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Α∆Α: 6ΒΟΡΟΡΡΛ-97Τ
Αθήνα, 14/03/2018
Α. Π.: 731

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
(ΕΜΣΤ)

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
(ΕΜΣΤ)

ΣΥΜΒΑΣΗ

CPV

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ

Παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης
& υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων
του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)
50710000-Υπηρεσίες επισκευής και και
συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου
50730000-Υπηρεσίες επισκευής και και
συντήρησης ψυκτικών
47.802,00 € (με ΦΠΑ 24%)
38.550,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλλιρρόης &
Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο
ΦΙΞ),Τ.Κ. – Πόλη:117 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Π. Βασιλοπανάγος, ΠΕ Μηχανολ. Μηχ.
Κ. Σβόλης, ΤΕ Ηλεκτρολόγος
Μ. Κόκοτος, ΤΕ Μηχανολόγος
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Τηλέφωνα: 211-1019083,9008,9047
Mail: protocol@emst.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τηλ. Κέντρο:211-1019000
Ιστότοπος: www.emst.gr

Το έργο χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό του ΕΜΣΤ, από τις
πιστώσεις του ΠΔΕ 2017 από Εθνικούς
Πόρους –ΣΑΕ 014/2015ΣΕ01400001,
ΚΑΕ:8297
731
14.03.2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΞΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
( τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 1 17 τ ο υ Ν . 4 4 1 2/1 6 )

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Περίληψη διακήρυξης, τίτλος, σύντομη περιγραφή της σύμβασης, εκτιμώμενη αξία,
τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβασης
Θεσμικό πλαίσιο
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών
Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού
Ενστάσεις
Σύμβαση
Υποχρεώσεις Αναδόχου.
Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού

σελ.
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4
5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:

19
26
164
165
167
168

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση μόνοτην τιμή

Ημερομηνία : 28.03.2018,
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ημέρα: Τρίτη και ώρα: 10:00
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

KAE

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64
Ν.4172/2013)

Ημερομηνία: 28.03.2018
Ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 11:00.
Γραφεία ΕΜΣΤ:

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ
(ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ) , 117 43 ΑΘΗΝΑ

Εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
50710000-Υπηρεσίες επισκευής και και συντήρησης Η/Μ
εγκαταστάσεων κτιρίου
50730000-Υπηρεσίες επισκευής και και συντήρησης ψυκτικών
συγκροτημάτων
ΚΑΕ:8297

38.550,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%

Έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού
0,06% υπέρ της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του
Ν. 4412/2016
Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος
εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας,
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Άρθρο 1 : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Επωνυμία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΡΩΗΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ) ,

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

117 43

Τηλέφωνο

211-1019000 (κέντρο)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

protocol@emst.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.emst.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1
Παναγιώτης Βασιλοπανάγος
2111019083
2
Κώστας Σβόλης
2111019008
3
Μάριος Κόκοτος
2111019047
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E-MAIL
technicalservices@emst.gr
kostas.svolis@emst.gr
technicalservices@emst.gr
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Άρθρο 2: Περίληψη διακήρυξης, τίτλος, σύντομη περιγραφή της σύμβασης, εκτιμωμένη
αξία, τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβαση
To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
EΞΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού
38.550,00 €, €, πλέον Φ.Π.Α. 24%
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά:
Α. Προληπτική συντήρηση όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων με βάση της περιγραφές στον
πίνακες; Α.1.
Β. Την καθημερινή απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω γραμμής vpn του συστήματος
BMS από εξιδεικευμένο κατά της ώρες μη λειτουργίας του ΕΜΣΤ όπως αυτές
προσδιορίζονται από το ΕΜΣΤ για το χρονικό διάστημα από τις 20.00 ως τις 08.00 το πρωί
της επόμενης μέρας.
Γ. Την διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και την τεχνική υποστήριξη της
λειτουργίας τους (24 ώρες x 7 ημέρες x 27 εβδομάδες) με προαίρεση ως το ποσό των 6.300
€, πλέον ΦΠΑ Ευρώ με χρονοχρέωση για τις ώρες και τις ειδικότητες όπως αυτές
περιγράφονται στον πίνακα Γ.1.
Πίνακας Α.1: Λοιπές Η/Μ Εγκαταστάσεις:
Α/Α

Περιγραφή εξοπλισμού

Πλήθος
εξοπλισμού

Πλήθος συντηρήσεων

Ετήσια
συντήρηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Συγκροτήματος Λέβητα
θερμικής ικανότητας
Πρωτεύον δίκτυο ζεστού
νερού
Δευτερεύων
δίκτυο
ζεστού νερού
Πρωτεύον δίκτυο κρύου
νερού
Δευτερεύων
δίκτυο
κρύου νερού
Υδρόψυκτα
ψυκτικά
συστήματα
Πύργοι Ψύξης
ΚΚΜ
VAV
Αξονικός
ανεμιστήρας
αποκαπνισμού
FAN SECTION
FAN COIL

2

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2
26
36
14

1
1
1

1
1
1

1

1

11
12

1

-

1

-

1
1
1
1
3

5

Περιοδική
συντήρηση

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
13

14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37

38

Μονάδα
κλιματισμού
απευθείας
εκτόνωσης
VRV
Δίκτυο πόσιμου νερού
Πιεστικά συγκροτήματα
ύδρευσης
Δίκτυα
σωληνώσεων
αποχετεύσεις & όμβριων
Φρεάτιο υδάτινου τοίχου
Σύστημα αντλιών
ακαθάρτων λυμάτων &
όμβριων
Κεντρικός Πίνακας
Πυρανίχνευσης&
Αισθητήρια
Πυροσβεστικό
συγκρότημα
Πυροσβεστικές φωλιές
PREACTION VALVET &
WET
Δειγματοληψία Αέρα
Γ.Π.Χ.Τ
Η/Ζ
Μ/Σ ισχύος
Κύκλωμα γείωσης
Σύστημα UPS
Εγκατάσταση φωτισμού/
INSTABUS
Φωτισμός ασφαλείας /
Κεντρικό σύστημα
Διαχείρησης Φωτισμού
Ασφαλεία
Πεδίο Μέσης Τάσης
Συγκρότημα Συναγερμό
Σύστημα
κλειστού
κυκλόματος tv cctv
Έλεγχος
πρόσβασης
ACCESS CONTROL
BMS
Σύστημα Αναγγελιών
Συγκρότημα Παραγωγής
πεπιεσμένου αέρα (OIL
FREE)
εργαστηρίου
συντήρησης
Σύστημα Επεξεργασίας
νερού

1

1

-

1
1

1
1

-

1

1

-

1
1

1
1

-

1

1

-

1

1

5

44
6

1
1

2

1 (30 μονάδων
ανίχνευσης)
1
1
2
1
1
1

1

-

1
1
1
1
1

5
-

1

1

1

1
1
1

1
1

-

1

-

1

-

1
1
1

1
1

-

1

1

1

1

-

1
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39

40

Σύστημα Επεξεργασίας
αποβλήτων εργαστηρίου
συντήρησης
Συγκρότημα
Υδάτινου
τοίχου

Σύνολο Δαπάνης

1

1

-

1

1

-

23.000,00 πλέον ΦΠΑ

Πίνακας Β.1: Απομακρυσμένη παρακολούθηση συστήματος BMS μέσω γραμμής VPN
Ημερήσιο πρόγραμμα
Ημέρες σύμβασης
Σύνολο Δαπάνης
από τις 20.00 ως τις 07.00
185 9.250,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
την άλλη μέρα

Πίνακας Γ1: Χρονοχρέωση για διορθωτική συντήρηση & τεχνική υποστήριξη (προέρεση)
Ειδικότητα
Σύνολο ωρών
Τιμή ανά ώρα
Σύνολο
Μηχανολόγ. ΑΕΙ- ΤΕΙ
15
40,00
600
Ηλεκτρολόγος
135
20,00
2.700
Τεχνίτης,
βοηθός
ηλεκτρολόγου
τεχνίτες γενικά
Συνεργάτης
30
100,00
3.000
Μηχανικός
υποστήριξης
συστήματος
Σύνολο
6.300 πλέον ΦΠΑ

1.

Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2017 από

Εθνικούς Πόρους–ΣΑΕ 014/2015ΣΕ01400001, ΚΑΕ:8297.
2.

3.

Η προς παροχή υπηρεσία θα πρέπει να εκπληρώνει το περιεχόμενο της Συγγραφής
Υποχρεώσεων - Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας Διακήρυξης
Συμβατική διάρκεια: εκατον ογδόντα πέντε ημέρες (185) ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης .

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » (Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβροσίου Φραντζή (πρώην
εργοστάσιο ΦΙΞ) Τ.Κ. 117 43, Αθήνα. τηλ.: 211-1019054) με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής τους την 28.03.2018 και ώρα 10 π.μ, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η
αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής(www.emst.gr).
Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα
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αρχή (iro.nikolakea@emst.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση
τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το
αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν
εξετάζονται.
Άρθρο 3: Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται :
Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :
 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Τον Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των
φορέων της και άλλες διατάξεις».
 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές».
 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
 Το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του Ν. 3863/2010
(Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις».
 Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 Τον Ν. 2716/1999 (Α’ 96) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 12 αυτού.
 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
 Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
 Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρο υ 79 παρ. 4 το υ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).
 Τις με αριθμ. 18REQ002801511 2018-03-14 και 18REQ002801551 2018-03-14
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Αρχής (ΑΔΑ: 6ΚΜ1ΟΡΡΛ-ΞΗ2 και ΩΗΠ2ΟΡΡΛΝΗ5
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Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων»
Τις διατάξεις του νόμου 4270/28-06-2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4484/2017: Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.
Τις διατάξεις του νόμου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Τις διατάξεις του νόμου 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
Τις διατάξεις του νόμου 2557/24-12-1997 (ΦΕΚ Α’ 271) «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις
πολιτιστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3658/22-04-2008 (ΦΕΚ A’ 70)
«Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις», για την
ίδρυση και λειτουργία του ΕΜΣΤ.
Το Π.Δ. 78/1-08-2017 (ΦΕΚ τ. Α’108/1-8-2017), Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).
Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ/316630/28520/1986/1254/7-8-2017
(ΑΔΑ: ΩΓΥΜ4653Π4-96Ι) έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠΠΟΑ προς το ΕΜΣΤ «…για την
ενίσχυση των ιδρυτικών του σκοπών, στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων
με παράλληλη κάλυψη ανελαστικών υποχρεώσεων».
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 4: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε
(α)κράτος - μέλος της Ένωσης, (β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), (γ) τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) παραπάνω και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης
δημοσίων
συμβάσεων.
Οι
ενώσεις
οικονομικών
φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα
ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση,
εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση του
«Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους
δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που
περιγράφονται στο άρθρο 73 ν.4412/2016.
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2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για υπηρεσίες του Δημοσίου με κοινή
απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.
3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ως άνω λόγου
αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
4.3 Στοιχεία τεχνικής ικανότητας:
Στον διαγωνισμός γίνονται δεκτές εταιρίες οι οποίες:
Έχουν να παρουσιάσουν τα τρία τελευταία χρόνια (2015, 2016, 2017) δυο τουλάχιστον
μεγάλες συμβάσεις συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στον
πίνακα Α.1. ανά σύμβαση, σε κτήρια υψηλής επισκεψιμότητας (σταθμούς μέσων
μεταφοράς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα κλπ.) τουλάχιστόν εξάμηνης
διάρκειας. Η συντήρηση των Η/Μ Εγκαταστάσεων μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο της ίδιας ή
και ξεχωριστών συμβάσεων.
Προς απόδειξη των ανωτέρων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:
Κατάσταση των συμβάσεων Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων Πίνακα ο οποίος θα δίδει τα
κάτωθι στοιχεία για κάθε σύμβαση:
1. Τον Πελάτη
2. Τον προϋπολογισμό του έργου
3. Το όνομα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (το ΕΜΣΤ επιφυλάσσεται,
εάν το επιθυμεί να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα
υποβληθούν)
4. Το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων
5. Τη διάρκεια των συμβάσεων (αρχική και οριστική συμβατική διάρκεια)
6. Τον αριθμό των χρησιμοποιηθέντος προσωπικού στα πλαίσια της εκτέλεσης της
σύμβασης
7. Τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.
Άρθρο 5: Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών
5.1. Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) χωριστούς
σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία, ως εξής:
α) Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο,
τα απαιτούμενα στο άρθρο 3 της παρούσας έγγραφα.
β) Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, τα
απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Οι δύο
(2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο
εξωτερικός φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και Επωνυμία Υποψηφίου με στοιχεία
επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης
και θα ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων (ως
προς τα αναφερόμενα στοιχεία) είναι, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών,
υποχρεωτική.
5.2. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε
φύσης.
5.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατό ογδόντα (180)
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της
παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση ύπαρξης
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ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει
σχετικό ερώτημα προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την
λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν
την αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 6: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές και οι αιτήσεις
συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή
σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) :
6.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ), της οποίας το ποσό θα πρέπει να
καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή
ποσό 771,00 €. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να
υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
6.2. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα V “Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 (Α 147)”
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986
(Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός
φορέας πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τα σχετικά κριτήρια επιλογής.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός
ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ κάθε φορέα
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται
6.3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
6.4. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση των προσώπων
που την απαρτίζουν περί :
 αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης,
και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας).
 αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις
ολόκληρο,
 ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα
στην παρούσα,
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τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας,
(επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή
πίνακα) των υπό ανάληψη υπηρεσιών,
 (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την
υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.
Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου
ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος
Νομικών Προσώπων.
6.5 Ως προς τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07:
Όπου απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση
εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ
ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λπ.), αυτά πρέπει να
βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000,
ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους
φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και
μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
6.6 Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά
έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα
οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
6.7 Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων
Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο
από τον μειοδότη – προμηθευτή ή πάροχο, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα
στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων ή της
υπηρεσίας με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που
περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να
έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ.
118/2007 και να έχουν διενεργηθεί για το προσφερόμενο προϊόν και να έχουν εκδοθεί
κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης της επιτροπής διαγωνισμού.
6.8. Πιστοποιητικό ISO 14001, για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
6.9. Πιστοποιητικό OSHAS 18001, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας
& Υγείας στην εργασία
6.10. Πιστοποιητικό ISO 9001, για την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
6.11.Πιστοποιητικό OSHAS 18001, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας
& Υγείας στην εργασία
6.12. Πιστοποιητικό ISO 9001, για την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
Σημειώσεις – διευκρινίσεις- λοιπές διευκρινήσεις :
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(α) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
συμμετέχοντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
(β) Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογη αποδεικτικής
αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση),
συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.
Άρθρο 7: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
7.1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, νόμιμα υπογεγραμμένο, θα
τοποθετηθεί, με ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα
στον κύριο φάκελο, με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά
πρέπει να αναφέρονται οι επιμέρους τιμές, η συνολική προσφερόμενη τιμή, και ο
αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
7.2. Η τιμή της Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού
έως δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και σ’ αυτήν θα περιλαμβάνονται οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις.
7.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.4. Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών
7.5. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι
αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων
της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 8: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού
8.1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από την διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» &
«Οικονομική Προσφορά» γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή του «Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» και, εφόσον είναι εφικτό, ολοκληρώνεται σε μία
συνεδρίαση, με την παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων όσων διαγωνιζομένων
υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά και επιθυμούν να παραστούν.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
8.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
 Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αποσφραγίζεται και
μονογράφεται από την Επιτροπή κατά φύλλο και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.
 Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο φάκελος με
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές. Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και καταγράφει στο Πρακτικό τις τιμές
των προσφορών, κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την λήξη της
διαδικασίας του διαγωνισμού.
8.3. Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή
την ανάθεση της σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την αποκλειστικά
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει ελεύθερα για την
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έγκριση ή την ματαίωση εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα της διαδικασίας ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του N.4412/2016, μετά από γνώμη
της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
8.4. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων
δικαιολογητικών καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους
διαγωνιζομένους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία
του φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη
προθεσμία. Ως “αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το
περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συμπλήρωση” υποβληθέντων
στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε
συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Ισχύει το άρθρο 102 του
N.4412/2016.
8.5. Το Πρακτικό, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αντίγραφό του αποστέλλεται σε
όλους τους διαγωνιζομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ως χρόνος
παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου.
Άρθρο 9. Ενστάσεις
9.1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν
μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Οι
ενστάσεις συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, κατατίθενται εγγράφως στο
πρωτόκολλο του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» και υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής.
9.2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της
Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης».
9.3. α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της
Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο.
β. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
γ. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. Μετά την άπρακτη
πάροδο δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο ή εάν ο διαγωνιζόμενος προβεί σε πλήρη, ολοσχερή και ανεπιφύλακτη
ανάκληση καθ’ όλο το περιεχόμενο της ένστασης, εξ υπαρχή, ως εάν μηδέποτε είχε
υποβληθεί.
9.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016.

14

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
Άρθρο 10. Σύμβαση
10.1. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπετε
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόμενο της παρούσας. Σχέδιο της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) της
παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.
10.2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους,
δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης».
10.3. Προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης
καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙV της παρούσας διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και χρόνο ισχύος 10 μήνες χρόνια, η οποία επιστρέφεται
στον ανάδοχο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αναθέτουσα
αρχή, καθώς και η προσκόμιση σε σφραγισμένο φάκελο των κάτωθι κατά περίπτωση
δικαιολογητικών κατακύρωσης προς απόδειξη των δηλωθέντων στη παράγραφο 3.2 της
διακήρυξης:
10.4 Οι Έλληνες πολίτες:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:
i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016,
ήτοι:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,
σελ.1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ.2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το
ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305).
ii) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
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δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
(παρ.2 του άρθρου 75 του v.4412/2016) και ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
στ. Πιστοποιητικό ISO Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας στο αντικείμενο της
προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης των ανελκυστήρων.
ζ. Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 .
η. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας ΟΗSAS –
ISO 18001.
10.5 Οι αλλοδαποί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 7.4.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
10.6 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.4 και 7.5 αντίστοιχα.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά :
- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,
- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους εκπροσώπους του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
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να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920,όπως εκάστοτε
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του v.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
10.7 Οι συνεταιρισμοί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει
ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της
παραγράφου6.6.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.1, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της
παραγράφου 6.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα,
και της περίπτωσης β της παραγράφου 6.6.3.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
10.8. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην
Ένωση.
10.9. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση προς τον ανάδοχο για προσκόμιση των ως άνω
δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης, κοινοποιείται και στους λοιπούς
συμμετέχοντες, προκειμένου αυτοί εφόσον επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία
αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών, που θα προηγηθεί της υπογραφής της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά ή δεν πληροί την άνω
προϋπόθεση ή δεν προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί
στις προβλεπόμενες από το ν.4412/2016 κυρώσεις και θα επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία καλώντας τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη να προσκομίσει τα παραπάνω
δικαιολογητικά.

Άρθρο11. Υποχρεώσεις Αναδόχου.
11.1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης », υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας.
11.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
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11.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
θα Αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση
του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται
με τη υπηρεσία που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του
«Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης».
11.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το τμήμα της σύμβασης για την
προαίρεση που αφορά την εξωτερική κυλιόμενη κλίμακα, όταν του ζητηθεί από το ΕΜΣΤ
εντός του χρονικού ορίου του ένα μήνα.
Άρθρο 12. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού.
12.1. Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με την από 12.03.2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης », είναι
το ΕΜΣΤ.
12.2. Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπετε από τις διατάξεις του ν.4412/2016.

ΑΘΗΝΑ, 14 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Παπαναστασίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την ανωτέρω
προκήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Χρηματοδότηση: ………………………………..
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «……………………………………..»
ΑΔΑΜ: ……………………………………………
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΤΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»
Στην Αθήνα σήμερα ………………………………………, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
1. αφενός Του φορέα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ » (εφεξής
«Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή
(πρώην εργοστάσιο Φιξ) ,Τ.Κ.:117 43, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ ___________ - ΔΟΥ __________),
όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την υπ’ αριθ.___θέμα / ____ συνεδρίαση /________
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την υπογραφή της παρούσας από τον
_________________________________________,
2. αφετέρου της εταιρείας ………………………. με έδρα ……………………….., όπως εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από ……………………………….. (εφεξής «Ανάδοχος»).
Έχοντας υπόψη:
Α. Τους όρους της διακήρυξης του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » του από ………….
2018 συνοπτικού διαγωνισμού (εφεξής «υπηρεσία»).
Β. Την υπ’ αριθ. ……………………….. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης », με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας
στον ανάδοχο.
Γ. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας σύμβασης.
Συμφωνούνται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
1.1 Στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
 Η επτάμηνη προληπτική συντήρηση των Η/Μ Εγκαταστάσεων (σε υλικά, λογισμικό
/firmware)
όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα Α.1 της Διακήρυξης του
Συνοπτικού Διαγωνισμού.
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1.2.

Ο έλεγχος και η αναβάθμιση του λογισμικό /firmware, όταν κρίνεται απαραίτητο
για την καλή λειτουργία των των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Η απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω γραμμής vpn του συστήματος BMS από
εξιδεικευμένο κατά της ώρες μη λειτουργίας του ΕΜΣΤ (από τις 20.00 ως τις 08.00
την άλλη μέρα) καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Η διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και την τεχνική υποστήριξη της
λειτουργίας τους με προαίρεση ως το ποσό των ________ ευρώ πλέον ΦΠΑ με
χρονοχρέωση για τις ώρες και τις ειδικότητες όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα
Γ.1 της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Το πλήρες αντικείμενο της σύμβασης, που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο
Ανάδοχοςαναλύονται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης
Άρθρο 2
Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες

2.1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε _________ (___) ημέρες από την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
2.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί εντός της προθεσμίας αυτής στην ολοκλήρωση του
αντικειμένου της σύμβασης.
2.3. Παράταση δίδεται μόνο μετά από έγκριση του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης»
και εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
2.4. Ο έλεγχος των Η/Μ εγκαταστάσεων από τον φορέα πιστοποίησης θα γίνεται κατά
περίπτωση στους χρόνους που αναγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
Άρθρο 3
Διοίκηση της σύμβασης - Παραδοτέα Στοιχεία
3.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από
το αρμόδιο τμήμα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 216 του Ν.4412/2016.
3.3 Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 4
Ποινικές Ρήτρες – Καταγγελία Σύμβασης
4.1 Ισχύει το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
4.2Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έχει δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς την
παρούσα σύμβαση, εάν διαπιστωθεί πλημμελής τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων
του Αναδόχου. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του
Αναδόχου, το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δικαιούται επιπρόσθετα να
αξιώσει από τον Ανάδοχο, ως δίκαιη, εύλογη και εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα, το
συνολικό ποσό – τίμημα, το οποίο θα έχει, μέχρι την στιγμή της καταγγελίας, καταβάλλει
στον Ανάδοχο, επιφυλασσόμενη για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή
αποθετικής της ζημίας.
Άρθρο 5
Αμοιβή – Πληρωμή
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5.1 Η συνολική αμοιβή της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί, όπως αναλύεται στην οικονομική
προσφορά του αναδόχου και εφόσον εκτελεσθεί το σύνολο της υπηρεσίας, ανέρχεται
στο ποσό των ……………………………… (………………. €) πλέον Φ.Π.Α. 24%
…………………………………….. (………… €).
5.2 Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Μέσα σε χρονικό
διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ως άνω στο
«ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ » θα γίνεται η εξόφληση.
5.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον της προσφερόμενης
τιμής που ορίζεται στη Σύμβαση.
5.4 Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος περιλαμβάνει την κράτηση 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο
τέλος χαρτοσήμου 3% και επί του ποσού του χαρτοσήμου εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
(συνολικά 0,1036%) που κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο στο λογαριασμό
ΚΑΕ 3514. Επίσης κράτηση υπέρ της Αρχής εξέτασης Προσφυγών σύμφωνα με την ΚΥΑ
1191/14.03.2017 (ΦΕΚ Β’969/22.03.2017).
Άρθρο 6
Εγγυήσεις
6.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν.4412/2016, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης αυτής
κατέθεσε την εκδοθείσα στις ……..2018, με αριθ. ……………………., Εγγυητική Επιστολή
καλής εκτέλεσης………………………………………………………., ποσού ……………………………….
(……………. €) και καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α..
6.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει αντισυμβατικές
ενέργειες του Αναδόχου, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει τη Σύμβαση, υπέρβαση του
συνολικού χρόνου ή και να διορθώσει οποιαδήποτε λάθος των παραδοτέων.
6.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί Εγγυητικών Επιστολών του
άρθρου 72 του ν.4412/2016 και επιστρέφεται μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 7
Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της σύμβασης
7.1 Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του και αντίκλητο για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης
7.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του
τόπου.
7.3 Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης πραγματοποιείται
με τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται από τον
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και απευθύνεται στον
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αντισυμβαλλομένου. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την
παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ορίζεται η _______________
του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ».
7.4 Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας
Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός
και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
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7.5 O συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο ειδικευμένο
προσωπικό, υλικά, μηχανήματα και λειτουργικό λογισμικό (firmware) για την εκτέλεση
του έργου και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των Η/Μ
Εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια της σύμβασης.
7.6 Ρητά συμφωνείται ότι καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο συντηρητής
θα είναι εφοδιασμένος με νόμιμη άδεια, η παράβαση του όρου αυτού αποτελεί λόγο
καταγγελίας του παρόντος από υπαιτιότητα του συντηρητή, χωρίς να αποκλείεται η
καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης προς τον εργοδότη για κάθε ζημιά θετική ή
αποθετική.
7.7 Ο ανάδοχος θα παρέχει προς το ΕΜΣΤ τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες της
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία, τις σχετικές εγκυκλίους, τις
προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
7.8 Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε Η/Μ Εγκατάσταση , καθώς και ο
συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους θα γίνεται σύμφωνα
με τα αναγραφόμενα στις Τεχνικές Περιγραφές.
7.9 Ο Συντηρητής μετά την υπογραφή της σύμβασης θα μεριμνήσει εντός χρονικού
διαστήματος να αναπτύξει, να θέσει σε λειτουργία και να συντηρεί Λογισμικό
Διαχείρισης Συντήρησης CMMS (ComputerizedMaintenanceManagementSystem) για
το Έργο, με το οποίο θα φροντίζει την ομαλή και αυτοματοποιημένη συντήρηση των
εγκαταστάσεων με στόχο την διασφάλιση της αξιοπιστίας, την αύξηση της
παραγωγικότητας και την μείωση του κόστους.
 Το Λογισμικό θα έχει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη
λεπτομερή παρακολούθηση, διαχείριση των παγίων και των εντολών εργασίας για
προληπτική, κατασταλτική ή διορθωτική συντήρηση.
 Το Λογισμικό θα στηρίζεται στην μεθοδολογία της εντολής εργασίας (workorder)
που επιτρέπει τον σωστό προγραμματισμό, οικονομικό και τεχνικό έλεγχο των
εκτελούμενων εργασιών και την παρακολούθηση της διακίνησης των
απαιτούμενων ανταλλακτικών.
 Το Λογισμικό επίσης θα εξασφαλίζει την αποδοτικότητα του προσωπικού
συντήρησης και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.
7.10 Στα πλαίσια της κατασταλτικής ή διορθωτικής Συντήρησης ο Συντηρητής υποχρεούται
να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24 ώρες x 7 ημέρες x ___ εβδομάδες κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης. Ο Συντηρητής ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης
βλάβης, οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά τις μη εργάσιμες ώρες των
εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες, εφόσον αυτό
είναι απαραίτητο.
7.11 Αν ο ανάδοχος συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αντιμετώπιση έκτακτου
περιστατικού ή βλάβης και φθοράς των Η/Μ Εγκαταστάσεων μέσα στα χρονικά όρια
που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο εργοδότης δικαιούται να
αναθέσει την εργασία αυτή σε άλλον τεχνίτη που έχει τα νόμιμα προσόντα και να
μεριμνήσει για την παρακράτηση από την αμοιβή του ανάδοχου συντηρητή, του
πόσου της δαπάνης που καταβλήθηκε στον ως άνω τεχνίτη (ο οποίος αντικατέστησε
τον ανάδοχο συντηρητή), ενώ η ευθύνη καλής λειτουργίας και έναντι παντός
ατυχήματος εξακολουθεί να βαρύνει τον ανάδοχο συντηρητή.
7.12 Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες γενικά οι κάθε φύσεως δαπάνες του
συντηρητή για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και μόνο
αναφέρονται:
α) Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και
εργαλείων.
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β) Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής εργασίας
αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω καταγγελίας
συμβάσεως εργασίας κλπ. του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε
είδους υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και προς τα διάφορα ασφαλιστικά
ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον εργοδότη όσο και
οι βαρύνουσες τov εργαζόμενο. Οι οποιασδήποτε φύσης δοσοληψίες ή απαιτήσεις των
ταμείων αυτών ή τρίτων, αφορούν τον συντηρητή και μόνο.
γ) Η μεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των έργων.
δ) Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του συντηρητή (διαμονή, διατροφή κ.λ.π.)
ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα - (αποσβέσεις, μισθώματα, καύσιμα,
λιπαντικά κ.λ.π.), εργαλεία κ.λ.π.
7.13 Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τα συνεργεία του κατά τέτοιο τρόπο
που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων συνεργείων και να
ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λ.π. καθόσον είναι μόνος
υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση και να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου
εκτελεί τις εργασίες του και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα.
7.14 Ο συντηρητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκτελουμένων
έργων καθώς και των δικών του ή των από αυτόν χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων
και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε, από
υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή μελών του προσωπικού του κατά την
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του κυρίου
του έργου κατά το άρθρο 925 του Αστικού Κώδικα ΑΚ. Σε περίπτωση που αποδοθεί
στον εργοδότη ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο
συντηρητής ευθύνεται απέναντι στον εργοδότη στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική
ή αποθετική, σύμφωνα με τους παραπάνω ειδικούς όρους. Σε περίπτωση
χρησιμοποιήσεως εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στον εργοδότη ή σε άλλους
συντηρητές , ο συντηρητής θα έχει την ευθύνη καλής χρήσεως τους. Ο εργοδότης
διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου της εργασίας από άποψη ποιότητας,
ακρίβειας εφαρμογής κ.λ.π.
Άρθρο8
Ασφάλιση Η/Μ Εγκαταστάσεων
8.1. Ο συντηρητής υποχρεούται να προβεί άμεσα στην ασφάλιση κάθε Η/Μ Εγκαστάσης για
ατομικές βλάβες, για υλικές ζημιές και για ομαδικό ατύχημα, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, προσκομίζοντας το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός πέντε (5)
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.
Ο κάθε ανελκυστήρας θα καλύπτεται κατ’ ελάχιστο:
 Για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής
ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) μέχρι του ποσού των
_________ΕΥΡΩ.
 Για σωματικές βλάβες σε περισσότερα του ενός άτομα από το ίδιο ατύχημα
(συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη) μέχρι
του ποσού των __________ ΕΥΡΩ.
 Για υλικές ζημιές τρίτων για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που έχουν την ίδια
αιτία, μέχρι του ποσού των _________ ΕΥΡΩ.
 Για σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημιές κατά ατύχημα μέχρι του ποσού
των ________ ΕΥΡΩ.
 Για οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.
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Άρθρο 9
Υποχρέωση ασφαλίσεως
9.1. Ο ανάδοχος καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς να περιορίζονται οι
ευθύνες και υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση, οφείλει να ασφαλίσει το
προσωπικό της, τα μηχανήματα της, τα υλικά, και τους τρίτους, με δικές της δαπάνες, με
βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και του παρόντος άρθρου. Ο Ανάδοχος
πρέπει να παραδώσει σχέδιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πέντε ημέρες
τουλάχιστον πριν την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση,
καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι σύμφωνο με τα παρακάτω, το ΕΜΣΤ
δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή της.
9.2. Ασφάλιση προσωπικού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στα ασφαλιστικά
ταμεία ή οργανισμούς κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που
τυχόν θα απασχολήσει στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης ανάλογα με την ειδικότητα
και σύμφωνα με τις διατάξεις περί ασφαλιστικών ταμείων ή οργανισμών.
9.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε Τρίτους. Αντικείμενο της ασφάλισης αυτή είναι
η κάλυψη της αστικής ευθύνης του Ανάδοχου έναντι οποιωνδήποτε τρίτων και η
ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις σε τρίτους για:
σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα
ή κινητά, που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης εξ αιτίας ή εξ αφορμής
αυτής.
9.4.Τα όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα:
α. Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό
των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων: ένα εκατομμύριο Ευρώ (____________) €.
β. Για σωματικής βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ΄ άτομο και ατύχημα :ένα εκατομμύριο Ευρώ
(_______________) €.
γ. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον
αριθμότων παθόντων :ένα εκατομμύριο Ευρώ (___________) €.
δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας ένα εκατομμύριο
Ευρώ (__________) €.
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού του
ενός εκατομμυρίου (____________) € λόγω επελεύσεως ζημιογόνων γεγονότων και
καταβολής από τους ασφαλιστές των αντιστοίχων αποζημιώσεων) ο ανάδοχος για να μη
μείνει υπασφαλισμένη οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανώτατου ορίου
ευθύνης των ασφαλιστών της κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσό, έτσι ώστε το ανώτατο όριο
ευθύνης των ασφαλιστών να είναι ένα εκατομμύριο Ευρώ (__________) € καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για ασφάλιση της αστικής ευθύνης της έναντι
τρίτων.

Άρθρο 10
Επίλυση διαφορών
Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της
παρούσας Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
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Σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόμη και μετά την έκδοση αμετακλήτου
δικαστικής αποφάσεως κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να επιχειρήσει φιλικό
διακανονισμό ή εξώδικο – δικαστικό διακανονισμό – συμβιβασμό.
Η παρούσα Σύμβαση, το Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που είναι προσαρτημένα στη Διακήρυξη και η προσφορά του
Αναδόχου, αποτελούν ενιαίο σύνολο συμβατικών όρων και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ
αυτών επικρατούν οι όροι της παρούσας Σύμβασης με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016.
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα οποία
υπεγράφησαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκ των οποίων το ένα (1) παραλαμβάνει
ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για Τον φορέα
«ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ »

Για την Ανάδοχο εταιρία
………………………………..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γεώργιος παπαναστασίου

……………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1o
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η υπηρεσία αφορά στη σύναψη σύμβασης για
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΜΣΤ»
Στο κτίριο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης υπάρχουν τα κάτωθι είδη Η/Μ
εγκαταστάσεων:
Πίνακας Α.1: Η/Μ Εγκαταστάσεις
Α/Α

Περιγραφή εξοπλισμού

Πλήθος
Πλήθος συντηρήσεων
εξοπλισμού
Ετήσια
συντήρηση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

Συγκροτήματος Λέβητα
θερμικής ικανότητας
Πρωτεύον δίκτυο ζεστού
νερού
Δευτερεύων δίκτυο
ζεστού νερού
Πρωτεύον δίκτυο κρύου
νερού
Δευτερεύων δίκτυο
κρύου νερού
Υδρόψυκτα ψυκτικά
συστήματα
Πύργοι Ψύξης
ΚΚΜ
VAV
Αξονικός ανεμιστήρας
αποκαπνισμού
FAN SECTION
FAN COIL
Μονάδα κλιματισμού
απευθείας εκτόνωσης
VRV
Δίκτυο πόσιμου νερού
Πιεστικά συγκροτήματα
ύδρευσης
Δίκτυα σωληνώσεων
αποχετεύσεις & όμβριων
Φρεάτιο υδάτινου τοίχου

2

Περιοδική
συντήρηση

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2
26
36
14

1
1
1

1
1
1

1

1

11
12
1

1

-

1
1

-

1
1

1
1

-

1

1

-

1

1

-

1
1
1
1
3
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18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37

38
39

40

Σύστημα αντλιών
ακαθάρτων λυμάτων &
όμβριων
Κεντρικός Πίνακας
Πυρανίχνευσης &
Αισθητήρια
Πυροσβεστικό
συγκρότημα
Πυροσβεστικές φωλιές
PREACTION VALVET &
WET
Δειγματοληψία Αέρα
Γ.Π.Χ.Τ
Η/Ζ
Μ/Σ ισχύος
Κύκλωμα γείωσης
Σύστημα UPS
Εγκατάσταση φωτισμού/
INSTABUS
Φωτισμός ασφαλείας
ασφαλείας / Κεντρικό
σύστημα Διαχείρησης
Φωτισμού Ασφαλεία
Πεδίο Μέσης Τάσης
Συγκρότημα Συναγερμό
Σύστημα κλειστού
κυκλόματος tv cctv
Έλεγχος πρόσβασης
ACCESS CONTROL
BMS
Σύστημα Αναγγελιών
Συγκρότημα Παραγωγής
πεπιεσμένου αέρα (OIL
FREE) εργαστηρίου
συντήρησης
Σύστημα Επεξεργασίας
νερού
Σύστημα Επεξεργασίας
αποβλήτων εργαστηρίου
συντήρησης
Συγκρότημα Υδάτινου
τοίχου

1

1

-

1

1

-

1

1

5

44
6

1
1

2

1 (30 μονάδων
ανίχνευσης)
1
1
2
1
1
1

1

-

1
1
1
1
1

5
-

1

1

1

1
1
1

1
1

-

1

-

1

-

1
1
1

1
1

-

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

Το αντικείμενο για τις Η/Μ εγκαταστάσεων γενικώς αφορά:
 Την προληπτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων όπως αυτές καταγράφονται
στον πίνακα Α.1. και περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.
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Την απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω γραμμής vpn του συστήματος BMS σε
καθημερινή βάση όσο διαρκεί η σύμβαση από τις 20.00 ως τις 07.00 την επόμενη
μέρα.
Η περιοδικότητα της συντήρησης ανά εγκατάσταση καταγράφεται στον πίνακα Α.1.
και οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται ενδεικτικά στις τεχνικές
περιγραφές.
Τον έλεγχο και την αναβάθμιση του λογισμικό /firmware, όταν κρίνεται
απαραίτητο για την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων, των κυλιόμενων κλιμάκων
και του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Την διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και την τεχνική υποστήριξη
της λειτουργίας τους 24 ώρες x 7 ημέρες x 27 εβδομάδες κατά τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης, με προαίρεση ως το ποσό των ευρώ 8.800 πλέον ΦΠΑ.
Την έκδοση πιστοποιητικού ότι τηρούνται οι κανονισμοί εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Άρθρο 2ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

1.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το προσφερόμενο τίμημα για την προληπτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων
περιλαμβάνει:
Την πραγματοποιεί ανελλιπώς με την ανωτέρω ανά κατηγορία και είδος εξοπλισμού
περιοδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία
των υποδομών, προληπτική συντήρηση.
Η περιοδικότητα των προληπτικών συντηρήσεων ισχύει όπως ορίζεται ανωτέρω. Η έναρξη
κάθε περιόδου θα καθορίζεται βάσει των αναγκών του ΕΜΣΤ (π.χ. συντήρηση καυστήρων
στα τέλη καλοκαιρινής περιόδου, συντήρηση κλιματισμού στα τέλη χειμερινής περιόδου
κ.λπ).
Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού και των συστημάτων και
για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους, ενόψει της φθοράς, της παλαιότητας και του
συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει
συνολικά όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης των χώρων και του εξοπλισμού.
Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις
οδηγίες των κατασκευαστών και το συμβατικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης,
επιθεώρηση, καθαρισμός, λίπανση, ρύθμιση, ευθυγράμμιση και αντικατάσταση ή επισκευή
δευτερευόντων εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (όπως φίλτρα, ιμάντες,
παρεμβύσματα, υγρά κλπ.) για την ελαχιστοποίηση δυσλειτουργιών, βλαβών και πρόωρων
φθορών στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του κτιρίου.
Στο αντικείμενο προληπτικής συντήρησης επίσης συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των
εργασιών διαγνωστικού ελέγχου εξοπλισμού και μηχανημάτων, για την έγκαιρη
διαπίστωση δυσλειτουργιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφική βλάβη στο
μέλλον, αλλά επιτρέπουν την αποκατάσταση πριν την εκδήλωση της βλάβης ή την
ακινητοποίηση ενός μηχανήματος.
Στην προληπτική συντήρηση περιλαμβάνεται και η έγκαιρη ειδοποίηση του ΕΜΣΤ για τις
απαιτούμενες μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για την αντικατάσταση φθαρμένων
εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης.
Επιπροσθέτως, η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις των συστημάτων
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών που γίνονται κατόπιν απαίτησης του ΕΜΣΤ.
Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν στα πλαίσια του χρόνου
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της προληπτικής συντήρησης θα ισχύουν οι τιμές μονάδας του πίνακα Γ.1. της Διακήρυξης
του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Η προμήθεια, αποθήκευση, διαθεσιμότητα όλων των ανταλλακτικών που θα αφορούν την
προληπτική συντήρηση θα είναι ευθύνη του ΕΜΣΤ. Η μεταφορά των παραπάνω από τον
χώρο αποθήκευσης τους θα βαρύνει τον Συντηρητή και θα γίνεται σε συνεννόηση με τον
ΕΜΣΤ. Αντιθέτως, τα αναλώσιμα της προληπτικής συντήρησης θα βαραίνουν την ΑΚΤΩΡ
FM.
2. ΑΠΟΜΑΚΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΗΣ VPN ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS
Το προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνει;
Την απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω γραμμής VPN του συστήματος BMS από
εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα από την
κατασκευάστρια εταιρία του συστήματος BMS. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να
παρακολουθεί μέσω της απομακρυσμένης πρόσβασης vpn και να ελέγχει την λειτουργία
των Η/Μ εγκαταστάσεων. Να προβαίνει στις οποίες διορθωτικές κινήσεις είναι
απαραίτητες και δυνατές μέσω τις απομακρυσμένης πρόσβασης καθώς και προβαίνει σε
ενεργοποίηση του προσωπικού επιφυλακής σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης . Ο χρόνος
παρακολούθησης ορίζεται από τις 20.00 ως τις 07.00 την επόμενη μέρα. Το ΕΜΣΤ έχει την
υποχρέωση να ενημερώνει τουλάχιστόν 15 μέρες πριν τον ανάδοχο για τυχόν αλλαγές στο
ωριαίο πρόγραμμα παρακολούθησης.
3. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το προσφερόμενο τίμημα για την διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων
περιλαμβάνει:
Την υποχρέωση του ανάδοχου να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24 ώρες x 7 ημέρες x 31
εβδομάδες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο Συντηρητής ρητά αποδέχεται ότι σε
περίπτωση ύπαρξης βλάβης, οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά τις μη εργάσιμες
ώρες των εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες, εφόσον
αυτό είναι απαραίτητο, διαθέτοντας για αυτόν τον σκοπό το ανάλογο προσωπικό σε
επιφυλακή (stand by) .
Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί σε 24ώρη βάση σταθμό λήψης τηλεφωνικών σημάτων
(help desk) το οποίο να ενεργοποιεί το προσωπικό επιφυλακής του ανάδοχου, μετά από
ενημέρωση που θα δέχεται από: α) την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΜΣΤ, το προσωπικό φύλαξης
του ΕΜΣΤ γ) από τον χειριστή της απομακρυσμένης πρόσβασης του BMS.
Οι υπηρεσίες κατασταλτικής ή διορθωτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, όπως ενδεικτικά εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ή/και επιτόπια
επέμβαση των τεχνικών του Συντηρητή, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες,
δυσλειτουργίες, κακοί χειρισμοί, κλπ.
Η χρέωση γίνεται ανά ώρα και ειδικότητα όπως ορίζονται στον πίνακα Γ.1. της Διακήρυξης
του Συνοπτικού Διαγωνισμού με προαίρεση ως το ποσό των _________ ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η
χρέωση αφορά την εργασία της διορθωτικής συντήρησης και όχι τα ανταλλακτικά.
Η προμήθεια, αποθήκευση, διαθεσιμότητα όλων των ανταλλακτικών που θα αφορούν την
διορθωτική συντήρηση θα είναι ευθύνη του ΕΜΣΤ. Η μεταφορά των παραπάνω από τον
χώρο αποθήκευσης τους θα βαρύνει τον Συντηρητή και θα γίνεται σε συνεννόηση με τον
ΕΜΣΤ. Αντιθέτως, τα αναλώσιμα της διορθωτικής συντήρησης θα βαραίνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στο ΕΜΣΤ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
που είναι αναγκαίες για την προμήθεια των προβλεπόμενων ανταλλακτικών: Μάρκα,
τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε
Η/Μ Εγκατάστασης. Οποιαδήποτε χαρακτηριστικό απαιτηθεί (συμπεριλαμβανομένων και
των κατώτερο) για ην υποβολή της προσφοράς διαπιστώνεται ή επιβεβαιώνεται με
αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου και λαμβάνεται υπόψη στο προσφερόμενο
τμήμα.
3.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Λέβητας (Βuderus Logano GE615 ποσότητα 2):
Ο λέβητας είναι κατασκευασμένος από αντιδιαβρωτικό χυτοσίδηρο GGL20 ειδικού
κράματος σύμφωνα με το DIN1691 και πληροί τις προδιαγραφές DIN4702, ΕΝ303/304
ASME. Είναι κατάλληλος για καύση φυσικού αερίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές DVGW.
Ο λέβητας φέρει κάλυμμα από χαλυβδοελάσματα πάχους 1mm με επικάλυψη
ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας ψημένης στους 200 0C. Φέρει επίσης διπλή μόνωση
υαλοβάμβακα πάχους 15 cm.
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΘΕΡΜ.ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ CO2
ΒΑΘΜΟΣ ΑΙΘΑΛΗΣ ΚΑΤΑ BACKARAT

:
:
:
:
:
:

600 KW
80 oC-70 oC
Τουλάχιστον 88%
180-240 oC
11% κατ’ ελάχιστο
1,5 (max)

Καυστήρας (Baltur LC3 ποσότητα 2) :
Ο καυστήρας είναι διβάθμιας προοδευτικής λειτουργίας και κατάλληλος για χρήση φυσικού
αερίου σε πιεστικούς ή μη πιεστικούς λέβητες μεγάλης ισχύος . Διαθέτει δυο κινητήρες ,
έναν για παροχή φυσικού αερίου (αντλία) και έναν για την παροχή του αέρα (ανεμιστήρα).
Ο καυστήρας είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267,
ΕΝ 676 και τις οδηγίες E.M.C 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και GAS90/396/EEC.
Απαιτήσεις συντήρησης:
Περιοδική επιθεώρηση και ετήσια συντήρηση των λεβήτων (καθαρισμός του λέβητα,
έλεγχος πίεσης λειτουργίας, ικανότητα χρήσης Buderus FM458 (πλακέτα στρατηγικής),
έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας νερού, τεστ καυσαερίων). Περιοδικός έλεγχος
λειτουργίας και συντήρηση καυστήρα (ανάλυση καυσαερίων, αντικατάσταση φίλτρου
αερίου, επαλήθευση κατάστασης στοιχείων κεφαλής καύσης, καθαρισμός κεφαλής).
3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΩΤΕΥΟΝ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ &
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΩΤΕΥΟΝ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ.
Τα δίκτυα σωληνώσεων θερμού , ψυχρού νερού έχουν κατασκευασθεί από μαύρους
σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου με συνδέσεις αυλακωτών άκρων σωληνώσεων και διμερών
διατάξεων σύσφιξης με ελαστικό παρέμβυσμα .
Το δίκτυο σωληνώσεων ανάψυξης έχει κατασκευασθεί από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες
βαρέως τύπου με συνδέσεις όπως στο δίκτυο των μαύρων σιδηροσωλήνων.
Τα στηρίγματα των σωληνώσεων και των αεραγωγών είναι προκατασκευασμένα από
γαλβανισμένο μορφοσίδηρο.
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Σε όλο το δίκτυο σωληνώσεων, όπου υπάρχει σύνδεση με βάνα, διακόπτη, φίλτρο, συσκευή,
μηχάνημα, αντλία, όργανο κ.λ.π. έχουν εγκατασταθεί φλάντζες ή ρακόρ ώστε να είναι δυνατή
η αποσύνδεσή τους.
Σε όλα τα ψηλά σημεία του δικτύου, που είναι δυνατό να συγκεντρωθεί αέρας και να
εμποδίσει την ροή, έχουν εγκατασταθεί αυτόματα εξαεριστικά διαμέτρου Φ½’’, τύπου
δοχείου φλοτέρ.
Οι βάνες είναι τύπου σφαιρικού κρουνού (BALL VALVES), για διαμέτρους έως 4’’ ολικής
διατομής ροής, ορειχάλκινες με έδρα TEFLON και τύπου πεταλούδας για μεγαλύτερες
διαμέτρους. Για την ρύθμιση προβλέπονται ρυθμιστικές βαλβίδες με αναμονές σύνδεσης
οργάνου μέτρησης Δρ και παροχής .
Όλα τα όργανα διακοπής, ρυθμίσεως , κ.λ.π. είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10 atm
και θερμοκρασία 0 0C μέχρι 100 0C.
Τα διαστολικά εξαρτήματα σωληνώσεων
αποτελούνται από σώμα κυματοειδούς
ανοξείδωτου χάλυβα με τεμάχια κοχλιωτά σύνδεσης ή φλάντζες από χάλυβα.
Τα διαστολικά είναι κατηγορίας πίεσης ΡΝ 16 και θερμοκρασίας λειτουργίας έως 480 οC.
Τα διαστολικά είναι επίσης σε θέση να παραλάβουν γωνιακή μετατόπιση ενός σωλήνα.
Τα φίλτρα νερού έχουν σώμα κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο με φλάντζες για την επί των
σωλήνων προσαρμογή τους. Το σώμα θα φέρει τρίτο στόμιο κλεισμένο με τυφλή φλάντζα
από το οποίο θα είναι δυνατή η αφαίρεση για καθαρισμό του "καλάθου" συγκρατήσεως των
ακαθαρσιών χωρίς επέμβαση στις σωληνώσεις.
Ο κάλαθος συγκρατήσεως ακαθαρσιών, είναι από διάτρητο έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα
πάχους τουλάχιστον 0,4 mm με οπές διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 1,2 mm καλύπτουσες
τουλάχιστον τα 35% της επιφάνειας του καλάθου.
Η συνολική επιφάνεια των οπών είναι τουλάχιστον 4πλάσια της διατομής του αντίστοιχου
σωλήνα.
Κάθε φίλτρο συνοδεύεται από τις αναγκαίες φλάντζες, κοχλίες και παρεμβύσματα για την
επί των σωλήνων προσαρμογή του.
Οι κυκλοφορητές αποτελούνται από φυγόκεντρο αντλία συνεζευγμένη απ' ευθείας ή μέσω
ελαστικού συνδέσμου, προς ηλεκτροκινητήρα 1.450 στροφών ανά λεπτό, ασύγχρονο,
κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυα 220/380V, 50 HZ.
Η σύνδεση των κυκλοφορητών στις σωληνώσεις γίνεται με φλάντζες, βίδες και
παρεμβύσματα.
Ο τρόπος στεγάνωσης του άξονα είναι μηχανικός χωρίς απαίτηση συντήρησης.
Οι συνδέσεις των αντλιών με το δίκτυο προβλέπονται μέσω ζεύγους φλαντζών και
κατάλληλων παρεμβυσμάτων.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών έχει κατασκευασθεί στεγανή. Οι τελικές συνδέσεις
των ηλεκτρικών γραμμών προς τους ηλεκτροκινητήρες είναι εύκαμπτες, προστατευμένες
από εύκαμπτο χαλυβδοσωλήνα.
Οι συλλέκτες διανομής είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή με
ημισφαιρικούς πυθμένες.
Οι βάνες αντεπιστροφής στα συστήματα νερού είναι τύπου αιρούμενου (swing) ή
ανυψούμενου (lift), κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Βάνες μέxρι και
συμπεριλαμβανόμενου των 50 xλστ. ονομαστικής διαμέτρου και είναι βιδωτές και
κατασκευασμένες από ορείχαλκο. Βάνες των 65 xλστ. ονομ. διαμέτρου και μεγαλύτερες είναι
φλαντζωτές και κατασκευασμένες από ορείχαλκο.
Οι τρίοδες χειροκίνητες ανάμικτες βαλβίδες κοχλιωτής συνδέσεως είναι ορειχάλκινες
επιχρωμιωμένες με χειριστήριο από αλουμίνιο (CW617N UNI EN 12165- UNI 5076).
Θερμοκρασιακά όρια για ρευστά: Πίεση λειτουργίας : 16bar έως 40 bar
Θηλυκό σπείρωμα σύμφωνα με UNI ISO 7/1 Rp
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Ισοδύναμες με EFFEBI.
Τα αυτόματα εξαεριστικά αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόμιο
εξόδου του αέρα στο άνω μέρος και μαστό 3/8" εξωτερικού σπειρώματος στο κάτω.
Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούμενη βαλβίδα απόφραξης του στομίου
εξόδου του αέρα. Σε θέση ηρεμίας πρέπει να υπάρχει στρώμα αέρα μεταξύ επιφάνειας νερού
και στομίου εξαερισμού.
Κάθε αυτόματο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισμού και
απόφραξης αυτού, η οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό.
Προς τούτο η βαλβίδα αυτή (Shut off valve) φέρει μαστό εξωτερικού σπειρώματος 1/2" και
εσωτερικό σπείρωμα 3/8" στην άλλη πλευρά για κοχλίωση του εξαεριστικού.
Η βαλβίδα αυτή φέρει ειδικό κοχλιωτό εξάρτημα το οποίο, δια διαφόρων τοποθετήσεών του,
επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες :
•
εγκατάσταση του εξαεριστικού,
•
έλεγχο εξαεριστικού,
•
ταχύ εξοπλισμό της εγκατάστασης κατά την πλήρωση και
•
κανονική λειτουργία εξαεριστικού.
Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται μέχρι θερμοκρασίας νερού 110°C και πίεση 10 bar.
(Ισοδύναμο με τύπο SYR 62)
Οι συλλέκτες έχουν κατασκευασθεί από μαύρο σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή κατά DIN 2448
και γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό μετά την κατασκευή τους. Τα άκρα τους έχουν κλεισθεί
με κατάλληλες "τυφλές" φλάντζες ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιθεώρησης και
καθαρισμού του συλλέκτη.
Η βαλβίδα ασφαλείας είναι τύπου μεμβράνης ισοδύναμη με τύπο 1917 του Γερμανικού
εργοστασίου SYR. Είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει υδραυλικές εφαρμογές κλειστού
κυκλώματος από περίσσια πίεση.
Τα υδρόμετρα είναι κοχλιωτής συνδέσεως, πολλαπλής ριπής υγρού τύπου, λαδιού και ξηρού
τύπου. Είναι κλάσης C EEC , Directive No. 75/33.
Ισοδύναμα με BFM του οίκου G2 misuratosi
Το κλειστό δοχείο διαστολής πιεστικού συγκροτήματος είναι κατασκευασμένο από
συγκολλητά χαλυβδοελάσματα R St37-2. Εσωτερικά φέρει μεμβράνη, η οποία θα μπορεί να
αντικατασταθεί από θυρίδα επισκέψεως μικρών διαστάσεων.
Πάνω στα χείλη της θυρίδας επισκέψεως στερεώνεται η μεμβράνη. Το δοχείο φέρει
ποδαρικά για την επί του δαπέδου στήριξή του. Επίσης φέρει αναμονή για την σύνδεση της
σωλήνωσης καθώς επίσης αναμονή για την σύνδεση μανομέτρου.
Σαν αέριο πληρώσεως θα χρησιμοποιηθεί άζωτο και θα ρυθμισθεί από το εργοστάσιο στην
επιθυμητή στατική πίεση της εγκατάστασης.
Η μεμβράνη είναι από βουτιλικό καουτσούκ. Το κλειστό δοχείο διαστολής συνδέεται με
ειδικό ταχυσύνδεσμο για να εξασφαλίζεται η εύκολη αποσύνδεσή του.
Το δοχείο είναι κατάλληλο για θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 70° C και για μέγιστη πίεση
εργασίας στο δίκτυο 16 bar. κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001και είναι
ισοδύναμα με τον τύπο reflex DE.
Η αντιπληγματική διάταξη θα συμμορφώνεται τις νόρμες EC για πιεστικά δοχεία 97/23/EC.
Ο συνολικός ωφέλιμος όγκος της διάταξης είναι τουλάχιστον 165 cm3. Μέγιστη πίεση
λειτουργίας 9 bar.Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90οC.Προρυθμισμένη πίεση στα 4 bar.
(Άζωτο).Η διάταξη είναι βαμμένη μπλέ χρώμα RAL 5007. Ισοδύναμη με reflex water shock
arrestor.
Οι αντλίες κυκλοφορίας για την επιστροφή ζεστού νερού είναι κατάλληλες για πιέσεις, ΡΝ
16 τουλάχιστον, σώμα κατασκευασμένο από ερυθρό ορείχαλκο, φυγοκεντρική πτερωτή
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα G-Cu-Sn10, δακτυλίδια (sleeves) κατασκευασμένα
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από ανοξείδωτο χάλυβα, ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν) μόνιμης λίπανσης, τοποθετημένα
στον κινητήρα (μοτέρ).
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0*C * 130*C.
Ηλεκτρική παροχή 220V ή 380V/ 50Hz
Ανοξείδωτος παρασκευαστήρας ζεστού νερού χρήσεως τύπου TANk IN TANK. Ο
παρασκευαστήρας αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη:
1.
Οδός νερού /χρήσεως ( θερμαινόμενο, δευτερεύον )
Ανοξείδωτος κυλινδρικός κάδος, (από ΑΙ8Ι 304 (και εφ’ όσον πρόκειται για νερό υψηλής
περιεκτικότητας σε χλωριόντα π.χ. θαλασσινό, από DUΡLΕΧ) του οποίου η παράπλευρος
επιφάνεια θα είναι κυματοειδώς εξηλασμένη (corrugated ) κατά τρόπον ώστε πίεση
ασκούμενη εκ των έσω να προκαλεί επιμήκυνση του κάδου, οι δε βάσεις είναι
διαμορφωμένες δι’ εξελάσεως σφαιρικώς.
Ο κάδος αναρτάται εντός του πρωτεύοντος δοχείου από δύο ανοξείδωτους σωληνομαστούς,
δια των οποίων εισέρχεται και εξέρχεται το θερμαινόμενο ρευστό. Όλες οι συγκολήσεις του
είναι ανοξείδωτες, διενεργούνται δε σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου.
2.
Όδευση θερμαίνοντος ρευστού ( πρωτεύον )
Χαλύβδινος κυλινδρικός κάδος, από ανθρακούχο χάλυβα 51 37.2, εντός του οποίου
αναρτάται δια των δυο ανοξείδωτων σωληνομαστών ο ανοξείδωτος κάδος. Οι σωληνομαστοί
είναι συγγεκολλημένοι έως την άνω βάση του χαλύβδινου κάδου, κατά τρόπον ώστε ο
ανοξείδωτος κάδος να αιωρείται εντός του χαλύβδινου περιβάλλοντος.
Ο χαλύβδινος κάδος φέρει τουλάχιστον δύο οπές στην άνω βάση του για την προσαρμογή
οργάνων (εξαεριστικό, υδροστάτης, θερμοστάτης, πρεσοστάτης, θερμόμετρο κλπ. , κατά την
οδηγία του μελετητή ) ενώ καθ1 ύψος, επί της κυλινδρικής ε7αφάνειας φέρει τις βασικές
οπές προσαγωγής και απαγωγής του θερμαίνοντος ρευστού. Στο κάτω μέρος της κυλινδρικής
επιφάνειας, προβλέπεται οπή εκκενώσεως.
3.
Μόνωση και προστατευτικά καλύμματα
Η μόνωση του όλου συστήματος ήτοι του εξωτερικού χαλύβδινου κυλίνδρου και κατ:
επέκταση του εσωτερικώς ευρισκόμενου ανοξείδωτου, είναι ισχυρή, ανθεκτική στο χρόνο,
μη τοξική.
Για τα μικρά μεγέθη, συνολικού όγκου από 100 lt έως 240 lt, η μόνωση είναι πολυουραιθάνη
δεύτερης γενιάς, απαλλαγμένη από φθοριούχα και χλωριούχα παράγωγα, μη τοξική και θα
προστατεύεται από ισχυρή πλαστική εύκαμπτη επένδυση. Πάχος μονώσεως τουλάχιστον 20
mm.
Δια τα μεγέθη συνολικού όγκου από 240 lt έως 600 lt η μόνωση είναι ομοίως πολυουραιθάνη
των ιδίων χαρακτηριστικών, εφαρμόζεται όμως δια ψεκασμού, τα δε προστατευτικά
καλύμματα, είναι μεταλλικά, επί ισχυρού πλαισίου - βάσεως. βαμμένα με ηλεκτροστατική
βαφή. Πάχος μονώσεως τουλάχιστον 20 mm.
Δια τα μεγέθη τέλος συνολικού όγκου από 800 lt έως 1000 lt, η μόνωση είναι υαλοβάμβαξ ή
ορυκτοβάμβαξ, στερεούμενος επί του εξωτερικού κυλίνδρου δια μεταλλικών
προστατευτικών καλυμμάτων, βαμμένων ηλεκτροστατικώς. Πάχος μονώσεως τουλάχιστον
120 mm.
4.
Πίνακας οργάνων
Δι’ ένα έκαστο σύστημα προβλέπεται αυτόνομος πίνακας οργάνων εφαρμοζόμενος επί των
καλυμμάτων, φέρων (α) θερμοστάτη δια τον έλεγχον του κυκλοφορητού τροφοδοσίας του
θερμαίνοντος μέσου και (β) θερμόμετρο ελέγχου» θερμοκρασίας. Ειδικώς δια τα συστήματα
ολικού όγκου έως 240 lt, η τοποθέτηση θερμομέτρου δεν είναι απαραίτητη.
Οι παρασκευαστήρες είναι πιστοποιημένοι στο ΤUV ή αντίστοιχο οργανισμό και είναι
ελεγμένοι σε πίεση δοκιμής πρωτεύοντος 40 kΡα. δευτερεύοντος 120 kΡα. Η διάμετρος τους
είναι μικρότερη των 800 mm, ώστε να διευκολύνεται η διέλευσή τους από στενωπούς.
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To δοσομετρικό συγκρότημα προσθήκης βιοκτόνων σε νερό ανακυκλοφορίας πύργων
ψύξεως λειτουργεί χειροκίνητα ή αυτόματα μέσω χρονοδιακόπτη. Τα χρησιμοποιούμενα
βιοκτόνα είναι επώνυμου κατασκευαστή με αποδεδειγμένη την αποτελεσματικότητά τους
ενώ εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή με σκοπό την αποφυγή φαινομένων εθισμού.
Το δοσομετρικό συγκρότημα αποτελείται από:
•
Βαλβίδα προσθήκης διαλύματος
•
Βαλβίδα αναρρόφησης με διπλό φλοτέρ για προειδοποίηση εκκένωσης δοχείου και
αυτόματη παύση της αντλίας (προστασία από ξηρά λειτουργία).
•
Ηλεκτρονική, αναλογική, διαφραγματική δοσομετρική αντλία παροχής 6 l/h με
δυνατότητα αυτόματης εξαέρωσης, προεγκατεστημένη στην βάση στήριξης του δοχείου.
•
Αποθηκευτικό δοχείο 60 l, κατασκευασμένο από σκληρό, λευκό πολυαιθυλένιο
•
Σωλήνες αναρρόφησης/κατάθλιψης
•
Βάση στήριξης του δοχείου και της αντλίας
Ο ταχυθερμοσίφωνας θα είναι κατασκευασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τους
Γερμανικούς κανονισμούς VDE και τα Γερμανικά πρότυπα DIN. Θα πρέπει να φέρει το
σύμβολο προστασίας υδατοστέγασης και να καλύπτει τις νόμιμες προδιαγραφές ασφαλείας
των ηλεκτρικών συσκευών.
Ο ταχυθερμοσίφωνας ελέγχεται υδραυλικά και λειτουργεί ανάλογα με τις αυξομειώσεις ροής
του εξερχόμενου νερού. Μπαίνουν σε λειτουργία με το άνοιγμα της βρύσης του ζεστού νερού
και παύουν να λειτουργούν με το κλείσιμό της. Ανάλογα με την απαιτούμενη ποσότητα ροής
του ζεστού νερού η συσκευή λειτουργεί αυτόματα σε όλη την ισχύ της ή σε μέρος αυτής. Η
μείωση της ισχύος επιτυγχάνεται και με ειδικό διακόπτη (PART LOAD SWITCH).
Για την κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών των σε απιονισμένο νερό έχει εγκατασταθεί
ειδική φορητή συσκευής (απιονιστή ¨μικτής κλίνης¨), ισοδύναμο με DESTILLO 46 DE.
Η συσκευή αποτελείται από:
•
Ανοξείδωτη δοχείο ρητίνης ποιότητας V4A, κατάλληλο να λειτουργήσει σε πίεση έως
10 bar.
•
46 l Ρητίνη μικτής κλίνης, επώνυμου κατασκευαστή με υψηλή ιοντοεναλλακτική
ικανότητα και αντοχή σε μηχανικές τριβές. Η ρητίνη έχει την δυνατότητα να αναγεννηθεί σε
κεντρική εγκατάσταση αναγέννησης και να επαναχρησιμοποιηθεί.
•
Αναλογικό αγωγιμόμετρο υψηλής ποιότητας με πεδίο ένδειξης αγωγιμότητας 0,2100 μS/cm. To αισθητήριο μέτρησης του οργάνου, είναι ενσωματωμένο στο αγωγιμόμετρο
και προεγκατεστημένο, στο δοχείο ρητίνης της συσκευής. Επιπλέον, στην οθόνη του
αγωγιμόμετρου υπάρχει ειδική σήμανση (π.χ. πράσινο ή κόκκινο πεδίο μέτρησης) που
παραπέμπει στην κατάσταση της ρητίνης και στον χρόνο αντικατάστασης ή αναγέννησής της.
•
Εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πιέσεως, ενισχυμένους με ανοξείδωτο πλέγμα για την
σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο.
Το αυτόματο αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο κατακράτησης στερεών είναι μηχανικό (σήτας)
ισοδύναμου τύπου MULTIPUR A 65 , αυτόματο, αυτοκαθαριζόμενο αντίστροφης ροής, ειδικά
εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό και σκοπός της εγκατάστασής του είναι η
κατακράτηση στερεών αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους άνω των 100 μm.
Ο μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η διαφορά πίεσης
ανάμεσα στην είσοδο και την έξοδο του φίλτρου υπερβεί το προεπιλεγμένο όριο του 1bar.
Σε περίπτωση στασιμότητας του νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. άνω των 4
ημερών), υπάρχει αυτοματισμός για αποβολή του στάσιμου νερού και πρόσθετο καθαρισμό
του φίλτρου
Το ξέπλυμα του φίλτρου γίνεται με αναρρόφηση των στερεών σωματιδίων που έχουν
προσκολληθεί στην εσωτερική επιφάνεια της σήτας. Η αναρρόφηση επιτυγχάνεται με την
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βοήθεια ειδικού συστήματος, αποτελούμενου από απορροφητικά στόμια στερεωμένα πάνω
σε κεντρικό, κάθετα μετακινούμενο αποχετευτικό σωλήνα. Κατά το ξέπλυμα γίνεται
αναστροφή ενός μέρους της ροής του νερού. Το νερό αυτό διαρρέει αντίθετα την σήτα,
συμπαρασύρει μαζί του τα στερεά σωματίδια και μέσω των απορροφητικών στομίων τα
οδηγεί στην αποχέτευση.Κατά την διάρκεια του ξεπλύματος η ροή του νερού προς την
κατανάλωση δεν διακόπτεται.
Το φίλτρο είναι κατασκευασμένο από αδιάβρωτο υλικό (ορείχαλκο), σύμφωνα με τις
προδιαγραφές (DIN 1705). Η σύνδεσή του με το δίκτυο, γίνεται μέσω ειδικής φλάτζας, η
οποία είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές (PN 10, DIN 2501 μέρος πρώτο).
Το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου δίνει πληροφορίες σχετικά με την ομαλή
λειτουργία ή την βλάβη του φίλτρου. Το πλέγμα διήθησης έχει ικανότητα κατακράτησης 100
μm και είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα V4A (200 μm) με
υψηλή ανθεκτικότητα σε τριβές και μηχανική καταπόνηση και περιέχει ακόμη σύστημα
αυτόματης διακοπής της ροής του νερού προς την αποχέτευση έπειτα από κάθε πλύσιμο
καθώς και στόμιο σύνδεσης με την αποχέτευση κατασκευασμένο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές DIN 1988.
Για την διαπίστωση του βαθμού καθαρότητας της σήτας, υπάρχουν μανόμετρα στην είσοδο
και στην έξοδο νερού του φίλτρου. Το όριο διαφοράς πίεσης, έπειτα από το οποίο
ενεργοποιείται ο μηχανισμός ξεπλύματος, είναι ρυθμιζόμενο.
Η τάση του ρεύματος με την οποία τροφοδοτείται το φίλτρο είναι 12 V ούτως ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τέλος περιέχει επαφές, ελεύθερες τάσης για την σύνδεσή
του με συστήματα κεντρικού ελέγχου.
Το φίλτρο είναι μικρών διαστάσεων (μχυ): 220 mmx 550 mm, έχει παροχή νερού 22 m3/h με
πτώση πίεσης 0,2 bar, στόμια σύνδεσης Φ 65 και λειτουργεί σε πίεση 2,5-10 bar. Η
κατανάλωση νερού κατά το ξέπλυμα δεν υπερβαίνει τα 90 l.
Το συγκρότημα αποστείρωσης είναι ισοδύναμου τύπου BEWADES 200 W/11EU λειτουργεί
με την μέθοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας και είναι ειδικά κατασκευασμένο για
αποστείρωση ζεστού νερού έως 65 oC.
O εξοπλισμός του συγκροτήματος UV περιλαμβάνει:
•
Εξωτερικό σωλήνα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, στο εσωτερικό του
οποίου πραγματοποιείται η αποστείρωση.
•
Σύστημα ανάμειξης για τον ομοιόμορφο διασκορπισμό του νερού εντός της
συσκευής.
•
Χαλαζιακό σωλήνα υψηλής ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένο για χαμηλή
απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας
•
Λυχνία UV-C ατμών υδραργύρου χαμηλής πιέσεως, ισχύος 200 Watt, η οποία θα έχει
διάρκεια ζωής τουλάχιστον 7.000-9.000 ώρες.
•
Ανιχνευτή υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C για συνεχή έλεγχο της ποιότητας της
αποστείρωσης.
•
Προκυκλωματική διάταξη για την λυχνίες UV.
•
Ηλεκτρονικό πίνακα παρακολούθησης και ελέγχου καλής λειτουργίας του
συγκροτήματος με δυνατότητα προγραμματισμού και μνήμης στοιχείων. φέρει πλήκτρα
επαφής για τον εύκολο χειρισμό του, κωδικό πρόσβασης στο πρόγραμμά του για προστασία
από ανειδίκευτο προσωπικό, ενδεικτικές ενημερωτικές λυχνίες (LED) για ομαλή λειτουργία ή
βλάβη, χρονομετρητή ωρών λειτουργίας με δυνατότητα μηδενισμού (reset) και πρόγραμμα
ψηφιακών πληροφοριακών ενδείξεων επί οθόνης υγρών κρυστάλλων.
Ο πίνακας διαθέτει επαφές για σύνδεσή του με σύστημα κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου
(BMS), με διάταξη ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων για αυτόματο ξέπλυμα και αυτόματη
διακοπή της παροχής νερού σε περίπτωση ανεπαρκούς ποιότητας αποστείρωσης ή βλάβης,
με ροόμετρο καθώς και με θερμοστάτη.
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•
Το στόμιο σύνδεσης του συγκροτήματος είναι Φ 50, η παροχή νερού 11 m3/h ενώ
θα μπορεί να λειτουργεί σε πίεση έως 10 bar
Με σκοπό την προστασία των πύργων και του δικτύου ανακυκλοφορίας από εναποθέσεις
αλάτων και διάβρωση έχει εγκατασταθεί στην γραμμή τροφοδοσίας του πύργου με
αποσκληρυμένο νερό, ένα ροοαναλογικό δοσομετρικό συγκρότημα ισοδύναμου τύπου
Medotronic P30.
Το δοσομετρικό συγκρότημα αποτελείται από:
•
Ροομετρητή-παλμοδότη με στόμιο σύνδεσης Φ 50
•
Βαλβίδα προσθήκης διαλύματος
•
Βαλβίδα αναρρόφησης με διπλό φλοτέρ για προειδοποίηση εκκένωσης δοχείου και
αυτόματη παύση της αντλίας (προστασία από ξηρά λειτουργία).
•
Ηλεκτρονική, αναλογική, διαφραγματική δοσομετρική αντλία παροχής 6 l/h με
δυνατότητα αυτόματης εξαέρωσης
•
Αποθηκευτικό δοχείο 100 l, κατασκευασμένο από σκληρό, λευκό πολυαιθυλένιο
•
Αυτόματο σύστημα ανάδευσης
•
Σωλήνες αναρρόφησης/κατάθλιψης
Το συγκρότημα αποσκλήρυνσης είναι δίδυμο, ογκομετρικό, με κοινή κεντρική βαλβίδα
ελέγχου και κοινό δοχείο άλατος, ισοδύναμου τύπου VAD 300 WMF 11/2.
Κάθε στήλη περιέχει 300 λίτρα ρητίνη, έχει παροχή αιχμής 8 m3/h ενώ αποδίδει 150 m3
αποσκληρυμένο νερό 0,5 οdH /αναγέννηση με δεδομένο, ότι η σκληρότητα του νερού
τροφοδοσίας θα είναι 8 οdH.
Δοχεία Ρητινών:Πολυεστερικά δοχεία ρητίνης με βάση στήριξης, ενισχυμένα με ίνες από
Fiberglas και δοκιμασμένα σε πίεση έως 10 bar.
Ρητίνη:Η ρητίνη είναι ισχυράς βάσεως κατιονική, επώνυμου οίκου, ειδικά εγκεκριμένη για
χρήση σε πόσιμο νερό με υψηλή ιοντοεναλλακτική ικανότητα και αντοχή στις μηχανικές
τριβές. Είναι συσκευασμένη σε σάκους 25 λίτρων και διατηρημένη σε υγρασία.
Αυτόματος έλεγχος: Το συγκρότημα ελέγχεται από κεντρική ορειχάλκινη βαλβίδα-πιλότο
(κοινή και για τις δύο στήλες) και κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην έξοδο του
αποσκληρυμένου νερού θα φέρει ροομετρητή-παλμοδότη υψηλής ακρίβειας για την
καταγραφή της κατανάλωσης και τον συντονισμό των αναγεννήσεων. Τα έμβολα , είναι
κατασκευασμένα από ειδικό συνθετικό υλικό, με υψηλή αντοχή στην τριβή και στην
διάβρωση. Ένα έμβολο φροντίζει για την εναλλαγή λειτουργίας ανάμεσα στις δύο στήλες,
ενώ το δεύτερο φροντίζει για την εναλλαγή μεταξύ των φάσεων της αναγέννησης. Η σύνδεση
ανάμεσα στις δύο στήλες γίνεται με χάλκινους σωλήνες, ενώ η δεύτερη στήλη φέρει ειδική
ορειχάλκινη υποδοχή. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή εμφανίζεται (ψηφιακά) ο όγκος νερού
που απομένει έως την επόμενη αναγέννηση, η ώρα, η ροή νερού, η στήλη που βρίσκεται
κάθε φορά σε λειτουργία καθώς επίσης και η φάση και η διάρκεια κάθε φάσης αναγέννησης.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα διαθέτει μνήμη διατήρησης προγράμματος ενώ ο χειρισμός
και η αποθήκευση στοιχείων γίνεται με την βοήθεια πλήκτρων επαφής. Ο αποσκληρυντής
λειτουργεί σε χαμηλή τάση, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Πρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης εντολής για αναγέννηση.
Δοχείο άλατος: Το δοχείο άλατος είναι κοινό και για τις δύο στήλες και αποτελείται από
λευκό σκληρό πολυαιθυλένιο ειδικά επεξεργασμένο για αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Φέρει καπάκι ενώ στο εσωτερικό του περιέχει σύστημα αναρρόφησης άλμης, αποτελούμενο
από βαλβίδα αποκλεισμού αέρα, σήτα για την διήθηση της άλμης και φλοτέρ για τον
καθορισμό της στάθμης και την προστασία από υπερχείλιση. Η χωρητικότητα του δοχείου
άλατος επαρκεί για τουλάχιστον 7 αναγεννήσεις.
Η συσκευή αυτόματης ρύθμισης της αγωγιμότητας του νερού σε δίκτυα ανακυκλοφορίας
πύργων ψύξης είναι ισοδύναμη με Blow down controller-SALTRONIC LM ¾¨ και αποτελείται
από ανοξείδωτο αγωγιμόμετρο , εξάρτημα σύνδεσής του με το δίκτυο από PVC Φ 32,
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ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διατομής ¾¨ καθώς και ηλεκτρονικό πίνακα ρύθμισης και
ελέγχου των προγραμματισμένων οριακών τιμών. Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει οθόνη υγρών
κρυστάλλων, όπου
εμφανίζονται ψηφιακά οι καταγραφόμενες καθώς και οι
προαποθηκευμένες στην μνήμη του οριακές τιμές.
3.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΥΔΡΟΨΥΚΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΚΓΡΟΤΗΜΑΤΑ
Δυο ηλεκτρικά υδροψυκτα. Η κάθε υδρόψυκτη μονάδα παραγωγής νερού είναι
ημιερμητικού τύπου, με συμπιεστή (η συμπιεστές) τύπου κοχλία (screw). Οι αποδώσεις είναι
πιστοποιημένες κατα EUROVENT. Το ψυκτικό μέσο είναι R 134a. Ο ψυκτης έχει ικανότητα
ρύθμισης της αποδιδομενης ισχύος του από 15-100%.
Ένα ψυκτικό συγκρότημα ανάκτησης θερμότητας (Heat Recovery) το οποίο έχει δύο ψυκτικά
κυκλώματα, συμπιεστές τύπου διπλού κοχλία, χαμηλού αριθμού στροφών (2950 rpm),
χρησιμοποιεί το ομογενές ψυκτικό υγρό R134a, έχει αναλογική αποφόρτιση της ψυκτικής
του ισχύος και χρησιμοποιείται στο δίκτυο του Θέρμου νερού κλιματισμού, με ταυτόχρονη
συμμετοχή στα ψυκτικά φορτία. Για τον λόγο αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του
ψυκτικού συγκροτήματος κάνει έλεγχο στη θερμοκρασία του νερού του συμπυκνωτή,
επιτηρώντας την θερμοκρασία του ψυχρού νερού να διατηρείται πάνω από το όριο της
αντιπαγωτικής προστασίας.
Η υδρόψυκτη μονάδα παραγωγής νερού είναι ημιερμητικού τύπου, με συμπιεστή (η
συμπιεστές) τύπου κοχλία (screw).
Η κατασκευή των διαφόρων στοιχείων είναι τέτοια που θα επιτρέπει επί τόπου εργασίες
συντήρησης και επισκευής
Το ψυκτικό μέσο είναι R 134a.
Ικανότητα ρύθμισης από 15-100% συνεχής.
Η θερμοκρασία του παραγόμενου ψυχρού νερού είναι 7οC και ΔΤ=5οC

