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ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το ΕΚ προχωρεί στη γενική συμμόρφωση των συστημάτων παραγωγής θερμότητας και ψύξης με βάση το 

πρόγραμμα που παρατίθεται συνοπτικά κατωτέρω και, εν συνεχεία, λεπτομερώς στα κεφάλαια που 

ακολουθούν: 

 κατάργηση του λέβητα 

 αντικατάσταση του ψύκτη και του λέβητα με νέα αντλία θερμότητας  

 κατάργηση όλων των πρωτευόντων κυκλωμάτων, των συλλεκτών και των παρελκομένων (δοχεία 

διαστολής, δεξαμενή αδρανείας στο στέγαστρο) και αντικατάστασή τους από νέα συστήματα 

εσωτερικής διανομής των σωληνώσεων, όπου περιλαμβάνεται και αριθμός κυκλωμάτων καθώς και 

των χαράξεών τους 

 αντικατάσταση των δευτερευουσών αντλιών από νέες αντλίες με χαρακτηριστικά παρεμφερή με αυτά 

των εγκατεστημένων επί του παρόντος αντλιών 

 αντικατάσταση του συνόλου των μονάδων fan coil μαζί με τα παρελκόμενα, διατηρώντας ωστόσο τα 

χαρακτηριστικά τους, με εξαίρεση αυτών που απώλεσαν την αρχική τους λειτουργία, τα οποία και θα 

καταργηθούν 

 οι ηλεκτρικοί πίνακες στους ορόφους διατηρούνται  

 η καλωδίωση των μονάδων fan coil πραγματοποιείται είτε με την υφιστάμενη καλωδίωση είτε με νέα 

καλωδίωση που θα εγκατασταθεί. Στην τιμή πρέπει να περιληφθούν τα υλικά καθώς και η εργασία 

 τα υφιστάμενα συστήματα τύπου Split πρέπει να διατηρηθούν 

 η Μονάδα Επεξεργασίας του Αέρα που χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό της κύριας αίθουσας 

διατηρείται 

 αποσυναρμολόγηση της διάταξης παροχής αερίου. 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι εργασίες εγκατάστασης αερισμού και κλιματισμού θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και συγκεκριμένα: 

 τον κανονισμό ΕΚ 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που 

καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 

 τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

 τις προδιαγραφές και τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις. 

3. ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο αντισυμβαλλόμενος θα είναι νέα. Θα αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές. 

Τα υλικά για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση έγκρισης σύμφωνα με το έντυπο υποβολής προσφοράς, θα 

συνοδεύονται με πιστοποιητικό έγκρισης. Τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τη λειτουργία τους και θα είναι 

συμβατά μεταξύ τους. 

 

Ο προσφέρων, εφόσον του ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης, δεσμεύεται να σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία 

στον τομέα του περιβάλλοντος και της αγοράς. Σε σχέση με αυτό, επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο υποστηρίζει την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS. 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

4.1. Εκτέλεση 

 Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να υποβάλει, πριν από την έναρξη της φάσης εργοταξίου, προς έγκριση, 

τα σχέδια εκτέλεσης, καθώς και λεπτομερή προγραμματισμό των εργασιών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Ο προγραμματισμός καθώς και τα σχέδια εκτέλεσης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
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συγγραφής υποχρεώσεων και έχουν αντιτάξιμη συμβατική αξία σε περίπτωση καθυστέρησης για την 

επιβολή κυρώσεων. 

 Πρέπει να γίνονται σεβαστές οι προδιαγραφές και οι οδηγίες των αρμοδίων αρχών όσον αφορά την 

κυκλοφορία στο εργοτάξιο, την τροφοδοσία και την απομάκρυνση των υλικών, των εργαλείων και του 

εξοπλισμού. 

 Οι ζώνες κυκλοφορίας και εργασίας θα παραμείνουν ελεύθερες. Το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα 

μέτρησης και πρόσβασης στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας σε ενέργεια και νερό. 

 Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που θα διαθέσει ο αντισυμβαλλόμενος θα βρίσκονται σε εξαιρετική 

κατάσταση λειτουργίας και ασφάλειας. 

 Τα στοιχεία και τα έργα που πραγματοποιούνται από άλλους επαγγελματικούς φορείς πρέπει να 

γίνονται σεβαστά. 

 Είναι ευθύνη του αντισυμβαλλομένου να λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες και εξουσιοδοτήσεις που 

αφορούν την εκτέλεση των εργασιών. Το ενδεχόμενο συναφές κόστος επιβαρύνει τον 

αντισυμβαλλόμενο. 

 Η απομάκρυνση των παλαιών εγκαταστάσεων καθώς και τα συναφή έξοδα επιβαρύνουν τον 

αντισυμβαλλόμενο. 

 Η εγκατάσταση δεν παρέχει καμία δυνατότητα αποθήκευσης υλικού, ούτε περιθώριο εγκατάστασης 

εμπορευματοκιβωτίων και, ως εκ τούτου, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να αναλάβει και τα ενδεχόμενα 

έξοδα. 

 Σε αυτά θα προστεθεί και ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες άδειες ή αιτήσεις προς τις τοπικές αρχές και 

τους αρμόδιους οργανισμούς. Οι εν λόγω αιτήσεις αδειοδότησης επιβαρύνουν τον αντισυμβαλλόμενο 

και συγκεκριμένα όσον αφορά: 

- τον αποκλεισμό του δρόμου,  

- τον χειρισμό και την απομάκρυνση των μηχανημάτων,  

- τους γερανούς, 

- την εγκατάσταση προστατευτικού φράκτη περιμετρικά του εργοταξίου,  

- την απόρριψη των υλικών. 

 Επικαιροποίηση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. 

 

4.2. Σχεδιασμός 

 Ο προσφέρων διαβιβάζει λεπτομερές σχεδιασμό των εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του 

ΕΚ, και συγκεκριμένα: 

- να προβεί, σε περίπτωση ανάθεσης, στην αντικατάσταση των διαφόρων τμημάτων της εγκατάστασης 

(μονάδες fan coil και παραγωγή ψυχρού και θερμού αέρα, καθώς και διανομή του) λαμβάνοντας 

υπόψη τις κλιματικές επιπτώσεις. Δηλαδή να παράσχει τη δυνατότητα στο προσωπικό του Γραφείου 

Πληροφοριών να εργάζεται υπό καλές συνθήκες θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

- Τέλος εργασιών: Νοέμβριος 2014. 

 Ο προγραμματισμός και τα σχέδια εκτέλεσης να υποβληθούν με την υποβολή της προσφοράς. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να επικυρώσει τον προγραμματισμό, το αργότερο εντός 15 

ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης. Τότε μόνο μπορεί να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών. 

 

4.3. Βοηθητικές παροχές 

Οι βοηθητικές παροχές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των μοναδιαίων τιμών και περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένα: 
 

 Τη διάθεση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων εργοταξίου 

για τις ίδιες ανάγκες του αντισυμβαλλόμενου 

 Τη διάθεση εργαλείων και εξοπλισμού που αφορούν την εκτέλεση των ανατεθεισών εργασιών  

 Τη σύνδεση με την παροχή ενέργειας και ύδατος για τα εργαλεία και τον εξοπλισμό (η παροχή 

ενέργειας και ύδατος εξασφαλίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 

 Οι διατρήσεις που πραγματοποιούνται στους τοίχους και τα χωρίσματα αποκαθίστανται σύμφωνα με 

τους κανόνες πυρασφαλείας 

 Ο αντισυμβαλλόμενος εξασφαλίζει τη διάθεση κινητών μονάδων για τη θέρμανση και/ή ψύξη των 

χώρων αναλόγως των αναγκών, κατά τη διάρκεια των εργασιών 

 Μέτρα προστασίας και ασφάλειας έναντι ατυχημάτων 



 Παροχή καυσίμου για τις ίδιες ανάγκες του αντισυμβαλλόμενου 

 Διάθεση, συναρμολόγηση, συντήρηση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων για τις ίδιες ανάγκες του 

αντισυμβαλλόμενου 

 Μεταφορά όλων των υλικών στον χώρο του εργοταξίου 

 Απομάκρυνση και απόρριψη όλων των αποβλήτων που δημιούργησε ο αντισυμβαλλόμενος 

 Απομάκρυνση των συσκευασιών των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 

 Προσωρινές και οριστικές παραλλαγές από τον αντισυμβαλλόμενο ή εκπρόσωπό του 

 Παρουσία στις συνεδριάσεις συντονισμού και ασφάλειας. 

 

4.4. Εγγύηση, συντήρηση και εκπαίδευση 

4.4.1. Εγγύηση  
 

Με την υπογραφή της οριστικής παραλαβής της εγκατάστασης παραγωγής και διανομής της θέρμανσης και 

ψύξης, ξεκινά διετής περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 
Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά και με την επιφύλαξη του εργοστασιακού ελέγχου, ο 

αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αντικαθιστά, να επισκευάζει και να αποκαθιστά την εγκατάσταση εντός 

του χρόνου ισχύος της εγγύησης. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή επισκευής ελαττωματικών στοιχείων της 

εγκατάστασης, ενεργοποιείται νέα προθεσμία εγγύησης για τα εν λόγω στοιχεία. Προς τούτο, ο 

αντισυμβαλλόμενος οφείλει να τηρεί και να επικαιροποιεί κατάλογο των αντικαθιστάμενων στοιχείων, 

προσδιορίζοντας το εργοστάσιο παραγωγής, τον τύπο και την ημερομηνία αντικατάστασης. Ο κατάλογος αυτός 

διαβιβάζεται στην εταιρεία συντήρησης των τεχνικών εγκαταστάσεων που έχει συνάψει σύμβαση με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η εγγύηση επιβαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο εκτός και αν αποδείξει ότι η αβαρία ή η δυσλειτουργία οφείλετο 

σε μη φυσιολογική λειτουργία, σε επισκευή ή τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε από τρίτον, χωρίς την εκ 

των προτέρων και έγγραφη σύμφωνη γνώμη του. 

4.4.2. Συντήρηση 

Κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, η προληπτική και θεραπευτική 

συντήρηση της εγκατάστασης παραγωγής και διανομής θερμότητας και ψύξης διασφαλίζεται με ευθύνη του 

αντισυμβαλλομένου. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης παραγωγής και διανομής θερμότητας και 

ψύξης, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συντονίζει τις παρεμβάσεις του αφενός με τους χρήστες του κτιρίου 

και, αφετέρου, με τον αντισυμβαλλόμενο που έχει επιφορτιστεί με τη συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων 

του Γραφείου Πληροφοριών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αλλαγές και να περιοριστεί η οι όχληση των 

χρηστών. 

 

Η προληπτική συντήρηση διασφαλίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οικείου υλικού. 

 

Η θεραπευτική συντήρηση πρέπει να διασφαλίζεται εντός 24 ωρών από τη στιγμή που ο αντισυμβαλλόμενος 

ενημερώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το συμβάν. 

 

4.4.3. Εκπαίδευση 

Ένα μήνα πριν από τη λήξη της διετούς εγγυήσεως, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να διασφαλίσει την 

εκπαίδευση όσον αφορά τη συντήρηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής και διανομής 

θερμότητας και ψύξης, των ατόμων που είναι επιφορτισμένα με τη συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων 

του Γραφείου Πληροφοριών, με βάση σύμβαση που έχει συναφθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

5.1. Λέβητας αερίου και ψύκτης 

Το Γραφείο Πληροφοριών του ΕΚ στην Αθήνα είναι εφοδιασμένο με εγκατάσταση θέρμανσης (λέβητας αερίου 

Ecomax: 25000 Kcal/h, ήτοι 29 kW) και εγκατάσταση ψύξης (Carrier 30BQ 070 : θερμαντικής ισχύος: 183 

kW/ψυκτικής ισχύος: 184 kW). Οι εν λόγω εξοπλισμοί παραγωγής ενέργειας εγκαθίστανται στην οροφή και 

συνδέονται με υδραυλική διανομή δύο σωλήνων η οποία τροφοδοτεί: 
 

- τις μονάδες fan coil  

- την υδραυλική μπαταρία του κέντρου διαχείρισης αέρα που εξυπηρετεί τη μεγάλη αίθουσα διασκέψεων. 
 

Οι μονάδες fan coil εγκαθίστανται: 

- στις ποδιές των παραθύρων, εντός κιβωτίων που πακτώνονται στον τοίχο 

- στην ψευδοροφή 

- σε εμφανή θέση στις ποδιές των τοίχων και των χωρισμάτων. 
 

