιών 

Για την αποφυγή συχνών και επαναλαμβανόμενων διεργασιών των χρηστών, ο κεντρικός 

σταθμός θα έχει τη δυνατότητα να τις αυτοματοποιεί. Οι ενεργοποιήσεις 

προγραμματισμένων καταγραφών, οι ενεργοποιήσεις / απενεργοποίησες 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κάτω από ειδικές συνθήκες, η αυτόματη 

προσαρμογή των ρυθμίσεων / ορίων συναγερμών, κ.λ.π. θα είναι κάποιες από τις 

διεργασίες που θα μπορούν να προγραμματιστούν. 
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Ο σταθμός διαχείρισης θα πρέπει να έχει περάσει με επιτυχία τους περιβαλλοντικούς 

ελέγχους και αποδοτικότητας κατά ΕΝ &UL. Για να συνδυάζονται με επιτυχία τα συστήματα 

άνεσης και αυτά της διαχείρισης των κρίσιμων γεγονότων, ο σταθμός διαχείρησης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τις σχετικές λειτουργίες: 

Οπτικοποίηση και διαχείριση γεγονότων 

Οπτικοποίηση και έλεγχος των κρίσιμων γεγονότων 

Αυτόματη επισήμανση των κρισιμότερων γεγονότων κατά προτεραιότητα 

Άμεση πλοήγηση στο στοιχείο που δημιουργεί τον συναγερμό ή το γεγονός. 

Γρήγορη πλοήγηση σε συγκεκριμένες λειτουργίες που παρέχουν οδηγίες στον χειριστή και 

γραφική αναπαράσταση για την τοποθεσία των γεγονότων. 

Αυτόματη αποστολή αναφορών και συναγερμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Παραγωγή και προγραμματισμός αυτόματου ιστορικού αναφορών. 

Πλατφόρμα Γραφικών SCADA 

Ο σταθμός διαχείρισης πρέπει να βασίζεται σε πλατφόρμα SCADA και να είναι πλήρως 

συμμορφωμένος με το προφίλ BACnetB-AWS. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την 

ολοκλήρωση κάθε τύπου κτιριακό εξοπλισμό όπως HVAC και φωτισμό. 

Προφίλ χρηστών 

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν, να αλλάζουν, ή να διαγράφουν 

προκαθορισμένες επαναλαμβανόμενες διεργασίες, ανάλογα με τα δικαιώματα τους στο 

σύστημα. 

Γραφικά 

Μηνύματα Λειτουργίας 

Θα πρέπει να απεικονίζονται διάφορα μηνύματα λειτουργίας και να αξιολογούνται σε 

επίπεδο υπολογιστή διαχείρισης. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια δυνατότητα στο σημείο 

ελέγχου, τα γραφικά θα πρέπει να αναπαριστούν την κατάσταση των σημείων στα οποία 

γίνεται κάποια επέμβαση κατά προτεραιότητα, 

Πλήρης λειτουργία γραφικών 

Θα πρέπει να παρέχεται πλήρες περιβάλλον γραφικών με εργονομικές εικόνες, στο επίπεδο 

διαχείρισης. Το σύστημα θα σχεδιάζεται για λειτουγία, επιτήρηση, βελτιστοποίηση και 

καταγραφή όλων των συνδεδεμένων σταθμών αυτοματισμού, σε πραγματικό χρόνο. 

Πλοήγηση 

Η πλοήγηση μεταξύ των διαφόρων γραφικών οθονών θα γίνεται μέσω μιας ειδικής 

ιεραρχίας σε μορφή δέντρου. Θα παρέχεται επίσης λειτουργία δυναμικής εστίασης, και θα 
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παρέχεται λειτουργία εναλλαγής στα διάφορα επίπεδα και στις πληροφορίες που αυτά 

παρέχουν. 

Σύμβολα γραφικών και πρότυπα 

Οι εικόνες για τις εγκαταστάσεις του συστήματος θα πρέπει να πληρούν τις εργονομικές 

ανάγκες των χειριστών. Τα σύμβολα θα είναι συμμορφωμένα με τα γενικά πρότυπα 

συμβόλων HVAC  (DIN 19227) καθώς και τις οδηγίες της ASHRAE.  Τα σύμβολα θα πρέπει να 

είναι διανυσματικού τύπου (vectorgraphics) και να υποστηρίζονται σε 2 και 3 διαστάσεις. 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας έγχρωμων κατόψεων και σχέδιων 

συστήματος για κάθε είδος μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλανομένων (αλλά όχι 

περιορισμένων σε) των κλιματιστικών μονάδων, μονάδων παραγωγής ζεστού και κρύου 

νερού, μονάδες χώρου κλπ. 

Γραφικά υποσυστημάτων 

Τα γραφικά του κεντρικού σταθμού θα αποτελούνται από δυναμικές παραστάσεις υψηλής 

ανάλυσης. Θα είναι δομημένο έτσι ώστε να είναι δυνατή η παράθεση όλων των 

υποσυστημάτων των εγκαταστάσεων. Κάθε σύμβολο / αντικείμενο θα μπορεί να εμφανίζει 

πολλά στοιχεία του συστήματος / υποσυστήματος. Διάφορα παράθυρα με γραφικές 

παραστάσεις θα μπορούν να είναι ταυτόχρονα ανοιχτά, και όλα τα παράθυρα να 

ενημερώνονται δυναμικά. 

Σε πραγματικό χρόνο 

Μετρούμενα μεγέθη, επιθυμητές τιμές, ρυθμίσεις χρηστών, και συναγερμοί θα 

εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο. Οι αλλαγές θα εμφανίζονται μέσω συμβόλων π.χ. 

κίνηση, αλλαγή χρώματος, παρουσίαση γραφικού, κείμενο, κα. 

Χρονοπρογράμματα 

Χρονοπρογράμματα 

Το σύστημα θα πρέπει αν παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας χρονοπρογραμμάτων. Κάθε 

χρησιμοποιούμενη οπτικοποίηση θα πρέπει να παρέχει λειτουργία φιλική στον χρήστη, για 

τον καθορισμό των χρονοπρογραμμάτων. 

Χρονικός προγραμματισμός και ρολόι 

Παρέχεται μορφή ημερολογίου για την απλοποίηση του προγραμματισμού ωρών και 

ημερομηνιών καθώς και διαφόρων εξαιρέσεων, για τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου. Τα 

ορίσματα σχετικά με τα προγράμματα αποθηκεύονται και στον σταθμό διαχείρισης αλλά 

και στον σταθμό αυτοματισμού ωστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του 

χρονοπρογράμματος ακόμη και σε περίπτωση που δέν λειτουργεί ο υπολογιστής 

διαχείρισης. Θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα επιλογής και επεξεργασίας μέσω ειδικού 

κουμπιού ή μέσω του ποντικιού.Θα πρέπει να παρέχονται κατ'ελάχιστον τα εξής: 

Πλήρης υποστήριξη αντικειμένων BACnet για χρονοπρογράμματα, ημερολόγια και εντολές. 
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Ημερήσια και εβδομαδιαία χρονοπρογράμματα 

Δυνατότητα συνδυασμένων σημείων σε μια μόνο λογική κεντρική εντολή για ευκολία του 

προγραμματισμού(π.χ., Φώτα κτιρίου 1) 

Λειτουργίεςτουσυστήματος 

Πολλαπλοί χρήστες 

Για να καταστεί δυνατή η μέγιστη αποδοτικότητα το κεντρικού συστήματος ελέγχου του 

κτιρίου, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας του κεντρικού 

σταθμού από πολλαπλούς χρήστες που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις. Για παράδειγμα 

θα μπορούν να αναλύουν, παρακολουθούν, και χειριστούν το σύστημα και εξ' αποστάσεως. 

Ασφάλεια - πρόσβαση 

Η πρόσβαση στις λειτουργίες του προγράμματος και κατά επέκταση στις λειτουργίες των 

ελεγχόμενων εγκαταστάσεων θα είναι ελεγχόμενη. Για όποια αλλαγή παραμέτρου, από το 

πρόγραμμα επιτήρησης, θα υπάρχει έλεγχος πρόσβασης με την έννοια της πληκτρολόγηση 

ενός κωδικού αριθμού για κάθε χρήστη ή τεχνικό. Ο κωδικός αριθμός θα κατατάσσει 

αυτόματα τον χρήστη σε μία κατηγορία πρόσβασης. Η ανώτερη κατηγορία θα επιτρέπει 

πρόσβαση στα πάντα Θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: 

Διαχειριστής 

Παραμετροποίηση προγραμμάτων και γραφικών 

Λειτουργίες αλλαγής και  προσαρμογής ρυθμίσεων 

Guest 

Χειρισμοίσυναγερμών 

Δημιουργία συναγερμών 

Θα υποστηρίζονται δύο τύποι συναγερμών στο επίπεδο διαχείρισης (της εγγενής 

αναφοράς, και της αλγοριθμικής αναφοράς) σαν παραλήπτες. Οι συναγερμοί από τους 

ψηφιακούς ελεγκτές θα λαμβάνονται στο επίπεδο διαχείρισης, από τον σταθμό 

διαχείρισης, αλλά δεν θα δημιουργούνται βάσει της αλλαγής τιμής, ή της αλλαγής 

κατάστασης στο σταθμό διαχείρισης. Όλοι οι συναγερμοί θα εμφανίζονται στον σταθμό 

διαχείρισης με την εκκίνησή αυτού. 

Εγγενής: Κάθε σημείο BACnet θα είναι σε θέση να δημιουργήσει κοινοποίηση συναγερμού. 

Αλγοριθμική: Εποπτεία ορίων. 

Χρωματική κωδικοποίηση 

Για την εύκολη ερμηνεία των συναγερμών, αυτοί θα κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει 

χρώματος. Η ακολουθία, η λειτουργία, και η προτεραιότητα θα διακρίνονται εύκολα και 
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γρήγορα. Το παράθυρο εποπτείας συναγερμών, θα εμφανίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του πελάτη. 

Περιεχόμενο κοινοποιήσεων 

Από το κείμενο κοινοποίησης των συναγερμών - συμβάντων, θα αναφέρονται όλες οι 

σχετικές προς αυτό πληροφορίες για τον εύκολο και γρήγορο εντοπισμό της εγκατάστασης 

που τελεί υπό συναγερμό. Κατ' ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Σαφέςκείμενο. 

Όνομα πίνακα ελέγχου (ψηφιακός ελεγκτής). 

Όνομα εγκατάστασης. 

Προτεραιότητα (min. 16 διαφορετικές προτεραιότητες). 

Ώρα και ημερομηνία. 

