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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

Σν έξγν αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε κε 

πθηζηάκελα δίθηπα ζσιελψζεσλ θαη ειεθηξηθφ πίλαθα, δνθηκέο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία  θαη 

ζπληήξεζε ηξηψλ (3) εηψλ αεξφςπθηνπ ςχθηε ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην δψκα / ηαξάηζα ηνπ 

3νπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ (ΑΜ) επί ηεο Λ. Μεζνγείσλ. Σν κεράλεκα ζα είλαη 

θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Σεχρε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ.  

ηε ζέζε απηή έρεη ηνπνζεηεζεί πξνζσξηλά ελνηθηαζκέλνο ςχθηεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ςπθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ, εθεί δε ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο αξρηθά ν ςχθηεο ηνπ θηηξίνπ, ν 

νπνίνο απνκαθξχλζεθε ιφγσ βιάβεο. πλεπψο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν δηαζέζηκνο 

ρψξνο θαη ε ππνδνκή ζην δάπεδν ηεο ηαξάηζαο ηνπ 3νπ νξφθνπ κε εηδηθή κεηαιιηθή 

θαηαζθεπή / πιαίζην θαη πξφζζεηε πθηζηάκελε πιάθα ζθπξνδέκαηνο πνπ θαηαλέκνπλ ηα 

ζηαηηθά θνξηία ηνπ ςχθηε ζην ζηαηηθφ ζχζηεκα ηνπ θηηξίνπ.  

Θα απαηηεζεί αξρηθά ε απνκάθξπλζε ηνπ ελνηθηαζκέλνπ ςχθηε κέζσ γεξαλνχ θαη ε αζθαιήο 

κεηαθνξά ηνπ, ιακβάλνληαο φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο, ζηνλ ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε ΑΜ. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ ςχθηε, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

νπνίνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Θα απαηηεζεί ζπληνληζκφο ζηελ εγθαηάζηαζε / 

ρσξνζέηεζε ηνπ λένπ ςχθηε ζε ζπληνληζκφ κε ηνλ πθηζηάκελν Η/Μ εμνπιηζκφ ζην δψκα / 

ηαξάηζα. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε είλαη πηζαλή ε απνμήισζε πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ (βάλεο, 

ζσιελψζεηο, θαισδηψζεηο θιπ), ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 

ςχθηε, είηε ιφγσ θζνξάο ησλ πιηθψλ είηε ιφγσ κε ζπκβαηφηεηαο δηακέηξσλ ζσιελψζεσλ, 

θαισδηψζεσλ παξνρήο ηζρχνο, θηι. 

Ο λένο ςχθηεο ζα ζπλδεζεί ζηνλ πθηζηάκελν ειεθηξηθφ πίλαθα, ν νπνίνο ήδε ηξνθνδνηεί ηνλ 

πθηζηάκελν ςχθηε. ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο – ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ, ν 

νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα, 

ζα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ζπλδέζεηο ησλ απηνκαηηζκψλ ηνπ λένπ ςχθηε. Όιεο νη απαηηνχκελεο 

λέεο θαισδηψζεηο ηζρχνο θαη ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

Πξφζζεηα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ςχθηε ζα απαηηεζεί ζπκπιήξσζε ηεο 

πεξηκεηξηθήο ερναπνξξφθεζεο / ερναπφζβεζεο κε θαηάιιεια παλέια φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

Σα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε 

λένπ ςχθηε φιεο νη λέεο ή ηξνπνπνηεκέλεο ζσιελψζεηο θαη θαισδηψζεηο θαη ηα πιηθά ηνπο, 

φπσο θαη ηα πιηθά ηεο ερναπφζβεζεο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ ε νπνία ζα ηα 

ζρνιηάζεη εάλ απαηηείηαη θαη ηειηθά ζα ηα εγθξίλεη πξηλ ηελ πξνκήζεηα ηνπ λένπ ςχθηε.  

Μηθξέο απνθιίζεηο απφ ηα πξνδηαγξαθφκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη επηδφζεηο, κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν αιιά ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο, κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηνλ ρψξν γηα 

ελεκέξσζε ελψ ηα πθηζηάκελα ζρέδηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά (κε ηνλ αξρηθφ ςχθηε πνπ 

αζηφρεζε) είλαη επίζεο ζηελ δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο 

Γηαθήξπμεο.  
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2. ΑΕΡΟΦΤΚΣΟ ΦΤΚΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οη αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ζε ςχμε ζα θαιχπηνληαη απφ έλα (1) αεξφςπθην ζπγθξφηεκα 
παξαγσγήο ςπρξνχ λεξνχ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην δψκα / ηαξάηζα ηνπ 3νπ νξφθνπ. 

Σν ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ςπρξνχ λεξνχ ζα είλαη αεξφςπθην κε ειηθνεηδείο 
πεξηζηξνθηθνχο ζπκπηεζηέο (screw) θαη ζα έρεη υσκηική απόδοζη ηνπιάρηζηνλ 500 KW 

ζηοσς 35 C. 

Σν ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα ιεηηνπξγεί ζην χπαηζξν (ρσξίο ππφζηεγν) 
ζε πεξηβάιινλ κε:  

 Διάρηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο : -10 C. 

 Μέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο :  46 C. 

 ρεηηθή πγξαζία: 20 – 100%. 

Σν ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα δηαζέηεη ζήκαλζε CE θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλν, θαηαζθεπαζκέλν 
θαη ειεγκέλν ζε εξγνζηάζην κε ζχζηεκα πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008 θαη 
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 14001:2004. Οη 
δεκνζηεπκέλεο απνδφζεηο ηνπ κεραλήκαηνο ζα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηε Eurovent. Οη 
απνδφζεηο ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ 
πηζηνπνηεκέλν πξφγξακκα επηινγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ην ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
αθφινπζεο επξσπατθέο νδεγίεο : 

 Οδεγία κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 98/37/EC ηξνπνπνηεκέλε 

 Οδεγία ρακειήο ηάζεο  2006/95/CEE 

 Οδεγία ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο 2004/108/CEE ηξνπνπνηεκέλε θαη κε ηηο 
εθαξκφζηκεο ζπζηάζεηο ησλ Δπξσπατθψλ standards 

 Αζθάιεηα κεραλήκαηνο, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο ζηα κεραλήκαηα, γεληθέο νδεγίεο : EN 
60204-1 

 Ραδηελεξγέο ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο : IEC 61000-3-3 

 Αγψγηκεο ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο : IEC 61000-6-4 

Σν ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ, εμ’ νινθιήξνπ ζπλαξκνινγεκέλν ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ζηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπ πεξηιακβάλνληαη νη ζσιελψζεηο ηνπ 
ςπθηηθνχ πγξνχ, νη εζσηεξηθέο θαισδηψζεηο, ν πίλαθαο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη 
ειέγρνπ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ, έηνηκα γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία. 

Σν ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα έρεη ππνβιεζεί ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο αληνρήο ζε πίεζε, ζα έρεη πιεξσζεί κε ςπθηηθφ πγξφ θαη ζα 
πεξηέρεη ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα ςπθηέιαηνπ. Οη κνλάδεο ζα έρνπλ ειεγρζεί ιεπηνκεξψο 
φζνλ αθνξά ηελ ζηεγαλφηεηα γηα απψιεηεο ςπθηηθνχ πγξνχ. Σε ζπλαξκνιφγεζή ηνπ ζα 
αθνινπζήζεη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κε ηξνθνδφηεζε λεξνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
θαηαιιειφηεηαο φισλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ςπθηηθψλ θπθισκάησλ. 

Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ ην ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε 
θνηλή βάζε πνπ πξνζδίλεη αθακςία ζην φιν ζπγθξφηεκα. Η βάζε είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε 
ραιχβδηλα πξνθίι ηχπνπ Ι, γαιβαληζκέλα θαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο κε 
αθξπιηθφ ρξψκα.  
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Ο έιεγρνο ηεο απνδφζεσο ησλ ζπκπηεζηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη ζπλερήο θαη ζα 
εθηειείηαη κέζσ γξακκηθήο βαιβίδαο (αλαινγηθή ξχζκηζε). 

Σν ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα δηαζέηεη ειεθηξνληθέο εθηνλσηηθέο βαιβίδεο ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ε ππεξζέξκαλζε ηνπ ςπθηηθνχ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπκπηεζηνχ ζε κεησκέλε πίεζε ζπκπχθλσζεο θαη επνκέλσο ρακειή θαηαλάισζε. 

Σν υσκηικό μέζο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη ην νηθνινγηθφ 
R134a. 

Πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο απφ ην εξγνζηάζην, απηφ ζα έρεη 
ππνβιεζεί ζε δνθηκή ιεηηνπξγίαο θαη πηζηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο νκαιήο απνθφξηηζεο 
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

2.2 ΤΜΠΙΕΣΕ 

Σν ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ δχν εκηεξκεηηθνχο, επηζθέςηκνπο ειηθνεηδείο 
πεξηζηξνθηθνχο ζπκπηεζηέο SCREW. Οη ζπκπηεζηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο 
γηα απνζπλαξκνιφγεζε απφ ην ςπθηηθφ δίθηπν, γηα επηζεψξεζε ή ηηο δηάθνξεο αλάγθεο 
ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο. Όια ηα πεξηζηξεθφκελα κέξε ηνπο ζα είλαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά 
δπγνζηαζκηζκέλα. 

Σα ζηξνθεία ηνπ θάζε ζπκπηεζηή ζα είλαη ειηθνεηδή εγθαηεζηεκέλα ζε ρσξηζηφ θέιπθνο απφ 
ηνλ θηλεηήξα θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ καζίθ ράιπβα κε ηελ απαηηνχκελε αθακςία γηα 
ζσζηή ιεηηνπξγία. 

Σα ζηξνθεία ηνπ θάζε ζπκπηεζηή ζα είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλα κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα 
ρσξίο ηελ παξεκβνιή γξαλαδηψλ κεηάδνζεο θίλεζεο γηα ειαρηζηνπνίεζε θαη απνθπγή 
κεραληθψλ θζνξψλ – βιαβψλ. 

