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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Η παροφςα Σεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ που κα λθφκοφν υπ' όψθ 
κατά υλοποίθςθ του ζργου: 

 
«Εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων διαμόρφωςθσ κατάλλθλου αεριςμοφ λόγω κορωνοϊοφ» 
 
Σο ζργο αφορά εργαςίεσ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, αναβάκμιςθσ, προμικειασ και επζκταςθσ μθχανθμάτων αεριςμοφ 
και ψφξθσ προκειμζνου να διαμορφϊνεται το κατάλλθλο περιβάλλον ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ των 
ενοίκων των κτιρίων τα οποία ςυντθρεί ο Διμοσ Ακθναίων, δθλαδι Δθμοτικϊν Κτιρίων, μιςκωμζνων κτιρίων από 
τον Διμο Ακθναίων και χολικϊν Μονάδων. 

 
 
2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΨΤΞΗ & ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ (ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & SPLIT SYSTEMS) 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΖΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, 
ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ.  
 
2.1 Κανονιςμοί 

 
1. Οι Εργαςίεσ επιςκευισ και εγκατάςταςθσ κα γίνονται ςφμφωνα με τουσ παρακάτω κανονιςμοφσ 

 
1. ΦΕΚ B 2367-2017(ΔΕΠΕΑ οικ.178581-30.06.2017-Ζγκριςθ ΚΕΝΑΚ-ΝΕΟ) 
2. ΦΕΚ Β Αρ. Φ. 4003-17-11-17-Αρικμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365 Ζγκριςθ και εφαρμογι των Σεχνικϊν Οδθγιϊν 

TEE για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ Κτιρίων. Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 20701-4/2017 
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3. Ν. 4122-2013 (Ενεργειακι Απόδοςθ Κτιρίων Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2010-31-ΕΕ) 
4. ΦΤΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ & ΑΣΜΟΤ (ΓΙΑ ΕΓΚ/Η 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ) (τουλάχιςτον 1 φορά/ζτοσ,για εγκ/ςεισ ≥ 400kW 1 φορά/μινα για το 
διάςτθμα 15/10 ζωσ 30/4 του ζτουσ, Άρκρο 5 ΦΕΚ 2654/Β/Οικ 189533, Αρ. Φ. 2654/09/11/2011) 

5. ΦΤΛΛΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ (τουλάχιςτον 1 φορά/ζτοσ Άρκρο 3, 
ΦΕΚ 1122/17/06/08, Δ6/Β/14826, παράρτθμα ΙΙΙ) 
φμφωνα με το ν. 3661/08 (άρκρο 7), για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και τον περιοριςμό 

των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, διενεργείται από τουσ ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ επικεϊρθςθ 

ςτουσ λζβθτεσ κτθρίων που κερμαίνονται με ςυμβατικά ορυκτά καφςιμα ωσ εξισ:   

 Σουλάχιςτον κάκε (5) ζτθ, ςτουσ λζβθτεσ με ωφζλιμθ ονομαςτικι ιςχφ από  είκοςι (20), ζωσ 

και εκατό (100) KW, 

 Σουλάχιςτον κάκε δφο (2) ζτθ, ςτουσ λζβθτεσ με ωφζλιμθ ονομαςτικι ιςχφ ανϊτερθ των 

εκατό (100) kW και, αν αυτοί κερμαίνονται με αζριο καφςιμο, τουλάχιςτον κάκε τζςςερα(4) 

ζτθ. Οι επικεωρθτζσ ςυντάςςουν ζκκεςθ, ςτθν οποία αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα 

του λζβθτα και διατυπϊνονται οδθγίεσ και ςυςτάςεισ για τθ ρφκμιςθ, ςυντιρθςθ, 

επιςκευι, θ αντικατάςταςθ του , εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ.  

 Εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ με λζβθτεσ παλαιότερουσ των δεκαπζντε (15) ετϊν και ωφζλιμθ 

ονομαςτικι ιςχφ ανϊτερθ των είκοςι (20) KW επικεωροφνται, ςτο ςφνολο τουσ, από τουσ 

ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ μια μόνο φορά, ςε χρόνο και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

ορίηεται ςτον Κανονιςμό. Οι Επικεωρθτζσ ςυντάςςουν ζκκεςθ ςτθν οποία ςτθν οποία 

αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα του λζβθτα και των διαςτάςεων του ςε ςχζςθ με τισ 

ενεργειακζσ ανάγκεσ του κτθρίου και διατυπϊνονται οδθγίεσ και ςυςτάςεισ για τυχόν 

επιβαλλόμενθ αντικατάςταςθ του λζβθτα , τροποποιιςεισ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και 

εναλλακτικζσ λφςεισ  

6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Ε ΚΣΙΡΙΑ ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΙΧΤ > 12kW, 
ΚΑΘΕ 5 ΕΣΗ (ν. 3661/08 (άρκρο 8) 

7. Σεχνικι Οδθγία Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ. "Κλιματιςμόσ κτιριακϊν χϊρων". Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 2423/86. 
8. Σεχνικι Οδθγία Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ. "τοιχεία υπολογιςμοφ φορτίων κλιματιςμοφ 

κτιριακϊν χωρϊν". Σ.Ο.Σ.Ε.Ε 2425/86. 
9. DIN 4701/1983: Regeln fuer die Berechnung des Warmebedarfs von Gebaude" 
10. ASHRAE HANDBCOKS: Fundamentais 1985, Appications 1982,Equoment 1983,Systems 1984,CARRIER 

"Handbook of air-conditioning system design. 
 

2.2 Γενικά 

 
Αντικείμενο των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ των απαιτοφντων 
μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, δικτφων και λοιπϊν εξαρτθμάτων και θ εκτζλεςθ των απαιτουμζνων εργαςιϊν, 
για τθν καταςκευι και λειτουργία πλιρουσ κλιματιςμοφ ςε όλουσ τουσ κφριουσ χϊρουσ του κτιρίου κακϊσ 
και εξαεριςμοφ ςτουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ (WC κλπ). 
Η εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ κα διαςφαλίηει ςε όλουσ τουσ χϊρουσ άνετεσ ςυνκικεσ διαμονισ για τουσ 
εργαηόμενουσ και τουσ επιςκζπτεσ τόςο από πλευράσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ όςο και από άποψθ 
αεριςμοφ και ποιότθτασ αζρα εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ. 
Η εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ κα είναι απόλυτα ςυνεπισ με τισ αιςκθτικζσ και τισ καταςκευαςτικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ του κτιρίου.  
Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ κα ςυμβάλλει ςτθν εφκολθ ςυντιρθςι του και ςτον ζλεγχο τθσ αξιόπιςτθσ 
λειτουργίασ και απόδοςισ του. 
 

2.3 Ζκταςθ εγκατάςταςθσ 
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Η εγκατάςταςθ πλιρουσ κλιματιςμοφ (κζρμανςθ - ψφξθ - φγρανςθ ι αφφγρανςθ - ανανζωςθ αζρα) κα καλφψει 
εν γζνει όλουσ τουσ χϊρουσ του κτιρίου πλθν των πιο κάτω εξαιρζςεων: 

i. Σουσ χϊρουσ υγιεινισ, οι οποίοι κα ζχουν εγκατάςταςθ εξαεριςμοφ. 

ii. Σισ αποκικεσ  

iii. Σα μθχανοςτάςια, τα οποία κα φζρουν εγκατάςταςθ αεριςμοφ (φυςικοφ ι τεχνθτοφ) όπου αυτό 

απαιτείται από λόγουσ κανονιςμϊν ι καλισ λειτουργίασ των εισ αυτά εγκατεςτθμζνων μθχανθμάτων. 