Κατάσταση (αναγνωρισμένο ή μη αναγνωρισμένο). 

Φιλτράρισμα συναγερμών 

Το κεντρικό σύστημα ελέγχου θα προσφέρει την δυνατότητα φιλτραρίσματος των 

συναγερμών. Το φιλτράρισμα θα παράγεται από τις λίστες των συναγερμών ή τις 

προτεραιότητές τους. Οι συναγερμοί θα εμφανίζονται σε αναδυόμενα παράθυρα, και οι 

σχετικές οδηγίες που θα βρίσκονται εκεί είναι το μέσο για την βοήθεια προς τον χρήστη να 

βρει την λύση του προβλήματος. 

Απομακρυσμένη πρόσβαση 

Γενική απαίτησηλειτουργίας 

Το περιβάλλον WEB θα παρέχει τις ίδιες λειτουργίες ακριβώς με αυτές που παρέχονται σε 

οποιονδήποτε σταθμό εργασίας.Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους 

συνδρομητές που μεταχειρίζονται περιηγητές, τερματικά ή εφαργμογές WindowsDesktop. 

Περιηγητής διαδικτύου 

Οι χρήστες θα μπορούν να χειρίζονται απομακρυσμένα καθώς και να παραμετροποιούν τα 

γραφικά. Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει σε καμμία περίπτωση να αφήνει κενά ασφαλείας 

στο όλο σύστημα. Οι συνδρομητές θα πρέπει να λειτουργούν περιηγητές σε πλήρως 

πιστοποιημένες εφαρμογές. 

Εγκατεστημένος συνδρομητής Desktop 

Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν απομακρυσμένα να χειρίζονται την εγκατάσταση, χωρίς 

να ρισκάρεται η ασφάλεια του συστήματος. Ο συνδρομητής πρέπει να τρέχει μια πλήρη 

εγκατάσταση λογισμικού η οποία θα μπορεί να έχει κλείδωμα ασφαλείας, και επιλογή για 

ελαχιστοποίηση και πλήρους προβολής. 
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Γραφήματα δεδομένων 

Για την βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εγκατάστασης, ο κεντρικός σταθμός θα μπορεί 

να εμφανίζει πολλαπλές μεταβλητές - σε κοινό παράθυρο - σε μορφή γραφήματος. Κρίνεται 

λοιπόν απαραίτητο ο κεντρικός σταθμός να μπορεί να καταγράφει πολλαπλές μεταβλητές 

σε μορφή γραφήματος ταυτόχρονα. 

Αποκεντρωμένη αποθήκευση δεδομένων 

Οι καταγραφές των γραφημάτων δεν θα χάνονται σε περίπτωση αστοχίας της επικοινωνίας 

του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, όλες οι καταγραφές των μεταβλητών θα 

αποθηκεύονται στου τοπικούς ψηφιακούς ελεγκτές. Με την αποκατάσταση της 

επικοινωνίας, θα γίνεται και η αυτόματη ενημέρωση των τιμών στον κεντρικό σταθμού. 

Αποθήκευση ιστορικών δεδομένων, γραφημάτων 

Μεταβλητές ζωτικής σημασίας για τις εγκαταστάσεις θα αποθηκεύονται. Ο χρόνος 

καταγραφής των μεταβλητών θα επιλέγεται με βάση τον τύπο του σήματος, δηλ. οι 

αναλογικές τιμές θα καταγράφονται κυκλικά, ενώ οι δυαδικές τιμές και οι τιμές πολλαπλών 

επιλογών θα καταγράφονται βάσει συμβάντων (αλλαγής τιμής). 

Επικοινωνία - Πρότυπο BACnetDINENISO 16484-5 

B-AWS (σταθμός διαχείρισης) 

Οι σταθμοί αυτοματισμού θα πρέπει να συμορφώνονται κατά BACnetProfileB-AWS 

(Advancedworkstation) όπως ορίζεται στην λίστα BTL και αναφέρεται στην οδηγία ANSI / 

ASHRE 135. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει λειτουργίες BACnetLifeSafetyPoints και 

BACnetLifeSafetyZones. 

Προδιαγραφή: Siemens / DesigoCC ή παρόμοιο 

Επίπεδο αυτοματισμού 

Ψηφιακοί ελεγκτές 

Ψηφιακοί ελεγκτές 

Οι ψηφιακοί ελεγκτές θα διαθέτουν ενσωματωμένη ευφυΐα, θα είναι ικανοί να λειτουργούν 

αυτόνομα, και θα έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές Αποκεντρωμένου Άμεσου Ψηφιακού 

Ελέγχου (DecentralizedDirectDigitalControl), σχετικά με ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις. Θα είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενος χρησιμοποιώντας αντικείμενα και 

αλγορίθμους ειδικά σχεδιασμένους για τον αυτοματισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων του 

κτιρίου. Τα προγράμματα αυτά θα έχουν την ικανότητα να εκτελούν λειτουργίες όπως: 

Ρυθμίσεις, Ελέγχους, Μετρήσεις, Κοινοποιήσεις, Παρακολουθήσεις, Καταγραφές, 

Χρονοπρογραμματισμούς,  Αποθήκευση δεδομένων, Καταγραφές συμβάντων κ.α. 

σύμφωνα με το πρότυπο DINENISO 16484-5.  Επισυνάψετε πιστοποιητικά BACnet για τους 

ψηφιακούς ελεγκτές. 

Σχεδιασμός συστήματος 
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Ο προμηθευτής του συστήματος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει κλιμακούμενους 

ψηφιακούς ελεγκτές, για τον βέλτιστο σχεδιασμό του συστήματος. Θα πρέπει να 

προσκομίσει με την προφορά του τα σχετικά έγγραφα που θα τεκμηριώνουν τα παραπάνω, 

για την αξιολόγηση του προσφερόμενου συστήματος. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να 

βεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός των προσφερόμενων υλικών (ψηφιακοί ελεγκτές DDC και οι 

μονάδες συλλογής στοιχείων Ι/Ο) έχει γίνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για τα 

απαιτούμενα σημεία ελέγχου. 

Ανεξαρτησία του επιπέδου διαχείρισης 

Όλες οι λειτουργίες του επιπέδου διαχείρισης, θα προγραμματίζονται στους ψηφιακούς 

ελεγκτές, για την αύξηση της διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων. Έτσι δεν χρειάζεται 

προγραμματισμός και στον σταθμό διαχείρισης, και αποδίδει την απαραίτητη ανεξαρτησία 

ελέγχου μεταξύ του επιπέδου αυτοματισμού και διαχείρισης (τερματικό BACnet). 

Κάρτες εισόδων / εξόδων 

Οι μεγάλες και πολύπλοκες εγκαταστάσεις καθιστούν αναγκαία την μεγάλη ευελιξία σε 

κάρτες εισόδων / εξόδων (I/Omodules). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι εφικτή η 

σύνθεση των καρτών ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης. Θα είναι 

διαμορφωμένες για ποικίλους τύπους σημάτων, θα ομαδοποιούνται αναφορές τύπο 

κάρτας, θα φέρουν κατάλληλη ετικέτα με τα σημεία που ελέγχουν. 

Λειτουργίες διαγνωστικού ελέγχου 

Ο διαγνωστικός έλεγχος κάθε εισόδου / εξόδου απαιτείται για την άμεση εντόπιση  

σφαλμάτων των εγκαταστάσεων.  Για τον λόγο αυτό οι κάρτες  εισόδων / εξόδων θα 

διαθέτουν σήμανση με LED. 

Αποκεντρωμένες κάρτες εισόδων / εξόδων 

Η χρήση αποκεντρωμένων καρτών εισόδων / εξόδων απαιτείται, για την μείωση του μήκους 

καλωδίων, τον περιορισμένο χώρο των πινάκων, την μείωση των ψηφιακών ελεγκτών, 

κ.λ.π. Οι κάρτες θα μπορούν να τοποθετούνται έως και 200 μ. από τους ψηφιακούς 

ελεγκτές. Ο μέγιστος αριθμός των καρτών θα περιορίζεται μόνο από τον μέγιστο αριθμό 

καρτών / σημείων που μπορεί να ελέγξει ο αντίστοιχος ψηφιακός ελεγκτής. 

Απομόνωση καλωδιακών τερματισμών 

Θα είναι δυνατός ο διαχωρισμός του ηλεκτρονικού μέρους των καρτών από την βάση 

καλωδίωσης για την απλοποίηση των δοκιμών των εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια, θα 

είναι εφικτό να γίνουν οι δοκιμές των εγκαταστάσεων χωρίς την επιρροή των καρτών. Οι 

κάρτες εισόδων / εξόδων θα διαθέτουν και τερματισμούς σύνδεσης των καλωδίων. Αν αυτό 

δεν είναι εφικτό, τότε όλες οι είσοδοι και έξοδοι θα πρέπει να καλωδιωθούν μέσω 

τερμάτων απομόνωσης, το κόστος των οποίων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη 

προσφορά. 

Ασφάλεια από βραχυκύκλωμα 
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Τα όργανα πεδίου θα μπορούν να συνδεθούν στις κάρτες συλλογής του συστήματος χωρίς 

ενδιάμεσο υλικό. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης, οι κάρτες συλλογής και τα όργανα 

πεδίου θα προστατεύονται από βραχυκύκλωμα των AC/DC 24V. Τυχόν διαταραχές στα 

όργανα πεδίου (βραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα, εσφαλμένο υλικό, κ.λ.π.) θα 

κοινοποιούνται και θα εμφανίζονται, ώστε να είναι άμεσα ανιχνεύσιμα. 

Επιτήρηση καλωδίου (ανοιχτό κύκλωμα) 

Ο σχεδιασμός των απαραίτητων αλληλεπιδράσεων και μηνυμάτων σφαλμάτων για την 

επιτήρηση των καλωδίων (ανοιχτό κύκλωμα, χαλαρές συνδέσεις, κλπ..) σύμφωνα με 

κανόνες κλειστών κυκλωμάτων απαιτείται. Δηλαδή, ο ψηφιακός ελεγκτής επιτηρεί τα 

κυκλώματά του, και θεωρεί κανονική λειτουργία την κλειστή επαφή, ενώ σφάλμα την 

ανοιχτή επαφή. 

Περιφερειακό υλικό 

Ο ψηφιακός ελεγκτής με τα αντίστοιχα σημεία εισόδων και εξόδων του θα υποστηρίζει όλα 

τα κυκλώματα μετρήσεων, (αισθητήρια) και ενεργοποιητών (κινητήρων βανών / 

διαφραγμάτων) που υπάρχουν στην αγορά (0-10Vdc, 0/4-20ma, Resistorelements, κ.λ.π.), 

χωρίς να απαιτείται επιπλέον υλικό. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι οι 

προσφερόμενες συσκευές και περιφερειακό υλικό έχουν δοκιμαστεί και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του συνόλου του προσφερόμενου συστήματος. 