Μονάδα Παραγωγής. Η μονάδα είναι υδρόψυκτη, προσυγκροτημένου τύπου (PACKAGED)
και περιλαμβάνει σε ενιαίο συγκρότημα συμπιεστές, υδρόψυκτους συμπυκνωτές, εξατμιστή
με νερό (ψύκτης νερού), βοηθητικές συσκευές και όργανα μετρήσεως, όργανα αυτοματισμού
και ασφαλούς λειτουργίας. Η μονάδα έχει παραδοθεί γεμάτη με ψυκτικό υγρό και λάδι,
ρυθμισμένη και σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
Μονάδα συμπιέσεως. Η μονάδα περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν συμπιεστή screw,
κατάλληλο για λειτουργία με R134a. Κάθε συμπιεστής κινείται απ’ευθείας με
ηλεκτροκινητήρα 3x380V, 50Hz. Στη μάζα του λαδιού του στροφαλοθαλάμου υπάρχει
ηλεκτρική αντίσταση συνεργαζόμενη με θερμοστάτη για την εξάτμιση του ψυκτικού μέσου
και τον διαχωρισμό του από τη μάζα του λαδιού. Η μονάδα συμπιέσεως φέρει δικλείδες
απομονώσεως στην αναρρόφηση και κατάθλιψη, φίλτρο στην αναρρόφηση , ασφαλιστική
δικλείδα στη κατάθλιψη και μηχανισμό εκκινήσεως χωρίς φορτίο και λειτουργίας με
κλιμάκωση της αποδόσεώς της τουλάχιστον σε 4 βαθμίδες. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τύπου
βραχυκυκλωμένου δρομέα και ψύχεται με το ψυκτικό μέσο.
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Ψύκτης νερού. Είναι πολυαυλωτού τύπου δύο κυκλωμάτων και λειτουργεί με άμεση
εκτόνωση του ψυκτικού υγρού. Το πολυκύλινδρο σώμα είναι χαλύβδινο, και τα πτερύγια
χάλκινα. Είναι δυνατή η εύκολη αφαίρεση του ψυκτικού στοιχείου για έλεγχο. Το κυλινδρικό
σώμα φέρει εσωτερικά χαλύβδινα διαφράγματα κατευθύνσεως της ροής του νερού και
εξωτερικά μόνωση με υαλοβάμβακα πάχους 10cm ή άλλη μόνωση ισοδύναμη, με επικάλυψη
για μηχανική προστασία. Η κατασκευή είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς P.E.D της
ευρωπαϊκής ένωσης. Η σωλήνωση του αερίου προς τη μονάδα συμπιέσεως είναι θερμικά
μονωμένη και φέρει ειδική παγίδα, που εμποδίζει την επιστροφή υγρών στον συμπιεστή,
ενώ η σωλήνωση υγρού είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονική δικλείδα προοδευτικής
λειτουργίας, φίλτρο υγρού, δείκτη ροής και ηλεκτρομαγνητική δικλείδα απομονώσεως, όταν
το σύστημα διακόπτει την λειτουργία του.
Συμπυκνωτές. Είναι υδρόψυκτος πολυαυλωτού τύπου με χάλκινους σωλήνες στερούμενος
με εκτόνωση σε καθρέπτες. Το κυλινδρικό σώμα είναι χαλύβδινο, με αφαιρετά χυτοσιδηρά
καλύμματα των καθρεπτών για καθαρισμό και έλεγχο των αυλών. Εσωτερικά του
κυλινδρικού σώματος τοποθετούνται διαφράγματα κατευθύνσεως της ροής του
συμπυκνωμένου αερίου, και εξωτερικά δικλείδες ασφαλείας, εξαερισμού, εκκενώσεως και
δικλείδα απομονώσεως στο σωλήνα του υγρού. Η όλη κατασκευή είναι σύμφωνη με τους
κανονισμούς P.E.D. της ευρωπαϊκής ένωσης.
Όργανα αυτοματισμού – ασφαλείας. Η μονάδα φέρει όργανα μετρήσεως (πιέσεων ψυκτικού
μέσου και ελαίου, θερμοκρασίας νερού κ.λ.π.) και σε ηλεκτρικό πίνακα τύπου μεταλλικού
ερμαρίου πλήρη εξοπλισμό για την αυτόματη και ασφαλή λειτουργία της (πιεζοστάτη
μεγίστου – ελαχίστου του ψυκτικού μέσου, πιεζοστάτη λαδιού λιπάνσεως , θερμοστάτη
ελαχίστης θερμοκρασίας του ψυχόμενου νερού, αυτόματο προστασίας και εκκινήσεως κάθε
ηλεκτροκινητήρα ώστε το επίρρευμα εκκινήσεως να είναι στα επιτρεπόμενα από τη ΔΕΗ
όρια, αυτοματισμό φορτίσεως της μονάδας, συναρτήσει της θερμοκρασίας του ψυχρού
νερού προσαγωγής κ.λ.π.) και οπωσδήποτε τα προδιαγραφόμενα από το ASHRAE 15 και τα
παρακάτω:
Διακόπτης διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση απώλειας ή αστοχίας του λιπαντικού λαδιού.
Διακόπτης υψηλής πίεσης ψυκτικού μέσου στην κατάθλιψη
Διακόπτης χαμηλής πίεσης ψυκτικού μέσου στην αναρρόφηση
Διακόπτης ροής
Διακόπτης υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας λαδιού
Εσωτερική προστασία ηλεκτροκινητήρα
Προστασία από χαμηλή θερμοκρασία λαδιού
Προστασία από συχνές εκκινήσεις (cycling)
Προστασία από υψηλές θερμοκρασίες συμπύκνωσης και χαμηλής τάση ηλεκτρικού δικτύου
Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλ.π. Η μονάδα συμπληρώνεται με όλες τις απαιτούμενες
σωληνώσεις , καλωδιώσεις και λοιπό εξοπλισμό , είναι γεμισμένη με τις απαιτούμενες
ποσότητες λαδιού και ψυκτικού υγρού , είναι ικανή να λειτουργήσει κανονικά με τα δίκτυα
νερού και ηλεκτροπαροχής (μονάδα προσυγκροτημένου τύπου). Ολόκληρη η μονάδα ή οι
μονάδες συμπιέσεως εδράζονται σε αντιδονητικά στοιχεία. Η μονάδα θεωρείται πλήρως
εγκατεστημένη στο έργο, συνδεδεμένη με τα δίκτυα ψυχρού νερού, πύργου ψύξεως και
ηλεκτρικής ενέργειας , δοκιμασμένη και σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Το συγκρότημα
είναι πλήρως προσυγκροτημένο από το εργοστάσιο κατασκευής του έτσι ώστε να μην
απαιτείται για την θέση του σε λειτουργία παρά μόνο η σύνδεσή του με τα δίκτυα νερού και
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ηλεκτρικής ενέργειας , και συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και
δοκιμών.
3.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
68,9 l/s καθένας από 35 ως 30 οC στους 23,4 ο C υγρού εισόδου.
Πτώση πίεσης 8 kPa
Κινητήρες: 37 KW, 1500 rpm, 3φασικοί, 50 Hertz, 400/690 Volts

3.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Η κάθε ΚΚΜ αποτελείται από αλληλοσυνδεδεμένα αυτοτελή τμήματα τέτοιας κατασκευής
που προσφέρει αφ’ ενός ενιαίο και ισχυρό σύνολο, αφ’ ετέρου την εύκολη
αποσυναρμολόγηση στα επί μέρους τμήματα.
Η κατασκευή της Κ.Κ.Μ. γίνεται χωρίς τη χρήση συγκολλήσεων. Η βάση της είναι
αυτοστήριχτος σκελετός, από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου με κοίλη την εσωτερική ακμή
και συνδεδεμένο με τρίεδρες γωνίες (κατασκευασμένες από νάιλον θερμοπλαστικό άκαυστο
ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και μεταλλικές ίνες), για εξασφάλιση τέλειας ευθυγράμμισης
και ευκολίας καθαρισμού.
Κάθε Τμήμα της Κλιματιστικής μονάδας είναι κατασκευασμένο με εύκολα αφαιρετά
καλύμματα για επίσκεψη και επιθεώρηση του εσωτερικού των.
Τα εξωτερικά καλύμματα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, με
μόνωση φαινολικής ρητίνης πάχους 43mm, η κατασκευή είναι τύπου sandwich και τα
εξωτερικά καλύμματα συνδέονται μεταξύ τους με μονωτικό ενωτικό παρέμβυσμα, από
πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλόνημα, που δρα ως φράγμα στη θερμική συνέχεια (θερμική
γέφυρα). Η αεροστεγής εφαρμογή των καλυμμάτων με τον σκελετό εξασφαλίζεται με τη
χρήση ειδικού ελαστικού προφίλ.
Τα εξωτερικά χαλυβδοελάσματα έχουν επιπρόσθετη προστασία (πλαστικοποίηση ή βαφή),
γία όσες κλιματιστικές μονάδες είναι εξωτερικής τοποθέτησης.
Το άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επικρατεί υπερπίεση,
γίνεται προς το εσωτερικό του συγκεκριμένου τμήματος ενώ στις περιπτώσεις υποπιέσεως
το άνοιγμα γίνεται προς το εξωτερικό. Όλες οι θυρίδες επισκέψεωςείναι εφοδιασμένες με
κλείστρα με μηχανισμό που επιτρέπει το προοδευτικό κλείσιμο.
Οι λεκάνες συλλογής συμπυκνωμάτων και άλλων υγρών είναι κατασκευασμένες από
γαλβανισμένο χάλυβα ανθεκτικό σε απολυμαντικά υγρά. Τοποθετούνται κάτω από τα
στοιχεία και τους πλακοειδείς εναλλάκτες. Αυτή που τοποθετείται στο ψυκτικό μονώνεται
εξωτερικά με ειδικό αδιάβροχο και μη υγροσκοπικό μονωτικό πάχους 10 mm.
Τα στοιχεία νερού είναι κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνα κατάλληλης διαμέτρου με
πτερύγια αλουμινίου, είναι δε κατάλληλα για κυκλοφορία ψυχρού και θερμού νερού
αντίστοιχα, ονομαστικής πίεσης PN6 σύμφωνα με το DIN 2401.
Οι ανεμιστήρες της κλιματιστικής μονάδας είναι φυγοκεντρικοί, διπλής αναρρόφησης, πίσω
κεκλυμένων πτερυγίων, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι έχουν την ικανότητα να
ξεπερνούν την αντίσταση των υψηλού βαθμού καθαρότητας φίλτρων και σε περίπτωση
ρύπανσης τους η ποσότητα του αέρα να παραμένει σταθερή με μία διακύμανση 10%. Οι
άξονες των ανεμιστήρων εδράζονται πάνω σε κατάλληλα αυτοευθυγραμιζόμενα έδρανα,
Η κίνηση των ανεμιστήρων γίνεται από ηλεκτροκινητήρες τριφασικούς, 50 ΗΖ - 400 V,
ασύγχρονους, βραχυκυκλωμένου δρομέα, προστασίας ΙΡ55, κλάσεως μονώσεως F,

40

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
ελεγχόμενο από πλήρεις διατάξεις μετάδοσης κίνησης μέσω συστήματος τροχαλιών (από τις
οποίες η μία μεταβλητής διαμέτρου για αυξομείωση των στροφών) και ιμάντες τύπου V.
Η βάση στήριξης του συγκροτήματος ανεμιστήρα-ηλεκτροκινητήρα είναι κατασκευασμένη εξ
ολοκλήρου από προφίλ αλουμινίου. Η κίνηση των ιμάντων γίνεται με τροχαλίες κωνικού
διαδρόμου για εύκολη συντήρηση. Η βάση ολίσθησης του κινητήρα είναι συμπαγούς τύπου,
εύκολη στο χειρισμό. χρησιμοποιούνται αντιδονητικά στηρίγματα και ειδικές τυποποιημένες
φλαντζωτές συνδέσεις του στομίου εξόδου του ανεμιστήρα με το κάλυμμα.
Τα τμήματα των φίλτρων είναι συρταρωτού τύπου κατάλληλα για την εύκολη αφαίρεση και
επανατοποθέτηση των φίλτρων που πρέπει να καθαριστούν ή να αντικατασταθούν.
Τα πολύφυλλα διαφράγματα, κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου αεροδυναμικής
διατομής και πλαστικούς οδοντωτούς τροχούς για την λειτουργία των περσίδων με
προσθήκη ειδικών στεγανοποιητικών ελαστικών για εξασφάλιση στεγανότητας.
Ο αναλογικός υγραντής ατμού θα αποτελείται από :
την μονάδα παραγωγής ατμού, με εμβαπτιζόμενα ηλεκτρόδια, τον ηλεκτρικο και
ηλεκτρονικό πίνακα αυτοματισμού με όλες τις διατάξεις χειρισμών και ενδείξεων (μέσω
οθόνης υγρών κρυστάλλων), όπως στιγμιαίας παραγωγής ατμού κλπ, το τμήμα προσαγωγής
ατμού μέσω ειδικoύ ανοξείδωτου στελέχους, το τμήμα εισαγωγής αποσκληρυμένου νερού,
το τμήμα αποχέτευσης.
Οι ηχοπαγίδες για την επίτευξη της απαιτούμενης ηχητικής στάθμης είναι τετραγωνικής
διατομής από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα με πετάσματα από ηχοαποροφητικό υλικό
καλυμμένα με διάτρητα γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα και τυλιγμένα με πλαστικό υλικό.
Χαρακτηριστικά Φίλτρων των Κλιματιστικών Μονάδων.
Τύπος 1
είναι μεταλλικά πρόφιλτρα κατηγορίας G3 (κατακράτηση 75-85%) κατά EN 779.
Τύπος 2
είναι συνθετικά φίλτρα κατηγορίας F5 (απόδοσης 40-60%) κατά EN 779.
Τύπος 3
είναι χημικά φίλτρα αποτελούμενα από κουτιά (modules) με πλήρωση μίγματος ενεργού
άνθρακα και λοιπών άκαυστων στοιχείων π.χ. αλουμίνα κ.α. Η ταχύτητα του αέρα στα φίλτρα
αυτά θα είναι της τάξης των 0,5 m/s.
Τύπος 4
είναι φίλτρα μιας χρήσης με υπερμαγγανικό κάλιο, κατάλληλα για κατακράτηση σωματιδίων
και οσμών μηχανικά και χημικά.
Η χρήση υπερμαγγανικού καλίου διασφαλίζει μεγαλύτερο εύρος κατακράτησης
μολυσματικών σωματιδίων με υψηλότερη απόδοση.
Για την αντικατάστασή τους δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή υλικά.
Το πλαίσιο είναι από ανακυκλώσιμο πλαστικό ή χαρτόνι. είναι συμπαγές και άκαμπτο για
αποφυγή διαρροών αέρα. Για τον ίδιο λόγο το σφράγισμά του φίλτρου έχει πραγματοποιηθεί
στο εργοστάσιο
Το φίλτρο έχει και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ταχύτητα αέρα: έως και 2,5 m/sec σε ένα στοιχείο
Υγρασία:
10 με 95% RH σχετική υγρασία
Θερμοκρασία:
-20 έως 45 οC
Η απόδοση του φίλτρου – χημική συμπεριφορά καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας της
ASHRAE 62 – Indoor Air Quality Procedure.
Τύπος 5
Τα φίλτρα αυτά έχουν πτυχώσεις (pleated), περιέχουν μίγμα ενεργού άνθρακα, ενεργού
αλουμίνας και υπερμαγγανικού καλίου και είναι κατάλληλα για κατακράτηση σωματιδίων
και οσμών μηχανικά και χημικά.
Το πλαίσιο είναι από ανακυκλώσιμο πλαστικό ή αλουμίνιο.
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Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα

ΤΕΜ

KKM 1-2 Unit Type CCTA 135 Single Fan

Α/Α

Supply Fan NTHZ900T2 1107 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 37 kW
Return Fan NTHZ1000T1 629 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 11 kW
Ιμάντας Β136
Πρόφιλτρα 590x590x48
Πρόφιλτρα 290x590x48
Carel Υγραντήρας Steam Flow 57,7 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T5C00H0 (65kg/h)
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Σακόφιλτρα P6S 287x592x535
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 290Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Σακόφιλτρα P8S 287x592x535
Ιμάντας Β136

1
1
1
1
4
9
6
1
1
9
6
9
6
9
6
4

Supply Fan VTZ630T1 1594 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 15 kW
Return Fan VTZ630R 1001 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 5,5 kW
Ιμάντας Αν. Προσαγωγής Α98
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Σακόφιλτρα P8S 287x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 21,5 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T4D00H2 (45kg/h)
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 290Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Σακόφιλτρα P6S 287x592x535
Πρόφιλτρα 400x500x48
Ιμάντας Α86

1
1
1
1
3
4
2
1
1
4
2
4
2
6
4

ΚΚ
Μ
4
Un
it
Ty
pe
CC
TA
07
4
Sin
gle
Fa
n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΚΜ 3 Unit Type CCTA 050/03 Single Fan

Το φίλτρο έχει και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Μετωπική ταχύτητα αέρα:
έως και 3,0 m/sec σε ένα στοιχείο
Υγρασία:
10 με 95% RH σχετική υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:
70 οC
είναι φίλτρα κατηγορίας F6 (απόδοσης 60-65%) ή F7 (απόδοσης 80-85%) κατά EN 779.
Η αρχική πτώση πίεσης θα είναι 110 Pa (κατηγορία F6) ή 125 Pa (κατηγορία F7) στην
ονομαστική παροχή.

Supply Fan VTZ710T1 1368 rpm
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1
1
1
3
6
1
1
6
6
6
3

ΚΚΜ 5 Unit Type CCTA 044/01 Single Fan

Supply Fan VTZ560R 1645 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 11 kW
Return Fan VTZ560R 1092 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 4 kW
Ιμάντας Α76
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Σακόφιλτρα P8S 287x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 15 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T3C00H2 (15kg/h)
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 290Χ590Χ48
Πρόφιλτρα 400x500x48
Ιμάντας Α74

1
1
1
1
4
4
2
1
1
4
2
6
2

Supply Fan VTZ560T1 1367 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 15 kW
Return Fan VTZ710R 844 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 5,5 kW
Ιμάντας Β104
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 39,4 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T4D00H2 (45kg/h)
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Πρόφιλτρα 625x500x48
Πρόφιλτρα 625x400x48
Ιμάντας Α107

1
1
1
1
2
6
1
1
6
6
4
2
2

KKM 7
Unit
Type
CCTA
050/0
1
Single
Fan

Motor IE - 2 (EFF1) 18,5 kW
Return Fan VTZ710R 862 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 5,5 kW
Ιμάντας Β98
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 38,2 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T4D00H2 (45kg/h)
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Πρόφιλτρα 625x500x48
Ιμάντας Α98

ΚΚΜ 6 Unit Type CCTA 062 Single Fan

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα

Supply Fan VTZ630T1 1482 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 15 kW
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Return Fan VTZ630R 955 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 4 kW
Ιμάντας Β84
Πρόφιλτρα 490x400x48
Πρόφιλτρα 400x400x48
Carel Υγραντήρας Steam Flow 15,3 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T3C00H2 (15kg/h)
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Σακόφιλτρα P6S 287x592x535
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 290Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Σακόφιλτρα P8S 287x592x535
Ιμάντας A92

1
1
3
4
4
1
1
4
2
4
2
4
2
2

ΚΚΜ 8 Unit Type CCTA 018/01
Single Fan

Supply Fan THLZ355R 2414 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 3 kW
Return Fan THLZ355R 1485 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 0,75 kW
Ιμάντας Α56
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 8,4 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T3C00H2 (15kg/h)
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Πρόφιλτρα 590x590x48
Ιμάντας Α48

1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1

ΚΚΜ 9 Unit Type CCTA 030 Single Fan

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα

Supply Fan THLZ450R 2046 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 5,5 kW
Return Fan THLZ450R 1164 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 1,1 kW
Ιμάντας Α62
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 14,5 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T3C00H2 (15kg/h)
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 290Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Πρόφιλτρα 590x590x48
Ιμάντας Οδοντωτός ΑΧ58

1
1
1
1
3
2
1
1
2
2
2
2
2
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1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1

ΚΚΜ 11 Unit Type CCTA 012/01
Fan

Supply Fan THLZ225R 2754 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 2,2 kW
Return Fan THLZ225R 1617 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 0,55 kW
Ιμάντας Α66
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 6,6 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T2C00H2 (8kg/h)
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Πρόφιλτρα 590x590x48
Ιμάντας Οδοντωτός ΑΧ46

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Supply Fan NTHZ630T1 1635 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 15 kW
Return Fan VTZ630R 1015 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 5,5 kW
Ιμάντας Α107
Πρόφιλτρα 490x490x48
Πρόφιλτρα 490x400x48
Carel Υγραντήρας Steam Flow 18,1 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T4D00H2 (45kg/h)
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Σακόφιλτρα P6S 287x592x535

1
1
1
1
3
2
6
1
1
4
2

Single

ΚΚΜ 10 Unit Type CCTA 018/02
Single Fan

Supply Fan THLZ355R 2369 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 3 kW
Return Fan THLZ355R 1516 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 0,75 kW
Ιμάντας Α56
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 7,6 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T2C00H2 (8kg/h)
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Πρόφιλτρα 590x590x48
Ιμάντας Α48

KKM 12 Unit Type CCTA 055 Single
Fan

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
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Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 290Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Σακόφιλτρα P8S 287x592x535
Ιμάντας A88

4
2
4
2
3

ΚΚΜ 13 Unit type CCTA 050/02 Single Fan

Supply Fan VTZ630R 1393 rpm
Motor IE - 2 11 kW
Return Fan VTZ560R 1035 rpm
Motor IE -1 3 kW
Ιμάντας Α92
Πρόφιλτρα 490x400x48
Πρόφιλτρα 400x400x48
Carel Υγραντήρας Steam Flow 26,1 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T4D00H2 (45kg/h)
Πρόφιλτρα 590x590x48
Πρόφιλτρα 290x590x48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Σακόφιλτρα P6S 287x592x535
Πρόφιλτρα 400x500x48
Ιμάντας Α74

1
1
1
1
4
4
4
1
1
4
2
4
2
6
3

ΚΚΜ 14 Unit Type CCTA 121
Single Fan

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα

Supply Fan VTZ1000T1 874 rpm
Motor IE - 2 30 kW
Return Fan VTZ900T1 671 rpm
Motor IE -1 11 kW
Ιμάντας Α134
Carel Υγραντήρας Steam Flow 43,6 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T4D00H2 (45kg/h)
Πρόφιλτρα 590x590x48
Πρόφιλτρα 290x590x48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535

1
1
1
1
3
1
1
8
4
8
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4
4

Supply Fan THLZ450R 1864 rpm
Motor IE - 2 5,5 kW
Ιμάντας A58
Σακόφιλτρα P6S 287x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 26,7 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T04D00H2 (45kg/h)
Σακόφιλτρα P8S 287x592x535

1
1
3
2
1
1
2

ΚΚΜ 16 Unit Type CCTA 007/01
Single Fan

Supply Fan THLZ225R 4082 rpm
Motor IE - 2 1,1 kW
Return Fan THLZ225R 1938 rpm
Motor IE -1 0,25 kW
Ιμάντας A36
Σακόφιλτρα P6S 287x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 2,4 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T1C00H2 (3,2kg/h)
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 290Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P8S 287x592x535
Πρόφιλτρα 290x590x48
Ιμάντας Α38

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Supply Fan THLZ355R 2174 rpm
Motor IE - 2 2,2 kW
Return Fan VTZ355R 1353 rpm
Motor IE -1 0,75 kW
Ιμάντας Α48
Carel Υγραντήρας Steam Flow 5,7 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T2C00H2 (8kg/h)
Πρόφιλτρα 590x590x48
Πρόφιλτρα 290x590x48
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Σακόφιλτρα P8S 287x592x535
Ιμάντας A54

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Supply Fan NTHZ800T1 1143 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 18,5 kW
Return Fan VTZ800T1R 796 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 7,5 kW

1
1
1
1

ΚΚΜ 18 Unit
Type CCTA
083 Single
Fan

ΚΚΜ 15 Unit Type
CCTA 030/02
Single Fan

Σακόφιλτρα P6S 287x592x535
Ιμάντας Β148

ΚΚΜ 17 Unit Type CCTA 018/03
Single Fan

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
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2
1
1
6
4
4
6
3

ΚΚΜ 19 Unit Type CCTA 012/03
Single Fan

Supply Fan THLZ280R 2598 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 1,1 kW
Return Fan THLZ280R 1793 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 0,55 kW
Ιμάντας Αν. Προσαγωγής Α42
Carel Υγραντήρας Steam Flow 6,3 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T2C00H2 (8kg/h)
Πρόφιλτρα 590x590x48
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Ιμάντας Αν. Προσαγωγής Α38

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Supply Fan VTZ560R 1276 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 5,5 kW
Return Fan VTZ560R 828 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 2,2 kW
Ιμάντας Αν. Προσαγωγής Β70
Carel Υγραντήρας Steam Flow 2,9 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T1C00H2 (3,2kg/h)
Πρόφιλτρα 590x590x48
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Ιμάντας Αν. Απαγωγής Α74

1
1
1
1
2
1
1
4
4
2

Supply Fan THLZ400R 1877 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 3 kW
Return Fan THLZ400R 1236 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 0,75 kW
Ιμάντας Α58
Carel Υγραντήρας Steam Flow 3,0 kg/h

1
1
1
1
1
1

ΚΚΜ 21 Unit Type
CCTA 023/01 Single
Fan

Ιμάντας Α116
Carel Υγραντήρας Steam Flow 65 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T5C00H0 (65kg/h)
Πρόφιλτρα 590x590x48
Πρόφιλτρα 625x500x48
Πρόφιλτρα 625x400x48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Ιμάντας B106

ΚΚΜ 20 Unit Type CCTA 044/02
Single Fan

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
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1
2
2
1

ΚΚΜ 22 Unit Type CCTA 012/04
Single Fan

Supply Fan THLZ315R 2371 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 1,5 kW
Return Fan THLZ 1590 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 0,55 kW
Ιμάντας Α50
Carel Υγραντήρας Steam Flow 1,2 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T1C00H2 (3,2kg/h)
Πρόφιλτρα 590x590x48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Ιμάντας A38

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Supply Fan THLZ315R 2688 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 2,2 kW
Return Fan VTZ315R 1296 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 0,37 kW
Ιμάντας Οδοντωτός ΑΧ50
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535
Carel Υγραντήρας Steam Flow 3,5 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T2C00H2 (8kg/h)
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 290Χ590Χ48
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 590Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Πρόφιλτρα 590x590x48
Ιμάντας Α46

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Supply Fan THLZ225R 3747 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 1,1 kW
Return Fan THLZ225R 2160 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 0,25 kW
Ιμάντας Α36
Carel Υγραντήρας Steam Flow 2,6 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T1C00H2 (3,2kg/h)
Πρόφιλτρα 290x590x48
Χημικά Φίλτρα PURAGRID IAQ 290Χ590Χ48
Σακόφιλτρα P6S 287x592x535
Σακόφιλτρα P8S 287x592x535
Ιμάντας A38

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΚΚΜ 24 Unit Type CCTA 007/02
Fan

Single

Κάδος Υγραντήρα BL0T1C00H2 (3,2kg/h)
Πρόφιλτρα 590x590x48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Ιμάντας A54

ΚΚΜ 23 Unit Type CCTA 012/01
Single Fan

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
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ΚΚΜ 32
Unit Type
CCTA 012/03
Single Fan

ΚΚΜ 31 Unit
Type CCTA 004
Single Fan

ΚΚΜ 27 Unit Type CCTA 023/02
Single Fan

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
Supply Fan THLZ400R 2000 rpm
Motor IE - 2 (EFF1) 3 kW
Return Fan THLZ400R 1326 rpm
Motor IE -1 (EFF2) 1,10 kW
Ιμάντας Α52
Carel Υγραντήρας Steam Flow 1,3 kg/h
Κάδος Υγραντήρα BL0T1C00H2 (3,2kg/h)
Πρόφιλτρα 590x590x48
Σακόφιλτρα P6S 592x592x535
Ιμάντας A52

1
1
1
1
2
1
1
2
2
1

Supply Fan THLZ180R 3907 rpm
Motor IE -1 0,37 kW
Ιμάντας Αν. Προσαγωγής Α32
Πρόφιλτρα 592x290x48
Σακόφιλτρα P8S 287x592x535

1
1
1
1
1

Supply Fan THLZ315R 2112 rpm
Motor IE -2 1,1 kW
Ιμάντας Αν. Προσαγωγής Α50
Πρόφιλτρα 590x590x48
Σακόφιλτρα P8S 592x592x535

1
1
1
1
1

3.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VAV ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΑ
Συσκευή ελέγχου της παροχής αέρα, κυλινδρικού σχήματος. Η συσκευή αυτή είναι
εξοπλισμένη από το εργοστάσιο με 24V ac ηλεκτρικό οθητήρα. Η βαλβίδα διαθέτει υποδοχή
για σύνδεση με κυκλικούς ή ορθογωνικούς αεραγωγούς. Ο ρυθμός διαρροής είναι
μικρότερος από 1% στα 1 kPa εσωτερική στατική πίεση. υπάρχει ολοκληρωμένος αισθητήρας
μέτρησης ροής αέρα τύπου δακτυλίου που παρέχει μετρήσεις παροχής αέρα + 5% από την
πραγματική παροχή αέρα της μονάδας, διαθέτοντας πολλές διαβαθμίσεις μέτρησης.
ΠΛΑΙΣΙΟ
είναι κατασκευασμένο από διπλή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm με ενδιάμεση
μόνωση 25mm και θα παρέχονται οπές στις τέσσερις γωνίες για εύκολη εγκατάσταση. Ο
ρυθμός διαρροής στα 250 kPa θα είναι 1%.
ΜΟΝΩΣΗ
Η εσωτερική επιφάνεια της μονάδας είναι θερμοηχομονωμένη με 25 mm πάχους 30 kg/m3
υαλοβάμβακα με επιφάνεια υψηλής πυκνότητας. Η μόνωση θα είναι κατά UL και θα
ακολουθεί το NFPA 90A και UL 181.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
είναι αφαιρετό μονωμένο πλαίσιο το οποίο θα βρίσκεται στην κάτω πλευρά της μονάδας και
μπορεί να ζητηθεί ως προαιρετικό εξάρτημα. επιτρέπει την πρόσβαση στην μονάδα για
καθαρισμό.
ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
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παρέχονται ολοκληρωμένες συνδέσεις των εξόδων παροχών του αέρα οι οποίες μπορούν να
είναι από το εργοστάσιο με ή χωρίς ρυθμιστικό διάφραγμα.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Η θέση του διαφράγματος αλλάζει αυτόματα συναρτήσει της παροχής του αέρα που απαιτεί
ο κάθε χώρος και της πίεσης στο δίκτυο των αεραγωγών . Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή
παροχής αέρα καθορίζεται στο εργοστάσιο, αλλά μπορούν να ρυθμιστούν και στο χώρο
εγκατάστασης.
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Από το εργοστάσιο είναι τοποθετημένος μετασχηματιστής τροφοδοσίας 24 Vdc.
Η κάθε βαλβίδα σταθερής παροχής, είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικό ελεγκτή. Όλοι οι
ηλεκτρονικοί ελεγκτές, λειτουργούν αυτόνομα, είναι πλήρως προγραμματισμένοι από το
εργοστάσιο κατασκευής των VAV και διασυνδέονται με την κεντρική μονάδα - πίνακα
ελέγχου. Τέλος, το σύστημα συνδέεται με το κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS) μέσω
πρωτοκόλλου BACnet.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΆΣΕΙΣ
Η κάθε βαλβίδα μεταβλητής παροχής αέρα είναι εφοδιασμένη με τριφασικές ηλεκτρικές
αντιστάσεις για μεταθέρμανση, οι οποίες ελέγχονται αναλογικά με παλμούς από το
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της βαλβίδας.
Η ηλεκτρική αντίσταση αποτελείται από ανοξείδωτα στοιχεία τύπου AISI 321 με ειδική
φόρτιση 3.6 W/cm2. Τα στοιχεία αυτά είναι περασμένα σε πτερύγια αλουμινίου για
καλύτερη μετάδοση της θερμότητας. διατίθενται τα πιο κάτω ασφαλιστικά:
Θερμοστάτης ασφαλείας άνω ορίου με αυτόματη επαναφορά.
Θερμοστάτης ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά
Όλα τα εξαρτήματα είναι συγκροτημένα και συνδεδεμένα στο εργοστάσιο και είναι
ηλεκτρικά συνδεδεμένα εν σειρά με τα πηνία των ρελέ των αντιστάσεων.
Ισοδύναμου τύπου με VCEF της Trane.
ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VAV
ΥΛΙΚΟ
Η κασσέτα είναι κατάλληλη για σύστημα VAV και τοποθετείται στις ψευδοροφές .είναι
διαστάσεων 600 x 600mm και συνδέεται με εύκαμπτο αεραγωγό με λαιμό στο κιβώτιο από
πάνω. Η κασέτα διανέμει τον αέρα μέσω 1,2,3 ή 4 σχισμών, περιμετρικά του στομίου.
Η κασσέτα είναι από ανοδειωμένο αλουμίνιο, βαμμένη με βαφή πούδρας φούρνου και είναι
ισοδύναμη με TRANE κασσέτα και κατευθύνσεων VAV.
3.7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 300 ΟC
Τα διαφράγματα καπνού έχουν τοποθετηθεί σε τοίχο από μπετόν - τούβλο ή γυψοσανίδα,
σε οροφή ή πάτωμα και δεν επηρεάζονται από την διεύθυνση ή την τυχόν στροβιλώδη ροή
του αέρα.
Τα διαφράγματα πληρούν τις προδιαγραφές BS 476-8
Τα διαφράγματα καπνού αποτελούνται από πλαίσιο (12mm) και πτερύγια (16mm) ειδικά
διαμορφωμένα και κατασκευασμένα από γαλβανισμένο μαλακό χάλυβα, κατάλληλα για
πίεση έως 1500 Pa. Ειδικός εσωτερικός μηχανισμός κρατάει τα πτερύγια στη θέση «κλειστό»
και στην περίπτωση απουσίας του κινητήρα. Ο άξονας περιστροφής των πτερυγίων
στηρίζεται σε ανοξείδωτα έδρανα αντοχής έως 600 οC.
Η στεγανότητα του διαφράγματος διασφαλίζεται από ανοξείδωτες μεταλλικές φλάντζες
τοποθετημένες μεταξύ των άκρων των πτερυγίων και του πλαισίου και από την ειδική
διαμόρφωση στις ακμές των πτερυγίων έτσι ώστε η μία να εφάπτεται της άλλης. Μέγιστη
απώλεια 200 l/s/m2 στα 1000 Pa.
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Τα διαφράγματα διαθέτουν λαιμό για σύνδεση με αεραγωγό και η λειτουργία τους γίνεται
μέσω ενός ηλεκτρικού κινητήρα με ελατήριο επαναφοράς και με επαφή ένδειξης θέσης, που
παρέχει τη δυνατότητα δοκιμής και παρακολούθησης της λειτουργίας του διαφράγματος
τοπικά ή από κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS). Ο κινητήρας τροφοδοτείται στα 220V. Αν
χρειαστεί για την προστασία του κινητήρα από μεγάλες θερμοκρασίες τοποθετείται μέσα σε
ειδικό πυράντοχο κουτί αντοχής 300 οC για μία ώρα.
για τον τακτικό έλεγχο (καθαριότητα) εσωτερικά του διαφράγματος έχουν τοποθετηθεί
θυρίδες επίσκεψης επί του αεραγωγού και δίπλα από το διάφραγμα. Οι θυρίδες είναι από
γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι πόρτες έχουν ελαστική φλάντζα για την ελαχιστοποίηση των
απωλειών και εσωτερική μόνωση. Η κατασκευή τους είναι από τον ίδιο οίκο με αυτό των
διαφραγμάτων.
Όλα τα υλικά είναι πιστοποιημένα από τον οίκο κατασκευής τους.
Το διάφραγμα είναι ισοδύναμου τύπου με advanced air (σειρά 2300).
Ο κινητήρας είναι ισοδύναμος με τύπο belimo BF230
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤΑ BS EN
Τα Διαφράγματα Φωτιάς και Καπνού τοποθετούνται σε αεραγωγούς που διαπερνούν
πυροδιαμερίσματα ή όπου αλλού προβλέπεται και δεν επηρεάζονται από την διεύθυνση ή
την τυχόν στροβιλώδη ροή του αέρα.
Τα διαφράγματα πληρούν τις προδιαγραφές E 120 σύμφωνα με τα πρότυπα BS 476 - 8 και
ΕΝ 10294 για 2 ώρες αντοχή στη φωτιά.
Τα διαφράγματα φωτιάς και καπνού αποτελούνται από πλαίσιο και πτερύγια
κατασκευασμένα από γαλβανισμένο μαλακό χάλυβα πάχους έως 1.6 χιλιοστών, κατάλληλα
για πίεση έως 1500 Pa. Ειδικός εσωτερικός μηχανισμός κρατάει τα πτερύγια στη θέση
«κλειστό» και στην περίπτωση απουσίας του κινητήρα. Ο άξονας περιστροφής των
πτερυγίων στηρίζεται σε αυτολιπαινόμενα έδρανα αντοχής 200 oC.
Η στεγανότητα του διαφράγματος διασφαλίζεται από πλαϊνές ανοξείδωτες μεταλλικές
φλάντζες τοποθετημένες μεταξύ των άκρων των πτερυγίων και του πλαισίου και από την
ειδική διαμόρφωση στις ακμές των πτερυγίων έτσι ώστε η μία να εφάπτεται της άλλης.
Μέγιστη απώλεια 200 l/s/m2 στα 1000 Pa. Επιπλέον για ακόμα μεγαλύτερη στεγανότητα οι
ακμές κατά μήκος των πτερυγίων έχουν και ειδική φλάντζα από σιλικόνη.
Τα διαφράγματα διαθέτουν λαιμό για σύνδεση με αεραγωγό, εύτηκτο ενεργοποίησης 72 oC.
Η λειτουργία τους γίνεται μέσω ενός ηλεκτρικού κινητήρα με ελατήριο επαναφοράς και
δείκτη ένδειξης θέσης. Ο κινητήρας τροφοδοτείται στα 220V.
Για τον έλεγχο των διαφραγμάτων έχουν τοποθετηθεί θυρίδες επίσκεψης επί του αεραγωγού
και δίπλα από κάθε διάφραγμα. Οι θυρίδες είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι πόρτες
έχουν ελαστική φλάντζα για την ελαχιστοποίηση των απωλειών και εσωτερική μόνωση.
Όλα τα υλικά είναι πιστοποιημένα από τον οίκο κατασκευής τους
Το διάφραγμα είναι ισοδύναμου τύπου με advanced air (σειρά 1200).
Ο κινητήρας είναι ισοδύναμος με τύπο belimo BF230.
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΚΑΤΑ B.S. ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στα δίκτυα αεραγωγών και όπου φαίνονται στα σχέδια των πυροδιαμερισμάτων έχουν
τοποθετηθεί διαφράγματα πυρός τύπου κουρτίνας με αντοχή στην φωτιά 4 ώρες σύμφωνα
με τα BRITISH STANDARDS B.S. 476 PART 8.
Το πλαίσιο του διαφράγματος είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα χαλύβδινα
ελάσματα, πάχους 1,2 mm και προκειμένου για κυκλικά διαφράγματα διαμέτρου
μεγαλύτερης του 1 μέτρου, το πάχος του πλαισίου είναι 1,6 mm. Τα πτερύγια είναι
κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα πάχους 0,8 mm, τουλάχιστον,
κατάλληλα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, ώστε να δημιουργούν μία υψηλής συνοχής
μεταλλική “κουρτίνα”.
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Το κλείσιμο των πτερυγίων (κουρτίνας) ενεργοποιείται από ένα εύτηκτο σύνδεσμο (μονής
ενεργοποίησης) όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 72 βαθμούς κελσίου και διασφαλίζεται
από ανοξείδωτα ελατήρια και μηχανική συγκράτηση στη θέση κλειστό.
Τα πυροδιαφράγματα θα διαθέτουν “λαιμό” για σύνδεση με τον αεραγωγό και μπορούν να
τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα. Τα πτερύγιά τους στην ανοικτή θέση είναι εκτός ροής του
αέρα. Επιπλέον διαθέτουν μικροδιακόπτη με δυνατότητα της ένδειξης και της ανοικτής και
της κλειστής θέσης στο κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης ή και στο B.M.S
Για τον έλεγχο του διαφράγματος έχουν τοποθετηθεί θυρίδες επίσκεψης επί του αεραγωγού
και δίπλα από το διάφραγμα. Οι θυρίδες είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι πόρτες έχουν
ελαστική φλάντζα για την ελαχιστοποίηση των απωλειών και εσωτερική μόνωση. Η
κατασκευή τους είναι από τον ίδιο οίκο με αυτό των διαφραγμάτων.
Όλα τα υλικά συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας της χώρας προέλευσης τους.
Το διάφραγμα είναι ισοδύναμου τύπου με advanced air (τύπος 0160).
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Υλικά
Κινητήρες ελέγχου και παρακολούθησης των ηλεκτροκίνητων διαφραγμάτων καπνού και
καπνού-φωτιάς, για την λειτουργία του συστήματος διαχείρισης καπνού.
έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης έως 9 ηλεκτροκίνητων διαφργμάτων σε συνδυασμό
με τα προεγκατεστημένα power unit επάνω στα διαφράγματα.
έχουν τη δυνατότητα παραλαβής σημάτων θέσης, των διαφραγμάτων (ανοικτά ή κλειστά)
καθώς και σήματα βλάβης και ενεργοποίησης ανεμιστήρων, μέσω ενσωματομένων
βοηθητικών επαφών.
Τα σήματα θέσης των διαφραγμάτων λαμβάνονται μέσω των power units των διαφραγμάτων
και μεταφέρονται εντολές προς αυτά, μέσω δύο αγωγών δύο καλωδίων.
φέρουν επιπρόσθετη, ενσωματωμένη, βοηθητική επαφή για σύνδεση με κεντρικό πίνακα
ελέγχου στον οποίο και μεταφέρουν τις πληροφορίες.
προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα
υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι ισοδύναμοι με τον τύπο belimo BKS24-9A
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
Υλικά
Ανεμιστήρες απαγωγής καπνού, αξονικοί με κινητήρα σταθερών στροφών και οδηγητικά
πτερύγια στην έξοδο, κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα απαγωγής καπνού.
Είναι κατηγορίας 400 oC, 120 λεπτών σύμφωνα με το πρότυπο EN 12101-Part 3.
Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο από συγκολητό λαμαρίνα, γαλβανισμένη, με διάτρητα
πέλματα σύμφωνα με το DIN 24 154, Series 3.
Τα οδηγητικά πτερύγια εξόδου είναι κατάλληλης διάταξης, ώστε να εκτονώνουν της πίεση
εξόδου, ελαχιστοποιώντας τους στροβιλισμούς του αέρα στην έξοδο.
Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος εντός του πεδίου ροής του καπνού, συνδεδεμένος με
εξωτερικό, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, τερματικό κουτί.
Η πτερωτή είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο απευθείας, σταθερών πτερυγίων,
συνδεδεμένη στον άξονα του κινητήρα.
Ο κινητήρας είναι τριφασικός, μονής ταχύτητας.
προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα
υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι ισοδύναμοι με τον τύπο TLT BVAXN.
ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
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Οι Ανεμιστήρες είναι αξονικοί Σωληνωτού τύπου (Tubeaxial), τοποθετημένοι εντός
κυλινδρικού κελύφους και θα φέρουν Πτερωτή με εσωτερικό δακτύλιο και ομοιόμορφα
κατανεμημένα πτερύγια στην περίμετρο.
Ο άξονας του ανεμιστήρα
προσαρμόζεται σε εσωτερικό
δακτύλιο και είναι
ζυγοσταθμισμένος στατικά και δυναμικά με την Πτερωτή.
Η πτερωτή βρίσκεται εντός του Κυλινδρικού Κελύφους είναι από ενισχυμένο αλουμίνιο η
PVC και φέρει πτερύγια σταθερά η μεταβλητής κλίσης, απλά είτε ιδιαίτερης αεροδυναμικής
κατασκευής (airfoil) για μεγιστοποίηση της παροχής Αέρα και ελαχιστοποίηση του Θορύβου.
Το διάκενο των πτερυγίων είναι μικρό με δεδομένη την μεγάλη ταχύτητα κίνησης των άκρων
των πτερυγίων..
έχουν απευθείας σύζευξη Hλεκτροκινητήρα-Ανεμιστήρα και τριφασικό η μονοφασικό Μοτέρ
με χρόνο ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες κατά ISO 281 και φέρουν θερμικό προστασίας. Η
προστασία του κινητήρα είναι IP-55 κλάσης F για θερμοκρασία αέρα από -40οC έως 70οC.
Tο Κέλυφος είναι κατασκευασμένο από μαλακό χάλυβα 3-6mm (ανάλογα με το μέγεθος),
ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται ο τυμπανισμός και οι κραδασμοί .
Για την Στήριξη των Ανεμιστήρων έχει χρησιμοποιηθεί αντικραδασμική κατασκευή
κατάλληλου μεγέθους και αναγνωρισμένου κατασκευαστή, ανάλογα με το βάρος και τις
στροφές λειτουργίας.
Εφόσον οι ανεμιστήρες χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση καπνού έχουν αντίστοιχη
πιστοποίηση γι’ αυτή τη χρήση με κινητήρα κλάσης Η, αντοχής σε 400οC τις δύο πρώτες ώρες
και 200οC στη συνέχεια.
Η κατασκευή των αξονικών ανεμιστήρων οι αποδόσεις , οι δοκιμές και η παραλαβή τους
γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς:
ΙSO 5801/1997
BS 848 Part 1,2
ΙSO 13350, 3741
ΙSO 3522, 7720
ΙSO 3574, 3576
ΙSO 1940,14694
ANSI/ASHRAE Standard 51,210
ASHRAE Standard 68
AMCA Standard 330

Μέτρηση Παροχής
Μέτρηση Απόδοσης
Ακουστικές Μετρήσεις
Κατασκευή Πτερωτής
Κατασκευή Κελύφους
Μετρήσεις Ισορροπίας, Κραδασμού