Ο θηλεηήξαο ηνπ θάζε ζπκπηεζηή ζα ςχρεηαη απφ ην ςπθηηθφ κέζν, θαη ζα είλαη δηπνιηθφο. Ο 
ειαηνδηαρσξηζηήο ζα επηηξέπεη ειάρηζηε θπθινθνξία ειαίνπ ιηπάλζεσο ζην ςπθηηθφ 
θχθισκα.  

Σν ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο αλά θάζε, βαζηζκέλε ζε 
ειεθηξνληθφ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πεξηειίμεσλ. Σα θηβψηηα ησλ αθξνδεθηψλ ζα είλαη 
πδαηνζηεγή.  

Η θπθινθνξία ηνπ ειαίνπ γηα ηελ ιίπαλζε ησλ ηξηβέσλ θαη ε έθρπζε ζην θέιπθνο ηνπ θάζε 
ζπκπηεζηή ζα γίλεηαη κε δηαθνξηθή πίεζε ρσξίο αληιία ιαδηνχ. Σν δίθηπν ηνπ ειαίνπ ζα 
πεξηιακβάλεη θίιηξν, ζσιελνεηδείο βαιβίδεο θαη δηαθφπηε ξνήο. 

Κάζε ζπκπηεζηήο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε έλα κνλνθαζηθφ ζεξκαληήξα ιαδηνχ, ν νπνίνο 
ειέγρεηαη απφ ην κηθξνυπνινγηζηή γηα λα δηαηεξεί ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ ζηα 
επηζπκεηά φξηα. 

Η εθθίλεζε ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα γίλεηαη ζε θαηάζηαζε απνθφξηηζεο, αθφκα θη αλ 
ππάξρεη θνξηίν ζηνπο θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο. 

Κάζε έλαο ζπκπηεζηήο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζχζηεκα γξακκηθήο, αλαινγηθήο ξχζκηζεο 
ηεο απφδνζεο, θάιπςεο ηνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ. Ο ηξφπνο απνθφξηηζεο ηνπ ζπκπηεζηή θαη 
φρη ην είδνο ηεο εθηνλσηηθήο βαιβίδαο, είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηελ απνθφξηηζε ηνπ 
ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κηαο θαη ν ξφινο ηεο δεχηεξεο είλαη λα δηαηεξεί ειεγρφκελα 
ζηαζεξή ηελ ππεξζέξκαλζε γηα ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ ηα θάζε θνξά 
ςπθηηθά θνξηία. 
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Η ειάρηζηε απνθφξηηζε ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20%. 
 
 

2.3 ΕΝΑΛΛΑΚΣΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ 
Σν ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζα δηαζέηεη πιαθνεηδή ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο κε ζπγθνιιεκέλεο 
πιάθεο (ζπγθφιιεζε αλνμείδσηνπ ράιπβα θαη ραιθνχ). 

Ο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο λεξνχ ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία 
κε πνζφηεηα ςπθηηθνχ πγξνχ πνπ δελ μεπεξλά ηα 0,35 kg/KW ηεο νλνκαζηηθήο ςπθηηθήο 
απφδνζεο. 

Η κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζηελ πιεπξά ηνπ λεξνχ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 1Mpa. 

Ο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο λεξνχ ζα είλαη πιήξσο κνλσκέλνο κε αθξψδεο πιηθφ θιεηζηψλ 
θπςειψλ κε επίζηξσζε βηλπιίνπ θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πξνζηαηεπκέλνο απφ ηνλ θίλδπλν 
παγψκαηνο, ζηε ζπλέρεηα ε παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο γίλεηαη κε κία 
ζπζθεπή ζέξκαλζεο, ε νπνία ειέγρεηαη απηφκαηα απφ κία ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ 
κηθξνεπεμεξγαζηή ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

Ο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο λεξνχ ζα δηαζέηεη κία ζχλδεζε εηζφδνπ θαη κία ζχλδεζε εμφδνπ 
λεξνχ. 

 

2.4 ΤΜΠΤΚΝΧΣΗ 

Ο ζπκππθλσηήο ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη αεξφςπθηνο κε ζηνηρεία κνξθήο V 
θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιθφ κε πηεξχγηα αινπκηλίνπ, κεραληθά εθηνλσκέλα ζ’ φιε ηελ 
επηθάλεηα ηεο ζσιήλαο. Ο ζπκππθλσηήο πεξηιακβάλεη ππνςχθηε θαη ςπγείν ειαίνπ 
ιηπάλζεσο. 

Οη αλεκηζηήξεο ηνπ ζπκππθλσηή ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη θαηαθφξπθνη απ’ 
επζείαο κεηαδφζεσο θηλήζεσο, αμνληθνί θαη ρακεινχ αξηζκνχ ζηξνθψλ γηα αθφκε 
κεγαιχηεξε κείσζε ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ.  

Σα πηεξχγηα ζα είλαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλα γηα ιεηηνπξγία ρσξίο 
θξαδαζκνχο.  

Οη πξνθπιαθηήξεο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ κε νμεηδσηηθή πξνζηαζία, απφ ραιχβδηλα 
πιέγκαηα αζθάιεηαο επελδεδπκέλα.  