Ο ψύκτης στηρίζεται από μεταλλική κατασκευή κατανομής των φορτίων ενώ ο λέβητας βρίσκεται σε 

μηχανοστάσιο. Στη στέγη, τοποθετείται ηχοαπορροφητική πλάκα για την αποτροπή της μετάδοσης του θορύβου 

προς το εξωτερικό του κτιρίου. 



 

5.2. Παραγωγή θερμότητας, ψύξης και διανομή 

 

 
Φωτογραφία 1. Ψύκτης 

 
Φωτογραφία 2. Υποδομή στήριξης του ψύκτη. 

 
Φωτογραφία 3. Μηχανοστάσιο λέβητα 
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Η διανομή ύδατος γίνεται μέσω 4 δευτερευόντων κυκλωμάτων: το πρώτο είναι αφιερωμένο στη μονάδα 

διαχείρισης αέρα ενώ τα άλλα τέσσερα τροφοδοτούν τις μονάδες fan coil που είναι κατανεμημένες σε ολόκληρο 

το κτήριο. 

 

Ο κάτωθι πίνακας συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των ήδη εγκατεστημένων αντλιών: 

 

Πίνακας 1  Χαρακτηριστικά των υφισταμένων αντλιών 

Τύπος 

ελέγχου 

Κυκλοφορητής 

αριθ. 
Τύπος (P1=ηλεκτρ. ισχύς.) 

Μονάδα 

ισχύος 
  

        

Χαρακτηριστικά 

αντλιών * 

     P1 (W) 
Ι1 

(A) 
Ι2 

(A) 
Ι3 

(A) p1 (bar) 
p2 

(bar) Q(m3/h) H(m) 

Δp-v 5 Wilo Stratos 40/1-12 (25-470W) 196,65 0,95     1,2 0,25 7,8 11 

on/off 4 Wilo Top S65/13 (1000-1640W) 1411 2,37 2,42 2,4 1,5 0,25 24 10 

on/off 3 Wilo Top S80/10 (1050-1675W) 1347 2,29 2,29 2,28 1,6 0 20 8,8 

on/off 2 Wilo Top S65/7 (370-600W) 658,7 1,13 1,1 1,1 1 0,1 17,5 5,7 

on/off 1 wilo S50/80 (TOP S 50/4) 342,12 1,75     0,7 0,25 17,2 2,75 

* Τιμές που προκύπτουν από τη μέτρηση της ηλεκτρικής ισχύος και των χαρακτηριστικών των αντλιών    

 

 

 
Φωτογραφία 4: Αντλίες διανομής των δευτερευόντων κυκλωμάτων  

 

Η κάθετη διανομή μέχρι τον κάθε όροφο πραγματοποιείται μέσω κάθετων χοανών και μη προσβάσιμων 

τοιχωμάτων, μέσω μαύρου χαλυβδοσωλήνα. Για να μην υπάρχει ανάγκη διατρήσεων σε ολόκληρο το κτήριο, το 

σύστημα αυτό διατηρείται. Το δίκτυο των υπό πίεση υδραυλικών κυκλωμάτων που αναφέρεται ανωτέρω, 

εισέρχεται στο κτήριο μέσω της σοφίτας για να ξαναενωθεί με τα κάθετα τεχνικά περιβλήματα. 

 

 



Φωτογραφία 5. Σωληνώσεις κάτω από τη στέγη 
 

Ο εξοπλισμός της στέγης τροφοδοτείται ηλεκτρικά μέσω ενός ηλεκτρικού πίνακα ο οποίος βρίσκεται στο 

εξωτερικό, δίπλα στον ψύκτη. 

 

 
Φωτογραφία 6. ως πίνακας που βρίσκεται στη στέγη 

 

Οι εσωτερικές μονάδες fan coil τροφοδοτούνται ηλεκτρικά μέσω πινάκων τροφοδοσίας στους διάφορους 

ορόφους. 

 

Το κτήριο δεν διαθέτει κέντρο τεχνικού ελέγχου. 
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5.3. Διανομή θερμότητας και ψύξης 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COIL 

 

 

 

    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

PS-1 INFO-POINT 2 4,9 5,4 800 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

09 4,9 5,4 1359,2 220x1147x558 

PS-1 INFO-POINT 2 4,9 5,4 800 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

09 4,9 5,4 1359,2 220x1147x558 

PS-1 ΑΡΧΕΙΑ ΕΚ 2 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 



    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

PS-1 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 3 3,1 4 600 Στον τοίχο 
  

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

PS-1 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 3 3,1 4 600 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

PS-1 ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ 3 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 

PS-1 ΑΡΧΕΙΑ ΕΕ 3 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 
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    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

PS-1 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 3 3,4 7,3 300 
Στην 
ψευδοροφή 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
02 1,5 3,4 339,8 453x793x216 

PS-1 ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 5 4,9 5,4 800 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
09 4,9 5,4 1359,2 220x1147x558 

PS-1 ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  5 2,1 2,2 300 
Στην 
ψευδοροφή 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
02 1,5 3,4 339,8 453x793x216 



    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

PS-1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 2 3,1 4 600 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

PS-1 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 5 3,1 4 600 Στον τοίχο 
- 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

P0 R-7 3 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 
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    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P0 R-8 3 3,1 4 600 
Στην 
ψευδοροφή 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
04 2,1 2,2 509,7 453x1013x216 

P0 R-8 3 3,1 4 600 

Στην 

ψευδοροφή 
-  

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

04 2,1 2,2 509,7 453x1013x216 

P0 R-8 3 3,1 4 600 

Στην 

ψευδοροφή 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

04 2,1 2,2 509,7 453x1013x216 



    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P0 R-6 5 3,1 4 600 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

P0 R-5 5 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 
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    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P0 R-4 3 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 

P0 WC 5 3,4 7,3 300 
Στην 
ψευδοροφή 

 

ΚΑΤΑΡΓΕΙ
ΤΑΙ 

FC-
07 3,4 7,3 509,7 737x1158x300 



    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P0 
ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΛΟΥΤΡΟ / 
WC 5 2,1 2,2 300 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 

P0 R-2a 3 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 
  

 
Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 
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    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P0 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  
(δεξιά) 2 8,3 15,8 1000 

Στην 
ψευδοροφή 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
11 8,3 15,8 1699 789x1558x351 

P0 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  
 (αριστερά) 3 8,3 15,8 1000 

Στην 
ψευδοροφή 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
11 8,3 15,8 1699 789x1558x351 

P0 ΕΙΣΟΔΟΣ 3 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 
 - 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 



    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P0 2 ΘΕΣΕΙΣ CE R-3 3 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 

P0 

 

AΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4 3,1 4 600 Στον τοίχο 
  

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

P1 A-5 2 3,1 4 600 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 
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    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

1 A-4 2 3,1 4 600 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

P1 A-3 4 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 



    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P1 A-2 4 2,7 3,5 400 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 

P1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4 3,1 4 600 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

P2 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

(B9) 2 4,9 5,4 600 Ορατό 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

10 4,9 5,4 1019,4 220x1320x580 

P2 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

(B9) 2 4,9 5,4 600 Ορατό 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

10 4,9 5,4 1019,4 220x1320x580 
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    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 4 4,5 10,1 800 
Στην 
ψευδοροφή 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
08 4,5 10,1 1359,2 789x1558x351 

P2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 4 4,5 10,1 800 

Στην 

ψευδοροφή 

 

 

Προς 
αντικατάστ

αση 

FC-

08 4,5 10,1 1359,2 789x1558x351 

P2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 4 2,1 2,2 300 Στον τοίχο 

 

Προς 
αντικατάστ

αση 

FC-

03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 



    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 4 2,1 2,2 300 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 

P2 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  4 3,1 4 600 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 
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    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P2 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  4 1,5 1,7 200 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
01 1,5 1,7 339,8 220x793x453 

P2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 4 2,1 2,2 300 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 



    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

P2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 4 2,1 2,2 300 Στον τοίχο 

 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 

P2 B-7 2 4,9 5,4 800 Στον τοίχο 
 - 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

09 4,9 5,4 1359,2 220x1147x558 

P2 B-8 2 4,9 5,4 800 Στον τοίχο 
 - 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

09 4,9 5,4 1359,2 220x1147x558 

P2 

B-1A 

 4 4,5 10,1 800 

Στην 

ψευδοροφή 

 

Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

08 4,5 10,1 1359,2 789x1558x351 

P2 B-1B 4 4,5 10,1 800 

Στην 

ψευδοροφή 

 

 
Προς 

αντικατάστ

αση 

FC-

08 4,5 10,1 1359,2 789x1558x351 

P2 WC  4 2,1 2,2 300 
Στην 
ψευδοροφή  

-  
ΚΑΡΤΑΡΓ
ΕΙΤΑΙ 

FC-
03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 

P2 
ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ + 
ΤΟΥΑΛΕΤΑ 4 2,1 2,2 300 

Στην 
ψευδοροφή 

 - 

Προς 

αντικατάστ
αση 

FC-
04 2,1 2,2 509,7 453x1013x216 

P2 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 4 1,5 3,4 200 
Στην 
ψευδοροφή 

 - 
Προς 
αντικατάστ

FC-
02 1,5 3,4 339,8 453x793x216 
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    Υφιστάμενες μονάδες fan coil  *   
Παρέμβασ

η Νέες μονάδες fan coil 

ΟΡΟ

ΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΔΡΑΥ

ΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛ

ΩΜΑ 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαντι

κή ισχύς Παροχή 

Εγκατάστα

ση Φωτογραφίες  

ΑΝΑ

Φ.  

VC 

Ψυκτικ

ή ισχύς 

Θερμαν

τική 

ισχύς 

Παροχή 

αέρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΣΧΕΔΙΑ   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Μήκος x 

Πλάτος x 

Ύψος (mm) 

αση 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΨΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω περιλαμβάνουν το σύνολο των προμηθειών και 

υπηρεσιών, δηλαδή:  

Παράδοση, εγκατάσταση, ρύθμιση, εξισορρόπηση, προγραμματισμός, παραμετροποίηση, 

ηλεκτρική καλωδίωση, προσαρμογή αγωγών αερισμού και σωληνώσεων, δοκιμές και 

οποιεσδήποτε προμήθειες και υπηρεσίες υπόκεινται στους κανόνες του επαγγέλματος αλλά δεν 

απαριθμούνται εδώ. 

Το υπάρχον δισωλήνιο δευτερεύον σύστημα διανομής νερού διατηρείται.  
Ο υπάρχων λέβητας καταργείται και η παραγωγή θερμότητας και ψύξης εξασφαλίζεται χάρη σε μια νέα αντλία 

θερμότητας, η οποία περιγράφεται παρακάτω. 

 

Η υπάρχουσα ηχοπροστασία διατηρείται αλλά θα αφαιρεθεί για να καταστεί δυνατή η καλή εκτέλεση των 

εργασιών.  
Καταρχάς, θα αφαιρεθεί προκειμένου να επιτραπεί η αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας υποδομής και η 

εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας και στη συνέχεια θα αναβαθμιστεί, ώστε να διασφαλιστούν τα ακουστικά 

χαρακτηριστικά της, πριν την επανεγκατάστασή της. 

Το έργο παραδίδεται σε άριστη κατάσταση. Οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στο κτήριο εξαιτίας αυτών των 

εργασιών πρέπει να επιδιορθωθεί καταλλήλως. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιθυμεί να προσφέρει υλικό ισοδύναμο με εκείνο που προτείνεται στην 

παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του πλήρη τεχνικό φάκελο που θα 

περιέχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που προσφέρει το μοντέλο DAIKIN, 

Type EWYQ180DAYNB, με την ηχοπροστασία του (Option Low Noise) ή οποιοδήποτε άλλο μοντέλο 

αντίστοιχων δυνατοτήτων. Η ισοδυναμία ή όχι των άλλων μοντέλων θα καθοριστεί σε σχέση με τις 

προδιαγραφές αναφοράς.  
Ενδεικτικά, οι εν λόγω προδιαγραφές παρατίθενται παρακάτω. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά σε μάρκες στην 

παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αποσκοπεί επίσης στην επισήμανση των προδιαγραφών αναφοράς που θα 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επαληθευθεί η ισοδυναμία ή όχι των εναλλακτικών προτάσεων. 
 

 

 

 

1.1. Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας 

Η αντλία θερμότητας θα εγκατασταθεί στην στέγη του κτηρίου. (βλ. σχέδιο DCE 305 και 502) 
Θα τοποθετηθεί πάνω σε μεταλλικό σκελετό ο οποίος θα επιτρέπει την κατανομή του βάρους μέσω συστήματος 

αποσβεστήρων (μεταλλικά ελατήρια με διπλή επίστρωση πλατίνας). Η αντλία θα τροφοδοτεί το κύκλωμα 1 της 

κεντρικής μονάδας επεξεργασίας αέρα και τα κυκλώματα 2 έως 4 των μονάδων fan coil.  
 