3.8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FΑΝ SΕCΤΙΟΝ
Tεχνική Περιγραφή:
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ (FAN SECTION) ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
(ΑΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ)
Οι ανεμιστήρες αποτελούνται από τυποποιημένα στεγανά κιβώτια. Ο σκελετός των κιβωτίων
γίνεται από προφίλ αλουμινίου, καταλλήλου πάχους, συνδεδεμένα μεταξύ τους με
λυόμενους συνδέσμους (τριεδρικές βάσεις ).
Τα πλευρικά τοιχώματα (panels) των κιβωτίων είναι από αλoυμινόφυλλα με παρεμβολή
θερμικής και ηχητικής μονώσεως πάχους 20 mm.
στερεώνονται στον σκελετό με ταχυσυνδέσμους ώστε να εξασφαλίζεται η επίσκεψη και να
διευκολύνεται η συντήρηση οποιουδήποτε τμήματος. Μεταξύ πλευρικών στοιχείων και
σκελετού παρεμβάλλεται ελαστικό παρέμβυσμα για την στεγανοποίηση. Οι συνδέσεις είναι
στεγανές ΙΡ 65. Ισοδύναμος τύπος κατασκευής:ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ σειρά GOODLINE.
Οι ανεμιστήρες είναι φυγοκεντρικοί, διπλής αναρρόφησης στατικά και δυναμικά
ζυγοσταθμισμένοι. Οι πτερωτές των ανεμιστήρων είναι τύπου FORWARD-CURVED για τις
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χαμηλές πιέσεις μέχρι 3’’ Υ.Σ.. Οι άξονες είναι κατασκευασμένοι από ανθρακούχo χάλυβα και
περιστρέφονται με ρουλεμάν των 100.000 ωρών ζωής.
Η πτερωτή είναι απευθείας μονταρισμένη στον κινητήρα και ο συνδυασμός πτερωτής
/κινητήρα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος.
Ο ανεμιστήρας είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση.
Ο κινητήρας είναι νέου τύπου, κλειστός εξωτερικού ρότορα , με έδραση με σφαιρικά
ρουλεμάν , με προστασία ΙΡ 55 και προστασία από υγρασία. είναι κατάλληλος για διαρκή
λειτουργία χωρίς συντήρηση και χωρίς να προκαλέσει παρεμβολές στην λειτουργία
ηλεκτρονικών συσκευών.
Ο κινητήρας έχει ενσωματωμένα θερμικά προστασίας εν σειρά με το τύλιγμα. Τα θερμικά
σταματούν την λειτουργία σε υπερθέρμανση και επανεκκινούν αυτόματα μετά από πτώση
της θερμοκρασίας.
Ο κινητήρας είναι κατάλληλος για συνεχή ρύθμιση στροφών 0-100 % , με κατάλληλες
διατάξεις, είτε συνεχόμενα.
Το κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης είναι πλαστικό προστασίας ΙΡ 55.
Ο ανεμιστήρας εδράζεται σε αντιδονητικά στηρίγματα. Το μέγεθος των ανεμιστήρων είναι
τέτοιο που να εξασφαλίζεται η προδιαγραφόμενη παροχή με ταχύτητα εξόδου του αέρα
μικρότερη από 8 m/sec.
Ισοδύναμος τύπος NICOTRA σειρά DDM.
Υλικά εγκαταστάσεως :
Οι ανεμιστήρες συνοδεύονται από τα ακολούθα:
Εύκαμπτα τεμάχια αεραγωγών από ισχυρό ύφασμα ανθεκτικό στην θερμότητα , το κρύο, την
υγρασία και την προσβολή μικροοργανισμών και ανιδονητικα στηρίγματα κατάλληλα για την
στήριξη της μονάδας.
3.9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FAN COIL
UniTrane FCD, ducted fan coil units, TRANE
3.10 ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ VRV
3.11 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ)
ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από συγκολλητά χαλυβδοελάσματα R St37-2. Εσωτερικά
φέρει μεμβράνη, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από θυρίδα επισκέψεως μικρών
διαστάσεων.
Πάνω στα χείλη της θυρίδας επισκέψεως στερεώνεται η μεμβράνη. Το δοχείο φέρει
ποδαρικά για την επί του δαπέδου στήριξή του. Επίσης φέρει αναμονή για την σύνδεση της
σωλήνωσης καθώς επίσης αναμονή για την σύνδεση μανομέτρου.
Σαν αέριο πληρώσεως έχει χρησιμοποιηθεί άζωτο και ρυθμισθεί από το εργοστάσιο στην
επιθυμητή στατική πίεση της εγκατάστασης.
Η μεμβράνη είναι από βουτιλικό καουτσούκ. Το κλειστό δοχείο διαστολής συνδέεται με
ειδικό ταχυσύνδεσμο για να εξασφαλίζεται η εύκολη αποσύνδεσή του.
Το δοχείο είναι κατάλληλο για θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 70° C και για μέγιστη πίεση
εργασίας στο δίκτυο 16 bar. Θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
Είναι ισοδύναμα με τον τύπο reflex DE.
ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η διάταξη συμμορφώνεται με τις νόρμες EC για πιεστικά δοχεία 97/23/EC.
Ο συνολικός ωφέλιμος όγκος της διάταξης είναι τουλάχιστον 165 cm3.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 9 bar.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90οC.
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Προρυθμισμένη πίεση στα 4 bar. (Άζωτο).
Η διάταξη είναι βαμμένη μπλέ χρώμα RAL 5007.
Ισοδύναμη με reflex water shock arrestor.
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ
Οι αντλίες κυκλοφορίας για την επιστροφή ζεστού νερού είναι κατάλληλες για πιέσεις, ΡΝ
16 τουλάχιστον, σώμα κατασκευασμένο από ερυθρό ορείχαλκο, φυγοκεντρική πτερωτή
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα G-Cu-Sn10, δακτυλίδια (sleeves) κατασκευασμένα
από ανοξείδωτο χάλυβα, ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν) μόνιμης λίπανσης, τοποθετημένα
στον κινητήρα (μοτέρ).
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0*C * 130*C.
Ηλεκτρική παροχή 220V ή 380V/ 50Hz .
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΚ –ΙΝ ΤΑΝΚ
Ο παρασκευαστήρας αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη:
1.
Οδός νερού /χρήσεως ( θερμαινόμενο, δευτερεύον )
Ανοξείδωτος κυλινδρικός κάδος, του οποίου η παράπλευρος επιφάνεια θα είναι
κυματοειδώς εξηλασμένη (corrugated ) κατά τρόπον ώστε πίεση ασκούμενη εκ των έσω να
προκαλεί επιμήκυνση του κάδου, οι δε βάσεις είναι διαμορφωμένες δι’ εξελάσεως
σφαιρικώς.
Ο κάδος αναρτάται εντός του πρωτεύοντος δοχείου από δύο ανοξείδωτους σωληνομαστούς,
δια των οποίων εισέρχεται και εξέρχεται το θερμαινόμενο ρευστό. Όλες οι συγκολήσεις του
είναι ανοξείδωτες, διενεργούνται δε σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου.
2.
Όδευση θερμαίνοντος ρευστού ( πρωτεύον )
Χαλύβδινος κυλινδρικός κάδος, από ανθρακούχο χάλυβα 51 37.2, εντός του οποίου
αναρτάται δια των δυο ανοξείδωτων σωληνομαστών ο ανοξείδωτος κάδος. Οι σωληνομαστοί
είναι συγγεκολλημένοι έως την άνω βάση του χαλύβδινου κάδου, κατά τρόπον ώστε ο
ανοξείδωτος κάδος να αιωρείται εντός του χαλύβδινου περιβάλλοντος.
Ο χαλύβδινος κάδος φέρει τουλάχιστον δύο οπές στην άνω βάση του για την προσαρμογή
οργάνων (εξαεριστικό, υδροστάτης, θερμοστάτης, πρεσοστάτης, θερμόμετρο κλπ. , κατά την
οδηγία του μελετητή ) ενώ καθ1 ύψος, επί της κυλινδρικής ε7αφάνειας φέρει τις βασικές
οπές προσαγωγής και απαγωγής του θερμαίνοντος ρευστού. Στο κάτω μέρος της κυλινδρικής
επιφάνειας, προβλέπεται οπή εκκενώσεως.
3.
Μόνωση και προστατευτικά καλύμματα
Η μόνωση του όλου συστήματος ήτοι του εξωτερικού χαλύβδινου κυλίνδρου και κατ:
επέκταση του εσωτερικώς ευρισκόμενου ανοξείδωτου, είναι ισχυρή, ανθεκτική στο χρόνο,
μη τοξική.
4.
Πίνακας οργάνων
Δι’ ένα έκαστο σύστημα προβλέπεται αυτόνομος πίνακας οργάνων εφαρμοζόμενος επί των
καλυμμάτων, φέρων (α) θερμοστάτη δια τον έλεγχον του κυκλοφορητού τροφοδοσίας του
θερμαίνοντος μέσου και (β) θερμόμετρο ελέγχου» θερμοκρασίας.
Οι παρασκευαστήρες είναι πιστοποιημένοι στο ΤUV ή αντίστοιχο οργανισμό και είναι
ελεγμένοι σε πίεση δοκιμής πρωτεύοντος 40 kΡα. δευτερεύοντος 120 kΡα. Η διάμετρος τους
είναι μικρότερη των 800 mm, ώστε να διευκολύνεται η διέλευσή τους από στενωπούς.
3
Στα τέρματα κεντρικών σωληνώσεων αποχετεύσεως ακαθάρτωνυπαρχουν τάπες
καθαρισμού τοποθετούμενες στην τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου, και συνδεδεμένες
προς την σωλήνωση αποχετεύσεως μέσω δύο γωνιών 45°.
Κατά διαστήματα στις κεντρικές σωληνώσεις αποχετεύσεως ακαθάρτων τοποθετούνται
ειδικά εξαρτήματα που αποτελούνται από τμήμα σωλήνος που περιέχει στο ανώτερο τμήμα
του ορθογώνια βιδωτή τάπα καθαρισμού ή παρέμβυσμα. Κάθε τέτοιο εξάρτημα, είναι
επισκέψιμο μέσα σε φρεάτιο διαστάσεων 50 χ 60 εκ. ή 80 χ 80 εκ. Για την διέλευση της
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σωλήνας αποχέτευσης μέσα από τα τοιχώματα του φρεατίου χρησιμοποιούνται ειδικά
τεμάχια που εξασφαλίζουν στεγανότητα.
Στον πόδα κάθε κατακορύφου στήλης αποχετεύσεως, προβλέπεται ειδικό εξάρτημα με
ενσωματωμένη τάπα βιδωτή καθαρισμού που τοποθετείται σε ύψος 0,5 - 0,8 m από το
οριζόντιο δίκτυο.
Η στήλη συνδέεται με το οριζόντιο δίκτυο μέσω δύο γωνιών 45° και ευθύγραμμου μήκους
25 cm και όχι με καμπύλη.
Οι συνδέσεις, στο οριζόντιο επίπεδο, των κατακόρυφων στηλών με το οριζόντιο δίκτυο
γίνονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τον πόδα της στήλης.
Τα φρεάτια επιθεωρήσεως οριζοντίων σωληνώσεων δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους
περισσότερο από είκοσι (20) μέτρα.
Τα φρεάτια επιθεωρήσεως κατασκευάζονται είτε κτιστά, είτε χυτά από σκυρόδεμα, και είναι
επιχρισμένα με πατητή τσιμεντοκονία πάχους δύο (2) cm.
Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών
αποχετεύσεως, πάνω από το δώμα προστατεύονται με κεφαλή από πλέγμα γαλβανισμένου
σύρματος. Επίσης η κατασκευή των απολήξεων αερισμού στα δώματα έχει γίνει σύμφωνα
με τα σχέδια λεπτομερειών, κατά τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο
κτίριο.
Τα εντός του κτιρίου δίκτυα σωληνώσεων αποχετεύσεως στηρίζονται κατά πυκνά
διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια σταθερότητα τους με κατάλληλα μεταλλικά
στηρίγματα, που αγκυρώνονται στα δομικά στοιχεία του κτιρίου.
ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ-ΣΩΛΗΝΟΣΤΟΜΙΑ
Σε όλες τις συνδέσεις , κατακόρυφων και οριζόντιων δικτύων, σε όλες τις αλλαγές διεύθυνσης
των σωλήνων ή σε αποστάσεις ανά 30m υπόγειων οριζόντιων σωληνώσεων εκτός του
κτιρίου, έχουν τοποθετηθεί σωληνοστόμια καθαρισμού ίσης διαμέτρου με τη διάμετρο του
σωλήνα αποχέτευσης.
Στα άκρα των σωληνώσεων στα W.C. και σε άλλα σημεία που φαίνονται στα σχέδια έχουν
τοποθετηθεί ακροστόμια καθαρισμού τα οποία είναι τύπου FLOOR CLEAN OUT χυτοσιδηρά
επικαλυμμένα με κάλυμμα τετράγωνο ( 100 χ 100 ) mm από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο ή
τάπα που μπορεί να γεμίσει με το τελικό επίστρωμα δαπέδου, ανάλογα με τη θέση τους στο
πάτωμα ή στον τοίχο.
3.12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / ΟΜΒΡΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Στα τέρματα κεντρικών σωληνώσεων αποχετεύσεως ακαθάρτωνυπαρχουν τάπες
καθαρισμού τοποθετούμενες στην τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου, και συνδεδεμένες
προς την σωλήνωση αποχετεύσεως μέσω δύο γωνιών 45°.
Κατά διαστήματα στις κεντρικές σωληνώσεις αποχετεύσεως ακαθάρτων τοποθετούνται
ειδικά εξαρτήματα που αποτελούνται από τμήμα σωλήνος που περιέχει στο ανώτερο τμήμα
του ορθογώνια βιδωτή τάπα καθαρισμού ή παρέμβυσμα. Κάθε τέτοιο εξάρτημα, είναι
επισκέψιμο μέσα σε φρεάτιο διαστάσεων 50 χ 60 εκ. ή 80 χ 80 εκ. Για την διέλευση της
σωλήνας αποχέτευσης μέσα από τα τοιχώματα του φρεατίου χρησιμοποιούνται ειδικά
τεμάχια που εξασφαλίζουν στεγανότητα.
Στον πόδα κάθε κατακορύφου στήλης αποχετεύσεως, προβλέπεται ειδικό εξάρτημα με
ενσωματωμένη τάπα βιδωτή καθαρισμού που τοποθετείται σε ύψος 0,5 - 0,8 m από το
οριζόντιο δίκτυο.
Η στήλη συνδέεται με το οριζόντιο δίκτυο μέσω δύο γωνιών 45° και ευθύγραμμου μήκους
25 cm και όχι με καμπύλη.
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Οι συνδέσεις, στο οριζόντιο επίπεδο, των κατακόρυφων στηλών με το οριζόντιο δίκτυο
γίνονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τον πόδα της στήλης.
Τα φρεάτια επιθεωρήσεως οριζοντίων σωληνώσεων δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους
περισσότερο από είκοσι (20) μέτρα.
Τα φρεάτια επιθεωρήσεως κατασκευάζονται είτε κτιστά, είτε χυτά από σκυρόδεμα, και είναι
επιχρισμένα με πατητή τσιμεντοκονία πάχους δύο (2) cm.
Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών
αποχετεύσεως, πάνω από το δώμα προστατεύονται με κεφαλή από πλέγμα γαλβανισμένου
σύρματος. Επίσης η κατασκευή των απολήξεων αερισμού στα δώματα έχει γίνει σύμφωνα
με τα σχέδια λεπτομερειών, κατά τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο
κτίριο.
Τα εντός του κτιρίου δίκτυα σωληνώσεων αποχετεύσεως στηρίζονται κατά πυκνά
διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια σταθερότητα τους με κατάλληλα μεταλλικά
στηρίγματα, που αγκυρώνονται στα δομικά στοιχεία του κτιρίου.
ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ-ΣΩΛΗΝΟΣΤΟΜΙΑ
Σε όλες τις συνδέσεις , κατακόρυφων και οριζόντιων δικτύων, σε όλες τις αλλαγές διεύθυνσης
των σωλήνων ή σε αποστάσεις ανά 30m υπόγειων οριζόντιων σωληνώσεων εκτός του
κτιρίου, έχουν τοποθετηθεί σωληνοστόμια καθαρισμού ίσης διαμέτρου με τη διάμετρο του
σωλήνα αποχέτευσης.
Στα άκρα των σωληνώσεων στα W.C. και σε άλλα σημεία που φαίνονται στα σχέδια έχουν
τοποθετηθεί ακροστόμια καθαρισμού τα οποία είναι τύπου FLOOR CLEAN OUT χυτοσιδηρά
επικαλυμμένα με κάλυμμα τετράγωνο ( 100 χ 100 ) mm από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο ή
τάπα που μπορεί να γεμίσει με το τελικό επίστρωμα δαπέδου, ανάλογα με τη θέση τους στο
πάτωμα ή στον τοίχο.
3.13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
Σύστημα ανακυκλοφορίας
1) Φίλτρα άμμου, ισοδύναμου τύπου με TRITON TR -140, της PENTAIR Αμερικής με:
•
Πολυβάνα πλευρική
•
Διαφανής θόλος
•
Ενιαίο σώμα από χυτό Fiberglass για αποφυγή διαρροών
•
Βελτιωμένους εσωτερικούς βραχίονες για εργονομική κατανομή (διάχυση του
νερού)
•
10ετή εγγύηση
•
Διάμετρο 914mm, παροχής 30 – 35 m3/h
•
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3,5 Bar
τεμ. 2
2) Άμμος
Κοκκομετρία : 0,4 – 0,8 mm
1 – 2 mm
Σύσταση άμμου
Χημική σύσταση :Alpha Quartz
S1O2 +/- 96%
Al2O3 +/- 2,09%
Others +/- ≤ 0,5%
Μη τοξική
3) Αντλίες ορειχάλκινες πλήρεις, με προφίλτρο, ισοδύναμου τύπου PAHLEN, (για
χρήση θαλασσινού νερού) 3HP, παροχής 28 – 30 m3/h, στα 12 Μ.Σ.Υ.
Ισοδύναμος Τύπος αντλίας P 85 3HP
Μηχανικός στυπιοθλίπτης
Διάμετρος σύνδεσης 3΄΄/ 2 ½΄΄ τεμ. 2
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4) Απολύμανση
Συγκρότημα χλωρίωσης με χρήση στερεού χλωρίου σε μορφή ταμπλέτας με σταθεροποιητή
μέσω αυτόματου συστήματος ελέγχου και ρύθμισης.
Αυτόματη συσκευή μέτρησης/ ελέγχου ισοδύναμου τύπου PH/ REDOX, τύπος Poolmanager–
Chlor, ισοδύναμου τύπου BAYROL Γερμανίας αποτελούμενη από:
•
Ψηφιακή οθόνη με ένδειξη PH
•
Ψηφιακή οθόνη με ένδειξη REDOX
•
Ηλεκτρόδιο PH
•
Ηλεκτρόδιο REDOX
•
Θήκη ηλεκτροδίων
•
Δοσομετρική αντλία περισταλτική για δοσολόγηση υγρού ισοδύναμου τύπου PH –
MINUS
5) Αναπλήρωση απωλειών
Αποτελείται από ηλεκτρόδια στάθμης
•
Ηλεκτρονικό κοντρόλ ελέγχου
•
Ηλεκτρόδια στάθμης (3 τεμ.)
•
Ενδεικτική λυχνία στον πίνακα
6) Εγκαταστάσεις
Υδραυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές εργασίες, ενισχυμένων προδιαγραφών,
περιλαμβάνουσες:
•
Εγκατάσταση και σύνδεση όλου του προηγούμενου εξοπλισμού
•
Υλικά και Εργατικά κατασκευής δικτύων Προσαγωγής, Επιστροφής και
Μηχανοστασίου, με επαύξηση διαμέτρων πέραν των κανονικά απαιτουμένων, με υλικά:
σωλήνες/ εξαρτήματα, PVC 10/16 bars
βάννες PVC, με έδρα teflon
by-pass,
στηρίγματα θερμογαλβανισμένα Γερμανίας και σε μεγαλύτερη
πυκνότητα από τις συνήθεις κατασκευές
- κολλάρα σωλήνων ανοξείδωτα ή θερμογαλβανισμένα,
Γερμανίας

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ενισχυμένων προδιαγραφών, περιλαμβάνουσες:
•
Καλωδιώσεις Μηχανοστασίου εντός ειδικών σωληνώσεων και θερμογαλβανισμένων
εσχαρών
•
Ηλεκτρικό πίνακα στεγανού τύπου, με στυπιοθλίπτη εισόδου/ εξόδου καλωδίων και
υλικά ισοδύναμου τύπου Telemechanique / Merlin Geren
Σύστημα δημιουργίας κατακόρυφων ρυακιών
Το σύνολο των μηχανημάτων για τη δημιουργία των ρυακιών περιλαμβάνει:
1)
Υποβρύχιες αντλίες εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένες από χάλυβα με τα Κάτωθι
χαρακτηριστικά :
•
Τύπος χάλυβα: DIN W – N2 14301 (AISI 304)
•
Τύπος αντλίας: SP – 77– 2ΒΒ
•
Ισχύς κινητήρα: 7,5 KW
•
Παροχή αντλιών: 70 m3/h ΣΤΑ 25 Μ.Σ.Υ.
•
Ανοξείδωτα στηρίγματα αντλιών
•
Απαιτούμενη ποσότητα: τεμ. 3 (2+1 εφεδρική)
•
Στον πίνακα ισχύος των αντλιών έχει τοποθετηθεί inverter
2) Ακροφύσια εκτόξευσης κάθετης στήλης νερού με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
•
Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτος χάλυβας
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•
•

Παροχή ακροφυσίου: 4 lt/min
Διάμετρος εξερχόμενης ροής: 7-10 mm

3.14 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ
Τεχνική περιγραφή:
ΔΙΔΥΜΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΟΛΙΚΩΣ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟ ΜΕ
ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Tο συγκρότημα αποτελείται από δύο αντλίες (η μία εφεδρική της άλλης), τον ενσωματωμένο
στεγανό ηλεκτροκινητήρα και την βάση στηρίξεως.
•
Αντλία
Ισοδύναμη με ABS PIRANHA
Ο κινητήρας που είναι τελείως κλειστός και στεγανός και η αντλία αποτελούν μια συμπαγή
και στιβαρή μονάδα.
Το σύστημα πολτοποίησης και τεμαχισμού αποτελείται από έναν κοπτήρα σχήματος
λοβοειδούς ρότορα προσαρμοσμένο μπροστά και στον ίδιο άξονα με την φυγοκεντρική
πτερωτή .Ένας σταθερός δακτύλιος κοπής είναι στερεωμένος στην σπειροειδή βάση
αναρρόφησης της αντλίας .
Ο λοβοειδής ρότορας περιστρέφεται μέσα στο δακτύλιο κοπής ο οποίος φέρει κυματοειδείς
απολήξεις –κοπτήρες .Ο αριθμός των απολήξεων αυτών είναι κατά ένα μικρότερος από τις
απολήξεις του ρότορα. Αυτή η διαφορά δημιουργεί ένα άνοιγμα μεταξύ σταθερού και
κινητού κοπτήρα. Με την περιστροφή της πτερωτής το νερό και τα στερεά οδεύουν λόγω
διαφοράς πιέσεως προς τους κοπτήρες .Καθώς τα στερεά τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια
(maχ ⊘ 2mm ) αντλούνται από την πτερωτή και προωθούνται στον καταθλιπτικό αγωγό. Σε
περίπτωση που μέρος αυτών βρεθεί ανάμεσα στην πτερωτή και τη σπειροειδή βάση οι
σπείρες τα οδηγούν αναγκαστικά προς την κατάθλιψη.
Κινητήρας : Τριφασικός 400V ή μονοφασικός 230V 50Hz διπολικός (2900min-1 στα 50Hz )
κλάσης μόνωσης F προστασίας IP 68 ψυχωμένος από το υγρό μέσα στο οποίο είναι
βυθισμένος .
Ρουλεμάν:Ο άξονας στηρίζεται σε ρουλεμάν που δεν χρειάζονται συντήρηση.
Στεγανοποίηση: Μεταξύ κινητήρα και υδραυλικού τμήματος επιτυγχάνονται μέσω
μηχανικού στυπιοθλίπτη υψηλής ποιότητας (silicon carbide)ανεξαρτήτου της φοράς
περιστροφής και ανθεκτικού σε θερμοκρασία σοκ. Μεταξύ ελαιολεκάνης και κινητήρα
μέσω τσιμούχα ελαιολίπαντης.
Το σύστημα κατατεμαχισμού αποτελείται από σπειροειδές κοπτικό με σταθερό δακτύλιο
κοπής , με κοπτικά διαμορφωμένα άκρα και κοπτικό ρότορα τοποθετημένο πριν την
πτερωτή για βέλτιστη συνεχή άντληση χωρίς εμφράξεις .
Έλεγχος θερμοκρασίας :Σύστημα με θερμικούς ανιχνευτές στον στάτη για διακοπή της
αντλίας και παροχή ένδειξης ότι ο κινητήρας υπερθερμαίνεται .
Έλεγχος στεγανότητας :Με σύστημα Di για ανίχνευση υγρασίας , που αποτελείται από ένα
ηλεκτρόδιο στον ελαιοθάλαμο .Το ηλεκτρόδιο συνδέεται με τον πίνακα ελέγχου για την
ανίχνευση του σήματος.
•
Βάσεις στηρίξεως
Κάθε αντλητικό συγκρότημα συνοδεύεται από μία βάση στηρίξεως με την οποία
εξασφαλίζεται:
Η στήριξη της αντλίας στο δάπεδο του αντλιοστασίου.
Η σύνδεση - στεγάνωση της φλάντζας εξαγωγής της αντλίας με την αρχή του σωλήνα
εξαγωγής.
Η άμεση απελευθέρωση της αντλίας όταν θέλουμε να την ανυψώσουμε για
επισκευή, συντήρηση ή επιθεώρηση.
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Η βάση στηρίξεως αποτελείται από τα εξής τμήματα:
I.
Ανοικτή καμπύλη 90° κατάλληλης διαμέτρου και τις σιδηροκατασκευές με τις οποίες
η καμπύλη αυτή στερεώνεται στο δάπεδο.
II.
Τους απαιτούμενους κοχλίες αγκυρώσεως.
III.
Ταχυσύνδεσμο στην αρχή του οριζόντιου τμήματος της καμπύλης πάνω στον οποίο
"κουμπώνει" η αντλία, και στεγανώνει με την ροπή του ίδιου βάρους της.
IV.
Δύο σωλήνες οδηγούς με τους οποίους οδηγείται η αντλία ώστε να προσαρμόζεται
ακριβώς επάνω στον ταχυσύνδεσμο.
•
Αυτοματισμός αντλιών
Το σύστημα αυτοματισμού των αντλιών περιλαμβάνει 2 πλωτήρες και πίνακα αυτοματισμού
και εξασφαλίζει την ακόλουθη λειτουργία.
Κάθε αντλία ελέγχεται αυτόματα από τον αντίστοιχο πλωτήρα της σε 3 στάθμες. [Κατωτέρα
στάθμη: στάση, ανωτέρα στάθμη: εκκίνηση, ανωτάτη στάθμη: σήμα κινδύνου].
Προβλέπεται επίσης σύστημα εναλλαγής της σειράς λειτουργίας των αντλιών ανά ζεύξη.
Ο ηλεκτρικός πίνακας των αντλιών που περιλαμβάνει και τους αυτοματισμούς προβλέπεται
στεγανός ΙΡ 54.
•
Αντλίες αποστράγγισης (ακαθάρτων νερών )
Για τις δεξαμενές και τις αντλίες αποστράγγισης (ακαθάρτων νερών) ισχύουν τα αυτά με
αυτές των λυμάτων εκτός από τον τύπο των αντλιών οι οποίες θα είναι κατάλληλες για
ακάθαρτα νερά και δεν θα συνοδεύονται από διάταξη κοπτήρων .Οι αντλίες αυτές θα έχουν
πτερωτή τύπου VORTEΧ . Ισοδύναμος τύπος ABS.
3.15 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
Τεχνική περιγραφή:
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Γενικά
Ο φωτοηλεκτρονικός ανιχνευτής είναι κατασκευασμένος για την ανίχνευση φωτιάς που
παράγει καπνό.Ο ανιχνευτής είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα και
μάλιστα αναλογικά διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLΕ SYSTEMS).
είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπo : EN54 Parts 2 & 4.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική τάση τροφοδότησης
:
24V DC ±10
Ρεύμα ηρεμίας :
50 mA (μέγιστο)
Ρεύμα συναγερμού
:
50 mA (μέγιστο)
Λειτουργίες δεδομένου τύπου :
Αναλογικά δεδομένα ανιχνευτή,
φωτοδίοδος αναμμένη, δοκιμή φωτιάς,
επανάταξη
Θερμοκρασίες λειτουργίας
:
0° έως 50°C
Ισοδύναμος τύπος :NOTIFIER , MODEL NO CPX-751.
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Γενικά
Ο φωτοηλεκτρονικός ανιχνευτής είναι κατασκευασμένος για την ανίχνευση ρυθμού ανόδου
και σταθερού ορίου θερμοκρασίας.Ο ανιχνευτής είναι κατάλληλος για χρήση σε
πολυπλεκτικά συστήματα και μάλιστα αναλογικά διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE
ADDRESSABL SYSTEMS).
είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπo : EN54 Parts 2 & 4.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική τάση τροφοδότησης
:
24V DC ±10
Ρεύμα ηρεμίας
:
50 mA (μέγιστο)
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Ρεύμα συναγερμού
:
Λειτουργίες δεδομένου τύπου :
φωτοδίοδος αναμμένη, δοκιμή φωτιάς,
επανάταξη
Θερμοκρασίες λειτουργίας
:

50 mA (μέγιστο)
Αναλογικά δεδομένα ανιχνευτή,

0° έως 50°C

Ισοδύναμος τύπος : FDX 551R
ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΑΓΓΕΛΤΗΡΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Το κομβίο συναγερμού είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής αντοχής, κόκκινου
χρώματος που δεν συντηρεί την καύση και είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση.
Το κομβίο είναι κατάλληλο για χρήση σε διευθυνσιοδοτούμενο αναλογικό σύστημα
ανίχνευσης φωτιάς. φέρει στην πρόσοψη τζάμι επενδεδυμένο με διαφανή πλαστικό υμένα
με την ένδειξη "ΦΩΤΙΑ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ".
Με το σπάσιμο του τζαμιού ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωμα και αναγγέλλεται στον
πίνακα ανίχνευσης φωτιάς.
είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπo : EN54 Parts 2 & 4.
Ισοδύναμος τύπος : NOTIFIER M500KACGB
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
Η μονάδα επιτήρησης και εντολής έχει τη δυνατότητα επιτήρησης αισθητηρίων μέσω του
βρόγχου σημάτων αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος, που απαιτούν μικρή
κατανάλωση ρεύματος.
Η μονάδα δέχεται ελεγχόμενες ζώνες ανίχνευσης συμβατικών ανιχνευτών με αναγνώριση
της ζώνης στον πίνακα ελέγχου σε επίπεδο "διεύθυνσης".
Η μονάδα έχει επίσης τη δυνατότητα να δίνει εντολή για λειτουργία, ηχητικών και οπτικών
συσκευών, ηλεκτρομαγνητών, DAMPERS κλπ., με κεντρική ή τοπική τροφοδότηση.
Οι ανωτέρω δύο λειτουργίες είναι δυνατό να γίνονται και οι δύο ή ξεχωριστά με
προγραμματισμό από τον πίνακα ελέγχου του συστήματος.
είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπo : EN54 Parts 2 & 4.
Ισοδύναμος τύπος NOTIFIER CMX-2
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Η μονάδα επιτήρησης έχει τη δυνατότητα μόνο επιτήρησης μίας κανονικής ανοικτής επαφής
η οποία δεν απαιτεί ς ρεύματος.Η αναγγελία στον πίνακα ελέγχου του αναλογικού
συστήματος γίνεται σε επίπεδο "διεύθυνσης", είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το
πρότυπo : EN54 Parts 2 & 4.
Ισοδύναμος τύπος NOTIFIER MMX-1
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ
Η μονάδα εντολής ηχητικών σημάνσεων διευθυνσιοδοτεί ομάδα συσκευών ηχητικής και
οπτικής αναγγελίας διασφαλίζοντας τη σύγχρονη ήχηση και αφή-σβέση των συσκευών
αυτών.Η μονάδα τροφοδοτείται είτε κεντρικά, είτε τοπικά.
είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπo : EN54 Parts 2 & 4.
Ισοδύναμος τύπος NOTIFIER CMX-2
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Η μονάδα απομόνωσης βραχυκυκλώματος χρησιμοποιείται για την απομόνωσης
βραχυκυκλώματος στο βρόγχο σημάτων περιορίζοντας τον αριθμό των ανιχνευτικών
συσκευών.
Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος η μονάδα αυτομάτως ανοίγει το κύκλωμα βρόγχου
σημάτων. Όταν το βραχυκύκλωμα αποκατασταθεί η μονάδα απομόνωσης αυτομάτως
επανασυνδέει το απομονωμένο τμήμα,είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπo :
EN54 Parts 2 & 4.
Ισοδύναμος τύπος NOTIFIER ISO-X
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΜΑΝΔΑΛΩΤΕΣ ΘΥΡΩΝ
Αυτοί τοποθετούνται σε όλες ης πόρτες μεταξύ διαφορετικών πυροδιαμερισμάτων ή
καπνοδιαμερισμάτων οι οποίες σε κανονική περίοδο λειτουργίας του χώρου, παραμένουν
ανοιχτές.Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς μέσα στον χώρο διακόπτεται η παροχή ρεύματος
στους ηλεκτρομαγνήτες και οι πόρτες απελευθερώνονται αυτομάτως, ώστε να κλείσουν
ελεύθερα μέσω δικού τους μηχανισμού.
Οι ηλεκτρομαγνήτες ελέγχονται από τους βρόχους πυρανίχνευσης, μέσω μηχανισμών
εντολών (monitor module) μέσω των οποίων έχουν και συγκεκριμένη διεύθυνση.
Οι ηλεκτρομαγνήτες λειτουργούν με συνεχή τάση 24 ν/0,068Α. Εκτός από την αυτόματη
λειτουργία τους έχουν τη δυνατότητα λειτουργούν και χειροκίνητα ή ποδοκίνητα.
Εγκαθίστανται τρεις τύποι ηλεκτρομαγνητών συγκράτησης ανάλογα με τη θέση τους ως προς
τα περιβάλλοντα δομικά στοιχεία: επίτοιχοι, επιδαπέδιοι και χωνευτοί στον τοίχο.
Οι ηλεκτρομαγνήτες θυρών είναι πλήρως συνδεδεμένοι με τα δίκτυα καλωδίων
δοκιμασμένοι και σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
Το υλικό είναι πιστοποιημένο από έναν από τους οργανισμούς: UL, FM, Vds ή άλλους
ισοδύναμους ευρωπαϊκούς.
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ANALOGUE
ADDRESSABLE)
Γενικά
Ο πίνακας ελέγχου αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα των πολυπλεκτικών
συστημάτων ανίχνευσης-αναγγελίας φωτιάς και είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση
πολυπλεκτικών συστημάτων αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE
ADDRESSABLE SYSTEM), είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπo : EN54 Parts 2 &
4.
Κάθε συσκευή ανίχνευσης (ανιχνευτής καπνού, θερμικός ανιχνευτής κομβίο συναγερμού
κλπ.) έχει τη δική του ταυτότητα (διεύθυνση) και αφήνει στον πίνακα (κεντρικό
μικροεπεξεργαστή) να αποφασίσει εάν η συγκέντρωση καπνού ή η θερμοκρασία στο χώρο
συνιστούν ή όχι μία κατάσταση συναγερμού.
Ο κεντρικός μικροεπεξεργαστής ελέγχει συνεχώς το όλο σύστημα και αποφασίζει για τις
εντολές, ανάλογα με τα δεδομένα που βρίσκονται καταχωρημένα στις μνήμες του.
Οι γραμμές ανίχνευσης μπορούν να είναι είτε κλειστού, είτε ανοιχτού τύπου δηλαδή κλάση
Α ή Β κατά τους κανονισμούς NFPA. Κάθε γραμμή ανίχνευσης ή κλειστός βρόγχος ή ομάδα
βρόγχων (loops) έχουν το δικό του μικροεπεξεργαστή, που συνεργάζεται με τον κεντρικό
μικροεπεξεργαστή ο οποίος μπορεί να αναλάβει τις βασικές λειτουργίες σε περίπτωση
βλάβης της κεντρικής μονάδας.
Οι μικροεπεξεργαστές αυτοί βρίσκονται στον κεντρικό πίνακα ή σε υποπίνακες, σε διάφορες
θέσεις του συστήματος.
Κάθε βρόχος έχει χωρητικότητα 190 διευθύνσεις, από τις οποίες οι 50 μπορούν να είναι είτε
επιτήρησης, είτε εντολής.
Κάθε κλειστός βρόγχος μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 1,5 km μήκος και στο βρόγχο αυτό
έχουν τοποθετηθεί κομβία, ανιχνευτές καπνού, θερμικοί ανιχνευτές αναλογικοί
διευθυνσιοδοτούμενοι ή μονάδες επιτήρησης διευθυνσιοδοτούμενες, για την προσαρμογή
συστημάτων ανίχνευσης με κλασσικούς ανιχνευτές καθώς επίσης και μονάδες
διευθυνσιοδοτούμενες για εντολές (π.χ. για ενεργοποίηση συστημάτων κατάσβεσης)
τροφοδοτούμενες από τον κεντρικό πίνακα με ιδιαίτερη γραμμή από αυτή των σημάτων
(data) ή τροφοδοτούμενες τοπικά.
Στον πίνακα γενικά βρίσκεται ο κεντρικός επεξεργαστής οι μνήμες (όπου είναι
καταχωρημένα όλα τα δεδομένα), η μονάδα τροφοδότησης, όλες οι ενδείξεις και τα
χειριστήρια, οι οθόνες απεικόνισης, ο εκτυπωτής κλπ.
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Τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στις μνήμες του μικροεπεξεργαστή, δεν θα χάνονται
ακόμα και σε πλήρη διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησης του πίνακα.
Βασικά χαρακτηριστικά
Τα βασικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου είναι τα ακόλουθα:
α)
Η πλήρης προσαρμογή των χαρακτηριστικών κάθε εγκατεστημένου ανιχνευτή στις
ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου που επιτηρεί.
β)
Ο συνεχής έλεγχος κάθε μεμονωμένου στοιχείου (ανιχνευτή, κομβίου συναγερμού
κλπ.) που θα διασφαλίζει την απόλυτη αξιοπιστία της λειτουργίας του συστήματος.
γ)
Οι λειτουργίες του συστήματος θα ελέγχονται από μικροϋπολογιστή που θα
ακολουθεί ένα πρόγραμμα που θα έχει εισαχθεί σε μνήμη EPROM με τη βοήθεια του
πληκτρολογίου.
Το πρόγραμμα αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της
εγκατάστασης, στο εργοστάσιο κατασκευής ή επί τόπου του έργου και επιτυγχάνει:
Συνεχή διαδοχική σάρωση, όλων των στοιχείων (βασικών εσωτερικών κυκλωμάτων πίνακα,
ανιχνευτών κομβίων συναγερμού κλπ.) με ταχύτητα επικοινωνίας 2.400 BAUD. Κάθε
απόκλιση από την κανονική κατάσταση αναγγέλλεται με κωδικοποιημένη ένδειξη.
Ρύθμιση της ευαισθησίας των αναλογικών ανιχνευτών από τον επεξεργαστή μέσω
προγράμματος για την προσαρμογή τους στις συνθήκες του χώρου που επιτηρούν (τρία
επίπεδα ευαισθησίας).
Ρύθμιση της χρονικής κα0υστέρησης της αναγγελίας ανίχνευσης φωτιάς, όπου αυτό θα
κριθεί αναγκαίο, για την αποφυγή αναίτιων συναγερμών από παροδικές συγκεντρώσεις
καπνού, οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται με κανονικές συνθήκες σε συγκεκριμένους
χώρους, λόγω της χρήσης τους (τρία επίπεδα χρονοκαθυστέρησης).
Προγραμματισμό των ηχητικών αναγγελιών με κωδικοποιημένη μορφή και επιλογή της
αναγγελίας κατά ζώνη.
Προγραμματισμό της τηλεμετάδοσης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία με βάση την έκταση
της φωτιάς ή τους χώρους όπου ανιχνεύτηκε η φωτιά.
Χρονική εκτύπωση κάθε αναγγελίας (αναγγελία φωτιάς, προσυναγερμού, βλάβης, αλλαγή
ευαισθησίας ανιχνευτή, σίγηση- επανάταξη, δοκιμές λειτουργίας κλπ.).
Αποκλεισμό της ηχητικής αναγγελίας και της αυτόματης τηλεμετάδοσης κατά ζώνη
ανίχνευσης, για την εκτέλεση δοκιμών καλής λειτουργίας των στοιχείων περιοχής και τη
συντήρηση τους.
Σύνδεση με μιμικούς πίνακες, οθόνες, μόνιτορ κλπ. όλων των αναγγελιών.
Προγραμματισμό των αναγγελιών συναγερμού των διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών ή
μονάδων ώστε να εκτελούν βασικές και διαφορετικές λειτουργίες, όπως λογική
διασταυρούμενης εντολής (cross-zoned), για τις κατασβέσεις, ομαδοποίηση ανιχνευτών
ανεξαρτήτων ζωνών για κοινή ηχητική αναγγελία κλπ.
δ)
Η σύνδεση των ανιχνευτών των κομβίων κλπ. γίνεται μέσω οπλισμένου διπολικού
καλωδίου.
ε)
Σύνδεση με εφεδρικό printer ή/και το κεντρικό σύστημα ελέγχου.
Ενδείξεις - Χειριστήρια
Οι ενδείξεις του πίνακα και τα χειριστήρια είναι τα εξής :
Γενικό οπτικό σήμα συναγερμού ανίχνευσης φωτιάς με αφησβενόμενη ένδειξη που
μεταπίπτει σε συνεχή με την επέμβαση στο διακόπτη σίγησης.
Ένδειξη ζώνης ανίχνευσης φωτιάς. είναι ακριβώς όπως η προηγούμενη ένδειξη.
Οθόνη ένδειξης συναγερμού με τέσσερα κόκκινα φωτεινά ψηφία. Τα δύο πρώτα ψηφία είναι
ο αριθμός της ζώνης ανίχνευσης και τα δύο δεύτερα ο αριθμός του ανιχνευτή που έχει
διεγερθεί. Η Οθόνη αυτή προβλέπεται αποκλειστικά για τις αναγγελίες συναγερμού. Σε
περίπτωση πολλαπλών συναγερμών η Οθόνη, αν κληθεί από το κατάλληλο χειριστήριο,
παρουσιάζει τους συναγερμούς διαδοχικά με χρονολογική σειρά. Ο πρώτος αναγγελλόμενος
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συναγερμός ξεχωρίζει στην Οθόνη από μία τελεία, που εμφανίζεται μεταξύ των δύο πρώτων
ψηφίων και των δύο υπολοίπων.
Οθόνη (υγρών κρυστάλλων) ένδειξης μηνυμάτων. Στην Οθόνη αυτή εμφανίζεται σε
κατάσταση κανονικής λειτουργίας η ημερομηνία και η ώρα. Σε κατάσταση συναγερμού όμως,
εμφανίζεται, το σύντομο μήνυμα που έχει καταχωρηθεί με προγραμματισμό στο μικρό
επεξεργαστή (αριθμός ζώνης κλπ.) ανάλογα με την χρήση της αντίστοιχης διεύθυνσης. Τα
μηνύματα αυτά είναι "δεμένα" με τις ενδείξεις της πρώτης οθόνης (του συναγερμού) έτσι
ώστε, όταν η πρώτη παρουσιάζει διαδοχικά τους συναγερμούς το ίδιο να συμβαίνει και στη
δεύτερη Οθόνη, με τα καταχωρημένα μηνύματα που τους αντιστοιχούν. Στην ίδια Οθόνη θα
εμφανίζονται επίσης όλες οι πληροφορίες κατά τον προγραμματισμό μέσω πληκτρολογίου
και όλες οι πληροφορίες για βλάβες.
Ένδειξη αναγγελίας νέου συναγερμού με την φωτεινή δίοδο λυχνία (LED), με την οποία
αναγγέλλεται ότι και άλλος ή περισσότεροι συναγερμοί έχουν παρουσιασθεί.
Διακόπτης νέου συναγερμού με τον οποίο επιτυγχάνεται η εμφάνιση στις οθόνες των νέων
συναγερμών, όπως έχει εξηγηθεί πιο πάνω. Με τον ίδιο διακόπτη επιτυγχάνεται η ίδια
διαδικασία σε περίπτωση πολλαπλών βλαβών.
Διακόπτης σίγησης-επανήχησης και φωτεινή ένδειξη. Ο Διακόπτης αυτός επιτυγχάνει τη
σίγηση των ηχητικών εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων. Με την σίγηση των σειρηνών
ηχεί ένας εσωτερικός βομβητής που δεν είναι δυνατό να σιγήσει παρά μόνο με επανάταξη.
Ο ίδιος Διακόπτης σιγεί και το βομβητή βλάβης. Σε κατάσταση σίγησης είναι αναμμένη η
αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.
Διακόπτης εκκένωσης και φωτεινή ένδειξη. Με το διακόπτη αυτό επιτυγχάνεται η γενική
ενεργοποίηση των σειρηνών (συνεχής ήχηm'1).
Διακόπτης επανάταξης. θέτει σε κανονική λειτουργία το σύστημα, όταν εκλείψουν όλα τα
αίτια συναγερμού ή βλάβης.
Ένδειξη κανονικής λειτουργίας, με μία πράσινη φωτοεκπέμπουσα δίοδο.
Ένδειξη προσυναγερμού με κίτρινη λυχνία LED που αναγγέλλει ότι κάποιο ανιχνευτικό
στοιχείο πλησιάζει την στάθμη συναγερμού.(H Οθόνη υγρών κρυστάλλων εμφανίζει τη ζώνη
και τον κωδικό αριθμό του ανιχνευτή).
Ένδειξη βλάβης η οποία ανάβει όταν κάποια ανωμαλία εμφανισθεί στα ανιχνευτικά όργανα.
Ένδειξη απομόνωσης ανιχνευτή. ανάβει όταν απομονωθεί οποιοσδήποτε ανιχνευτής μέσω
του πληκτρολογίου.
Ένδειξη ζώνης υπό δοκιμή. Κίτρινη λυχνία η οποία ανάβει όταν κάποια ζώνη τεθεί σε
κατάσταση δοκιμής. Στην περίπτωση αυτή δεν ηχούν οι σειρήνες.
Ένδειξη βλάβης μικροεπεξεργαστή με κίτρινη λυχνία.
Ένδειξη απομόνωσης τηλεμετάδοσης συναγερμού στη Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Ένδειξη μη απόκρισης στον έλεγχο (ανιχνευτή ή ανιχνευτών). Όταν ανάψει η ενδεικτική
λυχνία σημαίνει πως κάποιος ανιχνευτής ή ομάδα ανιχνευτών έχει χάσει την επαφή του με
το σύστημα.
Ένδειξη βλάβης ηχητικών οργάνων, ανάβει όταν σε κάποιο από τα κυκλώματα σειρηνών
παρουσιασθεί βλάβη.
Ένδειξη βλάβης τροφοδοτικού, ανάβει όταν παρουσιασθεί ανωμαλία στο σύστημα
τροφοδοσίας.
Εκτυπωτής. Οποιαδήποτε κατάσταση του συστήματος τυπώνεται στον ενσωματωμένο
εκτυπωτή με "ημερομηνία" και "ώρα (συναγερμός βλάβη, αλλαγή ευαισθησίας ανιχνευτών,
προγραμματισμός ζωνών κλπ.).
Πιεστικός Διακόπτης προώθησης εκτυπωτικού χάρτου.
Πληκτρολόγιο. Με το Πληκτρολόγιο και χρησιμοποιώντας τους ειδικούς κωδικούς
προσπέλαοης επιτυγχάνεται οποιοσδήποτε προγραμματισμός του συστήματος.
Χειριστήριο διόρθωσης αντίθεσης της οθόνης των υγρών κρυστάλλων.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου
Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου είναι τα ακόλουθα:
- Τύπος πίνακα :
Διευθυνσιοδοτούμενος αναλογικός
- Τροφοδότηση :
24V DC (20V έως 28V DC)
- Κατανάλωση ρεύματος
σε κανονική λειτουργία
:
800 mA
- Κατανάλωση ρεύματος
σε κατάσταση συναγερμού
:
1Α συν το φορτίο ηχητικών οργάνων
- Αριθμός διευθύνσεων ανά
βρόγχο :
198 συσκευές (99 ανιχνευτές και 99 συσκευές επιτήρησης
και ελέγχου)
- Αριθμός βρόγχων (loops)
:
Όσοι απαιτηθούν από την μελέτη εφαρμογής
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
- Αριθμός μονάδων απομόνωσης
βραχυκυκλώματος ανά βρόγχο(Ιοορ) :
7 max
- Καλώδιο βρόγχου (Ιοορ)
:
Διπολικό με θωράκιση
- Χρόνος κύκλου σάρωσης
:
2,5 δευτερόλεπτα περίπου
- Χρόνος απόκρισης κομβίων
συναγερμού
:
Σύμφωνα με τα BS (λιγότερο των 3 sec)
- Αριθμός κυκλωμάτων σειρηνών
:
8 (1Α/έκαστο)
- Οθόνη μηνυμάτων
:
Υγρών κρυστάλλων (80 χαρακτήρων)
- Εκτυπωτής
:
142 χαρακτήρων dot matrix
- Πληκτρολόγιο
:
16 πλήκτρων, κρουστικού τύπου
μεμβράνης
Ισοδύναμος τύπος NOTIFIER ID 2000

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Περιλαμβάνει:
•
Τροφοδοτικό στοιχείο (Μετασχηματιστή, ανορθωτή κλπ.) 24 VDC ισχύος ικανής για
την επιτήρηση και ενεργοποίηση όλου του συστήματος.
•
Στοιχείο φορτίσεως της εφεδρικής πηγής τροφοδοσίας (συσσωρευτές) με
αυτομάτως ελεγχόμενη φόρτιση.
•
Αυτόματη μεταγωγή από την κυρία τροφοδοσία στην εφεδρική.
•
Συστοιχία συσσωρευτών τάσεως 24V και χωρητικότητας ικανής για την αδιάλειπτο
τροφοδοσία του συστήματος για 8 ώρες τουλάχιστον.
•
Στοιχεία επιτήρησης των κυκλωμάτων των ανιχνευτών προαιρετικά να φέρουν
οπτικές ενδείξεις για οπτική επισήμανση του συναγερμού.
•
Στοιχείο ενεργοποίησης της πυρόσβεσης μετά από
προγραμματιζόμενη
χρονοκαθυστέρηση.
•
Στοιχείο για την ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού.
•
Σύνδεση μέσω καλωδίου ΝΥΜ και μονάδας interface με τον κεντρικό πίνακα
πυρανίχνευσης.
Ισοδύναμος τύπος : K2-01 LITE
ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΑΣ
Η σειρήνα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ54 Part 3.
Η βάση της είναι ή ΙΡ44 χαμηλού προφίλ ή κατάλληλη για επίτοιχη εγκατάσταση με
προστασία ΙΡ55 ή ΙΡ66 ανάλογα με τον χώρο που έχει εγκατασταθεί.
φέρει σφραγίδα CE, η οποία επιβεβαιώνει την συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
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Χαρακτηριστικά
•
Διακριτικό σχήμα χαμηλού προφίλ, που ακουστικά είναι λίαν αποδοτικός
παράγοντας, υψηλή ένταση σε χαμηλά επίπεδα ρεύματος.
•
800 Hz συνεχής τόνος, 103 db (A) στο 1 μέτρο, 18 mΑ
•
2400 Ηz συνεχής τόνος, 106 db (A) στο 1 μέτρο, 21 mA
•
Ενσωματωμένος εξασθενητής, που μειώνει την ένταση κατά 15 db (A) και το ρεύμα
κατά 10 mA.
•
Οι μονάδες διαθέτουν ευρυγώνια, ομοιόμορφη διασκόρπιση του ήχου,
εξασφαλίζοντας καλή ακουστική προς όλες τις κατευθύνσεις.
•
Οι σειρήνες έχουν εγκατασταθεί είτε οριζόντια, είτε κάθετα για μέγιστη ευελιξία
κατά την εγκατάσταση.
•
είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ABS για καλαισθησία στην εμφάνιση και
αντίσταση στα κτυπήματα, σε κόκκινο ή σε λευκό χρώμα.
•
15-33V τάση λειτουργίας.
•
έχουν κατασκευή με στερεού τύπου ηλεκτρονικά, προστατευόμενα από ζημιά κατά
την εγκατάσταση.
•
Προστασία ΙΡ44, ΙΡ55 ή ΙΡ66 ανάλογα με την βάση.
•
Θερμοκρασία λειτουργίας από -30 έως +70 οC, για συμβατικές σειρήνες
•
Υγρασία 93% στους 55οC, με επίτοιχη βάση
•
Οι ήχοι είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των BS 5839
•
Oι ήχοι και του πρώτου και του δεύτερου σταδίου είναι πολωμένοι
Στις περιπτώσεις που η σειρήνα διαθέτει ενσωματωμένο φλας αυτό έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
•
Ρυθμός φλας, μία φορά ανά 1.5 secs
•
Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος 25 mA στα 24 V
•
Μεγάλη επιφάνεια φλας για μέγιστη ορατότητα
Ισοδύναμος τύπος : MULTI ALERT SST-14

ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΠΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
είναι ισχυρό κουδούνι προειδοποιητικού συναγερμού, με διάμετρο τυμπάνου 150 mm και
κατάλληλο για σύνδεση με πίνακα πυρανίχνευσης 24 Vdc, για συνεχή λειτουργία και
εγκατάσταση σε επιτηρούμενα κυκλώματα. είναι δονούμενου τύπου ανεστραμμένου θύλου,
επίτοιχης τοποθέτησης με το αντίστοιχο κουτί τοποθέτησης. Η ένταση του ήχου είναι
ρυθμιζόμενη.
Το κουδούνι συναγερμού έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•
Τάση λειτουργίας [+10% - +15%]
:
24 V dc
•
'Ενταση λειτουργίας
:
400 mA
•
Ακουστική ένταση σε απόσταση 3 m
από το σημείο τοποθέτησης
:
90 dB
•
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
:
-25° C έως +60° C
•
Εγκατάσταση
:
Ημιχωνευτή ή επίτοιχη.
•
Προστασία κατά DIN 40050
:
IP 54
Ισοδύναμος τύπος : MULTI ALERT EMA 24 VOLT
ΣΕΙΡΗΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Η σειρήνα είναι επίτοιχη κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση και φέρεται
μέσα σε πλαστικό κέλυφος από αδιάβρωτο υλικό.
διαθέτει 2 εναλλασσόμενους τόνους σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για σήμα
πυρκαγιάς.
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Η ακουστική ισχύς είναι περίπου 100 db σε απόσταση 3 m.
Η λειτουργία της προβλέπεται σε ρεύμα 24 V DC.
Ισοδύναμος τύπος : MULTI ALERT EMA 24 VOLT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ STOP GAS
Η φωτεινή επιγραφή αποτελείται από φωτιστικό σώμα μεταλλικής βάσης, με διαφανές
κάλυμμα που φέρει την επιγραφή ‘’STOP GAS’’. Τάση λειτουργίας 24 VDC, λυχνία 6W.
ΚΟΜΒΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Το κομβίο τοποθετείται σε επίκαιρες θέσεις των προστατευομένων χώρων για την
χειροκίνητη λειτουργία του αυτόματου συστήματος κατάσβεσης.
Το κομβίο λειτουργεί με διπλή κίνηση.
Η διπλή κίνηση [όπως π.χ. πίεση θυρίδας και τράβηγμα χειρολαβής προς τα κάτω συγχρόνως]
είναι απαραίτητη για την προστασία του συστήματος από τυχαίες/ψευδείς ενεργοποιήσεις.
Η επαναφορά του κομβίου στην αρχική του κατάσταση γίνεται με το ειδικό κλειδί που
χορηγείται μαζί με το κομβίο.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά είναι:
•
Ισχυρή πλαστική κατασκευή ερυθρού χρώματος με άσπρη επιγραφή.
•
Δύο πλαστικές ασφάλειες.
•
Μηχανισμός επαναφοράς.
•
Μονή επαφή για την ενεργοποίηση συστήματος εντολής κατάσβεσης.
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ
Ο ανιχνευτής είναι κατασκευασμένος σύμφωνα προς τους κανονισμούς N.F.P.A., LPCB
(F.O.C. Αγγλία), Vds (DIN Γερμανία), πληρεί τις προδιαγραφές UL-STANDARD 268, BS 5446
Part 1 & EN 54, εξ'ολοκλήρου SOLID STATE κατάλληλος για ανίχνευση φωτιάς υποβόσκουσας
[smouldering fire] και φωτιάς ταχείας καύσεως με φλόγα.
Η λειτουργία του βασίζεται στην διάθλαση φωτεινής δέσμης, λόγω εμφανίσεως καπνού,
πάνω σε ευαίσθητο φωτοκύτταρο. Η κατασκευή του σκοτεινού θαλάμου είναι τέτοια ώστε
να επιτυγχάνεται υψηλός λόγος σήματος προς θόρυβο και να μειώνεται στο ελάχιστο η
ενεργοποίηση του ανιχνευτή από οποιαδήποτε παρασιτική πηγή.
Ο ανιχνευτής διαθέτει χρονοκύκλωμα καθυστερήσεως ενεργοποίησης του συναγερμού
δηλαδή:
•
Σε κατάσταση ηρεμίας του ανιχνευτή η φωτοδίοδος εκπέμπει οπτικό σήμα
(δειγματοληψίας) με συχνότητα ανά 8 secs. Με την είσοδο καπνού στον σκοτεινό θάλαμο ο
οπτικός παλμός δειγματοληψίας λειτουργεί με μεγαλύτερη συχνότητα ανά 1 sec.
•
Δύο επιτυχείς δειγματοληψίες ανά 1 sec δίνουν σήμα συναγερμού.
Ετσι εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της εντολής συναγερμού αποφεύγοντας την
περίπτωση ενεργοποίησης από τυχαίο συμβάν διέλευσης μικρής ποσότητας καπνού από τον
ανιχνευτή. Με την ενεργοποίηση του ανιχνευτή η λυχνία led παραμένει συνεχώς αναμμένη
μέχρι να διακοπεί η τάση λειτουργίας του από τον πίνακα πυρανίχνευσης. Η ευαισθησία του
ανιχνευτή έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο αλλά μπορεί να ρυθμιστεί και κατά βούληση.
Η δοκιμή του ανιχνευτή επιτυγχάνεται μέσω βυσματικής κάρτας χωρίς τη χρησιμοποίηση
καπνού, και η επαναφορά του σε ηρεμία γίνεται χωρίς την αντικατάσταση κανενός στοιχείου.
Ο ανιχνευτής φέρει επίσης:
•
Βάση με μηχανισμό ασφαλείας για την αποφυγή αποξηλώσεώς του από μη
εξουσιοδοτημένο άτομο.
•
Φωτεινή ένδειξη LED ενεργοποιούμενη στον συναγερμό, στην βάση του.
•
Επαφές για την σύνδεση οπτικής ένδειξης LED σε απομακρυσμένο σημείο.
Ο ανιχνευτής λειτουργεί στις παρακάτω συνθήκες:
•
Θερμοκρασία:
-10 °C 60 °C
•
Υγρασία:
10% 90 % RH.
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Η τάση λειτουργίας του θα είναι 24 V.
Ισοδύναμος τύπος 5351 Ε system sensor
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ
Ο ανιχνευτής είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσής.
είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 54 part 5 (2000) class A1R.
Ο ανιχνευτής έχει δυνατότητα διευθυνσιοδότησης και προγραμματιζόμενη ευαισθησία.
μπορεί να λειτουργεί σε τάσεις από 8 εως 30 V.
διαθέτει ένδειξη LED δύο χρωμάτων πράσινο (για κανονική λειτουργία ) και κόκκινο για
συναγερμό.
Ο ανιχνευτής διαθέτει ειδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα για ακριβή ανίχνευση φωτιάς ακόμα
και σε χώρους υψηλού επιπέδου μόλυνσης του αέρα.
Ο ανιχνευτής μπορεί να προγραμματίζεται με απομακρυσμένη μονάδα. Σε κάθε ανιχνευτή
μπορεί να δοθεί μια μοναδική διεύθυνση.
Ο ανιχνευτής μπορεί να λειτουργεί σε μια ευρεία γκάμα βάσεων. Οι βάσεις διαθέτουν
tamper η οποία όταν ενεργοποιηθεί , εμποδίζει την αφαίρεση του ανιχνευτή χωρίς την χρήση
ειδικού εργαλείου.
Τεχνικές προδιαγραφές
Τάση λειτουργίας
8-30 VDC (ονομαστικό 12/24 vDC)
Μέγιστο ρεύμα ηρεμίας
120 mA
Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα συναγερμού(LED αναμμένο)
50
mA
στα
24
vDC(περιοριζόμενο από τον πίνακα)
Θερμοκρασία λειτουργίας
-200 C ως +600 C
-300 C ως +700 C για μικρή χρονική διάρκεια
Σχετική υγρασία
5 – 95 %
Υψος 43 mm
Διάμετρος
102 mm
Βάρος 75 g
Ισοδύναμος τύπος 5351 Ε system sensor
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
O ανιχνευτής είναι κατάλληλος να ανιχνεύει, σε ατμόσφαιρα που αποτελείται κυρίως από
αέρα, είτε την ύπαρξη εύφλεκτων συστατικών, σε ποσοστά του χαμηλότερου επιπέδου
εκρηκτικότητας (% LEL), είτε τοξικά συστατικά των οποίων η συγκέντρωση εκφράζεται σε
ppm (parts per million), ή την έλλειψη και το πλεόνασμα οξυγόνου.
Τεχνικές προδιαγραφές
Αισθητήρας
ΜΕΜΟΤΟ Ρelistor ή ηλεκτροχημικά στοιχεία
Ακτίνα μέτρησης
0-100% LEL ή σε ppm
Ανάλυση
Αναλογική έξοδος 0,1 mA
Παροχή ρεύματος
12-24vDC 20%+15%
Κατανάλωση στα 12VDC
90mΑ (ελάχιστο) /130mΑ (μέγιστο)
Μονάδα ελέγχου
Μικροεπεξεργαστής 10 bit
Οπτικές ενδείξεις
LED που αναβοσβήνει
Αναλογική έξοδος
4-20ηιΑ σε 200 ohm
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Σειριακή έξοδος
Σειριακό Κ8485 για το GALLILEO IDI (εφεδρικό)
ο/ε έξοδοι
Ανοιχτοί συλλέκτες σε εφεδρικά ταμπλό relay
Ψηφιακό φίλτρο
Ευμετάβλητος μέσος όρος τιμών
Ακρίβεια
5% της ακτίνας ή 10% της ανάγνωσης
Επαναληψιμότητα
± 5% full scale
Διάρκεια προθέρμανσης
5 λεπτά
Διάρκεια σταθεροποίησης
1 λεπτό
Διάρκεια αντίδρασης
30 sec Τ50 / 60 sec Τ90
θερμοκρασία αποθήκευσης
-25 / +60°C
θερμοκρασία λειτουργίας
-10/+60°C
Σχετική υγρασία
20-90% RH / 40°C
Πίεση λειτουργίας
80-110ΚΡA
Ταχύτητα αέρα
<6 mS
Διαστάσεις - Βάρος
ΕΕχ-d: 105x200x110mm – 700gr•. ΕΕχ-n: 106x180χ62ιτιΠΊ – 400 gr.
Προσανατολισμός
Τοποθέτηση του ανιχνευτή με τον αισθητήρα
Πιστοποίηση
ΑΤΕΧ ΕΧ II ΕΕχ dΙΙ 0 Τ6 (ΕΝ 50014-ΕΝ50018)
Πιστοποίηση επιδόσεων
ΑΤΕΧ ΕΝ 61779-1/4 (για το μεθάνιο)
Τεχνικές προδιαγραφές
Ανιχνευτής εκρηκτικού αερίου με περίβλημα προστασίας από σκόνη
Μεθάνιο, Προπάνιο, Βουτάνιο, Ατμοί βενζίνης, LPG
Ισοδύναμος τύπος: TOTGAS smart 3 EX
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ο πίνακας έχει μικροεπεξεργαστή με 4 εισόδους αλλά είναι επεκτάσιμος έως 8, για
ανιχνευτές εκρηκτικών ή τοξικών αερίων και για ανιχνευτές οξυγόνου 4-20 mA και στεγάζεται
σε μεταλλικό κουτί με ενσωματωμένο τροφοδο¬τικό 12vDC 1,5Α. Ο πίνακας επίσης
επιδέχεται σύνδεση με συμβατικούς ανιχνευτές καπνού ή θερμοκρασίας. Ο πίνακας μπορεί
να επεκταθεί από τις 4 αναλογικές 4-20 mA εισόδους που έχει σε 8, me προσθήκη μιας
κάρτας χωρίς περισσότερες μετατροπές ή πρόσθετο ερμάριο .
διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων . Στην οθόνη υγρών κρυστάλλων παρέχεται με ακρίβεια
η συγκέντρωση του αερίου καθώς επίσης τα καθορισμένα σημεία συναγερμού. διαθέτει
εσωτερική σειρήνα, με δυνατότητα επαναφοράς από τον πίνακα, και η οποία παρέχει
ακουστική σήμανση συναγερμού. Ο πίνακας μπορεί να ρυθμιστεί για ανιχνευτές
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διαφορετικών τύπων αερίων που ανιχνεύουν σε ατμοσφαιρικό περιβάλλον με κυρίως
σύνθεση αέρα, είτε την παρουσία την παρουσία αναφλέξιμων συστατικών, την συγκέντρωση
σε σχέση το ποσοστό κατώτερου επιπέδου εκρηκτικότητας (LEL) και τοξικών συστατικών για
συγκέντρωση εκφραζόμενη σε ppm (parts per million), είτε ειδικώς για το οξυγόνο την
ανεπάρκεια ανίχνευσης του.
Τεχνικές προδιαγραφές
Στέγαση
Σε επίπεδο κιβώτιο
Μικροεπεξεργαστής
8 bit
Είσοδοι
4χ4-20mA αναλογικές επεκτάσιμες έως 8 ζώνες χρησιμοποιώντας 1 κάρτα
Έξοδοι
5 ρελαί επεκτάσιμες σε 16 (ο/c) χρησιμοποιώντας 1 κάρτα
Οθόνη
Φωτιζόμενη υγρών κρυστάλλων, 16 χαρακτήρων, 2 γραμμών
Ένδειξη 1-ΕΟ
Κύριας σύνδεσης, Αlarm1 , Αlarm2, Αlarm 3, ένδειξη σφάλματος, Αδύναμη μπαταρία
Τροφοδοσία
230νΑΟ±10%
Κατανάλωση στα 12 V dC:80mΑ σε κατάσταση ηρεμίας, 160mA σε συναγερμό, 24o mA με
την κάρτα επέκτασης
Ισοδύναμος τύπος : TOTGAS PL4
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FIRECYCLE
Ευαίσθητος στη θερμότητα, κανονικά κλειστός, ηλεκτρικός ανιχνευτής, fixed temperature.
Οι ανιχνευτές συνδέονται με πυράντοχο καλώδιο σε σειρά από και προς τον πίνακα ελέγχου
του συστήματος FIRECYCLE. Όταν ένας ανιχνευτής θερμαίνεται στο σημείο ρύθμισης της
θερμοκρασίας, ένας μηχανικός διακόπτης ανοίγει και διακόπτει το κύκλωμα σειράς
διακόπτοντας τη ροή του ρεύματος. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το καθορισμένο
σημείο, το κύκλωμα αποκαθίσταται.
Ο ανιχνευτής διαθέτει στοιχείο έκθεσης στη θερμότητα από θερμικά ενεργοποιούμενο υλικό
(κερί) το οποίο αλλάζει χρώμα (γίνεται μαύρο) σε περίπτωση που αυτός εκτεθεί σταθερά σε
θερμοκρασίες πάνω από 3000 F, οπότε απαιτείται αντικατάστασή του.
Η αντίσταση του ανιχνευτή σε κλειστή θέση είναι 0.03 Ohms.
Ο ανιχνευτής είναι πιστοποιημένος και μπορεί να χρησιμοποιείται με το σύστημα FIRECUCLE
III preaction system της VIKING. Οι ανιχνευτές θα συνδέονται με τον πίνακα ελέγχου του
συστήματος FIRECYCLE με πυράντοχα καλώδια.
Ισοδύναμος τύπος : VIKING MULTI-CYCLE OH DETECTOR MODEL C.
ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΩΔΙΟ JE-H(ST)H
Καλώδιο εύκαμπτο κατάλληλο για μεταφορά δεδομένων με μπλεντάζ χαλκού.
Χρησιμοποιείται σε γραμμές μεταφοράς δεδομένων για συστήματα πυρανίχνευσης κλπ.
όταν απαιτείται θωράκιση του μεταφερόμενου σήματος και αντοχή σε πυρκαγιά. είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0815.
Αγωγοί: Λεπτόκλωνα συρματίδια χαλκού (VDE 0815) .
Μόνωση αγωγών: Πυράντοχο πολυμερικό υλικό, ελεύθερο αλογόνου, σύμφωνα με το
ΕΝ502902-2-26
Κωδικοποίηση : Χρωματιστοί αγωγοί κατά DIN 47100 χωρίς επανάληψη χρωμάτων.
Εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο.
Μπλεντάζ : πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού
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Εξωτερικός μανδύας: πολυολεφίνες επιβαδυντικές φλόγας κατά VDE 0819, EN50290-2-27,
VDE 0250-214.
Τάση λειτουργίας : έως 225V
Περιοχή θερμοκρασιών: -30 ως +70 0C.
Προδιαγραφές : VDE 0815
Σύνθετη αντίσταση : 73.2 Ω.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΕΡΑ
Γενικά
Το σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης με δειγματοληψία αέρα είναι ένα ολοκληρωμένο
σύστημα συνεχούς και έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς, με τη μέθοδο της συνεχούς
δειγματοληψίας αέρα του προστατευόμενου χώρου (air sampling detection).
Το προδιαγραφόμενο σύστημα παρέχει αξιόπιστη και έγκαιρη ανίχνευσης φωτιάς όταν αυτή
ευρίσκεται ακόμα στο Στάδιο έναρξης (incipient stage).
Το σύστημα μπορεί να έχει 1,2,3 και 4 ζώνες ανίχνευσης και βασίζεται σε ανιχνευτή έγκαιρης
προειδοποίησης (incipient fire detection), μέσω πίνακα ελέγχου δομημένου με
μικροεπεξεργαστές, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συνεχούς δειγματοληψίας και
ανάλυσης αέρα του προς προστασία χώρου, μέσω δικτύου κεφαλών αναρρόφησης δειγματοληψίας και σωληνώσεων (sampling network).
Το σύστημα συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά, ότι τόσο αυτό όσο και ο σχεδιασμός
ακολουθεί αυστηρά τα όρια και τις προδιαγραφές, που έχουν καθορισθεί από οργανισμούς
όπως τα FM(Factory Mutual) και UL (Underwriters Laboratories). Θα είναι δε σύμφωνο με το
ΝΡΡΑ72.
Τα πιστοποιητικά αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης εφαρμογής και
αποτελούν μέρος των ελέγχων και εγκρίσεων για το πλήθος των κεφαλών δειγματοληψίας
ανά ζώνη, την επιφάνεια που καλύπτει η κάθε κεφαλή, τη συνολική επιφάνεια που καλύπτει
κάθε ζώνη.
Λειτουργία συστήματος
Το σύστημα περιλαμβάνει απαραίτητα σαν βασικό του στοιχείο και έχει σαν πρωταρχικό
χαρακτηριστικό έναν ανιχνευτή «θαλάμου νέφους Wilson»(Wilson cloud chamber).
Το σύστημα έχει τη διακριτική ικανότητα, να αναγνωρίζει την ποσότητα αιωρούμενων
μικροσωματιδίων στον αέρα κάθε ζώνης ανίχνευσης, να ανιχνεύει ασυνήθιστες ποσότητες
αυτών των σωματιδίων και να ανιχνεύει αξιόπιστα την ποσότητα μικροσωματιδίων, όταν
φθάσουν σε επίπεδα Συναγερμού (Alarm level).
Τα μικροσωματίδια αυτά είναι προϊόντα υπερθέρμανσης υλικών, ή δημιουργίας ηλεκτρικών
τόξων, ή και προϊόντα καύσης των υλικών και το σύστημα έχει την ικανότητα να ανιχνεύει
μικροσωματίδια μεγέθους από 0,002μ μέχρι 10m.
Το σύστημα παρέχει τρία διαφορετικά επίπεδα συναγερμού για κάθε ζώνη, με δυνατότητα
προγραμματισμού από πληκτρολόγιο στον κεντρικό πίνακα ελέγχου.
Ενδείξεις LED και επαφές προβλέπονται για κάθε επίπεδο συναγερμού κάθε ζώνης.
Το σύστημα δεν προκαλεί εσφαλμένους συναγερμούς επηρεαζόμενο από άλλες πλην φωτιάς
ή υπερθέρμανσης συνθήκες, όπως η συνηθισμένη σκόνη στον αέρα των χώρων, η υγρασία,
τα ρεύματα αέρα (αλλαγές στην πίεση και ταχύτητα του αέρα των χώρων) και οι εξωτερικές
θερμοκρασιακές μεταβολές.
Το Σύστημα Έγκαιρης Ανίχνευσης Φωτιάς περιλαμβάνει δίκτυο δειγματοληψίας αέρα (air
sampling network) των χώρων που προστατεύονται.
Τα δείγματα του αέρα των χώρων πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς από τις Κεφαλές
Δειγματοληψίας που είναι τοποθετημένες σε 1,2,3 ή 4 ξεχωριστές ζώνες σύμφωνα με την
μελέτη, να διοχετεύονται στο δίκτυο σωληνώσεων και μέσω αυτών στον κεντρικό πίνακα
ανίχνευσης.