Οη θηλεηήξεο ησλ αλεκηζηήξσλ ζα είλαη ηξηθαζηθνί, κε κφληκε ιίπαλζε ησλ ηξηβέσλ θχιηζεο 
(ξνπιεκάλ) θαη ζα θέξνπλ εζσηεξηθφ ζεξκηθφ πξνζηαζίαο απφ ππεξθφξησζε.  

 

2.5 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Σν πεξίβιεκα ηεο κνλάδαο θαη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ γαιβαληζκέλν 
ράιπβα ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 ρηιηνζηφ θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε κία εμ νινθιήξνπ 
βακκέλε θαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλε βάζε απφ ράιπβα.  

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα ζπλδένληαη ζην εξγνζηάζην, είλαη αδηάβξνρνη 
θαη δηαζέηνπλ ζπξίδεο πξφζβαζεο πνπ αλνίγνπλ ηειείσο.  

Η ζπξίδα πξφζβαζεο ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε απνδεχθηε ηζρχνο θαη 
κε επθξηλείο ελδείμεηο δηαθνπήο ή ζπλέρεηαο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηελ κνλάδα. 
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Ο ζθειεηφο ηεο βάζεο ζα δηαζέηεη εππξφζηηα θαη θαηάιιεια ζεκεία αλχςσζεο γηα εχθνιε 
θαη αζθαιή κεηαθίλεζε ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο. 

Σν ζχζηεκα ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηηο ιακαξίλεο ηνπ πεξηβιήκαηνο 
είλαη ζε ζέζε λα αληέμεη ηνπιάρηζηνλ 500 ψξεο δνθηκήο κε ςεθαδφκελε λέθσζε αιαηηνχ. 

 

2.6 ΦΤΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ 

Η κνλάδα ζα δηαζέηεη 2 ςπθηηθά θπθιψκαηα, κε δχν ζπκπηεζηέο κε παξάιιειε ζχλδεζε ζε 
θάζε θχθισκα. 

Γηα θάζε ςπθηηθφ θχθισκα ζα δηαζέηεη: 

 Μνξθνηξνπείο πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο 

 Λπφκελν θίιηξν – αθπγξαληήξα αεξίσλ αλαξξφθεζεο 

 Μία ζεξκνζηαηηθή εθηνλσηηθή βαιβίδα αλά ςπθηηθφ θχθισκα 

 Μία ηεηξάνδε βαιβίδα αλά ςπθηηθφ θχθισκα 

 Έλα ζπιιέθηε πγξνχ ςπθηηθνχ κέζνπ αλά ςπθηηθφ θχθισκα 

 Θχξα πίεζεο ζε θάζε ςπθηηθή ζσιήλσζε 

 Βαιβίδα αλαθνχθηζεο πςειήο πίεζεο 

 Πιήξεο πνζφηεηα ςπθηηθνχ πγξνχ HFC-134a  θαη ιαδηνχ 

 Γηπιφο πξεζζνζηάηεο πςειήο πίεζεο 

Όιε ε γξακκή αλαξξφθεζεο θαζψο θαη ε γξακκή ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ απφ ηελ έμνδν ηεο 
εθηνλσηηθήο βαιβίδαο κέρξη ηνλ εμαηκηζηή ζα είλαη κνλσκέλε κε εχθακπηε θπςεισηή 
αθξψδε κφλσζε. 

 

2.7 ΧΛΗΝΧΕΙ ΝΕΡΟΤ 

Σα ζπεηξνεηδή ξαθφξ γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ πξφηππν ISO θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβιήκαηνο 
ηεο κνλάδαο.  

Θα δηαζέηεη επίζεο θαη έλα εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλν ειεθηξνληθφ δηαθφπηε ξνήο. 

Δπίζεο ζα ππάξρνπλ θαη δχν ζπξίδεο πίεζεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε κεηξεηψλ, 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ηεο πηψζεο πίεζεο ηνπ εμαηκηζηή. 

 

2.8 ΠΙΝΑΚΑ ΙΥΤΟ 

Οη εθθηλεηέο ησλ ζπκπηεζηψλ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ζηεγαλφ θηβψηην ηχπνπ IP 55 θαηά 
ηα επξσπατθά CEI κε αθαηξεηά θαιχκκαηα γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ. Η πφξηα ηνπ 
θηβσηίνπ ηνπ εθθηλεηή ζα είλαη καλδαισκέλε κε ην δηαθφπηε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Αθφκε ζην θηβψηην ηνπ εθθηλεηή ζα πεξηιακβάλνληαη : 

 αθξνδέθηεο ηζρχνο θάζε ζπκπηεζηή  

 εθθηλεηέο (starters), ησλ ζπκπηεζηψλ 

 νη αζθάιεηεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  
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 κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο γηα θάζε ηζρχ εηζφδνπ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ππεξέληαζεο 

 εθθηλεηέο (starters) ησλ αλεκηζηήξσλ θαη πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο 

 γεληθφ δηαθφπηε θαη καλδάισζε ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε 
 
 

2.9 ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΥΟΤ 
Ο αδηάβξνρνο πίλαθαο ειέγρνπ, ζα πεξηιακβάλεη εθθηλεηέο, θαισδίσζε ηζρχνο θαη ειέγρνπ, 
θαη ζα ηνπνζεηείηαη επάλσ ζην ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα. Θα πεξηιακβάλεη επίζεο 
κεηαζρεκαηηζηή απηνκαηηζκνχ ηζρχνο κε μερσξηζηέο αζθάιεηεο, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα 
πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα θπθιψκαηα. 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο απηφο ζα δηαζέηεη 2 δεπηεξεχνληα θπθιψκαηα ειέγρνπ: 

 χλδεζε κνλνθαζηθνχ ξεχκαηνο 230 volt γηα ηνπο ζεξκαληήξεο αληηπαγσηηθήο 
πξνζηαζίαο ηνπ εμαηκηζηή θαη ην θχθισκα ειέγρνπ. 