 

2.4 Παραδοχζσ – υνκικεσ Τπολογιςμοφ 

 
Για τον υπολογιςμό των ψυκτικϊν και κερμαντικϊν φορτίων, ςαν εξωτερικζσ ςυνκικεσ, κα λθφκοφν υπόψθ οι 
ςυνκικεσ ςχεδιαςμοφ 1% όπωσ αυτζσ δίνονται ςτθν ΣΟΣΕΕ 2425/86 για το κζροσ, δθλαδι κερμοκραςία 36,0 0C 
ξθροφ κερμομζτρου και το χειμϊνα κερμοκραςία 00C. 
αν επικυμθτζσ ςυνκικεσ χϊρων κα πρζπει να λθφκοφν οι προβλεπόμενεσ από τουσ πιο πάνω κανονιςμοφσ, για 
αντίςτοιχουσ χϊρουσ, ςυνκικεσ άνεςθσ (comfort). 
Κατά γενικό δε κανόνα αυτζσ κα είναι για το κζροσ 260 C και 45 - 55% R.H. για δε τον χειμϊνα 200 C και 40 - 45% 
R.H.  αν ποςότθτεσ παρεχόμενου νωποφ αζρα ςτουσ χϊρουσ κα κεωρθκοφν τα ανϊτερα όρια των 
προβλεπομζνων ςτουσ πιο πάνω κανονιςμοφσ για αντίςτοιχουσ χϊρουσ. 
 

2.5 υςτιματα κλιματιςμοφ  

 

α) κλιματιςμόσ με τοπικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ fan coil και εξαεριςμόσ με κλιματιςτικζσ μονάδεσ 

προκλιματιςμοφ αζρα είναι : 

Για τθ κζρμανςθ και ψφξθ με τοπικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα ςτοιχείου (fan coil units) τφπου 
δαπζδου με κοινό ςτοιχείο νεροφ, που τροφοδοτοφνται με ηεςτό-κρφο νερό μζςω ιδιαίτερου δικτφου 
ςωλθνϊςεων ηεςτοφ-κρφου νεροφ από τον ςυλλζκτθ ψφξθσ – κζρμανςθσ. 
Οι τοπικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ κα φζρουν κερμοςτάτθ με αιςκθτιριο ςτθν αναρρόφθςθ του αζρα ο οποίοσ 
κα επενεργεί ςτον ανεμιςτιρα του fan-coil. Επίςθσ κα φζρουν διακόπτθ χειμϊνα-κζρουσ. 
Σα μεγζκθ των μονάδων ανεμιςτιρα - ςτοιχείου κατά χϊρο κα πρζπει να προςδιοριςκοφν ζτςι ϊςτε αυτζσ να 
καλφπτουν το αιςκθτό φορτίο των χϊρων για λειτουργία ςτθν μεςαία ταχφτθτα του ανεμιςτιρα τουσ. Εν γζνει 
τα φορτία των χϊρων ςτουσ οποίουσ τοποκετοφνται FAN COIL UNITS κα καλφπτονται κατά κφριο λόγο από τθν 
λειτουργία αυτϊν ενϊ ο παρεχόμενοσ προκλιματιςμζνοσ αζρασ δεν κα προςκζτει ι αφαιρεί ςθμαντικά φορτία 
από τον χϊρο. 
Η θλεκτρικι τροφοδοςία των τοπικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων κα γίνεται από ιδιαίτερα κυκλϊματα ζτςι ϊςτε 
να είναι εφκολθ θ κζςθ τουσ εκτόσ ι εντόσ λειτουργίασ από κεντρικό ςθμείο κατά ομάδεσ. 
Για τισ ανάγκεσ των χϊρων ςε νωπό αζρα κα εγκαταςτακοφν κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ προκλιματιςμοφ 
αζρα, οι οποίεσ κα τοποκετθκοφν είτε ςτουσ Η/Μ χϊρουσ, είτε ψθλά ςτθν οροφι του κτιρίου (εντόσ 
ψευδοροφϊν ι ςτθν οροφι με ειδικι διαμόρφωςθ).  
Ο προκλιματιςμζνοσ αζρασ προςάγεται ςτουσ χϊρουσ με δίκτυο αεραγωγϊν και ςτομίων. Η απαγωγι του αζρα 
από τουσ χϊρουσ γίνεται επίςθσ με δίκτυα αεραγωγϊν και ςτομίων και απορρίπτεται ςτο περιβάλλον μζςω 
ανεμιςτιρων απόρριψθσ, είτε με επιςτροφι αζρα ςτθν κλιματιςτικι μονάδα. 
Σα ςθμεία απόρριψθσ αζρα των ανεμιςτιρων απαγωγισ, οδθγοφνται μζςω αεραγωγϊν μακριά από τα ςθμεία 
λιψθσ νωποφ αζρα των μονάδων προκλιματιςμοφ. 
Η ταχφτθτα του αζρα ςτθν περιοχι των εργαηομζνων είναι μικρότερθ των 0.25 m/sec και θ ςτάκμθ κορφβου κα 
είναι μικρότερθ των NR 35. 

β)  πλιρθσ κλιματιςμόσ με προςαγωγι και επιςτροφι αζρα τόςο για τθν παραλαβι των φορτίων όςο και για 

τθν ανανζωςθ του αζρα είναι: 

Ο κάκε χϊροσ κα αποτελεί ξεχωριςτό ςφςτθμα με κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα.  
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Οι Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ (Κ.Κ.Μ.). οι οποίεσ κα είναι τοποκετθμζνεσ είτε ςε κατάλλθλουσ 
μθχανολογικοφσ χϊρουσ είτε ψθλά ςτισ οροφζσ, κα ψφχουν, κερμαίνουν, αφυγραίνουν ι υγραίνουν, 
φιλτράρουν και ανανεϊνουν τον αζρα και κα τον προςάγουν ι τον απάγουν από τουσ χϊρουσ με βεβιαςμζνθ 
κυκλοφορία μζςω δικτφου αεραγωγϊν και κατάλλθλων ςτομίων. 
τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των Κλιματιςτικϊν Μονάδων κα πρζπει να εξαςφαλίηεται με κατάλλθλουσ 
αγωγοφσ αφ' ενόσ προςαγωγι νωποφ αζρα, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των χϊρων που εξυπθρετοφν οι μονάδεσ 
αυτζσ, αφ' ετζρου θ απόρριψθ του πλεονάηοντοσ αζρα ανακυκλοφορίασ, κατά τρόπο που να αποκλείονται 
βραχυκυκλϊματα. 

Η επιςτρεφόμενθ ποςότθτα αζρα κα πρζπει να υπολογιςκεί ςε ποςοςτό τθσ τάξθσ του 85% ζναντι τθσ 

προςαγόμενθσ ποςότθτασ ζτςι ϊςτε να υπάρχει μιά υπερπίεςθ ςτον χϊρο που κα εμποδίηει τθν είςοδο 

ανεξζλεγκτου αζρα από το περιβάλλον. 
Οι κλιματιςτικζσ μονάδεσ επεξεργάηονται μίγμα νωποφ αζρα και αζρα ανακυκλοφορίασ. Αποτελοφνται από 
τμιμα ανεμιςτιρα προςαγωγισ, τμιμα ανεμιςτιρα επιςτροφισ, κιβϊτιο εναλλάκτθ αιςκθτισ κερμότθτασ 
μεταξφ απορριπτόμενου και προςαγόμενου αζρα, τμιμα με ςτοιχεία νεροφ για κζρμανςθ και ψφξθ, διπλό 
mixing box για λιψθ νωποφ - απόρριψθ και ανακυκλοφορία αζρα από 0% ζωσ 100% και υγραντιρα ψεκαςμοφ. 