Αναβαθμίσεις 

Αλλαγές κατάτηνλειτουργία 

Οι ψηφιακοί ελεγκτές θα επιτρέπουν αλλαγές στα προγράμματά τους χωρίς να είναι 

απαραίτητη η απενεργοποίηση των ελεγχόμενων από αυτούς Η/Μ εγκαταστάσεων, και 

χωρίς να χάνουν τις προεγκατεστημένες ρυθμίσεις τους.Η ενημέρωση των προγραμμάτων 

του ψηφιακού ελεγκτή, δεν θα διακόπτη τη λειτουργία του. 

Επικοινωνία 

Πρότυπο BACnetDIN EN ISO 16484-5 

Πιστοποίηση BACnetκαι  λογότυπο BTL 

Οι ψηφιακοί ελεγκτές θα έχουν επικοινωνία που βασίζεται στο πρότυπο BACnet, έκδοση 1, 

Αναθεώρηση 10(1.10) ή υψηλότεροι. Επίσης θα είναι πιστοποιημένοι από εργαστήρια 

δοκιμών BACnet, και θα φέρουν το λογότυπο BTL.Για την αντιμετώπιση μελλοντικών 

επεκτάσεων του συστήματος και την ανεξαρτησία του από τον οίκο προμήθειας, οι 

αυτόνομοι ψηφιακοί ελεγκτές  θα πρέπει να επικοινωνούν με το πρωτόκολλο BACnet / IP 

σύμφωνα με τα πρότυπα που περιγράφονται παραπάνω. 

Σταθμός αυτοματισμού - Επίπεδοσυλλογής 

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών 
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Ο ψηφιακός ελεγκτής με τα αντίστοιχα σημεία εισόδων και εξόδων του θα υποστηρίζει όλα 

τα κυκλώματα μετρήσεων, (αισθητήρια) και ενεργοποιητών (κινητήρων βανών / 

διαφραγμάτων/ελέγχου φωτισμού/κινητήρες σκιάστρων). Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

τεκμηριώσει ότι οι προσφερόμενες συσκευές και περιφερειακό υλικό έχουν δοκιμαστεί και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συνόλου του προσφερόμενου συστήματος. 

Χρήση συσκευών με επικοινωνία 

Οι περιφερειακές συσκευές με επικοινωνία θα πρέπει να διαθέτουν απλή καλωδίωση και 

απλά στοιχεία επικοινωνίας. 

Σύνδεση συσκευών με επικοινωνία 

Θα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα και συσκευές το επίπεδο 

συλλογής στοιχείων (π.χ. αντλίες WILO, συστήματα Modbus, συσκευές μέτρησης ενέργειας 

M-Bus, κ.λ.π.) 

Σύνδεση τρίτων συστημάτων 

Απαιτείται επιπλέον μονάδα για την διασύνδεση των τρίτων συστημάτων, που θα 

υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα όπως Modbus, M-Bus, Genibus και USS 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και λειτουργικού συστήματος ενεργειακής 

διαχείρισης κτιρίου. 

4.1.32 Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με αντίστοιχου τύπου Led 

T8 60 εκ. 

Προμήθεια και αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων τύπου Led Τ8, 60 εκ. Οι λαμπτήρες 

θα τοποθετηθούν σε υπάρχοντα φωτιστικά σώματα. 

Χαρακτηριστικά υπό προμήθεια λαμπτήρων: 

∙ Τάση εισόδου: AC 85-265 V 

∙ Lumens: 800 

∙ Ισχύς: 9Watt 

∙ Χρώμα: θερμό λευκό 3000Κ 

∙ Δέσμης: 270ο 

∙ RA: >80% 

∙ Εξώφυλλο: Ματ 

∙ Βάση: G13 270o 

∙ Διαστάσεις: Μήκος 600μμ x Πλάτος 26μμ 
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Ο ανάδοχος οφείλει πριν την εγκατάσταση, να αφαιρεί το τροφοδοτικό (ballast) και το 

ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης (starter), και να βεβαιωθεί ότι το κύκλωμα για την Led Tube 

είναι σωστό. 

Ο λαμπτήρας που θα προμηθευτεί θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής 

λειτουργίας δύο (2) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για οποιοδήποτε λόγο 

σταματήσει ο λαμπτήρας να λειτουργεί πριν τα δύο έτη. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις 

βλάβης ή μη παροχής σωστής τάσης όπου θα υπάρχει σχετική δήλωση ή έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ και η μηχανική καταστροφή (σπάσιμο λαμπτήρα) από εξωτερικό αίτιο. Ο χρόνος 

αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων λαμπτήρων, ορίζεται σε (15) ημερολογιακές ημέρες 

από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο στον ανάδοχο.  

Η διάρκεια ζωής του θα είναι τουλάχιστον 25.000 ώρες. 

Κάθε προσφερόμενος τύπος λαμπτήρα θα συνοδεύεται από επίσημα ενημερωμένα 

έγγραφα πιστοποίησης ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής όλα τα υλικά θα 

φέρουν ένδειξη CE. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αφαίρεση του υφιστάμενου λαμπτήρα, καθώς 

και οποιαδήποτε άλλη εργασία, υλικό και δοκιμές για την παράδοση του φωτιστικού σε 

πλήρη λειτουργία.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) τοποθετημένου λαμπτήρα 

4.1.33 Αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες τύπου Led, σφαιρικούς, 

βιδωτούς 

Προμήθεια και αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με τύπου Led αντίστοιχης 

φωτεινότητας. Οι λαμπτήρες θα τοποθετηθούν σε υπάρχοντα φωτιστικά σώματα. Ανάλογα 

με την περίπτωση, θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση και σε εξωτερικό χώρο 

και σε απλά φωτιστικά τύπου "καπελάκι" (ανάλογο δείκτη προστασίας). Θα έχουν εύρος 

θερμοκρασίας τουλάχιστον από -20οC έως +45 οC. Θα είναι οποιουδήποτε σχήματος 

(στρογγυλός, αχλάδι), εκτός από τύπου σποτ, ο οποίος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 

Ο ανάδοχος οφείλει πριν την εγκατάσταση, να αφαιρεί το τροφοδοτικό (ballast) και το 

ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης (starter), και να βεβαιωθεί ότι το κύκλωμα για την Led Tube 

είναι σωστό. Ο λαμπτήρας θα είναι τύπου Led βιδωτός, με βάση λαμπτήρα (κάλυκας) Ε27 

με προτεινόμενη κατανάλωση: 6 Watt, με φωτεινότητα (IES) αντίστοιχη με τον υφιστάμενο 

(τουλάχιστον 450 lm). Το χρώμα φωτισμού θα είναι ψυχρό λευκό με θερμοκρασία 

χρώματος μεγαλύτερη ή ίση από 4000 Κ. Θα είναι κατάλληλος για τροφοδοσία AC230V 

(επιθυμητό εύρος λειτουργίας 170 - 265 V) ή AC42V. Η γωνία δέσμης φωτισμού θα είναι 

μεγαλύτερη από 150 ο. Η διάρκεια ζωής του θα είναι τουλάχιστον 25.000 ώρες. 

Κάθε προσφερόμενος τύπος λαμπτήρα θα συνοδεύεται από επίσημα ενημερωμένα 

έγγραφα πιστοποίησης ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής όλα τα υλικά θα 

φέρουν ένδειξη CE.  
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Ο λαμπτήρας που θα προμηθευτεί θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής 

λειτουργίας δύο (2) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για οποιοδήποτε λόγο 

σταματήσει ο λαμπτήρας να λειτουργεί πριν τα δύο έτη. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις 

βλάβης ή μη παροχής σωστής τάσης όπου θα υπάρχει σχετική δήλωση ή έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ και η μηχανική καταστροφή (σπάσιμο λαμπτήρα) από εξωτερικό αίτιο. Ο χρόνος 

αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων λαμπτήρων, ορίζεται σε (15) ημερολογιακές ημέρες 

από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο στον ανάδοχο.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη εργασία, υλικό και δοκιμές για την παράδοση 

του φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία. 

4.1.34 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων 

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές 

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον 

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας 

πλήρους εγκαταστάσεως. 

4.1.35 Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα 

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα , πλήρως τοποθετημένη 

4.2 Ύδρευση 

4.2.1 Σωληνώσεις 

Το δίκτυο σωληνώσεων από χαλκοσωλήνες θα κατασκευαστεί κατά DIN 1786, θα είναι 

χωρίς ραφή (solid drawn) το δε υλικό θα είναι κατασκευασμένο κατά DIN 17671 φύλλο 1. 

Για τις συνδέσεις των σωλήνων θα χρησιμοποιηθούν μόνο εξαρτήματα τριχοειδούς 

κόλλησης κατά DIN 12856 μέχρι DIN 12872. Το πάχος και η διατομή των σωληνώσεων 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 1786 

OD Πάχος OD Πάχος 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

15 1.0 42 1.5 

18 1.0 54 2.0 

22 1.0 64 2.0 

28 1.0 76 2.0 

35 1.5 89 2.0 

42 1.5   

 

Γενικώς όπου απαιτείται σύνδεση χαλκοσωλήνα με εξαρτήματα από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα θα παρεμβάλλεται εξάρτημα από ορείχαλκο. Οι κολλήσεις θα είναι είτε 

μαλακές είτε σκληρές σε καμία όμως περίπτωση δεν θα περιέχουν Pb-Sb. 

4.2.2 Εξοπλισμός δικτύου ύδρευσης 
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4.2.2.1 Γενικά 

Τα εξαρτήματα του δικτύου σωληνώσεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

α. Όργανα χειρισμού (συρταρωτές βαλβίδες, σφαιρικές βαλβίδες, διακόπτες γωνιακού 

τύπου, βάνες τύπου πεταλούδας). 

β. Εξαρτήματα υδροληψίας (κρουνοί λήψεως νερού, κρουνοί επίτοιχοι). 

γ. Εξαρτήματα προστασίας δικτύου (check values, βαλβίδες αντεπιστροφής, αυτόματα 

εξαεριστικά). 

δ. Όργανα μετρήσεων (υδρομετρητής, μανόμετρα). 

ε. Λοιπά εξαρτήματα (βαλβίδες εκκένωσης, φίλτρο καθαρισμού ποσίμου ύδατος). 

ζ. Τους συλλέκτες του δικτύου διανομής. 