 

1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Αναστρεφόμενη αντλία θερμότητας αέρος/νερού για εξωτερική εγκατάσταση με ονομαστική ισχύ ψύξης 183 

kW (θερμοκρασία εισόδου αέρα : 35°C· θερμοκρασία εξόδου νερού : 7°C) και με ονομαστική θερμική ισχύ  

199kW (θερµοκρασία υγρής σφαίρας του εισερχοµένου αέρα: 7°C· θερμοκρασία εξόδου του νερού : 45°C) 
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 Προδιαγραφές : 
  

Κατασκευή ανθεκτική και συμπαγής, τοποθέτηση πάνω σε ειδική βάση με αντιδονητικές διατάξεις  

κατασκευασμένη από γαλβανισμένες λαμαρίνες, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 

Συμπυκνωτής : 

- εναλλάκτης με χαλκοκολλημένες πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα· 

- γρίλιες προστασίας συσσωρευτή.  
Εξατμιστής : 

- εναλλάκτης με χαλκοκολλημένες πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα· 

- αδιάβροχη μόνωση Neoprene.  
Κύκλωμα ψύξης :  
- 2 ψυκτικά κυκλώματα  
- με ερμητικούς σπειροειδείς συμπιεστές (scroll) με αντικραδασμικούς συνδέσμους 

- ψύξη με απορρόφηση αερίου 

- με θέρμανση λαδιού για ασφαλή έναρξη λειτουργίας 

- με εσωτερική προστασία των πηνίων  
- βαλβίδες ασφαλείας με πιστοποίηση PED, τόσο για την αναρρόφηση όσο και για την πίεση. 

PED = εναρμονισμένη οδηγία για τον εξοπλισμό πίεσης (97/23/EC) 

 

 Εξατμιστής 

- ψυκτική ισχύς : 183 kW  
- θερμοκρασία παγωμένου νερού είσοδος/έξοδος : 7.0° C / 12.0 °C. 
 

 Συμπυκνωτής  
- απορριπτόμενη θερμική ισχύς : 199 kW 
- θερμοκρασία παγωμένου νερού είσοδος/έξοδος : 45.0°C / 40.0 °C. 
 

 Ψυκτικό κύκλωμα : 

 - αριθμός συμπιεστών : 4      

 - αριθμός κυκλωμάτων : 2      

 - ψυκτικό υγρό : R 410A. 

 

 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά :  
 - ονομαστική ένταση: 400 volts, 50 Hz, τριφασικό 

 - ένταση ρεύματος εκκίνησης 195/215 A     

 - ονομαστική ένταση συμπιεστή : 25/31 A     

 - ονομαστική ένταση συμπιεστή : 39/51 A    

 - μέγιστη ισχύς : 63,8 kW  

 - ενεργειακές ενδείξεις : EER 2.87 & ESEER 4.33 & COP 2.93. 
 

 Ακουστικά χαρακτηριστικά :   
 - συνολική στάθμη θορύβου : dB(A) 88  

 - επίπεδο ισχύος θορύβου : 

   Συχνότητα:       Hz  63 125  250  500 1000  2000  4000  8000   

   Στάθμη θορύβου : dB(A)  68  73   77   83   84    80    73    62   
 

 Προδιαγραφές του υδραυλικού συγκροτήματος που είναι εγκατεστημένο στο εσωτερικό της μονάδας 

και περιλαμβάνει: 

 - διβάθμια αντλία κυκλοφορίας  

 - δοχείο αδρανείας 700 λίτρων 

 - δοχείο διαστολής 50 λίτρων  
 

 Στα παρελκόμενα περιλαμβάνονται τα εξής : 

- θερμομανόμετρα 

- βαλβίδες διακοπής με πεταλούδα 

- σύστημα αποσβεστήρων (κατά των κραδασμών) με μεταλλικά ελατήρια με διπλή επίστρωση πλατίνας. 

- βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη στα 4 bar και αυτόματο εξαεριστικό 

- καλωδίωση, κανάλι καλωδίων και ηλεκτρική σύνδεση με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα 



- έτοιμη μεταφορά, μετακινήσεις του εξοπλισμού στο εργοτάξιο με γερανό, συμπεριλαμβανομένων των 

απαραίτητων αδειών 

- η εγκατάσταση προστατεύεται από χτυπήματα και κηλίδες καθ`όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης, μέχρι την 

οριστική παραλαβή του έργου.  
 

Η παράδοση και η εγκατάσταση της νέας αντλίας θερμότητας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

πρακτικές, ενώ η θέση σε λειτουργία της και η δοκιμή της πραγματοποιούνται από τον αντισυμβαλλόμενο πριν 

την παραλαβή. Εάν, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία, κρίνεται αναγκαία η παρουσία εκπροσώπου του 

κατασκευαστή, ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει να καλύψει τα σχετικά έξοδα. 

1.3. Πρωτογενής διανομή και παρελκόμενα 

Η νέα διανομή θα έχει ως παραλήπτες τα πέντε υπάρχοντα κυκλώματα. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το κύκλωμα 1 θα 

τροφοδοτήσει την κεντρική μονάδα επεξεργασίας του αέρα ενώ τα κυκλώματα 2 έως 5 θα τροφοδοτήσουν τις 

μονάδες fan coil που βρίσκονται στα διάφορα σημεία του κτηρίου. Τα κυκλώματα παρουσιάζονται λεπτομερώς 

στο σχέδιο DCE 501. Για τον λόγο αυτό, όλες οι εξωτερικές εγκαταστάσεις καταργούνται. 

1.3.1. Συλλέκτες 

Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν στην τεχνική αίθουσα, κάτω από την στέγη (βλ. σχέδια DCE-501 και DCE-

502). 

 

 

Συλλέκτες σε DN250  
 

Οι συλλέκτες παροχής/επιστροφής συνδέονται μεταξύ τους με βαλβίδα ρύθμισης DN 40.  
Αποτελούνται από σωλήνες από μαύρο χάλυβα ελασματοποιημένο χωρίς συγκόλληση, σε DN 250, μήκους 3,5 

μέτρων. Υπάρχει μία (1) σύνδεση εισόδου και πέντε (5) συνδέσεις εξόδου.  
 

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα εξής παρελκόμενα: 

- μόνωση Neoprene με μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα (σφυρηλατημένη λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 0,6 

mm) 

- τις αγκυρώσεις και τα υποστηρίγματα των σωλήνων 

- τα παρελκόμενα και τα ειδικά εξαρτήματα για τις συνδέσεις.  
Ο προσφέρων θα υποβάλει με την προσφορά του πλήρη τεχνικό φάκελο. 

1.3.2. Κύκλωμα και αντλίες 

Δεδομένου ότι το υδραυλικό σύστημα πίεσης δεν ήταν παρά μερικώς προσιτό, η επιλογή των νέων αντλιών 

έγινε με γνώμονα την δυνατότητά τους να καλύπτουν τα ίδια εύρη λειτουργίας με τις υπάρχουσες 

εγκατεστημένες αντλίες. 

 

 

Κυκλοφορη

τής 
Χαρακτηριστικά 

αντλιών 
  Q(m3/h) H(m) 

5 7,8 11 

4 24 10 

3 20 8,8 

2 17,5 5,7 

1 17,2 2,75 

 

Επίπεδο λειτουργίας των αντλιών που επελέγησαν 
 

Κάθε κύκλωμα θα διαθέτει ολοκληρωμένη δέσμη παρελκομένων η οποία θα περιλαμβάνει: 
 

- αντλία μεταβλητής ροής ενεργειακής κλάσης Α 

- βαλβίδες διακοπής (με πεταλούδα ή με σφαιρικό επιστόμιο) 

- αντλίες ρύθμισης 

- 2 μούφες αντικραδασμικές, από καουτσούκ, με σπείρωμα, για μέγιστη πίεση εργασίας 10 bars 

- αντεπίστροφη βαλβίδα  

- φίλτρο 
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-  παράκαμψη με αντλία ρύθμισης ΤΑΕ 

- μανόμετρο γλυκερίνης με διάμετρο καντράν 100 mm, με κάτω ουρά για στερέωση με σπείρωμα 1/2", 

κλίμακα πίεσης 0 έως 5 bars 

- θερμόμετρο διμεταλλικό με διάμετρο καντράν 100 mm και κάθετη υποδοχή αισθητήρα διείσδυσης 

1/2", κλίμακα θερμοκρασίας 0 έως 120°C 

- καλωδίωση, κανάλι καλωδίων και ηλεκτρική σύνδεση με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα 

-  πλήρης μόνωση Neoprene όλων των παρελκομένων με μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα 

(σφυρηλατημένη λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 0,6 mm) 

 

Κάθε αντλία θα διαθέτει αυτοπρογραμματιζόμενη δυνατότητα διαφοροποίησης της συχνότητας, η οποία θα 

ελέγχεται από ρυθμιστή διαφορικής πίεσης εκροής/εισροής. (Δεν απαιτείται κεντρικό σύστημα)  
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 
 

Οι πέντε δευτερεύουσες αντλίες του συλλέκτη θα ρυθμίζονται από ανεξάρτητη μονάδα ρύθμισης. 

 

Η εν λόγω μονάδα λαμβάνει υπόψη: 

 την εξωτερική θερμοκρασία 

 την θερμοκρασία περιβάλλοντος· 

 την θερμοκρασία επιστροφής του κυρίου κυκλώματος της αντλίας θερμότητας. 

 

Η μετάβαση από την παροχή ζεστού νερού στην παροχή παγωμένου νερού θα πραγματοποιείται αναλόγως της 

εξωτερικής θερμοκρασίας. Καθορίζονται τρεις περιοχές λειτουργίας: η κρύα, η νεκρή και η ζεστή. 
Προβλέπεται επίσης χρονοκαθυστέρηση ως προς την ενεργοποίηση της αντλίας θερμότητας και των πέντε 

δευτερευουσών αντλιών. 

 

Προβλέπονται επίσης παρακάμψεις μετά τις πέντε αντλίες. 

 

Ο πίνακας ελέγχου θα αποτελείται από : 
 

 κιβώτιο IP 65 + υποστήριξη 

 μονάδα ρύθμισης 

 διαφορικό 30 mA/42A 

 κύριος τριφασικός αποζεύκτης 

 δύο αισθητήρες θερμοκρασίας εξωτερικής και περιβάλλοντος, καθώς και  αισθητήρας 

θερμοκρασίας επαφής κύριο κύκλωμα επιστροφής της αντλίας θερμότητας 
 έξι ρελαί 24 V και η ασφάλειά τους - ·έλεγχος της αντλίας θερμότητας και πέντε 

δευτερεύουσες αντλίες  

 έξι τριφασικοί διακόπτες ισχύος  

 δύο κλεμοσειρές : με ακροδέκτη γείωσης και ουδέτερη 
 

Οι αντλίες θα τοποθετηθούν σε τεχνική αίθουσα, στεγασμένη και κλειστή με γρίλιες αλουμινίου, προκειμένου 

να μην μπαίνει νερό και παράλληλα να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός εξαερισμός.    Η πρόσβαση στις αντλίες 

θα είναι εφικτή προκειμένου να είναι εύκολη η συντήρησή τους (βλ. σχέδια DCE-502). 
Τα σχέδια DCE-501 και DCE-502 αποτελούν παρουσίαση της κεντρικής ιδέας και των λεπτομερειών των 

κυκλωμάτων.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι συνδέσεις όλων αυτών των αντλιών με το 

αντίστοιχο κύκλωμα. Οι συνδέσεις αυτές θα γίνουν στο επίπεδο της οροφής του κτηρίου. 
 

Φυγοκεντρικές αντλίες  
 

Όλες οι αντλίες που αναφέρονται παρακάτω είναι με φλαντζωτή σύνδεση (φλάντζες και κόντρα φλάντζες). 
 

α) Αντλία ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη (GB 05), με παροχή 7,8 m3/h και μέγιστο ύψος άντλησης 1,1 bar.  

Μάρκα: WILO / Τύπος : Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10 (ή ισοδύναμος), συμπεριλαμβανομένων όλων 

των προαναφερθέντων εξαρτημάτων. 
 

β9 Αντλία ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη (GB 04), με παροχή 24 m3/h και μέγιστο ύψος άντλησης 1 bar.  



Μάρκα: WILO / Τύπος : Stratos 50/1-16 CAN PN 6/10 (ή ισοδύναμος), συμπεριλαμβανομένων όλων 

των προαναφερθέντων εξαρτημάτων. 
 

γ) Αντλία ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη (GB 03), με παροχή 20 m3/h και μέγιστο ύψος άντλησης 0,88 bar.  