γ) Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν 

Οι αεραγωγοί κα είναι ορκογωνικισ ι κυκλικισ διατομισ καταςκευαςμζνοι από γαλβανιςμζνα χαλυβδόφυλλα 
άριςτθσ ποιότθτασ, πάχουσ από 0.8 ζωσ 1.25 mm ανάλογα με τθ διάςταςθ τθσ μεγαλφτερθσ πλευράσ του 
αεραγωγοφ ςφμφωνα με τθν ΣΟΣΕΕ 2423/86. 
Γενικά θ καταςκευι των αεραγωγϊν κα γίνει ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ ΣΟΣΕΕ 2423/86 και όπου αυτοί δεν 
επαρκοφν κα ςυμπλθρϊνονται από τουσ αμερικάνικουσ κανονιςμοφσ ASHRAE. 
τα ςθμεία προςαρμογισ των αεραγωγϊν με τισ μονάδεσ κλιματιςμοφ κα παρεμβλθκεί ελαςτικόσ ςφνδεςμοσ 
για τθν αποφυγι των κραδαςμϊν. 
Οι αεραγωγοί κα μονωκοφν με πάπλωμα υαλοβάμβακα ι ςυνκετικό υλικό ενδεικτικοφ τφπου Frelen ι 
ιςοδφναμο. 
Οι ταχφτθτεσ του αζρα μζςα ςτουσ αεραγωγοφσ κα πρζπει να είναι κάτω των μεγίςτων αποδεκτϊν ορίων για 
αγωγοφσ χαμθλισ πιζςεωσ και να μθν δθμιουργοφν πρόβλθμα κορφβων ςτουσ κλιματιηόμενουσ χϊρουσ, οφτε 
και ςε αυτοφσ μζςω των οποίων διζρχονται οι αγωγοί. 
Για τον τελευταίο λόγο και ειδικά για χϊρουσ όπου επιβάλλεται ςχετικά χαμθλι ςτάκμθ κορφβου τα αντίςτοιχα 
δίκτυα αεραγωγϊν κα πρζπει να εφοδιαςτοφν με κατάλλθλουσ ςιγαςτιρεσ. 
Ειδικότερα ορίηεται: 

i. Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα ςε αγωγοφσ προςαγωγισ 7 m/sec. 
ii. Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα ςε αγωγοφσ επιςτροφισ 5,5 m/sec. 

iii. Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα μετά τον ςιγαςτιρα 2,5 m/sec. 

Σα δίκτυα των αεραγωγϊν κα είναι εφοδιαςμζνα με τα απαραίτθτα ρυκμιςτικά διαφράγματα (control dampers) 
και διαφράγματα πυραςφάλειασ (fire dampers). 

δ) Εγκατάςταςθ ςωλθνϊςεων 

Σα δίκτυα καταςκευάηονται από μαφρουσ ςιδθροςωλινεσ με ραφι ωσ 2" και για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ από 
χαλυβδοςωλινεσ (τοφμπο) χωρίσ ραφι. 
Σα δίκτυα ψυχροφ-κερμοφ νεροφ μονϊνονται ς'όλο τουσ το μικοσ. 
Σα δίκτυα ψυχροφ νεροφ κα λειτουργοφν ςε κερμοκραςία προςαγωγισ 7°C και επιςτροφισ 12°C (Δt = 5°C). 
Σα δίκτυα ηεςτοφ νεροφ κα λειτουργοφν ςε κερμοκραςία προςαγωγισ 45 °C και επιςτροφισ 40°C (Δt = 5°C). 
Οι ςωλθνϊςεισ κα εγκαταςτακοφν με τρόπο που να δίνεται ευχάριςτθ οπτικι εντφπωςθ και να είναι δυνατι θ 
διάκριςθ των δικτφων, επιτρζποντασ τθν ευχερι προςπζλαςθ και τθ μόνωςι τουσ, οδεφοντασ γι'αυτό ςε 
παράλλθλεσ ι κάκετεσ ςειρζσ προσ τα οικοδομικά ςτοιχεία του κτιρίου και μεταξφ τουσ. 
ε μεγάλεσ διαδρομζσ ςωλθνϊςεων κερμοφ - ψυχροφ νεροφ κα τοποκετθκοφν ςε κατάλλθλα ςθμεία διαςτολικά 
για τθν απορρόφθςθ των ςυςτολϊν-διαςτολϊν. 

 

ε) Αντλίεσ νεροφ 
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Για τθν κυκλοφορία του ψυχροφ και ηεςτοφ νεροφ ςτουσ διάφορουσ κλάδουσ ςωλθνϊςεων, προβλζπονται 
αντλίεσ κυκλοφορίασ του τφπου "in-line", δθλαδι με ςτόμια αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ ςε ευκεία. 
Οι αντλίεσ κα είναι του γνωςτοφ τφπου "κυκλοφορθτι", που είναι κατάλλθλοσ για εγκατάςταςθ πάνω ςτουσ 
ςωλινεσ, με τουσ οποίουσ κα ςυνδζονται με φλάντηεσ. 
Η λειτουργία των αντλιϊν κα είναι τελείωσ ακόρυβθ, απαλλαγμζνθ κραδαςμϊν και οι αποδόςεισ τουσ κα 
ελεγχκοφν κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ μετά τθν οριςτικι επιλογι των μθχανθμάτων τα οποία τροφοδοτοφν 
και τθν οριςτικι διαμόρφωςθ των δικτφων. 
Θα υπάρχουν ανεξάρτθτεσ αντλίεσ για κάκε ςφςτθμα χϊρων, όπωσ διαχωρίςτθκαν ςτθν παράγραφο 3.4.4. 

ςτ) Εγκατάςταςθ παραγωγισ ψυχροφ νεροφ 

Οι ανάγκεσ ςε ψυχρό νερό των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ κα καλφπτονται από 2 αερόψυκτουσ ψφκτεσ (ζνασ 
για κάκε τμιμα του κτιρίου) κερμοκραςίασ νεροφ 7/12°C, 
Οι ψφκτεσ κα εγκαταςτακοφν ο ζνασ ςε χϊρο Η/Μ εγκαταςτάςεων ςτο αριςτερό τμιμα και ο δεφτεροσ ςτο 
επίπεδο δϊμα του δεξιοφ τμιματοσ του κτιρίου . 
Η ιςχφσ των ψυκτϊν κα υπολογίςκεί ϊςτε να είναι τουλάχιςτον κατά 10% μεγαλφτερθ των ψυκτικϊν φορτίων. 