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι: όλα τα όργανα διακοπής των σωληνώσεων του δικτύου θα 

είναι του ίδιου εργοστασίου, θα φέρουν δε χειρολαβή ικανής διαμέτρου για τον άνετο 

χειρισμό χωρίς χρήση μοχλών και χωρίς να προκληθεί βλάβη στο δίσκο, την έδρα και το 

βάκτρο τους. Στην κλειστή τους θέση τα όργανα διακοπής θα εξασφαλίζουν πλήρη 

στεγανότητα για το είδος και την πίεση του διακοπτόμενου ρευστού. 

4.2.2.2 Συρταρωτές βαλβίδες (gate valves) 

Οι συρταρωτές βαλβίδες χρησιμοποιούνται για την πλήρη διακοπή ή πλήρη αποκατάσταση 

της ροής, προβλέπονται δε ορειχάλκινες. 

4.2.2.3 Σφαιρικές βαλβίδες (ball valves) 

Οι σφαιρικές βαλβίδες είναι κατάλληλες για χρησιμοποίηση σε δίκτυο νερού με πίεση 

λειτουργίας μέχρι 1,6 MPa (16 KG/cm2). Πρέπει να ανοίγουν τελείως κατά την περιστροφή 

του χειροστροφάλου μόνο κατά 90ο. Το ίδιο ισχύει και για το κλείσιμο. Τα κινούμενα μέρη 

πρέπει να επιθεωρούνται και να επισκευάζονται εύκολα χωρίς να διαταράσσεται η 

σωλήνωση που βρίσκεται η βάνα. 

4.2.2.4 Διακόπτες γωνιακού τύπου 

Το σώμα κα ιη κεφαλή θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε 

εφελκυσμό άνω των 2.000 Kg/cm2, ο δε δίσκος της βαλβίδας θα φέρει παρέμβυσμα 

στεγανότητας από φίμπερ ή ισοδύναμο υλικό. Πίεση λειτουργίας 16 atm, για θερμοκρασία 

νερού 120 oC. 

4.2.2.5 Κρουνοί λήψεως νερού 

Οι κρουνοί για τη λήψη νερού για το πλύσιμο δαπέδων ή πότισμα πραιών θα είναι 

ορειχάλκινοι επινικελιωμένοι. Οι κρουνοί θα είναι Φ19 και θα φέρουν στο ράμφος τους 

σπείρωμα για την σύνδεση ελαστικού σωλήνα μέσω ρακόρ, το οποίο θα είναι εξάρτημα του 

κρουνού. 
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4.2.2.6 Κρουνοί επίτοιχοι 

Θα είναι επιχρωμιωμένοι, ορειχάλκινοι και θα φέρουν ροζέτα για την εγκατάσταση τους 

στον τοίχο. 

Στο άκρος τους θα φέρουν σπείρωμα ή ρακόρ για σύνδεση ελαστικού σωλήνα. Προ 

εκάστου κρουνού θα τοποθετηθεί διακόπτης καμπάνα. Θα έχουν την διάμετρο που 

φαίνεται στα σχέδια. 

4.2.2.7 Βαλβίδες αντεπιστροφής (check valves) 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής χρησιμοποιούνται για την πλήρη διακοπή της αναστρόφου 

ροής προβλέπονται δε ορειχάλκινες περιστρεπτού δίσκου και ορειχάλκινης έδρας 

αθόρυβου λειτουργίας βαρέως τύπου, οριζόντιες. 

4.2.2.8 Αυτόματα εξαεριστικά 

Αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόμιο εξόδου του αέρα στο άνω 

μέρος και μαστό 3/8'' εξωτερικού σπειρώματος στο κάτω. Το εξαεριστικό πρέπει να 

εργάζεται μέχρι θερμοκρασίας νερού 120 οC και πίεση 12 bar. Μέσα στο κέλυφος του 

εξαεριστικού υπάρχει πλωτήρας και κινούμενη βαλβίδα απόφραξης του στομίου εξόδου 

του αέρα. Σε θέση ηρεμίας πρέπει να υπάρχει στρώμα αέρα μεταξύ επιφάνειας νερού και 

στομίου εξαερισμού. Κάθε αυτόματο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα 

ελέγχου, καθαρισμού και απόφραξης αυτού, η οποίο βιδώνεται στο σωλήνα πριν το 

εξαεριστικό. Για τον σκοπό αυτό η παραπάνω βαλβίδα (Sht off valve) φέρει μαστό 

εξωτερικού σπειρώματος 1/2'' και εσωτερικό σπείρωμα 3/8'' στην άλλη πλευρά για 

κοχλίωση του εξαεριστικού. Η βαλβίδα φέρει ειδικό κοχλιωτό εξάρτημα το οποίο, δια 

διαφόρων τοποθετήσεών του, επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

 εγκατάσταση του εξαεριστικού, 

 έλεγχο εξαεριστικού, 

 διευκολύνει την ταχεία πλήρωση του δικτύου, κανονική λειτουργία εξαεριστικού. 

4.2.2.9 Υδρομετρητές 

Οι υδρομετρητές προβλεπονται τύπου Woltman, με χυτοσιδηρό σώμα, κατάλληλοι για 

φλαντζωτή σύνδεση με το δίκτυο σωληνώσεων, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 atm, 

μεγίστης θερμοκρασίας λειτουργίας 40oC, μεγίστης καταγραφής 1.000.000 m3. Οι 

υδρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με τις σχετικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα εξαρτήματα ευθυγράμμισης της ροής. 

4.2.2.10 Μανόμετρα 

Τα μανόμετρα προβλέπονται βαθμονομημένα σε bar και μέγιστη ένδειξη τέτοια, ώστε η 

μετρούμενη πίεση να βρίσκεται μεταξύ του 1/4 και των 3/4 της περιοχής ένδειξης. Τα 

μανόμετρα προβλέπονται ορειχάλκινα, διαμέτρου 100μμ, με μαστό σύνδεσης 1/4'' και με 

ακρίβεια ένδειξης 2% περίπου. 

4.2.2.11 Κεντρικοί συλλέκτες νερών χρήσης 
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Οι συλλέκτες θα είναι κατασκευασμένοι από ορείχαλκο και θα φέρουν υποδοχές 

(αναμονές) για την σύνδεση των σωληνώσεων από τεμάχια χαλκοσωλήνα που θα 

καταλήγουν σε σπείρωμα. Τα τεμάχια αυτά θα είναι συγκολλημένα σε αντίστοιχες οπές 

πάνω στον συλλέκτη. Ο συλλέκτης θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε πίεση μέχρι 10 

atm. 

Οι συλλέκτες νερού θα τοποθετηθούν εντοιχισμένοι εντός κατάλληλου μεταλλικού κουτιού 

που θα φέρει κάλυμμα επιθεώρησης. Σε κάθε συλλέκτη θα υπάρχει αναμονή συνδέσεως 

κατάλληλης διαμέτρου, καθώς και γραμμή αδειάσματος Φ 15 χιλ. Επίσης στις αναχωρήσεις 

των σωληνώσεων θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στην οποία να αναγράφεται ο 

προορισμός της γραμμής. 

4.2.3 Μόνωση σωληνώσεων 

Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής ζεστού νερού χρήσεως, αλλά και οι σωληνώσεις κρύου 

νερού που διέρχονται από χώρους με χαμηλή θερμοκρασία, θα μονωθούν προς αποφυγήν 

τόσο θερμικών απωλειών, όσο και εμφάνισης συμπυκνωμάτων πάνω στις ψυχρές 

επιφάνειές τους. 

Οι σωληνώσεις θα μονωθούν με προκατασκευασμένα τεμάχια μονωτικού υλικού, μορφής 

εύκαμπτου σωλήνα, από αφρώδες πλαστικό (ελαστομερές) υλικό, "κλειστής κυψελοειδούς 

δομής", με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0.026 KCAL/MXHXOC σε 0οC και 

συντελεστή αντίστασης στην εισχώρηση υδρατμών μ>=2500, κατάλληλου για θερμοκρασίες 

από -75 οC μέχρι -105 οC όπως το υλικό ARMAFLEX, πάχους ανάλογου με τη διάμετρο των 

σωλήνων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 

Στις θέσεις των στηριγμάτων η μόνωση θα κόβεται στην περιοχή του στηρίγματος και θα 

προβλέπονται κοχύλια φελλού ή πολυουρεθάνης πάχους 25μμ και πλάτους 10 εκ με 

περιφερειακή κάλυψη από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,0 μμ. Στις θέσεις 

διελεύσεως τοίχων ή δαπέδων πυροδιαμερισμάτων, θα χρησιμοποιείται για την πλήρωση 

του κενού μεταξύ του προστατευτικού σωλήνα και της σωληνώσεως υλικό ανθεκτικό στη 

φωτιά και το οποίο να μην καίγεται. 

Η μόνωση των εξαρτημάτων των σωληνώσεων (καμπύλες, γωνίες, ταυ, κλπ) θα γίνεται με 

προκατασκευασμένα κογχύλια του υλικού που χρησιμοποιείται και για τις σωληνώσεις, που 

θα ταιριάζουν απόλυτα με τις διαστάσεις και το σχήμα κάθε εξαρτήματος και που θα 

κατασκευάζονται επί τόπου από τον τεχνίτη μονώσεων. Η μόνωση των βανών, φλαντζών 

και λοιπού εξοπλισμού του δικτύου θα γίνεται με την δημιουργία ενός κυλίνδρου ή 

κιβωτίου γύρω από την συσκευή με την χρήση μονωτικού υλικού και κατάλληλης κόλλας. 

Από την μόνωση θα προεξέχουν μόνο τα χειριστήρια των βανών κλπ. Οι σωλήνες που 

τοποθετούνται μέσα στο έδαφος θα προστατευθούν εξωτερικά μέσω ειδικής ταινίας με 

τρεις στρώσεις. 

4.2.4 Βαλβίδες διακοπής (βάννες) 

Οι βαλβίδες διακοπής θα είναι ορειχάλκινες, κοχλιωτές για διαμέτρους από 1/2'' μέχρι 4'' 

και φλαντζωτές για διαμέτρους μεγαλύτερες από 4''. Θα είναι αντοχής σε εφελκυσμό πάνω 
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από 2.000 kg/cm2 και κατάλληλες για πίεση λειτουργίας 10 atm και θερμοκρασία νερού 

μέχρι 120 οC.  

Προβλέπονται τα κάτωθι είδη βαλβίδων 

(α) Τύπου σφαιρικού κρουνού (ball valve) με κλείσιμο 1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν για 

διαμέτρους από 1/2'' έως 4''. 