Μάρκα: WILO / Τύπος : Stratos 50/1-16 CAN PN 6/10 (ή ισοδύναμος), συμπεριλαμβανομένων όλων 

των προαναφερθέντων εξαρτημάτων. 
 

δ) Αντλία ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη (GB-02), με παροχή 17,5 m3/h και μέγιστο ύψος άντλησης 0,57 bar.  

Μάρκα: WILO / Τύπος : Yonos MAXO 65/0.5-9 PN6/10 (ή ισοδύναμος), συμπεριλαμβανομένων όλων 

των προαναφερθέντων εξαρτημάτων. 

 

ε) Αντλία ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη (GB-01), με παροχή 17,2 m3/h και μέγιστο ύψος άντλησης 0,275 

bar.  

Μάρκα: WILO / Τύπος : Wilo-Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 (ή ισοδύναμος), συμπεριλαμβανομένων 

όλων των προαναφερθέντων εξαρτημάτων. 

1.3.3. Στρόφιγγες και εξαρτήματα 

Για τις στρόφιγγες ισχύουν οι εξής προδιαγραφές :  
 

• βαλβίδες διακοπής με σπείρωμα, διατομής Φ ¼ , από ορείχαλκο για Ø < DN 50 

• βαλβίδες διακοπής με πεταλούδα από ελατό χυτοσίδηρο για Ø > DN 50, με φλάντζες και κόντρα φλάντζες 

• βαλβίδα εξισορρόπησης με έλεγχο πίεσης εμπρός και πίσω και ρύθμιση ροής που επιτρέπει το κλείσιμο στις 

επιστροφές κάθε κυκλώματος και στις επιστροφές των μονάδων fan coil. 

• αντιρρυπαντικό φίλτρο από ορείχαλκο, με σίτα από ανοξείδωτο χάλυβα και οπές διαμέτρου 0,5 mm, για 

μέγιστη πίεση εργασίας 16 bars και μέγιστη θερμοκρασία 110°C. 

1.3.4. Χαλύβδινοι σωλήνες  

Οι χαλύβδινοι σωλήνες είναι τύπου "σωλήνας βρασμού", χωρίς συγκόλληση με : 
 

• τάπες σωλήνων στρογγυλεμένες στις άκρες 

• εξαρτήματα διακλάδωσης 

• στροφές για συγκόλληση 

• γωνίες, ταυ, μειώσεις, συνδετικά 

• στηρίγματα, ειδικές υποδοχές, πόδια στήριξης, προσδέσεις και μέσα στερέωσης, φλάντζες 

• προστατευτικά για το πέρασμα από τοίχο 

• σταθερά σημεία, οδηγοί, ροζέτες  

• καθώς και υλικό σύνδεσης και συγκόλλησης 
 

Πριν την βαφή των σωλήνων θα προβλεφθεί καθαρισμός τους με σιδερένια βούρτσα. Η βαφή πρέπει να είναι 

αντιδιαβρωτική-αντισκωριακή και να πραγματοποιηθεί σε δύο στρώσεις. 
Προβλέπονται υλικά στερέωσης και στεγανοποίησης, καθώς και όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για την 

ανεμπόδιστη διαστολή των κυκλωμάτων (συμψηφιστές διαστολής, σημεία στερέωσης κλπ). 

Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να παράσχει τους υπολογισμούς των αντισταθμιστών και των συμψηφιστών 

διαστολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές.  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση διαβρωμένων-σκουριασμένων σωλήνων. Όλοι οι σωλήνες που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι προστατευμένοι και να συνεχίσουν να προστατεύονται από τη διάβρωση. Μια 

πρώτη στρώση αντιδιαβρωτικής-αντισκωριακής βαφής πρέπει να προηγείται της θέσης σε λειτουργία και μια 

δεύτερη στρώση πρέπει να ακολουθεί την συναρμολόγηση. 

1.3.5. Μόνωση σωληνώσεων παγωμένου νερού και εξαρτήματα 

Η πλήρης μόνωση όλων των εξαρτημάτων (αντλίες, βαλβίδες, φίλτρα ... κλπ.) και σωληνώσεων των διαφόρων 

κυκλωμάτων για την αποφυγή των απωλειών θερμότητας και της υγροποίησης, θα γίνει με αφρό νεοπρενίου, 

Type Armaflex AF ή ισοδύναμο, και θα πρέπει να εμφανίζει αυξημένη αντίσταση στην διάχυση των υδρατμών, 

με συντελεστή λάμδα ≤ 0,042 W/m°k..  Οι οριζόντιες και κάθετες συναρμογές πρέπει να πραγματοποιηθούν με 

ειδική κόλλα προκειμένου να εξασφαλιστεί τέλεια συγκόλληση και καλή προστασία εναντίον των υδρατμών. 
Η εγκατάσταση του μονωτικού γίνεται αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος των υδραυλικών συστημάτων πίεσης. 

Η μόνωση θα περιλαμβάνει επένδυση με λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 0,6 mm και θα κλείνει με κούμπωμα στα 

εξαρτήματα. Στις σωληνώσεις, η επένδυση θα κλείνει με αυτοπροωθούμενες βίδες  
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 Τεχνικά χαρακτηριστικά των μονωτικών αφρών 

 

1.3.6. Διάφορα εξαρτήματα 
 

α) Σύστημα πλήρωσης 
 

Το σύστημα πλήρωσης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποσύνδεσης, πραγματικής και αντικειμενικής, 

προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο επιστροφής των νερών του υδραυλικού συστήματος πίεσης στο 

δίκτυο του πόσιμου νερού. Τοποθετείται στη στέγη και συνδέεται με τον συλλέκτη επιστροφής. 
 

Το σύστημα πλήρωσης αποτελείται από : 

- 3 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, DN 40 

φίλτρο από ορείχαλκο, με σίτα από ανοξείδωτο ατσάλι και οπές διαμέτρου 0,5 mm, PN 16 και μέγιστη 

θερμοκρασία 110°C. 

- αντεπίστροφη βαλβίδα, DN 40 

- μανομετρική συστοιχία αποτελούμενη από 2 μανόμετρα, 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο και ένα χαλύβδινο 

σωλήνα. Το μανόμετρο είναι γλυκερίνης με διάμετρο καντράν 100 mm, με κάτω ουρά για στερέωση με 

σπείρωμα 1/2", για κλίμακα πίεσης 0 έως 5 bars 
- σωλήνα 

- απομονωτή αναστροφής ροής 

- μετρητή νερού 

- συνδετικά, ταυ, γωνίες και ανοξείδωτοι ελαστικοί σωλήνες. 
 

β) Δοχείο διαστολής 
 

Κλειστό δοχείο διαστολής χωρητικότητας 80 λίτρων 

Μάρκα: Reflex S80 (ή ισοδύναμο) 
Συμπεριλαμβάνονται : 



- μανόμετρο γλυκερίνης με διάμετρο 100 mm, με κάτω ουρά για στερέωση με σπείρωμα 1/2", κλίμακα πίεσης 0 

έως 5 bars και βαλβίδα ασφαλείας 3 bar. 

 

γ) Θερμαινόμενο καλώδιο 
 

Για τις βαλβίδες, τις γωνίες, τα σημεία αποστράγγισης, τους αγωγούς και τα υπόλοιπα εκτεθειμένα τμήματα 

χρειάζεται ένα σύστημα θερμαινόμενων καλωδίων προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος παγώματος της 

υδραυλικής εγκατάστασης πίεσης στην σκεπή. Το σύστημα θα τίθεται σε λειτουργία μόλις η εξωτερική 

θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 4 ºC και όταν η εγκατάσταση θέρμανσης παύει να λειτουργεί. 
 

Το θερμαινόμενο καλώδιο περιλαμβάνει θερμοστάτη με τα εξής χαρακτηριστικά : 

Ονομαστική τάση, 230V  
Ονομαστική ισχύς +/-2,5kW  
Δείκτης προστασίας, IP X7. 

1.4. Οι μονάδες fan coil 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κλιματισμός των διαφόρων χώρων του κτηρίου θα εξασφαλίζεται χάρη σε τερματικές μονάδες που θα είναι, 

είτε εντοιχισμένες, είτε εμφανείς, είτε εγκατεστημένες στην ψευδοροφή. 

Οι μονάδες fan coil θα διαθέτουν η κάθε μία κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης, φίλτρο επί μεταλλικού πλαισίου, 

βαλβίδες διακοπής, βαλβίδα εξισορρόπησης στην επιστροφή και δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα ("όλα ή τίποτε") 

την οποία ελέγχει ο θερμοστάτης του fan coil, με ένα θερμοστάτη ανά γραφείο. 

Ο θερμοστάτης θα είναι ψηφιακού, προγραμματιζόμενου τύπου με επιλογέα τριών ταχυτήτων, επιτρέποντας 

έτσι απόλυτη αυτονομία σε κάθε χώρο: 
 

- οι εμφανείς μονάδες fan coil θα διαθέτουν ενσωματωμένο θερμοστάτη 

- οι μονάδες που βρίσκονται στην ψευδοροφή και στους εξωτερικούς τοίχους θα διαθέτουν θερμοστάτη που θα 

μπορεί να μετακινηθεί και να τοποθετηθεί σε τοίχο. 

Οι μονάδες εσωτερικού που μπορούν να συνδεθούν με τους αγωγούς αερισμού θα τοποθετηθούν σε 

ψευδοροφή. Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί να προβλεφθεί καταπακτή εισόδου προκειμένου να μπορούν να 

πραγματοποιηθούν η αλλαγή των φίλτρων και οι εργασίες συντήρησης. Η διοχέτευση αέρα θα 

πραγματοποιείται μέσα από γρίλιες ή με αγωγούς ενσωματωμένους στην ψευδοροφή. 

Η εργασία της αποσυναρμολόγησης των ψευδοροφών πρέπει να γίνει με απόλυτη προσοχή διότι θα επανέρθουν 

στην αρχική τους κατάσταση αυτές μετά τις εργασίες. Οποιοδήποτε υπάρχον στοιχείο χαθεί ή πάθει φθορά 

(στοιχείο φωτισμού, ανιχνευτές φωτιάς, κάμερες, γρίλιες εξαερισμού κλπ.) θα αποκατασταθεί ή θα 

αντικατασταθεί με στοιχείο παρόμοιων χαρακτηριστικών (τόσο από αισθητική όσο και από λειτουργική 

άποψη). Η αντικατάσταση υπάρχοντος στοιχείου που έχει πάθει φθορά θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν 

προηγούμενης έγκρισης του ΕΚ. Εάν κριθεί απαραίτητο, θα ξαναβαφτούν οι χώροι για να αποκτήσουν εν νέου 

έναν φροντισμένο αέρα. 

Οι μονάδες fan coil θα είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλής ηχητικής όχλησης. Θα διαθέτουν 

ανεμιστήρες τύπου «Brushless» (ή ισοδύναμους) 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των μονάδων fan coil που θα εγκατασταθούν συνοψίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί:  
 

Κωδ. Ισχύς ψύξης 

(KW) 

Ισχύς 

θέρμανσης 

(KW)  

Παροχή 

[cfm] 
Παροχή 

[m3/h] Θέση Βάθος Πλάτος Ύψος 

FC-01 1,50 1,70 200 340 Στον τοίχο 220 793 453 

FC-02 1,50 3,40 200 340 
Στην 

ψευδοροφή 
453 793 216 

FC-03 2,10 2,20 300 510 Στον τοίχο 220 1013 453 

FC-04 2,10 2,20 300 510 
Στην 

ψευδοροφή 
453 1013 216 

FC-05 2,70 3,50 400 680 Στον τοίχο 220 1013 453 

FC-06 3,10 4,00 600 1019 Στον τοίχο 220 1013 453 

FC-08 4,50 10,10 800 1359 
Στην 

ψευδοροφή 
789 1558 351 
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FC-09 4,90 5,40 800 1359 Στον τοίχο 220 1147 558 

FC-10 4,90 5,40 600 1019 Στον τοίχο 220 1320 580 

FC-11 8,30 15,80 1000 1699 
Στην 

ψευδοροφή 
789 1558 351 

Πίνακας 4. Επιλογή μονάδων fan coil 

 
 

Πριν τη θέση σε λειτουργία των μονάδων fan coil, θα χρειαστεί να γίνουν οι εξής ενέργειες : 
 

- δοκιμές στεγανότητας + δοκιμή στάθμης θορύβου 
 

Κατά τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης, θα χρειαστεί να γίνουν οι εξής ενέργειες : 
 

- υδραυλική εξισορρόπηση των κυκλωμάτων μέσω των αυτόματων βαλβίδων εξισορρόπησης που 

είναι εγκατεστημένες σε κάθε μονάδα fan coil 

- κάθε θερμοστάτης πρέπει να προγραμματιστεί με γνώμονα το ωράριο των προγραμματισμένων 

εργασιών. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 

Οι διάφοροι τύποι fan coil αναφέρονται με τους κωδικούς FC-01 έως FC-11 στα σχέδια. Οι μονάδες fan coil 

έχουν εγκατεστημένη ηλεκτρική καλωδίωση ήδη από το εργοστάσιο.   
 