η) Εγκατάςταςθ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ 

Οι ανάγκεσ του κτιρίου ςε κερμότθτα με τθ μορφι ηεςτοφ νεροφ κερμοκραςίασ 85 - 90°C, κα καλφπτονται από 2 
λζβθτεσ (ζνασ για κάκε τμιμα του κτιρίου), εγκατεςτθμζνουσ ςτα δφο λεβθτοςτάςια του κτιρίου, ζνα για κάκε 
τμιμα.  
το αριςτερό τμιμα κα διαμορφωκεί χϊροσ λεβθτοςταςίου ςτο ιςόγειο, ενϊ ςτο δεξί τμιμα κα διαμορφωκεί 
κατάλλθλα το υπόγειο. 

θ) Εγκατάςταςθ οργάνων αυτοματιςμοφ 

Προβλζπεται θ τοποκζτθςθ ενόσ πλιρουσ ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ τθσ λειτουργίασ των κλιματιςτικϊν 
εγκαταςτάςεων, που καλφπτει κάκε περίπτωςθ. 
το ςφςτθμα των οργάνων αυτοματιςμοφ για κάκε ςυγκρότθμα περιλαμβάνονται: 

I. Οι θλεκτροκίνθτεσ τρίοδεσ βαλβίδεσ προοδευτικισ λειτουργίασ για τα ςτοιχεία ψυχροφ-ηεςτοφ νεροφ 

των κλιματιςτικϊν μονάδων. 

II. Σρίοδεσ θλεκτροκίνθτεσ βαλβίδεσ δφο κζςεων για τα ςτοιχεία ηεςτοφ-ψυχροφ νεροφ των fan-coils. 

III. Σα αιςκθτιρια ανίχνευςθσ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ ςχετικισ υγραςίασ του αζρα του χϊρου και τθσ 

κερμοκραςίασ του εξωτερικοφ αζρα. 

IV. Οι θλεκτρονικοί πίνακεσ επεξεργαςίασ των ςτοιχείων από τα αιςκθτιρια κερμοκραςίασ και υγραςίασ 

και εντολϊν προσ τισ τρίοδεσ βαλβίδεσ και τουσ υγραντιρεσ. 

V. Οι διακόπτεσ και λοιπά θλεκτρικά ςτοιχεία εντολϊν κ.λπ., και 

VI. Γενικά κάκε όργανο και ςυςκευι, που απαιτείται για να επιτευχκεί ο τρόποσ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ που περιγράφεται παραπάνω. 

 
 

2.6 Οι Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα γίνονται ςφμφωνα με τουσ παρακάτω μεκοδολογία 

 

1 ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΔΡΟΨΤΚΣΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 

 
Α/Α Πεπιγπαθή Επγαζίαρ Χπόνορ εκηέλεζηρ 

1 Σςνηήπηζη τςκηών νεπού  

 Έιεγρνο πηέζεσλ ζπκπηεζηώλ,θαηαγξαθή ζε αξρείν Κάζε κήλα 

 Υεκηθόο θαζαξηζκόο πκππθλσηή Κάζε 3 κήλεο 

 Άλνηγκα θαζξεπηώλ ζπκππθλσηή,θαζαξηζκόο απιώλ Κάζε 6 κήλεο 

 Δνθηκή δηαθόπηε ξνήο (flowswitch) Κάζε 3 κήλεο 
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 Έιεγρνο δεηθηώλ πγξαζίαο ςπθηηθνύ πγξνύ Κάζε κήλα 

 Έιεγρνο πξεζνζηαηώλ πςειήο-ρακειήο  Αξρή πεξηόδνπ  

 Έιεγρνο πξεζνζηάηε ιαδηνύ Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ζεξκνζηάηε επηζηξνθήο λεξνύ Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ςπθηέιαηνπ Αξρή πεξηόδνπ 

 Αιιαγή ςπθηειαίνπ Μία θνξά ην ρξόλν 

 Αιιαγή θίιηξνπ (αθπγξαληή) ςπθηηθνύ πγξνύ Μία θνξά ην ρξόλν 

 

Αναλςηικά 

1. Τδξαπιηθή απνκόλσζε πδξόςπθησλ ζπκππθλσηώλ 

2. ύλδεζε εμσηεξηθήο δεμακελήο & θπθινθνξεηνύ κε ηνπο ζπκππθλσηέο. 

3. Πιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ κε ρεκηθό δηάιπκα & θπθινθνξία ηνπ, ζηνπο 

ζπκππθλσηέο ηνπιάρηζηνλ 4 ώξεο, ώζηε λα δηαζπαζηνύλ νη θαζαιαηώζεηο, 

κε παξάιιειν έιεγρν ηνπ Ρ.Η. ησλ δηαιπκάησλ ώζηε λα παξακείλνπλ 

ηζρπξά.  

4. Εθθέλσζε ησλ θπθισκάησλ από ην δηάιπκα - επαλαπιήξσζε κε λέν 

δηάιπκα δηηαλζξαθηθήο ζόδαο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ ρεκηθνύ  θαη 

θπθινθνξία ηνπ γηα 20 ιεπηά – επαλεθέλσζε  

5. Ξέπιπκα ησλ ζπκππθλσηώλ – αθαίξεζε ηεο δεμακελήο θαη ηεο αληιίαο – 

πιήξσζή ηνπο κε λεξό.      

6. Απνκόλσζε & εθθέλσζε ησλ ζπκπηεζηώλ από ην ςπθηηθό πγξό.  

7. Άλνηγκα ηαπώλ & άδεηαζκα ησλ ζπκπηεζηώλ από ηελ ππάξρνπζα 

πνζόηεηα ςπθηειαίνπ. 

8. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο θίιηξσλ ιαδηνύ. 

9. Έιεγρνο πνηόηεηαο ιαδηνύ & πηζαλώλ επξεκάησλ. 

10. Κιείζηκν ηαπώλ ςπθηέιαηνπ. 

11. Αληηθαηάζηαζε ςπθηέιαηνπ. 

12. Δεκηνπξγία θελνύ. 

13. Έιεγρνο πηζαλώλ δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ. 

14. Πιήξσζε ησλ ζπκπηεζηώλ κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ςπθηηθνύ πγξνύ. 

15. Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηώλ. 

16. Έιεγρνο ζνξύβσλ & θξαδαζκώλ.   

17. Έιεγρνο αληίζηαζεο θάξηεξ ιαδηνύ. 

18. Έιεγρνο πξεζνζηαηώλ HP, OILP&LP θαη ξπζκίζεηο απηώλ. 

19. Έιεγρνο ζεξκνζηαηώλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξύζκηζε απηώλ. 

20. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο. 

21. Έιεγρνο απηνκαηηζκνύ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ. 

22. Έιεγρνο & ξύζκηζε flowswitch ςπρξνύ. 

23. Μαλνκεηξηθέο κεηξήζεηο πίεζεο θξύνπ λεξνύ. 

24. Έιεγρνο απηόκαησλ πιήξσζεο εγθαηαζηάζεσλ. 

25. Έιεγρνο δνρείσλ δηαζηνιήο.  