(β) Συρταρωτές (gate valve) στις οποίες το συρταρωτό διάφραγμα κινείται σταθερά στο 

κέντρο της υποδοχής, έτσι ώστε πρακτικά να εφάπτεται στις παρειές της υποδοχής μόνο 

όταν η δικλείδα κλείσει. Για διαμέτρους μεγαλύτερες των 4''. 

4.2.5 Βαλβίδες αντεπιστροφής 

Οι βαλβίδες θα είναι κατάλληλες για νερό θερμοκρασίας από 0ο - 110 οC. 

Η πτώση πιέσεως του νερού διαμέσου της βαλβίδας κατά την φορά κατά την οποία αυτή 

επιτρέπει την δίοδο, δεν θα υπερβαίνει το πενταπλάσιο της πτώσεως πιέσεως της αυτής 

παροχής νερού μίας συνήθους συρταρωτής δικλείδας [GATE VALVE] της αυτής ονομαστικής 

διαμέτρου τελείως ανοικτής. 

Επίσης οι βαλβίδες θα εξασφαλίζουν τελείως υδατοστεγή διακοπή κατά την αντίθετη φορά 

της ροής, για διαφορά πιέσεως εκατέρωθεν του δίσκου τους από 0,1-10 atm. 

Το σώμα αυτών θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο. Οι έδρες των βαλβίδων και του 

δίσκου και γενικά τα μη ορειχάλκινα τμήματα αυτών που προέρχονται σε επαφή με το νερό 

θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Κάθε βαλβίδα θα συνοδεύεται από τις 

αναγκαίες φλάντζες, κοχλίες και παρεμβύσματα για την επί των σωλήνων προσαρμογής 

της. 

4.3 Κλιματισμός - Θέρμανση - Αερισμός 

4.3.1. Δίκτυα σωληνώσεων 

4.3.1.1 Γενικά 

Η κατασκευή των δικτύων ψυκτικών σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή, με όσα εμπεριέχονται στην παρούσα, τις 

αντίστοιχες μελέτες και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ). 

4.3.1.2 Ευθύγραμμοι χαλκοσωλήνες εγκαταστάσεις κλιματισμού και ψύξης 

 Προδιαγραφές 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 12735 Part 1-2, ASTM B280/B68/B743, JIS H3300. 

Όλοι οι χαλκοσωλήνες θα πληρούν τις απαιτήσεις PED 97/23 και ικανοποιούν τον αυστηρό 

γερμανικό κανονισμό για δοχεία πιέσεως AD 2000/W6. 

 Υλικό κατασκευής 
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Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% 

και Ρ=0,015% - 0,040%. 

 Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Κατάσταση Φορτίο θραύσης 

Ν/mm2 

Τάση διαρροής Rp σε 

0,2% 

Επιμήκυνση Α% 

Ανοπτημένο >200 Ν/mm2 >35 Ν/mm2 > 40% 

Ελαφρώς ανοπτημένο >220 Ν/mm2 >40 Ν/mm2 > 40% 

Ημίσκληρο >250 Ν/mm2 >150 Ν/mm2 > 30% 

Σκληρό >290 Ν/mm2 >250 Ν/mm2 > 3% 

 

 Τυποποιημένες διαστάσεις σύμφωνα με τα αμερικάνικα πρότυπα (ASTM - B280) 

ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Εξωτερική 

χαλκοσωλήνα 

διάμετρος 

Inch 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 

Mm 4,76 6,35 7,94 9,52 12,70 15,87 19,05 22,23 

Πάχος τοιχώματος 

χαλκοσωλήνας 

Inch 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 0,035 0,035 0,045 

Mm 0,76 0,76 0,81 0,81 0,81 0,89 0,89 1,14 

Βάρος 
Kgr/

m 
0,085 0,119 0,162 0,198 0,270 0,372 0,451 0,672 

Μέγιστη 

επιτρεπόμενη πίεση 

λειτουργίας 

bar 175 125 105 86 63 55 45 50 

 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΜΗΚΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 'Η 5 ΜΕΤΡΩΝ 

Εξωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνα 

Inch 

 
3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1.1/8 1.3/8 1.5/8 2.1/8 2.5/8 3.1/8 3.5/8 4.1/8 

Mm 

 
9,52 12,70 15,88 19,05 22,23 28,58 34,93 41,28 53,98 66,68 79,38 92,08 104,78 

Πάχος τοιχώματος χαλκοσωλήνα 

Inch 0,030 0,035 0,040 0,042 0,045 0,050 0,055 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 

mm 0,76 0,89 1,02 1,07 1,14 1,27 1,40 1,52 1,78 2,03 2,29 2,54 2,79 

Βάρος 

Kgr/m 0,187 0,294 0,424 0,551 0,672 0,970 1,312 1,690 2,598 3,669 4,936 6,359 7,956 

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας 

bar 126 109 99 86 78 67 61 55 49 46 43 41 40 

 

 Τυποποιημένες διαστάσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN-12735-1) 

ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εξωτερική διάμετρος 

χαλκοσωλήνα 
mm 4,76 6,35 7,94 9,52 12,70 15,88 19,05 22,23 

Πάχος τοιχώματος 

χαλκοσωλήνα 
Mm 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 
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Βάρος Kgr/m 0,089 0,124 0,160 0,195 0,266 0,416 0,505 0,594 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

πίεση λειτουργίας 
Bar 186 133 103 84 62 62 51 43 

 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΜΗΚΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΜΕΤΡΩΝ 

Εξωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνα 

mm 9,52 12,70 15,88 19,05 22,23 28,58 34,93 41,28 53,98 66,68 79,38 92,08 104,78 

Πάχος τοιχώματος χαλκοσωλήνα 

Mm 0,75 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,25 1,25 1,65 2,00 2,30 2,50 2,85 

Βάρος 

Kg/m 0,184 0,266 0,337 0,408 0,594 0,771 1,177 1,399 2,414 3,617 4,957 6,262 8,122 

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας 

bar 124 97 77 64 68 53 54 45 46 45 43 40 41 

 

 Συσκευασία 

Ευθύγραμμα μήκη (Straihgt lengths), σε δέματα (οι σκληροί χαλκοσωλήνες). Οι 

ευθύγραμμοι σωλήνες είναι δυνατόν να παραδοθούν σε μαλακή κατάσταση, 

συσκευασμένοι σε ξυλοκιβώτια κατόπιν παραγγελίας. 

Ρόλοι (pancakes), σε θερμοσυρρικνούμενη πλαστική "ατομική" συσκευασία, και 

συναρτήσει των απαιτήσεων της αγοράς, τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια και παλέτες. Οι 

χαλκοσωλήνες για ψυκτικές μονάδες διατίθενται στις ακόλουθες μορφές: 

Στροφεία (LWC) 

Οι χαλκοσωλήνες διατίθενται σε στροφεία (LWC)με ή χωρίς "ομφάλια" στήριξη (από 

σκληρό χαρτόνι). Οι παρειές των στροφείων είναι δυνατόν να παραδίδονται πλευρικά 

προστατευμένες με "φλάντζες" από ενισχυμένο κυματοειδές χαρτόνι. 

Στροφεία με "κεντρική" εκτύλιξη (CD coils) 

Τα στροφεία "κεντρικής" εκτύλιξης είναι ειδικώς προετοιμασμένα, ώστε η εκτύλιξή τους να 

εκκινεί από τον ομφάλιο χώρο. 

Παρέχουν μεγάλα πλεονεκτήματα στο χρήστη, όπως σημαντική μείωση στα υλικά 

συσκευασίας, εκτύλιξη "επί παλέτας", δυνατότητα παράδοσης μεγαλύτερου βάρους ανά 

στροφείο και κατά συνέπεια μεγαλύτερου ενιαίου μήκους σωλήνα. Δεν απαιτούν ειδικό 

εξοπλισμό εκτύλιξης, έχουν μικρότερο κόστος χειρισμού (handling), μειώνουν τον κύκλο 

λειτουργίας των μηχανών και βελτιώνουν την απόδοσή τους. 

4.3.1.3 Προμονωμένοι χαλκοσωλήνες εγκατάστασης κλιματισμού και ψύξης 

 Σήματα ποιότητας 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ: AENOR, TUV, GL 

 Υλικό κατασκευής χαλκοσωλήνα 
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Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% 

και Ρ=0,015% - 0,040%. 

Οι εργοστασιακά μονωμένοι χαλκοσωλήνες αποτελούν καινοτομία που εξασφαλίζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα για τους εγκαταστάτες ψύξης και κλιματισμού: 

Απλοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης και μείωση του χρόνο εργασίας. 

Μείωση του συνολικού κόστους κατασκευής των δικτύων. 

Αξιόπιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ελκυστική τιμή διάθεσης. 

Αισθητική και οικονομία χώρου. 

 Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Κατάσταση 

Προϊόντος 

Συμβολισμός κατά 

ΕΝ 1057 

Ελαχ. Φορτίο 

θραύσης N/mm2 

Ελάχιστη 

Επιμήκυνση Α% 

Μαλακό R - 220 >220 >40 

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά μόνωσης 

Υλικό PEF PE-X 

Πυκνότητα κατά, DIN 53420, ASTM D 1667 30-33 Kg/m3 

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ) 

κατά ASTMC335 

0,035 W/m.K>9.000 

Συντελεστής Αντίστασης Διαπερατότητας σε 

υδρατμούς - Νερό (μ) κατά DIN 52615 

-80 οC έως +110 οC 

Θερμοκρασία Λειτουργίας DIN 4102 B2, BS 476 

Αντοχή σε φωτιά NF P 92 501 - M1 

Χημική Αντίσταση κατά ASTM 543 - 56 T Πολύ καλή 

Ηχομόνωση κατά DIN 4109:300-2500 Hz ~ 60% 

 

 Τυποποιημένες διαστάσεις 

Εξωτερική 

διάμετρος 

χαλκοσωλήνα 

Inch 1/4 - 

3/8 

1/4-

1/2 

1/4-

5/8 

1/4-

3/4 

3/8-

1/2 

3/8-

5/8 

3/8-

3/4 

1/2-

3/4 

mm 6,35-

9,52 

6,35-

12,7 

6,35-

15,88 

6,35-

19,05 

9,52-

12,70 

9,52-

15,88 

9,52-

19,05 

12,7-

19,05 

Πάχος 

τοιχώματος 

χαλκοσωλήνα 

mm 0,80-

0,80 

0,80-

0,80 

0,80-

1,00 

0,80-

1,00 

0,80-

0,80 

0,80-

1,00 

0,80-

1,00 

0,80-

1,00 

Ολική 

εξωτερική 

διάμετρος με 

μόνωση 

πάχους 9 μμ 

mm 24,4-

27,5 

24,4-

30,7 

24,4-

33,9 

24,4-

37,1 

27,5-

30,7 

27,5-

33,9 

27,5-

37,1 

30,7-

37,1 

Μέγιστη bar 133- 133- 133- 133- 84-62 84-62 84-51 62-51 
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επιτρεπόμενη 

πίεση 

λειτουργίας 

84 62 62 51 

 

4.3.1.4 Συνδέσεις 

Για την διασύνδεση των εσωτερικών με τις εξωτερικές μονάδες των διμερών ή 

πολυδιαιρετών συσκευών κλιματισμού ανέσεως (ψύξης - θέρμανσης) και όδευση εξωτερικά 

του κτιρίου ή σε Η/Μ χώρους θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι ευθύγραμμοι σκληροί 

ψυκτικοί χαλκοσωλήνες (ή ειδικά τεμάχια - εξαρτήματά τους) συνδεόμενοι με σκληρή 

κόλληση και με σήμανση των σημείων κόλλησης (ποιοτήτων R290 ή R250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-

1057) εξωτερικών διαμέτρων τουλάχιστον 7/8'' σύμφωνα με ΕΝ-12735-1, ελάχιστων παχών 

τοιχώματος κατά ASTM std B280-τύπος L, διατομών και επαρκούς αντοχής για εσωτερικές 

συνθήκες πίεσης - θερμοκρασίας τουλάχιστον 42 bar(g) - 1300C, ή σύμφωνα με 

συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή των συσκευών που θα υποβληθούν. 