72

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
Η ζώνη ή οι ζώνες αναλύονται ως προς τη συγκέντρωση μικροσωματιδίων για 15
δευτερόλεπτα σε συνεχή ρυθμό για κάθε ζώνη.
Ο αριθμός κεφαλών δειγματοληψίας για κάθε ζώνη διαφέρει σε αριθμό με μέγιστο αριθμό
10 κεφαλών δειγματοληψίας ανά ζώνη και ελάχιστο 2 κεφαλές ανά ζώνη.
Κάθε ζώνη δειγματοληψίας είναι ανεξάρτητη από τις άλλες, ώστε να υπάρχει η ικανότητα
αξιόπιστης ανίχνευσης και ενδείξεων των 3 προκαθορισμένων επιπέδων συναγερμού, όπως
αυτά έχουν σχεδιασθεί και επιλεγεί.
Τα όρια των επιπέδων συναγερμού ρυθμίζονται ιδιαίτερα, ώστε να πληρούν τις ειδικές
απαιτήσεις της κάθε ζώνης ανίχνευσης ξεχωριστά.
Οι ρυθμίσεις γίνονται μόνο από τον Κεντρικό Πίνακα Ανίχνευσης.
Οι κεφαλές ανίχνευσης είναι εγκεκριμένου τύπου, αξιόπιστου κατασκευαστή και
εφοδιασμένες με διάταξη ρύθμισης παροχής αέρα αναρρόφησης και (πλεκτό) διάφραγμα.
Το δίκτυο δειγματοληψίας αέρα (air sampling network) πρέπει να έχει μελετηθεί, σχεδιασθεί
και κατασκευαστεί με υλικά και μεθόδους, τέτοια ώστε να ελέγχεται πλήρως η ρύθμιση των
ποσοτήτων αέρα που αναρροφούνται από κάθε κεφαλή δειγματοληψίας, καθώς επίσης να
είναι γνωστή η παροχή αέρα και ο ελάχιστος χρόνος μεταφοράς από όλα τα σημεία
δειγματοληψίας. Η κάθε κεφαλή δειγματοληψίας μπορεί να καλύπτει 100 m2 και αναρροφά
1,4 l/s αέρα. Ο χρόνος μεταφοράς του δείγματος στον ανιχνευτή είναι το πολύ 10sec.
Η μελέτη και ο σχεδιασμός του δικτύου δειγματοληψίας αέρα για κάθε εγκατάσταση, έχει
γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του Συστήματος Έγκαιρης Ανίχνευσης
Φωτιάς.
Τα υλικά κατασκευής, είδη μήκη και διάμετροι των σωληνώσεων είναι σύμφωνα με την
μελέτη (σχέδια, τεχνική περιγραφή κ.λ.π).
τυχόν διαφοροποιήσεις στην παροχή αέρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω από τα όρια που
έχουν τεθεί αναγγέλλονται στον Κεντρικό Πίνακα Ανίχνευσης σαν συνθήκη «Βλάβης»
(trouble condition).
Τα επίπεδα συναγερμού (ALARM LEVELS) 1,2 ή 3 αναγνωρίζονται και να επισημαίνονται όταν
η πυκνότητα των μικροσωματιδίων , φθάσει σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα
μικροσωματιδίων καύσης ανά κυβικό έκαστο ( sub micrometer particles per cc) στον αέρα
κάθε ζώνης ανίχνευσης.
Τα επίπεδα συναγερμού 1,2 ή 3 επισημαίνονται και να εμφανίζονται στον Κεντρικό Πίνακα
Ανίχνευσης, αμέσως μόλις ο κύριος ανιχνευτής στον πίνακα έχει επιβεβαιώσει, ότι οι
συνθήκες υπέρβασης των ορίων ισχύουν για τουλάχιστον εννιά (9) δευτερόλεπτα (9s).
Στις περιπτώσεις αυτές ένας κατάλληλος ηλεκτρονόμος και ένας δείκτης συναγερμού LED,
ενεργοποιούνται.
Όταν το σήμα ή τα σήματα συναγερμού έχουν αναγνωριστεί και επισημανθεί στον Κεντρικό
Πίνακα Ανίχνευσης, οι ενδείξεις και η ενεργοποίηση παραμένει μόνιμα, μέχρις ότου να γίνει
επανάταξη με τη χρήση του πλήκτρου επαναφοράς (RESET).
Η λειτουργία και παρακολούθηση των άλλων ζωνών ανίχνευσης στις περιπτώσεις αυτές
συνεχίζονται κανονικά και δεν επηρεάζονται από την ενεργοποίηση ή άλλους χειρισμούς για
τη ζώνη όπου υπήρξε συναγερμός.
Ο ρυθμός των δειγματοληψιών στον θάλαμο νέφους Wilson (Wilson Cloud Chamber sample
rate), είναι τέτοιος ώστε να δίδεται ένα συνεχές αναλογικό σήμα εξόδου, που αντιστοιχεί
επίπεδο συγκέντρωσης μικροσωματιδίων.
Το σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς
αυτοπαρακολουθείται με διαδικασία
αυτοδιάγνωσης, ώστε να παρέχεται ένδειξη βλάβης σε περίπτωση εμπλοκής ή ανώμαλης
λειτουργίας.
Χαρακτηριστικά του συστήματος
Το κάθε σύστημα δειγματοληψίας περιλαμβάνει το δίκτυο σωληνώσεων με τις κεφαλές
δειγματοληψίας και test και τον κεντρικό πίνακα ανίχνευσης και ελέγχου, στον οποίο
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περιλαμβάνονται εκτός από το βασικό αισθητήρα και τα παρακάτω (ανάλογα με τον τύπο
του πίνακα):
Cirrus Pro-100 (Για μία ζώνη, με μήκος δικτύου έως 100m)
Ένδειξη LED προσυναγερμού
Ενδείξεις LED των Επιπέδων Συναγερμού 1,2,3 (alarm levels), για μία ζώνη.
Ένδειξη LED ηλεκτρικής τροφοδοσίας ΑC
Ένδειξη LED βλάβης του συστήματος
Ενσωματωμένη σειριακή έξοδο RS-485.
Απόκριση εξόδων τάσεως 0 VDC μέχρι 10VDC και έντασης 4 mA έως 20 mA
Ενσωματωμένο ηχητικό σήμα συναγερμού
Διακόπτη επανάταξης συναγερμού για την απενεργοποίηση των επαφών συναγερμού και τη
δυνατότητα ελέγχου / επισκεπτών του κεντρικού πίνακα ελέγχου
Επαφές συναγερμού και 3 επίπεδα συναγερμού (Αlarm level) 1,2 και 3 (Νοrmaly open – N.O.).
Κοινές επαφές συναγερμού Αιarm level 3 (Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά ως άνω,
Επαφές βλαβών (Ν.Ο. και Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά όπως παραπάνω.
Ιδιαίτερη επιτήρηση της ροής του αέρα δειγματοληψίας
Ρυθμός ανάλυσης δείγματος αέρα μια φορά ανά δευτερόλεπτο.
Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης και ελέγχου έχει εγκασταθεί σε περιβάλλον με:
θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C μέχρι 38οC
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος μέχρι 90%
Βαθμός προστασίας IP30
Προστασία από κίνδυνο κρούσεων, βανδαλισμών, κλπ
Ευκολία στην πρόσβαση για χειρισμό, ελέγχου, κλπ
υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από τον πίνακα.
Όλα τα εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώματα του Κεντρικού Πίνακα Ανίχνευσης, τροφοδοτούνται
με τάση συνεχούς ρεύματος 24 V DC.
Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου του συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς (ΣΕΑΦ) είναι
σχετικά μικρής ισχύος και λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα τάσεως 100 V ΑC μέχρι 230V
ΑC (±10%), συχνότητας 50-60ΗΖ.
Η ηλεκτροδότησηγίνεται από ιδιαίτερη παροχή με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α και ηλεκτρικό
καλώδιο διατομής 2.5 mm2.
Το ηλεκτρικό καλώδιο συνδέεται στην κατάλληλη κλέμμα του πίνακα και περιλαμβάνει τη
φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση, όπου σημαίνονται ευκρινώς.
Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης τροφοδοτείται από εφεδρική πηγή ενέργειας (UPS) ώστε να
είναι αυτόνομος και αδιάλειπτης λειτουργίας σε περιπτώσεις διακοπών και βλαβών της
κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ).
Cirrus Pro-200 (Για συνολικό μήκος δικτύων έως 200m)
Ενδείξεις LED των Επιπέδων Συναγερμού 1,2,3 (alarm levels), για κάθε ζώνη (σύνολο 4).
Ένδειξη LED ηλεκτρικής τροφοδοσίας ΑC
Ένδειξη LED βλάβης του συστήματος
Ενσωματωμένη σειριακή έξοδο RS-485.
Απόκριση εξόδων τάσεως 0 VDC μέχρι 10VDC και έντασης 4 mA έως 20 mA
Ενσωματωμένο ηχητικό σήμα συναγερμού
Διακόπτη επανάταξης συναγερμού για την απενεργοποίηση των επαφών συναγερμού και τη
δυνατότητα ελέγχου / επισκεπτών του κεντρικού πίνακα ελέγχου
Επαφές συναγερμού και 3 επίπεδα συναγερμού (Αlarm level) 1,2 και 3 (Νοrmaly open – N.O.).
Κοινές επαφές συναγερμού Αιarm level 3 (Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά ως άνω,
Επαφές βλαβών (Ν.Ο. και Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά όπως παραπάνω.
Ιδιαίτερη επιτήρηση της ροής του αέρα δειγματοληψίας για κάθε ζώνη.
Ρυθμός ανάλυσης δείγματος αέρα μια φορά ανά δευτερόλεπτο.
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Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης και ελέγχου έχει εγκατασταθεί σε περιβάλλον με:
θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C μέχρι 38οC
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος μέχρι 90%
Βαθμός προστασίας IP30
Προστασία από κίνδυνο κρούσεων, βανδαλισμών, κλπ
Ευκολία στην πρόσβαση για χειρισμό, ελέγχου, κλπ
υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από τον πίνακα.
Όλα τα εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώματα του Κεντρικού Πίνακα Ανίχνευσης, τροφοδοτούνται
με τάση συνεχούς ρεύματος 24 V DC.
Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου του συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς (ΣΕΑΦ) είναι
σχετικά μικρής ισχύος και λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα τάσεως 100 V ΑC μέχρι 230V
ΑC (±10%), συχνότητας 50-60ΗΖ.
Η ηλεκτροδότηση γίνεται από ιδιαίτερη παροχή με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α και ηλεκτρικό
καλώδιο διατομής 2.5 mm2.
Το ηλεκτρικό καλώδιο συνδέεται στην κατάλληλη κλέμμα του πίνακα και περιλαμβάνει τη
φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση, όπου σημαίνονται ευκρινώς.
Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης τροφοδοτείται από εφεδρική πηγή ενέργειας (UPS) ώστε να
είναι αυτόνομος και αδιάλειπτης λειτουργίας σε περιπτώσεις διακοπών και βλαβών της
κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ).
Cirrus Pro-200+ (Για συνολικό μήκος δικτύων μεγαλύτερο των 200m)
Ενδείξεις LED των Επιπέδων Συναγερμού 1,2,3 (alarm levels), για κάθε ζώνη (σύνολο 4).
Ένδειξη LED ηλεκτρικής τροφοδοσίας ΑC
Ένδειξη LED βλάβης του συστήματος
Ενσωματωμένη σειριακή έξοδο RS-485.
Απόκριση εξόδων τάσεως 0 VDC μέχρι 10VDC και έντασης 4 mA έως 20 mA
Ενσωματωμένο ηχητικό σήμα συναγερμού
Διακόπτη επανάταξης συναγερμού για την απενεργοποίηση των επαφών συναγερμού και τη
δυνατότητα ελέγχου / επισκεπτών του κεντρικού πίνακα ελέγχου
Επαφές συναγερμού και 3 επίπεδα συναγερμού (alarm level) 1,2 και 3 (Νοrmaly open – N.O.).
Κοινές επαφές συναγερμού Αιarm level 3 (Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά ως άνω,
Επαφές βλαβών (Ν.Ο. και Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά όπως παραπάνω.
Ιδιαίτερη επιτήρηση της ροής του αέρα δειγματοληψίας για κάθε ζώνη.
Ρυθμός ανάλυσης δείγματος αέρα μια φορά ανά δευτερόλεπτο.
Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης και ελέγχου έχει εγκατασταθεί σε περιβάλλον με:
θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C μέχρι 38οC
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος μέχρι 90%
Βαθμός προστασίας IP30
Προστασία από κίνδυνο κρούσεων, βανδαλισμών, κλπ
Ευκολία στην πρόσβαση για χειρισμό, ελέγχου, κλπ
υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από τον πίνακα.
Όλα τα εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώματα του Κεντρικού Πίνακα Ανίχνευσης, τροφοδοτούνται
με τάση συνεχούς ρεύματος 24 V DC.
Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου του συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς (ΣΕΑΦ) είναι
σχετικά μικρής ισχύος και λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα τάσεως 100 V ΑC μέχρι 230V
ΑC (±10%), συχνότητας 50-60ΗΖ.
Η ηλεκτροδότηση γίνεται από ιδιαίτερη παροχή με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α και ηλεκτρικό
καλώδιο διατομής 2.5 mm2.
Το ηλεκτρικό καλώδιο συνδέεται στην κατάλληλη κλέμα του πίνακα και περιλαμβάνει τη
φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση, όπου σημαίνονται ευκρινώς.

75

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης τροφοδοτείται από εφεδρική πηγή ενέργειας (UPS) ώστε να
είναι αυτόνομος και αδιάλειπτης λειτουργίας σε περιπτώσεις διακοπών και βλαβών της
κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ).
Δίκτυα σωληνώσεων – εξαρτήματα – κεφαλές δειγματοληψίας, κεφαλές test.
Τα δίκτυα σωληνώσεων των συστημάτων έγκαιρης δειγματοληψίας αέρα έχουν
κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα από ABS ενιαίας διατομής,
διαμέτρου 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα NFPA72 και EN61386-1Class1131.
Από ABS είναι και οι κεφαλές δειγματοληψίας αέρα καθώς και οι κεφαλές test.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Cirrus Pro
3.16 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Το πυροσβεστικό συγκρότημα είναι αυτομάτου λειτουργίας, σύμφωνο με τις προδιαγραφές
του NFPA 20, αποτελούμενο από:
Α) Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από αντλία φυγοκεντρική,
αυτόματης αναρρόφησης, οριζόντιας διάταξης με διαιρούμενο κέλυφος, αθόρυβης, με
μηχανικό στυπιοθλίπτη απόλυτης στεγανότητας, που αποδίδει την απαιτούμενη ισχύ (όπως
προκύπτει βάσει των απαιτήσεων του δικτύου που αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών
περιγραφών) γύρω στις 2900 rpm.
Το σώμα της αντλίας συνίσταται από πολλά όμοια δακτυλοειδή τμήματα αντίστοιχα με τις
βαθμίδες της (εκτός από τα ακραία) τα οποία προσαρμόζονται με κοχλίες οι οποίοι
διαπερνούν από ομόκεντρες οπές. Το κέλυφος (σώμα) της αντλίας και τα οδηγά πτερύγια
κάθε βαθμίδας είναι κατασκευασμένα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο (GGG50). Η πτερωτή
είναι από από φωσφορούχο ορείχαλκο RG5 και ο άξονας της από ανοξείδωτο χάλυβα Ο
άξονας της στηρίζεται πάνω σε αυτολιπαινόμενα έδρανα τα οποία στερεώνονται στις
ακραίες βαθμίδες. Τα έδρανα είναι τριβείς ολίσθησης ή ένσφαιροι τριβείς και η διάρκεια της
ζωής τους είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες. Οι δίσκοι του δρομέα είναι κατασκευασμένοι από
ειδικό ορείχαλκο και κατεργασμένοι με επιμέλεια. Η αντλίαα είναι εφοδιασμένη με
στυπιοθλίπτες, οι οποίοι
επιθεωρούνται εύκολα και αποσυναρμολογούνται για
αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων, τα οποία είναι από υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό.
Η αντλία έχει διάταξη εξισορρόπησης της υδραυλικής πίεσης στο στυπιοθλίπτη της
κατάθλιψης. Ο δρομέας με τον άξονα είναι ζυγοσταθμισμένος τουλάχιστον για την περιοχή
μέχρι τον αριθμό στροφών κανονικής λειτουργίας. Η αντλία έχει τους αναγκαίους κρουνούς
εξαερισμού και στόμιο εκκένωσης με πώμα. Η σύνδεση της με τις σωληνώσεις γίνεται με
φλάντζες και θα συνοδεύεται από πρόσθετες κατάλληλες φλάντζες.
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι στεγανός ασύγχρονος βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός
τάσης 380Volt, 50 Hz, περίπου 2.9000 στροφών, προστασίας ΙΡ55, εδράσεως Β3 και κλάσης
μονώσεως F.
Η ισχύς του είναι κατά 20% τουλάχιστον μεγαλύτερη από την απαιτούμενη στον άξονα της
αντλίας, η οποία λειτουργεί με τις παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες λειτουργίας. Η ισχύς
είναι οπωσδήποτε επαρκής για την κίνηση της αντλίας με μανομετρικό ύψος κατά 25%
μικρότερο του κανονικού.
Ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να έχουν υπολογιστεί για συνεχή λειτουργία στην ονομαστική
τιμή τάσης και να μην χρησιμοποιηθεί σε τάσεις πάνω από 110% της ονομαστικής. Στην
ονομαστική τάση και συχνότητα η τιμή έντασης πλήρους φορτίου (full loading ambere rating)
δεν πρέπει να ξεπερνιέται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας (εκτός από όσο
επιτρέπει ο συντελεστή επισκευής –service factor).
Το ρεύμα εκκίνησης δεν υπερβαίνει κατά 6 φορές το ονομαστικό ρεύμα. Ο κινητήρας για
λόγους διαθεσιμότητας της εγκατάστασης δεν
έχει θερμική προστασία έναντι
υπερφόρτωσης. συνοδεύεται όμως από αυτόματο προστασίας έναντι βραχυκυκλώματος.
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Ο ηλεκτροκινητήρας έχει όλες τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές λειτουργίας των
απαιτούμενων αυτοματισμών.
Β) Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από αντλία φυγοκεντρική, όμοιας
κατασκευής με αυτήν του κύριου αντλητικού συγκροτήματος. Ο πετρελαιοκινητήρας είναι
αερόψυκτος, δικύλινδρος, τετράχρονος με απευθείας έγχυση, εξαναγκασμένης λίπανσης, με
φίλτρο αέρα μέσα σε λουτρό ελαίου, καθώς και φίλτρο καυσίμου, τύπου φυσιγγίου, ισχύος
τουλάχιστον 10% μεγαλύτερης από την απαιτούμενη στον άξονα της αντλίας. Μείωση κατά
3% της ονομαστικής ισχύος επιτρέπεται για κάθε 300 μέτρα αύξηση ύψους πάνω από τα 100
μέτρα και 1% για κάθε 5οC πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 25οC. Ο κορμός του
κινητήρα είναι κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, φέρει
εκκεντροφόρο άξονα από σφυρίλατο βελτιωμένο χάλυβα στηριζόμενο σε έδρανα ολίσθησης
και κύλινδρο από χυτοσίδηρο. Ο κύλινδρος είναι από φαιό χυτοσίδηρο και η κεφαλή του
κυλίνδρου είναι από αλουμίνιο. Ο κινητήρας αποδίδει την ονομαστική ισχύ του περίπου στις
2600 στροφές. Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται αυτομάτως μέσω ηλεκτροκίνητης μίζας και
μπαταρίας 12 V. Επίσης έχει σιγαστήρα, φίλτρο αέρα και δεξαμενή καυσίμων.
περιλαμβάνει επίσης πλήρες φίλτρο αέρα με λουτρό ελαίου, σύστημα καυσίμου,
φλογοπαγίδα, προφυλακτήρα των ιμάντων, στηρίγματα αγκύρωσης, μανιβέλα καθώς και
κιβωτό εργαλείων.
Η μηχανή έχει μηχανική διάταξη ρύθμισης στροφών ώστε να διατηρείται η
προδιαγραφόμενη ταχύτητα, μέσα σε πολύ περιορισμένα όρια, ανεξάρτητα από την παροχή
νερού.
Το σύστημα καυσίμου της μηχανής περιλαμβάνει πλήρες σύστημα σωληνώσεων,
εξαρτημάτων, βαλβίδες, αντλία καυσίμου, φίλτρο και δοχείο ημερήσιας κατανάλωσης,
χωρητικότητας ικανής για λειτουργία 8 ωρών. Το δοχείο τοποθετηθεί ψηλότερα από την
αντλία καυσίμου και φέρει δείκτη στάθμης και παγίδα λάσπης και υπολειμάτων.
Το σύστημα ψύξης της μηχανής είναι μέσω εναλλάκτη που χρησιμοποιεί το νερό πυρόσβεσης
στο δεύτερο κύκλωμα.
Στην εγκατάσταση της ντηζελομηχανής περιλαμβάνεται και πλήρες σύστημα απαγωγής
καυσαερίων με σωληνώσεις μέχρι το εξωτερικό του κτιρίου, αντικραδασμικό σύνδεσμο και
σιγαστήρα.
Η εκκίνηση της ντηζελομηχανής γίνεται αυτόματα αλλά και με πιεστικό κομβίο κοντά στην
ντηζελομηχανή, με μανιβέλα και.
Η μηχανή εκκίνησης είναι όμοια με την χρησιμοποιούμενη στα οχήματα. παρέχει υψηλή
ροπή εκκίνησης. περιλαμβάνει επίσης σύστημα αυτόματης διακοπής στο ηλεκτρικό κύκλωμα
εκκίνησης, μόλις η ντηζελομηχανή ξεκινήσει.
Έχουν εγκατασταθεί δύο μπαταρίες οξειδίου του μολύβδου ή άλλου τύπου με την ίδια
αξιοπιστία 24 V, χωρητικότητας η κάθε μία ικανής για έξι (6) διαδοχικές εκκινήσεις της
μηχανής χωρίς η τάση στα άκρα της να πέσει κάτω από το 80% της ονομαστικής. Η επιλογή
της μπαταρίας γίνεται αυτόματα μέσω ενός αξιόπιστου διακόπτη εναλλαγής, δύο θέσεων, ο
οποίος βρίσκεται μέσα σε κατάλληλο πίνακα. Κάθε μπαταρία βρίσκεται μέσα σε σκληρό
κιβώτιο, Η εγκατάσταση περιλαμβάνει επίσης συσκευή φόρτισης των μπαταριών.
Ο πετρελαιοκινητήρας τροφοδοτείται από δεξαμενή καυσίμου diesel, σύμφωνα με τους
κανονισμούς για τις ανάγκες της πετρελαιοκίνητης αντλίας πυρόσβεσης η οποία αποτελεί
μέρος του συγκροτήματος
Η όλη κατασκευή (δεξαμενή – ενισχύσεις – βάσεις) έχει ελαιοχρωματιστεί με δύο στρώσεις
μινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος της αρεσκείας της επίβλεψης.
Η δεξαμενή έχει εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας της δεξαμενής του κινητήρα, Φ15
(χαλκοσωλήνας) με σφαιρική βαλβίδα 1/2” και συνοδεύεται από δείκτη στάθμης καυσίμου.
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Γ) Βοηθητικό αντλητικό συγκρότημα διατηρήσεως πιέσεως [Jockey pump] από διαφυγές
αποτελούμενο από αντλία φυγοκεντρική, οριζοντίου τύπου αυτομάτου αναρροφήσεως
μηχανικό στυπιοθλίπτη απόλυτης στεγανότητας, αθόρυβης λειτουργίας.
Υλικό κατασκευής : σώμα από λεπτόκοκκο φαιό χυτοσίδηρο GGG50, πτερωτή από
φωσφορούχο ορείχαλκο RG5, άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4122 σημείο
στεγανοποίησης άξονα με μηχανικό στυπειοθλίπτη υψηλής ποιότητας.
Ηλεκτροκινητήρας στεγανός, τριφασικός 380 V , βραχυκυκλωμένου δρομέα προστασίας ΙΡ
55, 2.900rpm, 50 ΗΖ, εδράσεως Β3 και κλάσης μονώσεως F.
Δ) Πιεστικό δοχείο μεμβράνης [φούσκας] κυλινδρικού σχήματος Η εγκατάσταση πιεστικού
δοχείου μεμβράνης προβλέπεται για να αποφεύγεται η συχνή λειτουργία της αντλητικού
συγκροτήματος διατήρησης πίεσης (jockey pump) προκειμένου να διατηρείται σταθερή
πίεση στο δίκτυο σωληνώσεων και για πρόσθετη αντιπληγματική προστασία.
Το δοχείο
είναι κατακόρυφης διάταξης, κατασκευασμένο από συγκολλητά
χαλυβδοελάσματα R St37-2. Εσωτερικά φέρει μεμβράνη από BYTYL-ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, η οποία
μπορεί να αντικατασταθεί από θυρίδα επισκέψεως μικρών διαστάσεων.
Πάνω στα χείλη της θυρίδας επισκέψεως στερεώνεται η μεμβράνη. Το δοχείο φέρει
ποδαρικά για την επί του δαπέδου στήριξή του. Επίσης φέρει αναμονή για την σύνδεση της
σωλήνωσης καθώς επίσης αναμονή για την σύνδεση μανομέτρου.
Σαν αέριο πληρώσεως έχει χρησιμοποιηθεί άζωτο και έχει ρυθμισθεί από το εργοστάσιο στην
επιθυμητή στατική πίεση της εγκατάστασης.
Το πιεστικό δοχείο συνδέεται με ειδικό ταχυσύνδεσμο για να εξασφαλίζεται η εύκολη
αποσύνδεσή του. φέρει ενσωματωμένο μανόμετρο καθώς και ασφαλιστική δικλείδα
ρυθμιζόμενης οριακής πιέσεως.
Το δοχείο είναι κατάλληλο για θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 70° C και για μέγιστη πίεση
εργασίας στο δίκτυο 16 bar.
είναι σύμφωνο με τους Ελληνικούς Κανονισμούς ΕΛΟΤ 286.1, 286.2, 417, 509, 509.1, 10028.1,
10028.2 και 10028.3.
προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα
υλικά πρέπει να φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι ισοδύναμα με τον τύπο reflex DE.
Ε) Πίνακας ελέγχου της ηλεκτροκίνητης αντλίας, μεταλλικός, στεγανός, προστασίας ΙΡ65,
κατασκευασμένος από λαμαρίνα επιμελώς βαμμένη με ειδικά αντισκωριακά βερνίκια που
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα ασφαλίσεως, λειτουργίας, αυτοματισμών,
ενδείξεων με τις αντίστοιχες για την πλήρη αυτόματη και ασφαλή λειτουργία του
συγκροτήματος και συγκεκριμένα:
Αυτόματο διακόπτη αστέρα τριγώνου για εκκίνηση ηλ/τήρα κύριας αντλίας
Γενικό διακόπτη φορτίου
Παροχή ρεύματος 3~380 / 400 Volt – 50 Hz
Είσοδο εξωτερικού ελέγχου από πρεσσοστάτη
Επιλογέα αυτόματης-χειροκίνητης λειτουργίας με κλειδί
Κομβία χειροκίνητης εκκίνησης –σταματήματος με ενδεικτική λυχνία
Κομβίο εκκίνησης emergency που λειτουργεί σε περίπτωση σφάλματος του
βοηθητικού κυκλώματος
3 λυχνίες ένδειξης «voltage present», μία για κάθε φάση
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αντλίας
Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης συναγερμού
Κουδούνι συναγερμού
Αμπερόμετρο με επιλογέα φάσης
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Βολτόμετρο με επιλογέα φάσης
Προγραμματισμένη λειτουργία εβδομαδιαίου ελέγχου για αυτόματο έλεγχο
Κλεμοσειρά εξωτερικών συνδέσεων
Σετ δύο (2) ανεξαρτήτων συστοιχιών μπαταριών, οι οποίες έχουν ξεχωριστό φορτιστή
και σύστημα εναλλαγής μπαταριών.
Φορτιστής μπαταριών 12V DC/20A τοποθετημένος σε ανεξάρτητο κιβώτιο που θα
τροφοδοτείται συνεχώς από το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω κατάλληλων αυτομάτων.
Δύο (2) επαφές ξηρού τύπου για εξωτερικό έλεγχο συναγερμού
Δύο (2) επαφές ξηρού τύπου για σηματοδότηση λειτουργίας κινητήρα
Δεν θα περιλαμβάνει θερμική προστασία του κινητήρα
Ονομαστική τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 220 Volt
Ονομαστική τάση απομόνωσης 450 Volt
Ο πίνακας είναι καταχωρημένος στις λίστες UL και εγκεκριμένος από FM, να είναι σύμφωνος
με τον NFPA 20 και η κατασκευή του ακολουθεί τα πρότυπα NEMA 12
ΣΤ) Πίνακας ελέγχου της πετρελαιοκίνητης αντλίας, μεταλλικός, στεγανός, προστασίας ΙΡ65,
κατασκευασμένος από λαμαρίνα επιμελώς βαμμένη με ειδικά αντισκωριακά βερνίκια που
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα ασφαλίσεως, λειτουργίας, αυτοματισμών,
ενδείξεων με τις αντίστοιχες για την πλήρη αυτόματη και ασφαλή λειτουργία του
συγκροτήματος και συγκεκριμένα:
Αυτοματισμό εκκίνησης πετρελαιοκινητήρα
Γενικό διακόπτη φορτίου
Παροχή ρεύματος 1~220 / 230 Volt – 50 Hz
Κομβίο με κλειδί για επιλογή on / off
Είσοδο εξωτερικού ελέγχου από πρεσσοστάτη
Κομβίο χειροκίνητης εκκίνησης
Είσοδο για μπαταρίες μίζας
Αυτόματο φορτιστή μπαταριών 5A (12V) ή 2,5Α (24V) για ταχεία φόρτιση και
χαρακτηριστικά κυλιόμενης φόρτισης
Αμπερόμετρο με ένδειξη έντασης ρεύματος φόρτισης
Βολτόμετρο με ένδειξη τάσης μπαταρίας
Ψηφιακό στροφόμετρο για ένδειξη στροφών rpm
Ένδειξη LED για χαμηλή πίεση λαδιού
Ένδειξη LED για υψηλή θερμοκρασία μηχανής
Ένδειξη LED για χαμηλή στάθμη καυσίμου
Ένδειξη LED για λειτουργία εναλλακτήρα
Επαφή ξηρού τύπου για εξωτερικό έλεγχο συναγερμού
Επαφή ξηρού τύπου για σηματοδότηση λειτουργίας κινητήρα
¨Εξοδος ισχύος για βοηθητικό μοτέρ για εκκίνηση του πετρελαιοκινητήρα
Αυτοματισμό προθέρμανσης πετρελαιοκινήρα
Ασφάλεια πίνακα
Ονομαστική τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 220/12/24 Volt
Ο πίνακας είναι καταχωρημένος στις λίστες UL και εγκεκριμένος από FM, είναι σύμφωνος με
τον NFPA 20 και η κατασκευή του ακολουθεί τα πρότυπα NEMA 12
Ζ) Πίνακας ελέγχου αντλίας διατήρησης πίεσης, μεταλλικός, στεγανός, προστασίας ΙΡ65,
κατασκευασμένος από λαμαρίνα επιμελώς βαμμένη με ειδικά αντισκωριακά βερνίκια που
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα ασφαλίσεως, λειτουργίας, αυτοματισμών,
ενδείξεων με τις αντίστοιχες για την πλήρη αυτόματη και ασφαλή λειτουργία του
συγκροτήματος και συγκεκριμένα:
Αυτοματισμό άμεσης εκκίνησης αντλίας
Παροχή ρεύματος 3~380 / 400 Volt – 50 Hz
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Είσοδο εξωτερικού ελέγχου από πρεσσοστάτη
Είσοδο εξωτερικού ελέγχου από φλοτεροδιακόπτη
Κλειδί επιλογής αυτόματης – χειροκίνητης - μη λειτουργίας
Ηλεκτρονική θερμική προστασία
Ένδειξη LED για παροχή ρεύματος
Ένδειξη LED για λειτουργία κινητήρα
Ένδειξη LED για προστασία κινητήρα
Ένδειξη LED για προστασία από ξηρή λειτουργία
Ασφάλειες για τον πίνακα
Ασφάλειες για τα βοηθητικά κυκλώματα
Ο πίνακας είναι καταχωρημένος στις λίστες UL και εγκεκριμένος από FM, είναι σύμφωνος με
τον NFPA 20 και η κατασκευή του ακολουθεί τα πρότυπα NEMA 12
Η) Τα όργανα ελέγχου και προστασίας, όπως πιεζοστάτες για τον έλεγχο λειτουργίας του
συγκροτήματος, μανόμετρα, βαλβίδες αντεπιστροφής αθόρυβης λειτουργίας και ελαστικής
έμφραξης, αντικραδασμικά για κάθε αντλία τοποθετούμενα στην αναρρόφηση και
κατάθλιψη, ορειχάλκινο φίλτρο για την προστασία της μεμβράνης της πιεστικής δεξαμενής,
βάνες
ορειχάλκινες στους συλλέκτες αναρροφήσεως-καταθλίψεως των αντλιών,
φλοτεροδιακόπτες, διάφορα εξαρτήματα (τάφ, ρακορ, κλπ) συλλέκτες αντλιών, κλπ είναι
σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
Οι αντλίες είναι προϊόντα ειδικού εργοστασίου και οι χαρακτηριστικές τους φαίνονται σε
έντυπα του κατασκευαστή. Οι χαρακτηριστικές των αντλιών είναι τέτοιες ώστε οι αντλίες να
μπορούν να δώσουν το 150% της ζητούμενης παροχής σε μανομετρικό ύψος 65% του
ζητούμενου.
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της αντλίας με κανονικές στροφές και με την συρταρωτή
βαλβίδα της στην κατάθλιψη κλειστή το μανομετρικό ύψος της δεν ξεπερνά το 120% της
ονομαστικής τιμής.
Κάθε αντλία διακόπτει τη λειτουργία της όταν η πίεση να ανέλθει σε επίπεδο αρκετά
υψηλότερο της ονομαστικής (140% κατά NFPA 20) (κάτι που ισοδυναμεί με διακοπή της
ροής),
Η μέγιστη ιπποδύναμη πέδησης(brake horsepower) κάθε αντλίας δεν ξεπερνά την
ονομαστική ισχύ του κινητήρα της, συμπεριλαμβανομένου και του συντελεστή επισκευής
(service factor).
Η διαβάθμιση των παροχών των αντλιών βάσει του NFPA 20 ακολουθεί τον πίνακα:
ΠΑΡΟΧΗ
ΠΑΡΟΧΗ
gpm m3/h gpm m3/h
25
5.7
400
90.8
50
11.3 450
102.2
100
22.7 500
113.5
150
34.1 750
170.3
200
45.4 1000 227.1
250
56.8 1250 283.9
300
68.2 1500 340.6
Κάθε αντλία πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή υδροστατική σε πίεση 1,5 φορές της μέγιστης
πίεσης λειτουργίας, και καμία περίπτωση λιγότερη από 17 bar. (NFPA 20).
Η ρύθμιση της βοηθητικής αντλίας και η παροχή του πιεστικού δοχείου είναι τέτοια που να
μην αποτρέπει την εκκίνηση της κύριας αντλίας εντός των απαιτούμενων από τον NFPA 20
χρόνων απόκρισης.
Η άντληση του νερού γίνεται από την δεξαμενή πυρόσβεσης μέσω δικτύου σωληνώσεων.
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Οι αντλίες πυρόσβεσης και οι διατάξεις ελέγχου διαθέτουν πιστοποιητικό του κατασκευαστή
τους ότι είναι κατάλληλες για να εγκατασταθούν σε πυροσβεστικό δίκτυο.
Κάθε κύρια αντλία φέρει μανόμετρα στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη, καθώς και την
απαιτούμενη βαλβίδα εξαερώσεως τουλάχιστον ½” . Επίσης, φέρει ανακουφιστική βαλβίδα
με ανοικτό κώνο απορροής του νερού.
Η υδραυλική συνδεσμολογία κάθε αντλίας, η όλη συγκρότηση, κατασκευή και οι
αυτοματισμοί της, καθώς και η χαρακτηριστική λειτουργίας της είναι σύμφωνα με το NFPA
20.
Τα ηλεκτρικά δίκτυα (παροχικά και διανομής) του αντλιοστασίου είναι πυράντοχα και
προφυλαγμένα από τη φωτιά εντός σωληνώσεων.
Οι φλάντζες στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη της αντλίας είναι σύμφωνες με το
AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI).
Οι αντλίες είναι κατάλληλες για πόσιμο νερό συνηθισμένης θερμοκρασίας. είναι
υπολογισμένες και κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η διάβρωση
των δρομέων και των κελυφών από το φαινόμενο της σπηλαίωσης (Cavitation).
Οι αντλίες πυρόσβεσης και οι διατάξεις ελέγχου διαθέτουν πιστοποιητικό του κατασκευαστή
τους ότι είναι κατάλληλες για να εγκατασταθούν σε πυροσβεστικό δίκτυο και ότι έχουν
υποστεί τις δοκιμές και καλύπτουν τις προδιαγραφές του NFPA 20.
Κάθε αντλία έχει περάσει από έλεγχο με θετική πίεση αναρρόφησης.
Το αντλητικό συγκρότημα στο σύνολό του και κάθε επί μέρους τμήμα του (αντλίες, διατάξεις
ελέγχου, παρελκόμενα, κλπ.) ακολουθεί πιστά τις προδιαγραφές του NFPA είναι ισοδύναμο
με τον τύπο PATTERSON
3.17 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PREACTION VALVET & WET
ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ STANDARD RESPONSE, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η αυτόματη κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) είναι ορειχάλκινη κρεμαστού τύπου (pendent)
επιχρωμιωμένη, με διάμετρο εξωτερικού σπειρώματος ¾’’ .
Η κεφαλή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για το βίδωμα τους
επάνω στο εξάρτημα σωλήνα και με κατάλληλα διαμορφωμένη θέση για την γυάλινη
αμπούλα το σπάσιμο της οποίας θα επιτρέπει τη διέλευση και τον καταιονισμό του νερού. Η
αμπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο διαστελλόμενο σε ορισμένη θερμοκρασία σπάει
την αμπούλα. Η διάμετρος του ακροφυσίου είναι ¾ ‘’ και ο συντελεστής καταιονισμού Kfactor 14.Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι τα εξής:
Κ factor :
14
Διάμετρος ακροφυσίου :
¾ “ (17,8 mm)
Διάμετρος σπειρώματος :
¾ “
Θερμοκρασία ενεργοποίησης : 68oC
Στοιχείο :
βολβός
-sec)1/2
Πάχος αμπούλας :
3 mm
H λειτουργία της κεφαλής εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος που
περιέχεται σε ένα κυλινδρικό εξάρτημα διαμέτρου 5mm με δύο ανοξείδωτες σφαίρες που
στεγανοποιούν με teflon. Η κεφαλή ακόμη έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα διαμορφωμένο
δίσκο για τον διασκορπισμό και τον καταιονισμό του νερού.
είναι ισχυρής κατασκευής ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλες για ανάρτηση από το
κάτω μέρος των σωλήνων. φέρει κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει από τον
κατασκευαστικό οίκο), έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία οξειδώσεως ή
άλλου φαινομένου που θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην κανονική λειτουργία
των κεφαλών, έστω και μετά από μακρύ χρονικό διάστημα από την εγκατάστασή τους.
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Η ακτίνα διαβροχής είναι τουλάχιστον 4,9 μέτρα. Το σύνολο των προδιαγραφών της
κεφαλής, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον NFPA 13 για κατηγορία
κινδύνου ordinary hazard.
Οι κεφαλές είναι πιστοποιημένες για μέγιστη πίεση εργασίας 175psi (12,1 bar), ενώ η
υδροστατική δοκιμή στο εργοστάσιο είναι στα 500psi (34,5 bar). Η ελάχιστη πίεση
λειτουργίας των κεφαλών είναι 0,5 bar σύμφωνα με το NFPA13, είναι καταχωρημένα στις
λίστες του UL ή εγκεκριμένα από FM.
Η κεφαλή είναι σχεδιασμένη για τις παροχές και τις επιφάνειες που προβλέπονται από τα
αναφερόμενα στο NFPA13.
Κάθε κεφαλή φέρει χαραγμένα το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής και το
έτος κατασκευής. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα
της EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking standard response ordinary hazard extended coverage
pendent sprinkler.
ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ STANDARD RESPONSE, PENDENT
Οι αυτόματες κεφαλές καταιονισμού (sprinkler)είναι ορειχάλκινες κρεμαστού τύπου
(pendent) επιχρωμιωμένες, με διάμετρο εξωτερικού σπειρώματος ½’’ .
Κάθε κεφαλή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για το βίδωμα
τους επάνω στο εξάρτημα σωλήνα και με κατάλληλα διαμορφωμένη θέση για την γυάλινη
αμπούλα το σπάσιμο της οποίας επιτρέπει τη διέλευση και τον καταιονισμό του νερού. Η
αμπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο διαστελόμενο σε ορισμένη θερμοκρασία σπάει
την αμπούλα.
Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι τα εξής:
Κ factor :
5,6 (80,8 metric)
Διάμετρος ακροφυσίου :
½ “ (12,7 mm)
Διάμετρος σπειρώματος :
½“
Θερμοκρασία ενεργοποίησης : 68oC, 79oC
Στοιχείο :
βολβός
RTI :
120 (m-sec)1/2 Standard Responce
Πάχος αμπούλας :
5 mm
Oι βολβοί έχουν θερμοκρασία ενεργοποίησης, 68 oC για τους συνήθεις χώρους και 79 oC για
χώρους με θερμοκρασία που μπορεί να ξεπεράσει τους 40 oC. Τα αντίστοιχα χρώματα του
βολβού είναι κόκκινο και κίτρινο ( κατά τους κανονισμούς F.O.C).
H λειτουργία της κεφαλής εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος που
περιέχεται σε ένα κυλινδρικό εξάρτημα διαμέτρου 5mm με δύο ανοξείδωτες σφαίρες που
στεγανοποιούν με teflon. Η κεφαλή ακόμη έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα διαμορφωμένο
δίσκο για τον διασκορπισμό και τον καταιονισμό του νερού.
είναι ισχυρής κατασκευής ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλες για ανάρτηση από το κάτω
μέρος των σωλήνων.
φέρουν κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει από τον κατασκευαστικό οίκο),
έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία οξειδώσεως ή άλλου φαινομένου που θα
μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην κανονική λειτουργία των κεφαλών, έστω και μετά
από μακρύ χρονικό διάστημα από την εγκατάστασή τους.
Η ακτίνα διαβροχής, όπως και το σύνολο των προδιαγραφών της κεφαλής, ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον NFPA 13 για κατηγορία κινδύνου ordinary hazard.
Οι κεφαλές είναι πιστοποιημένες για μέγιστη πίεση εργασίας 175psi (12,1 bar), ενώ η
υδροστατική δοκιμή στο εργοστάσιο είναι στα 500psi (34,5 bar). Η ελάχιστη πίεση
λειτουργίας των κεφαλών είναι 0,5 bar σύμφωνα με το NFPA13.
είναι καταχωρημένες στις λίστες του UL ή εγκεκριμένες από FM.
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Κάθε κεφαλή φέρει χαραγμένα το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής και το
έτος κατασκευής. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα
της EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι ισοδύναμες με τον
τύπο viking standard response ordinary hazard pendent sprinkler.
ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ STANDARD RESPONSE, ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ (CONCEALED)
Η αυτόματη κεφαλή καταιωνισμού (sprinkler) είναι ορειχάλκινη κρυφού τύπου (concealed)
επιχρωμιωμένη, με διάμετρο εξωτερικού σπειρώματος ½’’.
Ο σχεδιασμός της επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους ώστε να διευκολύνονται οι ιδιότητες
κάλυψης στην ψευδοροφή. αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μέρη, τον καταιονιστήρα και
την τάπα κάλυψης. Η τάπα κάλυψης είναι υψηλής αισθητικής σε λευκό χρώμα.
Η κεφαλή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για το βίδωμα τους
επάνω στο εξάρτημα σωλήνα και με κατάλληλα διαμορφωμένη θέση για την γυάλινη
αμπούλα το σπάσιμο της οποίας επιτρέπει τη διέλευση και τον καταιονισμό του νερού. Η
αμπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο διαστελλόμενο σε ορισμένη θερμοκρασία σπάει
την αμπούλα.
Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι τα εξής:
Κ factor :
5,6 (80,8 metric)
Διάμετρος ακροφυσίου :
½ “ (12,7 mm)
Διάμετρος σπειρώματος :
½“
Θερμοκρασία ενεργοποίησης : 68oC
Στοιχείο :
βολβός
RTI :
120 (m-sec)1/2 Standard Responce
Πάχος αμπούλας :
5 mm
Oι βολβοί έχουν θερμοκρασία ενεργοποίησης, 68 oC για τους συνήθεις χώρους. Το χρώμα
του βολβού είναι κόκκινο ( κατά τους κανονισμούς F.O.C).
H λειτουργία της κεφαλής εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος που
περιέχεται σε ένα κυλινδρικό εξάρτημα διαμέτρου 5mm με δύο ανοξείδωτες σφαίρες που
στεγανοποιούν με teflon. Η κεφαλή ακόμη έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα διαμορφωμένο
δίσκο για τον διασκορπισμό και τον καταιονισμό του νερού. είναι ισχυρής κατασκευής
ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλες για ανάρτηση από το κάτω μέρος των σωλήνων.
φέρει κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει από τον κατασκευαστικό οίκο), έτσι
ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία οξειδώσεως ή άλλου φαινομένου που θα
μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην κανονική λειτουργία των κεφαλών, έστω και μετά
από μακρύ χρονικό διάστημα από την εγκατάστασή τους.
Η ακτίνα διαβροχής, όπως και το σύνολο των προδιαγραφών της κεφαλής, ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον NFPA 13 για κατηγορία κινδύνου ordinary hazard.
Οι κεφαλές είναι πιστοποιημένες για μέγιστη πίεση εργασίας 175psi (12,1 bar), ενώ η
υδροστατική δοκιμή στο εργοστάσιο είναι στα 500psi (34,5 bar). Η ελάχιστη πίεση
λειτουργίας των κεφαλών είναι 0,5 bar σύμφωνα με το NFPA13.είναι καταχωρημένα στις
λίστες του UL ή εγκεκριμένα από FM. Κάθε κεφαλή φέρει χαραγμένα το όνομα του
κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής και το έτος κατασκευής. προέρχονται από
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά
κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά φέρουν
σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking standard response
ordinary hazard concealed pendent sprinkler.
ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ STANDARD RESPONSE, ΠΛΕΥΡΙΚΗ (SIDEWALL)
Η αυτόματη κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) είναι ορειχάλκινη, πλευρική (horizontal
sidewall), επιχρωμιωμένη, με διάμετρο εξωτερικού σπειρώματος ½’’ .
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είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργείται η κατάλληλη διαβροχή του
χώρου, όντας η κεφαλή τοποθετημένη σε οριζόντια διεύθυνση πάνω σε πλευρικά
τοιχώματα.Η κεφαλή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για το
βίδωμα τους επάνω στο εξάρτημα σωλήνα και με κατάλληλα διαμορφωμένη θέση για την
γυάλινη αμπούλα το σπάσιμο της οποίας επιτρέπει τη διέλευση και τον καταιονισμό του
νερού. Η αμπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο διαστελλόμενο σε ορισμένη
θερμοκρασία σπάει την αμπούλα.
Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι τα εξής:
Κ factor :
5,6 (80,8 metric)
Διάμετρος ακροφυσίου :
½ “ (12,7 mm)
Διάμετρος σπειρώματος :
½“
Θερμοκρασία ενεργοποίησης : 68oC
Στοιχείο :
βολβός
RTI :
120 (m-sec)1/2 Standard Responce
Πάχος αμπούλας :
5 mm
Oι βολβοί έχουν θερμοκρασία ενεργοποίησης, 68 oC για τους συνήθεις χώρους. Το χρώμα
του βολβού είναι κόκκινο ( κατά τους κανονισμούς F.O.C).
H λειτουργία της κεφαλής εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος που
περιέχεται σε ένα κυλινδρικό εξάρτημα διαμέτρου 5mm με δύο ανοξείδωτες σφαίρες που
στεγανοποιούν με teflon. Η κεφαλή ακόμη έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα διαμορφωμένο
δίσκο για τον διασκορπισμό και τον καταιονισμό του νερού. είναι ισχυρής κατασκευής
ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλες για ανάρτηση από το πλευρικό μέρος των
σωλήνων.φέρει κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει από τον κατασκευαστικό
οίκο), έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία οξειδώσεως ή άλλου φαινομένου
που θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην κανονική λειτουργία των κεφαλών, έστω
και μετά από μακρύ χρονικό διάστημα από την εγκατάστασή τους.
Η ακτίνα διαβροχής, όπως και το σύνολο των προδιαγραφών της κεφαλής, ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον NFPA 13 για κατηγορία κινδύνου ordinary hazard.
Οι κεφαλές είναι πιστοποιημένες για μέγιστη πίεση εργασίας 175psi (12,1 bar), ενώ η
υδροστατική δοκιμή στο εργοστάσιο θα είναι στα 500psi (34,5 bar). Η ελάχιστη πίεση
λειτουργίας των κεφαλών είναι 0,5 bar σύμφωνα με το NFPA13.
είναι καταχωρημένα στις λίστες του UL ή εγκεκριμένα από FM.
Κάθε κεφαλή φέρει χαραγμένα το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής και το
έτος κατασκευής. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα
της EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking standard response ordinary hazard pendent sprinkler.
ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ
Οι αυτόματες κεφαλές καταιωνισμού (sprinkler) τύπου κουρτίνας είναι ορειχάλκινες
επιχρωμιωμένες, με διάμετρο εξωτερικού σπειρώματος ½’’ .
Κάθε κεφαλή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για το βίδωμα
τους επάνω στο εξάρτημα σωλήνα. Οι κεφαλές είναι ανοικτές, κατευθυνόμενης ροής, που
δημιουργούν ομοιόμορφη διανομή του καταιονιζόμενου νερού για ακτίνα 180ο σε μορφή
κουρτίνας.
Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι τα εξής:
Κ factor :
5.6 (81 metric)
Διάμετρος ακροφυσίου :
½ “
Διάμετρος σπειρώματος :
½“
είναι ισχυρής κατασκευής ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλες για ανάρτηση από το κάτω
μέρος των σωλήνων.
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φέρουν κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει από τον κατασκευαστικό οίκο),
έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία οξειδώσεως ή άλλου φαινομένου που θα
μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην κανονική λειτουργία των κεφαλών, έστω και μετά
από μακρύ χρονικό διάστημα από την εγκατάστασή τους.
Η ακτίνα διαβροχής, όπως και το σύνολο των προδιαγραφών της κεφαλής,ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον NFPA 13 για κατηγορία κινδύνου ordinary hazard.
Οι κεφαλές είναι πιστοποιημένες για μέγιστη πίεση εργασίας 175psi (12,1 bar), ενώ η
υδροστατική δοκιμή στο εργοστάσιο είναι στα 500psi (34,5 bar). Η ελάχιστη πίεση
λειτουργίας των κεφαλών είναι 0,5 bar σύμφωνα με το NFPA13.
είναι καταχωρημένες στις λίστες του UL ή εγκεκριμένες από FM.
Κάθε κεφαλή φέρει χαραγμένα το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής και το
έτος κατασκευής. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα
της EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι ισοδύναμες με τον τύπο victaulic V10
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΛΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ
Υλικά
Σε κάθε σύστημα βαλβίδας προενέργειας απλού κλειδώματος κυκλικής λειτουργίας
περιλαμβάνονται:
Οι διατάξεις κεντρικής παροχής ύδατος, ελέγχου και αποστράγγισης δικτύου
Η βαλβίδα προενέργειας απλού κλειδώματος κυκλικής λειτουργίας
Η βαλβίδα ελέγχου ροής του συστήματος, συναρμολογημένη με όλα τα παρελκόμενα
της
Η κύρια βαλβίδα αντεπιστροφής ροής του συστήματος συναρμολογημένη με όλα της
τα παρελκόμενα
Το συγκρότημα παροχής και διατήρησης της πίεσης (αεροσυμπιεστής, ρυθμιστής
πίεσης)
Όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα (φίλτρα, βαλβίδες, μανόμετρα, πιεζοστάτες,
πνευματικοί/ ηλεκτρικοί ενεργοποιητές, διατάξεις και συσκευές ελέγχου πιέσεων και
παροχών κτλ.) προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα, βάσει των
απαιτήσεων του NFPA και των προδιαγραφών του κατασκευαστή.
Ο πίνακας ελέγχου του συστήματος
Το σύστημα λειτουργεί ακολουθώντας τις αρχές ενός συστήματος προενέργειας όπως
περιγράφονται στον NFPA 13.
Η βαλβίδα απλής προενέργειας κυκλικής λειτουργίας περιλαμβάνει ένα σύνολο από
παρελκόμενα που συνδεόμενα κατάλληλα, ως σύνολο να αποτελούν τη βαλβίδα απλής
προενέργειας κυκλικής λειτουργίας.
Η σύνθεση της βαλβίδας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
- Μία κανονικά ανοικτή ηλεκτρική σωληνοειδή βαλβίδα.
- Μία κανονικά κλειστή ηλεκτρική σωληνοειδή βαλβίδα.
- Έναν ανιχνευτή ροής ύδατος που δίνει συναγερμό
- Μία ανακουφιστική βαλβίδα
- Έναν πνευματικό ενεργοποιητή
- Έναν πιεζοστάτη ελέγχου πίεσης αέρα
- Μια βαλβίδα συναγερμού απολύτου διακοπής ροής
- Μία βαλβίδα ελέγχου συναγερμού
- Διάταξη πλήρωσης με νερό
- Μία διπλής διόδου βαλβίδα αντεπιστροφής
- Μία βαλβίδα ελέγχου ροής,
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- Μία χειροκίνητη διάταξη ανοίγματος εκτάκτου ανάγκης
- Ένα μανόμετρο στο θάλαμο πλήρωσης με κα τρίοδη βαλβίδα
- Ένα μανόμετρο στην παροχή νερού και μία τρίοδη βαλβίδα.
Ο τρόπος συναρμολόγησης όλων των ανωτέρω και των υπολοίπων παρελκομένων, ώστε να
γίνει η σύνθεση της βαλβίδας απλής προενέργειας κυκλικής λειτουργίας, έχει γίνει από των
κατασκευαστή του συστήματος και βρίσκεται στη λίστα του UL για χρήση στο εν λόγω
σύστημα.
Η βαλβίδα απλής προενέργειας κυκλικής λειτουργίας έχει τοποθετηθεί προσυγκροτημένη κα
προσυναρμολόγημένη. Η σύνθεσή της είναι καταχωρημένη στις λίστες του UL ή εγκεκριμένη
από FM.
είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking firecycle III cycling single interlocked preaction valve trim.
Η βαλβίδα ελέγχου ροής χρησιμοποιείται για αυτόματο ή χειροκίνητο ανοιγοκλείσιμο της
παροχής του νερού. περιλαμβάνει κλαπέ που λειτουργεί με τη βοήθεια ελατηρίου.
Η βαλβίδα ελέγχου ροής (flow control valve) πρέπει να περιλαμβάνει υδραυλική βαλβίδα
ανακούφισης πίεσης (PORV) για να εξασφαλίζεται πως το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό,
δηλαδή με ροή ύδατος, στην περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος.
είναι κατασκευασμένη ώστε η δύναμη του ελατηρίου και η διαφορά πίεσης στο κλαπέ να την
κλείνει όταν το σύστημα ανίχνευσης ή ενεργοποίησης επαναπρογραμματίζεται.
Το σώμα της βαλβίδας είναι από ελατό σίδηρο 60-40-18. Όλα τα εξαρτήματά της είναι
γαλβανισμένα.
Το διάφραγμα της βαλβίδας είναι από συνθετικό ελαστικό EPDM. Το ελατήριο και οι βίδες
είναι ανοξείδωτα.
Η έδρα είναι ορειχάλκινη UNS 84400.
είναι πιστοποιημένη για μέγιστη πίεση εργασίας 16 bar. είναι καταχωρημένη στις λίστες του
UL ή εγκεκριμένη από FM.
είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking H-1.
Η βαλβίδα αντεπιστροφής συστήματος απλής προενέργειας κυκλικής λειτουργίας φέρει
μανταλωμένο κλαπέ. περιλαμβάνει εξόδους για συνδέσεις με μανόμετρα στην πλευρά της
παροχής και στην πλευρά του δικτύου και επίσης έξοδο αποστράγγισης, βάσει των οδηγιών
του NFPA 13. περιλαμβάνουν και αφαιρούμενο καπάκι πρόσβασης για την περιοδική
επιθεώρησή τους, όπως απαιτείται από τον NFPA 25.
Η βαλβίδα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε κατακόρυφη θέση.
Υλικά κατασκευής:
-Σώμα: ελατός χυτοσίδηρος ASTM 395 (60-45-15) και ASTM 536 (65-45-12)
-Διάφραγμα βαλβίδας και έδρα: ορείχαλκος UNS-C84400
-Στεγανοποιητικό υλικό: EPDM 70 ASTM 200
-Διαφορική πίεση στη βαλβίδα:1:2
-Πίεση λειτουργίας 300 psi (2065 kpa)
-Πίεση υδροστατικής δοκιμής: 600 psi (4135 kpa)
είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking F-1 easy riser check valve.
Η συσκευή διατήρησης πίεσης στο δίκτυο περιλαμβάνει by pass παροχής αέρα διατομής ¼”
με ρυθμιστή πίεσης για επί τόπου ρύθμιση, με ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα
αντεπιστροφής για να εξαλείφει τις απώλειες όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία.
πρέπει να είναι σεταρισμένη από τον κατασκευαστή σε πίεση 40psi.
Το σώμα της και τα καπάκι είναι ορειχάλκινο UNS-C84400. Το διάφραγμά της είναι από
neoprene ASTM D2000. Το ελατήριο είναι ανοξείδωτο.
είναι καταχωρημένη στις λίστες του UL ή εγκεκριμένη από FM.
είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking D-2 air maintenance device.
Κάθε σύστημα περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη παροχή αέρα για την έλεγχο της ακεραιότητας του
δικτύου σωληνώσεων. Ο αέρας στο δίκτυο διατηρείται σε πίεση 30psi. Ένας πνευματικός
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ενεργοποιητής μεταξύ της παροχής αέρα και του δικτύου διασφαλίζει την ασφαλή
λειτουργία του συστήματος.
Η συσκευή διατήρησης πίεσης στο δίκτυο περιλαμβάνει by pass παροχής αέρα διατομής ¼”
με ρυθμιστή πίεσης για επί τόπου ρύθμιση, με ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα
αντεπιστροφής για να εξαλείφει τις απώλειες όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία.
πρέπει να είναι σεταρισμένη από τον κατασκευαστή σε πίεση 40psi.
Το σώμα της και τα καπάκι είναι ορειχάλκινο UNS-C84400. Το διάφραγμά της είναι από
neoprene ASTM D2000. Το ελατήριο είναι ανοξείδωτο.
είναι καταχωρημένη στις λίστες του UL και εγκεκριμένη από FM.
είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking D-2 air maintenance device.
Ο αεροσυμπιεστής παρέχει αέρα στο δίκτυο των sprinkler που είναι συνδεδεμένος με τις
στήλες.
Ο αεροσυμπιεστής είναι εμβολοφόρος, αερόψυκτος, μονού σταδίου, χωρίς λάδι, πιέσεως
λειτουργίας 10atm. κινείται από ηλεκτροκινητήρα μέσω ιμάντα, ο οποίος προστατεύεται με
κάλυμμα για την αποφυγή βλαβών ή ατυχημάτων.
έχει την ικανότητα παροχής 1,4 cfm σε πίεση 50psi. Και ο κινητήρας του έχει ισχύ ¼ του ίππου.
Η εκροή του αεροσυμπιεστή είναι συνδεδεμένη με βαλβίδα ανακούφισης ρυθμισμένη σε
πίεση 65psi. Η σωλήνωση εκροής περιλαμβάνει και βάνα αντεπιστροφής ¼” για να αποτρέπει
απώλειες πίεσης στο σύστημα.
είναι εγκεκριμένος από FM.
είναι ισοδύναμος με τον τύπο viking E-2 air maintenance compressor.
Τα μανόμετρα αέρα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν πιέσεις έως 6 bar.
Το καντράν είναι άσπρο και οι ενδείξεις μαύρες.
Κάθε μανόμετρο συνοδεύεται από ορειχάλκινο κρουνό δύο διευθύνσεων.
είναι καταχωρημένα στις λίστες του UL ή εγκεκριμένα από FM.
είναι ισοδύναμα με τον τύπο viking part No 01124A.
Κάθε σύστημα προενέργειας απλού κλειδώματος κυκλικής λειτουργίας εφοδιάζεται με
ηλεκτρικό πίνακα αποδέσμευσης (release control panel), με εφεδρική ενέργεια για 90 ώρες.
αναγγέλλει συναγερμό στις ακόλουθες περιπτώσεις: χαμηλή πίεση συστήματος,
απενεργοποίηση ζώνης πυρανίχνευσης, απουσία ηλεκτρικού ρεύματος, χαμηλή μπαταρία,
ανεπαρκή καλωδίωση πεδίου.
Η κατακόρυφη στήλη του συστήματος φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής εδραζόμενη σε
καουτσούκ με συνδέσεις για μανόμετρα και για την κεντρική αποστράγγιση του δικτύου. Η
βαλβίδα αντεπιστροφής φέρει αφαιρούμενη πλάκα εισόδου για να εξασφαλίζεται
περιοδικός έλεγχος βάσει των διαδικασιών του NFPA 25.
περιλαμβάνεται δοχείο αέρα, αεροσυμπιεστή και συσκευή διατήρησης πίεσης, για την
διατήρηση του δικτύου σε πίεση και τον έλεγχό του.
Κάθε σύστημα αναφέρεται στις λίστες του UL και έχει εγκατασταθεί βάσει των οδηγιών του
κατασκευαστή.
Το όλο σύστημα είναι εγκατεστημένο εντός χαλύβδινου ερμαρίου κατασκευασμένου βάσει
των προδιαγραφών NEMA 12. Στο ερμάριο περικλείεται όλο το σύστημα απλής
προενέργειας κυκλικής λειτουργίας με τα παρελκόμενά του, μαζί με τον πίνακα ελέγχου με
τις ηλεκτρικές συνδέσεις του, και με τις σωληνοειδείς βαλβίδες και τους πιεζοστάτες,
προεγκατεστημένο, προσυναρμολογημένο και ελεγμένο. Όλα τα εξαρτήματα που συνθέτουν
το σύστημα, οι συνδέσεις μεταξύ τους, τα υλικά και οι καλωδιώσεις ακολουθούν τις
απαιτήσεις του NFPA 13.
Το ερμάριο φέρει βαφή φούρνου (πούντρα) εσωτερικά και εξωτερικά με αντισκωρική
προστασία σε χρώμα κόκκινο RAL3000. Η πόρτα του ερμαρίου φέρει «φινιστρίνια» που να
δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των μανομέτρων όπως και παράθυρο γα τον έλεγχο
της λειτουργίας του πίνακα.
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το ερμάριο να περιλαμβάνει ξεχωριστά πορτάκια για πρόσβαση στον πίνακα ενεργοποίησης
και εκτάκτου ανάγκης. Η πόρτα του ερμαρίου φέρει περιμετρικά ελαστικό παρέμβυσμα για
περιορισμό των δονήσεων
Το όλο σύστημα βαλβίδας απλής προενέργειας κυκλικής λειτουργίας προσυγκροτημένο
εντός ερμαρίου είναι το Viking firecycle III-OH cycling single interlocked preaction system
totalpac.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ
Τα συστήματα συναγερμού υγρού δικτύου εντός ερμαρίου είναι πλήρως αυτόματα,
σχεδιασμένα για λειτουργία on/off. Με τις επί μέρους βαλβίδες και λοιπά παρελκόμενα που
τα συνθέτουν αποτελούν πλήρη λειτουργικό σύστημα.
Κάθε σύστημα λειτουργεί ακολουθώντας τις αρχές ενός συστήματος καταιονισμού υγρού
δικτύου όπως περιγράφονται στον NFPA 13.
Κάθε σύστημα αναφέρεται στις λίστες του UL και έχει εγκατασταθεί βάσει των οδηγιών του
κατασκευαστή.
είναι εγκατεστημένα εντός χαλύβδινων ερμαρίων κατασκευασμένων βάσει των
προδιαγραφών NEMA 12. Σε κλαθε ερμάριο περικλείεται όλο το σύστημα υγρού δικτύου με
τα παρελκόμενά του, προεγκατεστημένο, προσυναρμολογημένο και ελεγμένο. Όλα τα
εξαρτήματα που συνθέτουν το σύστημα, οι συνδέσεις μεταξύ τους, τα υλικά και οι
καλωδιώσεις ακολουθούν τις απαιτήσεις του NFPA 13.
Η βαλβίδα αντεπιστροφής φέρει αφαιρούμενη πλάκα εισόδου για να εξασφαλίζεται
περιοδικός έλεγχος βάσει των διαδικασιών του NFPA 25.
Στο σύστημα υγρού δικτύου περιλαμβάνονται:
Οι διατάξεις κεντρικής παροχής ύδατος, ελέγχου και αποστράγγισης δικτύου
Η βαλβίδα ελέγχου του συστήματος με ένδειξη θέσης (βάννα πεταλούδας),
συναρμολογημένη με όλα της τα παρελκόμενά της
Η αντεπίστροφη βαλβίδα συναγερμού του συστήματος συναρμολογημένη με όλα
της τα παρελκόμενά της
Όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα (φίλτρα, βαλβίδες, πιεζοστάτες, υδροκούδουνο,
θάλαμο εξισσορόπησης, κτλ.) προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το
σύστημα, βάσει των απαιτήσεων του NFPA και των προδιαγραφών του κατασκευαστή.
Η βαλβίδα συναγερμού έχει τοποθετηθεί στην κεντρική παροχή πυροσβεστικού δικτύου
επιτρέποντας την διέλευση νερού σε περίπτωση ενεργοποιήσεως κεφαλής sprinkler ή
πυροσβεστικής φωλιάς.
είναι τύπου διαφράγματος (clapper) με αυλακωτή, στεγανοποιητική διαμόρφωση, εξωτερική
σωλήνωση παράκαμψης και αφαιρετό κάλυμμα επίσκεψης του διαφράγματος. είναι
κατάλληλη για χρήση σε δίκτυο πυρόσβεσης υγρού τύπου.
περιλαμβάνει εξωτερικό by pass για να εξαλείφονται πιθανοί εσφαλμένοι συναγερμοί από
αυξομειώσεις της πίεσης στο δίκτυο.
φέρει εξόδους σύνδεσης με μανόμετρα στην πλευρά της παροχής, στην πλευρά του δικτύου,
δηλαδή εκατέρωθεν του διαφράγματος.
Υλικά κατασκευής :
- Σώμα: ελατός χυτοσίδηρος (Ductile iron) ASTM Α536 (65-45-12)
- Κάλυμμα θυρίδας επίσκεψης: χάλυβας ASTM A715 Grade 50HSLA
-Διάφραγμα : Ανοξείδωτος χάλυβας UNS-C30400
- Εδρα: ορείχαλκος
- Στεγανοποιητικός δακτύλιος: E.P.D.M. ASTM D2000
- Δοκιμή υδροστατική 600 psi (4135 kpa) με ανοιχτό διάφραγμα.
- Πίεση λειτουργίας: 300 psi (2065 kpa)
είναι καταχωρημένη στις λίστες του UL ή εγκεκριμένη από FM.
είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking J-1.
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Ο θάλαμος εξισορρόπησης είναι ένα μικρό, δοχείο που εγκαθίσταται μαζί με τη βαλβίδα
συναγερμού υγρού τύπου και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει την πιθανότητα ψευδών
συναγερμών σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πηγή υδροδότησης μεταβλητής πίεσης.
τοποθετείται στην αναχώρηση της στήλης του πυροσβεστικού δικτύου. Με τη χρήση του
αποφεύγονται πιθανοί εσφαλμένοι συναγερμοί.
Ογκος δοχείου περίπου 3,8 λίτρα, σωλήνωση εισόδου 3/4", εξόδου 1/2".
Υλικά κατασκευής:
- Σώμα: σφαιροειδής χυτοσίδηρος 65-45-12
- Απαιτούμενα υλικά: Βάνα αποφρακτική για έλεγχο λειτουργίας, απορροή 1/8".
- Χαρακτηριστικά: αυτόματη απορροή του θαλάμου.
- Πίεση λειτουργίας 300 psi (2100 kpa)
- Βάρος περίπου 8 kg.
είναι καταχωρημένο στις λίστες του UL και εγκεκριμένο από FM.
είναι ισοδύναμο με τον τύπο viking C-1.
Στο υδροκούδουνο ενεργοποιείται μηχανισμός θορύβου με τη ροή νερού μέσα από αυτό.
είναι συνδεδεμένο με το θάλαμο εξισορρόπησης για τον περιορισμό των εσφαλμένων
ενεργοποιήσεων.
είναι συνδεδεμένο με φίλτρο για την αποφυγή επικάθισης σκόνης.
Τα μέρη που το συνθέτουν είναι κατασκευασμένα από υλικά που είναι ανθεκτικά στη
διάβρωση ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, γαλβανισμένος σίδηρος, κλπ.
Το κουδούνι έχει διάμετρο 20 cm τουλάχιστον και το σύστημα συνδέεται μέσω σπειρωμάτων
3/4" στην είσοδο και 1" στην απορροή, και περιλαμβάνεται o συνδετήριος άξονας κινητήρα
/ κουδουνιού και το απαραίτητο φίλτρο νερού.
Στάθμη ήχου 90 db τουλάχιστον.
Απαιτούμενη διαφορική πίεση λειτουργίας 5 psi (34,47 kpa).
Βάρος 5 kg περίπου.
Πίεση λειτουργίας: 175 psi (1207 kpa).
είναι καταχωρημένο στις λίστες του UL και εγκεκριμένο από FM
είναι ισοδύναμο με τον τύπο viking F-2.
το ερμάριο να περιλαμβάνει ξεχωριστά πορτάκια για πρόσβαση στον πίνακα ενεργοποίησης
και εκτάκτου ανάγκης. Η πόρτα του ερμαρίου φέρει περιμετρικά ελαστικό παρέμβυσμα για
περιορισμό των δονήσεων
Τα συστήματα βαλβίδας υγρού δικτύου προσυγκροτημένα εντός ερμαρίου νοούνται πλήρως
εγκατεστημένα στο δίκτυο πυρόσβεσης με όλα τα απαιτούμενα υλικά, εξαρτήματα,
μικροϋλικά για την ορθή λειτουργία τους, δοκιμασμένα υδροστατικά και λειτουργικά, έτοιμα
προς λειτουργία.
Το όλο σύστημα υγρού δικτύου προσυγκροτημένο εντός ερμαρίου είναι το Viking totalpac
wet system.
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ
Ο μετρητής ροής είναι κατασκευασμένος αποκλειστικά για την παρακολούθηση συστημάτων
πυροπροστασίας. έχει διατομή 6”. Θα αποτελείται από έναν καλιμπραρισμένο σωλήνα
venturi με προσαρτημένο μετρητή με οθόνη ενδείξεων και ενδείξεις ροής σε m3/h.
Το κέλυφος του μετρητή είναι κατασκευασμένο από χάλυβα Schedule 40, σύμφωνα με το
ASTM A-53 (έως 4”) και σύμφωνα με το ASTM A-53 τάξης Β για μεγαλύτερες διατομές.
Ο κώνος είναι κατασκευασμένος από χάλυβα σύμφωνα με το ASTM B-124.
Η βαλβίδα του δείκτη είναι από κίτρινο ορείχαλκο σύμφωνα με το ASTM B-124 και η
σωλήνωση από κίτρινο ορείχαλκο σύμφωνα με το ASTM B-16.
είναι κατάλληλος για μέγιστη πίεση εργασίας στο δίκτυο 35 bar. Θα είναι καταχωρημένος
στις λίστες του UL ή εγκεκριμένος από FM.
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προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα
υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι ισοδύναμος με τον τύπο victaulic S735.
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Οι βαλβίδες δοκιμής και αποστράγγισης έχουν χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την
αποστράγγιση των δικτύων sprinkler. ενσωματώνουν λειτουργίες ελέγχου δικτύου και
ταχείας αποστράγγισης σε μία και μόνη μονάδα. Κάθε συσκευή περιλαμβάνει βαλβίδα
μέτρησης με ενσωματωμένο ακροφύσιο και τζάμι παρακολούθησης και βαλβίδα
αποστράγγισης με τζάμι παρακολούθησης στην ίδια μονάδα. Οι δύο βαλβίδες είναι
ενσωματωμένες σε ενιαίο σώμα.
φέρουν έξοδο για σύνδεση με μανόμετρο και ενσωματωμένη βαλβίδα ανακούφισης
Το σώμα της βαλβίδας και τα εσωτερικά της τμήματα είναι από ορείχαλκο, εκτός από το
ελατήριο που είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 316.
Τα τζαμάκια είναι από πολυκαρβονικό υλικό. Τα παξιμάδια του στυπιοθλίπτη είναι
κατασκευασμένα από κράμα χαλκού και η ακίδα ένδειξης από ανθρακούχο χάλυβα με
επικάλυψη ψευδαργύρου.
Η στρόφιγγα είναι από ελατό σίδηρο, η ταμπέλες από αλουμίνιο και οι έδρες των βαλβίδων
από συνθετικό ελαστικό EPDM.
είναι κατάλληλες για μέγιστη πίεση εργασίας στο δίκτυο 300psi. είναι καταχωρημένες στις
λίστες του UL ή εγκεκριμένες από FM.
είναι ισοδύναμος με τον τύπο Viking A-1
ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ
είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πυρόσβεσης. παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της
πίεσης στην έξοδο, χειροκίνητα στη επιθυμητή τιμή.
Το σώμα είναι κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο, κατά ASTM 536 ή ορειχάλκινο κατά
ASTM B62.
Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό των μειωτών είναι ορειχάλκινα.
είναι διατομής 6”.
έχουν φλαντζωτά άκρα.
περιλαμβάνουν εξισσοροπιστική διάταξη (ανακουφιστική βαλβίδα ¾ “)
είναι κατάλληλοι για μέγιστη πίεση εργασίας στο δίκτυο 300psi. είναι καταχωρημένες στις
λίστες του UL ή εγκεκριμένες από FM. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO
9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι ισοδύναμες με τον τύπο Claval 90G-21
3.18 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
Η πυροσβεστική φωλιά αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο με θύρα επίσης μεταλλική, που
‘εχει εγκατασταθεί εντοιχισμένη όπου είναι δυνατό, έτσι ώστε η εξωτερική επιφάνεια της
πόρτας να είναι "πρόσωπο" με τον τοίχο. Η πόρτα στηρίζεται σε εσωτερικούς (κρυφούς)
μεντεσέδες ασφαλείας και φέρει χειρολαβή από αλουμίνιο.
Το ερμάριο έχει κατασκευασθεί από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5mm με τις αναγκαίες
ενισχύσεις στις θέσεις στηρίξεως των διαφόρων εξαρτημάτων της πόρτας κ.λ.π. Το ερμάριο
έχει βαφτεί με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις εποξειδική βαφή. H βαφή έχει γίνει
αφού πρώτα απομακρυνθούν τελείως οι σκουριές. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αντοχή της
βαφής, τα ερμάρια έχουν μπει σε κλίβανο σε 100-120°C επί 15-30 λεπτά.
Η πόρτα έχει ένα άκαμπτο πλαίσιο, κρυφούς μεντεσέδες «βαρέως τύπου» και μάνδαλο ( όχι
κλειδαριά ) που να ανοίγει εύκολα.
Όλες οι φωλιές έχουν θέση για φορητό πυροσβεστήρα 6 kg.
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Στην μπροστινή όψη του σταθμού αναγράφεται με τυποποιημένα γράμματα η λέξη
"Πυροσβεστική Φωλιά".
Στο εσωτερικό κάθε φωλιάς προβλέπονται:
(α) Ειδική αποφρακτική βάνα, ορειχάλκινη, με κεκλιμένη έδρα και επιστόμιο χειρισμού
τύπου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαμέτρου 1 3/4”. Στην έξοδο θα φέρει κατάλληλο
ημισύνδεσμο από ντουραλουμίνιο τύπου “STORTZ”
(β) Εύκαμπτος σωλήνας πυροσβέσεως (μάνικα) διαμέτρου 1 3/4˝ από συνθετικές ίνες με
εσωτερική επένδυση ελαστικού μήκους 20 m και πάχους τουλάχιστον 1mm, ο οποίος σε
αμφότερα τα άκρα του θα φέρει ταχυσυνδέσμους τύπου «STORTZ», από τους οποίους ο μεν
ένας θα συνδέεται με την αποφρακτική δικλείδα ο δε άλλος με το ακροφύσιο.
(γ) Τύμπανο περιέλιξης εύκαμπτου σωλήνα από χαλυβδοελάσματα 1mm, με δυνατότητα να
στραφεί έξω από την Π.Φ. κατά 270ο.
(δ) Αυλός (ακροφύσιο) από ντουραλουμίνιο με αυξομειούμενη διάμετρο (ρυθμιζόμενης
βολής) που θα δίνει την δυνατότητα εκτόξευσης ευθείας δέσμης και προπετάσματαος νερού
("FOG"). Θα φέρει κατάλληλο ημισύνδεσμο για σύνδεση με τον πυροσβεστικό σωλήνα
Σε ξεχωριστό διαμέρισμα του ερμαρίου και με θύρα ξεχωριστή τοποθετείται φορητός
πυροσβεστήρας 6 Kg ξηράς κόνεως.
Στο εσωτερικό μέρος της φωλιάς υπάρχει πλαστικοποιημένο φύλλο με οδηγίες χρήσεως κατά
τρόπο σαφή και ευδιάκριτο.
Η πυροσβεστική φωλιά είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα παραρτήματα των
Πυροσβεστικών Διατάξεων.
Οι Π.Φ. νοούνται πλήρως τοποθετημένες και συνδεδεμένες με το μόνιμο πυροσβεστικό
δίκτυο του κτιρίου, δοκιμασμένες και σε λειτουργία.
Θα είναι ισοδύναμες με τον τύπο anber F-7
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ (Σ.Ε.Π.Ε)
Οι πυροσβεστικοί σταθμοί έχουν εγκατασταθεί πλησίον ορισμένων πυροσβεστικών φωλεών
(ανά τρεις Π.Φ.) και στον ίδιο τοίχο με αυτές.
αποτελούνται από μεταλλικό ερμάριο με θύρα επίσης μεταλλική, που έχει εγκατασταθεί
εντοιχισμένη όπου είναι δυνατό, έτσι ώστε η εξωτερική επιφάνεια της πόρτας να είναι
"πρόσωπο" με τον τοίχο. Η πόρτα στηρίζεται σε εσωτερικούς (κρυφούς) μεντεσέδες
ασφαλείας και φέρει χειρολαβή από αλουμίνιο.
Στην μπροστινή όψη του σταθμού θα αναγράφεται με τυποποιημένα γράμματα η λέξη
"Πυροσβεστικός Σταθμός".
Για την ανάρτηση εργαλείων πάνω στις πόρτες του σταθμού υπάρχουν ειδικές αναρτήσεις
(ελαστικές, λουριά, κλπ.) κατάλληλα στερεωμένες πάνω στις πόρτες.
Στο εσωτερικό των Πυροσβεστικών Σταθμών θα βρίσκονται :
Ο σταθμός απλού τύπου (ΣΕΠΕ) περιέχει:
α.
Ένα (1) λοστό διαρρήξεως
β.
Ένα (1) πέλεκυ μεγάλο
γ.
Ένα (1) φτυάρι
δ.
Μία (1) αξίνα
ε.
Ένα (1) σκερπάνι
στ.
Μία (1) αντιπυρική (δύσφλεκτη) κουβέρτα διασώσεως
ζ.
Δύο (2) ηλεκτρικά φανάρια χεριού
Όλα τα παραπάνω υλικά είναι αρίστης ποιότητας και εμφανίσεως και σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Δ» της Πυροσβεστικής Διατάξεως 3/81, εγκεκριμένοι από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα ικανοποιούν τους αντίστοιχους κανονισμούς ΕΛΟΤ.
είναι ισοδύναμοι με τον τύπο anber.
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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ (Σ.Ε.Π.Ε+)
Οι σταθμοί ενισχυμένου τύπου (ΣΕΠΕ+) περιλαμβάνουν ό,τι και οι απλοί και επιπρόσθετα
τα ακόλουθα:
α.
Μία (1) ανεπνευστική συσκευή
β.
Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο
γ.
Δύο (2) κράνη προστατευτικά
Όλα τα παραπάνω υλικά είναι αρίστης ποιότητας και εμφανίσεως και σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Δ» της Πυροσβεστικής Διατάξεως 3/81, εγκεκριμένοι από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα ικανοποιούν τους αντίστοιχους κανονισμούς ΕΛΟΤ.
είναι ισοδύναμοι με τον τύπο anber.
3.19 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΕΡΑ
Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από τους παρακάτω ανιχνευτές και κυκλώματα
σωληνώσεων:

Οπτική και ηχητική ένδειξη σε ειδικό Η/Υ που έχει τοποθετηθεί σε χώρο του υπογείου ,
μέσω της εγκατεστημένης σε αυτόν ειδικής εφαρμογής HERCULES και απεικόνιση σε
κάτοψη ορόφου του ανιχνευτή που ενεργοποιήθηκε.
3.20 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ονομαστική Ένταση λειτουργίας Ιn
3200Α
Ονομαστική Τάση Λειτουργίας Ue
400 V
Αριθμός Φάσεων
3Ph +N +PE
Τάση μόνωσης κυρίων ζυγών Ui
1000 V
Συχνότητα Λειτουργίας
50 Ηz
Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως
ΤΝ –S
Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα Ιsc (kA – rms/1sec) 85ΚΑ
3.21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Κατασκευαστής : CATERPILLAR
Μοντέλο: P900E1
Ονομαστική Ισχύς :
Εφεδρική: 900kVA 720kW
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Ονομαστική Τάση : 400 / 230 V
Φάσεις 3
Ονομαστική συχνότητα : 50Hz
Εκτιμούμενο ρεύμα : 1299 Α
Ονομαστικές στροφές : 1500rpm
3.22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΥΟΣ
Πυρήνας
Κατασκευάζεται από ελάσματα πυριτιούχου χάλυβα προσανατολισμένων κρυστάλλων,
μονωμένα με ορυκτό οξείδιο και προστατευόμενα από οξείδωση με ένα στρώμα βερνικιού.
Τυλίγματα Χ.Τ.
Είναι κατασκευασμένα από φύλλο αλουμινίου, είναι εμποτισμένα σε συνθετική αλκυδική
ρητίνη ώστε να προκύπτει κλάση μόνωσης F.
Τα άκρα των πηνίων Χ.Τ είναι καλυμμένα με εποξειδική ρητίνη και το φύλλο είναι
προστατευμένο παντού με μονωτικό υλικό ακόμα και ενδιάμεσα των στρώσεων.
Τυλίγματα Υ.Τ.
Αυτά είναι ανεξάρτητα από τα τυλίγματα Χ.Τ. και είναι κατασκευασμένα από σύρμα
αλουμινίου με κλάση μόνωσης F.
Τα τυλίγματα Υ.Τ. είναι εμποτισμένα σε συνθήκες κενού, σε άφλεκτη εποξειδική χυτή
ρητίνη. Το μίγμα αποτελείται από:
•
εποξειδική ρητίνη
•
άνυδρο σκληρυντή με ελαστικά πρόσθετα
•
επιβραδυντή φωτιάς
Ο επιβραδυντής φωτιάς είναι προσεκτικά ανακατεμένος με την ρητίνη και τον σκληρυντή.
αποτελείται από υδροξείδιο του αλουμινίου ή άλλο επιβραδυντικό υλικό, ανακατεμμένο με
σιλικόνη. Το προϊόν που προκύπει από την παραπάνω διαδικασία είναι κλάσης μόνωσης F.
Συνδέσεις Μ.Τ.
Οι συνδέσεις Μ.Τ. γίνονται από το πάνω μέρος των συνδετικών μπαρών. Κάθε μπάρα έχει
έτοιμη τρύπα 13mm για την σύνδεση των ακροδεκτών. Για τον σχηματισμό του τριγώνου
στην Μ.Τ. χρησιμοποιούνται άκαμπτες μπάρες και όχι καλώδια, και προστατεύονται από
θερμοσυστελλόμενα στοιχεία.
Συνδέσεις Χ.Τ.
Οι συνδέσεις Χ.Τ. γίνονται από τις μπάρες που βρίσκονται στην κορυφή των πηνίων Χ.Τ.,
απέναντι από τις συνδέσεις Υ.Τ. Η σύνδεση του ουδετέρου Χ.Τ. γίνεται απ’ ευθείας στην
μπάρα ουδετέρου. Οι συνδετικές μπάρες είναι από χαλκό ή επικασσιτερωμένο αλουμίνιο
(κατά την προτίμηση του κατασκευαστή).
Λήψεις Μ.Τ.
Οι συνδέσεις των λήψεων γίνονται με μπαράκια χαλκού τα οποία βιδώνονται στις
αντίστοιχες λήψεις.
1.8.8 Βασικός εξοπλισμός μ/ς
•
4 ρόδες διπλής κατεύθυνσης
•
κρίκοι ανύψωσης
•
τρύπες για ρυμούλκηση στη βάση
•
δύο ακροδέκτες γείωσης
•
ταμπέλα προειδοποίησης “DANGER ELECTRICITY”
•
ταμπέλα με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Μ/Σ.
•
πιστοποιητικό για τα τεστ σειράς
•
οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
1.8.9 Θερμική προστασία
Στους Μ/Σ υπάρχει συσκευή θερμικής προστασίας η οποία έχει:
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•
Ανά φάση, 2 ανιχνευτές θερμοκρασίας (thermistors) PTC, ούτως ώστε να
επιτυγχάνεται προστασία ALARM 1, ALARM 2, εγκατεστημένους στο εσωτερικό των πηνίων.
Αυτοί είναι τοποθετημένοι σε θήκη ώστε να μπορεί να αντικατασταθούν.
•
Ένα πίνακα με ηλεκτρονικό μετατροπέα με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα καθώς και
διακόπτη δύο θέσεων “Alarm 1” και “Alarm 2”. Η κατάσταση του ρελέ δείχνεται με
διαφορετικό χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών. Μια τρίτη λυχνία δηλώνει την παρουσία ή
όχι τάσης. Ο παραπάνω πίνακας ‘εχει εγκατασταθεί μακριά από τον Μ/Σ.
•
Μία κλεμμοσειρά για σύνδεση των ανιχνευτών θερμοκρασίας.
Οι ανιχνευτές θερμοκρασίας έχουν προμηθεύτει συναρμολογημένοι και συρματωμένοι
στην κλεμμοσειρά στο πάνω μέρος του Μ/Σ
Μεταλλικό κάλυμμα
Έχει κατασκευασθεί μεταλλικό κάλυμμα του Μ/Σ για εσωτερική εγκατάσταση, προστασίας
ΙΡ 31 (εκτός της βάσης που μπορεί να είναι ΙΡ 21).
Το κάλυμμα έχει:
•
Αντιοξειδωτική προστασία με τελικό χρώμα το standard του κατασκευαστή.
•
Κρίκους για ανύψωση κατά την μεταφορά.
•
Ένα αφαιρετό τμήμα μπροστά ώστε να επιτρέπει προσπέλαση στους ακροδέκτες
Μ.Τ. και στις λήψεις. Θα φέρει πινακίδα “DANGER - ELECTRICITY” και ορατή πλεξούδα
γείωσης.
•
Τρύπες για τοποθέτηση κλειδιών RONIS ELPI ή Profalux PI.
•
2 μη τρυπημένα σημεία για τους στυπτιοθλήπτες στην οροφή, ένα για την Μ.Τ. και
ένα για την Χ.Τ.
3.23 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
3.24 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UPS
UPS MASTERY BC Mάρκας SOCOMEC μοντέλο MAS4BC+100-00, ισχύς 100-200KVA
3.25 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ/ INSTABUS
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΒ
Τροφοδοτικό 640mA με ενσωματωμένο πηνίο
Πρόκειται για συσκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Το τροφοδοτικό θα
παράγει και θα ελέγχει την συνεχή τάση που απαιτείται για την τροφοδοσία των συσκευών
του συστήματος. Θα τροφοδοτείται με τάση 230V 50Hz.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Τάση τροφοδοσίας :230V AC,+10% / -15%, 50-60 Hz
- Τάση εξόδου: 29V DC, +1 V / -1 V
- Ρεύμα εξόδου: 640 mA
- Διαστάσεις (Πλάτος) : 4 ΜΕ (1 ΜΕ=18mm )
- Στοιχείο ενδείξεων : 2 λυχνίες LED
κόκκινο, βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση
πράσινο, απρόσκοπτη λειτουργία
- Σήμανση CE, με βάση τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC Directive) και
χαμηλής τάσής (Low Voltage Directive)
Σήμανση ΕΙΒ.
Ισοδύναμος τύπος: Lingg & Janke NT 640-4
Προσαρμοστής γραμμής ή περιοχής
Συσκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Ο προσαρμοστής γραμμής ή
περιοχής, θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνιακή σύνδεση γραμμών ή περιοχών και
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ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την γαλβανική απομόνωση τους. Ο προσαρμοστής γραμμής ή
περιοχής θα έχει επίσης την δυνατότητα να δέχεται με ανάλογο προγραμματισμό πίνακες
στοιχείων, οι οποίοι θα λειτουργούν σαν φίλτρο που θα αποκόπτουν τηλεγραφήματα η θα
αναμεταδίδουν τηλεγραφήματα σε άλλες γραμμές.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Τάση τροφοδοσίας : μέσω Bus
- Τάση λειτουργίας : min. 21 V DC, max. 30 V DC
- Διαστάσεις(Πλάτος) : 2 ΜΕ (1 ΜΕ=18mm )
- Στοιχείο ενδείξεων : 3 λυχνίες LED
Στοιχείο ελέγχου : Ένα μπουτον για την μεταγωγή από την κανονική λειτουργία σε
κατάσταση διευθυνσιοδότησης
- Σήμανση CE, με βάση τις οδηγίες EMC και χαμηλής τάσης
- Σήμανση ΕΙΒ.
Ισοδύναμος τύπος: Lingg & Janke LK 2-2.
Σειριακή θύρα RS 232
Η σειριακή θύρα επιτρέπει την επικοινωνία του δικτύου με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Πρόκειται για συσκευή κατάλληλη για χωνευτή τοποθέτηση. Για την σειριακή σύνδεση και
την επικοινωνία με το PC θα διαθέτει ένα SUB D 9πολικο βύσμα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Τάση τροφοδοσίας : μέσω bus-προσαρμοστή
- Σήμανση CE, με βάση τις οδηγίές EMC και χαμηλής τόσης
- Σήμανση ΕΙΒ
Προβλέπεται η εγκατάσταση της στο control room για την σύνδεση του συστήματος ε τον
Η/Υ ο οποίος θα ελέγχει τον φωτισμό των εκθεσιακών χώρων.
Ισοδύναμος τύπος: Berker 7501 00 08
Αισθητήρες-Δέκτες
Οι αισθητήρες έχουν σκοπό να εισάγουν πληροφορίες στο δίκτυο. Με την ενεργοποίηση
των αισθητήρων αποστέλλονται bus-τηλεγραφήματα σε άλλους συνδρομητές για την
εκτέλεση επιλεγμένων ενεργειών.
Διακόπτες πλήκτρου
Οι διακόπτες πλήκτρου (μπουτόν) χρησιμοποιούνται για την άμεση διαβίβασης εντολής στο
δίκτυο. Στο μέγεθος ενός απλού διακόπτη, τοποθετούνται και συνδέονται με busπροσαρμοστή. Αποτελούνται από τα μπουτόν χειρισμού και την περιοχή ενδείξεων. Στην
περιοχή των ενδείξεων μπορούν να τοποθετηθούν σύμβολα ή να αναγραφεί κείμενο για
τον τρόπο χρήσης. Στην περιοχή ενδείξεων υπάρχουν επίσης δίοδοι εκπομπής φωτός (LED)
των οποίων η χρήση μπορεί να προγραμματιστεί. Η στερέωση θα επιτυγχάνεται με δύο
βίδες. Η σύνδεση του μπουτον με τον bus-προσαρμοστή θα επιτυγχάνεται μέσω συνδετήρα
10 εισόδων (10-pin plug-in connector). Προβλέπεται η τοποθέτηση 10 μπουτόν 8
λειτουργιών στο control room γα την περίπτωση προβλήματος στην λειτουργία του Η/Υ που
θα ελέγχει τον εκθεσιακό φωτισμό.
Ισοδύναμος τύπος BCU: Berker 7504 00 01
Ισοδύναμος τύπος μπουτόν: Berker 7516 46 49
Λογισμικό Η/Υ για τον έλεγχο του συστήματος
Το λογισμικό θα είναι κατάλληλο να λειτουργεί σε πλατφόρμα Windows XP ή της τρέχουσας
έκδοσης κατά την πραγματοποίηση του έργου. Θα διαρθρωθεί με βασικό μενού οδήγησης
σε πολλαπλές σελίδες. Κάθε σελίδα θα έχει ως υπόβαθρο την κάτοψη του χώρου στην
οποία θα αναφέρεται. Οι κατόψεις θα είναι απόλυτα ρεαλιστικές και όλα τα φωτιστικά θα
φαίνονται στην πραγματική τους θέση. Δίπλα σε κάθε ομάδα φωτισμού, θα υπάρχει
εικονικό πλήκτρο αφής και σβέσης καθώς και εικονικό ποτενσιόμετρο ρύθμισης της
έντασης φωτισμού για τα ρυθμιζόμενα κυκλώματα. Επίσης θα υπάρχει ένδειξη της

95

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
τρέχουσας στάθμης των dimmers κάθε κυκλώματος σε ποσοστιαία % και σε απόλυτη (0255) βάση. Ο αριθμός των σελίδων θα εξαρτηθεί από την ανάλυση της οθόνης η οποία θα
επιτρέπει την άνετη ανάγνωση τους και σε κάθε σελίδα θα υπάρχει κλειδί μετάβασης σε
οποιαδήποτε άλλη σελίδα απ΄ευθείας και όχι μόνο μέσω της αρχικής σελίδας. Σε κάθε
σελίδα θα φαίνεται η πραγματική ώρα. Το πρόγραμμα θα επιδέχεται
χρονοπρογραμματισμό αφής και σβέσης αλλά και οδήγησης σε συγκεκριμένη στάθμη για
κάθε κύκλωμα εκθεσιακού φωτισμού ξεχωριστά. Το πρόγραμμα θα δημιουργεί ιστορικά
αρχεία των χειρισμών για κάθε ελεγχόμενο κύκλωμα σε 24ωρη βάση. Η αλλαγή των
χρονοπρογραμματισμών θα μπορεί να γίνεται με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να
συμβάλλει πιθανά και στην υποστήριξη κάποιας έκθεσης στην οποία θα απαιτείται
περιοδική μεταβολή του φωτισμού.
Ισοδύναμος τύπος: Elvis της εταιρίας IT Gmbh
Ενεργοποιητές - Εντολείς
Οι ενεργοποιητές χρησιμοποιούνται για να εκτελέσουν συγκεκριμένες εντολές (π.χ.
ενεργοποίηση κυκλωμάτων φωτισμού) όταν λάβουν bus-τηλεγραφήματα από το δίκτυο
bus.
Ρελέ 6πλό για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα 6 x 230 V AC/16A
Χρησιμοποιείται για να ελέγξει μέχρι 6 ανεξάρτητα φορτία με ονομαστική ένταση μέχρι 16
Α το κάθε ένα. Κάθε έξοδος μπορεί να προγραμματιστεί ανεξάρτητα. Η σύνδεση με το bus
επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης κλέμμας. Για την σύνδεση των εξόδων προβλέπονται
κλέμμες χωρίς βίδες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας (by pass) πάνω στο ίδιο το υλικό.
- Δυναμική χωρητικότητα τουλάχιστον 40 διευθύνσεων εντολών.
- Χρονοκαθυστέρηση αφής (Switch on delay).
- Χρονοκαθυστέρηση σβέσης (Switch off delay).
- Χρονική λειτουργία (Time switch).
- Λογικές πύλες AND/OR/EXOR.
- Παραμετροποίηση συμπεριφοράς σε απώλεια και επαναφορά τάσης.
- Επαφή normally-open ή normally-closed.
- Αναφορά κατάστασης στο bus.
- Φορτίο πυράκτωσης: 3.680 W.
- Φορτίο Μ/Σ 230/12 V συμβατ.: 2.000 W.
- Φορτίο Μ/Σ 230/12 V ηλεκτρον.: 2.000 W.
- Φορτίο φθορισμού χωρίς αντιστάθμιση: 3680 VA.
- Φορτίο φθορισμού με αντιστάθμιση (max 200 μF): 2.500 VA.
Ισοδύναμος τύπος: Lingg & Janke AX6F10H
Ρελέ 12πλό για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα 12 x 230 V AC/16A
Χρησιμοποιείται για να ελέγξει μέχρι 12 ανεξάρτητα φορτία με ονομαστική ένταση μέχρι 16
Α το κάθε ένα. Κάθε έξοδος μπορεί να προγραμματιστεί ανεξάρτητα. Η σύνδεση με το bus
επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης κλέμμας. Για την σύνδεση των εξόδων προβλέπονται
κλέμμες χωρίς βίδες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας (by pass) πάνω στο ίδιο το υλικό.
- Δυναμική χωρητικότητα 80 εντολών.
- Χρονοκαθυστέρηση αφής (Switch on delay).
- Χρονοκαθυστέρηση σβέσης (Switch off delay).
- Χρονική λειτουργία (Time switch).
- Λογικές πύλες AND/OR/EXOR.
- Παραμετροποίηση συμπεριφοράς σε απώλεια και επαναφορά τάσης.
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- Επαφή normally-open ή normally-closed.
- Αναφορά κατάστασης στο bus.
- Φορτίο πυράκτωσης: 3.680 W.
- Φορτίο Μ/Σ 230/12 V συμβατ.: 2.000 W.
- Φορτίο Μ/Σ 230/12 V ηλεκτρον.: 2.000 W.
- Φορτίο φθορισμού χωρίς αντιστάθμιση: 3680 VA.
- Φορτίο φθορισμού με αντιστάθμιση (max 200 μF): 2.500 VA.
Ισοδύναμος τύπος: Lingg & Janke A2X6F10H
Dimmer ισχύος 750 VA με κύκλωμα οδήγησης 1-10 V
Καλύπτει λαμπτήρες πυράκτωσης 230V, 12V με ηλεκτρονικό Μ/Σ. Οδηγείται από
ποτενσιόμετρο οδήγησης 1 – 10 V.
Ισοδύναμος τύπος: Servodan 74-340
Dimmer ισχύος 1500 VA με κύκλωμα οδήγησης 1-10 V
Καλύπτει λαμπτήρες πυράκτωσης 230V, 12V με ηλεκτρονικό Μ/Σ. Οδηγείται από
ποτενσιόμετρο οδήγησης 1 – 10 V.
Ισοδύναμος τύπος: Servodan 74-340 & 1 x 74-341
Dimmer ισχύος 2250 VA με κύκλωμα οδήγησης 1-10 V
Καλύπτει λαμπτήρες πυράκτωσης 230V, 12V με ηλεκτρονικό Μ/Σ. Οδηγείται από
ποτενσιόμετρο οδήγησης 1 – 10 V.
Ισοδύναμος τύπος: Servodan 74-340 & 2 x 74-341
Dimmer – οδηγός 1-10 V DC
3πλή μονάδα οδήγησης ηλεκτρονικών ballasts 1-10V DC [ρεύμα εξόδου 50mA, ισχύς
διακοπής 10A / επαφή], ή dimmers ισχύος με interface 1-10 V DC, με δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας (by pass) πάνω στο ίδιο το υλικό, δυνατότητα δημιουργίας
εσωτερικών σκηνικών.
Ισοδύναμος τύπος: Berker 7531 30 05
Ρελέ ηλεκτρικών μοτέρ, 6πλό για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα 6 x 230 V AC/6A
Χρησιμοποιείται για να ελέγξει μέχρι 6 ανεξάρτητα μοτέρ ηλεκτρικών σκιαδίων, κουρτινών,
ρολών, με ονομαστική ένταση μέχρι 6 Α το κάθε ένα. Κάθε έξοδος μπορεί να
προγραμματιστεί ανεξάρτητα. Η σύνδεση με το bus επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης
κλέμμας. Για την σύνδεση των εξόδων προβλέπονται κλέμμες χωρίς βίδες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας (by pass) πάνω στο ίδιο το υλικό.
- Δυναμική χωρητικότητα τουλάχιστον 40 διευθύνσεων εντολών.
- Χρονορύθμιση βήματος.
- Επιλογή συγκεκριμένης θάσης σκιαδίου.
- Παραμετροποίηση συμπεριφοράς σε απώλεια και επαναφορά τάσης.
- Αναφορά κατάστασης στο bus.
- Ονομαστικό ρεύμα ανά επαφή: 6Α.
Ενδεικτικός τύπος: Lingg & Janke J6F6H
Ρελέ ηλεκτρικών μοτέρ, 4πλό για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα 4 x 230 V AC/6A
Χρησιμοποιείται για να ελέγξει μέχρι 4 ανεξάρτητα μοτέρ ηλεκτρικών σκιαδίων, κουρτινών,
ρολών, με ονομαστική ένταση μέχρι 6 Α το κάθε ένα. Κάθε έξοδος μπορεί να
προγραμματιστεί ανεξάρτητα. Η σύνδεση με το bus επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης
κλέμμας. Για την σύνδεση των εξόδων προβλέπονται κλέμμες χωρίς βίδες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας (by pass) πάνω στο ίδιο το υλικό.
- Δυναμική χωρητικότητα τουλάχιστον 40 διευθύνσεων εντολών.
- Χρονορύθμιση βήματος.
- Επιλογή συγκεκριμένης θάσης σκιαδίου.
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- Παραμετροποίηση συμπεριφοράς σε απώλεια και επαναφορά τάσης.
- Αναφορά κατάστασης στο bus.
- Ονομαστικό ρεύμα ανά επαφή: 6Α.
Ενδεικτικός τύπος: Lingg & Janke J4F6H
ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΦΟΡΩΝ ΡΑΒΔΩΝ
Γενικά
Η μπάρα θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις κάτωθι Διεθνείς προδιαγραφές :
CΕI 60439/1
CΕI 60439/2
ΙΕC 439
ΙΕC 529
ΒS ΕΝ 60439/2
ΝF ΕΝ 60439-2
ΙΕC 144
UΤΕ 20010
DΙΝ 40050
VDΕ 660
UL 194
ΙΕC 695-2-1
CΕΙ 50-11
;
CΕΙ 20-22/2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
:
Ο κατασκευαστής της μπάρας θα διαθέτει σύστημα πιστοποίησης ISO 9001 για την
κατασκευή του προϊόντος .
Θα έχει επίσης πιστοποιητικό σύμφωνα με τα standards CΕΙ ΕΝ 60439-2.
RΙΝΑ
GOOSSTARD
ΙΡ55 ΙΜΟ
:
Μέτρηση στάθμης αντοχής στην φωτιά RΕ1-12ο
Μέτρηση στάθμης θορύβου (CΕ81)
Μέτρηση στάθμης αντοχής στη φωτιά (πυρά) των Στοιχείων Πυροφραγής
Μέτρηση της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (επαγωγή Β).
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
'
Το εξωτερικό περίβλημα της μπάρας θα είναι είναι φύλλο από χαλυβδοέλοσμα
γαλβανισμένο θερμικά σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ 10142, πάχους 1.5 mm και
μορφοποιημένο ώστε να δίδει εξαιρετικά ηλεκτρομηχανικά χαρακτηριστικά (αντοχές) και
αποβολή εκκλυομένης θερμότητας; Εφ Όσον το ζητήσει ο πελάτης θα είναι διαθέσιμο σε
διάφορα χρώματα η και από Αλουμίνιο.
Το περίβλημα είναι τελείως κλειστό(χωρίς οπές αερισμού) και εγγυάται την πλήρη
ασφάλεια έναντι επαφής με τμήματα υπό τάση.
Η μπάρα θα έχει προστασία ΙΡ55 (ΙΕΟ 529) και κατά συνέπεια πλήρη στεγανότητα έναντι
σκόνης και νερού. Οπωσδήποτε για εξωτερική εγκατάσταση (βροχές, χιόνια κλπ) κρίνεται
απαραίτητο η εγκατάσταση πρόσθετου σκέπαστρου της μπάρας για extra προστασία.
Ανωγοι
Οι αγωγοί (μπάρες) θα είναι ορθωγωνικής διατομής και θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής
ως εξής:
¬Ηλεκτρολυτικού Χαλκού ΕΤΡ 99.9 UΝΙ 5649/65
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Αλουμινίου ΑD14 UΝΙ 2570 με γαλβανική επικάλυψη (επικασσιτέρωση) σε όλη τους την
επιφάνεια. Οι αγωγοί θα είναι μονωμένοι μεταξύ τους και μορφοποιημένη η όλη
κατασκευή σε τύπο ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ.
Οι αγωγοί είναι πλήρως μονωμένοι με διπλό φύλλο κλάσεως" Ρ" (")πολυεστέρα πάχους
0.19 mm.
Ενώσεις (Συνδέσεις)
Η σύνδεση (μηχανική+ηλεκτρική) των τεμαχίων (στοιχείων) της μπάρας επιτυγχάνεται με
απλό monobloc σύστημα (χτένι).
Η monobloc σύνδεση συσφίγγεται ασκώντας συγκεκριμένο μέγεθος ροπής συσφίξεως επί
των κοχλιών, εξασφαλίζοντας απόλυτη επαφή πιέσεως επί των αγωγών. που διατηρείται
σταθερή. Η ορθή ροπή συσφίγξεως επιτυγχάνεται με ειδικό κλειδί (δυναμόκλειδο στην
ορθή τιμή της
προκαθορισμένης ροπής βάσει πίνακας). Η μηχανική σύνδεση της μπάρας (της γραμμής)
ολοκληρώνεται με βίδωμα των εξωτερικών καπακιων και παρεμβυσμάτων πού
εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας IΡ55.
Δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν τα καπάκια στίς συνδέσεις εάν η ροπή συσφίγξεως των
κοχλιών δεν έχει πλήρως επιτευγχθεί(max= 85 Nm).
Εξαρτήματα μπάρας
Το σύστημα θα προσφέρει πλήρη σειρά εξαρτημάτων ως οριζόντιες και κατακόρυφες
γωνίες, ταυ , κλπ. τα οποία ολοκληρώνουν πλήρως την γραμμή δίδοντας και μία
ευκαμπτότητα και ευελιξία στο σύστημα
Ρευματολήπτες
Προσφέρονται ρευματολήπτες από 100Α έως 400Α ονομαστικού φορτίου οι οποίοι
τοποθετούνται και αποσυνδέονται με το σύστημα των μπάρων εν λειτουργία, επί των
ειδικών ανοιγμάτων ρευματοληψίας των ευθυγράμμων στοιχείων μπάρας. Εκτός αυτών θα
διατίθενται και ρευματολήπτες ονομαστικού φορτίου 125Α έως 1250Α που τοποθετούνται
στα σημεία σύνδεσης των στοιχείων της μπάρας. Οι ρευματολήπτες αυτοί μπορεί να
διαθέτουν ασφαλείς διακόπτες η και εφ'όσον προδιαγράφεται στην μελέτη και
αυτομάτους διακόπτες.
Κολλάρα Αναρτήσεως
Γιο ανάρτηση της μπάρας θα προσφέρονται ειδικά μπρακέτα (κολλάρα) που θα
τοποθετούνται σε μία απόσταση έως 2.0μ το μέγιστο. Σε συνήθεις συνθήκες. συνιστάται η
απόσταση των 1.50 μ.
Ειδικά εξαρτήματα
Στο σύστημα θα μπορούν να ενσωματώνονται ειδικά εξαρτήματα για τις συνδέσεις στα
άκρα των ακροδεκτών της Χ. Τ, του Μ/Σ και των πεδίων π.χ. συνδέσεις flexible (πλευρά
Μ/Σ), κιβώτιο προστασίας κλπ.
Για τις διελεύσεις της μπάρας από τοίχους θα είναι διαθέσιμο υλικό πυροφραγής
εξωτερικώς αυτής.
Στοιχείο πυροφραγής, εσωτερικά του κελύφους της μπάρας δεν θα απαιτείται λόγω της
κατασκευής της (σαντουιτς)δεν μπορεί να κυκλοφορήσει αέρας εσωτερικά του κασώυατος
και το υλικό μονώσεως των αγωγών που χρησιμοποιείται θα είναι αυτοσβενύμενης
συμπεριφοράς. Το σύστημα θα διαθέτει όλα τα εξαρτήματα για κατακόρυφες στήλες
(γραμμές). Το σύστημα θα επιτρέπει την εγκατάσταση της μπάρας, χωρίς καμία απομείώση
στην ικανότητα της, για όλους τους τύπους εγκατάστασης της,
Ισοδύναμος τύπος ZUCCHINI SUPER COMPACT.
3.26 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΗΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Το φωτιστικό σώμα έχει ενταχθεί στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης. Η διασύνδεση με το
κεντρικό σύστημα γίνεται μέσω διπολικού καλωδίου. Στην περίπτωση απώλειας της
επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα ελέγχου, γνωστοποιείται η απώλεια επικοινωνίας
μέσω LED το οποίο περιλαμβάνει το φωτιστικό.
Το φωτιστικό αποτελείται από το σώμα, τις μπαταρίες, τη μονάδα inverter, τον
ανταυγαστήρα και το κάλυμμα.
Το σώμα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με τα πρότυπα EN60598 – 1 και UL94.
Ο ανταυγαστήρας είναι κατασκευασμένος από ειδικό πλαστικό υλικό με μεταλλική
γυαλιστερή υφή εξασφαλίζοντας πολύ υψηλή απόδοση, σύμφωνα με τα πρότυπα EN60598
– 1 και UL94.
Το κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από Plexiglas σύμφωνα με τα πρότυπα EN60598 – 1 και
UL94, πολύ υψηλής μηχανικής αντοχής και υψηλής διαπερατότητας.
Το φωτιστικό σώμα έχει :
Βαθμό προστασίας IP40
Κλάση μόνωσης ΙΙ
Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60592 – 1, ΕΝ60598 – 2 -22 CE
Τάση λειτουργίας 230 V
Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz
Απόσταση ανάγνωσης 28m
Αυτονομία 1.5 ώρα κατ’ ελάχιστο
Αυτονομία μετά από φόρτιση 12h κατά μέγιστο
Ιδιοκατανάλωση 3 VA
Switch time 500 msec
Το φωτιστικό σώμα περιλαμβάνει λαμπτήρα φθορισμού 8 W, 385 lm. Ο χρόνος αυτονομίας
μπορεί να προγραμματιστεί μέσω διακόπτη. Το φωτιστικό σώμα περιλαμβάνει διακόπτη
ON – OFF, τεστ συγχρονισμού, τεστ λειτουργίας.
Οι μπαταρίες είναι κλειστού τύπου, επαναφορτιζόμενες NiCd 7,2 V 2.2 Ah.
Ισοδύναμος τύπος : Bechelli PlexiLite
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το φωτιστικό σώμα ‘εχει ενταχθεί στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης. Η διασύνδεση με το
κεντρικό σύστημα γίνεται μέσω διπολικού καλωδίου. Στην περίπτωση απώλειας της
επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα ελέγχου, γνωστοποιείται η απώλεια επικοινωνίας
μέσω LED το οποίο περιλαμβάνει το φωτιστικό.
Το φωτιστικό αποτελείται από το σώμα, τις μπαταρίες, τη μονάδα inverter, τον
ανταυγαστήρα και το κάλυμμα.
Το σώμα είναι κατασκευασμένο από αυτοσβενύμμενο πλαστικό σύμφωνα με τα πρότυπα
EN60598 – 1 και UL94.
Ο ανταυγαστήρας είναι κατασκευασμένος από ειδικό πλαστικό υλικό με μεταλλική
γυαλιστερή υφή εξασφαλίζοντας πολύ υψηλή απόδοση, σύμφωνα με τα πρότυπα EN60598
– 1 και UL94.
Το κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από αυτοσβενύμμενο πλαστικό υλικό σύμφωνα με τα
πρότυπα EN60598 – 1 και UL94, πολύ υψηλής μηχανικής αντοχής και υψηλής
διαπερατότητας.
Το φωτιστικό σώμα έχει :
Βαθμό προστασίας IP40
Κλάση μόνωσης ΙΙ
Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60592 – 1, ΕΝ60598 – 2 -22 CE
Τάση λειτουργίας 230 V
Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz
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Απόδοση 80%
Απόδοση σε emergency mode 58,5%
Αυτονομία 1.5 ώρα κατ’ ελάχιστο
Αυτονομία μετά από φόρτιση 12h κατά μέγιστο
Ιδιοκατανάλωση 3 VA
Switch time 500 msec
Το φωτιστικό σώμα περιλαμβάνει λαμπτήρα φθορισμού 8 W, 385 lm. Ο χρόνος αυτονομίας
μπορεί να προγραμματιστεί μέσω διακόπτη. Το φωτιστικό σώμα περιλαμβάνει διακόπτη
ON – OFF, τεστ συγχρονισμού, τεστ λειτουργίας.
Οι μπαταρίες είναι κλειστού τύπου, επαναφορτιζόμενες Pb 6 V 3,6 Ah.
Ισοδύναμος τύπος : Bechelli Logica 12105 AT CT 8w SA 1-3N maintained
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Τ5 ΜΕ INVERTER ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Η μονάδα είναι κατάλληλη για σύνδεση με λαμπτήρα TS.το σύστημα αποτελείται από
επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiCd 6 V – 4 Ah και από ηλεκτρονικό dimmable ballast το
οποίο μπορεί να ελεγχθεί από κεντρικό σύστημα διαχείρισης φωτισμού ασφαλείας μέσω
DALI Bus.
Το σύστημα κατά τη λειτουργία σε emergency mode εξασφαλίζει αυτονομία και απόδοση
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα :
Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού (Watt)
Ποσοστό φωτεινής ροής σε emergency mode( % )
Αυτονομία ( h )
14
33
2 h 20 min
28
30
1 h 45 min
35
27
1 h 15 min
54
18
1 h 45 min
80
15
1
Το σύστημα είναι σύμφωνο με τα πρότυπα EN61347 – 1 και EN61347 – 2 – 7.
Ισοδυναμος τύπος : Begheli Logica ELETT 935 4 ATCT 14 – 80 SA T5
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η μονάδα είναι κατάλληλη για τον κεντρικό έλεγχο συστήματος φωτισμού ασφαλείας
μέσω Bus.
Η μονάδα είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα. έχει τη
δυνατότητα να ελέγχει ( έλεγχος και διάγνωση ) είτε αυτόνομων φωτιστικών ασφαλείας,
είτε ομάδων μέσω του πρωτοκόλλου DALI ( συμβατό με το πρότυπο IEC 60929 ).
Η μονάδα μπορεί να πραγματοποιεί τη δημιουργία «σκηνών» σύμφωνα με τις διάφορες
απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας προσαρμόζοντας τη φωτεινή ροή των λαμπτήρων
που ελέγχεται μέσω χρονοδιακόπτη, είτε μέσω φωτοκυτάρου.
Η μονάδα διαθέτει πληκτρολόγιο και οθόνη μέσω των οποίων μπορεί να γίνεται ο
προγραμματισμός του συστήματος. διατίθεται επίσης θύρα RS 485 για τη διασύνδεση σε
Bus με άλλες μονάδες και με κεντρικό υπολογιστή. Η μονάδα μπορεί να διαχειρίζεται 128
φωτιστικά σώματα σε 16 ομάδες χωρίς κανένα άλλο πρόσθετο εξοπλισμό. Στην περίπτωση
διασύνδεσης πολλών μονάδων μέσω του Bus ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων που
μπορούν να μπουν στο σύστημα είναι θεωρητικά απεριόριστος.
Το σύστημα μπορεί να συνδέεσαι μέσω interface με άλλα συστήματα διαχείρισης ( EIBUS ,
LONWORKS, κλπ. )
Ισοδύναμος τύπος : Begheli LOGICA MAIN UNIT ( η μονάδα )
Begheli CT LOGICA SYSTEM (το σύστημα).
3.27 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΗΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20 KV
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Ο κάθε πίνακας αποτελείται από ξεχωριστά πεδία Μ.Τ. που ικανοποιούν τα ακόλουθα
κριτήρια:
•
επεκτασιμότητα και από τις δύο πλευρές,
•
ευκολία εγκατάστασης,
•
ασφάλεια και ευκολία λειτουργίας,
•
μειωμένες διαστάσεις,
•
χαμηλό επίπεδο συντήρησης.
1.2
Διεθνή πρότυπα
Ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με την τελευταία έκδοση των διεθνών προτύπων που
ακολουθούν :
IEC 60298
AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1
kV and up to and including 54 kV,
IEC 60265
MV switches,
IEC 60129
AC disconnectors and earthing switches,
IEC 60694
Common clauses for MV switchgear and controlgear,
IEC 60420
MV AC switch-fuse combinations,
IEC 60056
MV AC circuit breakers,
IEC 60282-1
MV fuses,
IEC 60185
Current transformers,
IEC 60186
Voltage transformers,
IEC 60801
Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and
control equipment.
Ονομαστική τάση λειτουργίας- αντοχή σε βραχυκύκλωμα
Ονομαστική τάση λειτουργίας : 24 kV.
Ονομαστική συχνότητα : 50Hz.
Αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώματος : 16 kA / 1 sec.
Οι πίνακες είναι κατάλληλοι να λειτουργούν στις παραπάνω συνθήκες χωρίς να
καταστρέφονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4.5, 4.6 και 4.7 του IEC 60694 και 4.5 του
IEC 60298.
Παράμετροι του συστήματος
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Η στάθμη μόνωσης του πίνακα συμφωνεί με τα πρότυπα IEC, για θερμοκρασίες από -5° C
έως +40° C και για μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1000 m.
Ονομαστική Τάση (kV)
24
Στάθμη μόνωσης
50 Hz / 1 mn Μόνωση
Απομόνωση
60
1.2/50μs
Μόνωση
(KV peak)
Απομόνωση
145
Ικανότητα Διακοπής
Μετασχηματιστής χωρίς φορτίο (A)
Καλώδιο χωρίς φορτίο (A)
Ονομαστικό ρεύμα
βραχείας διάρκειας
(KA/1sec)
Γενικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ικανότητα Διακοπής
Ονομαστική Τάση

50
125

16
25
16

24KV
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Αποζεύκτης Φορτίου
630Α
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος
16ΚΑ
Αντοχή
Είδος πεδίων
Μηχανική
αντοχή
Αποζεύκτης Φορτίου IEC 60265
1000 χειρισμοί
Ρελέ ισχύος 400

IEC 60056
300 000 χειρισμοί

Αυτόματος Διακόπτης IEC 60056
ισχύος
10 000 χειρισμοί

Ηλεκτρική
αντοχή
IEC 60265
100 διακοπές σε In
με cosφ= 0.7
IEC 60056
100 000 διακοπές στα 320 Α
300 000 διακοπές στα 250 Α
IEC60056
40 διακοπές στα 12.5 kA
10 000 διακοπές σε In,
με cosφ=0.7

Γενικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό στην κατασκευή πινάκων μ.τ.
Εισαγωγή
Ο εξοπλισμός ικανοποιεί τις απαιτήσεις για κατασκευή μεταλλοενδεδυμένων πεδίων Μ.Τ.
καταλλήλων για εσωτερική εγκατάσταση. Η διαμερισματοποίηση των πεδίων είναι
σύμφωνα με τον ορισμό metal compartmented όπως αναφέρεται στις παραγράφους
3.102.2 του IEC 60298.
Τα πεδία αποτελούνται από πέντε (5) διαμερίσματα :
•
μπαρών,
•
διακοπτικού εξοπλισμού,
•
μηχανισμού λειτουργίας,
•
συνδέσεως καλωδίων ισχύος,
•
βοηθητικού εξοπλισμού.
Πίνακας Μ.Τ.
Ο πίνακας Μ.Τ. αποτελείται από ξεχωριστά προκατασκευασμένα πεδία, που περιέχουν τον
διακοπτικό εξοπλισμό. υπάρχει διαχωρισμός των πεδίων μεταξύ τους μέχρι το ύψος των
κυρίων μπαρών. υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του πίνακα και από τις δύο πλευρές με
απλή προσθήκη νέων πεδίων.
Ο παρεχόμενος βαθμός προστασίας είναι IP2XC. Η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού
είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Η εξωτερική βαφή γίνεται με τη χρήση σκόνης
εποξειδικού πολυεστέρα (ηλεκτροστατική βαφή) με ελάχιστο πάχος 50μ σε κάθε πλευρά.
Το χρώμα έχει επιλεγεί από την τυποποιημένη σειρά RAL έχοντας άσπρη απόχρωση 9002.
Κάθε πεδίο είναι πλήρως κωδικοποιημένο με τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων πουα
αναφέρουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του, αλλά και το είδος λειτουργίας του (πεδίο
εισόδου, εξόδου, προστασίας κ.λ.π.).
Η κατασκευή των πεδίων είναι τέτοια ώστε η θέση του διακοπτικού εξοπλισμού να είναι
ορατή από την μπροστινή πλευρά του πίνακα, απ’ όπου γίνεται και ο χειρισμός του.
Οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης είναι κοινές για όλα τα πεδία που αποτελούν τον
πίνακα Μ.Τ. Για ευκολία, το πλάτος των πεδίων είναι πολλαπλάσιο των 125 mm. Σύμφωνα
με τα σχετικά πρότυπα, ο πίνακας είναι κατασκευασμένος ώστε να εμποδίζει την
πρόσβαση σε ενεργά μέρη κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή συντήρησής του.
Γείωση του πίνακα
Κάθε πεδίο διατρέχεται από χάλκινη μπάρα γείωσης.
Η συνέχεια του κυκλώματος γης για ολόκληρο τον πίνακαα εξασφαλίζεται με την
διασύνδεση των επιμέρους κυκλωμάτων του κάθε πεδίου. Η διασύνδεση
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πραγματοποιείται στο πίσω μέρος του πίνακα και τον διατρέχει σε όλο του το πλάτος. Η
μπάρα γείωσης είναι κατασκευασμένη για την εύκολη σύνδεσή της με την γείωση
ολόκληρου του υποσταθμού χωρίς να απαιτείται καμιά αποσυναρμολόγησή της.
Η διατομή των μπαρών που αποτελούν το κύκλωμα γης είναι διαστασιολογημένη
κατάλληλα ώστε να αντέχει το βραχυκύκλωμα σύμφωνα με το IEC 60298.
Γείωση του κυκλώματος ισχύος
Η γείωση των καλωδίων ισχύος πραγματοποιείται με τη χρήση γειωτή που έχει για λόγους
ασφαλείας δυνατότητα ζεύξης στο βραχυκύκλωμα (making capacity) όπως ορίζει το IEC
60129.
υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού του γειωτή όταν ο αντίστοιχος διακόπτης ή αποζεύκτης
φορτίου είναι ανοικτός έτσι ώστε να μπορούν να δοκιμαστούν τα καλώδια ισχύος.
Με τη χρήση λουκέτου, μπορεί να κλειδωθεί ο γειωτής σε ανοικτή ή κλειστή θέση. Η θέση
του γειωτή είναι ορατή από τη μπροστινή πλευρά του πεδίου.
Μέσω κατάλληλων μηχανικών μανδαλώσεων αποτρέπονται λανθασμένοι χειρισμοί όπως
το κλείσιμο του γειωτή όταν ο διακόπτης ή ο αποζεύκτης φορτίου είναι κλειστός.
Διακόπτης
Ο διακόπτης χρησιμοποιεί σαν μέσο διακοπής εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε χαμηλή πίεση
και δεν απαιτεί συντήρηση. έχει τη μορφή κλειστού θαλάμου. είναι τοποθετημένος σε
οριζόντια θέση εντός του πεδίου και οι κύριες επαφές του, είναι ορατές από την μπροστινή
πλευρά του πεδίου. Μέσω κατάλληλης ενδεικτικής διάταξης που παίρνει κίνηση απευθείας
από τον κύριο άξονα χειρισμού, είναι δυνατή η αναγνώριση της θέσης των επαφών του
διακόπτη, με τη μορφή μιμικού διαγράμματος.
Ο διακόπτης είναι αυξημένης συχνότητας χειρισμών όπως ορίζεται στην §3.104 του IEC
60265-1. έχει τρείς θέσεις λειτουργίας (ανοικτός - κλειστός - θέση γείωσης), και είναι
πλήρως συναρμολογούμενος και δοκιμασμένος προτού εξέλθει της γραμμής παραγωγής
του. Η σχετική πίεση του SF6 που τον περιβάλει δεν υπερβαίνει το 0,5 bar. Η κατασκευή του
περιβλήματος του διακόπτη, είναι σύμφωνη με την απαίτηση του IEC 60298 (παράρτημα G,
§2.3 και 3.3) για συστήματα “στεγανά” (sealed for life) διάρκειας 30 ετών. Στην περίοδο
αυτή δεν υπάρχει η ανάγκη επαναπλήρωσης του θαλάμου με SF6. Η μηχανική αντοχή του
διακόπτη είναι κατ’ ελάχιστο 1000 χειρισμοί.
Στον διακόπτη υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κινητήρα τηλεχειρισμού με εύκολο
τρόπο καθώς και βοηθητικών επαφών ένδειξης της κατάστασής του.
είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση :
•
κινητήρα τηλεχειρισμού των διακοπτών
•
πηνίων ζεύξης - απόζευξης
•
βοηθητικών επαφών
•
λουκέτων ή κλειδαριών ώστε να επιτγχάνεται αλληλομανδάλωση με διαφορετικά
πεδία.
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (Α.Δ.Ι.)
Ο Α.Δ.Ι. είναι τοποθετημένος κατακόρυφα εντός του πεδίου. Για ευκολία διαθέτει τροχούς.
Η αποσύνδεση του όμως από το κύριο κύκλωμα απαιτεί αποκοχλίωση.
Ο Α.Δ.Ι. απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Η μηχανική και ηλεκτρική του αντοχή είναι 10000
χειρισμοί.
Σαν μέσο διακοπής χρησιμοποιεί SF6 που η σχετική του πίεση δεν υπερβαίνει τα 0,5 bar. Το
περίβλημα του κάθε πόλου είναι κατασκευασμένο από εποξειδική ρητίνη και ακολουθούν
τις απαιτήσεις για συστήματα «στεγανά» (sealed for life), διάρκειας 30 ετών όπως αυτά
ορίζονται στο IEC 60056 (παραρτήματα ΕΕ 1, 2, 3). Στην περίοδο αυτή δεν υπάρχει η
ανάγκη επαναπλήρωσης με SF6. Ο Α.Δ.Ι. καλύπτεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά
δοκιμών τύπου από αναγνωρισμένο εργαστήριο που έχει τη διαπίστευση διεθνούς
οργανισμού.
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Ο μηχανισμός χειρισμού του είναι ταχείας λειτουργίας ανεξάρτητος από την ασκούμενη
δύναμη του χειριστή και περιλαμβάνει :
•
μπουτόν ανοίγματος και κλεισίματος,
•
μηχανική ένδειξη κατάστασης του διακόπτη,
•
ένδειξη φόρτισης ελατηρίων χειρισμού,
•
χειριστήριο για τη φόρτιση του ελατηρίου
•
βοηθητικές επαφές ένδειξης κατάστασης του Α.Δ.Ι.
Μπάρες
Το ενιαίο διαμέρισμα μπαρών είναι στο πάνω μέρος των πεδίων.
Περιλαμβάνει, τρεις παράλληλες μπάρες, οριζόντια στερεωμένες στους διακόπτες, οι
οποίες είναι κατασκευασμένες από χαλκό και φέρουν μόνωση από PVC.
Διαμέρισμα σύνδεσης καλωδίων
Οι υποδοχές για την σύνδεση των καλωδίων ισχύος είναι κατάλληλες να δεχθούν
μονοπολικά ακροκιβώτια καλωδίων ξηρού τύπου ή εμποτισμένου χαρτιού.
Το διαμέρισμα σύνδεσης καλωδίων έχει την ικανότητα να αντέξει εσωτερικό σφάλμα τιμής
12,5 kA/0,7 s.
Διαμέρισμα μηχανισμού λειτουργίας
Το διαμέρισμα αυτό περιέχει τον μηχανισμό λειτουργίας για το χειρισμό του αποζεύκτη,
αποζεύκτη φορτίου και του γειωτή καθώς και τις ενδείξεις από τους χωρητικούς
καταμεριστές ή της ένδειξης κατάστασης των ασφαλειών Μ.Τ.
υπάρχει επίσης το μιμικό διάγραμμα το οποίο απεικονίζει πιστά την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο διακοπτικός εξοπλισμός. Για να είναι αξιόπιστη αυτή η πληροφορία, το μιμικό
διάγραμμα παίρνει κίνηση απευθείας από τον άξονα κίνησης των κυρίων επαφών.
υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων που
χαρακτηρίζουν το πεδίο .Το διαμέρισμα αυτό είναι προσπελάσιμο ακόμη και αν το πεδιο
βρίσκεται υπό τάση.
Η χειροκίνητη λειτουργία του μηχανισμού γίνεται με τη χρήση anti-reflex χειριστηρίου και
είναι ανεξάρτητη από την εφαρμοζόμενη δύναμη.
Διαμέρισμα βοηθητικού εξοπλισμού
είναι στο πάνω μέρος του πεδίου και περιλαμβάνει τα κύρια υλικά χαμηλής τάσης που
απαιτούνται για την λειτουργία και τον έλεγχο (ρελέ, μπουτόν, μεταγωγικά κ.λ.π.) του
κινητήρα όταν υπάρχει, καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό εξοπλισμό.
Μετασχηματιστές έντασης
έχουν αντίστοιχα ονομαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά με αυτά του πεδίου, δηλ. τάση
λειτουργίας, στάθμη μόνωσης, συχνότητα, αντοχή σε βραχυκύκλωμα κ.λ.π. είναι
κατασκευασμένος από εποξειδική ρητίνη και φέρουν ενδεικτική πινακίδα με όλα τα
χαρακτηριστικά τους.
Μετασχηματιστές τάσης
έχουν αντίστοιχα ονομαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά με αυτά του πεδίου, δηλ. τάση
λειτουργίας, στάθμη μόνωσης κ.λ.π.
Ανάλογα με τις ανάγκες είναι κατάλληλοι ή για συνδεσμολογία φάση - φάση ή φάση - γή
(θα διευκρινίζεται ανά περίπτωση). Η προστασία τους γίνεται με τη χρήση ασφαλειών Μ.Τ.
ή Α.Δ.Ι.
Βοηθητικός εξοπλισμός
ικανοποιεί τις παραγράφους 5.4 του IEC 60298 και 5.4 του IEC 60694.
Για την ευκολία αναγνώρισης των κυκλωμάτων ελέγχου, υπάρχει σήμανση των καλωδίων
και στα δύο άκρα. Η ελάχιστη διατομή των καλωδίων είναι :
2.5mm2 για κυκλώματα ρεύματος
1 mm2 για όλα τα υπόλοιπα
Έλεγχος - Επιτήρηση
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Όλα τα χρησιμοποιούμενα όργανα, όπως ηλεκτρονόμοι προστασίας (Η/Ν), όργανα
μέτρησης κ.λπ., τοποθετούνται στα διαμερίσματα χαμηλής τάσης.
Ειδικά οι Η/Ν είναι «ολοκληρωμένου τύπου» και προσφέρουν προστασία, μέτρηση, έλεγχο
και επιτήρηση.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΩΝ
Πεδίο Εισόδου με αποζεύκτη φορτίου και αλεξικέραυνα
περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί :
•
Τριπολικές μπάρες χαλκού 630A.
•
Αποζεύκτη φορτίου 24kV, 630A, 50/125kV, 16kA/1 sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή.
•
Χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για τον αποζεύκτη φορτίου και το γειωτή.
•
Τρείς χωρητικούς καταμεριστές τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.
•
Κατάλληλες υποδοχές για σύνδεση καλωδίων μέχρι 240mm2.
•
Τρία αλεξικέραυνα γραμμής 21 kV/5kA.
Γενικές διαστάσεις: Π Χ Β Χ Υ: (500 Χ 940 Χ 1600) mm.
Πεδίο Προστασίας με Αυτόματο δ/ακόπτη ισχύος (Α.Δ.Ι.)
Περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί:
Τριπολικές μπάρες χαλκού 630Α.
Αποζεύκτη 24kV,630A.50/125kV, 16kA/1 sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή.
Χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για τον αποζεύκτη και το γειωτή.
Αυτόματο διακόπτη ισχύος 24kV, 630A, 50/125kV, 16kA/1sec, συρομένου τύπου (draw-out)
με τηλεχειριζόμενο μηχανισμό λειτουργίας (moter), βοηθητικές επαφές, μετρητή
χειρισμών, πηνίο κλεισίματος και πηνίο εργασίας.
Τρείς Μ/Σ έντασης με διπλό τύλιγμα στο δευτερεύον, ένα για μέτρηση και ένα για
προστασία.
Ηλεκτρονόμο προστασίας (Η/Ν) ψηφιακού τύπου που παρέχει προστασία έναντι
υπερφόρτισης, βραχυκυκλώματος και σφάλματος γης (περισσότερες πληροφορίες για τον
Η/Ν στην αντίστοιχη προδιαγραφή).
Γειωτή καλωδίων 24ΚV, 50/125kV, 16kA/1sec με δυνατότητα ζεύξης στο βραχυκύκλωμα.
Επιπλέον κιβώτιο εξοπλισμού χαμηλής τάσης 450mm στο οποίο μεταξύ άλλων θα
τοποθετηθεί ο Η/Ν προστασίας.
Τρεις χωρητικούς καταμεριστές τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες
Κατάλληλες υποδοχές για τη σύνδεση καλωδίων μέχρι 240mm2,
Γενικές διαστάσεις: Π Χ Β Χ Υ: (750 Χ 1220 Χ 1600)mm.
Πεδίο Μ/Σ τάσης
Περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί:
Τριπολικές μπάρες χαλκού 630Α.
Αποζεύκτη 24kV, 630Α, 50/125kV, 16kA/1 sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή.
Χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για τον αποζεύκτη και το γειωτή.
Τρείς βάσεις ασφαλειών 200Α.
Τρείς ασφάλειες για την προστασία των Μ/Σ τάσης 24kV/6.3A
Δύο Μ/Σ τάσης 20/0.1 kV κατάλληλους για σύνδεση V.
Ένα βολτόμετρο 0-20kV με μεταγωγικό διακόπτη 4 θέσεων
Μηχανική ένδειξη τηγμένης ασφάλειας.
Γενικές διαστάσεις: Π Χ Β Χ Υ: (500 Χ 940 Χ 1600)mm.
Ηλεκτρονόμος Δευτερογενούς Προστασίας
Ο Η/Ν είναι ψηφιακού τύπου,έχει προσαρμοστεί στα πεδία αναχώρησης του βρόχου (ή του
συστήματος διπλής τροφοδοσίας) και πραγματοποιεί όλες τις βασικές λειτουργίες
προστασίας, μέτρησης, χειρισμών, ελέγχου και επιτήρησης, δηλαδή :
Προστασία
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Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών καμπυλών προστασίας.
Η ρύθμιση και η αποθήκευση των ορίων προστασίας γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού
υπολογιστή ή με τη βοήθεια κατάλληλου φορητού οργάνου.
υπάρχουν διαθέσιμες οι προστασίες : 50/51, 50Ν/51Ν, 46, 49RMS (κατά ANSI).
Μετρήσεις
μετρά με ακρίβεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά μεγέθη:
Ρεύμα κάθε φάσης
Μέγιστη ζητηθείσα τιμή ρεύματος για κάθε φάση
Τιμή Ρεύματος κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώματος
Χειρισμοί
διαθέτει αλφαριθμητική οθόνη στην οποία εμφανίζονται όλες οι ρυθμίσεις και τα
μηνύματα προειδοποίησης. Η ανάγνωση της είναι δυνατή από απόσταση τουλάχιστον 2
μέτρων.
Η πρόσβαση της ρυθμίσεως γίνεται μόνο μετά την πληκτρολόγηση κωδικού ασφαλείας.
Έλεγχος επιτήρησης
επιτηρεί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
Την κατάσταση του κυρίου στοιχείου διακοπής (ΑΔΙ)
Την κατάσταση του αντίστοιχου γειωτή
Την απαγόρευση εντολής κλεισίματος πριν την εκκαθάριση διαπιστωμένου σφάλματος
Την καλή του λειτουργία (self monitoring)
Ισοδύναμος τύπος: MERLIN GERIN SM6 SERIES
3.28 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Για να καλυφθούν οι ανάγκες του κτιρίου έχει εγκατασταθεί ένα διευθυνσιοδοτημένο
σύστημα συναγερμού. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικές προσθήκες
αισθητηρίων και ζωνών.
Η Κεντρική Μονάδα που έχει εγκατασταθεί συνοδεύεται από λογισμικό, το οποίο επιτρέπει
την γραφική απεικόνιση όλων των εγκατεστημένων περιφερειακών.
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας στηρίζεται στην ύπαρξη κλειστού βρόχου, προκειμένου να
είναι δυνατή η λειτουργία του συστήματος, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής του
καλωδίου και εντοπισμό του σημείου ή του αισθητηρίου σε βλάβη.
Επίσης διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
- Σειριακές θύρες για την επικοινωνία με Modem, printer, CCTV matrix κλπ.
- Κάθε μονάδα θα πρέπει να είναι σε θέσει να διαχειριστεί 200 διευθύνσεις σημείων
εισόδου και 255 ρελαί εξόδου
- Για την επίτευξη μεγαλύτερο αριθμό εισόδων ή εξόδων, υπάρχει η δυνατότητα δικτυακής
διασύνδεσης των μονάδων.
- διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση άνω των 900 συμβάντων.
- Δυνατότητα άνω των 250 χρηστών / passwords
- Δυνατότητα διαχείρισης άνω των 25 λογικών περιοχών (partition aereas)
- διαθέτει ψηφιακό κωδικοποιητή σταθερής, αλλά και κινητής τηλεφωνίας (GSM) για την
αποστολή σημάτων προς τον Κεντρικό Σταθμό (Κέντρο Λήψης Σημάτων)
- Ο μέγιστος αριθμός των πληκτρολογίων που μπορούν να συνδεθούν στην Κεντρική
Μονάδα είναι ο ίδιος των λογικών περιοχών του συστήματος.
- Στην Κεντρική Μονάδα υπάρχει η δυνατότητα νε προστεθούν επιπλέον ασύρματοι δέκτες
προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν σήματα από ασύρματα. Οι δέκτες αυτοί μπορούν
να επικοινωνούν με τα ασύρματα μπουτόν τα οποία έχουν στην κατοχή τους οι φύλακες
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Το σύστημα διαθέτει τροφοδοτικό και επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές για την
αυτόνομη λειτουργία του για τουλάχιστον 48h σε περίπτωση διακοπής τάσεως από το
δίκτυο της Δ.Ε.Η.
Ισοδύναμος τύπος: EUROPLEX TECHNOLOGIES –3GS
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πληκτρολόγια διαθέτουν οθόνη LCD τουλάχιστον 2 γραμμών και 24 χαρακτήρων. Μέσω
των πληκτρολογίων οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και φύλακες μπορούν να οπλίσουν και
να αφοπλίσουν όλο το σύστημα ή μέρος αυτού (κάποιες περιοχές).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Security Grade En50131-1; 1997 Grade 3
Environmental Class Class II Indoor General
PCB Dimensions 122mm x 175mm x 23mm
Keypad Dimensions 175mm x 120mm x 75mm
Operating Voltage 13.7VDC
Minimum Operating Voltage 9.5v
Maximum Operating Current 300mA
Quiescent Current 100mA
Inputs 2 Dual 2K2 End of Line Resistors
Output Single Pole Changeover, 3Amp relay
Display 2 x 24 Character backlit LCD.
Tamper Front Spring Tamper Provided
Memory Backup Flash
Temperature Range -10°C to +40°C
Humidity Range 0% to 90% (non-condensing)
Ισοδύναμος τύπος :europlex technologies- 3GS Remote Keypad Display (RKD)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
Οι μαγνητικές επαφές είναι πλαστικές ή μεταλλικές ανάλογα με τη θύρα που πρόκειται να
εγκατασταθούν. τοποθετούνται εσωτερικά και εξωτερικά των κουφωμάτων, ανάλογα της
θέσης τους για την ελάχιστη αισθητική επίπτωση. Οι μαγνητικές επαφές, όπως και όλα τα
αισθητήρια του συστήματος συναγερμού, κατέχουν μοναδική διεύθυνση ανά
Σε επιλεγμένα σημεία της περιμέτρου του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί μαγνητικές επαφές
τριπλού μαγνητικού πεδίου (tri-field) προκειμένου να μην είναι εύκολο να τις παραβιάσει
κάποιος.
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ
Οι ανιχνευτές θραύσης είναι ασύρματοι αλλά και ενσύρματοι, ανάλογα μα την θέση που
πρόκειται να εγκατασταθούν.
Ισοδύναμοι τύποι : BOSCH - RF1100 Glassbreak Transmitter
BOSCH - DS1103i Flush Mount Glass Break Detector
Ανιχνευτές Δονήσεων
Ειδικά για τα vaults του χώρου πώλησης εισιτηρίων έχουν εγκατασταθεί ανιχνευτές
δόνησης.
Ισοδύναμος τύπος :COSMOTTRON VVS 300
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η επεξεργασία σήματος χρησιμοποιεί τις παθητικές τεχνολογίες υπέρυθρων ακτίνων και
μικροκυμάτων για να παρέχει έναν όρο συναγερμών επάνω στην ταυτόχρονη ενεργοποίηση
και των δύο τομέων της προστασίας.
έχει διευθετήσιμη ευαισθησία PIR και μικροκυμάτων. Η συσκευή ανάλυσης ΙΙ κινήσεων
επεξεργασίας σήματος PIR χρησιμοποιεί τα πολλαπλάσια κατώτατα όρια και τα παράθυρα
συγχρονισμού για να αναλύσει το συγχρονισμό, το εύρος, τη διάρκεια, και την πολικότητα
των σημάτων για να λάβει μια απόφαση συναγερμών.
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Δεν ανησυχει(ψευδοσυναγερμοί) στα ακραία επίπεδα θερμικών και διαταραχών φωτισμού
(θερμάστρες και κλιματιστικά μηχανήματα, καυτά και κρύα σχέδια, προβολείς φωτός του
ήλιου, αστραπής, και κίνησης). Η συσκευή ανάλυσης κινήσεων παρέχει δύο επίπεδα
ευαισθησίας. Τα στοιχεία κυκλώματος αναγνώρισης σχεδίων επεξεργασίας σήματος
μικροκυμάτων προσδιορίζουν πηγές και αγνοούν τις επαναλαμβανόμενες ψεύτικων
συναγερμών. Η προσαρμοστική επεξεργασία μπορεί να προσαρμόζεται στις διαταραχές
υποβάθρου.
Η αντι-κάλυψη μικροκυμάτων παρέχει σήμα προβλήματος επίβλεψης εάν το
αντανακλαστικό υλικό μικροκυμάτων τοποθετείται μέσα σε 30,5 εκατ. (1 FT.) από τον
ανιχνευτή.
Ενδείξεις συναγερμών
υπάρχουν ενδείξεις τριών -χρωμάτων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων δοκιμής με τα
χωριστά χρώματα για το συναγερμό, PIR, και την ενεργοποίηση μικροκυμάτων.
Οι εσωτερικές ακροδέκτες δοκιμής τάσης θορύβου παρέχουν τη θέση σχεδίων και την
αξιολόγηση διαταραχής υποβάθρου χρησιμοποιώντας έναν τυποποιημένο αναλογικό
μετρητή. Ο σχεδιασμός παρέχει εξασφάλιση από την είσοδο εντόμων στον ανιχνευτή.
Ισοδύναμος τύπος :BOSCH DS950/DS970 Series High-Performance TriTech Detectors
ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ
Ισοδύναμος τύπος : BOSCH ND 100 GLT panic button
Ειδικά για το προσωπικό ασφαλείας, τα μπουτόν πανικού είναι ασύρματα και μέσω ειδικού
προγραμματισμού, μπορούν να οπλίζουν και να αφοπλίζουν περιοχές του συστήματος.
Ισοδύναμος τύπος : EUROPLEX TECHNOLOGIES 3GS RPA Pendant
ΣΕΙΡΗΝΕΣ
Η σειρήνα είναι ακουστικής ισχύος 124 DB, και φέρει φλάς αφεσβενόμενο (XENON) 5W
στην πρόσθια όψη.
Η σειρήνα είναι διτονική προστατευόμενη εντός κυτίου από διπλά μεταλλικά φύλλα
πάχους 1,5 mm.
διαθέτει επίσης:
α.
Μπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου επαναφορτιζόμενη 1,9 ΑΗ.
β.
Κύκλωμα ελέγχου για την προστασία από βραχυκύκλωμα ή διακοπή τάσεως της
γραμμής το οποίο θα θέτει σε συναγερμό την σειρήνα σε περίπτωση σαμποτάζ.
γ.
Χρονοδιακόπτη παύσεως λειτουργίας.
δ.
2 tamper για την προστασία της σειρήνας σε περίπτωση αποξηλώσεως ή
παραβιάσεως των χαλύβδινων φύλλων.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας:
12 VDC
Ακουστική ισχύς:
124 DB (Υψηλή Συχνότητα 2,4 KHz - Χαμηλή Συχνότητα 2 KHz).
Διαστάσεις :
27 x 21 x 11 cms
Κατασκευή εξωτερική: Μεταλλικά φύλλα εκ σιδήρου.
Χρώμα:
Λευκό
Η σειρήνα είναι κατασκευασμένη για εξωτερική χρήση και είναι αδιάβροχη.
3.29 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(CCΤV)
Εικονολήπτες
Το σύστημα αποτελείται από έγχρωμους εικονολήπτες υψηλής ευκρίνειας, σε επιλεγμένες
θέσεις των περιβαλλόντων και εσωτερικών χώρων του Μουσείου. Πιο συγκεκριμένα, οι
εικονολήπτες είναι δύο τύπων:
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Σταθεροί (είτε κλασικού τύπου είτε dome), για την κάλυψη συγκεκριμένων σημείων
εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου και Κινούμενοι – Τηλεχειριζόμενοι τύπου dome (για
την εποπτεία μιας ευρύτερης περιοχής στους χώρους του κτιρίου).
ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ
Οι σταθεροί εικονολήπτες είναι έγχρωμοι, αισθητηρίου 1/3", με υψηλή ευκρίνεια και
διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
- Μέγιστη ανάλυση τουλάχιστον 530TVL
- Ελάχιστη ευαισθησία στο φως 0,02lux.
- Φακός αυτόματης ίριδας μεταβλητής εστίασης, τουλάχιστον του εύρους : 4-8mm
- διαθέτει τις λειτουργίες AGC (Automatic Gain Control), BLC (Back Light Compensation),
AWB (Automatic White Balance).
- Θερμοκρασία λειτουργίας : -10 - +50
- Λόγος σήματος προς θόρυβο S/N: 50dB
- διαθέτει πιστοποίηση κατά CE και UL
- διαθέτουν στέγαστρο ανάλογα με τον τύπο της κάμερας (DOME η μη). Τα στέγαστρα
εξωτερικού χώρου διαθέτουν θερμαντικό στοιχείο και προστασία από καιρικές συνθήκες
επιπέδου ΙΡ66 και στεγανό σωλήνα όδευσης.
Ισοδύναμοι τύποι : BOSCH - LTC 0455
BOSCH - LTC 1463
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ (ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ) ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ
Όπως ισχύει και για τους σταθερούς, οι κινούμενοι εικονολήπτες έγχρωμοι, τύπου Dome,
Υψηλής Ευκρίνειας, τύπου Day – Night. Συγκεκριμένα διαθέτουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά :
- Οπτικό/ψηφιακό zoom : 25x/12χ
- Ανάλυση εικονοστοιχείου : 752 x 582 σε PAL
- Ανάλυση βίντεο : 460TVL
- Ελάχιστη ευαισθησία στο φως 0,005lux.
- διαθέτει τις AGC (Automatic Gain Control), AWB (Automatic White Balance).
- Σταθεροποίηση εικόνας για την αποφυγή ταλάντωσης της εικόνας σε μεγάλο zoom.
- Δυνατότητα δημιουργίας μη ορατών περιοχών εντός μιας εικόνας για την αποφυγή
αθέμιτης παρακολούθησης περιοχών εκτός των χώρων του μουσείου (Privacy Masking).
Τουλάχιστον 10 περιοχές εντός της εικόνας
- Δυνατότητα δημιουργίας μη ορατών ζωνών κατά την περιστροφή της κάμερας, για την
αποφυγή αθέμιτης παρακολούθησης περιοχών εκτός των χώρων που αφορούν το μουσείο.
Τουλάχιστον 5 περιοχές.
- ικανότητα αυτόματης παρακολούθησης στόχου.
- Ακολουθία περιπολίας προκαθορισμένης πορείας. Τουλάχιστον 2 ξεχωριστές συνεχόμενες
διαδρομές
- Δυνατότητα αυτόματης κίνησης μεταξύ προεπιλεγμένων θέσεων. Ελάχιστος αριθμός
δυνατών στάσεων 99.
- έχει την δυνατότητα μέσω τηλεμετρίας να ελέγχονται τα χαρακτηριστικά της κάμερας και
να γίνεται αναβάθμιση του firmware της κάμερας.
- ενσωματώνει 4 εισόδους συναγερμού και 1 εξόδου ρελαί.
- Θερμοκρασία λειτουργίας : -30 - +50
- Δείκτης προστασίας από συνθήκες περιβάλλοντος, ΙΡ66
- Ελευθερία κίνησης, περιστροφή : 360 μοίρες συνεχόμενα, κατακόρυφα : -90 - +5 μοίρες.
- Μέγιστη ταχύτητα κίνησης : 360 deg/sec σε preset με ακρίβεια +/- 0,5 μοίρες, 120 deg/sec
σε
- Λόγος σήματος προς θόρυβο S/N > 50dB
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- Δυνατότητα επιλογής γυάλινου θόλου σε πολλαπλές αποχρώσεις για να ταιριάζουν με την
αισθητική του κτιρίου.
- Δυνατότητα λειτουργίας σε τάση 230V ή 24Vac
- Να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE και UL
Ισοδύναμοι τύποι : BOSCH ENVT2450CF
ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ MATRIX) ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλοι οι εικονολήπτες καταλήγουν στο σύστημα Matrix, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο
εντός του χώρου που έχει επιλεγεί ως Κέντρο Αποθήκευσης των συσκευών του συστήματος
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
Έχουν εγκατασταθεί δύο πληκτρολόγια για τον χειρισμό του συστήματος. υπάρχει η
δυνατότητα επιπλέον επέκτασης του συστήματος, ανάλογα με τις ανάγκες που πιθανόν θα
προκύψουν.
Η Μονάδα Μικτονόμησης Εικόνων (Matrix System) υποστηρίζει αρκετό αριθμό σημάτων
Video και οθονών απεικόνισης και μπορούν να απεικονιστούν ικανοποιητικά όλες οι
εγκατεστημένες κάμερες. Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις του συστήματος μικτονόμησης είναι :
- Μέγιστος αριθμός εισόδων, 128
- Μέγιστος αριθμός εξόδων, 16
- Το σύστημα διαθέτει τίτλους καμερών 16 χαρακτήρων και τίτλους μόνιτορ 12
χαρακτήρων.
- Το σύστημα matrix αποτελείται από μία διπλή/πλεονάζουσα μονάδα τροφοδοσίας CPU
και ισχύος με αυτόματη δυνατότητα εναλλαγής. Ο μπροστινός πίνακας του χώρου CPU
διαθέτει διακόπτη που επιτρέπει στο CPU να περνάει χειροκίνητα από κύρια σε εφεδρική
κατάσταση ή να μπαίνει στην Αυτόματη Λειτουργία για αυτόματη εναλλαγή από το κύριο
στο εφεδρικό CPU σε περίπτωση βλάβης του CPU ή διακοπής ρεύματος.
- έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με μέχρι και 16 πληκτρολόγια συστήματος πλήρους
λειτουργίας για την εναλλαγή, τον έλεγχο και τον προγραμματισμό όλων των λειτουργειών.
- είναι σε θέσει να διαχειριστεί τουλάχιστον 512 διακριτά σήματα συναγερμού, τα οποία
διασυνδέονται μέσω προγραμματισμού με συγκεκριμένες λειτουργίες του συστήματος. Τα
σήματα αυτά μπορεί να προέρχονται από τη θύρα RS-232 του CPU από ένα σύστημα
ελέγχου πρόσβασης, υπολογιστή, ή από άλλες υπολογιστικές συσκευές.
- Δυνατότητα μεταβαλλόμενης ταχύτητας χειρισμού των κινητών καμερών.
- έχει την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τηλεμετρίας με τις κάμερες.
- έχει την δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη πληροφορίες άνω των 46 χαρακτήρων όπως,
Ημερομηνία και ώρα, αριθμό και περιγραφή κάμερας, βοηθητικά εικονίδια (κινητή κάμερα,
σήμα συναγερμού κλπ.), κατάσταση συστήματος.
- έχει δυνατότητα λειτουργίας εντολών MACRO και SALVO.
- Ο πίνακας περιλαμβάνει SalvoSwitching® που επιτρέπει συγχρονισμένη εναλλαγή εικόνας
σε 16 μόνιτορ.
- Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικά συστήματα μέσω LAN ή RS232
επικοινωνίας.
- Το σύστημα διαθέτει τουλάχιστον 8 επίπεδα προτεραιότητας τα οποία μπορούν να
επηρεάσουν την πρόσβαση του χειριστή στα διάφορα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες
του συστήματος. Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού για να επιτρέπει στα
πληκτρολόγια είτε να είναι online είτε να απαιτούν σύνδεση του χρήστη πριν επιτραπεί η
πρόσβαση στο σύστημα.
- Το σύστημα επίσης υποστηρίζει τουλάχιστον 32 χρήστες με επιλεγόμενη ασφάλεια
κωδικού και προγραμματιζόμενα ονόματα χρήστη.
- υπάρχει ολοκληρωμένη ανίχνευση απώλειας εικόνας.
- Οποιοδήποτε μόνιτορ ή ομάδα από μόνιτορ μπορεί να ρυθμιστεί να προβάλει κάμερες
ανάλογα με τις εισόδους συναγερμού. Τα βίντεο με συναγερμό μπορούν να επιλέγονται για
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αυτόματη ή χειροκίνητη επαναφορά. Εάν η εφαρμογή του συστήματος απαιτεί δυνατότητα
λειτουργίας πολλαπλού συναγερμού, αυτός ο πίνακας πρέπει να επιτρέπει σε αυτές τις
λειτουργίες να προγραμματίζονται μέσα στο σύστημα με χρήση του λογισμικού
διαμόρφωσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- Δυνατότητα χρήσης Περιβάλλοντος Γραφικών Χρήστη (GUI). Ο κατασκευαστής του
συστήματος πρέπει να προσφέρει ένα προαιρετικό πρόγραμμα Διασύνδεσης Γραφικών
Χρήστη (GUI) το οποίο θα τρέχει σε υπολογιστή συνδεδεμένο με το CPU του πίνακα μέσω
μία διασύνδεσης RS-232. Το πρόγραμμα GUI επιτρέπει στο χρήστη να διαμορφώνει, να
παρακολουθεί και να ελέγχει ολόκληρο το σύστημα διακοπτών/ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των απομακρυσμένων καμερών. Το GUI επιτρέπει την
εισαγωγή και αποθήκευση χαρτών παρακολούθησης. Το GUI διαθέτει τα τρία παρακάτω
επίπεδα πρόσβασης χρήστη τα οποία θα καθορίζονται τη στιγμή της σύνδεσης.
- Περιβαλλοντικες Προδιαγραφες, Θερμοκρασία: Λειτουργίας:+0°C ως +50°C, Υγρασία: 0%
ως 95% σχετική, μη-συμπυκνούμενη.
- Ηλεκτρομαγνητικη Συμβατοτητα
Απαιτήσεις EMC:
Μοντέλα 50 Hz: 89/336/EEC.
Προστασία: EN50082-1
Εκπομπές: EN50081-1 Κλάση A.
Απαιτήσεις LVD: 73/23/EEC, EN60065.
Ισοδύναμος τύπος :BOSCH - LTC 8600 Series Allegiant Video Switcher/Control Systems
ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (DIGITAL VIDEO RECORDER)
- Η εικόνα των εικονοληπτών μπορεί να καταγραφεί μέσω Συσκευών Ψηφιακής
Καταγραφής Υψηλής Ανάλυσης, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στο Κέντρο Ελέγχου. Κάθε
συσκευή μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 16 εικονολήπτες.
- διαθέτουν κατάλληλης χωρητικότητας Σκληρούς Δίσκους για την αποθήκευση των
εγγραφών διάρκειας 15 ημερών.
- παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και μετάδοσης της εικόνας μέσω τηλεφωνικών
γραμμών (PSTN, ISDN, ADSL, LAN), καθώς και μέσω δικτύων TCP / IP.
- έχει ενσωματωμένη Μονάδα Αντιγραφής (CDR-W, DVDR-W).
- Ταυτόχρονα με την καταγραφή της εικόνας, είναι δυνατή η αναπαραγωγή παλαιότερων
εγγραφών, η ζωντανή παρακολούθηση εικόνας τοπικά, οποιοσδήποτε χειρισμός από τον
χρήστη και η απομακρυσμένη παρακολούθηση εικόνας μέσω LAN, DSL κτλ.
- Η παρακολούθηση όλων των λειτουργιών, των απεικονίσεων, καθώς και όλων των
δυνατών προγραμματισμών της συσκευής, είναι εφικτή από τον χρήστη μέσω του
λογισμικού (software) της Συσκευής Ψηφιακής Καταγραφής, το οποίο απεικονίζεται στις
οθόνες των Η/Υ που θα επιλεγούν.
- Ταυτόχρονα, λόγω της ύπαρξης εισόδου και εξόδου audio, δίνεται η δυνατότητα για
μελλοντική σύνδεση μικροφώνου, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο κοντά σε
οποιονδήποτε εικονολήπτη, ώστε να υπάρχει και καταγραφή του ήχου.
- Οι εικόνες από τις κάμερες αποθηκεύονται ψηφιακά, με επιλεγόμενη από τον χειριστή
ανάλυση εικόνας. Η μέγιστη ανάλυση καταγραφής είναι 720 x 576 PAL
- Η ποιότητα της εγγραφόμενης εικόνας (ποσό πληροφορίας) μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να
είναι ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΤΡΙΑ, ΥΨΗΛΗ ή ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ. Ανάλογη τιμή λαμβάνει και το μέγεθος
του αρχείου που σχηματίζεται (σε ΚΒ).
- Η Συσκευή Ψηφιακής Καταγραφής ενεργοποιείται αυτόματα είτε από τα σήματα
συναγερμού (εξωτερικοί ανιχνευτές κίνησης - όπου υπάρχει τέτοια διασύνδεση) είτε από
τον Ανιχνευτή Κίνησης (Motion Detector), ο οποίος είναι ενσωματωμένος σε αυτή και
μπορεί να προγραμματιστεί από τον χρήστη. Στην περίπτωση ανίχνευσης κίνησης, είναι
δυνατόν να αλλάξει η ταχύτητα εγγραφής και τα επίπεδα ποιότητας εικόνας.