26. Γεληθόο έιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ  γηα πηζαλέο δηαξξνέο λεξνύ 

 

2 Σςνηήπηζη πύπγυν τύξηρ  

 Εμαγσγή θαη πιύζηκν ηνπ θίιηξνπ  Κάζε κήλα 

 Ρύζκηζε απνκάζηεπζεο λεξνύ Κάζε εβδνκάδα 

 Καζαξηζκόο ιεθάλεο πύξγνπ (εζσηεξηθό πιύζηκν) Κάζε 3 κήλεο 

 Αιιαγή λεξνύ ιεθάλεο-Έιεγρνο δηαξξνώλ Κάζε 3 κήλεο 

 Καζαξηζκόο ησλ κπεθ ςεθαζκνύ Κάζε 3 κήλεο 

 Έιεγρνο θινηέξ Κάζε 3 κήλεο 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ηκάλησλ αλεκηζηήξα Κάζε 3 κήλεο 

 Λίπαλζε ξνπιεκάλ αλεκηζηήξσλ Κάζε 3 κήλεο 

 Άδεηαζκα ηνπ λεξνύ ηνπ δηθηύνπ-θαζαξηζκόο Σέινο θάζε πεξηόδνπ 

 

Αναλςηικά 

1. Εθθέλσζε ηνπ πύξγνπ από λεξό 

2. Μεραληθόο θαζαξηζκόο, αθαίξεζε ησλ ζηεξεώλ αιάησλ από ηα 

ηνηρώκαηα θαη ηνλ ππζκέλα. 

3. Έιεγρνο θαη ρεκηθόο θαζαξηζκόο ησλ κπεθ 

4. Έιεγρνο ησλ δηαθξαγκάησλ ηνπ πύξγνπ & θαζαξηζκόο ηνπο 

5. Έιεγρνο ζηάζκεο λεξνύ 

6. Έιεγρνο θινηεξνδηαθόπηε & ξύζκηζε 
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7. Εμάξκσζε & θαζαξηζκόο θίιηξνπ λεξνύ ηνπ πύξγνπ 

8. Έιεγρνο ζηαγνλνζπιιεθηώλ  

9. Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθνύ παξεκβύζκαηνο ζηηο ζπξίδεο εάλ απαηηείηαη  

10. Έιεγρνο θαη ηάλπζε ηκάλησλ ησλ θηλεηήξσλ (Αληηθαηάζηαζε κε ην 

πιηθό όηαλ απαηηείηαη) 

11. Έιεγρνο εδξάλσλ ησλ θπγνθεληξηθώλ αλεκηζηήξσλ 

12. Έιεγρνο εζθεξνηξηβέσλ θαη ιίπαλζε απηώλ εάλ απαηηείηαη 

13. Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθώλ πιεγκάησλ ησλ αλεκηζηήξσλ & απνκάθξπλζε 

πηζαλώλ ζπζζσξεπκέλσλ ζθνππηδηώλ 

14. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηνπ flow - switch 

15. Επαλαπιήξσζε ηνπ πύξγνπ κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα λεξνύ 

16. Έιεγρνο δηαξξνώλ. 

 

3 Ανηλίερ νεπού  

 Έιεγρνο επζπγξάκκηζεο Κάζε 6 κήλεο 

 Έιεγρνο ζαιακάζηξαο-ζθίμηκν αλ ρξεηάδεηαη Κάζε κήλα 

 Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθώλ δαθηπιίσλ ησλ ζπλδέζκσλ Μία θνξά ην ρξόλν 

 Καζαξηζκόο θαη έιεγρνο πηεξσηήο Μία θνξά ην ρξόλν 

4 Δίκηςο ζυληνώζευν  

 Άλνηγκα – Κιείζηκν βαλώλ πύξγνπ ςύμεο Κάζε κήλα 

 Άλνηγκα – Κιείζηκν ησλ ππνινίπσλ βαλώλ Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ζεξκνκέηξσλ - καλνκέηξσλ Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθώλ ζπλδέζκσλ Κάζε ρξόλν 

 Καζαξηζκόο θίιηξσλ λεξνύ Κάζε κήλα 

 Εμαεξηζκόο δηθηύνπ Αξρή πεξηόδνπ 

5 Ηλεκηπολογικόρ έλεγσορ-ζθίξιμο επαθών Αξρή πεξηόδνπ 

 

τςκηών νεπού 

1. Έιεγρνο απηνκαηηζκνύ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ. 

2. Έιεγρνο ησλ ξειέ εθθηλήζεσο.  

3. Γεληθόο ειεθηξνινγηθόο έιεγρνο.  

4. Εθθίλεζε, έιεγρνο  & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηώλ.    

5. Ακπεξνκέηξεζε.  

 

Αξρή πεξηόδνπ 

 

πύπγυν τύξηρ 

1. Έιεγρνο θηλεηήξσλ πύξγνπ ςύμεσο  

2. Ακπεξνκέηξεζε  θηλεηήξα & αληιηώλ πύξγνπ 

 

Αξρή πεξηόδνπ 

2 ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΕΡΟΨΤΚΣΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ  ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 

 
Α/Α Πεπιγπαθή Επγαζίαρ Χπόνορ εκηέλεζηρ 

1 Σςνηήπηζη τςκηών νεπού  

 Έιεγρνο πηέζεσλ ζπκπηεζηώλ,θαηαγξαθή ζε αξρείν Κάζε κήλα 

 Δνθηκή δηαθόπηε ξνήο (flowswitch) Κάζε 3 κήλεο 

 Έιεγρνο δεηθηώλ πγξαζίαο ςπθηηθνύ πγξνύ Κάζε κήλα 

 Έιεγρνο πξεζνζηαηώλ πςειήο-ρακειήο  Αξρή πεξηόδνπ  

 Έιεγρνο πξεζνζηάηε ιαδηνύ Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο πξεζνζηάηε αλεκηζηήξσλ ζπκππθλσηή Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ζεξκνζηάηε αζθαιείαο Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ζεξκνζηάηε επηζηξνθήο λεξνύ Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ςπθηέιαηνπ Αξρή πεξηόδνπ 

 Αιιαγή ςπθηειαίνπ Μία θνξά ην ρξόλν 

 Αιιαγή θίιηξνπ (αθπγξαληή) ςπθηηθνύ πγξνύ Μία θνξά ην ρξόλν 

 Έιεγρνο πηώζεο πίεζεο λεξνύ ζηνλ εμαηκηζηή Αξρή πεξηόδνπ 

 Άδεηαζκα ηνπ λεξνύ ησλ ςπθηώλ Σέινο πεξηόδνπ 

2 Σςνηήπηζη αεπότςκηος ζςμπςκνυηή  

 Καζαξηζκόο ζηνηρείνπ αεξόςπθηνπ ζπκππθλσηή Κάζε 3 κήλεο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ Κάζε 3 κήλεο 
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 Έιεγρνο αηζζεηεξίσλ Αξρή πεξηόδνπ 

 Υεκηθόο θαζαξηζκόο ζηνηρείνπ Μία θνξά ην ρξόλν 

 

Αναλςηικά 

1. Καζαξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αεξόςπθηνπ ζπκππθλσηή κε λεξό 

ππό πίεζε παξνπζία ρεκηθνύ πγξνύ. 

2. Υηέληζκα ησλ ζηνηρείσλ. 

3. Έιεγρνο πηζαλώλ θζνξώλ  & δηαξξνώλ ησλ ζηνηρείσλ. 

4. Έιεγρνο έδξαζεο αμνληθώλ αλεκηζηήξσλ. 

5. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ. 

6. Απνκόλσζε & εθθέλσζε ησλ ζπκπηεζηώλ από ην ςπθηηθό πγξό.  

7. Άλνηγκα ηαπώλ & άδεηαζκα ησλ ζπκπηεζηώλ από ηελ ππάξρνπζα 

πνζόηεηα ςπθηειαίνπ. 

8. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο θίιηξσλ ιαδηνύ. 

9. Έιεγρνο πνηόηεηαο ιαδηνύ & πηζαλώλ επξεκάησλ. 