Οι εσωτερικές των κτιριακών χώρων οδεύσεις σωληνώσεων γίνονται με μονοκόμματους 

μαλακούς ψυκτικούς χαλκοσωλήνες (χωρίς ενδιάμεσες ενώσεις μεταξύ εξωτερικής μονάδας 

διμερούς συσκευής ή συλλεκτοδιανομέα VRV και εσωτερικής μονάδας), εργοστασιακά 

θερμομονωμένους ποιότητας χαλκού R220 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057, διατομών σύμφωνα με το 

ΕΝ 12735-1, με μεγαλύτερη αποδεκτή την Φ3/4''x1,0 mm. 

4.3.1.5 Ειδικά τεμάχια 

Στο δίκτυο της ψυκτικής εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί διακλαδωτήρες του 

αυτού τύπου με τις σωληνώσεις, ειδικής κατασκευής (joints) και ειδικοί συλλέκτες, τα 

οποία θα προμηθεύσει ο ίδιος προμηθευτής των ηλεκτρομηχανολογικών μηχανημάτων. 

Κάθε τέτοιο σετ διακλαδωτήρα ή συλλέκτη θα περιλαμβάνει τη μόνωσή του, καπάκια και 

ειδική στεγανοποιητική και σταθεροποιητική ταινία. 

4.3.1.6 Στήριξη σωληνώσεων 

Η στήριξη των δικτύων σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής της Μελέτης που εκπονήθηκε. 

Για το δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων θα προβλεφθούν κατάλληλες προστατευτικές 

επικαλύψεις έναντι εξωγενών παραγόντων, όπως μηχανική, αντιδιαβρωτική και, στην 

περίπτωση εξωτερικών οδεύσεων, έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (π.χ. μεταλλικός 

φορέας τύπου καλωδιώσεων με κάλυμμα). 

Το δίκτυο εσωτερικά του κτιρίου (με μονοκόμματους μαλακούς ψυκτικούς χαλκοσωλήνες) 

θα στηρίζεται στην πλάκα οροφής με μεταλλικά τσέρκια. 

Στους υπέργειους ορόφους οι σωληνώσεις θα οδεύουν κατά κύριο λόγο ομαδοποιημένες 

σε παράλληλη διάταξη, στερεωμένες στην οροφή και κατά μήκος του διαδρόμου. 
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Οι ελάχιστες αποδεκτές ακτίνες καμπύλωσης για τις εν λόγω σωληνώσεις είναι οι 

οκταπλάσιες της εξωτερικής διαμέτρου. 

4.3.2. Δίκτυα σωληνώσεων νερού συμπύκνωσης και αποχέτευσης συμπυκνωμάτων 

Το δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων θα είναι, όπου τούτο είναι εφικτό, βαρυτικής ροής 

με ελάχιστη κλίση 1% και βεβιασμένης ροής (με ειδικής διάταξη) στις λοιπές περιπτώσεις. 

Οι σωληνώσεις συμπυκνωμάτων εν γένει θα είναι άκαμπτες, εσωτερικά λείες, πλαστικές ή 

χάλκινες (για υπαίθριες διαδρομές μόνο χάλκινες). 

Σε περιπτώσεις μεταξύ σωλήνωσης αποχέτευσης βαρυτικής ροής και λεκάνης 

συμπυκνωμάτων με διαφορετική πίεση της ατμοσφαιρικής θα παρεμβάλλεται κατάλληλη 

ανισοσκελής υδατοπαγίδα ("σιφώνι"), λυτή ή με πώμα καθαρισμού, με ανισοσταθμία 

σκελών και ωφέλιμο βύθισμα (ύψος απομόνωσης) τουλάχιστον ίσα προς την μέγιστη 

πιεστική ικανότητα (μηδενικής παροχής) του αντίστοιχου ανεμιστήρα. Για την κατασκευή 

του εν λόγω δικτύου ισχύουν αυτά που καθορίστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. 

4.3.3. Μονώσεις σωλήνων 

Οι ευθύγραμμοι ψυκτικοί σωλήνες θα είναι θερμομονωμένοι σε όλο τους του μήκος με 

θερμομονωτικούς μανδύες μορφής κυλινδρικού κελύφους, από δύσφλεκτο υλικό μέγιστης 

αγωγιμότητας 0,04 W/mK στους 20οC με θερμοκρασιακή αντοχή άνω των 100 οC, ελάχιστου 

πάχους 19μμ. 

Επιπρόσθετα οι μονωμένες εξωτερικές σωληνώσεις θα φέρουν εξωτερική προστατευτική 

επένδυση με φύλλα αλουμινίου 0,6 μμ. 

Οι εσωτερικές των κτιριακών χώρων σωλήνες θα είναι εργοστασιακά θερμομονωμένοι σε 

όλο τους του μήκος με αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής μέγιστης 

αγωγιμότητας 0,04 W/mK στους 20 οC, ελάχιστου πάχους 6μμ/9μμ (σωλήνωση υγρής και 

αέριας φάσης αντίστοιχα). 

Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης με όλα τα απαιτούμενα υλικά, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της μόνωσης, που θα προμηθευτεί και θα 

εφαρμοστεί, όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές αυτές. 

Καμία επικάλυψη της μόνωσης των σωληνώσεων δεν θα τοποθετηθεί στις γραμμές των 

σωληνώσεων ή άλλο εξοπλισμό, προτού τα συστήματα δοκιμασθούν και εγκριθούν από την 

επίβλεψη. 

Η μόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, με ακέραια τεμάχια, εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου το τεμάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες. 

Όλη η μόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόμενα τμήματα 

θα ενωθούν μαζί σταθερά. 

Η μόνωση θα είναι συνεχής διαμέσου αναρτήσεων σωλήνων. 
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Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα μονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν 

θα μονωθούν μαζί. 

Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της μόνωσης, όπου είναι αναγκαίο. 

Η μόνωση θα εκτελείται σύμφωνα με τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, 

"περαστή" ή μέσω διαμήκους ανοίγματος των τεμαχίων της μόνωσης. 

Πριν από τη μόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται με επιμέλεια μέχρι να απομακρυνθεί 

τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά τους και θα απολιπαίνονται πλήρως. 

Οι ενώσεις (διαμήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική πλαστική 

αυτοκόλλητη ταινία. 

Η μόνωση θα περιλαμβάνει και όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και συσκευές. 

Η θερμική μόνωση στους εξωτερικούς χώρους, θα προστατεύεται με κάλυμμα από φύλλο 

αλουμινίου ή γαλβανισμένης λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 0,6μμ, ασφαλισμένη είτε με 

περτσίνια είτε με συνδέσμους μανδάλωσης, με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται 

φθορά της στεγάνωσης της μόνωσης. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τελειωμένη επιφάνεια όλης της θερμικής μόνωσης και 

στην επένδυση, η οποία πρέπει να παρουσιάζει μία καθαρή και συμμετρική όψη 

ευθυγραμμισμένη με την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων. Κάθε φύλλο αλουμινίου θα 

είναι κατάλληλα κυλινδρισμένο και διαμορφωμένο στα άκρα του (σχηματισμός αυλακιού 

με "κορδονιέρα"), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη κατά γενέτειρα και περιφέρεια 

(τουλάχιστον κατά 50μμ). 

Τα τμήματα της επικαλύψεως θα είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε να σχηματίζουν σύνολο 

τελείως καλαίσθητης εμφανίσεως. 

Οι καμπύλες θα κατασκευάζονται από κατάλληλης μορφής (επίπεδης, κωνικής, κλπ) 

τμήματα φύλλου αλουμινίου (του ίδιου όπως παραπάνω πάχους) και όλα θα μπορούν, 

όπως και τα ευθύγραμμα τμήματα, να ξεμονταριστούν εύκολα και να ξαναμονταριστούν, 

χωρίς να καταστραφεί το μονωτικό υλικό. 

Η στερέωση των τμημάτων της επικαλύψεως μεταξύ τους, θα γίνεται με λαμαρινόβιδες, 

ισχυρά επικαδμιωμένες, με παρεμβολή πλαστικών ροδελλών στεγανότητας. 

4.3.4. Στόμια 

Προβλέπεται η εγκατάσταση των πιο κάτω τύπων στομίων προσαγωγής αέρα: 

 Στόμια οροφής κυκλικό ή τετραγωνικό 

 Στόμιο τοίχου αντιανεμικό 

4.3.4.1 Στόμια προσαγωγής οροφής κυκλικά ή τετραγωνικά 

Αυτά θα είναι σχήματος κυκλικού ή τετραγωνικού αποτελούμενα από συγκεντρωτικά 

ελάσματα, των οποίων η μορφή και η θέση θα είναι κατάλληλη για την επίτευξη του 
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επιθυμητού διαγράμματος κατεύθυνσης του αέρα, καλαίσθητης εμφάνισης, κατάλληλα για 

εγκατάσταση στην οροφή (ή ψευδοροφή). Τα στόμια θα εκτοξεύουν τον αέρα προς μία, 

δύο, τρείς ή τέσσερις διευθύνσεις. Στα τετραγωνικού σχήματος τα συγκεντρωτικά ελάσματα 

θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους (με κοχλία). 