 χλδεζε κνλνθαζηθνχ ξεχκαηνο 24 volt γηα ηα ειεθηξνληθά κέξε ηνπ θπθιψκαηνο 
ειέγρνπ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΥ 

Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θξχνπ λεξνχ ζα είλαη βαζηζκέλνο ζε κηθξνεπεμεξγαζηή γηα 
λα εκθαλίδεηαη ε ζεξκνθξαζία λεξνχ θαη ςπθηηθνχ, ε πίεζε ςπθηηθνχ θαη  ν δηαγλσζηηθφο 
έιεγρνο. 

Σν βαζηζκέλν ζε κηθξνεπεμεξγαζηή ρεηξηζηήξην ζα δηαηίζεηαη καδί κε ην ςπθηηθφ 
ζπγθξφηεκα. Η ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, δηάηαμε θαη ν έιεγρφο ηνπ ζα γίλνληαη ζην 
εξγνζηάζην. 

Ο έιεγρνο κέζσ κηθξνεπεμεξγαζηή ζα δηαζθαιίδεη έιεγρν θνξηίνπ, εληνπηζκφ βιαβψλ, 
εθθίλεζε ζπκπηεζηψλ θαη αλεκηζηήξσλ, έιεγρν απφςπμεο, δηαγλσζηηθφ έιεγρν θαη γεληθή 
επνπηεία. 

Θα δηαζέηεη κεραληζκφ ειέγρνπ πνπ ζα παξέρεη ηηο αθφινπζεο νζφλεο πιεξνθνξηψλ θαη 
δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ: 

 Πξνζηαζία ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θξχνπ λεξνχ 

 Πξνζηαζία πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο ςπθηηθνχ 

 Πεξηνξηζκφο θνξηίνπ ηνπ ζπκπηεζηή ζε πςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ επηζηξνθήο. 

 Γηαδνρηθή ιεηηνπξγία αλεκηζηήξσλ ηνπ ζπκππθλσηή γηα ηελ απηφκαηε έλαξμε θαη παχζε 
ησλ αλεκηζηήξσλ, σο απφθξηζε ζηηο αιιαγέο ησλ θνξηίσλ θαη ηεο πίεζεο ηνπ 
ζπκππθλσηή γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο κνλάδαο. 

 Πξνζηαζία ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θξχνπ λεξνχ 

 Πξνζηαζία πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο ςπθηηθνχ 

 Πεξηνξηζκφο θνξηίνπ ηνπ ζπκπηεζηή ζε πςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ επηζηξνθήο. 

 Γηαδνρηθή ιεηηνπξγία αλεκηζηήξσλ ηνπ ζπκππθλσηή γηα ηελ απηφκαηε έλαξμε θαη παχζε 
ησλ αλεκηζηήξσλ σο απφθξηζε ζηηο αιιαγέο ησλ θνξηίσλ θαη ηεο πίεζεο ηνπ 
ζπκππθλσηή γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο κνλάδαο. 

 Δκθάληζε δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ 

 πκπηεζηέο: Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (αλνηρηνί / θιεηζηνί), πξνζηαζία ρξνληθνχ 
επαλεθθίλεζεο 
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 Οζφλε θπθιψκαηνο ζε ιεηηνπξγία απφςπμεο 

Θα δηαζέηεη ηα αθφινπζα φξγαλα ειέγρνπ αζθάιεηαο κε ηηο πιεξνθνξίεο δηαγλσζηηθνχ 
ειέγρνπ ζηελ νζφλε δηαζχλδεζεο κε ην ρεηξηζηή 

 Πξνζηαζία ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θξχνπ λεξνχ 

 Τςειή πίεζε ςπθηηθνχ 

 Απψιεηα ξνήο θξχνπ λεξνχ 

 Δπαθή ή I/O γηα απνκαθξπζκέλε παχζε ιεηηνπξγίαο 

 Σεξκαηηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή εμσηεξηθψλ εληνιψλ ιεηηνπξγίαο 

 Τπεξθφξηηζε ξεχκαηνο θηλεηήξα 

 Βιάβε ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο λεξνχ εμφδνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 
ρεηξηζηήξην 

 Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηή (αλνηρηφο / θιεηζηφο) 

 Κχθισκα ζε ιεηηνπξγία απφςπμεο (ζέξκαλζε) 

Θα δηαζέηεη ηα αθφινπζα φξγαλα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο: 

 Ρπζκηδφκελε κέγηζηε ηηκή ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο εθθίλεζεο γηα ηελ απνθπγή ζπλερνχο 
έλαξμεο θαη παχζεο ηνπ ζπκπηεζηή. 