112

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
- Η συσκευή διαθέτει τις παρακάτω εξόδους μόνιτορ:
1) Μία κύρια έξοδος μόνιτορ παρέχει σύνθετη εικόνα πλήρους εικόνας, τετράγωνη εικόνα ή
εικόνες πολλαπλής οθόνης, ζωντανές ή από αναπαραγωγή. Αυτό το μόνιτορ προβάλλει
αλληλουχία από κάμερες με τετραγωνισμένη εικόνα ή εικόνα πλήρους οθόνης. Αυτό το
μόνιτορ εμφανίζει το μενού, τα μηνύματα κατάστασης, τα συμβάντα, τους συναγερμούς και
τις προειδοποιήσεις απώλειας εικόνας.
2) Μία δευτερεύουσα έξοδος μόνιτορ σύνθετης εικόνας προβάλει μία απλή εικόνα πλήρους
οθόνης από μία επιλεγμένη κάμερα ή μία αλληλουχία εικόνων πλήρους οθόνης. Αυτό το
μόνιτορ επίσης προβάλει εικόνα συναγερμών ή εικόνες όπου έχει ανιχνευτεί κίνηση και
προβάλλει αλληλουχία εικόνων σε περίπτωση πολλαπλών συναγερμών ή κίνησης.
- Όλες οι εγγραφές εικόνας διαθέτουν ενσωματωμένο κρυπτογραφημένο κωδικό ο οποίος
επιτρέπει την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και εξασφαλίζει ότι η εικόνα και τα
δεδομένα που τη συνοδεύουν δεν έχουν παραβιαστεί.
- Η ταχύτητα εικόνων ανά δευτερόλεπτο και η ποιότητα εικόνας μπορούν να επιλεγούν για
κάθε συνδεδεμένη κάμερα. Για εγγραφή PAL πρέπει να επιτρέπει ταχύτητες εγγραφής
εικόνων ανά δευτερόλεπτο (ips) της τάξη των 25, 12.5, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ½, 1/5, 1/10, 0.
- Εκτός από τη χωρητικότητα αποθήκευσης του εσωτερικού δίσκου, μία εξωτερική θύρα
SCSI επιτρέπει σε μία εγκεκριμένη από τη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης να παρέχει
μαζική αποθήκευση αρχείων εικόνας.
- Η συσκευή διαθέτει σειριακή θύρα RS232 ή USB η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
λειτουργικούς σκοπούς ή για μελλοντικές αναβαθμίσεις του λογισμικού της συσκευής
εγγραφής.
- Η συσκευή διαθέτει ανίχνευση απώλειας εικόνας που υποδεικνύει την απώλεια του
σήματος εισόδου εικόνας.
- Η συσκευή είναι πλήρως συμβατή με οποιαδήποτε στάνταρ θύρα 10/100 Base T Ethernet
για δυνατότητες δικτύωσης.
- Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και τριάντα (30) μονάδων μέσω
πληκτρολογίου όταν χρησιμοποιείται πληκτρολόγιο.
Μέχρι και δεκάξι (16) από τις καθορισμένες συσκευές εικόνας μπορούν να
διασυνδεθούν με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης εικόνας ώστε να υπάρχει πλήρης
λειτουργικότητα συστήματος με 256 κάμερες.
Ισοδύναμος τύπος :BOSCH DIVAR 2- DVR16E2302
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- Το πρόγραμμα λογισμικού Κέντρου Ελέγχου που εγκαθίσταται σε έναν απομακρυσμένο
υπολογιστή παρέχει γραφική απεικόνιση η οποία επιτρέπει πλήρη έλεγχο μέσω
τηλεχειρισμού μίας συνδεδεμένης συμβατής συσκευής εγγραφής. επιτρέπεται πρόσβαση
σε τουλάχιστον έξι χρήστες σε οποιαδήποτε συσκευή εγγραφής του δικτύου. Το λογισμικό
κέντρου ελέγχου που εγκαθίσταται σε έναν απομακρυσμένο σταθμό παρέχει χωρίς να
περιορίζεται σε αυτές τις παρακάτω λειτουργίες:
1) Μέχρι και έξι χρήστες θα έχουν τον έλεγχο μίας οποιαδήποτε συσκευής εγγραφής που
είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
2) Ζωντανή προβολή εικόνας.
3) Αναζήτηση, αναπαραγωγή και πιστοποίηση της εγγεγραμμένης εικόνας. Αναζήτηση και
αναπαραγωγή με δυνατότητα προστασίας κωδικού.
4) Έλεγχος μέσω τηλεχειρισμού της περιστροφής, της κλίσης και του ζουμ,
συμπεριλαμβανομένων της προ-τοποθέτησης, της ταχύτητας PTZ, και του βοηθητικού
ελέγχου των καμερών του κατασκευαστή της συσκευής εγγραφής.
5) Λειτουργία λήψης στιγμιότυπου η οποία αποτυπώνει ακίνητες εικόνες από την ενεργή
εικόνα και τις αποθηκεύει σε μορφή bitmap (.bmp) στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του
σταθμού εργασίας.
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6) Η αποθήκευση εικόνων στο σκληρό δίσκο του σταθμού εργασίας πρέπει να γίνεται στην
αρχική μορφή που χρησιμοποιεί η συσκευή εγγραφής ώστε να αποδεικνύεται η
αυθεντικότητά τους.
7) Εξαγωγή της εικόνας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σε γενική μορφή .AVI που
επιτρέπει εμφάνιση σε άλλους σταθμούς εργασίας όταν δεν είναι απαραίτητη η απόδειξη
της αυθεντικότητας.
8) On-line επισκόπηση κατάστασης της συνδεδεμένης ψηφιακής συσκευής εγγραφής.
9) Πρόσβαση σε ένα εργαλείο διαμόρφωσης συστήματος που περιορίζεται αποκλειστικά
στη διάθεση του διαχειριστή του συστήματος και διαθέτει προστασία κωδικού.
- Η συσκευή καταγραφής λειτουργεί σε θερμοκρασία: +5°C ως +45°C και σχετική υγρασία:
<93% μη-συμπυκνωμένη.
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)
- Το πληκτρολόγιο διαθέτει joystick, μέσω του οποίου μπορεί να ελεγχθεί η κίνηση του
τηλεχειριζόμενου εικονολήπτη κατά τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα (pan – tilt).
Επίσης, μπορεί μέσω του χειριστηρίου ο χρήστης να επιλέγει σε ποια οθόνη θα δει ποιες
κάμερες κτλ, μπορεί δηλαδή να εκτελέσει τους συνδυασμούς του συστήματος μικτονόμισης
(matrix).
Ισοδύναμος τύπος : BOSCH LTC 8600 series
ΟΘΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η εικόνα των εικονοληπτών παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και ανάλογα με τους
συνδυασμούς που έχουν γίνει από τον προγραμματιστή του συστήματος.
Οι οθόνες είναι όλες έγχρωμες, υψηλής ανάλυσης. TFT – LCD.
Ισοδύναμος τύπος : BOSCH ΜΟΝ CL.(Η διάσταση με βάση την τεχνική περιγραφή και τα
σχέδια)
3.30 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ( ACCESS CONTROL)
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (CONTROLLERS)
Οι κεντρικές μονάδες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των αναγνωστών των καρτών στα
σημεία ελεγχόμενης προσπέλασης (Card Readers). Ο έλεγχος αυτός γίνεται σε πραγματικό
χρόνο.
Η διασύνδεση των μονάδων γίνεται στην φιλοσοφία ενός κλειστού βρόχου. Σε περίπτωση
διακοπής του βρόχου αυτού ή καταστροφής μίας κεντρικής μονάδας το σύστημα θα πρέπει
να λειτουργεί κανονικα
Τα στοιχεία που ανακαλούνται από τις κάρτες PROXIMITY των προσώπων, μεταφέρονται
από τον καρταναγνώστη στην κεντρική μονάδα. Η εξακρίβωση των στοιχείων που δόθηκαν,
σε συνδυασμό με τα δικαιώματα προσπέλασης που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κάρτα,
δίνουν την δυνατότητα στην κεντρική μονάδα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την
προσπέλαση της συγκεκριμένης θύρας. Η μονάδα ελέγχου είναι σε θέσει να αποθηκεύσει
τοπικά 20.000 κάρτες με τα προνόμιά τους.
Παράλληλα, οι κεντρικές μονάδες ενημερώνουν την κεντρική βάση δεδομένων για κάθε
κίνηση ή συναγερμό στους χώρους για τους οποίους είναι υπεύθυνες, ώστε να γίνονται οι
αντίστοιχες καταχωρήσεις στα αρχεία συμβάντων του συστήματος και σε περίπτωση
συναγερμού να ενημερώνονται τα αντίστοιχα υποσυστήματα.
Κάθε κεντρική μονάδα ελέγχει και αποθηκεύει ιστορικό αρχείο και αρχείο συμβάντων,
Έτσι ώστε σε περίπτωση δυσλειτουργίας του βρόχου επικοινωνίας με την κεντρική βάση
δεδομένων να αποθηκεύονται τοπικά. πρέπει να έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης
35.000 συμβάντων.
Η κεντρική μονάδα θεπικοινωνεί με την επόμενη ή με τους καρταναγνώστες σε μια
απόσταση 1.000 μέτρων.
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Η κεντρική μονάδα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης αισθητηρίων συναγερμού, όπως
ανιχνευτών πυρκαγιάς, ανιχνευτών κίνησης κλπ..
Οι κεντρικές μονάδες μπορούν να επικοινωνούν με την κεντρική βάση δεδομένων και το
λογισμικό ελέγχου μέσω modem και Ethernet.
Ισοδύναμος τύπος :G4TEC – 4DBU, 2DBU - Falck Node S8500
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (CARD READERS)
Οι καρταναγνώστες είναι τύπου Proximity και διαθέτουν πληκτρολόγιο. είναι σε θέση να
διαβάζουν έξυπνες κάρτες τεχνολογίας MIFARE
έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης των ψηφιακών καρτών από απόσταση τουλάχιστον 8cm.
είναι στεγανού τύπου και θα συνοδεύονται από εγγύηση λειτουργίας εφ όρου ζωής.
Ισοδύναμος τύπος : G4TEC S823, G4Tec -S843 contactless smart card reader
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΘΥΡΩΝ
Ανάλογα με το υλικό κατασκευής της θύρας (ξύλο, μέταλλο, γυαλί) έχει εγκατασταθεί
Ηλεκτρομαγνήτης ή Ηλεκτρικό Κυπρί.
Η τάση τροφοδοσίας της ηλεκτρικής κλειδαριάς είναι 12Volt DC και είναι τεχνολογίας
failsafe.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ (PROXIMITY) ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
είναι τεχνολογίας MIFARE και είναι προγραμματισμένες με μοναδικό αριθμό. Οι κάρτες που
χρησιμοποιηθούν έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης των προσωπικών στοιχείων ή και
φωτογραφίας των κατόχων τους.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης είναι εξαιρετικά ευέλικτο και
χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης
μελλοντικά, διαθέτει πιστοποίηση Windows 2003 Server, υποστηρίζει Microsoft Clustering
για την λειτουργία σε παράλληλους server (hot redundancy)
Μέσω του λογισμικούα μπορούν να γίνουν όλες οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται
από το υπόλοιπο σύστημα ελέγχου πρόσβασης.
Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει ή και να κλειδώσει οποιαδήποτε θύρα διαθέτει ελεγχόμενη
πρόσβαση και να χειριστεί οποιοδήποτε σήμα προέρχεται από το σύστημα ελέγχου
πρόσβασης (παρατήρηση, έλεγχος, κλείδωμα κατ’ επιλογή, μηδενισμός – reset κτλ.).
Για το σκοπό αυτό διαθέτει εμφάνιση οδηγιών στο χρήστη, ώστε μπορεί με πολύ απλό
τρόπο να κάνει διαχείριση συναγερμών και να τους αντιμετωπίζει.
Το λογισμικό διαχείρισης αποθηκεύει όλο το ιστορικό κινήσεων και συμβάντων, έτσι ώστε,
σε οποιοδήποτε χρόνο να μπορεί ο χειριστής του συστήματος να ενημερωθεί.
Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας μεταξύ κεντρικής μονάδας και καρταναγνωστών,
ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός και παρουσιάζεται ενημερωτικό μήνυμα.
Το λογισμικό που εγκατασταθεί στον κεντρικό υπολογιστή μπορεί να προγραμματιστεί,
ώστε υπό ορισμένες συνθήκες ή συμβάντα συναγερμού να πραγματοποιεί ορισμένες από
τον χρήστη λειτουργίες.
Στο λογισμικό αποθηκεύονται τα στοιχεία των καρτών και των κατόχων. μπορούν να
αποθηκευτούν προσωπικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να επιλεγούν από το χρήστη,
φωτογραφία του κατόχου, εργασιακά στοιχεία κτλ..
Η πρόσβαση στο λογισμικό προστατεύεται με κωδικό, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε
χρήστη του.
Οι κάτοχοι καρτών μπορούν να κατανεμηθούν σε εργασιακές ομάδες (υπάλληλοι της
εταιρείας, συντηρητές, συνεργείο καθαρισμού, επισκέπτες) και ανάλογα με την ομάδα ή
την ατομική τους ιδιότητα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους χώρους και κατά το
χρονικό διάστημα που ο υπεύθυνος του Κέντρου Ελέγχου θα ορίσει.
Μία επίσης δυνατότητα είναι ο προσδιορισμός ισχύος κάθε κάρτας, μπορεί δηλαδή να
δοθεί συγκεκριμένος αριθμός διελεύσεων της κάρτας από τους καρταναγνώστες και μετά
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το πέρας του να μην μπορεί να γίνει άλλη κίνηση από τον κάτοχο, μέχρι να ανανεωθεί ο
αριθμός διελεύσεων.
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας profiles καρτών, τα οποία περιέχουν τη
φωτογραφία και άλλες πληροφορίες του κατόχου της, ώστε με την προσθήκη ενός ειδικού
εκτυπωτή, να γίνεται η εκτύπωση των καρτών (badge designer).
Στο λογισμικό που εγκατασταθεί μπορεί να γίνει εισαγωγή χαρτών (κατόψεων των
χώρων). Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο σε ποιο σημείο του
χώρου πραγματοποιείται κίνηση, ενεργοποιείται συναγερμός, γίνεται προσπάθεια
παραβίασης κτλ.. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα οποιοδήποτε
γεγονός, καθώς επίσης να παρακολουθήσει μέσω του Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος
Τηλεόρασης το χώρο που του υποδεικνύεται από το χάρτη.
Ο χρήστης μπορεί επίσης να δημιουργήσει αρχεία αναφορών (reports), ανάλογα με τις
ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε χώρο, εκτός των ήδη υπαρχόντων στο λογισμικό.
Το λογισμικό υποστηρίζει καρταναγνώστες βιομετρικούς και καρταναγνώστες ‘smart card’
μελλοντικά, ενώ μπορεί να αποθηκεύσει δακτυλικά αποτυπώματα των κατόχων καρτών.
Τέλος πρέπει το λογισμικό να διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες :
- Για λόγους ασφαλείας το λογισμικό να μπορεί να δώσει σε περίπτωση ανάγκης αυτόματη
αναφορά των παρόντων στο κτίριο ανά περιοχές.
- έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί σε επίπεδο λογισμικού με ψηφιακά καταγραφικά και
μονάδες CCTV matrix.
- έχει δυνατότητα διαβάθμισης κινδύνου. Σε περίπτωση που μία ένδειξη δεν γίνει
αντιληπτή από τον φύλακα, να αναβαθμίζεται και να εκτελεί κάποια επιπλέον διαδικασία.
- ενσωματώνει διαδικασίες περιπολιών φύλακα.
- διαθέτει κατάλληλη αρχιτεκτωνική για την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα
συστήματα όπως BMS (Building Management System) και συστήματα που υποστηρίζουν
XML.
- Οι χειριστές του λογισμικού έχουν πρόσβαση στο λογισμικό τοπικά, απομακρυσμένα μέσω
τοπικού δικτύου, μέσω μόντεμ αλλά κει μέσω του διαδικτύου με WEB interface.
- υπάρχει η δυνατότητα χρήσης δύο καρτών για το άνοιγμα μιας πόρτας.
- Το πρόγραμμα σχεδιασμού και εκτύπωσης καρτών περιλαμβάνεται στο λογισμικό.
- είναι σε θέση το σύστημα ελέγχου πρόσβασης να συνεργάζεται με συστήματα
αναγγελιών.
- διαθέτει ξεχωριστή λειτουργία διαχείρισης επισκεπτών.
- Είναι απαραίτητη η λειτουργία χειρισμού ανελκυστήρων.
Ισοδύναμος τύπος :G4Tec - S8500 Enterprise Edition
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΡΟΧΟΥ
Το σύστημα είναι κατάλληλο για χωνευτή εγκατάσταση σε θύρα.
Το σύστημα αποτελείται από κεντρική μονάδα, κεραίες τοίχου, κεραία δαπέδου, οθόνη
ενδείξεων και καλωδιώσεις.
Η κεντρική μονάδα ‘εχει εγκατασταθεί σε χωνευτό ερμάριο πλησίον της θύρας σε
παρακείμενο τοίχο. Οι διαστάσεις του ερμαρίου είναι περίπου 31Χ61Χ11cm (ΠΧΥΧΒ).
Εκατέρωθεν της πόρτας έχουν εγκατασταθεί κεραίες χωνευτές σε ερμάριο διαστάσεων
31Χ61(ΠΧΥ) ενώ στο δάπεδο στο κέντρο της θύρας και στην εσωτερική πλευρά της εισόδου
έχει εγκατασταθεί κεραία χωνευτή στο δάπεδο.
Από τις κεραίες αναχωρούν καλωδιώσεις οι οποίες καταλήγουν στην κεντρική μονάδα.
Παράλληλα από την κεντρική μονάδα αναχωρεί καλώδιο το οποίο δημιουργεί βρόχο γύρω
από την κάσα της πόρτας καθώς επίσης και στο εσωτερικό της πόρτας σε απόσταση
περίπου 50 cm.
Ισοδύναμος τύπος : XPONDR invisible loop system
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3.31 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS (Honeywell, Zarifopoulos)
Κατασκευαστικά στοιχεία:
Συσκευές ελέγχου
Η συγκρότηση του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης εγκαταστάσεων περιλαμβάνει
τα πιο κάτω προδιαγραφόμενα όργανα και συσκευές :
Αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου που είναι θερμοαντίσταση περιοχής
μετρήσεων από -20* έως +50* C με ακρίβεια * 1Κ, και το κατάλληλο περίβλημα για την
εξωτερική τοποθέτηση με στεγανούς ακροδέκτες και αναγνωριστική πινακίδα.
Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβάπτισης.
Το αισθητήριο διαθέτει την κατάλληλη θήκη για την εμβάπτιση σε σωλήνα. Τα ηλεκτρονικά
στοιχεία και οι ακροδέκτες είναι σε κιβώτιο με βαθμό προστασίας ΙΡ 43.
Το στέλεχος του αισθητηρίου είναι μία θερμοαντίσταση. Το εύρος του είναι:-10...125 °C, η
δε επιτρεπόμενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι ±1%.
Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού
Το αισθητήριο διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. Τα
ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες είναι σε κιβώτιο με βαθμό προστασίας ΙΡ 43.
Το στέλεχος του αισθητηρίου είναι μία θερμοαντίσταση. Το εύρος του είναι : -50...150 °C,
η δε επιτρεπόμενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι ±1%.
Ποτενσιόμετρο ρύθμισης θερμοκρασίας.
Αποτελείται από το ποτενσιόμετρο μεταβλητής αντίστασής, το κομβίο ρύθμισης και την
πλάκα ενδείξεων επιθυμητής θερμοκρασίας από 15* έως 30* C.
Θερμοστάτης χώρου 2 θέσεων.
Αποτελείται από το διμεταλλικό στοιχείο ή διπλό διάφραγμα με μεταβολή πίεσης αερίου,
τη μεταγωγική επαφή του θερμοστάτη ισχύος τουλάχιστον 2Α/220V AC, και την κλίμακα
επιλογής θερμοκρασιών περιοχής από 10* έως 35* C διαφορικό λειτουργίας 1* C. Ακόμη
έχει στεγανούς ακροδέκτες και αναγνωριστική πινακίδα.
Θερμοστάτης εμβάπτισης 2 θέσεων με χειροκίνητη επαναφορά.
Αποτελείται από το στοιχείο μέτρησης τύπου διαστολής υγρού σε βολβό, ή τύπου ντίζαςσωλήνα, τη μεταγωγική επαφή εντολής του θερμοστάτη, ισχύος τουλάχιστον 2Α/220V AC
και την κλίμακα επιλογής θερμοκρασίας περιοχής από 30* έως 120* C και απαιτεί
χειροκίνητη επαναφορά σε περίπτωση που ανοίξει η επαφή. Ακόμη φέρει στεγανούς
ακροδέκτες σύνδεσης και αναγνωριστική πινακίδα.
Θερμοστάτης προστασίας παγωνιάς.
Αποτελείται από το στοιχείο μέτρησης τύπου αποστάσεως με τριχοειδή σωλήνα 6 μέτρων.
Περιοχή ρύθμισης 2* έως 7* C διαφορικό 6,5* C. Επαφή εντολής μεταγωγική 2A/220V AC.
Αισθητήριο σχετικής υγρασίας, αεραγωγού.
Αποτελείται από το αισθητήριο που είναι υγροσκοπική ταινία μεταβολής μήκους
από ειδικό πλαστικό περιοχής μετρήσεων από 30 έως 80 % RH, το κατάλληλο περίβλημα
για στήριξη σε αεραγωγό, στεγανούς ακροδέκτες και αναγνωριστική πινακίδα.
Αισθητήριο θερμοκρασίας - υγρασίας αεραγωγού.
Το αισθητήριο διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση σε αεραγωγό.
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες είναι σε κιβώτιο με βαθμό προστασίας ΙΡ 42. Το
αισθητήριο τροφοδοτείται με 24Vac και η έξοδός του είναι 0-10Vdc, ανάλογα με το
μέγεθος της μετρούμενης θερμοκρασίας και υγρασίας του αέρα.
Αισθητήριο ποιότητας αέρα αεραγωγού.
Το αισθητήριο διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση σε αεραγωγό.
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες είναι σε κιβώτιο με βαθμό προστασίας ΙΡ 43. Το
αισθητήριο τροφοδοτείται με 24Vac και η έξοδός του είναι 0-10Vdc, ανάλογα με την
καθαρότητα του μετρούμενου αέρα.
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Διακόπτης ροής νερού.
Αποτελείται απο το χάλκινο έλασμα ελέγχου ροής νερού που τοποθετείται σε
μούφα R 1”, το διακόπτη εντολής του οργάνου με μεταγωγική επαφή 2A/220V AC,
κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνες μέχρι 8”, το στεγανό περίβλημα των ακροδεκτών
προστασίας IP 54, και αναγνωριστική πινακίδα.
Διακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα.
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών χαμηλής πίεσης και συνεργασία με
σύστημα κεντρικού ελέγχου. Είναι κατάλληλο για επιτήρηση φίλτρων, ανεμιστήρων, ροής
αέρα, υπερπίεσης ειδικών χώρων κ.λ.π. ΄Έχει δυνατότητα ρύθμισης τουλάχιστον στις
ακόλουθες περιοχές :
20 ... 300 Pa
50 ... 500 Pa
100 ... 1000 Pa
Το αισθητήριο συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση στον
αεραγωγό.
Διακόπτες στάθμης υγρών.
Αποτελείται από το πλωτήρα τύπου "αχλάδι" με επένδυση HYPALON για νερό και
πετρέλαιο. Μεταγωγική επαφή ισχύος 2A/220V AC.
Αισθητήριο πίεσης υγρών.
Για την μέτρηση της πίεσης των υγρών χρησιμοποιηθούν αναλογικά αισθητήρια πιέσεως,
τα οποία είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε σωλήνα. Δέχονται τροφοδοσία 24VAC και
δίνουν έξοδο 0...10VDC γιά σύνδεσή τους στο κεντρικό σύστημα ελέγχου.
Η περιοχή μέτρησής τους είναι:
0...100kPa
0...500kPa
0...1Mpa έως και 0..4Mpa.
Η δε ακρίβειά τους είναι της τάξεως του 0,5% της κλίμακας.
Μορφοτροπείς ηλεκτρικών μεγεθών.
Οι Μορφοτροπείς είναι γαλβανικά μονωμένοι μεταξύ εισόδου - εξόδου. Κέλυφος
από άκαυστο υλικό πλαστικό. Τάση δοκιμής 2KV / 1 λεπτό. Περιοχή μέτρησης 0 έως Τιμή
ονομαστική. Σήμα εξόδου 4 - 20 mA Ακρίβεια * 1%.
υπάρχουν Μορφοτροπείς μέτρησης των πιο κάτω μεγεθών*
α.
έντασης ρεύματος
β.
ηλεκτρικής ενέργειας / μέγιστης ισχύος
γ.
συχνότητας ρεύματος
δ.
τάσης ρεύματος
ε.
τάσης συνεχούς ρεύματος
Βαλβίδες ελέγχου.
Οι βαλβίδες είναι τύπου έδρας. Το σώμα των βαλβίδων είναι gun metal ή από χυτοσίδηρο,
ενώ το εσωτερικό τους από χρώμιο, νικέλιο και ατσάλι.
Οι βαλβίδες διαμέτρου μέχρι και 1 ½ “ είναι κοχλιωτής σύνδεσης ενώ οι βαλβίδες
διαμέτρου από 2” και πάνω είναι φλαντζωτής σύνδεσης.
Οι βαλβίδες προβλέπονται με ονομαστική πίεση σώματος ΡΝ 10. Οι βαλβίδες είτε 2-οδες
είτε 3-οδες είναι κλειστές όταν ο άξονας τους είναι στην επάνω θέση. Οι 2-οδες βαλβίδες
έχουν μία χαρακτηριστική "ίσων ποσοστών". Οι 3-οδες βαλβίδες έχουν χαρακτηριστική
"ίσων ποσοστών" στο στόμιο διόδου και "γραμμική" στο στόμιο παράκαμψης. Οι βαλβίδες
υπολογίζονται για να έχουν μία πτώση πίεσης με πλήρη ροή ίση ή μεγαλύτερη από την
πτώση πίεσης μέσα από το στοιχείο που ελέγχεται αλλά πάντα η εξουσία της βαλβίδας
(VALVE AUTHORITY) είναι μεγαλύτερη από 0,5.
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Οι 2-οδες βαλβίδες έχουν μία δυνατότητα κλεισίματος ίση ή μεγαλύτερη από τη μέγιστη
πιθανή διαφορική πίεση του συστήματος. Οι 3-οδες έχουν δυνατότητα κλεισίματος ίση ή
μεγαλύτερη από τη συνδυασμένη μέγιστη πτώση πίεσης του στοιχείου συν αυτή της
βαλβίδας. Οι 3-οδες είναι συνδεδεμένες στη θέση ανάμιξης στην επιστροφή.
Διαφράγματα ελέγχου.
Τα διαφράγματα ελέγχου είναι πολύφυλλα αντιθέτως κινούμενα και έχουν μία
επιτρεπόμενη διαρροή μικρότερη από 1% της πλήρους παροχής τους όταν είναι σε κλειστή
θέση.
Οι τριβείς κυλίσεως είναι αυτολίπαντοι χωρίς να υπόκεινται σε οξείδωση ή να αυξάνουν τις
τριβές με τον χρόνο.
Τα φύλλα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα γαλβανισμένα, και δεν λυγίζουν
καθ* όλο το μήκος τους.
Κάθε διάφραγμα νοείται πλήρες με τους μοχλισμούς και τους βραχίονες, σε περίπτωση που
η διάταξη απαιτεί περισσότερους από έναν κινητήρες για να λειτουργήσουν τα
διαφράγματα, αυτό εμφανίζεται λεπτομερώς στην κατάσταση των απαιτουμένων οργάνων
αυτοματισμού.
Ηλεκτρικοί - ηλεκτρονικοί κινητήρες.
Οι κινητήρες για την κίνηση των βαλβίδων ή των διαφραγμάτων είναι χαμηλής τάσης
τροφοδοσίας 24V AC,πλήρεις με τους αναγκαίους μετασχηματιστές, ανορθωτές, κλπ. Οι
χρόνοι διαδρομής των κινητήρες είναι μεταξύ 15 και 50 δευτερόλεπτα για συνεχή κίνηση
από τη μία ακραία θέση έως την άλλη, με διαδρομή εμβόλου 20mm.
Πιο κάτω καθορίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τους κινητήρες που διαχωρίζονται
ως εξής *
Αναλογικοί κινητήρες.
Kινούνται προοδευτικά ανάλογα με ένα συνεχές σήμα ελέγχου της μορφής 0-10V DC ή 020V DC. είναι δυνατόν να ελέγχονται με σήμα PWM (Pulse width modulation) όπου απαιτεί
ζεύγος δυαδικών εξόδων (ΒΟ) και ελέγχεται με άμεσο ψηφιακό έλεγχο.
Κινητήρες δύο Θέσεων.
κινούνται προοδευτικά προς μια από τις δύο ακραίες θέσεις. φέρουν ένα βοηθητικό
ανεξάρτητο διακόπτη για την σήμανση της ανοικτής θέσης.
Οι ροπές στρέψης των κινητήρων και οι δυνατότητες των ελατηρίων επαναφοράς (εφόσον
απαιτούνται) είναι κατάλληλες ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν τις δίοδες ή τις τρίοδες
βαλβίδες και τα διαφράγματα, έναντι στη μέγιστη διαφορική πίεση του συστήματος.
Όλοι οι κινητήρες φέρουν στεγανά κιβώτια ακροδεκτών με δύο εισόδους σωλήνων
καλωδίων Φ16 και κωδικούς αναγνώρισης ευανάγνωστους και μόνιμους.
Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ).
Το σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία των απομακρυσμένων κέντρων ελέγχου ΑΚΕ, που
είναι εγκατεστημένα κοντά στις διάφορες εγκαταστάσεις, δίπλα στους ηλεκτρικούς πίνακες
κίνησης. Κάθε ΑΚΕ είναι ένας ελεγκτής κατασκευασμένος με βάση τους μικροεπεξεργαστές
και συνδυάζει λειτουργίες όπως επεξεργασία, μνήμη, επικοινωνίες και επεξεργασία
τοπικών εισόδων / εξόδων, από αισθητήρια και επαφές. Κάθε ΑΚΕ επιτηρεί και ελέγχει το
ανώτερο 52 σημεία και είναι σε θέση ώστε να συνδεθεί σε ένα τοπικό δίκτυο BACNET για
να είναι δυνατή η επεκτασιμότητα του συστήματος ΚΠΕ μέχρι 10.000 σημεία ελέγχου.
Οι δυνατότητες εισόδου / εξόδου των ΑΚΕ επιτρέπουν την σύνδεση τους με διάφορες
συσκευές ή όργανα ελέγχου με τις πιο κάτω 5 κατηγορίες *
Αναλογική είσοδος (ΑΙ).
Eίναι σήμα παρακολούθησης και μέτρησης της θερμοκρασίας, υγρασίας, κλπ και
περιλαμβάνει σήματα της μορφής 0-10V DC, 4-20mA.
Αναλογική έξοδος (ΑΟ).
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Eίναι για τη μεταβολή θέσης και αμέσου ψηφιακού ελέγχου (ΑΨΕ) των συστημάτων
ελέγχου. περιλαμβάνει σήματα της μορφής 0-1V DC, 0-10V DC, 0-20V DC.
Δυαδική Είσοδος (ΒΙ).
Eίναι σήμα που δημιουργείται από την αλλαγή κατάστασης μίας επαφής χωρίς τάση.
Δυαδική έξοδος (ΒΟ).
Eίναι σήμα που προέρχεται από το ΑΚΕ, αλλάζοντας τη κατάσταση μίας επαφής εξόδου
που χρησιμοποιείται για το ξεκίνημα - σταμάτημα των εγκαταστάσεων.
Η επικοινωνία του χειριστή με τα ΑΚΕ γίνεται από τη κεντρική θέση μέσω του προσωπικού
υπολογιστή ή με τη βοήθεια τοπικών χειριστηρίων που βυσματώνονται σε κάθε ΑΚΕ.
Το τοπικό χειριστήριο επιτρέπει στον χειριστή να εκθέτει τα μετρούμενα μεγέθη και να
δίνει εντολές στα διάφορα συστήματα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο προσωπικό να
εκτελεί διάφορους χειρισμούς κοντά στις εγκαταστάσεις.
Επιπλέον, φωτεινοί ενδείκτες, (LED) μέσα στα ΑΚΕ, συνεχώς ενημερώνουν για καταστάσεις
συναγερμών, επικοινωνία δικτύου LAN και κατάσταση αυτοδοκιμής στα ΑΚΕ.
Τα σημεία ελέγχου των ΑΚΕ μέσα στο δίκτυο LAN, είναι " σφαιρικά", έτσι ώστε να
συμμερίζονται τις πληροφορίες μεταξύ τους, μέσα σε όλο το συγκρότημα του κτιρίου.
Επιπλέον σε περίπτωση βλάβης του δικτύου LAN, κάθε AKE συνεχίσει να ελέγχει τα σημεία
του με τις πιο τελευταίες πληροφορίες. Εφ* όσον η επικοινωνία αποκατασταθεί οι τιμές
των σφαιρικών σημείων αυτομάτως ενημερώνονται.
Τα καλώδια επικοινωνίας του δικτύου LAN είναι 2 αγωγών συννεστραμμένα και
θωρακισμένα στατικά από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Το δίκτυο LAN είναι δυνατόν να καλύπτει απόσταση έως και 1.000m και είναι συμβατά με
ΕΙΑ RS-422, ή ΕΙΑ RS-485.
Σε περίπτωση βλάβης ενός ΑΚΕ, το δίκτυο LAN είναι ικανό αυτομάτως να συνεχίσει τη
λειτουργία του με το πλήθος των ΑΚΕ που είναι σε λειτουργία.
Κεντρική συσκευή – Περιφερειακά.
Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων εγκατασταθούν οι πιο
κάτω συσκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών Ι/Ο *
Οι μικροϋπολογιστές τύπου ή ισοδυνάμου με επεξεργαστή Pentium 1,6 GHz που είναι
εγκατεστημένοι στο δωμάτιο ελέγχου.
Από αυτούς γίνεται η παρακολούθηση, ο έλεγχος και ο προγραμματισμός των ΑΚΕ αλλά και
η δυνατότητα αλλαγής της βάσης δεδομένων.
Οι πιο πάνω προσωπικοί υπολογιστές, έχουν τουλάχιστον μνήμη RAM 256ΜΒ. Μονάδα CD
και σκληρό δίσκο με χωρητικότητα 8,4 GΒ. χρησιμοποιεί σύστημα MULTITASKING για να
καλύπτει και άλλες ανάγκες του γραφείου.
Η οθόνη του κάθε Η/Υ είναι έγχρωμη (256 colors) με δυνατότητα γραφικών παραστάσεων
με ευκρίνεια 1024 * 768 pixels, κάρτα οθόνης SVGA, η δε διαγώνιος διάσταση της οθόνης
είναι 17”.
Η οθόνη εκθέτει δυναμικά έγχρωμα γραφικά μαζί με τρέχουσες προγραμματισμένες
ρυθμίσεις θερμοκρασιών, κλπ, μετρήσεις μεγεθών και καταστάσεις λειτουργίας κάθε
εγκατάστασης.
Όλα τα σημεία ενός συστήματος εμφανίζονται σε μία γραφική απεικόνιση. Σε μια αλλαγή
κατάστασης προς κατάσταση συναγερμού, η σχετική γραφική απεικόνιση εμφανίζεται στην
οθόνη κατόπιν αιτήσεως του χειριστή και το σημείο ελέγχου στην οθόνη αλλάζει χρώμα
δείχνοντας ότι είναι σε συναγερμό.
Το πληκτρολόγιο κάθε Η/Υ είναι ένα κανονικό πληκτρολόγιο τύπου QWERTY και είναι το
μέσο επικοινωνίας του χρήστη με το σύστημα.
Ο εκτυπωτής κάθε Η/Υ είναι τύπου DOT MATRIX έγχρωμος ικανός να τροφοδοτείται με
χαρτί πολύπτυχο έως 10*. Ελάχιστη ταχύτητα 8PPM.
Ποντίκι 2 πλήκτρων με ανάλυση 400 dpi.
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Φορητή τερματική κονσόλα ελέγχου για βυσμάτωση σε κάθε ΑΚΕ από το προσωπικό
συντήρησης, ώστε να είναι δυνατή τοπικά η επέμβαση στο σύστημα ξεκινώντας σταματώντας φορτία αλλά και η αλλαγή ρυθμίσεων των βρόγχων ψηφιακού ελέγχου.
Προγράμματα εφαρμογής.
Γενικά.
Το σύστημα ΚΣΕΕ εφοδιαστεί με προγράμματα ικανά να παρέχουν τις διευκολύνσεις και τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται πιο κάτω.
Όλα τα δεδομένα και τα μηνύματα που φανερώνονται στην οθόνη συνοδεύονται από την
ημερομηνία και την ώρα που συμβαίνει το γεγονός που αναγγέλλεται.
Η διαμόρφωση των προγραμμάτων και κεντρικών - περιφερειακών συσκευών είναι τέτοια
ώστε η μετάδοση δεδομένων και οι διαδοχικές λειτουργίες δεν αλληλοσυγκρούονται και
δεν προξενούν καθυστερήσεις, ή σβησίματα στη λήψη συναγερμών, αναλογικών
μετρήσεων ή γραφικών απεικονίσεων στην οθόνη, ή στην εισαγωγή εντολών από το
πληκτρολόγιο.
Η τιμή όλων των αναλογικών εισόδων επανελέγχεται σε διαστήματα όχι πάνω από 10
δευτερόλεπτα.
Τα μενού των προγραμμάτων επιτρέπουν σε μη έμπειρους χειριστές να λειτουργούν
συνηθισμένους χειρισμούς για τις εγκαταστάσεις, παρέχοντας μηνύματα στην οθόνη με τη
μέθοδο των ερωτήσεων - απαντήσεων.
Η πρόσβαση των χειριστών στα προγράμματα για τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό ή αλλαγή
παραμέτρων γίνεται τουλάχιστον σε τρία επίπεδα πρόσβασης με συνθηματικά ασφαλείας.
Προγράμματα συναγερμών και καταστάσεων.
Η προτεραιότητα των συναγερμών καθορίζεται ως εξής *
Κρίσιμος συναγερμός.
απαιτείται επείγουσα επέμβαση του χειριστή. ηχεί σειρήνα η οποία μπορεί να τίθεται εκτός
με το χέρι. φανερώνεται στην οθόνη σαν μήνυμα με τη συνεργαζόμενη γραφική απεικόνιση
και καταγράφεται στον εκτυπωτή. Από την οθόνη δεν καθαρίζεται έως ότου απομακρυνθεί
η αιτία του συναγερμού.
Γενικός συναγερμός.
Μη επείγον συναγερμός που μπορεί να γίνει επέμβαση κάτω από μία προγραμματισμένη
συντήρηση. ηχεί σειρήνα η οποία μπορεί να τίθεται εκτός με το χέρι. φαίνεται στην οθόνη
και καταγράφεται στον εκτυπωτή. Το μήνυμα της οθόνης καθαρίζει όταν η σειρήνα τεθεί
εκτός.
Πρόγραμμα αναλογικών εισόδων.
Οι είσοδοι από αναλογικές μετρήσεις λαμβάνονται από τα ΑΚΕ, ΤΜΕ, με σκοπό τον άμεσο
ψηφιακό έλεγχο αλλά και τη σύγκριση με ορισμένες ρυθμίσεις επιθυμητών τιμών και ορίων
συναγερμού.
Η τελευταία τιμή κάθε αναλογικής εισόδου πάντοτε αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων,
μετατρεπομένη σε τεχνικές μονάδες μέτρησης.
Οποιαδήποτε αναλογική είσοδος μπορεί να επιλεχθεί για ένδειξη ή εκτύπωση από τον
χειριστή οποιαδήποτε ώρα και το σημείο προσδιορίζεται με γράμματα και αριθμούς σε
καθαρά Αγγλικά.
Όλες οι αναλογικές είσοδοι έχουν τη δυνατότητα για καταγραφή τάσεων (trend logging)
στον εκτυπωτή εφ* όσον απαιτείται από το χειριστή. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να
αντιγράφει δέκα σημεία ταυτόχρονα.
Πρόγραμμα απαγόρευσης συναγερμών.
Το πρόγραμμα μπορεί να απαγορεύει διαδοχικούς συναγερμούς από αναλογικά σήματα
για μία χρονική περίοδο μετά το ξεκίνημα μιας εγκατάστασης ώστε να αποκλείονται
ενοχλητικοί συναγερμοί.
Πρόγραμμα έναρξης - παύσης εγκαταστάσεων.
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Το πρόγραμμα επιτρέπει σε κάθε φορτίο ή εγκατάσταση να λαμβάνει ορισμένους χρόνους
έναρξης και παύσης. Σε απαίτηση του χειριστή μπορεί να λαμβάνεται ένα πρωτόκολλο του
συστήματος με όλα τα προγραμματισμένα σημεία και τις τρέχουσες καταστάσεις.
είναι δυνατόν να λαμβάνονται πρωτόκολλα για συγκεκριμένα συστήματα ή για όλα και ή
φαίνονται στην οθόνη ή εκτυπώνονται.
Όλες οι μανδαλώσεις των εγκαταστάσεων με εξαίρεση αυτές που είναι υψηλού κινδύνου,
επιτυγχάνονται με τη βοήθεια του προγράμματος.
Οι μανδαλώσεις υψηλού κινδύνου γίνονται με καλωδιώσεις και επίσης με πρόγραμμα ώστε
να αποφεύγονται άσκοποι συναγερμοί.
είναι δυνατόν να αλλάζονται οι διατάξεις μανδάλωσης μέσω του πληκτρολογίου του
χειριστή με χρήση συνθηματικού πρόσβασης.
Πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας.
λαμβάνονται αυτόματα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, και ετήσιες καταγραφές
ηλεκτρικών καταναλώσεων σε Kwh.
Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα εκλογής, ή να αποθηκεύσει δεδομένα για συγκεκριμένες
περιόδους και να τα ζητήσει προς εκτύπωση ή να ζητήσει αυτόματη εκτύπωση στις 00*00
π.μ. καθημερινά, μηνιαία, ετήσια.
Ακόμη καταγράφεται η μέγιστη αιχμή των φορτίων σε περιόδους των 15 λεπτών και
εκτυπώνεται καθημερινά στις 00*00 π.μ.
Πρόγραμμα ωρών λειτουργίας.
προβλέπεται ένα πρόγραμμα καταμέτρησης ωρών λειτουργίας που εφαρμόζεται στα
δυαδικά σημεία του συστήματος.
Το σύστημα ενεργοποιεί ένα μήνυμα συναγερμού όταν το προκαθορισμένο όριο
ξεπεραστεί για το συγκεκριμένο σημείο.
Ο χειριστής έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα με το πληκτρολόγιο και μπορεί να αλλάζει τα
όρια ή να μηδενίσει τη μέτρηση για κάθε σημείο ελέγχου με κατάλληλο συνθηματικό
πρόσβασης.
Πρόγραμμα αρχείου δεδομένων.
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης ορισμένων ιστορικών στοιχείων στο
αρχείο.
Η αποθήκη των δεδομένων είναι ικανή να κρατεί τις πληροφορίες για πρόσβαση όταν
απαιτείται και σβήνει τα παλαιά καθώς φορτώνονται νέα στοιχεία.
Ο χειριστής μπορεί να απαιτεί έκθεση στην οθόνη ή στον εκτυπωτή ορισμένων ή όλων των
αποθηκευμένων δεδομένων.
Πρόγραμμα επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Το πρόγραμμα αυτό ξεκινά διαδοχικά όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις σε
αποκατάσταση παροχής ρεύματος παίρνοντας σήμα από επιτηρητή ασυμμετρίας φάσεων,
ώστε να εμποδίζει υψηλά ρεύματα εκκίνησης στους πίνακες διανομής.
Το πρόγραμμα ακόμη, παρέχει παρόμοιο διαδοχικό ξεκίνημα υπό κανονικές συνθήκες
παροχής. ελέγχονται τα κανονικά ή τα φορτία ανάγκης που τροφοδοτούνται από Η/Ζ και
ξεκινούν σε περίπτωση διακοπής παροχής ρεύματος.
Πρόγραμμα κύκλου λειτουργίας φορτίων.
Το πρόγραμμα σταματά ορισμένα φορτία σε κανονικές ώρες λειτουργίας των τμημάτων
σαν ένα μέρος των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενεργείας.
Τα φορτία έχουν ένα κύκλο χρονικών εντολών ΕΚΤΟΣ - ΕΝΤΟΣ και με βάση μία κατάσταση
προτεραιοτήτων.
Όταν οι συνθήκες (π.χ. Θερμοκρασίας) επηρεάζονται από σταμάτημα ενός φορτίου, τότε
μέσω των αναλογικών μετρήσεων και ορίων ακυρώνεται το πρόγραμμα αυτό.
Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.
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Όταν συγκεκριμένα σημεία ελέγχου εισέρχονται σε κατάσταση γενικού συναγερμού (π.χ.
ώρες λειτουργίας, κλπ) τότε αυτόματα μπαίνουν σε ένα πρωτόκολλο απαιτούμενης
συντήρηση, που μπορεί να φαίνεται στην οθόνη ή να εκτυπώνεται σε χαρτί.
Πρόγραμμα αμέσου ψηφιακού ελέγχου.
Βρόχοι αυτομάτου ελέγχου ή αμέσου ψηφιακού ελέγχου χρησιμοποιούνται με τη βοήθεια
λειτουργικών μονάδων ελέγχου που φέρουν εισόδους, εξόδους, επιθυμητές ρυθμίσεις, κλπ.
Οι μονάδες αυτές διαλέγονται από τη βιβλιοθήκη του προγράμματος και συνδέονται σαν
να αποτελούν ένα τυπικό σύστημα ελέγχου που χρησιμοποιεί πραγματικά εξαρτήματα.
Η βιβλιοθήκη του προγράμματος αμέσου ψηφιακού ελέγχου περιλαμβάνει:
Ελεγκτή PID * λειτουργεί σαν Δέκτης - Ελεγκτής αυτομάτου ελέγχου με δυνατότητα έως 3
αναλογικών εισόδων και έως 4 αναλογικών εξόδων. Η δράση ελέγχου είναι επιλέξιμη
μεταξύ 3 δράσεων: Proportional - Integral - Derivative. Επιπλέον ο ελεγκτής PID, παρέχει
φιλτράρισμα για σύντομες διακυμάνσεις θερμοκρασίας χώρου, ρυθμιζόμενο εύρος
αναλογίας, έλεγχο ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης και εξόδους συνεχείς (V dc ή mA) ή
μεταβλητού πλάτους παλμών (PWM).
Μονάδα ελέγχου επαναρύθμησης.
παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να επαναρυθμίζει ή να μεταθέτει σταδιακά τη
ρύθμιση επάνω στη μονάδα ελέγχου PID.
Μονάδα ελέγχου 2 θέσεων.
λειτουργεί σαν θερμοστάτης 2 θέσεων ώστε να παρέχει εντολές 2 θέσεων σε απλές
εφαρμογές. είναι δυνατό να ρυθμίζεται το διαφορικό και ο τρόπος δράσης (άμεσος ή
αντίστροφος).
Επιλογέα υψηλοτέρου ή χαμηλοτέρου σήματος.
διαλέγει το υψηλότερο ή το χαμηλότερο από μια ομάδα αναλογικών σημάτων εισόδου.
Μονάδα μεταγωγικής επαφής SPDT.
χρησιμοποιείται για διάφορες λειτουργίες όπως *
Κανονική επαφή ρελέ.
Με καθυστέρηση κατά την ηρεμία.
Με καθυστέρηση κατά την λειτουργία.
Χρονοδιακόπτης.
Η ρύθμιση του συστήματος επιτυγχάνεται ON LINE, αλλάζοντας μεταβλητές και
παρατηρώντας πως μεταβάλλονται οι τιμές των σημείων. είναι δυνατόν να σχεδιάζονται οι
τιμές εξόδου του ελεγκτή και οι τιμές ανάδρασης ώστε να φανεί πως το σύστημα
ανταποκρίνεται στις αλλαγές των μεταβλητών όπως *
Επιθυμητή θερμοκρασία .
Εύρος αναλογίας .
Χρόνος ολοκλήρωσης και διαφόρησης.
Το γράφημα μπορεί να φαίνεται στην οθόνη ή στον εκτυπωτή
3.32 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ (PUBLIC
ADDRESS)
Ψηφιακό Προγραμματιζόμενο Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Μεγαφωνικών Ζωνών και
Ηχητικών Σημάτων
Κεντρική μονάδα.
Η κεντρική μονάδα του συστήματος αναγγελιών είναι ψηφιακής τεχνολογίας με ψηφιακή
επεξεργασία όλων των ηχητικών σημάτων (Digital Signal Processing).
Η κεντρική μονάδα έχει πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες επεκτάσεως με κατάλληλη
ψηφιακή διασύνδεση επί μέρους μονάδων (matrix modules) με την μορφή ψηφιακού
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δακτυλίου (Digital Ring Bus), σε τουλάχιστον 250 ηχητικές εισόδους και 250 ηχητικές
εξόδους.
Η ψηφιακή επεξεργασία των ηχητικών σημάτων βασίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία με
ρυθμό δειγματοληψίας 48KHz και διαχωριστική ικανότητα (resolution) 24 bits.
Η δυνατότητα κάθε επί μέρους μονάδας (matrix module) είναι τουλάχιστον 5 ηχητικοί
είσοδοι και 4 ηχητικές έξοδοι (μεγαφωνικές ζώνες).
Η κεντρική μονάδα αποτελείται από την κύρια μονάδα ( Master matrix module) και
μονάδες επέκτασης ( Slave matrix modules) έτσι ώστε να έχομε συνολικά τις εισόδους και
εξόδους που απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο. Ο ακριβής αριθμός των εισόδων και
των μονάδων επέκτασης αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.
Κάθε μονάδα περιλαμβάνει:
-Ηλεκτρονική διάταξη ψηφιακής επεξεργασίας ηχητικών σημάτων ( audio digital signal
processing (DSP)).
-Σε κάθε μονάδα είναι δυνατή η σύνδεση ενός ψηφιακού σταθμού αναγγελίας και η
ψηφιακή επεξεργασία των σημάτων μέχρι 4 ηχητικών πηγών.
-4 επαφές τηλεχειρισμού για σύνδεση με τον πίνακα πυρανίχνευσης για δρομολόγηση προμαγνητοφωνημένων μηνυμάτων σε συνδυασμούς μεγαφωνικών ζωνών.
-4 επαφές τηλεχειρισμού για δρομολόγηση αντίστοιχα των σημάτων των 4 ηχητικών πηγών
σε συνδυασμούς μεγαφωνικών ζωνών.
- 4 επαφές τηλεχειρισμού για την ενεργοποίηση της υπέρ-οδήγησης των ρυθμιστών
εντάσεως.
-Σαν σύστημα σύμφωνο με την οδηγία EN60849 ελέγχει όλα τις εσωτερικές και τις
περιφερειακές ηλεκτρονικές διατάξεις.
-Όλες οι βλάβες του συστήματος καταχωρούνται στην μονάδα master του συστήματος τις
οποίες στη συνέχεια μπορούν να παρατηρηθούν στην οθόνη του συστήματος.
-Μία επαφή εξόδου ενεργοποιείται στην περίπτωση βλάβης για την ενημέρωση άλλων
συστημάτων όπως το σύστημα BMS.
-Ένα τοπικό μεγάφωνο οδηγείται από την μονάδα master για των ακουστικό έλεγχο όλων
των σημάτων εισόδου 0dBV και όλων των σημάτων εξόδου (100V).
-Ο προγραμματισμός του συστήματος γίνεται με χρήση του πληκτρολογίου και της οθόνης
LCD της μονάδας master.
-Ο προγραμματισμός του συστήματος προστατεύεται από συνθηματικό.
Γενικά χαρακτηριστικά:
Μέγιστη στάθμη εισόδου / εξόδου (Max input/output level): +14 dBv
Απόκριση συχνότητας (Audio bandwidth): 10 Hz to 22 kHz
Δειγματοληψία (Sampling): 48 kHz 24 bits
Παραμόρφωση (Distortion): 0.02% to 1 kHz
Στάθμη θορύβου εξόδου (Output noise): <-88 dBu A-weighted (ως προς το ωφέλιμο σήμα
εξόδου).
Δυναμική περιοχή εξόδου (Output dynamic): >102 dBu A-weighted
Χαρακτηριστικά ψηφιακής επεξεργασίας καναλιού:
Παραμετρικός ισοσταθμιστής εισόδου 3 περιοχών.
Παραμετρικός ισοσταθμιστής εξόδου 7 περιοχών.
Ανεξάρτητη ρύθμιση εντάσεως εισόδου.
Ανεξάρτητη ρύθμιση εντάσεως εξόδου.
Προγραμματιζόμενη ηχητική καθυστέρηση 0 έως 683 msecs.
Προ-μαγνητοφωνημένα μηνύματα
Κάθε κεντρική μονάδα διαθέτει:
-Διάταξη αναπαραγωγής μηνυμάτων (digital message player)
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-Τα ψηφιακά μηνύματα μπορούν να εγγράφονται με χρησιμοποίηση των ηχητικών εισόδων
του συστήματος (Digital messages can be recorded through audio inputs).
Τα μηνύματα αυτά είναι τουλάχιστον τα εξής:
Μήνυμα εκκένωσης (evacuation message),
Μήνυμα προειδοποίησης (Alert Message),
Μήνυμα ελέγχου (Test message)
Μηνύματα ενάρξεως παρουσίασης διαφόρων αιθουσών εκθέσεων.
Μηνύματα πέρατος παρουσίασης διαφόρων αιθουσών εκθέσεων.
Μήνυμα έναρξης εκδήλωσης Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων.
Μήνυμα έναρξης εκδήλωσης Αίθουσας προβολών κ.λ.π.
Εύρος ζώνης (audio bandwidth): 16KHz
Δειγματοληψία: 16000 samples
Ευκρίνεια: 16 Bit
Διάρκεια: 4 messages, total length 2 mins. 11 secs.
Έλεγχος και παρακολούθηση ενισχυτών και μεγαφωνικών ζωνών.
Κάθε κεντρική μονάδα διαθέτει:
-Έλεγχο μέχρι τεσσάρων τελικών ενισχυτών με δυνατότητα αυτομάτου συνδέσεως
εφεδρικού ενισχυτή (amplifiers monitoring with switchover to backup amplifier).
-Έλεγχο μέχρι τεσσάρων μεγαφωνικών κυκλωμάτων (loudspeaker lines monitoring).
-Η μέτρηση με τόνο 18 kHz είναι συνεχής ενώ η μέτρηση της αντίστασης με τόνο1 kHz και
18 kHz γίνεται κατά την διάρκεια της νύχτας με σύγχρονη λειτουργία των ρυθμιστών
εντάσεως σε πλήρη ένταση.
-Έλεγχο διαρροής προς την γη (Ground fault measurement)
Μέγιστη ισχύς ανά κανάλι (Max power per channel): 500 W
Τόνοι μέτρησης κέρδους ενισχυτή (Amplifier gain measurement): 1 kHz και 18 kHz
Τόνοι μέτρησης αντίστασης μεγαφωνικού κυκλώματος 100V (Line impedance
measurement) : 1 kHz 18 kHz
Η μέτρηση με τόνο 18 kHz είναι συνεχής ενώ η μέτρηση της αντίστασης με τόνο1 kHz και 18
kHz γίνεται κατά την διάρκεια της νύχτας με σύγχρονη λειτουργία των ρυθμιστών εντάσεως
σε πλήρη ένταση.
Διαρροή προς την γη( Ground fault measurement) 0 έως 10 MΩ
Καταχώρηση βλαβών: μέχρι 2000 γεγονότα
Ισοδύναμος τύπος κεντρικής μονάδας: ATEIS IDAXM (Master) – IDAXS (Slave) η ισοδύναμος
Εφεδρική παροχή
Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με εφεδρική παροχή 24VDC-220Ah
Μονάδα φόρτισης συσσωρευτών
Η μονάδα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα φόρτισης των συσσωρευτών της εφεδρικής
παροχής και διαθέτει:
-Ανορθωτική διάταξη (Rectifier Module) μεγίστης ισχύος 27.6VDC-50A με δυνατότητα
σύνδεσης μέχρι 3 ανορθωτικών διατάξεων.
-Τάση εισόδου: 230VAC+/-10%
-Δυνατότητα ρύθμισης της τάσεως εξόδου από 22 έως 29VDC
-Ασφαλειοδιακόπτες συνδέσεως μέχρι δύο συστοιχιών συσσωρευτών των 24VDC-120AH
-Τέσσερις ασφαλειοδιακόπτες ονομαστικής ισχύος 24VDC-50A για την τροφοδοσία της
κεντρικής μονάδας και των ενισχυτών του Ηλεκτροακουστικού κέντρου.
-Ολοκληρωμένο ελεγκτή (Integrated Controller) που ελέγχει και δίνει ενδείξεις:
Υπέρτασης (Over-voltage),
Χαμηλής Τάσης (Under-Voltage),
Θερμοκρασιακής Διόρθωσης (Temperature Compensation),
Βλάβης ανορθωτικής διάταξης (Rectifier Failure),
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Βλάβη Ηλεκτρικής παροχής (AC input failure),
Ενεργοποίηση κυκλώματος αποκοπής συσσωρευτών λόγω χαμηλής τάσης (Low Voltage
Disconnect), για την αποφυγή του φαινομένου βαθιάς εκφόρτισης (deep discharge).
Ισοδύναμος τύπος: UNIPOWER-TELECOM X150 24R/150 με Rectifier module RΡP24/50 και
Options: Low Voltage Disconnect και Temperature Compensation.
Συστοιχία συσσωρευτών 24VDC-120AH
Η συστοιχία των συσσωρευτών αποτελείται από δύο συσσωρευτές 12VDC-120AH
συνδεδεμένους εν σειρά.
Τεχνικά στοιχεία συσσωρευτή,
Ονομαστική τάση: 12VDC
Ονομαστική χωρητικότητα: 120AH (C10)
Τεχνολογία κατασκευής: VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries)
Διάρκεια ζωής: 12 έτη με θερμοκρασία λειτουργίας 20°C
Συντήρηση: Άνευ Συντήρησης (Maintenance free)
Προστασία από βαθιά εκφόρτιση: σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 43 539 T5
Έχουν εγκατασταθεί δύο συστοιχίες συσσωρευτών 24VDC-120AH.
Ισοδύναμος τύπος: SONNENSCHEIN A412/120A η ισοδύναμος.
Ενισχυτές
Κάθε μεγαφωνικό κύκλωμα εξυπηρετείται από ένα ανεξάρτητο ενισχυτή.
Οι ενισχυτές που χρησιμοποιούνται έχουν ονομαστική ισχύ 60W η 120W η 240W RMS και
είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι έτσι ώστε να ικανοποιούν την οδηγία EN60849.
Κάθε ενισχυτής είναι εφοδιασμένος με δικό του τροφοδοτικό το οποίο δέχεται
τροφοδοσία από το δίκτυο 220VAC η από συστοιχία συσσωρευτών 24VDC.
διαθέτει κύκλωμα εξοικονόμησης της ενέργειας στην κατάσταση λειτουργίας standby.
διαθέτει ρυθμιστή εντάσεως στάθμης εξόδου.
διαθέτει κυκλώματα προστασίας από κάθε κατάσταση φορτίσεως καθώς και
υπερθέρμανσης.
Η ισχύς των ενισχυτών καθώς επίσης και ποια ζώνη εξυπηρετούν δείχνεται στο αντίστοιχο
διάγραμμα public address.
Απόκριση συχνότητας (Frequency response): 40 - 20 000Hz
Παραμόρφωση στην ονομαστική ισχύ (Distortion at nominal power): < 1%
Λόγος σήματος προς θόρυβο (Signal/noise ratio): > 90dB
Τάση ηχητικής εξόδου : 100V
Τάση σήματος εισόδου (Main line input): 770 mV
Ηλεκτρική Τροφοδοσία από το δίκτυο (Mains power supply): 230V +/- 10% 50/60Hz
Τροφοδοσία από συστοιχία συσσωρευτών (external power supply): 20-28VDC
Ισοδύναμος τύπος ενισχυτή 240W: ATEIS APA240 η ισοδύναμος
Πηγές Μουσικής Background
CD Player 5 δίσκων
Η συσκευή είναι επαγγελματικού τύπου κατάλληλη για τοποθέτηση σε ικρίωμα 19” με
δυνατότητα συνεχούς αναπαραγωγής μέχρι 5 δίσκων CD.
έχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD-DA, CD-R και CD-RW.
Δυνατότητα συνεχούς αναπαραγωγής μέχρι 5 δίσκων CD-DA, CD-R και CD-RW.
Απόκριση συχνότητας (Frequency range): 20Ηz – 20ΚΗz
Δυναμική περιοχή (Dynamic range) >92db
S/N >90db
Ολική αρμονική παραμόρφωση (Total Harmonic Distortion) 0.004%
Διαχωρισμός καναλιών (Channel Separation) >90db
Ισοδύναμος τύπος: MARANTZ-DENON CC4300-Pro η ισοδύναμος
FM TUNER 30 Προεπιλογών
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Η συσκευή είναι επαγγελματικού τύπου κατάλληλη για τοποθέτηση σε ικρίωμα 19” με
δυνατότητα προεπιλογής 50 σταθμών FM και λήψεως πληροφοριών RDS (Radio Data
System).
Περιοχή λήψεως: 87.5-108MΗz
Ευαισθησία λήψεως (Sensitivity):0.9uV
Επιλεκτικότητα (Selectivity): 65dB
Signal/noise (mono/stereo) 70/65dB
Απόκριση συχνότητας (Freq response) 20Hz-15kHz +0.5/-3dB
Ολική αρμονική παραμόρφωση (THD): (mono/stereo) 0.2/0.3%
Ισοδύναμος τύπος: MARANTZ-DENON ST4000-Pro η ισοδύναμος
Ψηφιακός Σταθμός Κλήσης και Επιλογής Ζωνών με Display και Πληκτρολόγιο
Ο σταθμός αναγγελίας διαθέτει πυκνωτικό (electret omnidirectional) μικρόφωνο σε
εύκαμπτο βραχίονα.
διαθέτει επίσης:
-Οθόνη με φωτισμό και πληκτρολόγιο επαφής (Back-lit touch pad)
-Δυνατότητα αναγγελίας σε 24 συνδυασμούς μεγαφωνικών ζωνών.
-Ενεργοποίηση προ-μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων και δρομολόγηση σε οποιοδήποτε
συνδυασμό μεγαφωνικών ζωνών.
-Δυνατότητα ακρόασης όλων των αναγγελιών και μηνυμάτων που παράγονται από το
σύστημα.
-Ένδειξη των βλαβών του συστήματος.
-Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος.
-Δυνατότητα προγραμματισμού αντιστοίχισης ζωνών και ονομάτων ζωνών στα κομβία
επαφής.
Τύπος καλωδίου σύνδεσης: 4 pairs S/UTP-CAT5
Υποδοχή σύνδεσης: RJ 45
Διαστάσεις: (L x W x D) 250 x 140 x 80 mm
Μήκος βραχίονα μικροφώνου: Flex length: 250 mm
Μέγιστη απόστασης σύνδεσης: 500m
Ισοδύναμος τύπος σταθμού κλήσεως: ATEIS PSS24DT η ισοδύναμος
Μεγάφωνα
ΗΧΕΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 10 WATT RMS
Rated power, Watts: 10
Transformer tappings 100 volt line, Watts: 10 /5 /2.5 /1.25
Effective frequency range, Hz: 80 - 20,000
S.P.L. ,@ 1m, 1watt, dB : 91
S.P.L. ,@Full power/ 1m, dB: 101
Dispersion at 1,000 Hz, Degrees: 180
Τεχνολογία κατασκευής: Coaxial
Θόλος Φωτιάς: Steel fire-dome
Σύμφωνο με: BS 5839 PART 8
Ισοδύναμος Τύπος : PENTON RCS6/FTCOAX η ισοδύναμος
ΗΧΕΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 20 WATT RMS
Rated power, Watts 20
Tappings 100 volt line, Watts 20/10/5/2.5
Driver impedance, Ohms 8
Effective frequency range, Hz (BS6840) 50 – 20,000
S.P.L. @ 1m, 1 watt, dB, Test Signal Bandwidth 100Hz-10 kHz 94
S.P.L. @ Full power Octave Bandwidth, dB 107
Dispersion at 1k/2k Hz, Degrees 160/90
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Τεχνολογία κατασκευής: Coaxial
Θόλος Φωτιάς: Steel fire-dome
Σύμφωνο με: BS 5839 PART 8
Ισοδύναμος Τύπος : PENTON RCS8/FTCOAX η ισοδύναμος
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΗΧΕΙΟ ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 10 WATT RMS
Το μεγάφωνο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί αντί του μεγαφώνου ψευδοροφής 10W σαν
μεγάφωνο οροφής, στους χώρους όπου δεν υπάρχει ψευδοροφή, η στους χώρους που
επιβάλλεται το μεγάφωνο να τοποθετηθεί σε τοίχο.
Rated power, Watts: 10
Transformer tappings 100-volt line, Watts: 10 /5 /2.5 /1.25
Effective frequency range, Hz: 80 - 20,000
S.P.L. ,@ 1m, 1watt, dB : 89
S.P.L. ,@Full power/ 1m, dB: 99
Dispersion at 1,000 Hz, Degrees: 160
Τεχνολογία κατασκευής: Coaxial
Σύμφωνο με: BS 5839 PART 8
Ισοδύναμος Τύπος : PENTON PBC10/TC η ισοδύναμος
ΗΧΕΙΟ SOUND PROJECTOR ΙΣΧΥΟΣ 20 WATT RMS
Rated power, Watts: 20
Transformer tappings 100-volt line, Watts: 20 /10 /5 /2.5
Effective frequency range, Hz: 110 - 18,000
S.P.L. ,@ 1m, 1watt, dB : 92
S.P.L. ,@Full power/ 1m, dB: 104
Dispersion at 1,000 Hz, Degrees: 180
Σύμφωνο με: BS 5839 PART 8
Ισοδύναμος Τύπος : PENTON CAD/TC η ισοδύναμος
Το ηχείο συνοδεύεται από μεταλλικό κιβώτιο συνδέσεων με κεραμική οριολωρίδα, για την
διευκόλυνση της εγκατάστασης.
Ισοδύναμος Τύπος : PENTON PEN1047 η ισοδύναμος
ΗΧΟΣΤΗΛΗ ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 80W RMS
Rated power, Watts: 80
Transformer tappings 100-volt line, Watts: 80 /40 /20 /10
Effective frequency range, Hz: 180 - 18,000
S.P.L. ,@ 1m, 1watt, dB : 97
S.P.L. ,@Full power/ 1m, dB: 115
Dispersion at 1,000 Hz, Degrees: 180
Σύμφωνο με: BS 5839 PART 8
Ισοδύναμος Τύπος : PENTON MCS80/TC η ισοδύναμος
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ME PRIORITY 25W / 80W.
Rated power 100 volt, Watts: 25/80W
Transformer output steps @ 100 volt line, Volts: 100/70.7/50/35.36/25/17.68/
Attenuation Per Step, dB: 3
Total Attenuation, dB: 30
Attenuation Positions: 10 plus OFF
Insertion Loss, dB: 0.4
Effective frequency range, Hz: 40 - 20,000
Ισοδύναμος Τύπος : PENTON V25R/V80R η ισοδύναμος
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
Το στήριγμα είναι κατάλληλο για στήριξη πυράντοχων καλωδίων έτσι ώστε το
σύστημα(στηρίγματα και καλώδιο) να εξασφαλίζει συνέχεια κυκλώματος E30.
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Το στήριγμα διαθέτει πυράντοχα βύσματα και εγκαθίσταται κατά μέγιστο ανά 60 cm.
Ισοδύναμος τύπος DATWYLER type SAS
ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Όπου έχουν απαιτηθεί συνδέσεις καλωδίων, όπως η σύνδεση του κεντρικού καλωδίου
μεγαφωνικών κυκλωμάτων με ρυθμιστές, με το καλώδιο παραλλήλου διασυνδέσεως
ρυθμιστών εντάσεως, έχει χρησιμοποιηθεί πυράντοχο κιβώτιο συνδέσεων.
Ισοδύναμος τύπος: DATWYLER TAD E30
3.33 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΉ (OIL FREE) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (Atlas Copco)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Αποτελείται από τον αεροσυμπιεστή και το αεροφυλάκιο.
Ο αεροσυμπιεστής είναι σταθερός, περιστροφικού τύπου 100% oil free, διβάθμιος,
αερόψυκτος, κατασιγασμένος με ενσωματωμένο τον αντίστοιχο ψυκτικό ξηραντή και τα
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Συνθήκες αναφοράς
Πίεση αέρα αναρρόφησης
: 1 bar
Σχετική υγρασία αέρα
: 0%
Θερμοκρασία αέρα αναρρόφησης
: 20 οC
Αποτελεσματική πίεση λειτουργίας
: 8 bar
Στροφές άξονα κινητήρα
: 2940 rpm
Περιορισμοί
Μέγιστη αποτελεσματική πίεση λειτουργίας
: 7,5 bar
Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος : 40 oC
Ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος
: 0 οC
Χαρακτηριστικά απόδοσης (στις συνθήκες αναφορας)
Παροχή ελεύθερου αέρα
: 54 l/s
Ταχύτητα περιστροφής στροφείου
: 6307 rpm
Καταναλισκόμενη ισχύς στον άξονα σε φορτίο
: 24 kW
Καταναλισκόμενη ισχύς στον άξονα σε άφορτη λειτουργία
: 6,3 kW
Καταναλισκόμενη ισχύς στον ανεμιστήρα ψύξης
: 0,5 kW
Θερμοκρασία αέρα στη βάνα εξόδου
: Π + 13 οC
Κάθε αεροσυμπιεστής περιλαμβάνει:
Κύκλωμα αέρα που αποτελείται από
•
Δύο ανεξάρτητα στοιχεία συμπίεσης, ένα χαμηλής και ένα υψηλής πίεσης. Τα νέα
στροφεία των στοιχείων συμπίεσης είναι διπλού συμμετρικού οδοντωτού τύπου από
ανοξείδωτο χάλυβα. Τα στοιχεία φέρονται επί κοινού κιβωτίου μετάδοσης της κίνησης.
•
Φίλτρο ξηρού τύπου χάρτινο (SAE fine 99.5%, SAE coarse 99.9%)
•
Σιγαστήρα αναρρόφησης τύπου venuri
•
Βαλβίδα αναρρόφησης
•
Σύστημα φορτοεκφόρτωσης τύπου on/off
•
Βαλβίδες ασφαλείας χαμηλής και υψηλής πίεσης
•
Αερόψυκτο ενδιάμεσο ψυγείο αέρος (ενδοψύκτης)
•
Αερόψυκτο τελικό ψυγείο αέρος (μεταψύκτης)
•
Αποσβεστήρα παλμών εξαγωγής
•
Βαλβίδα αντεπιστροφής
•
Υδατοπαγίδες με αυτόματη και χειροκίνητη αποστράγγιση συμπυκνωμάτων μετά
τον ενδοψύκτη και μεταψύκτη.
•
Βάνα εξόδου αέρα
Σύστημα λαδιού που αποτελείται από:
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•
Αερόψυκτο ψυγείο λαδιού
•
Δοχείο λαδιού
•
Αντλία λαδιού που κινείται με από τον κεντρικό άξονα μετάδοσης της κίνησης
•
Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής
•
Βαλβίδα παράκαμψης η οποία ρυθμίζει την πίεση του λαδιού
•
Θυρίδα ένδειξης στάθμης λαδιού
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που αποτελείται από:
•
Ηλεκτροκινητήρα, φλαντζωτό υψηλής απόδοσης, προστασίας IP 55, TEFC, μόνωσης
class F, 380-415 V, 50 Hz, 3-phase.
•
Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα
•
Αυτόματο εκκινητή αστέρα-τριγώνου
•
Μετασχηματιστή τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωμάτων
•
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, ρύθμισης, παρακολούθησης και επικοινωνίας,
δεχόμενο πληροφορίες από αισθητήρες πιέσεων και θερμοκρασιών, απεικονίζοντας σε
οθόνη τις ακόλουθες ενδείξεις:
o
Κατάστασης αεροσυμπιεστή
o
Θερμοκρασιών
o
Πιέσεων
o
Ελέγχου
o
Ανάγκης συντήρησης
o
Προειδοποίησης βλάβης
o
Διακοπής λειτουργίας λόγω βλάβης
o
Διακοπής λειτουργίας λόγω έκτακτης ανάγκης
o
Ωρόμετρα
•
Ψυκτικό ξηραντή αέρα (ενσωματωμένο) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Σημείο δρόσου υπό πίεση στους 20 oC και 100% σχετική υγρασία
: 3 οC
Πτώση πίεσης στον ξηραντή
: 0,20 bar
Συνολική κατανάλωση ισχύος σε πλήρες φορτίο
: 1,0 kW
Συνολική κατανάλωση ισχύος σε άφορτη λειτουργία
: 0,8 kW
Θερμοκρασία αέρα στην έξοδο
: 30 οC
Τύπος ψυκτικού υγρού
: R 134A
Η πλήρης μονάδα είναι εγκατεστημένη σε ενισχυμένο πλαίσιο-βάση και είναι εντός
κατάλληλου ηχομονωτικού καλύμματος το οποίο έχει μεγάλες πόρτες για την εύκολη και
γρήγορη συντήρηση της μονάδας.
Ο αεροσυμπιεστής νοείται πλήρως εγκατεστημένος στο δίκτυο με όλα τα απαιτούμενα
υλικά, εξαρτήματα, μικροϋλικά για την ορθή λειτουργία του και δοκιμασμένος λειτουργικά.
είναι ισοδύναμος με τον τύπο Atlas Copco ZT22 – 7.5 με ενσωματωμένο ξηραντή.
Το αεροφυλάκιο είναι κατακόρυφο, κυλινδρικό μέγιστης πίεσης λειτουργίας 12 bar.
είναι Ελληνικής κατασκευής με πλήρη τεχνικό φάκελο ελέγχου όπως προβλέπει η ελληνική
νομοθεσία (ΦΕΚ 987/27.05.99).
έχει τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία:
•
Χωρητικότητα
: 1000 λίτρα
•
Πίεση δοκιμής
: 17,16 bar
•
Πάχος περιβλήματος
: 6,5 mm
•
Πάχος κεφαλών
: 6,5 mm
•
Υλικό
: P 355 NH
Στο αεροφυλάκιο έχουν γίνει:
•
Εσωτερική και εξωτερική αμμοβολή
•
Ραδιογραφίες στις κολλήσεις
•
είναι εσωτερικά γαλβανισμένο και εξωτερικά προστατευμένο με μίνιο και χρώμα
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περιλαμβάνει, ασφαλιστικό με μηχανισμό ελέγχου καλής λειτουργίας, πιστοποιημένο και
σφραγισμένο από TUV, μανόμετρο ελέγχου πίεσης, κρουνό εκκένωσης συμπυκνωμάτων,
πλήρη τεχνικό φάκελο ελέγχου και πιστοποιητικά ελασμάτων.
Τα αεροφυλάκιο κατασκευαστεί από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζεται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα
της EQNET. πρέπει να φέρει σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι ισοδύναμο με τον τύπο LD 810-12.
ΛΗΨΕΙΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Οι λήψεις είναι ταχυσύνδεσμοι γενικής χρήσης, κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα
πεπιεσμένου αέρα.
περιλαμβάνουν φίλτρο, ρυθμιστή πίεσης και τάπα. Οι τάπες σφραγίσεως των αναμονών
είναι ορειχάλκινες κοχλιωτές, διαμέτρου ίσης με την διάμετρο του αντίστοιχου σωλήνα.
αποτελούνται από σωληνωτό τεμάχιο προσαρμογής με σπείρωμα και πώμα.
είναι κατάλληλες για χρήση από όλους τους τύπους εργαλείων
είναι παροχής τουλάχιστον 25 l/s.
Οι λήψεις έχουν χαρακτηριστικά χρώματα σύμφωνα με το DIN 12920.
Ως λήψεις νοούνται οι ταχυσύνδεσμοι πλήρως εγκατεστημένοι στο δίκτυο με όλα τα υλικά,
μικροϋλικά συνδέσεως, έχοντας υποστεί όλες τις δοκιμές πιέσεως, έτοιμοι προς λειτουργία.
Είναι ισοδύναμες με τύπο Midi F/R 15C – BS
3.34 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
Σύστημα ανακυκλοφορίας
1) Φίλτρα άμμου, ισοδύναμου τύπου με TRITON TR -140, της PENTAIR Αμερικής με:
•
Πολυβάνα πλευρική
•
Διαφανής θόλος
•
Ενιαίο σώμα από χυτό Fiberglass
•
Βελτιωμένους εσωτερικούς βραχίονες για εργονομική κατανομή (διάχυση του
νερού)
•
Διάμετρο 914mm, παροχής 30 – 35 m3/h
•
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3,5 Bar
τεμ. 2
2) Άμμος
Κοκκομετρία : 0,4 – 0,8 mm
1 – 2 mm
Σύσταση άμμου
Χημική σύσταση :Alpha Quartz
S1O2 +/- 96%
Al2O3 +/- 2,09%
Others +/- ≤ 0,5%
Μη τοξική
3) Αντλίες ορειχάλκινες πλήρεις, με προφίλτρο, ισοδύναμου τύπου PAHLEN, (για
χρήση θαλασσινού νερού) 3HP, παροχής 28 – 30 m3/h, στα 12 Μ.Σ.Υ.
Ισοδύναμος Τύπος αντλίας P 85 3HP
Μηχανικός στυπιοθλίπτης
Διάμετρος σύνδεσης 3΄΄/ 2 ½΄΄ τεμ. 2
4) Απολύμανση
Συγκρότημα χλωρίωσης με χρήση στερεού χλωρίου σε μορφή ταμπλέτας με σταθεροποιητή
μέσω αυτόματου συστήματος ελέγχου και ρύθμισης.
Αυτόματη συσκευή μέτρησης/ ελέγχου ισοδύναμου τύπου PH/ REDOX, τύπος
Poolmanager– Chlor, ισοδύναμου τύπου BAYROL Γερμανίας αποτελούμενη από:
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•
Ψηφιακή οθόνη με ένδειξη PH
•
Ψηφιακή οθόνη με ένδειξη REDOX
•
Ηλεκτρόδιο PH
•
Ηλεκτρόδιο REDOX
•
Θήκη ηλεκτροδίων
•
Δοσομετρική αντλία περισταλτική για δοσολόγηση υγρού ισοδύναμου τύπου PH –
MINUS
5) Αναπλήρωση απωλειών
Αποτελείται από ηλεκτρόδια στάθμης
•
Ηλεκτρονικό κοντρόλ ελέγχου
•
Ηλεκτρόδια στάθμης (3 τεμ.)
•
Ενδεικτική λυχνία στον πίνακα
Σύστημα δημιουργίας κατακόρυφων ρυακιών
Το σύνολο των μηχανημάτων για τη δημιουργία των ρυακιών περιλαμβάνει:
1)
Υποβρύχιες αντλίες εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένες από χάλυβα με τα Κάτωθι
χαρακτηριστικά :
•
Τύπος χάλυβα: DIN W – N2 14301 (AISI 304)
•
Τύπος αντλίας: SP – 77– 2ΒΒ
•
Ισχύς κινητήρα: 7,5 KW
•
Παροχή αντλιών: 70 m3/h ΣΤΑ 25 Μ.Σ.Υ.
•
Ανοξείδωτα στηρίγματα αντλιών
•
Απαιτούμενη ποσότητα: τεμ. 3)
•
Στον πίνακα ισχύος των αντλιών έχει τοποθετηθεί inverter
2) Ακροφύσια εκτόξευσης κάθετης στήλης νερού με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
•
Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτος χάλυβας
•
Παροχή ακροφυσίου: 4 lt/min
•
Διάμετρος εξερχόμενης ροής: 7-10 mm
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Για την κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών των σε απιονισμένο νερό προβλέπεται η
εγκατάσταση ειδικής φορητής συσκευής (απιονιστή ¨μικτής κλίνης¨), ισοδύναμο με
DESTILLO 46 DE.
Η συσκευή αποτελείται από:
•
Ανοξείδωτη δοχείο ρητίνης ποιότητας V4A, κατάλληλο να λειτουργήσει σε πίεση
έως 10 bar.
•
46 l Ρητίνη μικτής κλίνης, επώνυμου κατασκευαστή με υψηλή ιοντοεναλλακτική
ικανότητα και αντοχή σε μηχανικές τριβές. Η ρητίνη έχει την δυνατότητα να αναγεννηθεί σε
κεντρική εγκατάσταση αναγέννησης και να επαναχρησιμοποιηθεί.
•
Αναλογικό αγωγιμόμετρο υψηλής ποιότητας με πεδίο ένδειξης αγωγιμότητας 0,2100 μS/cm. To αισθητήριο μέτρησης του οργάνου, είναι ενσωματωμένο στο αγωγιμόμετρο
και προεγκατεστημένο, στο δοχείο ρητίνης της συσκευής. Επιπλέον, στην οθόνη του
αγωγιμόμετρου υπάρχει ειδική σήμανση (π.χ. πράσινο ή κόκκινο πεδίο μέτρησης) που
παραπέμπει στην κατάσταση της ρητίνης και στον χρόνο αντικατάστασης ή αναγέννησής
της.
•
Εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πιέσεως, ενισχυμένους με ανοξείδωτο πλέγμα για
την σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο.
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Η συσκευή έχει παροχή νερού 1.200 l/h και με δεδομένο, ότι λειτουργεί με νερό δικτύου
ΕΥΔΑΠ (σκληρότητας: 10 0dH, αγωγιμότητας περίπου: 300 μS/cm), πορεί να παρέχει 6.000 l
απιονισμένο νερό / αναγέννηση.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
Το φίλτρο είναι μηχανικό (σήτας) ισοδύναμου τύπου MULTIPUR A 65 , αυτόματο,
αυτοκαθαριζόμενο αντίστροφης ροής, ειδικά εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό και
σκοπός της εγκατάστασής του είναι η κατακράτηση στερεών αιωρούμενων σωματιδίων
μεγέθους άνω των 100 μm.
Ο μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η διαφορά πίεσης
ανάμεσα στην είσοδο και την έξοδο του φίλτρου υπερβεί το προεπιλεγμένο όριο του 1bar.
Σε περίπτωση στασιμότητας του νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. άνω των 4
ημερών), υπάρχει αυτοματισμός για αποβολή του στάσιμου νερού και πρόσθετο
καθαρισμό του φίλτρου
Το ξέπλυμα του φίλτρου γίνεται με αναρρόφηση των στερεών σωματιδίων που έχουν
προσκολληθεί στην εσωτερική επιφάνεια της σήτας. Η αναρρόφηση επιτυγχάνεται με την
βοήθεια ειδικού συστήματος, αποτελούμενου από απορροφητικά στόμια στερεωμένα
πάνω σε κεντρικό, κάθετα μετακινούμενο αποχετευτικό σωλήνα. Κατά το ξέπλυμα γίνεται
αναστροφή ενός μέρους της ροής του νερού. Το νερό αυτό διαρρέει αντίθετα την σήτα,
συμπαρασύρει μαζί του τα στερεά σωματίδια και μέσω των απορροφητικών στομίων τα
οδηγεί στην αποχέτευση.Κατά την διάρκεια του ξεπλύματος η ροή του νερού προς την
κατανάλωση δεν διακόπτεται.
Το φίλτρο είναι κατασκευασμένο από αδιάβρωτο υλικό (ορείχαλκο), σύμφωνα με τις
προδιαγραφές (DIN 1705). Η σύνδεσή του με το δίκτυο, γίνεται μέσω ειδικής φλάτζας, η
οποία είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές (PN 10, DIN 2501 μέρος
πρώτο).
Το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου δίνει πληροφορίες σχετικά με την ομαλή
λειτουργία ή την βλάβη του φίλτρου. Το πλέγμα διήθησης έχει ικανότητα κατακράτησης
100 μm και είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα V4A (200
μm) με υψηλή ανθεκτικότητα σε τριβές και μηχανική καταπόνηση.
περιέχει ακόμη σύστημα αυτόματης διακοπής της ροής του νερού προς την αποχέτευση
έπειτα από κάθε πλύσιμο καθώς και στόμιο σύνδεσης με την αποχέτευση κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 1988.
Για την διαπίστωση του βαθμού καθαρότητας της σήτας, υπάρχουν μανόμετρα στην είσοδο
και στην έξοδο νερού του φίλτρου. Το όριο διαφοράς πίεσης, έπειτα από το οποίο
ενεργοποιείται ο μηχανισμός ξεπλύματος, είναι ρυθμιζόμενο.
Η τάση του ρεύματος με την οποία τροφοδοτείται το φίλτρο είναι 12 V ούτως ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τέλος περιέχει επαφές, ελεύθερες τάσης για την
σύνδεσή του με συστήματα κεντρικού ελέγχου.
Το φίλτρο είναι μικρών διαστάσεων (μχυ): 220 mmx 550 mm, έχει παροχή νερού 22 m3/h
με πτώση πίεσης 0,2 bar, στόμια σύνδεσης Φ 65 και λειτουργεί σε πίεση 2,5-10 bar. Η
κατανάλωση νερού κατά το ξέπλυμα δεν υπερβαίνει τα 90 l.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (UV) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Το συγκρότημα αποστείρωσης είναι ισοδύναμου τύπου BEWADES 200 W/11EU λειτουργεί
με την μέθοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας και είναι ειδικά κατασκευασμένο για
αποστείρωση ζεστού νερού έως 65 oC.
O εξοπλισμός του συγκροτήματος UV περιλαμβάνει:
•
Εξωτερικό σωλήνα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, στο εσωτερικό του
οποίου πραγματοποιείται η αποστείρωση.
•
Σύστημα ανάμειξης για τον ομοιόμορφο διασκορπισμό του νερού εντός της
συσκευής.
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•
Χαλαζιακό σωλήνα υψηλής ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένο για χαμηλή
απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας
•
Λυχνία UV-C ατμών υδραργύρου χαμηλής πιέσεως, ισχύος 200 Watt, η οποία έχει
διάρκεια ζωής τουλάχιστον 7.000-9.000 ώρες.
•
Ανιχνευτή υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C για συνεχή έλεγχο της ποιότητας της
αποστείρωσης.
•
Προκυκλωματική διάταξη για την λυχνίες UV.
•
Ηλεκτρονικό πίνακα παρακολούθησης και ελέγχου καλής λειτουργίας του
συγκροτήματος με δυνατότητα προγραμματισμού και μνήμης στοιχείων. φέρει πλήκτρα
επαφής για τον εύκολο χειρισμό του, κωδικό πρόσβασης στο πρόγραμμά του για
προστασία από ανειδίκευτο προσωπικό, ενδεικτικές ενημερωτικές λυχνίες (LED) για ομαλή
λειτουργία ή βλάβη, χρονομετρητή ωρών λειτουργίας με δυνατότητα μηδενισμού (reset)
και πρόγραμμα ψηφιακών πληροφοριακών ενδείξεων επί οθόνης υγρών κρυστάλλων.
υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού δύο ελάχιστων οριακών τιμών. Όταν η
διαπερατότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας μειωθεί κάτω από την πρώτη οριακή τιμή
εκπέμπεται προειδοποιητικό σήμα (κίτρινο LED), ενώ όταν αυτή μειωθεί και κάτω από την
δεύτερη οριακή τιμή εκπέμπεται σήμα συναγερμού (alarm) και διακόπτεται αυτόματα η
παροχή νερού (OPTION).
Ο πίνακας διαθέτει επαφές για σύνδεσή του με σύστημα κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου
(BMS), με διάταξη ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων για αυτόματο ξέπλυμα και αυτόματη
διακοπή της παροχής νερού σε περίπτωση ανεπαρκούς ποιότητας αποστείρωσης ή βλάβης,
με ροόμετρο καθώς και με θερμοστάτη.
•
Το στόμιο σύνδεσης του συγκροτήματος είναι Φ 50, η παροχή νερού 11 m3/h ενώ
μπορεί να λειτουργεί σε πίεση έως 10 bar.
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΩΚ/ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΕΩΣ
Με σκοπό την προστασία των πύργων και του δικτύου ανακυκλοφορίας από εναποθέσεις
αλάτων και διάβρωση εγκατασταθεί στην γραμμή τροφοδοσίας του πύργου με
αποσκληρυμένο νερό, ένα ροοαναλογικό δοσομετρικό συγκρότημα ισοδύναμου τύπου
Medotronic P30.
Το δοσομετρικό συγκρότημα αποτελείται από:
•
Ροομετρητή-παλμοδότη με στόμιο σύνδεσης Φ 50
•
Βαλβίδα προσθήκης διαλύματος
•
Βαλβίδα αναρρόφησης με διπλό φλοτέρ για προειδοποίηση εκκένωσης δοχείου και
αυτόματη παύση της αντλίας (προστασία από ξηρά λειτουργία).
•
Ηλεκτρονική, αναλογική, διαφραγματική δοσομετρική αντλία παροχής 6 l/h με
δυνατότητα αυτόματης εξαέρωσης
•
Αποθηκευτικό δοχείο 100 l, κατασκευασμένο από σκληρό, λευκό πολυαιθυλένιο
•
Αυτόματο σύστημα ανάδευσης
•
Σωλήνες αναρρόφησης/κατάθλιψης
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
Το συγκρότημα αποσκλήρυνσης είναι δίδυμο, ογκομετρικό, με κοινή κεντρική βαλβίδα
ελέγχου και κοινό δοχείο άλατος, ισοδύναμου τύπου VAD 300 WMF 11/2.
Κάθε στήλη περιέχει 300 λίτρα ρητίνη, έχει παροχή αιχμής 8 m3/h ενώ αποδίδει 150 m3
αποσκληρυμένο νερό 0,5 οdH /αναγέννηση με δεδομένο, ότι η σκληρότητα του νερού
τροφοδοσίας είναι 8 οdH.
Δοχεία Ρητινών:
Πολυεστερικά δοχεία ρητίνης με βάση στήριξης, ενισχυμένα με ίνες από Fiberglas και
δοκιμασμένα σε πίεση έως 10 bar.
Ρητίνη:
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Η ρητίνη είναι ισχυράς βάσεως κατιονική, επώνυμου οίκου, ειδικά εγκεκριμένη για χρήση
σε πόσιμο νερό με υψηλή ιοντοεναλλακτική ικανότητα και αντοχή στις μηχανικές τριβές.
είναι συσκευασμένη σε σάκους 25 λίτρων και διατηρημένη σε υγρασία.
Αυτόματος έλεγχος:
Το συγκρότημα ελέγχεται από κεντρική ορειχάλκινη βαλβίδα-πιλότο (κοινή και για τις δύο
στήλες) και κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην έξοδο του αποσκληρυμένου νερού
φέρει ροομετρητή-παλμοδότη υψηλής ακρίβειας για την καταγραφή της κατανάλωσης και
τον συντονισμό των αναγεννήσεων. Τα έμβολα , είναι κατασκευασμένα από ειδικό
συνθετικό υλικό, με υψηλή αντοχή στην τριβή και στην διάβρωση. Ένα έμβολο φροντίζει
για την εναλλαγή λειτουργίας ανάμεσα στις δύο στήλες, ενώ το δεύτερο φροντίζει για την
εναλλαγή μεταξύ των φάσεων της αναγέννησης. Η σύνδεση ανάμεσα στις δύο στήλες
γίνεται με χάλκινους σωλήνες, ενώ η δεύτερη στήλη φέρει ειδική ορειχάλκινη υποδοχή.
Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή εμφανίζεται (ψηφιακά) ο όγκος νερού που απομένει έως την
επόμενη αναγέννηση, η ώρα, η ροή νερού, η στήλη που βρίσκεται κάθε φορά σε λειτουργία
καθώς επίσης και η φάση και η διάρκεια κάθε φάσης αναγέννησης. Ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής διαθέτει μνήμη διατήρησης προγράμματος ενώ ο χειρισμός και η
αποθήκευση στοιχείων γίνεται με την βοήθεια πλήκτρων επαφής. Ο αποσκληρυντής
λειτουργεί σε χαμηλή τάση, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Πρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης εντολής για αναγέννηση.
Δοχείο άλατος:
Το δοχείο άλατος είναι κοινό και για τις δύο στήλες και αποτελείται από λευκό σκληρό
πολυαιθυλένιο ειδικά επεξεργασμένο για αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. φέρει
καπάκι ενώ στο εσωτερικό του περιέχει σύστημα αναρρόφησης άλμης, αποτελούμενο από
βαλβίδα αποκλεισμού αέρα, σήτα για την διήθηση της άλμης και φλοτέρ για τον καθορισμό
της στάθμης και την προστασία από υπερχείλιση. Η χωρητικότητα του δοχείου άλατος
επαρκεί για τουλάχιστον 7 αναγεννήσεις.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΕΩΣ
Με σκοπό την αποφυγή των δυσάρεστων επιπτώσεων που αυτό συνεπάγεται (μείωση της
διατομής των σωλήνων ανακυκλοφορίας, κακή εναλλαγή θερμότητας στον εναλλάκτη και
κατά συνέπεια σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση της ψυκτικής ικανότητας των
πύργων ψύξεως), έχει εγκατασταθεί στην γραμμή ανακυκλοφορίας κάθε πύργου, μία
αυτόματη συσκευή ελέγχου της αγωγιμότητας (και ως εκ τούτου του βαθμού
συμπύκνωσης) του νερού. Με την εγκατάσταση της συσκευής αυτής επιτυγχάνεται επίσης
εξοικονόμηση νερού, αφού το ποσοστό απόρριψης θα είναι ελεγχόμενο.
Η συσκευή είναι ισοδύναμη με Blow down controller-SALTRONIC LM ¾¨ και αποτελείται
από ανοξείδωτο αγωγιμόμετρο , εξάρτημα σύνδεσής του με το δίκτυο από PVC Φ 32,
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διατομής ¾¨ καθώς και ηλεκτρονικό πίνακα ρύθμισης και
ελέγχου των προγραμματισμένων οριακών τιμών.
Όταν η αγωγιμότητα υπερβεί την ανώτερη προεεπιλεγμένη οριακή τιμή, η
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ανοίγει και ένα μέρος του νερού αποβάλλεται στην
αποχέτευση. Η ποσότητα αυτή αναπληρώνεται με αποσκληρυμένο νερό με αποτέλεσμα η
αγωγιμότητα να επιστρέφει ξανά στα επιθυμητά επίπεδα.
Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων, όπου εμφανίζονται ψηφιακά οι
καταγραφόμενες καθώς και οι προαποθηκευμένες στην μνήμη του οριακές τιμές. Πρόσθετα
έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με εξωτερικό σύστημα καταγραφής (εκτυπωτή).
3.35 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ
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Η δεξαμενή συλλογής και χημικής εξουδετέρωσης αποβλήτων περιλαμβάνει:
Σύστημα Ανάδευσης – ανακυκλοφορίας των αποβλήτων
Η ανάδευση των αποβλήτων επιτυγχάνεται μέσω αντλίας ανακυκλοφορίας , η οποία
αναρροφά τα απόβλητα από χαμηλό σημείο της Δεξαμενής και τα καταθλίβει στο άνω
μέρος της. Η αντλία είναι ισοδύνμου τύπου SP 1606 ΧE 8-3 , Hayward και αποτελείται από
πλαστικό κέλυφος για αντοχή σε διαβρωτικά μέσα. έχει παροχή 5 m3/h στα 8 mΥΣ, ισχύ
0,37 KW (0.5 Hp), τάση λειτουργίας 380 V και αναρρόφηση – κατάθλιψη 1 ½’’.
Σύστημα εξουδετέρωσης αποβλήτων (ρύθμιση pH)
Το σύστημα αποτελείται από:
α) Υπολογιστή / ρυθμιστή pH ισοδύναμου τύπου W–130 DHΧ, Walchem με
μικροεπεξεργαστή, με εύρος μέτρησης 0-14 και δύο εξόδους, μία για οξύ και μία για βάση.
β) Ηλεκτρόδιο μέτρησης pH, βιομηχανικού τύπου , με πίεση λειτουργίας 0,5 bar.
γ) Θήκη ηλεκτροδίου από Pleχiglass.
δ) Ομοαξονικό καλώδιο 5m για την σύνδεση του ηλεκτροδίου με τον υπολογιστή.
ε) Δοσομετρικές αντλίες προσθήκης χημικών (οξύ, βάση) με δυνατότητα ρύθμισης
απόδοσης σε λίτρα ή χιλιοστόλιστρα μέσω ψηφιακού πίνακα, με κινητήρα σύγχρονο &
διάφραγμα από EPDM, επενδεδυμένο με PTFE, ενισχυμένο με ύφασμα και σχεδιασμένο για
μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι αντλίες θα είναι ισοδύναμου τύπου PMS–B Mod:2-11, Grundfos,
παραδίδονται πλήρεις και δέχονται εντολή από τον υπολογιστή pΗ. έχουν παροχή 1,8 lt/h
στα 5,6 bar και κεφαλή ΡΡ.
στ) Δύο κάδοι χημικών από ΡΕ υψηλής πυκνότητας και χωρητικότητα 100 lt έκαστος.
Ηλεκτρικός πίνακας και φλοτέρ στάθμης
Κατάλληλος ηλεκτρικός πίνακας , με τριφασική είσοδο , στεγανός εξοπλισμένος με ρελέ και
διακόπτες για όλα τα όργανα και εξαρτήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρως αυτόματη
λειτουργία όλου του συστήματος .