Κάθε στόμιο θα είναι εφοδιασμένο με τετραγωνικό ή ορθογωνικό "λαιμό" εισόδου του 

αέρα, με διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα (προρυθμισμένη βαλβίδα σταθερής 

παροχής) και περσιδωτή σχάρα ισοκατανομής του αέρα σε όλη την επιφάνεια του στομίου 

(EQUALIZING GRID), με ρυθμιζόμενες περσίδες. 

Η θέση των περσίδων της σχάρας θα ρυθμίζεται κατά την τοποθέτησή της. 

Κάθε στόμιο θα φέρει παρέμβυσμα από αφρώδες ελαστικό για την στεγανή προσαρμογή 

του στην ψευδοροφή. 

4.3.4.2 Στόμια προσαγωγής κατάλληλα για τοποθέτηση στον τοίχο 

Αυτά θα έχουν προτεινόμενο ορθογωνικό σχήμα, με δύο σειρές ρυθμιζόμενες περσίδες, 

από τις οποίες η μία (εμπρόσθια) από κατακόρυφες περσίδες και η άλλη (οπίσθια) από 

οριζόντιες και με ρυθμιστικό διάφραγμα (προρυθμισμένη βαλβίδα σταθερής παροχής). 

Η κλίση των περσίδων, πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται με ειδικούς μοχλούς που θα 

συνοδεύουν τα στόμια.  

Κάθε στόμιο θα φέρει τις αναγκαίες, για την στερέωση του οπές σε κανονικές θέσεις και θα 

συνοδεύεται από τους αναγκαίους κοχλίες κατάλληλου μήκους, επιχρωμιωμένης κεφαλής. 

Επίσης, κάθε στόμιο θα φέρει παρέμβυσμα από αφρώδες ελαστικό για την στεγανή 

προσαρμογή του στον αεραγωγό. 

4.3.4.3 Δισκοειδείς βαλβίδες απαγωγής αέρα 

Οι βαλβίδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν όπου δείχνονται στα σχέδια, κυρίως για απαγωγή 

αέρα από τουαλέτες ή άλλους μικρούς χώρους. 

Οι δισκοειδείς βαλβίδες θα είναι κατασκευής αλουμινίου και θα περιλαμβάνουν ένα 

βασικό πλαίσιο και ένα κεντρικό δίσκο προσαρμοσμένο σε μία κεντρική βίδα. 

Η ποσότητα του όγκου του απαγώμενου αέρα θα ρυθμίζεται με την τοποθέτηση 

προρυθμισμένης βαλβίδας σταθερής παροχής, όπως και στα υπόλοιπα στόμια. 

Τα κριτήρια θορύβου θα διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η ροή αέρα θα 

ελαττώνεται. 

4.3.4.4 Περσίδες για διακίνηση αέρα 

Αυτές θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε πόρτες ή τοίχους και θα αποκλείουν 

την οπτική επικοινωνία (vision proof). Θα αποτελούνται από χαλύβδινα ελάσματα μορφής 

ανεστραμμένου V και θα έχουν πλαίσιο και από τις δύο πλευρές της πόρτας ή του τοίχου, 

κατάλληλο για το πάχος, κάθε φορά, της πόρτας ή του τοίχου. 
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4.3.4.5 Περσίδες για διακίνηση αέρα 

Η διέλευση αέρα από χώρο σε χώρο, μπορεί να γίνει από άνοιγμα (κόψιμο) στο κάτω μέρος 

της πόρτας που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο χώρων (undercut). 

Αυτό επιτρέπεται για παροχή αέρα μέχρι 100 m3/h για μονόφυλλες πόρτες ανοίγματος 0,70 

έως 0,80 m (για μεγαλύτερες παροχές θα εγκαθίστανται στην πόρτα περσίδα σύμφωνα με 

την παραπάνω παράγραφο). Αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε μικρούς χώρους υγιεινής. 

4.3.5. Συγκρότημα παραγωγής θερμού - ψυχρού νερού, με αντλία θερμότητας 

Το ψυκτικό συγκρότημα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι παραγωγής θερμού - ψυχρού 

νερού, με συμπυκνωτή με αντλία θερμότητας ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ. 

Οι μονάδες του συστήματος στο σύνολό του, θα είναι προσυγκροτημένες και ελεγμένες στο 

εργοστάσιο κατασκευής τους, πλήρεις με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και 

ελέγχου. Επίσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με 

τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και να διαθέτουν σήμανση CE. Το εργοστάσιο 

κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα 

εξασφάλισης της ποιότητας) και κατά ISO 14001 (όσον αφορά στην περιβαλλοντική 

διαχείριση). 

Το σύστημα, όπως επισημάνθηκε θα είναι εσωτερικού τύπου, αθόρυβη και οικονομική, αν 

κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη. 

4.3.5.2 Εσωτερικές μονάδες τύπου δαπέδου 

Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι προκατασκευασμένες και συγκροτημένες στο εργοστάσιο 

κατασκευής της. 

Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) θα αποτελείται από 

περίβλημα χαλυβδοελάσματος ή σκληρό πλαστικό, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, 

από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τριών - πέντε θέσεων. 

Οι μονάδες θα είναι έτσι κατασκευασμένες, ώστε να τοποθετούνται στο δάπεδο. Η επιλογή 

της τοποθέτησης θα μπορεί να γίνει ελεύθερα ενώ το δοχείο συγκέντρωσης των 

συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να 

μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα του τρόπου τοποθέτησης. 

Ο ανεμιστήρας της μονάδας θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ισορροπημένος, ώστε 

να εξασφαλίζει λειτουργία με χαμηλό θόρυβο και χωρίς δονήσεις. 

Ο εναλλάκτης θερμότητας θα πρέπει αν είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και 

πτερύγια από αλουμίνιο.  

Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα έχουν την δυνατότητα να 

αφαιρεθούν και να πλυθούν. 
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Οι μονάδες θα είναι διαθέσιμες στις παρακάτω αποδόσεις και διαστάσεις ενώ δεν πρέπει 

να έχουν επίπεδο θορύβου, πάνω από τα αναγραφόμενα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

db. 

Οι μονάδες θα έχουν λεκάνη συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου 

τύπου δύο ορειχάλκινους διακόπτες, φίλτρο νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου της 

λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού με τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού 

Η λειτουργία σε ηλεκτρικό δίκτυο θα γίνεται σε τιμές 220V/50Hz/1Φ. 

Η θερμοκρασία αέρα εισόδου, η παροχή θερμού νερού και η θερμοκρασία νερού εισόδου, 

κατά την χειμερινή, αλλά και την θερινή λειτουργία, θα γίνεται στις τιμές που αναφέρονται 

για κάθε τύπο μονάδας, όπως στο Αναλυτικό Τιμολόγιο Εργασιών που συντάχθηκε στα 

πλαίσια της μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

4.3.5.3 Τοπικός έλεγχος 

Οι μονάδες θα πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν από ασύρματα ή ενσύρματα 

τηλεχειριστήρια. Και τα δύο χειριστήρια θα πρέπει να έχουν ένδειξη θερμοκρασίας χώρου. 

Τα χαρακτηριστικά του ενσύρματου χειριστηρίου (το οποίο θα διαθέτει οθόνη υγρών 

κρυστάλλων) πρέπει να είναι τα παρακάτω: 

Α. 24ωρος χρονοπρογραμματισμός σε βήματα της 1 ώρας 

Β. Διακόπτης δοκιμαστικής λειτουργίας (TEST RUN) 

Γ. Λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών 

Δ. Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα (3 βήματα) 

Ε. Ένδειξη τρόπου λειτουργίας 

ΣΤ. Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου 

4.3.5.4 Κεντρικός έλεγχος 

Οι μονάδες θα πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν κεντρικά με κεντρικό τηλεχειριστήριο 

οθόνης αφής. 

Ο έλεγχος θα μπορεί να γίνει ανά ζώνη (σύστημα), ανά ομάδα (καθοριζόμενη από τον 

χρήστη) είτε ανά μία μονάδα. 

Θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις λειτουργίες του - Αναφορά βλαβών μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Αναφορά λειτουργίας (Αποθήκευση ιστορικού λειτουργίας) 

 Εξαναγκασμένη διακοπή λειτουργίας όλων των μονάδων με λήψη εξωτερικού 

σήματος (Fire alarm) 
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 Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών κεντρικών χειριστηρίων (απλών κεντρικών / 

χειριστηρίων οθόνης αφής) 

 Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών στις εσωτερικές μονάδες 

 Ρύθμιση ανώτατου και κατώτατου ορίου θερμοκρασίας για την αποφυγή 

παγώματος ή υπερθέρμανσης των χώρων 

 Χρονοπρογραμματισμός 

4.3.5.5 Τεχνική Υποστήριξη - Έναρξη λειτουργίας - Συντήρηση 

Ο εκπρόσωπος - αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα που θα προταθεί 

στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο του έργου για την εγκατάσταση των μηχανημάτων του, θα 

πρέπει να προσφέρει την αρτιότερη Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση σε συνάρτηση με την 

κάλυψη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία πλήρη και λεπτομερή ποιοτικό φάκελο του 

προτεινόμενου Κατασκευαστικού οίκου, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει το profile της 

εταιρείας (επιστημονικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, εγκατεστημένα μηχανήματα, 

προγράμματα έναρξης λειτουργίας και συντήρησης κλπ.) και τις τεχνικές προδιαγραφές των 

Ψυκτικών συγκροτημάτων με πρωτότυπα Τεχνικά εγχειρίδια (engineering data). 

Τα παραπάνω στοιχεία θα κριθούν από την Υπηρεσία για την καταλληλότητα του 

προτεινόμενου κατασκευαστικού οίκου. 

Ο κατασκευαστικός οίκος των ψυκτικών συγκροτημάτων θα πρέπει να διαθέτει 

οργανωμένο τμήμα συντήρησης σε όλη την Ελλάδα πιστοποιημένο κατά ISO 9000:2000. 

Το τμήμα συντήρησης και υποστήριξης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα θα πρέπει 

να διαθέτει πολυμελές και υψηλής κατάρτισης προσωπικό από Μηχανικούς και Ψυκτικούς 

ώστε να διασφαλίζεται η μελλοντική υποστήριξη των ψυκτικών συγκροτημάτων από 

έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό. 

Ο κατασκευαστικός οίκος του ψυκτικού συγκροτήματος θα πρέπει να διασφαλίσει 

εγγράφως την ύπαρξη ανταλλακτικών και την υποστήριξη των ψυκτικών συγκροτημάτων 

τουλάχιστον για 20 έτη. 