 Έιεγρνο πεξηνξηζκνχ  θνξηίνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζπκπηεζηή ζε πςειή 
ζεξκνθξαζία λεξνχ επηζηξνθήο. 

 Υεηξηζηήξην απνθφξηηζεο πίεζεο ζε ζπλζήθεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο 
πνπ απνθνξηίδεη ηνπο ζπκπηεζηέο γηα λα δηαηεξείηαη ε πίεζε θαηάζιηςεο ππφ έιεγρν θαη 
λα είλαη δπλαηή ε απνθπγή κηθξψλ βιαβψλ ιφγσ πςειήο ζε κέξεο πνπ ε ζεξκνθξαζία 
ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ππεξβαίλεη ηηο ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ. 

 Όξγαλν ειέγρνπ θιεηδψκαηνο ιφγσ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο κε 
ξπζκηδφκελε ζεκεία ξχζκηζεο. 

 Γηαδνρηθή ιεηηνπξγία αλεκηζηήξσλ ηνπ ζπκππθλσηή γηα ηελ απηφκαηε έλαξμε θαη παχζε 
ησλ αλεκηζηήξσλ σο απφθξηζε ζηελ πίεζε ζπκπίεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Αλεμαξηεζία ησλ θπθισκάησλ θαηά ηελ απφςπμε. 

Θα δηαζέηεη κνλάδα δηαζχλδεζεο κε ην ρξήζηε κε ηα ειάρηζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ρχζκηζε ηνπ ζεκείνπ επηινγήο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ εμφδνπ 

 Οζφλε ζεξκνθξαζηψλ λεξνχ εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

 Οζφλε πίεζεο ζπκπχθλσζεο γηα ηα θπθιψκαηα έλα θαη δχν 

 Οζφλε πίεζεο αλαξξφθεζεο γηα ηα θπθιψκαηα έλα θαη δχν 

 Οζφλε ζεξκνθξαζίαο αέξα πεξηβάιινληνο 

 Οζφλε ζεξκνθξαζίαο ζπκπχθλσζεο γηα ηα θπθιψκαηα έλα θαη δχν 

 Οζφλε ζεξκνθξαζίαο αλαξξφθεζεο γηα ηα θπθιψκαηα έλα θαη δχν 

Θα δηαζέηεη αθξνδέθηεο (ρσξίο κφληκε παξνπζία ηάζεο) γηα λα είλαη δπλαηφο ν δηαγλσζηηθφο 
έιεγρνο ηνπ ζπκπηεζηή. 

Θα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλε δηάηαμε πξνζηαζίαο ιφγσ δεκηνπξγίαο πάγνπ.  

Θα δηαζέηεη εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν πξνγξακκαηηζκφ ψξαο. 

Θα δηαζέηεη έιεγρν έλαξμεο / παχζεο ηνπ θξχνπ λεξνχ. 
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Ο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο ζα πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ελφο θαηαιφγνπ κε ηνπο 
200 ηειεπηαίνπο ζπλαγεξκνχο κε έλδεημε εκεξνκελίαο θαη ψξαο. 

Θα δηαζέηεη κνλάδα δηαζχλδεζεο επηθνηλσλίαο γηα άκεζε θαη εχθνιε δηαζχλδεζε κε  
χζηεκα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα βαζηθφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο.  
 

2.10 ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 
ην standard εμνπιηζκφ ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ: 

 Αζθαιεηναπνδεχθηεο 

 Eθθίλεζε κε δηαθφπηε αζηέξα - ηξίγσλνπ 

 Αληηπαγσηηθή πξνζηαζία εμαηκηζηή 

 Πξνζηαζία απφ κεηαβνιέο ηεο ηάζεο 

 Πξνζηαζία απφ δηαθνπέο θάζεσλ 

 Μαλφκεηξα ςπθηηθψλ θπθισκάησλ 

 Διαζηηθά αληηδνλεηηθά ζηεξίγκαηα 

 Γηαθφπηεο ξνήο (Flow switch) 

 Κάξηα επηθνηλσλίαο κε Κεληξηθφ χζηεκα Διέγρνπ 

 

3. ΕΡΓΑΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Ο ςχθηεο ζα εγθαηαζηαζεί ζην δψκα / ηαξάηζα ηνπ 3νπ νξφθνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζην δηαζέζηκν ρψξν, πνπ ζα ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο.  

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κεηαθεξζεί ν ςχθηεο ζην δψκα / 
ηαξάηζα ζηνλ 3ν φξνθν ηνπ  θηηξίνπ ηεο ΑΜ, κε ηελ βνήζεηα αλπςσηηθνχ γεξαλνχ 
θαηάιιεινπ θαη αζθαινχο κεγέζνπο, θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζηε 
κεηαθνξά απφ ηε ιεσθφξν Μεζνγείσλ σο ην δψκα (πρ. ειεθηξηθνί ζηχινη-θαιψδηα ΓΔΗ), 
φζν θαη ζην ίδην ην επίπεδν ηεο ηαξάηζαο / δψκαηνο κέρξη ηελ ηειηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο κε 
ηνπο δηάθνξνπο πξφζζεηνπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο (πθηζηάκελεο κνλάδεο θιηκαηηζκνχ, 
πθηζηάκελεο νδεχζεηο ζσιελψζεσλ ζην δάπεδν ηεο ηαξάηζαο ή επηηνίρηα) ελψ ζα απαηηεζεί 
θαη ε ζρεηηθή άδεηα θιεηζίκαηνο ηνπ ππνθείκελνπ νδνζηξψκαηνο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
ςχθηε. Όια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά. 