10. Κιείζηκν ηαπώλ ςπθηέιαηνπ. 

11. Αληηθαηάζηαζε ςπθηέιαηνπ. 

12. Δεκηνπξγία θελνύ. 

13. Έιεγρνο πηζαλώλ δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ. 

14. Πιήξσζε ησλ ζπκπηεζηώλ κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα 

ςπθηηθνύ πγξνύ. 

15. Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηώλ. 

16. Έιεγρνο ζνξύβσλ & θξαδαζκώλ. 

17. Έιεγρνο αληίζηαζεο θάξηεξ ιαδηνύ. 

18. Έιεγρνο πξεζνζηαηώλ HP, OILP&LP θαη ξπζκίζεηο απηώλ. 

19. Έιεγρνο ζεξκνζηαηώλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξύζκηζε 

απηώλ. 

20. Έλεγσορ και πύθμιζη εκηονυηικήρ βαλβίδαρ. 
 

 

3 Ανηλίερ νεπού  

 Έιεγρνο επζπγξάκκηζεο Κάζε 6 κήλεο 

 Έιεγρνο ζαιακάζηξαο-ζθίμηκν αλ ρξεηάδεηαη Κάζε κήλα 

 Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθώλ δαθηπιίσλ ησλ ζπλδέζκσλ Μία θνξά ην ρξόλν 

 Καζαξηζκόο θαη έιεγρνο πηεξσηήο Μία θνξά ην ρξόλν 

4 Δίκηςο ζυληνώζευν  

 Άλνηγκα – Κιείζηκν βαλώλ πύξγνπ ςύμεο Κάζε κήλα 

 Άλνηγκα – Κιείζηκν ησλ ππνινίπσλ βαλώλ Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ζεξκνκέηξσλ - καλνκέηξσλ Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθώλ ζπλδέζκσλ Κάζε ρξόλν 

 Καζαξηζκόο θίιηξσλ λεξνύ Κάζε κήλα 

 Εμαεξηζκόο δηθηύνπ Αξρή πεξηόδνπ 

5 Ηλεκηπολογικόρ έλεγσορ-ζθίξιμο επαθών Αξρή πεξηόδνπ 

 

1. Έιεγρνο απηνκαηηζκνύ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ. 

2. Έιεγρνο ησλ ξειέ εθθηλήζεσο . 

3. Γεληθόο ειεθηξνινγηθόο έιεγρνο.  

4. Εθθίλεζε, έιεγρνο  & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηώλ.  

5.   Ακπεξνκέηξεζε. 

 

Αξρή πεξηόδνπ 

3 ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΚΚΜ) 

 
Α/Α Πεπιγπαθή Επγαζίαρ Χπόνορ εκηέλεζηρ 

1 Κενηπικών Κλιμαηιζηικών Μονάδυν  

 

Πιύζηκν θίιηξσλ. 

 

1. Εξαγυγή από ηιρ θιληποθήκερ ηυν αποζπώμενυν θίληπυν 
και μεηαθοπά αςηών από ηη θέζη ηηρ μονάδαρ ζε ζημείο 
όπος θα γίνει ο καθαπιζμόρ 

2. Χημικόρ καθαπιζμόρ ηυν πποθίληπυν νυπού αέπα και ζηη 

Κάζε κήλα 
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ζςνέσεια πλύζιμο με νεπό ςπόπίεζη ηυν ανυηέπυ 
θίληπυν. 

3. Καθαπιζμόρ ηυν ζακόθιληπυν με θύζιμα με αέπα σαμηλήρ 
πίεζηρ 

4. Καθαπιζμόρ με αέπα ςπό πίεζη ηυν θιληποθήκυν 

 

Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ 

 

1. Αληηθαηάζηαζε πξόθηιηξσλ (1 θνξά έπεηηα από ππόδεημε ηεο 

Σ.Τ) * 

2. Αληηθαηάζηαζε ζαθόθηιηξσλ (1 θνξά έπεηηα από ππόδεημε ηεο 

Σ.Τ) * 

3. Αληηθαηάζηαζε απόιπησλ θίιηξσλ (1 θνξά έπεηηα από ππόδεημε 

ηεο Σ.Τ) * 

4. Απνκάθξπλζε ησλ παιαηώλ θίιηξσλ από ηνλ ρώξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

 

Μία θνξά ην ρξόλν 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ηκάλησλ Κάζε 3 κήλεο 

 
Έιεγρνο ηάλπζεο  ηκάλησλ ε αληηθαηάζηζε όηαλ  

απαηηείηαη ** 
Κάζε 3 κήλεο 

 
Έιεγρνο πγξαληήξα –θαζαξηζκόο ιεθαλώλ-Καζαξηζκόο 

ζηαγνλνζπιιέθηε 
Κάζε 2 κήλεο 

 
Εμσηεξηθόο ρεκηθόο θαζαξηζκόο ςπθηηθνύ & ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπκε 

λεξό ππό πίεζε θαη ρεκηθό πγξό 
Αξρή πεξηόδνπ 

 
Καζαξηζκόο θειύθνπο θαη θηεξσηώλ ησλ αλεκηζηήξσλ κε απόμεζε & 

θαζαξηζκόο από ζθόλε όισλ ησλ εσηεξηθώλ κεξώλ ηεο κνλάδαο 
Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζεξκνζηάηε θαη πδξνζηάηε Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ξνπιεκάλ θηλεηήξσλ-αλεκηζηήξσλ.  Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ηξνραιηώλ Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ηξίνδσλ βαλώλ Αξρή πεξηόδνπ 

 

Έλεγσορ ανεμιζηήπυν 

 
1. Λίπανζη εδπάνυν κινηηήπα και ανεμιζηήπα  

2. έλεγσορ καλήρ λειηοςπγίαρ αςηομάηος ςπεπενηάζευρ και 

έλεγσορ θεπμικών, έλεγσορ μόνυζηρ πεπιέλιξηρ και 

έλεγσορ από θθοπά ποςλεμάν 

Αξρή πεξηόδνπ 

 Ακπεξνκέηξεζε ειεθηξνθηλεηήξσλ Αξρή πεξηόδνπ 

2 Δίκηςο αεπαγυγών  

 Καζαξηζκόο ζηνκίσλ ιήςεο λσπνύ αέξα  Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο ζηνκίσλ απόξξηςεο αέξα  Αξρή πεξηόδνπ 

 
Καζαξηζκόο ιεθαλώλ ζπγθέληξσζεο ζπκππθλσκάησλ  Έιεγρνο 

αηζζεηεξίσλ 
Αξρή πεξηόδνπ 

 Απνθαηάζηαζε ζηεξηγκάησλ ηα νπνία έρνπλ ραιαξώζεη Αξρή πεξηόδνπ 

 Απνθαηάζηαζε δεκηώλ κόλσζεο Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο δηαξξνώλ από εύθακπηα θνκκάηηα ζύλδεζεο Αξρή πεξηόδνπ 

4 ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΜΙΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΚΜ 
ΑΠ’ΕΤΘΕΙΑ ΕΚΣΟΝΩΗ 