Άρθρο 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
4. ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε
ανελκυστήρα/ κυλιόμενη κλίμακα και ο συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης και
λειτουργίας του θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά μήνα (ήτοι κάθε 15 ημέρες).
4.1. Συγκρότημα Λέβητα
Απαιτήσεις συντήρησης:
Περιοδική επιθεώρηση και ετήσια συντήρηση των λεβήτων (καθαρισμός του λέβητα,
έλεγχος πίεσης λειτουργίας, ικανότητα χρήσης Buderus FM458 (πλακέτα στρατηγικής),
έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας νερού, τεστ καυσαερίων). Περιοδικός έλεγχος
λειτουργίας και συντήρηση καυστήρα (ανάλυση καυσαερίων, αντικατάσταση φίλτρου
αερίου, επαλήθευση κατάστασης στοιχείων κεφαλής καύσης, καθαρισμός κεφαλής).
4.2. ΠΡΩΤΕΥΟΝ – ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΩΤΕΥΟΝ –
ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την ικανότητα επιθεώρησης και συντήρησης όλων των
δικτύων νερού (ψυχρού – ζεστού) και των επιμέρους εξαρτημάτων και συστημάτων που
διαθέτουν.
Απαιτήσεις Συντήρησης
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α) Έλεγχος αντλιών και κινητήρων για ταλάντωσεις και των τριβέων ολίσθησης για θόρυβο ή
υπερθέρμανση. Επισκευή εάν είναι απαραίτητο
β) Έλεγχος εναλλαγής αντλιών όπου προβλέπεται
γ) Επιθεώρηση και ρύθμιση (εάν απαιτείται) στυπειοθλιπτών

δ) Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης, επισκευή τυχόν διαρροών

ε) Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας για τη διαπίστωση της καθαρότητας των φίλτρων

στ) Έλεγχος μανομέτρων και άλλων οργάνων και στερέωση της
ζ) Εξαερισμός αντλιών
η) Οπτικός έλεγχος ελαστικών συνδέσμων αντλιών – κινητήρων

θ) Ελεγχος λειτουργίας αυτόματων διακόπτων στάθμης, και ρύθμιση αν απαιτείται
ι) Λίπανση κινητών μερών αντλιών και του κινητήρων

κ) Καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας αντεπίστροφων βαλβίδων
λ) Καθαρισμός φιλτρων αντλιών

μ) Ελεγχος των αξονικών συνδέσμων για καταπόνιση, εάν είναι φθαρμένοι θα αντικατασταθούν.
Ελεγχος ευθυγράμμισης του κινητήρα
ν) Έλεγχος διαβρώσεων και αποκατάσταση της

ξ) Αντικατάσταση των μηχανικών στυπειοθλιπτών σύμφωνα με της οδηγίες του κατασκευαστή
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ο) Αποσυναρμολόγιση και επιθεώρηση των αντλίων εσωτερικά, σύμφωνα με της οδηγίες του
κατασκευαστή
π) Έλεγχος ηλ. Πίνακα πιεστικού συγκροτήματος
α) Έλεγχος ορθής λειτουργίας
β) Έλεγχος / Αντικατάσταση ανοδίων μαγνησίου
γ) Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας
δ) Έλεγχος στεγανότητας
Σωληνώσεις
α) Έλεγχος διαρροών
β) Ελεγχος λειτουργίας όλων των χειροκίνητων βαλβίδων
γ) Έλεγχος και δοκιμή εξαεριστικών
δ) Έλεγχος αναρτήσεων και στηρίξεων
ε) Έλεγχος μονώσεων
α) Ελεγχος λειτουργίας οργάνων ρυθμίσεως και ελέγχου
β) Ελεγχος διαρροών
γ) Έλεγχος πίεσης
Βαλβίδες
α) Έλεγχος διαρροών και λειτουργίας
α) Έλεγχος διαρροών
β) Έλεγχος και καθαρισμός, αν απαιτείται, φίλτρων (όπου υπάρχουν)
γ) Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων βαλβίδων
έλεγχου

4.22. ΥΔΡΟΨΥΚΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΚΓΡΟΤΗΜΑΤΑ
Έλεγχος και επιθεώρηση της καλής λειτουργίας των πύργων ψύξης και των επιμέρους
εξαρτημάτων του εξοπλισμού, κάθε 6 μήνες έλεγχος άξονα κινητήρα και ανεμιστήρα, sump
heater package, ηλεκτρικό πακέτο ελέγχου στάθμης νερού, λίπανση ρουλεμάν άξονα
ανεμιστήρα, ρουλεμάν κινητήρα, ρυθμιζόμενη βάση κινητήρα.
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Της ο ανάδοχος πρέπει να μπορεί να χειριστεί κατάλληλα λειτουργίες στο ανάλογο επίπεδο
λογισμικού/Firmware των συγκροτημάτων καθώς και στο αντίστοιχο Building Management
System του κτιρίου.
4.4 ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ
Έλεγχος και επιθεώρηση της καλής λειτουργίας των πύργων ψύξης και των επιμέρους
εξαρτημάτων του εξοπλισμού, κάθε 6 μήνες έλεγχος άξονα κινητήρα και ανεμιστήρα, sump
heater package, ηλεκτρικό πακέτο ελέγχου στάθμης νερού, λίπανση ρουλεμάν άξονα
ανεμιστήρα, ρουλεμάν κινητήρα, ρυθμιζόμενη βάση κινητήρα. Καθαρισμός των δεξαμενών
των πύργων ψύξης κάθε 6 μήνες.
Της ο ανάδοχος πρέπει να μπορεί να χειριστεί κατάλληλα λειτουργίες στο ανάλογο επίπεδο
λογισμικού/ firmware των συγκροτημάτων καθώς και στο αντίστοιχο Building Management
System του κτιρίου.
4.5 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Απαιτήσεις Συντήρησης :
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και των
επιμέρους εξαρτημάτων της καθώς και των λογισμικών λειτουργίας και σύνδεσης της μέσω
BACnet. Κάθε 3 μήνες επίθεώρηση της καθαριότητας των ανεμιστήρων και της περιοχής
πτερυγίων της, της αντιπαγωτικής προστασίας και της δεξαμενης αποχέτευσης
συμπυκνωμάτων. Καθαρισμός ή αντικατάσταση των φιλτρων όταν χρειάζεται. Κάθε 6
μήνες: έλεγχος για βλάβες, διάβρωσεις κ.λ.π., έλεγχος της αεροστεγανότητας των
εύκαμπτων συνδέσμων, έλεγχος της λειτουργίας των αποσβεστήρων , έλεγχος της
καθαρότητας των συστημάτων προστασίας από εξωτερικές καιρικές συνθήκες, έλεγχος των
εδράνων του ανεμιστήρα για σημάδια φθοράς ή διαρροής , έλεγχος της βίδας ρύθμισης του
εδράνου, λίπανση των κινητήρων του ανεμιστήρα, ευθυγράμμιση των τροχαλιών και
έλεγχος του επίπεδου των αξόνων, έλεγχος τάσης του ιμάντα του ανεμιστήρα,
αντικατάσταση φθαρμένων ιμάντων. Κάθε χρόνο επιθεώρηση των ηλεκτρικών
καλωδιώσεων, σφίξιμο όλων των συν΄δεσεων, επιθεώρηση του κιβωτίου και των
εξαρτημάτων της μονάδας για διάβρωση κλπ., καθαρισμός των τροχών και του άξονα του
ανεμιστήρα και αφαίρεση τυχόν σκουριάς, έλεγχος σφραγίδων θυρών πρόσβασης, λίπανση
ρουλεμαν. Για της υγραντήρες με αναλώσιμους κάδους αντικατάσταση κάθε χρόνο, ενώ με
ανοιγόμενους κάδους κάθε 5 χρόνια, περιοδικός έλεγχος λειτουργίας, διαρροών και
γενικών συνθηκών υγραντήρων. Για της αποσβεστήρες ήχου έλεγχος σκόνης,
κατακαθίσεων, διάβρωσης κλπ.
Εργασίες με το CCD «ON»
Απαιτήσεις Συντήρησης

Γενικός οπτικός έλεγχος
Οπτικός έλεγχος ανεμιστήρων.
Έλεγχος θερμοκρασίας μπροστά από τα Racks
σε 3 σημεία
Έλεγχος υγρασίας μπροστά από τα Racks σε 3
σημεία.
Έλεγχος θερμοκρασίας ψύξης διαδρόμου ανά
4 racks
Έλεγχος θερμοκρασίας προσαγωγής στον
χώρο.
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Χ
Χ
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Έλεγχος διαφοράς θερμοκρασίας ΔΤ εισόδουεξόδου από τα Racks.
Έλεγχος διαρροών νερού από μονώσεις ή
εξαρτήματα.
Μέτρηση τάσης παροχής.
Μέτρηση έντασης ανεμιστήρα.
Μέτρηση έντασης υγραντήρα.
Μέτρηση έντασης αντιστάσεων.
Μέτρηση πίεσης λειτουργίας συμπιεστή.
Μέτρηση έντασης συμπιεστή.
Έλεγχος θορύβων.
Έλεγχος speed control συμπυκνωτή.
Έλεγχος λειτουργίας συστήματος
αναθέρμανσης
Έλεγχος ελαίου συμπιεστών.
Τεστ οξύτητας ελαίου συμπιεστών.
Έλεγχος αισθητηρίου και control υγρασίας
Έλεγχος αισθητηρίου και control
θερμοκρασίας
Έλεγχος ψυκτικού υγρού
Έλεγχος υγρανίχνευσης
Εργασίες με το CCD «OFF»
Απαιτήσεις Συντήρησης

Έλεγχος ζεύγους ιμάντα-τροχαλία για ρωγμέςτάνυση-ευθυγράμμιση-έδραση.
Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα των
φίλτρων.
Καθαρισμός υγραντήρα και φίλτρων.
Καθαρισμός εξωτερικά και εσωτερικά της
μονάδας με μαλακό πανί.
Καθαρισμός μαγνητικής drain-supply του
υγραντήρα.
Καθαρισμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων.
Σύσφιξη ηλεκτρικών συνδέσεων και
ακροδεκτών κινητήρα.
Έλεγχος ή αντικατάσταση ιμάντων.
Έλεγχος ή αντικατάσταση φίλτρων.
Καθαρισμός υγραντήρα ή αντικατάσταση.
Καθαρισμός εναλλάκτη αν κριθεί απαραίτητο
Έλεγχος διαφορικών πρεσσοστατών και
σωληνάκια.
Έλεγχος πρεσσοστατών ψυκτικού κυκλώματος
Έλεγχος σκελετού και περιβλήματος μονάδας
από τυχόν φθορές ή οξειδώσεις.
Καταγεγραμμένα σφάλματα.
Καθαρισμός συμπυκνωτή.
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Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Περιοδικότητα Ελέγχου
½Μ
1 3 6Μ
Μ Μ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

12Μ Άλλο
Διάστημα

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
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Μεγγομέτρηση κινητήρων – συμπιεστών.
Ανεμιστήρες Προσαγωγής/Απόρριψης
Απαιτήσεις Συντήρησης

Χ
Περιοδικότητα Ελέγχου
½Μ
1 3 6Μ
Μ Μ
Χ
Χ

α) Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
β) Οπτικός έλεγχος ανεμιστήρων και
καλυμάτων
γ) Έλεγχος θορύβου
δ) Έλεγχος ιμάντων και τροχαλιών
ε) Έλεγχος εδράνων
στ) Έλεγχος συνδέσεων με αεραγωγούς
(εύκαμπτοι σύνδεμοι, κλπ)
ζ) Έλεγχος λειτουργίας διαφραγματων
(dampers),αν υπάρχουν
η) Έλεγχος αποχευτευσεων, αν υπάρχουν
θ) Καθαρισμός

12Μ Άλλο
Διάστημα

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Δίκτυα Αεραγωγών – Στόμια αερισμού/εξαερισμού/κλιματισμού – Dampers
Απαιτήσεις Συντήρησης
Περιοδικότητα Ελέγχου
½Μ
1 3 6Μ 12Μ Άλλο
Μ Μ
Διάστημα
α) Ρυθμίσεις στομίων – μέτρηση παροχής
όταν
αερα
απαιτείται
β) ΄Ελεγχος λειτουργίας και ρυθμίσεις
όταν
ρυθμιστικων διαφραγμάτων
απαιτείται
γ) Έλεγχος εύκαμπτων συνδέσμων
Χ
δ) ελεγχος FD και ελεγχος MFD
Αεροκουρτίνες
Απαιτήσεις Συντήρησης
Περιοδικότητα Ελέγχου
½Μ
1 3 6Μ 12Μ Άλλο
Μ Μ
Διάστημα
α) Έλεγχος καλής λειτουργίας
Χ
β) Καθαρισμός φίλτρων
Χ
γ) Έλεγχος ανεμιστήρα και κινητήρα
Χ
δ) Έλεγχος ταχυτήτων ανεμιστήρα
Χ
ε) Έλεγχος διακοπτων και ηλεκτρικών
Χ
συνδέσεων
στ) Έλεγχος θερμοστάτη
Χ
ζ) Έλεγχος βαλβίδων ελέγχου
Χ
η) Καθαρισμός στοιχείων
4.6 VAV ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΑ
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των VAV και των επιμέρους εξαρτημάτων της καθώς
και των λογισμικών λειτουργίας και σύνδεσης της μέσω BACnet
4.7 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ
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‘Ελεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των αξονικών ανεμιστήρων και του συστήματος
αποκαπνισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του καθώς και των συνδέσεων και
λογισμικών της.
4.8 FΑΝ SΕCΤΙΟΝ
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση του Fan Section , καθώς και των επιμέρους
εξαρτημάτων του.
4.9 FΑΝ – CΟIL
Κάθε μήνα έλεγχος φίλτρων και αντιπαγωγικής προστασίας, κάθε τέλος ζεστής περιόδου
αφαίρεση ακαθαρσιών, κάθε χρόνο έλεγχος της καθαριότητας των δίσκων συμπυκνώσεως,
της σωστής ροής, της λειτουργία των αντλιών συμπυκνώσεως και την παρουσία αέρα στο
υδραυλικό κύκλωμα, έλεγχος για εξαερισμό και αποστράγγιση της FCU και του κινήτηρα.
Απαιτήσεις Συντήρησης

Περιοδικότητα Ελέγχου
½Μ
1Μ

3Μ

α) Γενικός έλεγχος καλής
λειτουργίας
β) Καθαρισμός φίλτρων
και αλλαγή της αν
απαιτείται
γ) Χημικός καθαρισμός
στοιχείου

6Μ
Χ

X

Χ

δ) Ελεγχος σωλήνωσης
αποχέτευσης και
καθαρισμός αν απαιτείται

Χ

ε) Αμπερομέτρηση
κινητήρα
στ) Έλεγχος άξονα
κινητήρα
ζ) Λίπανση τριβέων και
εδράνων

Χ

η) Έλεγχος και καθαρισμός
πτερωτής μονάδας

Χ

θ) Έλεγχος ηλεκτρικών
επαφών

Χ

ι) Έλεγχος και ρύθμιση
θερμοστάτη

Χ

4.10 VRV
Απαιτήσεις Συντήρησης

Χ
Χ

Περιοδικότητα Ελέγχου
½Μ
1Μ
3Μ

Κλιματιστικές Μονάδες VRV
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VRV – Εξωτερικές Μονάδες (Συμπυκνωτές)
α) Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
β) Χημικός καθαρισμός στοιχείων και
χτένισμα
γ) Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων
– αν υπάρχουν
δ) Μετρηση και καταγραφή πιέσεων
αναρρόφησης και κατάθλιψης
ε) Ελεγχος πλήρωσης με ψυκτικό υγρό
στ) Μέτρηση και καταγραφή
θερμοκρασιών εξάτμισης και
συμπύκνωσης
ζ) Αμπερομέτρηση κινητήρων συμπιεστή
και ανεμιστήρα
η) Γενικός έλεγχος θερμοστατων,
πρεσοστατών και αισθητήρων
θ) Ελεγχος στεγανότητας
ι) Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών
καλωδιώσεων
ια) Έλεγχος μοναδων και βασεων για
εξωτερικές φθορές, σκουριάς και
αποκατάσταση με βαφή
ιβ) Έλεγχος ανεμιστήρα
ιγ) Έλεγχος και καθαρισμός ακροδεκτών
συμπιεστή
ιδ) Έλεγχος θερμαντήρα λαδιού
ιε) Έλεγχος και καθαρισμός ψυκτικών
δικτύων
ιστ) Έλεγχος επαφών εκκινητών
ιζ) Λίπανση
VRV – Εσωτερικές Μονάδες (Εξατμιστές)
α) Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
β) Καθαρισμός φίλτρων και αλλαγή της αν
απαιτείται
γ) Χημικός καθαρισμός στοιχείου
δ) Ελεγχος σωλήνωσης αποχέτευσης και
καθαρισμός αν απαιτείται
ε) Καθαρισμός σκάφης συμπυκνωμάτων
στ) Αμπερομέτρηση κινητήρα
ζ) Έλεγχος άξονα κινητήρα
η) Λίπανση τριβέων και εδράνων
θ) Έλεγχος και καθαρισμός πτερωτής
μονάδας
ι) Έλεγχος ηλεκτρικών επαφών
ια) Έλεγχος και ρύθμιση θερμοστάτη
Εναλλάκτες Αέρα-Αέρα
α) Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
β) Οπτικός έλεγχος ανεμιστήρων και
καλυμάτων

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

143

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
γ) Έλεγχος θορύβου
δ) Έλεγχος εδράνων
ε) Καθαρισμός φίλτρων και αλλαγή της αν
απαιτείται

Χ
Χ
Χ

4.11 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ)
ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση του πιεστικού συγκροτήματος ύδρευσης και των
επιμέρους εξαρτημάτων του.

4.12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / ΟΜΒΡΙΩΝ
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των δικτύων σωληνώσεων αποχέτευσης / ομβρίων και
των επιμέρους εξαρτημάτων της.
Περιοδικότητα Ελέγχου
Απαιτήσεις Συντήρησης
½Μ
1Μ
Δίκτυο Σωληνώσεων Αποχέτευσης
α) Έλεγχος καλής λειτουργίας,
διαρροών και
παροχετευτικότητας δικτύου
β) Έλεγχος λειτουργίας,
διαρροών και καθαριότητας
σιφωνιών ειδών υγειινής και
δαπέδου
γ) Έλεγχος και καθαρισμός, αν
απαιτείται, φρεατίων δικτύου
δ) Έλεγχος εξαεριστικών
δικτύου
ε) Έλεγχος και καθαρισμός, αν
απαιτείται, του κεντρικού
μηχανοσίφωνα και της
αντεπίστροφης βαλβίδας
Δίκτυο Ομβρίων

3Μ

6Μ

Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

α) Έλεγχος καλής
παροχετευτικότητας δικτύου
β) Καθαρισμοί
στραγγιστήρων, εσχαρών και
φρεατίων

Χ

Χ

4.13 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
επιθεώρηση και συντήρηση του συγκροτήματος υδάτινου τοίχου και των επιμέρους
εξαρτημάτων του
Μηχάνημα
Περιγραφή συντήρησης
Συχνότητα
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Υποβρύχιες αντλίες

Έλεγχος φτερωτής-στεγανών

1 χρόνος

Αντλίες Ανακυκλοφορίας

Έλεγχος φτερωτής-στεγανώνρουλεμάν
Καθαρισμός Βαλβίδων-Κεφαλών
Καθαρισμός και βαθμονόμηση
Αλλαγή
Καθαρισμός και βαθμονόμηση
Αλλαγή
Καθαρισμός
Αλλαγή

1 χρόνος

Έλεγχος στεγανότητας
Καθαρότητα μηχανημάτων
Σφίξιμο καλωδίων, κλέμες
Αμπερομέτρηση κινητήρων
(υποβρύχιες & αντλίες
ανακυκλοφορίας)
Έλεγχος Καλής Λειτουργίας

Καθημερινά
Καθημερινά
6 μήνες
6 μήνες

Δοσομετρικές Αντλίες
Ηλεκτρόδιο Redox
Ηλεκτρόδιο Redox
Ηλεκτρόδιο PH
Ηλεκτρόδιο PH
Φίλτρα βαλβίδων αποσκληρυντή
Μεμβράνες Ηλεκτροβαλβίδων
Νερού
Γενικά
Γενικά
Ηλεκτρολογικοί πίνακες
Πίνακας

Ηλεκτρόδια Στάθμης

2 μήνες
1 μήνας
Αποτυχία βαθμονόμησης (1-2 έτη)
1 μήνας
Αποτυχία βαθμονόμησης (1-2 έτη)
1 χρόνος
2 χρόνια

2 μήνες

4.14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ
Έλεγχος , επιθεώρηση και συντήρηση του συγκροτήματος αντλιών ακαθάρτων/λυμάτων και
όμβριων και των επιμέρους εξαρτημάτων του.
Αντλητικά Συγκροτήματα Ακαθάρτων / Λυμάτων
Περιοδικότητα Ελέγχου
Απαιτήσεις Συντήρησης
½Μ
1 Μ 3 Μ 6Μ

12Μ

Ηλεκτρικός Πίνακας
α) Ελεγχος ηλεκτρικής παροχής

X

β) Ελεγχος συστήματος συναγερμού

X

γ) Ελεγχος εναλλαξιμότητας αντλιών
δ) Ελεγχος ρυθμίσεων των θερμικών προστασίας και
απορροφουμένης ισχύος

X

ε) Ελεγχος αισθητήρων στάθμης και καλωδιώσεων

X

X

Αντλίες Ακαθάρτων / Λύματων
α) Γενικός έλεγχος λειτουργίας συστημάτων

X

β) Ελεγχος επιπλεόντων αντικειμένων και
αποτεθειμένων ιζήματων στον πυθμένα της δεξαμενής

Χ

γ) Ελεγχος εσχαρών – φίλτρων και καθαρισμός

Χ

δ) Έλεγχος λίπανσης εδράνων και κινητήρων

X

ε) Συντήρηση ή επισκευή των αντλιών σύμφωνα με της
οδηγίες του κατασκευαστή

X
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στ) Ελεγχος θορύβου και ταλαντώσεων, διαρροής
λιπαντικού, κακής λιπάνσεως, παρουσίας ρίπων,
υγρασίας κλπ αντλιών – κινητήρων

Χ

4.15 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
Ελεγχος , επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης των κεντρικών
πινάκων , των αισθητηρίων και των επιμέρους εξαρτημάτων του, καθώς και των λογισμικών
λειτουργίας της. Της για το σύστημα Cirrus Pro κάθε 3 μήνες απαιτείται έλεγχος από τον
αντιπρόσωπο της εταιρείας (Protec Fire Detection)
Περιοδικότητα Ελέγχου
Απαιτήσεις Συντήρησης ½Μ
Σύστημα Πυρανίχνευσης
Κεντρικοί Πίνακες
Πυρανίχνευσης
Γενικός έλεγχος καλής
λειτουργίας συστήματος
Έλεγχος ύπαρξης alarm
στο πίνακα
Έλεγχος καλής
λειτουργίας
τροφοδοτικού
Έλεγχος καλής
κατάστασης
συσσωρευτών και
φορτιστή της.
Πρόκληση τεχνητής
κατάστασης βλάβης του
συστήματος για έλεγχο
καλής λειτουργίας του
πίνακα
Ελέγχος ότι η οθόνη LCD
του πίνακα είναι σε
καλή κατάσταση και ότι
οι πληροφορίες που
εμφανίζει είναι σωστές
Ελεγχος ορθής
λειτουργίας διακοπτών,
οθονών LCD και
φωτεινών ενδείξεων
του συστήματος
Έλεγχος και δοκιμή
λειτουργίας σειρήνων
και οπτικών ενδείξεων
συναγερμού

1Μ

3Μ

6Μ

12Μ

Άλλο Διάστημα

Χ
Ημερησίως
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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Σφίξιμο επαφών και
έλεγχος τοποθέτησης
καρτών/πλακετών
Καθαρισμός πίνακα

Χ
Χ

Αισθητήρες και Σύστημα Ανίχνευσης
Έλεγχος κατάστασης και
λειτουργίας
ανιχνευτών/αισθητήρω
ν
i. Ιονισμού
ii. Θερμικών &
θερμοδιαφορικών
iii. Οπτικών
iv. Δέσμης
v. Φλόγας
vi. Αεραγωγών
Έλεγχος λειτουργίας
μπουτόν συναγερμού
Έλεγχος λειτουργίας
φωτεινών επαναληπτών
Πρόκληση κατάστασης
συναγερμού με τη
χρησιμοποίηση μαγνήτη
ή σπρέυ καπνού σε
αισθητήρες και χρήση
μπουτόν. Έλεγχος
ανταπόκρισης
συστήματος.
Έλεγχος λειτουργίας
interface και βρόγχων
Άλλοι Έλεγχοι
Έλεγχος μανδαλώσεων
συστήματος
πυρανίχνευσης με
ηλεκτροκίνητο
εξοπλισμό, πχ.
Ανεμιστήρες, κλπ
Έλεγχος καλής
λειτουργίας διατάξεων
αυτομάτου κλεισίματος
θυρών πυρασφάλειας
Έλεγχος ενδείξεων
πίνακα/οθόνης
Έλεγχος και ρυθμίσεις
παραμέτρων
συστήματος, μέσω
προγράμματος

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ημερησίως

Χ
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Έλεγχος λειτουργίας
σειρήνας και οπτικών
ενδείξεων συναγερμού
Ελεγχος FIRE DAMPERS
και MOTORIZED FIRE
DAMPERS

Χ

Χ

4.16 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Απαιτήσεις συντήρησης:
Ελεγχος , επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης και των επιμέρους
εξαρτημάτων του. Όσον αφορά της αντλίες πυρόσβεσης από 2 ως 6 μήνες λάδια και
γράσσα. Όσον αφορά τον Ντίζελ κινητήρα κάθε εβδομάδα έλεγχος σε καθαριστικό αέρα,
μπαταρία, σωλήνες ψυκτικού υγρού, επίπεδα ψυκτικού μέσου, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
ψύξης, σύστημα εξάτμισης, δεξαμενή καυσίμου, και επιθεώρηση του ελέγχου στάσης
κυλίνδρου, σωλήνα θερμοσίφωνα, στάθμης λαδιού, απομάκρυνση νερού από φίλτρο
καυσίμου,λειτουργία προειδοποιητικού φωτός και λειτουργία κινητήρα. Κάθε 6 μήνες
καθαρισμός μπαταριών και φίλτρων νερού ψύξης, έλεγχος του εναλλάκτη φόρτισης
μπαταρίας, των ιμάντων, των αρθρώσεων του κινητήριου άξονα, των γραμμών καυσίμων.
Κάθε χρόνο καθαρισμός του φίλτρου αέρα και της αντλίας καυσίμου, έλεγχος του
αναστολέα ψυκτικού μέσου, του συστήματος εξαερισμού στροφοθαλάμου, του
ηλεκτροδίου ενελλάκτη θερμότητας, των γειώσεων και του συστήματος καλωδίωσης και
αντικατάσταση των φίλτρων καυσίμου και λαδιού, και των λιπαντικών, και λίπανση των
αρθρώσεων του κινητήριου άξονα. Κάθε 2 χρόνια αντικατάσταση του καθαριστή αέρα, των
μπαταριών, των ιμάντων, των εύκαμπτων σωλήνων ψυκτικού και του ψυκτικού και των
θερμοστατών. Όσον αφορά της συνδέσμους Falk Steelflex κάθε χρόνο έλεγχος της
ευθυγράμμισης, των ροπών σύσφιξης, του δακτυλίου στεγανοποίησης , της φλάντζας και
αποσυναρμολόγηση των συνδέσμων και έλεγχος για φθορές. Όσον αφορά τον
ηλεκτροκινητήρα συντήρηση των περιελίξεων του κινητήρα, καθαρισμός του εσωτερικού
και εξωτερικού μέρους του κινητήρα, και συντήρηση των ρουλεμάν. Όσον αφορά την
αντλία Jockey συντήρηση κατ’ εκτίμηση και περιστροφή του άξονα κάθε 3 μήνες.

4.17 PREACTION VALVET & WET ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ STANDARD RESPONSE,
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ελεγχος , επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος Preaction Valve and Wet και του
συστήματος TOTAL PAC2 FIRECYCLE III και των επιμέρους εξαρτημάτων της και λογισμικών
της. Όσον αφορά το TOTALPAC2 FIRECYCLE III κάθε μήνα επιθεώρηση μετρητών, εξωτερική
επιθεώρηση της βαλβίδας ελέγχου και main drain test, κάθε 3 μήνες επιθεώρηση
συναγερμού συστήματος και δοκιμή συναγερμού χαμηλής πίεσης αέρα, κάθε 6 μήνες
δοκιμή βαλβίδας ελέγχου ύδρευσης, κάθε χρόνο δοκιμή χειροκίνητα emergency release
test, main drain test, full trip test, κάθε 5 χρόνια δοκιμή της μετρητές, δοκιμή στη
λειτουργία της βαλβίδας ελέγχου, επιθεώρηση του εσωτερικού των βαλβίδων, των φιλτρων
κλπ. Όσον αφορά το TOTALPAC2 AIR SUPPLY συντήρηση ανάλογα με τον τύπο A,B,C,D. Όσον
αφορά το TOTAL PAC2 WET PIPE κάθε μήνα επιθεώρηση των μετρητών και των βαλβίδων
ελέγχου και συναγερμού, κάθε χρόνο εκτέλεση δοκιμή ροής ανύψωσης κατά τη διάρκεια
ζεστού καιρού.
4.18 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
Απαιτήσεις συντήρησης:
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Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των πυροσβεστικών φωλιών και των Σ.Ε.Π.Ε. και όλων
των επιμέρους εξαρτημάτων της. Έλεγχος των πυροσβεστικών φωλέων και των
σωληνώσεων νερού για διαρροές και τυχόν επισκευή της και έλεγχος λειτουργίας της κάθε
3 μήνες.
4.19 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΕΡΑ
Διενεργούμενοι έλεγχοι:
- Οπτικός έλεγχος μονάδων ανίχνευσης για τυχόν διαρροές, διάβρωση στα σωληνάκια και
γενικά στα κυκλώματα
- Έλεγχος στάθμης δοχείων νερού και αναπλήρωση εφόσον απαιτείται
- Επιθεώρηση αντλιών και Blower
- Καθαρισμός κεφαλών
- Επιθεώρηση φίλτρων
- Γενικός έλεγχος τροφοδοτικών διατάξεων, φωτεινών ενδείξεων και συσσωρευτών
Δοκιμές:
Σε όλα τα ανωτέρω κυκλώματα δοκιμές με τη χρήση “smoke stick” και επιβεβαίωση των
κατωτέρω:
1. Ενεργοποίηση συναγερμού δύο επιπέδων: PRE-ALARM και ALARM, εντός των από τη
σχετική μελέτη προβλεπόμενων χρόνων απόκρισης.
2. Ενεργοποίηση φωτεινών και ηχητικών ενδείξεων PRE-ALARM και ALARM του αντίστοιχου
ανιχνευτή του συστήματος.
3. Ενεργοποίηση του κεντρικού συστήματος Πυρανίχνευσης (της περιπτώσεις PRE-ALARM
και ALARM) μέσω των αντίστοιχων εξόδων των ανιχνευτών του συστήματος
δειγματοληψίας αέρα.
4.20 Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ)
Απαιτήσεις Συντήρησης
Περιοδικότητα Ελέγχου
½Μ
1
3
6Μ 12Μ
Μ Μ
Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ)
α) Οπτικός έλεγχος
β) Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
Χ
γ) Έλεγχος για διαπίστωση τυχόν
X
μηχανικών φθορών, υπερθέρμανσης ή
βλαβών
δ) Εσωτερικός καθαρισμός πινάκων
X
ε) Έλεγχος σωστής σήμανσης πίνακά και
X
γραμμών
στ) Έλεγχος συνδέσεων, καθαρισμός και
X
σφίξιμο όλων των επαφών
ζ) Λίπανση μεντεσέδων, κλειδαριών και
X
κινουμένων μερών
η) Μέτρηση και καταγραφή έντασης
θ) Μέτρηση και καταγραφή τάσης
μεταξύ φάσεων και φάσεων – ουδετέρου
ι) Έλεγχος μονώσεων

X
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ια) Έλεγχος πυκνωτικών διατάξεων
διόρθωσης cosφ
ιβ) Καταγραφή ενδείξεων διόρθωσης
cosφ
ιγ) Έλεγχος καλής λειτουργίας
συστήματος μεταγωγής ΕΗΖ
ιδ) Γενικός έλεγχος αυτοματισμών

Χ

ιε) Έλεγχος αερισμού / ψύξης χώρου
ΓΠΧΤ
Κίνηση
α) Ρευματοδότες – έλεγχος λειτουργίας –
παρουσία τάσης
β) Έλεγχος ενδοδαπέδιών κουτίων
ρευματοδοτών
γ) Έλεγχος ειδικών ρευματοδότων (UPS,
τριφασικών, στεγανών, κλπ)
δ) Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων
μηχανημάτων και εξοπλισμού

Χ

ε) Έλεγχος χρήσης και κατάστασης
πολύπριζων
στ) Έλεγχος διατάξεων προστασίας (ρελέ
διαρροής, κλπ)
Ηλεκτρικοί Πίνακες
α) Οπτικός έλεγχος πίνακα
β) Έλεγχος για διαπίστωση τυχόν
μηχανικών φθορών, υπερθέρμανσης ή
βλαβών
γ) Εσωτερικός καθαρισμός πίνακων με
ηλεκτρική σκούπα
δ) Έλεγχος σωστής σήμανσης πίνακά και
γραμμών
ε) Έλεγχος συνδέσεων, καθαρισμός και
σφίξιμο όλων των επαφών
στ) Λίπανση μεντεσέδων, κλειδαριών και
κινουμένων μερών
ζ) Μέτρηση και καταγραφή έντασης
η) Μέτρηση και καταγραφή τάσης
μεταξύ φάσεων και φάσεων – ουδετέρου
θ) Έλεγχος & δοκιμές όλων των
διατάξεων ασφαλείας (RCCB)
ι) Έλεγχος μονώσεων
κ) Απαραίτητες αντικαταστάσεις
εξοππλισμού σε περίπτωση βλαβών
ι) Έλεγχος γειώσεων
Δίκτυο Διανομής
α) Γενικός έλεγχος εγκατάστασης για
φθορές και βλάβες

Χ

Εβδομαδιαί
α
2Μ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ

X
X
X
X
X
X
X
X
όταν
απαιτείται
Χ
Χ
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β) Έλεγχος κατάστασης εσχαρών,
καναλιών διανομής, μεταλλικων κολωνων
διανομης, κουτιών διακλάδωσεων, κλπ.
Bus Ducts
α) Έλεγχος ορθής λειτουργίας
β) οπτικος ελεγχος εγκαταστασης Bus
Ducts (στηριξεις, συνδεσεις, κλπ)

Χ

Χ
Χ

4.21 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

Απαιτήσεις
Συντήρησης

Περιοδικότητα Ελέγχου
½Μ
1Μ
3Μ

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (ΕΗΖ)
Γενικοί Έλεγχοι
Γενικός οπτικός
Χ
έλεγχος.
Έλεγχος διαρροών
Χ
λιπαντικού,
καυσίμου ή νερού.
Έλεγχος των
Χ
ενδείξεων
σφαλμάτων.
Έλεγχος συστήματος λίπανσης
Ελεγχος σταθμης
Χ
και καταστασης
ελαιου
Ελεγχος κολλαρων
Χ
Ελεγχος βαλβιδας
Χ
πιεσεως
Ενδειξη οργανου
χ
πιεσεως
Καθαρισμος
Χ
υγροποιησης
αναθυμιασεων
Αλλαγη ελαιου
Αλλαγη φιλτρου
ελαιου
Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου
Ελεγχος σταθμης
πετρελαιου

Χ
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6Μ

12Μ

Χ
χ

Άλλο Διάστημα

Σύμφωνα με της οδηγίες του κατασκευαστή και σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένο συνεργείς

Απαιτήσεις συντήρησης:
Επιθέώρηση του Η/Ζ και λειτουργία του κάθε 2 εβδομάδες, κάθε δώδεκα μήνες ή 500 ώρες:
έλεγχος συσκευών ασφαλείας του συστήματος, καθαρισμός όλων των ανοιγμάτων ταπών
μπαταρίας, σφίξιμο όλων των συνδέσεων εξαγωγής αερίων και των ηλεκτρικών συνδέσεων,
συντήρηση κινητήρα
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Ελεγχος κολλαρων
Χ
Καθαρισμος
Χ
προφιλτρου και
αποστραγγιση
νερου
Καθαρισμος
Χ
αερισμου
δεξαμενης
πετρελαιου
Ελεγχος
Χ
πεταλουδας &
συνδεσεων
ρυθμιστη
(governor)
Αλλαγη φιλτρου
πετρελαιου
Καθαρισμος
ανυψωτικης
αντλιας
Ελεγχος
ακροφυσιων
Ελεγχος αντλιας
πετρελαιου
Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας αέρα
Καθαρισμος
φιλτρου αερος
Ελεγχος
αεραγωγων και
κολλαρων
Ελεγχος αερισμου
γεννητριας
Ελεγχος και
λιπανση turbo
Αλλαγη φιλτρου
αερος
Έλεγχος συστήματος υδρόψυξης
Ελεγχος σταθμης
ψυκτικου υγρου
Ελεγχος κολλαρων
Ελεγχος ψυγειου
Ελεγχος βαλβιδας
θερμοκρασιας
νερου
Ενδειξη οργανου
θερμοκρασιας
νερου
Ελεγχος ιμαντων

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
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Ελεγχος αντλιας
Χ
ψυκτικου υγρου
Ελεγχος/αλλαγη
ψυκτικου υγρου
Έλεγχος συστήματος εκκίνησης και αυτοματισμού

Χ

Ελεγχος υγρων &
Χ
ακροδεκτων
μπαταριας
Ελεγχος
Χ
καλωδιωσεων και
συνδεσεων
Ελεγχος ιμαντος
Χ
εναλλακτη
φορτισης
Ενδειξη
Χ
βολτομετρου D.C.
της την φορτιση
Ελεγχος
Χ
ενδεικτικων
λυχνιων
Ελεγχος
Χ
λειτουργιας
αυτοματισμου
Ελεγχος
Χ
λειτουργιας
οργανων
Ελεγχος μιζας
Χ
Έλεγχος συστήματος ηλεκτρικής ισχύος
Ελεγχος συνδεσεων
και καλωδιωσεων
Ελεγχος διακοπτη
φορτιου
Ελεγχος πεδιου
ισχυος
Καταγραφή
ενδείξεων
βολτομετρου AC
υπό φορτίο
Καταγραφή
ενδείξεων
αμπερομετρου AC
υπό φορτίο
Ενδειξη
συχνομετρου υπό
φορτίο
Διάφοροι έλεγχοι
Ελεγχος & ρυθμιση
βαλβιδων

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
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Ελεγχος εξατμισης
κινητηρα
Ελεγχος
αντικραδασμικων
βασεων
Ελεγχος
προθερμαντηρα
νερου
Καθαρισμός μερών
Η/Ζ
Δοκιμαστική
λειτουργία (load
test).
Έλεγχος μεταγωγής
4.22 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ
Απαιτήσεις Συντήρησης

Χ
Χ

Χ

Χ
Χ

2Μ

Περιοδικότητα Ελέγχου
½Μ
1Μ 3Μ

Μετασχηματιστές
α) Έλεγχος ακροκιβωτίων
καλωδίων Μ.Τ.
β) Έλεγχος μονωτήρων
γ) Έλεγχος φωτισμού του χώρου
δ) Έλεγχος εξαερισμού του
χώρου
ε) Έλεγχος ύπαρξης
διαγραμμάτων.
στ) Γενικός καθαρισμός του
χώρου.
ζ) Καθαρισμός του Μ/Σ με
blower και καθαρισμός των
καλωδίων Μ.Τ και των
ακροκιβωτίων με καθαρό πανί
και αλκοόλη .
η) Αντικατάσταση όλων των
λαμπτήρων φθορισμού του
χώρου.
Αντικατάσταση των ενδεικτικών
λυχνιών εάν απαιτείται.
θ) Έλεγχος και σύσφιξη όλων των
σημείων ένωσης (μπάρες και
καλώδια) με χρήση
δυναμόκλειδου
ι) Έλεγχος ύπαρξης σημάτων
ασφαλείας.
ια) Δοκιμή και έλεγχο
λειτουργίας ασφαλιστικών
διατάξεων (alarm και trip)

6Μ

12Μ

Άλλο
Διάστημα
2Μ
2Μ
2Μ
2Μ

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
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ιβ) Μέτρηση αντίστασης γείωσης
της εγκατάστασης με
γειωσόμετρο.Να αναγραφεί η
τιμή που βρέθηκε.
ιγ) Καθαρισμός φίλτρων ή άλλων
διατάξεων ψύξης.
ιδ) Προβλεπτικός έλεγχος
διάσπασης μόνωσης

Χ

Χ
Χ

4.23 ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ
Απαιτήσεις Συντήρησης

Περιοδικότητα Ελέγχου
1/2Μ
1Μ
Σύστημα Γειώσεων και Αντικεραυνικής Προστασίας
α) Γενικός έλεγχος
στοιχείων συστήματος και
διάταξης κλωβού
β) Έλεγχος για φθορές και
διαβρώσεις
γ) Έλεγχος διατάξεων
απομόνωσης
δ) Μέτρηση αντίστασης
γειώσεων

4.24 UPS
Απαιτήσεις Συντήρησης
UPS System
UPS
Γενικός οπτικός έλεγχος
Μέτρηση τάσης εισόδου
Μέτρηση τάσης εξόδου
Μέτρηση έντασης εισόδου
Μέτρηση έντασης εξόδου
Συχνότητα
Έλεγχος του αρχείου
καταγραφής γεγονότων (event
log) και του αρχείου καταγραφής
δεδομένων (data log)
Έλεγχος και μέτρηση τάσης
συσσωρευτών (κατά την
φόρτιση)
Έλεγχος εσωτερικής αντίστασης
μπαταριών
Έλεγχος λειτουργίας
ανεμιστήρων ψύξης
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Έλεγχος πυκνωτών
Εκτέλεση test

3Μ

6Μ

Χ

Χ

Περιοδικότητα Ελέγχου
1/2Μ
1Μ
3Μ

Χ
Χ

6Μ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ
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Μετρήσεις ποιότητας τάσης
(αρμονικές, ripple, crest factor
κλπ).
Λειτουργία static bypass και
bypass
Έλεγχος ορθής λειτουργίας
διακοπτών
Έλεγχος ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων
Έλεγχος των “Test Points”
Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών
Χ
λυχνιών
Έλεγχος συστήματος γείωσης
Χ
(γενικός οπτικός)
Έλεγχος συστήματος γείωσης
(γενικός οπτικός και μέτρηση
δυναμικού)
Έλεγχος και σύσφιξη επαφών
(εφόσον απαιτείται)
Καθαρισμός εξοπλισμού
(εφόσον απαιτείται)
Έλεγχος και σύσφιξη επαφών
Καθαρισμός εξοπλισμού
Πίν. παραλληλισμού συστοιχιών μπαταριών UPS

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Γενικός οπτικός έλεγχος
εξωτερικά του πίνακα για τυχόν
φθορές. Τοπικό βάψιμο αν
απαιτείται.
Οπτικός έλεγχος εσωτερικά του
πίνακα.

Χ

Χ

4.25 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ/ INSTABUS
Απαιτήσεις Συντήρησης
Περιοδικότητα Ελέγχου
1/2Μ 1 Μ
3Μ
Φωτισμός / Σύστημα Ελέγχου Φωτισμού
α) Γενικός έλεγχος λειτουργίας
Χ
φωτιστικών (διακόπτες, γραμμές,
λαμπτήρες, σύστημα ελέγχου
ΚΝΧ/ INSTABUS)
β) Αντικατάσταση καμμένων
λαμπτήρων ή φωτιστικων
σωματων
γ) Καθαρισμός φωτιστικών
απλός - ξεσκόνισμά
δ) Καθαρισμός φωτιστικών
επισταμένος-καθαρισμός
κατόπτρων, επαφων, κλπ

6Μ

Χ
Χ
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4.26 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας και εφεδρικού
και όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και λογιμσικών του. Οι περιοδικότητες όπως φαίνται
Απαιτήσεις Συντήρησης
Περιοδικότητα Ελέγχου
1/2Μ 1 Μ
3Μ
6Μ
Φωτισμός Ασφαλείας / Σύστημα Ελέγχου Φωτισμού
α) Γενικός έλεγχος λειτουργίας
Χ
σύστημα διαχελιρησης
Φωτισμού ασφαλείας
β) Αντικατάσταση καμμένων
λαμπτήρων ή φωτιστικων
σωματων
γ) Έλεγχος λειτουργίας
φωτιστικών ασφαλείας
δ) Έλεγχος μπαταριών
φωτιστικών ασφαλείας(φόρτιση,
λειτουργία)

Χ
Χ

ε) Καθαρισμός φωτιστικών
ασφαλείας απλός - ξεσκόνισμά
στ) Καθαρισμός φωτιστικών
επισταμένος-καθαρισμός
κατόπτρων, επαφων, κλπ

Χ
Χ

4.27 ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Απαιτήσεις συντήρησης:
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση του πεδίου μέσης τάσης και όλων των επιμέρους
εξαρτημάτων και λογισμικών του.
Απαιτήσεις Συντήρησης

Περιοδικότητα Ελέγχου
1/2Μ
1Μ 3Μ

Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης (ΓΠΜΤ)
α) Οπτικός έλεγχος
β) Καταγραφή ενδείξεων
δ) Έλεγχος φωτισμού του
χώρου
ε) Έλεγχος εξαερισμού του
χώρου
α) Γενικός έλεγχος καλής
λειτουργίας
β) Έλεγχος διακοπτών
φορτίου
γ) Καθαρισμός πίνακα και
ειδικά των μονωτικών
επιφανειών

6Μ

12Μ

Άλλο
Διάστημα
2Μ
2Μ
2Μ
2Μ

Χ
Χ
Χ
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δ) Έλεγχος κοχλιωτών
ενώσεων των μπαρών και
μονωτήρων
ε) Καθαρισμός επαφών και
απολίπανση με ειδικό υγρό
στ) Λίπανση κινουμένων
μερών
ζ) Έλεγχος καλωδιώσεων σημάδια φθοράς
η) Έλεγχος αερισμού /
ψύξης χώρου ΓΠΜΤ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

4.28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Απαιτήσεις συντήρησης:
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος συναγερμού και όλων των επιμέρους
εξαρτημάτων και λογισμικών του.
4.29 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCΤV)
Απαιτήσεις συντήρησης:
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
και όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και λογισμικών του.
4.30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ( ACCESS CONTROL)
Απαιτήσεις συντήρησης:
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
και όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και λογισμικών του.

4.31 ΣΥΣΤΗΜΑ BMS (Honeywell, Zarifopoulos)
Απαιτήσεις συντήρησης:
Ο ανάδοχος θα πρέπει καταρχήν να έχει πρόσβαση στο λογισμικό της μητρικής εταιρείας
(Ηoneywell) καθώς και γνώση της αρχιτεκτονικής της εγκατάστασης, και επίσης να έχει την
ικανότητα να επιθεωρεί και να συντηρεί όλα τα επιμέρους εξαρτήματα, το λογισμικό και
τους server του συστήματος BMS.
Απαιτήσεις Συντήρησης

Περιοδικότητα Ελέγχου
1/2Μ 1 Μ
3Μ
6Μ
Σύστημα Κεντρικού Έλεγχου Κτιρίου (ΒΜS)
Γενικός έλεγχος λειτουργίας
Έλεγχος Inputs - Outputs συστήματος
Έλεγχος επικοινωνίας και λειτουργίας
software
Έλεγχος καλής λειτουργίας
αισθητήρων και οργάνων
Έλεγχος πινάκων / υποπινάκων,
έλεγχος επαφών, καθαρισμός, κλπ.

12Μ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
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Έλεγχος λειτουργικής κατάστασης των
ελεγκτών
Αποκατάσταση δυσλειτουργιών του
λογισμικού κεντρικής διαχείρισης και
ρυθμίσεις (fine tuning)

Χ

Δειγματοληπτικός έλεγχος ορθής
λειτουργίας και τυχόν φθορών των
εγκατεστημένων περιφερειακών
υλικών του συστήματος
Έλεγχος του προγράμματος
διαχείρισης και καταγραφής
σφαλμάτων καθώς και έλεγχος των
καταγεγραμμένων alarms του
συστήματος ή της εφαρμογής
Δημιουργία δειγματοληπτικών
εικονικών συναγερμών. Αναφορά
κατάστασης του συστήματος (Status
Report)
Λήψη και αποθήκευση αντιγράφου
ασφαλείας του έργου

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

4.32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ
Απαιτήσεις συντήρησης:
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος αναγγελλιών και όλων των επιμέρους
εξαρτημάτων του καθώς και του λογισμικού λειτουργίας του . Έλεγχος ορθής λειτουργίας
του μία φορά κάθε χρόνο.

4.33 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΉΣ (OIL FREE) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (Atlas
Copco)
Απαιτήσεις συντήρησης:
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση του αεροσυμπιεστή Oil Free του εργαστηρίου
συντήρησης έργων τέχνης και όλων των επιμέρους εξαρτημάτων του καθώς και του
λογισμικού λειτουργίας του. Κάθε 3 μήνες καθαρισμός αεροσυμπιεστή, έλεγχος
παρενθέματος φίλτρου, λειτουργία βαλβίδας ασφαλείας, κάθε χρόνο δοκιμή βαλβίδας
ασφαλείας, δοκιμή ρύθμισης προστασίας, έλεγχος λειτουργίας αποστράγγισης, κάθε 4000
ώρες λειτουργίας αντικατάσταση φίλτρου αέρα, στοιχείου φίλτρου λαδιού και9
εξαερωτήρα, κάθε 8000 ώρες λειτουργίας διάγραμμα σέρβις Α , συντήρηση βαλβίδας
εισόδου, αλλαγή λαδιού, κάθε 12000 διάγραμμα σέρβις Α, κάθε 16000 ώρες διάγραμμα
σέρβις Β, γενική επισκευή αντεπίστροφης βαλβίδας και EWD, κάθε 40000 ώρες λειτουργίας
διάγραμμα C , γενική επισκευή αντλίας λαδιού, αντικατάσταση στοιχείου υψηλής χαμηλής
πίεσης. Όσον αφορά την ηλεκτρονική αποστράγγιση συμπυκνώματος EWD 32
αντικατάσταση της μονάδας μία φορά το χρόνο.
4.34 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΥ
Απαιτήσεις συντήρησης:
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας και αποσκλήρυνσης
νερού του υδάτινου τοίχου, των πύργων ψύξεως, του υδροστασίου καθώς και του όλου του
συγκροτήματος υδάτινου τοίχου και όλων των επιμέρους εξαρτημάτων τους.

159

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα

Μηχάνημα
Υποβρήχιες αντλίες

Ηλεκτρόδιο REDOX
Ηλεκτρόδιο REDOX

Περιγραφή συντήρησης
Έλεγχος φτερωτήςστεγανών
Έλεγχος φτερωτήςστεγανών- ρουλεμάν
Καθαρισμός βαλβίδωνΚαφαλών
Καθαρισμός βαθμονόμηση
Αλλαγη

Ηλεκτρόδιο PH
Ηλεκτρόδιο PH

Καθαρισμός βαθμονόμηση
Αλλαγη

Φίλτρο βαλβήδες
αοσκληρυντη
Μεμβράνες
Ηλεκτροβαλβίδων Νερού
Γενικά
Γενικά
Ηλεκτολογικοί πίνακες
Πίνακας

Καθαρισμός

1 μήνας
Αποτυχία βαθμονόμησης
(1-2 έτη)
1 μήνας
Αποτυχία βαθμονόμησης
(1-2 έτη)
1 χρόνος

Αλλαγή

2 χρόνια

‘Ελεχγος στεγανώτητας
Καθαρότητα μηχανημάτων
Σφίξιμο καλωδίων κλέμες
Αμπερομέτρηση κινητήρων
(υποβρύχιες & αντλίες
ανακυκλοφορίας)
Έλεγχος καλής λειτουργίας

Καθημερινά
Καθημερινά
6 μήνες
6 μήνες

Αντλίες Ανακυκλοφορίας
Δοσομετρικές αντλίες

Ηλεκτρόδια στάθμης

Συχνότητα
1 χρόνος
1 χρόνος
2 μήνες

2

3.35 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Απαιτήσεις συντήρησης:
Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων
εργαστηρίου συντήρησης και όλων των επιμέρους εξαρτημάτων του .
Μηχάνημα
Περιγραφή συντήρησης
Συχνότητα
Αντλίες Ανακυκλοφορίας
Έλεγχος φτερωτής1 χρόνος
στεγανών- ρουλεμάν
Δοσομετρικές αντλίες
Καθαρισμός βαλβίδων2 μήνες
Καφαλών
Ηλεκτρόδιο PH
Καθαρισμός βαθμονόμηση
1 μήνας
Ηλεκτρόδιο PH
Αλλαγη
Αποτυχία βαθμονόμησης
(1-2 έτη)
Μεμβράνες
Αλλαγή
2 χρόνια
Ηλεκτροβαλβίδων Νερού
Γενικά
‘Ελεχγος στεγανώτητας
Καθημερινά
Γενικά
Καθαρότητα μηχανημάτων
Καθημερινά
Ηλεκτολογικοί πίνακες
Σφίξιμο καλωδίων κλέμες
6 μήνες
Πίνακας
Αμπερομέτρηση κινητήρων 6 μήνες
(υποβρύχιες & αντλίες
ανακυκλοφορίας)
Ηλεκτρόδια στάθμης
Έλεγχος καλής λειτουργίας
2
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Άρθρο 5ο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί για κάθε ανελκυστήρα/ κυλιόμενη κλίμακα τα ειδικά
βιβλιάρια νομίμως θεωρημένα κατά το εγκεκριμένο πρότυπο του Υπουργείου Βιομηχανίας.
Σε αυτά θα αναγράφονται οι γενόμενες συντηρήσεις και επισκευές και οι τυχόν σχετικές
παρατηρήσεις ή οδηγίες, θα φυλάσσονται δε στο γραφείο διαχείρισης του κτιρίου νομίμως
θεωρημένα.
ΆΡΘΡΟ 6ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η συντήρηση των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς,
την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από ειδικευμένο
προσωπικό.
2. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να συντηρεί και να εξασφαλίζει την τέλεια και
απρόσκοπτη λειτουργία όλων των Η/Μ Εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια της σύμβασης.
3. Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων μόνος υπεύθυνος είναι
ο ανάδοχος συντηρητής. Ο κάθε είδους έλεγχος που θα ασκείται από την Υπηρεσία δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.
6. Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε μια Η/Μ Εγκατάσταση και ο
συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους, θα γίνεται όπως
προβλέπεται από τον πίνακα Α.1 της Διακύρηξης του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού
και στις παραγράφους των άρθρων 3 &4 του Παραρτήματος ΙΙ : Συγγραφή ΥποχρεώσεωνΤεχνική Περιγραφή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 17:00. Οι
ημερομηνίες αυτές για κάθε μια Η/Μ Εγκατάσταση θα συμφωνηθούν με τον υπεύθυνο
διαχείρισης του κτιρίου, ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του φορέα. Ο
συντηρητής οφείλει κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες καθώς και όποτε άλλοτε προκύψει, να
εμφανίζεται στον υπεύθυνο διαχείρισης του κτιρίου και στην επιτροπή παραλαβής της
εταιρίας μας στο γραφείο του πρώτου, αφού πρώτα τους ειδοποιήσει μία ημέρα πριν από
την επικείμενη επιθεώρηση, συντήρηση ή επισκευή και στην συνέχεια να εκτελεί τις
σχετικές εργασίες.
7. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει (όσες φορές
απαιτηθεί) σε έκτακτη μη προγραμματισμένης συντήρηση των Η/Μ Εγκαταστάσεων και να
επιδιορθώνει κάθε βλάβη η φθορά αυτών καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και
να προβεί σε ρυθμίσεις του λογισμικού (firmware), με βάση της ώρες και τις χρεώσεις που
ορίζει ο Πίνακας Γ.1 για την διορθωτική συντήρησης και ως το πόσο των ___________Ευρώ.
8. Στην περίπτωση που προκύψει έκτακτο περιστατικό, ή βλάβη ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος μετά από την έγγραφη ή προφορική ειδοποίησή του από τον υπεύθυνο
διαχείρισης του κτιρίου, να στείλει τεχνικό προσωπικό (όσες φορές απαιτηθεί) για την
αντιμετώπιση του προβλήματος κατά τις ώρες 07:30 έως 21:00, σύμφωνα με τους κάτωθι
χρόνους απόκρισης:
Εντός δυο (2) ώρων από την ειδοποίησή του κατά τις εργάσιμες ώρες, για το BMS, το
Πυροσβεστηκό Συγκρότημα, το συγκρότημα PREACTION VALVET & WET, τα Πεδία Μέσης
Τάσης, τους Μ/Σ Ισχύος, τους ΓΠΧΤ, το Η/Ζ, το σύστημα Συναγερού και το Σύστημα
Κλειστού κυκόματος τηλεώρασης cctv. Εντός τετραώρου (4) για όλες τις υπόλοιπες Η/Μ
Εγκαταστάσεις.
Εντός δύο (3) ωρών από την ειδοποίησή του κατά τις υπόλοιπες ώρες των
εργάσιμων ημερών για το BMS, το Πυροσβεστηκό Συγκρότημα, το συγκρότημα PREACTION
VALVET & WET, τα Πεδία Μέσης Τάσης, τους Μ/Σ Ισχύος, τους ΓΠΧΤ, το Η/Ζ, το σύστημα
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Συναγερού και το Σύστημα Κλειστού κυκόματος τηλεώρασης cctv. Εντός της δωδεκάωρου
(12) για όλες τις υπόλοιπες Η/Μ Εγκαταστάσεις.
Εντός τριών (3) ωρών από την ειδοποίησή του κατά τις Κυριακές και τις αργίες για το BMS, το
Πυροσβεστηκό Συγκρότημα, το συγκρότημα PREACTION VALVET & WET, τα Πεδία Μέσης
Τάσης, τους Μ/Σ Ισχύος, τους ΓΠΧΤ, το Η/Ζ, το σύστημα Συναγερού και το Σύστημα Κλειστού
κυκόματος τηλεώρασης cctv. Εντός εικοστετραώρου (24) για όλες τις υπόλοιπες Η/Μ
Εγκαταστάσεις.
Σε περίπτωση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και φυσικών καταστροφών ο χρόνος
απόκρισης ορίζεται σε μία (1) ώρα από την ειδοποίησή του καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο
οποιασδήποτε ημέρας (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών).
9. Αν ο ανάδοχος συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αντιμετώπιση έκτακτου
περιστατικού ή βλάβης και φθοράς των ανελκυστήρων μέσα στα χρονικά όρια που
καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, το ΕΜΣΤ δικαιούται να αναθέσει την εργασία
αυτή σε άλλον τεχνίτη που έχει τα νόμιμα προσόντα και να μεριμνήσει για την
παρακράτηση από την αμοιβή του ανάδοχου συντηρητή, του πόσου της δαπάνης που
καταβλήθηκε στον ως άνω τεχνίτη (ο οποίος αντικατέστησε τον ανάδοχο συντηρητή) ενώ η
ευθύνη καλής λειτουργίας και έναντι παντός ατυχήματος εξακολουθεί να βαρύνει τον
ανάδοχο συντηρητή.
10. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την νέα
ανάθεσηανάληψη της συντήρησης στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και το πέρασμα στην
κατοχή της όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων από τον προηγούμενο
ανάδοχο.
Άρθρο 7ο
ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο φορέας δεν έχει καμία ευθύνη από οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα προέλθει
τα συνεργεία του αναδόχου συ. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται
να τηρεί πιστά κάθε σχετική για …………… ισχύουσα διάταξη και είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν ήθελε συμβεί
απόκακή συντήρηση των ……………………. ή λόγω αμέλειας ή παράλειψης των συνεργείων του.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές για όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Άρθρο 8ο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνη του ………………………. σε
ασφαλιστική εταιρία με ασφαλιστήριο που θα καλύπτει την ευθύνη για κάθε ζημιά,
μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα, σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία καθ’
όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Τα ασφαλιστήρια θα παραδοθούν στο «ΕΜΣΤ»,
αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο ………………θα καλύπτεται κατ’ ελάχιστο:
Για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής
ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) μέχρι του ποσού των 300.000,00 ΕΥΡΩ
Για σωματικές βλάβες σε περισσότερα του ενός άτομα από το ίδιο ατύχημα
(συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη) μέχρι
του ποσού των 600.000,00 ΕΥΡΩ.
Για υλικές ζημιές τρίτων για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που έχουν την ίδια
αιτία, μέχρι του ποσού των 300.000,00 ΕΥΡΩ.
Για σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημιές κατά ατύχημα μέχρι του ποσού των
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Ή και για οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.
Άρθρο 9ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - (Άρθρο 219 του Ν. 4412/2016)
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των
εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά
την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη
σύμβασης και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή
και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα ……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….
ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Διεύθυνση:………………..
Τ.Κ………..
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________
ΠΟΣΟΥ …………..€
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού:
………………. (……………. €), για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για την ανάθεση
της υπηρεσίας :
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ EΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ »
συνολικού προϋπολογισμού ………….. €, πλέον ΦΠΑ.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της
ατομικώς και αλληλεγγύως, καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι κάθε
τυχόν απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 210 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή
αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών
της και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως
και εις ολόκληρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα ……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….
ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
Διεύθυνση:__________________
Τ.Κ.__________ ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………
ΕΥΡΩ.

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….. (και
ολογράφως) ……………………………………………………………………………………………… στο οποίο
και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ Διεύθυνση
…………………………………………………………………………………………………………. για τηνκαλή
εκτέλεση της με αριθμό …………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω
εταιρία για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ», Διακήρυξης …………………… και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της
συμβατικής αξίας αυτής προ Φ.Π.Α. ήτοι …………………....ΕΥΡΩ.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.

165

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
Επισυνάπτεται ξεχωριστό αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ»,
Πίνακας Α.1: Λοιπές Η/Μ Εγκαταστάσεις:
Α/Α

Περιγραφή εξοπλισμού

Πλήθος
Πλήθος συντηρήσεων
εξοπλισμού
Ετήσια συντήρηση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18

19

Συγκροτήματος Λέβητα
θερμικής ικανότητας
Πρωτεύον δίκτυο
ζεστού νερού
Δευτερεύων δίκτυο
ζεστού νερού
Πρωτεύον δίκτυο
κρύου νερού
Δευτερεύων δίκτυο
κρύου νερού
Υδρόψυκτα ψυκτικά
συστήματα
Πύργοι Ψύξης
ΚΚΜ
VAV
Αξονικός ανεμιστήρας
αποκαπνισμού
FAN SECTION
FAN COIL
Μονάδα κλιματισμού
απευθείας εκτόνωσης
VRV
Δίκτυο πόσιμου νερού
Πιεστικά συγκροτήματα
ύδρευσης
Δίκτυα σωληνώσεων
αποχετεύσεις &
όμβριων
Φρεάτιο υδάτινου
τοίχου
Σύστημα αντλιών
ακαθάρτων λυμάτων &
όμβριων
Κεντρικός Πίνακας
Πυρανίχνευσης

2

Δαπάνη

Περιοδική
συντήρηση

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2
26
36
14

1
1
1

1
1
1

1

1

11
12
1

1

-

1
1

-

1
1

1
1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1
1

1
3

167

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

40

Πυροσβεστικό
συγκρότημα
Πυροσβεστικές φωλιές
PREACTION VALVET &
WET
Δειγματοληψία Αέρα
Γ.Π.Χ.Τ
Η/Ζ
Μ/Σ ισχύος
Κύκλωμα γείωσης
Σύστημα UPS
Εγκατάσταση
φωτισμού/ INSTABUS
Φωτισμός ασφαλείας
Πεδίο Μέσης Τάσης
Συγκρότημα
Συναγερμού
Σύστημα κλειστού
κυκλόματος tv cctv
Έλεγχος πρόσβασης
ACCESS CONTROL
BMS
Σύστημα Αναγγελιών
Συγκρότημα
Παραγωγής
πεπιεσμένου αέρα (OIL
FREE) εργαστηρίου
συντήρησης
Σύστημα Επεξεργασίας
νερού
Σύστημα Επεξεργασίας
αποβλήτων
εργαστηρίου
συντήρησης
Συγκρότημα Υδάτινου
τοίχου
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

1

5

44
6

1
1

2

1 (30 μονάδων
ανίχνευσης)
1
1
2
1
1
1

1

-

1
1
1
1
1

5
-

1
1
1

1

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1
1
1

1
1

-

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1
1

Πίνακας Α3: Χρονοχρέωση για διορθωτική συντήρηση & τεχνική υποστήριξη (προαίρεση)
Ειδικότητα
Μηχανολόγ. ΑΕΙ- ΤΕΙ
Ηλεκτρολόγος
Τεχνίτης, βοηθός
ηλεκτρολόγου
τεχνίτες γενικά

Σύνολο ωρών

Τιμή ανά ώρα
15
135

168

Σύνολο

18PROC002803536 2018-03-14
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τ.Κ. 11743, Αθήνα
Συνεργάτης
Μηχανικός
υποστήριξης
συστήματος
Σύνολο δαπάνης

30

Πίνακας Α4: Απομακρυσμένη παρακολούθηση συστήματος BMS
Παρεχόμενη Υπηρεσία
απομακρυσμένη
παρακολούθηση μέσω γραμμής
vpn του συστήματος BMS

Σύνολο
Ημερών

Ώρες ανά ημέρα

Συνολικό
κόστος

185 11

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » (Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβροσίου Φραντζή (πρώην
εργοστάσιο ΦΙΞ) Τ.Κ. 117 43, Αθήνα. τηλ.: 21110192100) με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής τους την ________________ και ώρα 10 π.μ, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η
αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής(www.emst.gr).
Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ.
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την
αναθέτουσα αρχή

Υπογραφή – Σφραγίδα
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