Ο ςχθηεο ζα ζπλδεζεί κε ηνπο πθηζηάκελνπο ραιθνζσιήλεο πάρνπο ηνηρψκαηνο 1mm. Δάλ 
θξηζεί απαξαίηεην ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο απηψλ ησλ ζσιήλσλ. Σα ηκήκαηα 
ζσιήλσλ, πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ, ζα κνλσζνχλ επίζεο κε κφλσζε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
19mm ηχπνπ Armaflex. Η κφλσζε ζα επηθαιπθζεί κε ην θαηάιιειν αθξπιηθφ χθαζκα γηα 
πξνζηαζία. 

Σα θαιψδηα ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ ζα νδεχζνπλ εληφο ησλ πθηζηάκελσλ ζραξψλ 
θαισδίσλ. Όπνπ δελ ππάξρνπλ ζράξεο θαισδίσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο πιαζηηθψλ 
εχθακπησλ ή επζχγξακκσλ ειεθηξνινγηθψλ ζσιήλσλ ή λέσλ ηνπηθψλ ηκεκάησλ ζραξψλ 
εθφζνλ απαηηεζνχλ. 
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Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ έλα ρξνλνδηάγξακκα ησλ ελεξγεηψλ θαη 
εξγαζηψλ κειέηεο, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θχζε ησλ 
εξγαζηψλ, ηνπο ρξφλνπο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηηο δπζθνιίεο εξγαζηψλ θαη 
εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, πνπ 
παξαπέκπνπλ (ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο) θαη ζε εξγαζίεο εθηφο θαλνληθνχ 
σξαξίνπ (δει. κεηά ηηο 4:00 κκ), ηηο δνθηκέο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ρξήζε 
ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 

Δθηφο ηεο θαζαπηφ εγθαηάζηαζεο ηνπ ςχθηε ζα απαηηεζεί επίζεο ζπκπιήξσζε ζηελ 
πεξηκεηξηθή ερναπνκφλσζε ηνπ ελ ιφγσ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ λφηην ηνίρν 
πνπ πεξηβάιιεη ηνλ ρψξν (πνπ είλαη ηνίρνο ηνπ θηηξίνπ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ) ζα πξέπεη λα 
εγθαηαζηαζνχλ παλέια ερναπνξξφθεζεο / ερναπφζβεζεο απφ χςνπο πεξίπνπ 1 κ έσο 
χςνο πεξίπνπ 4 κ θαη ζε κήθνο πεξίπνπ 5.5 κ, απφ πιηθά θαηάιιεια γηα εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο κε επηθαλεηαθά κεηαιιηθά δηάηξεηα παλέια θαη θαηάιιειε ζηήξημε / αλάξηεζε θαη 
θαηάιιειν πηζηνπνηεκέλν πιηθφ ερναπφζβεζεο εζσηεξηθά πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 7 
εθαηνζηψλ.  

Δπίζεο ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ ρψξνπ φπνπ ππάξρεη δσκάηην κε θαπζηήξεο, αληιίεο θαη 
ειεθηξηθνχο πίλαθεο, θαη πάλσ απφ απηφ, ζα επεθηαζνχλ ηα παλέια ερναπνξξφθεζεο / 
ερναπφζβεζεο ζε χςνο απφ ηελ νξνθή ηνπ δσκαηίνπ ζε πεξίπνπ 1 κ πάλσ απφ απηφ θαη 
ζε ζπλνιηθφ κήθνο 6 κ πεξίπνπ έσο ηα πθηζηάκελα παλέια ερναπνξξφθεζεο ζηελ βφξεηα 
πιεπξά ηνπ ρψξνπ, επηζεκαίλνληαο φηη ην αθξηβέο γεσκεηξηθφ ζρήκα ησλ ελ ιφγσ παλέισλ 
ζπλνιηθά είλαη ηξαπεδνεηδέο ιφγσ ηεο θιίζεο ηεο νξνθήο ηνπ δσκαηίνπ. Σα παλέια απηά ζα 
ζηεξηρηνχλ θαηάιιεια κε ππνζηπιψκαηα / θνηινδνθνχο θαη ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο φπσο 
απαηηείηαη, εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή ζηήξημή ηνπο απφ ην ίδην βάξνο ηνπο θαη ηελ 
αλακελφκελε δπζκελή αλεκνπίεζε. 

Οη φπνηνη αξκνί κεηαμχ ησλ λέσλ ερναπνξξνθεηηθψλ παλέισλ ή/θαη ζηελ ζπλαξκνγή ηνπο 
κε ηα πθηζηάκελα ζα πιεξσζνχλ κε ζθξαγηζηηθφ πιηθφ (καζηίρε ή άιιν) γηα εμάιεηςε ηεο 
κεηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζην πεξηβάιινληα ρψξν. 

4. ΔΟΚΙΜΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ο αλάδνρνο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα εθηειέζεη πιήξε ζεηξά απφ δνθηκέο θαη 
αληίζηνηρεο κεηξήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο ιεηηνπξγίαο. 

 

5. ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ζα εγθαηαζηήζεη γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο (Μάτνο – Οθηψβξηνο) ζα γίλεηαη κεληαία ν έιεγρνο ησλ εμήο: 

 Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 Οπηηθναθνπζηηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηή 

 Μέηξεζε ζεξκνθξαζηψλ ζπκπχθλσζεο θαη εμάηκηζεο αλά θχθισκα 

 Έιεγρνο ππεξζέξκαλζεο θαη ππφςπμεο αλά θχθισκα 

 Οπηηθφο έιεγρνο δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ, κέηξεζε πίεζεο αλαξξφθεζεο θαη 
θαηάζιηςεο αλά θχθισκα θαη ζπκπιήξσζε ςπθηηθνχ πγξνχ (εάλ απαηηείηαη) 

 Έιεγρνο δηαξξνψλ ςπθηηθνχ ειαίνπ θαη ζπκπιήξσζε (εάλ απαηηείηαη) 

 Μέηξεζε πηέζεσλ θπθισκάησλ ςπθηηθνχ ειαίνπ 

 Έιεγρνο πιήξσζεο δηθηχνπ ςπρξνχ λεξνχ 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ θαη απηνκαηηζκνχ, αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο 
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 Ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξσλ, έιεγρνο κφλσζεο πεξηέιημεο 

 Έιεγρνο θαη ζχζθημε ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ, γεηψζεσλ, θαισδίσλ παξνρήο θαη 
απηνκαηηζκνχ 

 Έιεγρνο θίιηξνπ ζσιήλα αλαξξφθεζεο ζπκπηεζηή 

 Έιεγρνο θίιηξνπ ιαδηνχ ιίπαλζεο ζπκπηεζηή 

 Γεληθή ζπληήξεζε ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Παξάζεζε έθζεζεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ (ηπρφλ επηπιένλ εξγαζίεο 
θαη ζπρλφηεηεο εθηέιεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε) 

 Αλάιπζε ειαίνπ ζπκπηεζηψλ – παξάζεζε απνηειεζκάησλ 

 Αληηθαηάζηαζε ειαίνπ ζπκπηεζηή (εάλ απαηηείηαη) θαζψο θαη εζσηεξηθψλ – εμσηεξηθψλ 
θίιηξσλ ειαίνπ θαη θίιηξνπ πγξαζίαο 

 Μέηξεζε ζεξκνθξαζηψλ ζπκπηεζηή 

 Έιεγρνο ινγηζκηθνχ ειέγρνπ 

 Καζαξηζκφο ζπγθξνηήκαηνο, θηλεηήξα θαη ζηνηρείνπ 

 Έιεγρνο θζνξψλ βαθήο, κνλψζεσλ θαη απνθαηάζηαζε απηψλ 

 πκπιήξσζε ηνπ εκεξνιφγηνπ – αλαθνξά πξνβιεκάησλ 

 

6. ΥΕΔΙΑ «Χ ΚΑΣΑΚΕΤΑΘΗ» ΚΑΙ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ / ΤΝΣΗΡΗΗ 

Ο αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζρέδηα θαη έγγξαθα «Χο θαηαζθεπάζζε» θαζψο θαη φια ηα 
απαηηνχκελα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζε 2 αληίηππα θαη ειεθηξνληθά, κεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 
 
 

7. ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΛΙΣΑ ΕΡΓΑΙΧΝ 
Σν αληηθείκελν θαη ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κπνξεί λα 
πεξηγξαθεί πεξηιεπηηθά κε ηελ παξαθάησ ιίζηα. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο θάζε εξγαζίαο 
θαίλνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο. 

A. Απνκάθξπλζε ηνπ πθηζηάκελνπ ςχθηε θαη κεηαθνξά ηνπ ζην ρψξν, πνπ ζα ππνδεηρζεί 
απφ ηελ ΑΜ. 

B. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αεξφςπθηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ ηαξάηζα 3νπ 
νξφθνπ 

C. χλδεζε ηνπ λένπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε ηα πθηζηάκελα δίθηπα ζσιελψζεσλ. 
Απνμήισζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ / εμαξηεκάησλ ζε πεξηπηψζεηο αιιαγήο δηακέηξνπ ή 
εληνπηζκνχ θζνξάο ησλ πθηζηάκελσλ. 

D. χλδεζε-θαισδηψζεηο ηνπ πίλαθα ηζρχνο/ειέγρνπ  ηνπ λένπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
κε ηνλ πθηζηάκελν πίλαθα ηνπ κεραλνζηαζίνπ. 

E. Απνθνκηδή ηνπ απνμεισζέληνο πθηζηάκελνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ (ζσιήλεο, θαιψδηα). 

F. Δγθαηάζηαζε ερναπνξξνθεηηθψλ παλέισλ ζπκπιεξψλνληαο ηα πθηζηάκελα ζνλ ρψξν 
εγθαηάζηαζεο ηνπ ςχθηε. 

G. Γνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

H. ρέδηα θαη έγγξαθα "σο θαηαζθεπάζζε" θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο/ζπληήξεζεο. 
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