Ειδικότερα θα υπάρχει: 

 πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών 

 δυνατότητα ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης μέσα σε 48 ώρες από την 

ειδοποίηση (θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει την 

δυνατότητα αυτή). 

 διαρκής έλεγχος λειτουργίας 

 άμεση ανίχνευση βλαβών 

4.4 Δίκτυο γειώσεων - Αλεξικεραυνική προστασία 

4.4.1 Θεμελιακή γείωση 

4.4.1.1 Γενικά 
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Προβλέπεται η κατασκευή θεμελιακού δικτύου με γαλβανισμένη σιδηροταινία διαστάσεων 

όπως προβλέπει η μελέτη που εκπονήθηκε και συμφωνά με τους ελληνικούς κανονισμούς 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και VDE 0185.Η ταινία θα τοποθετηθεί μέσα στο 

μπετόν των θεμελίων σύμφωνα με τα σχέδια. 

4.4.1.2 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

α. Η αντίσταση γείωσης προβλέπεται να είναι λιγότερο από 1 Ω. γι αυτό η γείωση των 

πινάκων Χ.Τ. και υποπινάκων, τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού και οργάνων (Μ/Σ, 

κινητήρες κλπ.) όπως επίσης και το σύστημα αλεξικεραυνικής προστασίας θα συνδεθούν 

στην θεμελιακή γείωση. 

β. Όλες οι ανεξάρτητες μονάδες στον Γενικό Πίνακα και όλα τα εξερχόμενα καλώδια από 

τους πίνακες θα γειωθούν με εύκαμπτη χαλκοταινία στην αντίστοιχη μπάρα γείωσης 

συμφωνά με VDE 0107. Οι μεταλλικές κατασκευές που δεν διαρρέονται από ρεύμα θα 

συνδεθούν στον κύριο πίνακα με βίδες. 

γ. Οι αγωγοί γείωσης θα είναι σύμφωνοι προς τα αναγραφόμενα στα σχέδια. Έτσι θα είναι 

μονωμένοι αγωγοί της αυτής μόνωσης και κατασκευής με τους λοιπούς αγωγούς του 

κυκλώματος ή ακόμα μπορεί να είναι γυμνοί πολύκλωνοι αγωγοί μέσα σε σωλήνες ή ορατοί 

επί στηρίγματος ή εσχαρών. 

Γενικά η διατομή των αγωγών γείωσης θα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς και τα 

σχέδια, δηλ. εφόσον οι αγωγοί του κυκλώματος έχουν διατομή μικρότερη από 16 mm2 ο 

αγωγός γείωσης θα έχει την ίδια διατομή. 

Εάν οι αγωγοί του κυκλώματος έχουν διατομή 16 έως 35 mm2 ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 

mm2 ενώ για διατομές αγωγών κυκλωμάτων 50 mm2 και άνω ο αγωγός γείωσης θα έχει 

διατομή τουλάχιστον ίση προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος. 

δ. Γεφυρώσεις σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων και μεταλλικές κατασκευές θα εξασφαλίζουν 

συνέχεια της γαλβανικής σύνδεσης (ισοδυναμική προστασία). 

ε. Θα υπάρχουν αναμονές εξωτερικά του κτιρίου μέσα σε κατάλληλα φρεάτια και σε σημεία 

που θα καθοριστούν από τη μελέτη για τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης. Στα 

μηχανοστάσια και γενικά στους μηχανολογικούς χώρους θα υπάρχουν δύο αναμονές από 

τη θεμελιακή γείωση και ισοδυναμική γέφυρα για τη σύνδεση εξοπλισμού συνδεόμενη 

προς τη θεμελιακή γείωση. 

στ. Το δίκτυο διανομής του αγωγού γείωσης μέσα στο κτίριο πρέπει να παρουσιάζει ενιαία 

μορφή. Για το λόγο αυτό τα μήκη των αγωγών των κυρίων κλάδων της γείωσης καθώς και οι 

διάφορες διακλαδώσεις αυτού θα πρέπει να είναι ενιαία από το σημείο αναχώρησης μέχρι 

το σημείο κατάληξης τους.  

Σε περίπτωση που αυτόδεν είναι δυνατόν οι συνδέσεις θα γίνονται με τρόπο που να 

εξασφαλίζει τη μηχανική και ηλεκτρική συνέχεια του αγωγού αποκλειόμενων συνδέσμων 

που φέρουν μόνο κοχλίες (π.χ. καβουράκια). 

4.4.2 Τρίγωνα γείωσης 
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Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρόδια από ράβδο χάλυβος-χαλκού 

διάμετροι) Φ 18 mm και μήκους 2.5 m. Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (με 

τη βοήθεια ενδεχομένως μηχανικών μέσων λόγω του εδάφους). σε ισάριθμα φρεάτια που 

θα απέχουν μετάξύ τους τουλάχιστον 3 m. 

Η σύνδεση των ηλεκτροδίων μεταξύ τους γίνεται με χάλκινο αγωγό σε βάθος τουλάχιστον 

50 cm μέσω κατάλληλων περιλαιμίων που θα συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα 

βαφούν με αντισκωριακό χρώμα. 

Στη συνέχεια, τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεμίζουν με κοσκινισμένα 

προϊόντα εκσκαφών. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις με ενδιάμεσο κατάβρεγμα με νερό. 

Στις κορυφές των ηλεκτροδίων θα κατασκευαστούν φρεάτια με χυτοσιδερένια καλύμματα 

διαστάσεων 0,30 x 0.30 m. 

4.4.3 Αλεξικεραυνική προστασία 

4.4.3.1 Γενικά 

Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας περιλαμβάνει την κατασκευή στο δώμα και τις 

υπερκατασκευές κλωβού με τοποθέτηση ακίδων σε σημεία που προεξέχουν σημειακά της 

κατασκευής όπως στα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τους κανονισμούς VDE 0185 αναφέρονται.  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα του 

ΕΛΟΤ και με τους κανονισμούς DIN 57185,48809 έως 48852. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην γείωση όλων των μεταλλικών μερών της 

επικάλυψης της στέγης και των προεξοχών της (αν υπάρχουν). 

4.4.3.2 Αγωγοί 

α. Αγωγοί από ισχυρό γαλβανισμένο χάλυβα συμπαγείς κυκλικής διατομής διαμέτρου Φ 10 

mm κατά DIN 48801 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6400008. 6400010 με πάχος επικάλυψης 

300 gr/m2. 

β. Αγωγοί από ταινία από γαλβανισμένο χάλυβα διατομής 30 χ 3.5 mm2 ή 40 χ 4 mm2 κατά 

DIN48801. 

Οι πιο πάνω αγωγοί θα συνδέονται μεταξύ τους με τα λοιπά στοιχεία του κτιρίου και της 

εγκατάστασης με τα ειδικά τεμάχια στερέωσης και σύνδεσης που περιγράφονται πιο κάτω. 

4.4.3.3 Εξαρτήματα 

Όλα τα εξαρτήματα συνδέσεων και στηρίξεων θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα και 

ενδεικτικών τύπων που αναφέρονται πιο κάτω. 

Εξαρτήματα συνδέσεων (σύνδεση) 

α. Για την σύνδεση ευθέων τμημάτων εντός εδάφους κυκλικών αγωγών θα 

χρησιμοποιούνται ευθείς σύνδεσμοι σφικτήρες παράλληλων αυλακών κατά DIN 17100. 
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β. Για την σύνδεση κυκλικών αγωγών υπό μορφή Τ ή για την διασταύρωση αγωγών θα 

χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι σταυροί κατά DIN 48843. 

γ. Για την σύνδεση κυκλικών αγωγών με μεταλλικές γειωμένες εγκ/σεις (π.χ. κλιματιστικές 

μονάδες, στόμια απαγωγής πλαίσια παραθύρων κλπ.) θα χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι 

κατά DIN 48837. 

δ. Για την σύνδεση κυκλικού αγωγού με ταινία θα χρησιμοποιηθεί σύνδεσμος - σφιγκτήρας 

κατά DIN 48845. 

ε Για την σύνδεση ταινίας με ταινία θα χρησιμοποιηθεί σύνδεσμος σφιγκτήρας κατά DIN 

48845. 

στ. Λυόμενοι σύνδεσμοι κατά DIN 48837 και 48835 θα χρησιμοποιηθούν στα σημεία 

σύνδεσης των αγωγών καθόδου με την θεμελιακή γείωση σε κατάλληλο ύψος ώστε να είναι 

δυνατή η μέτρηση τόσο της γείωσης όσο και του υπόλοιπου συστήματος. 

ζ. Για τη σύνδεση κυκλικών αγωγών με υδρορροές ή κουπαστές κλπ. θα χρησιμοποιηθούν 

κολάρα κατά DIN 48818 μεγέθους ανάλογου προς το μέγεθος του σωλήνα.  

Όλες οι πάνω συνδέσεις νοούνται με τα μικρούλικα τους, δηλ. κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες 

κλπ. που  επίσης θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ. 

4.4.3.4 Εξαρτήματα διαστολής 

Ανά 20 m ευθύγραμμου μήκους συλλεκτήριων αγωγών θα τοποθετηθούν διαστολικά 

εξαρτήματα κατά DIN 48842. Η σύνδεση των διαστολικών εξαρτημάτων με τους κυκλικούς  

αγωγούς θα γίνει με σφιγκτήρες κατά DIN 48837. 

4.4.3.5 Εξαρτήματα στήριξης 

Η στήριξη στην οροφή κυκλικών αγωγών θα γίνει με στηρίγματα κατά DIN 48829, ειδικά για 

μονωμένα δώματα ανά 1 m.  

H στήριξη της γαλβανισμένης χαλυβδοταινίας θεμελιακής γείωσης θα γίνει με στηρίγματα 

κατά DIN 48833 ανά 2 m μέσα στο έδαφος. 

Η στήριξη της γαλβανισμένης χαλυβδοταινίας σε τοίχους θα γίνει με στηρίγματα κατά DIN 

48804 και 48805. 

Οι γέφυρες εξίσωσης δυναμικού θα είναι κατά VDE 0190 και 0100.  

Τα αλεξικέραυνα προστασίας της εσωτερικής εγκατάστασης (αποχετευτές υπέρτασης) θα 

είναι κατά VDE 0675. 

Για την προστασία χαλύβδινων ταινιών ή αγωγών εντός του εδάφους από τη διάβρωση θα 

χρησιμοποιηθεί - όπου απαιτείται αντιδιαβρωτική ταινία PVC κατά B.S . 3924. 

 


		2022-01-21T14:00:43+0200