 
Α/Α Πεπιγπαθή Επγαζίαρ Χπόνορ εκηέλεζηρ 

1 Εζυηεπική μονάδα  

 Έιεγρνο πηέζεσλ ζπκπηεζηώλ,θαηαγξαθή ζε αξρείν Κάζε κήλα 

 Καζαξηζκό θίιηξνπ αέξα Κάζε κήλα 

 Καζαξηζκόο ηνπ εμαηκηζηή κε ρεκηθό θαη αληηκηθξνβηαθό πγξό. Αξρή πεξηόδνπ 

 Καζαξηζκό ησλ θηεξσηώλ ησλ αλεκηζηήξσλ Αξρή πεξηόδνπ 

 Αιιαγή θίιηξνπ (αθπγξαληή) ςπθηηθνύ πγξνύ Αξρή πεξηόδνπ 

 Έιεγρνο πξεζνζηαηώλ πςειήο-ρακειήο  Κάζε 6 κήλεο 
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 Έιεγρνο πξεζνζηάηε ιαδηνύ Κάζε 6 κήλεο 

 Έιεγρνο πξεζνζηάηε αλεκηζηήξσλ ζπκππθλσηή Κάζε 6 κήλεο 

 Έιεγρνο ιαδηνύ ζπκπηεζηώλ Κάζε 6 κήλεο 

 Έιεγρνο πγξαληήξα Κάζε κήλα 

 Καζαξηζκόο ιεθάλεο πγξαληήξα Κάζε κήλα 

 Έιεγρνο αηζζεηεξίσλ ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο Κάζε 6 κήλεο 

2 Σςνηήπηζη αεπότςκηος ζςμπςκνυηή (εξυηεπική μονάδα)  

 Καζαξηζκόο ζηνηρείνπ αεξόςπθηνπ ζπκππθλσηή Κάζε 3 κήλεο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ Κάζε 3 κήλεο 

 Έιεγρνο αηζζεηεξίσλ Αξρή πεξηόδνπ 

 Υεκηθόο θαζαξηζκόο ζηνηρείνπ Μία θνξά ην ρξόλν 

3 Ηλεκηπολογικόρ έλεγσορ  

 

1. Έλεγσορ και ζύζθιξη ηλεκηπικών επαθών ιζσύορ και 
αςηομαηιζμού.  

2. Έλεγσορ κύπιυν επαθών ζηα πελέ ιζσύορ ηος ζςμπιεζηή.  
3. Αμπεπομέηπηζη ζςμπιεζηή. 
4. Έλεγσο ηλεκηπικών, αςηομαηιζμών και παπαμέηπυν 

λειηοςπγίαρ & αζθαλείαρ ζηο ηλεκηπονικό κένηπο ηος  
μησανήμαηορ. 

 

Αξρή πεξηόδνπ 

5 ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ VRV ΤΣΗΜΑΣΩΝ  

 
Α/Α Πεπιγπαθή Επγαζίαρ Χπόνορ εκηέλεζηρ 

1 Εζυηεπική μονάδα  

 

Υεκηθόο θαζαξηζκόο εζσηεξηθήο κνλάδαο VRV ηύπνπ δαπέδνπ, 

επίηνηρε, νξνθήο ή θαλαιάηε κε ηελ βνήζεηα ρεκηθνύ πγξνύ θαζαξηζκνύ 

ππό ρακειή πίεζε θαη απόπιπζε ηνπ ζηνηρείνπ κε θαζαξό λεξό κεηά ην 

πέξαο 20 ηνπιάρηζηνλ ιεπηώλ. 

Αξρή πεξηόδνπ 

 
Καζαξηζκόο θίιηξσλ αέξνο κε ρεκηθό πγξό θαη επαλαηνπνζέηεζε απηώλ 

επί ηεο κνλάδαο. 

Δύν θνξέο ην ρξόλν (έπεηηα από 

ππόδεημε ηεο Σ.Τ) 

 
Καζαξηζκόο θηεξσηώλ αλεκηζηήξσλ κνλάδνο κε ηελ βνήζεηα αέξα ππό 

πςειή πίεζε θαη κεραληθό θαζαξηζκό κε απόμεζε εάλ απαηηείηαη 
Αξρή πεξηόδνπ 

 Καζαξηζκό ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ. Αξρή πεξηόδνπ 

 
Έιεγρνο, δνθηκή αληαπόθξηζεο εληνιώλ ρεηξηζηεξίνπ θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Αξρή πεξηόδνπ 

2  Εξυηεπική μονάδα  

 

Καθαπιζμόρ ζηοισείος ζςμπςκνυηή: 

 

Καζαξηζκόο ησλ πηεξπγίσλ αινπκίληνπ θαη ησλ ραιθνζσιήλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζπκππθλσηώλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά από ηηο δηάθνξεο 

νπζίεο (ιάζπε, ζθόλε, θάπλα, θ.ι.π),πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζηα δηάθελα 

ησλ αλσηέξσ πηεξπγίσλ κε δηάιεηκκα ρεκηθνύ πγξνύ ηννπνίν παξακέλεη 

γηα 20 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ, 

κεηέπεηηα θαζαξηζκόο κε ρξήζε λεξνύ θαη αέξα ππό πίεζε κέζσ 

πηεζηηθνύ κεραλήκαηνο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε απόθξαμε ησλ 

δηαθέλσλ ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ζπκππθλσηή – εμαηκηζηή. 

Κάζε 3 κήλεο 

 
Μεραληθόο θαζαξηζκόο ησλ θηεξσηώλ ησλ αλεκηζηήξσλ κε αέξα ππό 

πίεζε ή απόμεζε αλ απαηηείηαη. 
Αξρή πεξηόδνπ 

 

Καζαξηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηεο ιεθάλεο 

ζπγθεληξώζεσο ησλ ζπκππθλσκάησλ, μεβνύισκα ησλ νπώλ 

απνρέηεπζεο κέζα από ηνλ βάζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη απόπιπζε κε ηελ 

ρξήζε πηεζηηθνύ. 

Αξρή πεξηόδνπ 

 

Δνθηκή κεραλήκαηνο, παξαθνινύζεζε πηέζεσλ ιεηηνπξγίαο ςπθηηθνύ 

θπθιώκαηνο, κεηξήζεηο ζεξκνθξαζηώλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ κεραλήο 

(θεθαιέο ζπκπηεζηώλ, γξακκήο ςπθηηθνύ πγξνύ εμαηκηζηή, ζπκππθλσηή 

θηι.) αλακνλή γηα νινθιήξσζε ηνπιάρηζηνλ 1 θύθινπ ιεηηνπξγίαο από 

ην ζύζηεκαηα ειέγρνπ ηνπ κεραλήκαηνο. 

Αξρή πεξηόδνπ 
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Έιεγρνο ςπθηηθώλ θπθισκάησλ γηα πηζαλή απώιεηα ςπθηηθνύ πγξνύ, κε 

ηδηαίηεξα πξνζνρή ζηα ιπόκελα κέξε απηώλ (ξαθόξ, ηάπεο, καλόκεηξα 

θηι.) κε ρξήζε ειεθηξνληθώλ αληρλεπηώλ,δηάιπκα αθξνύ 

θηι.πκπιήξσζε Freon αλ απαηηείηαη. 

Αξρή πεξηόδνπ 

3 Ηλεκηπολογικόρ έλεγσορ  

 

Έιεγρνο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ θαη ζπζθίμεηο επαθώλ ζηνπο 

αθξνδέθηεο ησλ θαισδίσλ ηζρύνο θαη απηνκαηηζκνύ ηεο κνλάδαο. 

Ακπεξνκεηξήζεηο ζπκπηεζηώλ θαη έιεγρνη ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ 

αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ςύθηε. 