Τεχνικές προδιαγραφές 
 

• θερμοκρασία λειτουργίας στην επιλογή «θέρμανση» : 45-40°C  
• θερμοκρασία λειτουργίας στην επιλογή «ψύξη» : 7-12°C  
• ανεμιστήρες χαμηλής κατανάλωσης. 
 

Στάθμη θορύβου :  
 

• 35 dB(A) για τα γραφεία  
• 40 dB(A) για τους διαδρόμους. 

1.4.1. Μονάδα fan coil σε ψευδοροφή 

Οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές κάθε μονάδας fan coil περιγράφονται παρακάτω : 

 

α) Μονάδα fan coil οριζόντια χωρίς επένδυση (κουβούκλιο) (FC-02) 
 

Διαθέτουν δισωλήνιο σύστημα, ονομαστική ισχύ ψύξης 1,54 kW (θερμοκρασία ξηρής σφαίρας εισόδου του 

αέρα : 19°C· θερμοκρασία εισόδου του νερού : 7°C, Δt : 5°C),  ονομαστική θερμική ισχύ 3,5 kW (θερμοκρασία 

εισόδου του αέρα : 21°C · θερμοκρασία εισόδου του νερού : 45°C, Δt : 5°C), παροχή αέρα : 340 m3/h. 
 

Συμπεριλαμβάνονται : 
 

- 1 δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα ½» που περιλαμβάνει σερβοκινητήρα, καλωδίωση, συνδέσεις και 

εγκατάσταση 

- 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, τύπος βίδας ½» 

- 1 βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης από ορείχαλκο,  ½», μέγιστη πίεση εισόδου 15 bars 

- απώλεια πίεσης νερού κατώτερη των 20 kPa 

- ανεμιστήρας με δυνατότητα ανάστροφης ώσης, ηλεκτροκίνητος, τροφοδοτούμενος με συνεχές ρεύμα, 

μεταβλητής ταχύτητας, Brushless τελευταίας γενιάς (ή ισοδύναμος) 

- φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλαίσιο και δίσκο αποστράγγισης υδρατμών από θερμοπλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε προϋπάρχον δίκτυο    
- διαστάσεις (σε mm) : 453Hx793Lx216P 
- υδραυλική σύνδεση ½» 
 

Μάρκα: AIRLAN - AERMEC / Τύπος: FCXI 30P ενισχυμένο (ή ισοδύναμο). 
 

 

β) Μονάδα fan coil οριζόντια χωρίς επένδυση (κουβούκλιο) (FC-04) 
 

Διαθέτουν δισωλήνιο σύστημα, ονομαστική ισχύ ψύξης 2,33 kW (θερμοκρασία ξηρής σφαίρας εισόδου του 

αέρα : 19°C· θερμοκρασία εισόδου του νερού :  7°C, Δt : 5°C),  ονομαστική θερμική ισχύ 3,46 kW 



(θερμοκρασία εισόδου του αέρα :  21°C · θερμοκρασία εισόδου του νερού :  45°C, Δt : 5°C), παροχή αέρα : 510 

m3/h. 
 

Συμπεριλαμβάνονται : 
 

- 1 δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα 3/4" που περιλαμβάνει σερβοκινητήρα, καλωδίωση, συνδέσεις και 

εγκατάσταση 

- 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, τύπος βίδας 3/4" 

- 1 βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης από ορείχαλκο, 3/4", μέγιστη πίεση εισόδου 15 bars 

- απώλεια πίεσης νερού κατώτερη των 20 kPa  
- ανεμιστήρας με δυνατότητα ανάστροφης ώσης, ηλεκτροκίνητος, τροφοδοτούμενος με συνεχές ρεύμα, 

μεταβλητής ταχύτητας, Brushless τελευταίας γενιάς (ή ισοδύναμος) 

- φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλαίσιο και δίσκο αποστράγγισης υδρατμών από θερμοπλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε προϋπάρχον δίκτυο   

- διαστάσεις (σε mm) : 453Hx1013Lx216P. Υδραυλική σύνδεση 3/4" 
 

Μάρκα: AIRLAN - AERMEC / Τύπος: FCXI 40P ενισχυμένο (ή ισοδύναμο). 
 

γ) Μονάδα fan coil οριζόντια χωρίς επένδυση (κουβούκλιο) (FC-08)  
 

Διαθέτουν δισωλήνιο σύστημα, ονομαστική ισχύ ψύξης 8,6 kW (θερμοκρασία ξηρής σφαίρας εισόδου του αέρα 

: 19°C θερμοκρασία εισόδου του νερού :  7°C, Δt : 5°C),  ονομαστική θερμική ισχύ 10,32 kW (θερμοκρασία 

εισόδου του αέρα :  21°C · θερμοκρασία εισόδου του νερού :  45°C, Δt : 5°C), παροχή αέρα : 1359 m3/h. 
 

Συμπεριλαμβάνονται : 
 

- 1 δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα 3/4" που περιλαμβάνει σερβοκινητήρα, καλωδίωση, συνδέσεις και 

εγκατάσταση 

- 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, τύπος βίδας 3/4" 

- 1 βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης από ορείχαλκο, 3/4", μέγιστη πίεση εισόδου 15 bars 

- απώλεια πίεσης νερού κατώτερη των 20 kPa 

- ανεμιστήρας με δυνατότητα ανάστροφης ώσης, ηλεκτροκίνητος, τροφοδοτούμενος με συνεχές ρεύμα, 

μεταβλητής ταχύτητας, Brushless τελευταίας γενιάς (ή ισοδύναμος) 

- φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλαίσιο και δίσκο αποστράγγισης υδρατμών από θερμοπλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε προϋπάρχον δίκτυο   

- διαστάσεις (σε mm) : 789Hx1558Lx351P 
- υδραυλική σύνδεση 3/4" 
 

Μάρκα: AIRLAN - AERMEC / Τύπος: VED 630 ενισχυμένο (ή ισοδύναμο). 

1.4.2. Εμφανής μονάδα fan coil  

α) Μονάδα fan coil κάθετη με επένδυση (κουβούκλιο) (FC-10)  

Διαθέτουν δισωλήνιο σύστημα, συνολική ονομαστική ισχύ ψύξης 5,76 kW (θερμοκρασία ξηρής σφαίρας 

εισόδου του αέρα  24°C, θερμοκρασία εισόδου του νερού :  7°C, Δt : 5°C),  ονομαστική θερμική ισχύ 7,14 kW 

(θερμοκρασία εισόδου του αέρα :  21°C · θερμοκρασία εισόδου του νερού :  45°C, Δt : 5°C), παροχή αέρα : 

1120 m3/h. 
 

Συμπεριλαμβάνονται : 
 

- 1 δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα 3/4" που περιλαμβάνει σερβοκινητήρα, καλωδίωση, συνδέσεις και 

εγκατάσταση 

- 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, τύπος βίδας 3/4" 

- 1 βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης από ορείχαλκο, 3/4", μέγιστη πίεση εισόδου 15 bars 

- απώλεια πίεσης νερού κατώτερη των 20 kPa  
- ανεμιστήρας με δυνατότητα ανάστροφης ώσης, ηλεκτροκίνητος, τροφοδοτούμενος με συνεχές ρεύμα, 

μεταβλητής ταχύτητας, Brushless τελευταίας γενιάς (ή ισοδύναμος) 

- φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλαίσιο και δίσκο αποστράγγισης υδρατμών από θερμοπλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε προϋπάρχον δίκτυο   

- διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος σε mm): 580Hx1320Lx220P 
- υδραυλική σύνδεση 3/4" 
 

Μάρκα: AIRLAN - AERMEC / Τύπος: FCXI 84AS (ή ισοδύναμο). 

1.4.3. Εξωτερική μονάδα fan coil  

Οι νέες μονάδες θα εγκατασταθούν στις ίδιες θέσεις με τις προηγούμενες. 
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Η εγκατάσταση  των μονάδων fan coil στους εξωτερικούς τοίχους θα περιλαμβάνει: 
 

1. Αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των υπαρχουσών μονάδων fan coil, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταφοράς των αδρανών λυμάτων από τα εργοτάξια στους πλησιέστερους χώρους αποκομιδής.  
 

2. Η απομάκρυνση της παλιάς επένδυσης και η εγκατάσταση νέας. Οι παλαιές επενδύσεις μεταφέρονται στον 

πλησιέστερο χώρο αποκομιδής. 

Όλα τα στοιχεία της νέας επένδυσης θα ανταποκρίνονται αφενός στην διαρθρωτική περιγραφή που ακολουθεί 

αλλά θα αποτελούν ακριβή αντίγραφα εκείνων που υπήρχαν προηγουμένως. 

 

Μια εντοιχιζόμενη μονάδα τύπου "ντουλάπα", ανεξαρτήτως διαστάσεων, θα είναι κατασκευασμένη από λείο, 

βαμμένο κόντρα πλακέ, πάχους 16 mm στις πλευρές, στην οροφή, στη βάση και στο χώρισμα του κιβωτίου και 

10 mm στον πυθμένα. Οι πόρτες θα έχουν πάχος 19 mm και σύστημα «touch-open» για να ανοίγουν και να 

κλείνουν. Γρίλιες επιθεώρησης θα υπάρχουν πάνω και κάτω. Το χρώμα με το οποίο θα βαφτούν τα τοιχώματα 

του κόντρα πλακέ επιλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι προμήθειες, όπως τα δευτερεύοντα πλαίσια, τα τμήματα των στύλων  και τα ράφια 

των χωρισμάτων, οι κορνίζες, τα γείσα κλπ από ινοσανίδες μέσης πυκνότητας (MDF), τα αρμοκάλυπτρα, οι 

γρίλιες, η βάση και άλλες κατασκευές.   

 

Οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές κάθε μονάδας fan coil περιγράφονται παρακάτω : 

 

α) Μονάδα fan coil κάθετη χωρίς επένδυση (FC-01)  
 

Διαθέτουν δισωλήνιο σύστημα, συνολική ονομαστική ισχύ ψύξης 1,54 kW (θερμοκρασία ξηρής σφαίρας 

εισόδου του αέρα : 24°C· θερμοκρασία εισόδου του νερού :  7°C, Δt : 5°C),  ονομαστική θερμική ισχύ 1,83 kW 

(θερμοκρασία εισόδου του αέρα :  21°C · θερμοκρασία εισόδου του νερού :  45°C, Δt :5°C), παροχή αέρα : 350 

m3/h. 
 

Συμπεριλαμβάνονται : 
 

- 1 δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα 1/2" που περιλαμβάνει σερβοκινητήρα, καλωδίωση, συνδέσεις και 

εγκατάσταση 

- 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, τύπος βίδας 1/2" 

- 1 βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης από ορείχαλκο,  ½", μέγιστη πίεση εισόδου 15 bars 

- απώλεια πίεσης νερού κατώτερη των 20 kPa 

- ανεμιστήρας με δυνατότητα ανάστροφης ώσης, ηλεκτροκίνητος, τροφοδοτούμενος με συνεχές ρεύμα, 

μεταβλητής ταχύτητας, Brushless τελευταίας γενιάς (ή ισοδύναμος) 

- φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλαίσιο και δίσκο αποστράγγισης υδρατμών από θερμοπλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε προϋπάρχον δίκτυο   

- διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος σε mm): 453Hx793Lx216P 
- υδραυλική σύνδεση 1/2" 
 

Μάρκα: AIRLAN - AERMEC / Τύπος: FCXI 30P (ή ισοδύναμο). 
 

β) Μονάδα fan coil κάθετη χωρίς επένδυση (κουβούκλιο) (FC-03) 
 

Διαθέτουν δισωλήνιο σύστημα, συνολική ονομαστική ισχύ ψύξης 2,33 kW (θερμοκρασία ξηρής σφαίρας 

εισόδου του αέρα : 24°C· θερμοκρασία εισόδου του νερού :  7°C, Δt : 5°C),  ονομαστική θερμική ισχύ 3,46 kW 

(θερμοκρασία εισόδου του αέρα :  21°C · θερμοκρασία εισόδου του νερού :  45°C, Δt :5°C), παροχή αέρα : 460 

m3/h. 
 

Συμπεριλαμβάνονται : 
 

- 1 δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα 3/4" που περιλαμβάνει σερβοκινητήρα, καλωδίωση, συνδέσεις και 

εγκατάσταση 

- 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, τύπος βίδας 3/4" 

- 1 βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης από ορείχαλκο, 3/4", μέγιστη πίεση εισόδου 15 bars 

- απώλεια πίεσης νερού κατώτερη των 20 kPa 

- ανεμιστήρας με δυνατότητα ανάστροφης ώσης, ηλεκτροκίνητος, τροφοδοτούμενος με συνεχές ρεύμα, 

μεταβλητής ταχύτητας, Brushless τελευταίας γενιάς (ή ισοδύναμος) 

- φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλαίσιο και δίσκο αποστράγγισης υδρατμών από θερμοπλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε προϋπάρχον δίκτυο   



- διαστάσεις (σε mm) : 453Hx1013Lx216P 
- υδραυλική σύνδεση 3/4" 
 

Μάρκα: AIRLAN - AERMEC / Τύπος: FCXI 40P (ή ισοδύναμο). 
 

γ) Μονάδα fan coil κάθετη χωρίς επένδυση (κουβούκλιο) (FC-05) 
 

Διαθέτουν δισωλήνιο σύστημα, συνολική ονομαστική ισχύ ψύξης 2,94 kW (θερμοκρασία ξηρής σφαίρας 

εισόδου του αέρα : 24°C· θερμοκρασία εισόδου του νερού :  7°C, Δt : 5°C),  ονομαστική θερμική ισχύ 3,68 kW 

(θερμοκρασία εισόδου του αέρα :  21°C · θερμοκρασία εισόδου του νερού :  45°C, Δt :5°C), παροχή αέρα : 600 

m3/h. 
 

Συμπεριλαμβάνονται : 
 

- 1 δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα 3/4" που περιλαμβάνει σερβοκινητήρα, καλωδίωση, συνδέσεις και 

εγκατάσταση 

- 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, τύπος βίδας 3/4" 

- 1 βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης από ορείχαλκο, 3/4", μέγιστη πίεση εισόδου 15 bars 

- απώλεια πίεσης νερού κατώτερη των 20 kPa 

- ανεμιστήρας με δυνατότητα ανάστροφης ώσης, ηλεκτροκίνητος, τροφοδοτούμενος με συνεχές ρεύμα, 

μεταβλητής ταχύτητας, Brushless τελευταίας γενιάς (ή ισοδύναμος) 

- φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλαίσιο και δίσκο αποστράγγισης υδρατμών από θερμοπλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε προϋπάρχον δίκτυο   

- διαστάσεις (σε mm) : 453Hx1013Lx216P 
- υδραυλική σύνδεση 3/4" 
 

Μάρκα: AIRLAN - AERMEC / Τύπος: FCXI 50P (ή ισοδύναμο). 
 

δ) Μονάδα fan coil κάθετη χωρίς επένδυση (κουβούκλιο) (FC-06) 
 

Διαθέτουν δισωλήνιο σύστημα, συνολική ονομαστική ισχύ ψύξης 3,62 kW (θερμοκρασία ξηρής σφαίρας 

εισόδου του αέρα : 24°C· θερμοκρασία εισόδου του νερού :  7°C, Δt : 5°C),  ονομαστική θερμική ισχύ 4,11 kW 

(θερμοκρασία εισόδου του αέρα :  21°C · θερμοκρασία εισόδου του νερού :  45°C, Δt : 5°C) παροχή αέρα : 600 

m3/h. 
 

Συμπεριλαμβάνονται : 
 

- 1 δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα 3/4" που περιλαμβάνει σερβοκινητήρα, καλωδίωση, συνδέσεις και 

εγκατάσταση 

- 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, τύπος βίδας 3/4" 

- 1 βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης από ορείχαλκο, 3/4", μέγιστη πίεση εισόδου 15 bars 

- απώλεια πίεσης νερού κατώτερη των 20 kPa 

- ανεμιστήρας με δυνατότητα ανάστροφης ώσης, ηλεκτροκίνητος, τροφοδοτούμενος με συνεχές ρεύμα, 

μεταβλητής ταχύτητας, Brushless τελευταίας γενιάς (ή ισοδύναμος)  
- φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλαίσιο και δίσκο αποστράγγισης υδρατμών από θερμοπλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε προϋπάρχον δίκτυο   

- διαστάσεις (σε mm) : 453Hx1013Lx216P  
- υδραυλική σύνδεση 3/4" 
 

Μάρκα: AIRLAN - AERMEC / Τύπος: FCXI 50P (ή ισοδύναμο). 
 

ε) Μονάδα fan coil κάθετη χωρίς επένδυση (κουβούκλιο) (FC-09) 
 

Διαθέτουν δισωλήνιο σύστημα, συνολική ονομαστική ισχύ ψύξης 5,76 kW (θερμοκρασία ξηρής σφαίρας 

εισόδου του αέρα : 24°C· θερμοκρασία εισόδου του νερού :  7°C, Δt : 5°C),  ονομαστική θερμική ισχύ 7,14 kW 

(θερμοκρασία εισόδου του αέρα :  21°C · θερμοκρασία εισόδου του νερού :  45°C, Δt : 5°C), παροχή αέρα : 

1120 m3/h. 
 

Συμπεριλαμβάνονται : 
 

- 1 δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα 3/4" που περιλαμβάνει σερβοκινητήρα, καλωδίωση, συνδέσεις και 

εγκατάσταση 

- 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, τύπος βίδας 3/4" 

- 1 βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης από ορείχαλκο, 3/4", μέγιστη πίεση εισόδου 15 bars 

- απώλεια πίεσης νερού κατώτερη των 20 kPa 

- ανεμιστήρας με δυνατότητα ανάστροφης ώσης, ηλεκτροκίνητος, τροφοδοτούμενος με συνεχές ρεύμα, 

μεταβλητής ταχύτητας, Brushless τελευταίας γενιάς (ή ισοδύναμος) 
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- φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλαίσιο και δίσκο αποστράγγισης υδρατμών από θερμοπλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε προϋπάρχον δίκτυο   

- διαστάσεις (σε mm) : 558Hx1147Lx216P 
- υδραυλική σύνδεση 3/4" 
 

Μάρκα: AIRLAN - AERMEC / Τύπος: FCXI 84P (ή ισοδύναμο). 
 

στ) Μονάδα fan coil οριζόντια χωρίς επένδυση (κουβούκλιο) (FC-11)  
 

Διαθέτουν αεραγωγό απλής ώθησης, δισωλήνιο σύστημα, ονομαστική ισχύ ψύξης 13,46 kW (θερμοκρασία 

ξηρής σφαίρας εισόδου του αέρα : 19°C· θερμοκρασία εισόδου του νερού :  7°C, Δt : 5°C),  ονομαστική 

θερμική ισχύ 15,23 kW (θερμοκρασία εισόδου του αέρα :  21°C · θερμοκρασία εισόδου του νερού :  45°C, Δt : 

5°C), παροχή αέρα : 1699 m3/h 
 

Συμπεριλαμβάνονται : 
 

- 1 δίοδη, μηχανοκίνητη βαλβίδα 3/4" που περιλαμβάνει σερβοκινητήρα, καλωδίωση, συνδέσεις και 

εγκατάσταση 

- 2 βαλβίδες με σφαιρικό επιστόμιο από επινικελωμένο ορείχαλκο, τύπος βίδας 3/4" 

- 1 βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης από ορείχαλκο, 3/4", μέγιστη πίεση εισόδου 15 bars 

- απώλεια πίεσης νερού κατώτερη των 20 kPa 

- ανεμιστήρας με δυνατότητα ανάστροφης ώσης, ηλεκτροκίνητος, τροφοδοτούμενος με συνεχές ρεύμα, 

μεταβλητής ταχύτητας, Brushless τελευταίας γενιάς (ή ισοδύναμος) 

- φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλαίσιο και δίσκο αποστράγγισης υδρατμών από θερμοπλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε προϋπάρχον δίκτυο    
- διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος σε mm): 789x1558x351. 
- υδραυλική σύνδεση 3/4" 
 

Μάρκα: AIRLAN - AERMEC / Τύπος: VED 740 ενισχυμένο (ή ισοδύναμο). 

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

2.1. Ηλεκτρική εγκατάσταση χαμηλής τάσεως 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τα υλικά και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την ηλεκτρική τροφοδοσία των 

συσκευών κλιματισμού. 

Τα υπάρχοντα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας διατηρούνται. Ο υπάρχων ηλεκτρικός πίνακας αντικαθίσταται 

με νέο.  

2.1.1. Πρόβλεψη ισχύος 

Η συνολική εκτιμώμενη ισχύς αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους αναγκών σε ισχύ του κάθε χρήστη, βάσει 

των υπολογισμών των ηλεκτρικών πινάκων.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις τιμές ισχύος ανά ηλεκτρικό πίνακα καθώς και τις τελικές τιμές ισχύος σε 

συνδυασμό με τις παραμέτρους ταυτόχρονης χρήσης: 

 

Έννοια 
Εγκατασταθείσ

α ισχύς (kW) 

 Ισχύς νέας 

εγκατάστασης 

(kW) 

Ισχύς 

ταυτόχρονης 

χρήσης (kW) 
Ηλεκτρικός πίνακας (σχέδιο) 75,83 91,03 73,63 

Αντλία θερμότητας PAC 64,10 80,13 64,10 

Αντλία, υδραυλική μονάδα PAC 2,2 2,75 1,10 

Αντλία, υδραυλική μονάδα PAC 2,2 2,75 1,10 

Δευτερεύουσα αντλία GB05 0,48 0,60 0,48 

Δευτερεύουσα αντλία GB04 1 1,25 1,00 

Δευτερεύουσα αντλία GB03 0,75 0,94 0,75 



Δευτερεύουσα αντλία GB02 0,6 0,75 0,60 

Δευτερεύουσα αντλία GB01 0,45 0,56 0,45 

Έλεγχος 0,05 0,05 0,05 

Διατήρηση 2 2,00 2,00 

Διατήρηση 2 2,00 2,00 

 

 

 Εγκαταστημένη ισχύς 75,83 kW    

       

 Ισχύς σχεδιασμού 91,03 kW    

       

 Ισχύς ταυτόχρονης χρήσης 73,63 

kW / 

συντελ

εστής 

80%    

 
Αυτές είναι οι επιμέρους τιμές ισχύος που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής εγκατάστασης 

του κτηρίου. 

Το κτήριο τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσεως : 230/400 V. 

2.1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

2.1.2.1. Εξοπλισμός προστασίας 

Ο εξοπλισμός προστασίας πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέχεια της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλέπεται 

πλήρης δυνατότητα επιλογών για όλες τις ασφάλειες και τους διακόπτες που τοποθετούνται σε σειρά στο γενικό 

σχεδιάγραμμα του πίνακα διανομής. 
 

Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του εν λόγω συστήματος : 
 

• ένας γενικός αυτόματος διακόπτης που να αποσυνδέει όλους τους πόλους με ένταση 

αποσυνδέσεως τουλάχιστον 20 kA 

• διαφορικός διακόπτης για κάθε κύκλωμα ή ομάδα κυκλωμάτων 

• για την προστασία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτισης : για την προστασία της 

εγκατάστασης, χρήση θερμομαγνητικών διακοπτών που σταθμίζονται ανάλογα με την υπό 

εξέταση γραμμή 

• άμεσες επαφές : τα ενεργά μέρη της εγκατάστασης, τα οποία ενδέχεται να έρχονται σε άμεση 

επαφή, επικαλύπτονται με κατάλληλο μονωτικό υλικό σύμφωνα με τον τύπο του εξοπλισμού ή 

του υλικού 

• έμμεσες επαφές : η προστασία κατά της έμμεσης επαφής εξασφαλίζεται με αυτόματη διακοπή της 

τροφοδοσίας μέσω γείωσης των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών και χρήσεως διακοπτών 

κυκλώματος παραμένοντος ρεύματος (RCCB) 30 mA 

2.1.2.2. Καλωδίωση και κλίνες καλωδίων 

Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να μην επιτρέπουν τη μετάδοση της φωτιάς και να 

μειώνουν τις εκπομπές αδιαφανούς καπνού. 

 

Οι δευτερεύοντες πίνακες συνδέονται με τις κύριες γραμμές με καλώδια χαλκού του τύπου U1000 RZ1MZ1-K 

(AS) με μόνωση από δικτυωτό πολυαιθυλένιο (PEX). 

Εντός του κτηρίου, τα καλώδια τοποθετούνται σε κλίνες με περίβλημα γαλβανισμένου χάλυβα μέσα στις οποίες 

προβλέπεται να παραμένει ελεύθερος χώρος της τάξεως του 30% για μελλοντική χρήση, ή μέσα σε εύκαμπτους 

κυματοειδείς πλαστικούς σωλήνες (σπιράλ)· εκτός του κτηρίου, τα καλώδια τοποθετούνται μέσα σε 

προστατευτικό περίβλημα διπλού τοιχώματος από πολυαιθυλένιο. 

Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εξασφαλίσει ορθή στάθμιση στην κατανομή του ηλεκτρικού δικτύου. 

Τα καλώδια και τα συστήματα των κλινών καλωδίων πρέπει να εγκατασταθούν κατά τρόπο που να μην υπάρχει 

επίπτωση στα δομικά χαρακτηριστικά του κτηρίου σε θέματα πυρασφάλειας. 
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Στην ταράτσα οι κλίνες καλωδίων θα τοποθετηθούν στο δάπεδο. Στη σκεπή, θα τοποθετηθούν πάνω σε μία 

μικρή πλάκα στήριξης. Οι κλίνες καλωδίων θα είναι μεταλλικές από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με 

στρογγυλεμένα άκρα και μεταλλικό στοιχείο διαχωρισμού, και θα περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα 

συναρμολόγησης και στερέωσης.  

Τα καλώδια θα συγκρατούνται ανά 50 εκατοστά του μέτρου με κολάρα προστασίας από την υπεριώδη 

ακτινοβολία. Κατά την εγκατάσταση, προβλέπεται η δημιουργία χώρου 10 εκατοστών ανάμεσα στην οροφή και 

στο πάνω μέρος της κλίνης καλωδίων. 

Όταν τα καλώδια διέρχονται μέσα από τοίχους, θα τοποθετούνται σε ειδικές θήκες. Στα έργα περιλαμβάνεται η 

διάνοιξη καναλιών στους τοίχους για τη διέλευση των καλωδίων και η επιμελημένη έμφραξη των οπών. Τα 

υλικά του στοκαρίσματος πρέπει να εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό αντιπυρικής δράσης των διαχωριστικών 

τοιχωμάτων και των τοίχων μέσα από τους οποίους διέρχονται τα καλώδια.  

2.1.2.3. Σύστημα γείωσης 

Η ισοδυναμική σύνδεση της νέας εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί μέσω δικτύου καλωδίων χαλκού διατομής 

16 τετραγωνικών mm (mm
2
)· τα ακόλουθα στοιχεία θα συνδεθούν με το δίκτυο γείωσης:  

οι ηλεκτρικοί πίνακες, ο εξοπλισμός κλιματισμού, οι μεταλλικοί φωριαμοί εξοπλισμού-εξαρτημάτων, οι αγωγοί 

των ηλεκτρικών καλωδιώσεων, ... κλπ. 

Μία ήδη υπάρχουσα γείωση, το ισοδυναμικό σύστημα, θα συνδεθεί συνεπώς με σημείο του υπάρχοντος δικτύου 

γείωσης. 

2.1.2.4. Ερμάριο ηλεκτρικού εξοπλισμού  

Στο πλευρικό τοίχωμα του ερμαρίου ηλεκτρικού εξοπλισμού της σκεπής θα υπάρχει σε περίοπτο σημείο 

διακόπτης αποσυνδέσεως. Στην πρόσοψη θα εγκατασταθούν φωτεινοί δείκτες για κάθε μία από τις φάσεις της 

«Παρουσίας ηλεκτρικής τάσης». Οι λαμπτήρες θα είναι τύπου Néon 230 V (ή ισοδύναμοι). Η εγκατάσταση και 

η ρύθμιση του φωτισμού είναι συμβατή με τις προδιαγραφές IP, IK του ερμαρίου.  
Το ερμάριο θα αποτελείται από μεταλλικό περίβλημα και πόρτα που κλειδώνει με κλειδί. Στο εσωτερικό της θα 

προβλέπεται μία θέση που θα προορίζεται για τα τεχνικά διαγράμματα και το ερμάριο θα αερίζεται με 

ηλεκτρικούς ανεμιστήρες εξοπλισμένους με θερμοστάτη και φίλτρα προς αποφυγή φαινομένων υπερθέρμανσης 

λόγω του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Στον σχεδιασμό των διαστάσεων του ερμαρίου έχει υπολογιστεί ο 

εσωτερικός του χώρος να είναι κατά τουλάχιστον 30% μεγαλύτερος σε σχέση με την κάλυψη των σημερινών 

του αναγκών. 
Θα πρέπει να καλύπτει το συνολικό φορτίο του νέου εξοπλισμού και το υπόλοιπο του φορτίου που καλύπτει το 

υπάρχον ερμάριο. Τα καλώδια θα είναι τύπου U1000 RO2V για τροφοδοσία ισχύος και SYT1 για τις συνδέσεις 

των εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνίας (ασθενές ρεύμα).  
Η όδευση των αγωγών ισχυρού ρεύματος και ασθενούς ρεύματος είναι διακριτή και χωριστή. Οι κλίνες 

καλωδίων, όταν διασταυρώνονται, πρέπει να σχηματίζουν υποχρεωτικά ορθή γωνία.  

2.1.2.5. Εξοπλισμός που πρέπει να περιληφθεί  

- 1 τριπολικός διακόπτης φορτίου (4P), 200 A 

- 1 αυτόματος τετραπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης με ένταση αποσυνδέσεως 10 kA, ονομαστική ένταση 

125 A, καμπύλη λειτουργίας C και 4 modules. 

- 10 αυτόματοι τετραπολικοί θερµοµαγνητικοί αποζεύκτες ασφαλείας, με ένταση αποσυνδέσεως 10 kA, 

ονομαστική ένταση 16 A, καμπύλη λειτουργίας C και 4 modules. 

- -1 αυτόματος διπολικός θερµοµαγνητικός αποζεύκτης ασφαλείας, με ένταση αποσυνδέσεως 10 kA, 

ονομαστική ένταση 16 A, καμπύλη λειτουργίας C και 2 modules.  
- 10 διακόπτες διαφορικής προστασίας ταχείας αντιδράσεως, 4P/25A/30mA και 4 modules 

- 2 τριφασικοί μετατροπείς συχνότητας 2,2 kW, 380 έως 400 V  
- 1 σύνθετος αυτόματος αποζεύκτης για την προστασία από τις κατηγορίες υπερφόρτισης I, II, III και IV, για 

400 V τριφασικής γραμμής, παλμικό ρεύμα με κύμα 10/350 µs, 30/120 kA και επίπεδο προστασίας 1,5 kV, 

σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61643-1, IEC 61312-3 και EN 61643-11  

- 1 κιβώτιο λευκού χρώματος RAL 9003, με αδιαφανή πόρτα, σχεδιασμένο για την προστασία του πίνακα 

διανομής, με 6 σειρές των 24 στοιχείων και βαθμό προστασίας IP 67, διπλή μόνωση (κατηγορία II), 

αυτοαποσβεννόμενο που περιέχει ράβδο γείωσης. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60439 και IEC 60670-24  
- όλοι οι διακόπτες που απαιτούνται για την κάλυψη των ίδιων φορτίων, περιλαμβανομένων και αυτών που δεν 

διευκρινίζονται στο έργο οι οποίοι θα τροφοδοτηθούν ωστόσο από τον υφιστάμενο πίνακα. 



 

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και θα πρέπει να συμπληρωθεί, κατά περίπτωση, από τον 

προσφέροντα. 

 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

3.1. Ηχομονωτικές πλάκες 

Ο αντισυμβαλλόμενος είναι αρμόδιος για την αποσυναρμολόγηση, την αποθήκευση στη διάρκεια των έργων, 

την αποκατάσταση, περιλαμβανομένης και της επεξεργασίας για την προστασία από τη διάβρωση, τη βαφή με 

το τελικό χρώμα, τυχόν προσαρμογές και την εκ νέου συναρμολόγηση. 

3.2. Χάλυβας για τη βάση ασφάλειας 

Απαιτούνται προσαρμογές για τη φέρουσα δομή της νέας αντλίας θερμότητας.  
Καθαρισμός και αποκατάσταση της υφισταμένης δομής καθώς και κατασκευή μίας νέας χαλύβδινης βάση με 

απλά κομμάτια προφίλ χάλυβα θερμής έλασης (σειράς IPN 100) και συνδέσεις με συγκόλληση. 

Περιλαμβάνονται επίσης και οι εργασίες επεξεργασίας για την προστασία από τη διάβρωση και βαφής με το 

τελικό χρώμα.  

3.3. Αίθουσα τεχνικού εξοπλισμού 

Κατασκευή αίθουσας τεχνικού εξοπλισμού στον χώρο της υπάρχουσας αίθουσας για τη στέγαση του 

δευτερεύοντος συστήματος διανομής, με διαστάσεις: 3600(μήκος) x 2800(ύψος) x 1000(βάθος) mm. 
 

Χαρακτηριστικά 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση αίθουσας τεχνικού εξοπλισμού με πόρτα δύο φύλλων πάχους 63 mm με γρίλιες 

που επιτρέπουν τον εξαερισμό. 

Η αίθουσα αυτή θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο χάλυβα και θα βαφεί με χρώμα λάκας (RAL) το οποίο θα 

επιλέξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η αίθουσα θα αποτελείται από ένα πλαίσιο κατασκευασμένο από σωληνωτές δοκούς τετραγωνικής διατομής 

που θα συναρμολογούνται και στερεώνονται επί τόπου. Περιλαμβάνονται επίσης και οι μεντεσέδες που 

βιδώνονται στο πλαίσιο και στα φύλλα πόρτας, καθώς επίσης και οι κλειδαριές. 
  

Οι μεταλλικές γρίλιες εξαερισμού είναι μάρκας RIVAIR και τύπου PANOLEF SL-G (ή ανάλογης κατασκευής). 
 

- τα δύο φύλλα πόρτας είναι ομοίων διαστάσεων: 890 x 2100 mm. 
- η στέγη θα είναι μονόριχτη και καταλήγει στα περιμετρικά τοιχώματα με κορυφοτεγίδα κάτω από την οποία 

υπάρχει μία στρώση μονωτικού υλικού για τη στεγανοποίηση 

- η στέγη θα αποτελείται από γαλβανισμένα στοιχεία επένδυσης πάχους : 0,6 mm 
- η δομή της στέγης έχει προβλεφθεί με τη χρήση εγκάρσιων δοκών που συνδέονται με τα στοιχεία της στέγης 

με κοχλίες αυτοκοχλιοτόμησης και ροδέλες εμποτισμένος με άσφαλτο για λόγους στεγανοποίησης  
- ο σκελετός θα είναι μεταλλικός κατασκευασμένος με σωληνωτές δοκούς τετραγωνικής διατομής διαστάσεων: 

50,00mm X 50,00mm – πάχους: 3,00mm 
- αυτή η κατασκευή συνδέεται με συγκόλληση 

- οι επιφάνειες θα επικαλυφθούν στο σύνολό τους με μία προστατευτική αντιδιαβρωτική στρώση 

- το δάπεδο θα είναι από μπετόν το οποίο θα βαφεί με αντιολισθητικό υλικό 

- εάν κριθεί σκόπιμο, θα προβλεφθεί λείανση της στρώσης επιχρίσματος.    

4. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 

- αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας αίθουσας τεχνικού εξοπλισμού, των αντλιών, του ψύκτη ύδατος, του 

καυστήρα, των μονάδων fan coil και των σωληνώσεων καθώς και της μόνωσής τους και του συνόλου των 

εξαρτημάτων συναρμολόγησης και στήριξης 

- μετατόπιση του εξοπλισμού που βρίσκεται στο εργοτάξιο με τη βοήθεια γερανού,  
- μεταφορά των αποβλήτων στον πιο κοντινό χώρο υγειονομικής ταφής 

- εφαρμογή των διαδικασιών ανακύκλωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο 

- αποσυναρμολόγηση των αγωγών αερίου, περιλαμβανομένης και της σχετικής ειδικής άδειας. 
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5. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

5.1. Θέση σε λειτουργία 

Ο αντισυμβαλλόμενος καλείται να θέσει σε λειτουργία, να διαμορφώσει και να ρυθμίσει τις ανωτέρω 

εγκαταστάσεις και να εγγυηθεί για τη συντήρησή τους για μία περίοδο 12 μηνών μετά την προσωρινή 

παραλαβή.  

5.2. Φάκελος κατάστασης «As built» 

Ο αντισυμβαλλόμενος καλείται να συντάξει και να παράσχει δύο αντίγραφα σε χαρτί των ακόλουθων 

εγγράφων-σχεδίων: 
 

 σχέδια, γραφικές παραστάσεις, λεπτομερή διαγράμματα 

 τεχνική τεκμηρίωση. 

 υπολογισμοί των αντισταθμιστών και των συμψηφιστών διαστολής 

 ενημερωμένο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 

 πιστοποιητικό έκπλυσης των αγωγών 

 έγγραφα σχετικά με τη ρύθμιση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να συντάσσονται υποχρεωτικά στην αγγλική γλώσσα η οποία είναι η γλώσσα 

εργασίας στη διάρκεια εκτέλεσης της συμβάσεως. 

1 μηχανοργανωμένη εκδοχή των ανωτέρω εγγράφων που απαρτίζουν τον φάκελο «As built». 

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παράσχει λεπτομερή σχέδια των εγκαταστάσεων. Τα διαγράμματα αυτά θα 

τοποθετηθούν σε ένα ερμητικά κλειστό πλαίσιο με προστατευτικό γυαλί και θα αναρτηθούν σε σκιερό μέρος 

κοντά στις εγκαταστάσεις. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ο προσφέρων θα συμπληρώσει στο Ειδικό Σχέδιο Ασφάλειας και Προστασίας της Υγείας που παρέχεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι όλα τα μέρη που αφορούν τον ίδιο, αλλά επίσης και εκείνα που αφορούν πιθανούς 

υπεργολάβους τους οποίους σκοπεύει να χρησιμοποιήσει. 

 

Το Ειδικό Σχέδιο Ασφάλειας και Προστασίας της Υγείας (P.P.S.S.) θα εκδοθεί ταυτόχρονα με την προσφορά. 

 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. P.P.S.S. 
 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

 

 

 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:   

 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

 

 

 

 

 

 

  

 

  Πρόσωπο επικοινωνίας:   

 

  Τηλέφωνο:   

 

  Αριθ. φαξ:   

 

  Αριθμός άδειας εγκατάστασης:   

 

  Αριθ. ΦΠΑ:   

  Σωματείο επαγγελματιών-βιοτεχνών:   

 

  Όνομα και διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο Λουξεμβούργο (αλλοδαπή 

επιχείρηση):  

  

  Συνοπτική περιγραφή των έργων: 

  

  

 

  Παρεμβαίνετε ως υπεργολάβος ;  ΝΑΙ         ΟΧΙ 

  

       Εάν ΝΑΙ, εκ μέρους ποιας επιχείρησης ;   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Λεπτομέρειες εφαρμογής 

2. Υπεύθυνοι ασφαλείας στην προσφέρουσα επιχείρηση 

3. Μέσα απαραίτητα στην επιχείρηση 

4. Υλικά και προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν 

5. Ενημέρωση του προσωπικού και οδηγίες προς αυτό 

 

B  ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

1. Εγκατάσταση του εργοταξίου 

2. Ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού 

 

Γ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

1. Κίνδυνοι που συνδέονται με την εκτέλεση των εργασιών 

2. Κίνδυνοι που συνδέονται με την οργάνωση του εργοταξίου 

 

Δ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 

 



 

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 

 
1.  Λεπτομέρειες εφαρμογής 
 

 Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών:      

   

 

 Προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών:         

 

 Ωράριο εργασίας:         

 

 Νυκτερινή εργασία / εργασία κατά το Σαββατοκύριακο ΝΑΙ         NON        
 

 Προβλεπόμενος αριθμός απασχολούμενων (αριθμός απασχολούμενων στις περιόδους αιχμής):  

       

 

 Προσλαμβάνετε προσωρινά απασχολούμενους εργαζόμενους;  ΝΑΙ         NON 
 

Εάν ΝΑΙ, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα άτομα αυτά είναι σε θέση να διεξαγάγουν τις εργασίες για τις οποίες 

προορίζονται. 

 

Επώνυμο: Αρμοδιότητα: Υπογραφή :…………………. 

 

 

 

 Υποχρεωτική κατάσταση του προσωπικού (περιλαμβανομένου και του προσωπικού με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου) με αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης: 

 

 

Καθήκοντα Όνομα Αριθμός μητρώου 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 Αριθμός απαραίτητων θέσεων στάθμευσης 

για τη στάθμευση των οχημάτων σας του εργοταξίου:       
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 Αναθέτετε υπεργολαβικά την παροχή κάποιων υπηρεσιών;   ΝΑΙ        ΟΧΙ        
 

 

Αν ΝΑΙ, ποίες; Σε ποιον; 

Όνομα του υπεργολάβου και στοιχεία επικοινωνίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Υπεύθυνοι ασφαλείας στην επιχείρηση 

 

 
 Όνομα του εργαζόμενου που έχει οριστεί: 

             

             

 Αριθ. τηλ.. / GSM :       Φαξ :     

 

 

 Όνομα του αντιπροσώπου των εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας: 

             

             

 Αριθ. τηλ. / GSM :       Φαξ :     

 

 

 Όνομα του υπεύθυνου στο εργοτάξιο: 

             

             

 Αριθ. τηλ. / GSM :       Φαξ :     

 

 
Ο ρόλος τους είναι: 

 

- να τηρούν τους κανόνες και τις οδηγίες ασφαλείας και να απαιτούν από τους εργαζομένους να τις τηρούν 

επίσης· 

- να εξασφαλίζουν ότι παρελήφθησαν δεόντως τα απαραίτητα μέσα για την πρόληψη εργατικών 

ατυχημάτων, όπως αυτά ορίζονται τόσο στο ειδικό σχέδιο ασφάλειας και προστασίας της υγείας, όσο και 

στο ισχύον δίκαιο στην χώρα στην οποία εκτελούνται τα έργα. 

 
 

 

3.  Μέσα απαραίτητα στην επιχείρηση 
 

 Απαιτείται η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στο πλαίσιο των εργασιών σας ; : 

  ΝΑΙ          ΟΧΙ        
 

Αν ΝΑΙ, ποιος σας το παρέχει ;          
   



  - Τί εντάσεως ρεύμα (σε Ampère) χρειάζεστε; :       

 

  - Χρειάζεστε μήπως τριφασικό ρεύμα (380 V); : 

  ΝΑΙ          ΟΧΙ        
 

  Πόσες συνδέσεις χρειάζεστε; :       

 

 Χρειάζεστε νερό; 

  ΝΑΙ          ΟΧΙ        

Αν ΝΑΙ, ποιος σας το παρέχει ;         

 

 Χρειάζεστε μήπως άλλα μέσα στο εργοτάξιο για να πραγματοποιήσετε την εργασία σας; 

  ΝΑΙ          ΟΧΙ        

  Ποια;          

             

 

 Κατάσταση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που έχουν μεταφερθεί στο εργοτάξιο:  Τί τύπου είναι; 

             

             

 

Εάν χρησιμοποιείτε ανυψωτικά μηχανήματα, σας παρακαλούμε να μας δώσετε τα πιστοποιητικά παραλαβής και/ή 

ελέγχου. 

 

 

 

4.  Χρησιμοποιούμενα υλικά και προϊόντα 
 

 

 Τί μορφής (μη επικίνδυνα υλικά) θα χρησιμοποιήσετε στο εργοτάξιο;  

             

             

 

 

 Χρησιμοποιείτε επικίνδυνα προϊόντα;  
 

  ΝΑΙ       ΟΧΙ   

 

Εάν ΝΑΙ, ποια; 

 

  Εύφλεκτα           

  Οξειδωτικά           

  Τοξικά            

  Επιβλαβή            

  Διαβρωτικά            

  Ερεθιστικά            

  Εκρηκτικά            

  Επικίνδυνα για το περιβάλλον         

 

 

Τα δελτία δεδομένων περί ασφαλείας όλων των επικίνδυνων προϊόντων, ιδίως των χημικών, πρέπει να επισυνάπτονται 

στο ειδικό σχέδιο ασφάλειας και προστασίας της υγείας. 

Τα προϊόντα που βρίσκονται στο εργοτάξιο θα επισημαίνονται σύμφωνα με τις εν ισχύι ευρωπαϊκές οδηγίες. 
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5.  Ενημέρωση του προσωπικού και οδηγίες προς αυτό 
 

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο εργοτάξιο (περιλαμβανομένων κα των προσωρινά απασχολούμενων 

εργαζόμενων), θα ενημερώνεται εκ των προτέρων από τον υπεύθυνο του εργοταξίου σχετικά με τα θέματα ασφάλειας, τις 

ρυθμίσεις, τις οδηγίες στον χώρο εργασίας, και θα προειδοποιείται για τους ιδιαίτερους κινδύνους στους οποίους ενδέχεται 

να εκτεθεί. 

 

 

 

- στελέχη της εταιρίας θα παρέχουν εξηγήσεις σχετικά με τους ενεχόμενους κινδύνους και τη χρήση του 

υλικού· 

- ο υπεύθυνος του εργοταξίου καλείται να απαιτήσει την τήρηση των οδηγιών περί ασφάλειας· 

- οι εργαζόμενοι που καλούνται να χειριστούν τα μηχανήματα του εργοταξίου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 

σχετική άδεια. 

 

 

 
 ονόματα των προσώπων που καλούνται να χειριστούν τα μηχανήματα: 

 

Όνομα Μηχάνημα Άδεια 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

B. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

1.  Εγκατάσταση του εργοταξίου 

 
- Ποια υλικά σκοπεύετε να φέρετε στο εργοτάξιο; : 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Εάν ΟΧΙ, ποιος τα διάθεσε; 

Γραφείο του εργοταξίου     

Τραπεζαρία     

Βεστιάριο     

Εγκαταστάσεις υγιεινής     

W.C.     

Τηλέφωνο εργοταξίου / GSM     

Δοχείο για τα απόβλητα του εργοταξίου     

 

 

 - Σκοπεύετε να εγκατασταθείτε σε τμήμα του κτηρίου που έχει ήδη κτισθεί; : 

  ΝΑΙ          ΟΧΙ        

 

  Εάν ΝΑΙ, σε ποιο; :          

 

  Για ποιον σκοπό; :          

   

 

2.  Ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού 
 

- Σε ποιον φορέα ιατρικής παρακολούθησης ανήκετε; : 
-             

-             
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

1. Κίνδυνοι που συνδέονται με την εκτέλεση των εργασιών 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εργασίες 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ Προβλέψιμοι ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τί έχει ήδη γίνει:  
Περιγραφή καθηκόντων 

Πώς έγινε; 

Με ποια μέσα; 
Κίνδυνοι για τους απασχολούμενους της εταιρείας 

και άλλους συμβαλλόμενους 
Με ποιον τρόπο αποφεύγονται οι 

κίνδυνοι ή προστατεύεται κανείς από 

αυτούς; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εργασίες 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 
 

Προβλέψιμοι ΚΙΝΔΥΝΟΙ  
 

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Τί έχει ήδη γίνει 

Περιγραφή καθηκόντων 

 

Πώς έγινε; 

Με ποια μέσα; 

 

Κίνδυνοι για τους απασχολούμενους της εταιρείας 

και άλλους συμβαλλόμενους 

 

Με ποιον τρόπο αποφεύγονται οι κίνδυνοι ή 

προστατεύεται κανείς από αυτούς; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

2.  Κίνδυνοι που συνδέονται με την οργάνωση του εργοταξίου 
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ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εργασίες 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ Προβλέψιμοι ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Παράδοση των υλικών: 

 
 

 

  

Μέσα για την εκφόρτωση: 

 
 

 

  

Αποθήκευση μη επικίνδυνων υλικών:  

 

  

Αποθήκευση επικίνδυνων υλικών:  

 

  

Αποθήκευση και εκκένωση 

των αποβλήτων:  
 

 

  

 

 



 

 

Δ. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 

 

 
Μία βάσει προδιαγραφών βαλίτσα πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη στο εργοτάξιο. 

 

 Όνομα του εθελοντή για την παροχή πρώτων βοηθειών στο εργοτάξιο: 

             

             

 

Κατάσταση του ιατροφαρμακευτικού υλικού στο εργοτάξιο: 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

- Βαλίτσα   

- Φορείο   

- Άλλα*   

 

 
*Ποια; :           

 

Κατάσταση στο εργοτάξιο:          
 

Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση ατυχήματος αναρτώνται στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.  

 

Σε περίπτωση ατυχήματος στείλτε αντίγραφο της δήλωσης ατυχήματος στην εταιρεία ARGEST και βάλτε ένα άλλο 

αντίγραφο στα αρχεία ελέγχων ασφαλείας του προσωπικού που βρίσκονται στο εργοτάξιο. 

 

 

 

 

 Έγινε :     στις :        

 

 Όνομα :           

 

 

 Σφραγίδα + Υπογραφή : 

 

             

 

 

 

 

 

 