 

Αξρή πεξηόδνπ 

 

6 ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (FCU) 
 
Α/Α Πεπιγπαθή Επγαζίαρ Χπόνορ εκηέλεζηρ 

1 Tοπική κλιμαηιζηική μονάδα FCU  

 Καζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ αέξνο 

Κάζε 3 κήλεο  

(ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ απηό δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθό γηα ηελ απόδνζε ηεο 

κνλάδαο, ζα αληηθαζίζηαηαη ύζηεξα κε 

ππόδεημε ηεο επίβιεςεο.) 

 

1. Καθαπιζμόρ ηος ζηοισείος με πιζηοποιημένο σημικό και 
ανηιμικποβιακό ςγπό. 

2. Καθαπιζμόρ ηυν θηεπυηών ηυν ανεμιζηήπυν. 
3. Εξαέπυζη ηος ζηοισείος. 
4. Καθαπιζμόρ ηηρ λεκάνηρ ζςμπςκνυμάηυν.Έλεγσορ 

αποσέηεςζηρ,έλεγσορ ομαλήρ ποήρ ηος νεπού ζηην αποσέηεςζη, 
σύνονηαρ νεπό μέζα ζ’ αςηή και ελέγσονηαρ για διαπποέρ ή 
βοςλώμαηα 

Αξρή πεξηόδνπ 

 

5. Δοκιμή και έλεγσορ λειηοςπγίαρ διακοπηών και θεπμοζηάηη 
6. Επιμελήρ καθαπιζμόρ ζηοισείυν. Με ςπόδειξη ηηρ επίβλετηρ ζε 

ζηοισεία πος απαιηείηαι πλύζιμο ή καθαπιζμόρ ηοςρ αςηό θα 
γίνει με ηη βοήθεια ανεμιζηήπα και βούπηζαρ πποζέσονηαρ να 
μην ηπαςμαηιζηούν ηα αλοςμινένια πηεπύγια τύξηρ. 

7. Έλεγσορ ανεμιζηήπα για ζςνηονιζμούρ & θοπύβοςρ. Έλεγσορ 
ηλεκηποκινηηήπα 

8. Ακοςζηικόρ έλεγσορ για ιδιαίηεποςρ θοπύβοςρ, ή ζςνηονιζμούρ 
πος μποπεί να οθείλονηαι ζε κακή ζηήπιξη, θθαπμένα ή 
αλίπανηα ποςλεμάν ή δακηςλίοςρ ζηήπιξηρ. Εάν ζςμβαίνει 
ππέπει να ελεγσθεί και ο άξοναρ ηυν ανεμιζηήπυν για 
ζηπεβλώζειρ και παπαμοπθώζειρ 

9. Έλεγσορ ζςνδέζευν ζυληνώζευν για διάβπυζη ή διαπποή. 
10. Αποκαηάζηαζη μονώζευν. 
11. Λεπηομεπήρ έλεγσορ ηυν ςδπαςλικών ζςνδέζευν με ηο ζηοισείο 

ηος Fan Coil και ηυν ζςνδέζευν ηυν μικποϋλικών καθώρ και ηος 
ζηοισείος για ηςσόν διαπποέρ, μησανικέρ παπαμοπθώζειρ, 
ζκοςπιέρ κ.λπ.. Εάν ςπάπσοςν, ανηικαηάζηαζη θθαπμένος 
εξαπηήμαηορ, ανηικαηάζηαζη ελαζηικών δακηςλίυν 
ζηεγανοποίηζηρ (λαζηισάκια κ.λ.π.). 

12. ζςμπλήπυζη ηοςτςκηικού κςκλώμαηορ με τςκηικό ςγπό freon 
R22 ή R407c ή R410a, εθόζον απαιηείηαι 

Αξρή πεξηόδνπ 

2 Ηλεκηπολογικόρ έλεγσορ  

 

Έιεγρνο ειεθηξ. θπθισκάησλ ηζρύνο & απηνκαηηζκνύ θαη ηνπ ςπθηηθ. 

θπθιώκαηνο.Παξνρή ξεύκαηνο ζηε κνλάδα, ζέζε απηήο ζε δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία. 

Αξρή πεξηόδνπ 

7 ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΜΙΣΗΡΩΝ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ-ΑΕΡΙΜΟΤ 
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Α/Α Πεπιγπαθή Επγαζίαρ 
Χπόνορ 

εκηέλεζηρ 

1 Tοπική κλιμαηιζηική μονάδα FCU  

 

1. Έλεγσο και ηάνςζη ιμάνηυν και ανηικαηάζηαζη όπος απαιηείηαι. 
2. Επιμελήρ καθαπιζμόρ. 
3. Έλεγσορ ζύνδεζηρ πηεπυηήρ ανεμιζηήπα και άξονα. 
4. Έλεγσορ ζηαθεπήρ ζύνδεζηρ. Σςζθίξειρ. Έλεγσορ για ηςσόν παπάκενηπη κίνηζη, 

ζηπεβλώζειρ πηεπςγίυν, κ.λπ.. 
5. Λίπανζη ποςλεμάν. 
6. Έλεγσορ λειηοςπγίαρ ηλεκηποκινηηήπα. 

α) Μέηπηζη πεύμαηορ λειηοςπγίαρ. 
β) Καθαπιζμόρ πηεπςγίυν τύξηρ. 
γ) Έλεγσορ ζςνδέζευν. 

7. Έλεγσορ ιμάνηυν και ηποσαλιών. 
8. Έλεγσορ ζηαθεπήρ ζηήπιξηρ και ελεύθεπηρ ζηήπιξηρ και ελεύθεπηρ πεπιζηποθήρ ηυν 

ιμάνηυν, αξόνυν, ηποσαλιών. Έλεγσορ για θθοπά ηυν ιμάνηυν ή ηυν ηποσαλιών. 
9. Καθαπιζμόρ πηεπυηήρ. 
10. Καθαπιζμόρ ηυν πλαζηικών μεπών ηος και ηος πεπιβλήμαηορ ηος ανεμιζηήπα 
11. Έλεγσορ ζηήπιξηρ. 
12. Έλεγσορ σειπιζηηπίος. 
13. Ενεπγοποίηζη όλυν ηυν λειηοςπγιών ηος ανεμιζηήπα και έλεγσορ οπθήρ λειηοςπγίαρ ηοςρ. 

 

Κάζε 4 κήλεο 

 

 
 

8 ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ SPLIT - UNITS 
 
 

Α/Α Πεπιγπαθή Επγαζίαρ Χπόνορ εκηέλεζηρ 

1 Εζυηεπική μονάδα   

 Καζαξηζκόο θηιηξνπ Αξρή πεξηόδνπ 

 Υεκηθόο θαζαξηζκόο ζηνηρείνπ Μία θνξά ην ρξόλν 

 Καθαπιζμόρ λεκάνηρ ζςμπςκνυμάηυν Αξρή πεξηόδνπ 

 
Σςμπλήπυζη ηος τςκηικού κςκλώμαηορ με τςκηικό 
ςγπό freon εθόζον απαιηείηαι 

Μία θνξά ην ρξόλν 

2 Εξυηεπική μονάδα  

 Έιεγρνο πηέζεσλ ζπκππθλσηή Αξρή πεξηόδνπ 

 Πιύζηκν ζηνηρείνπ Αξρή πεξηόδνπ 

 Υεκηθόο θαζαξηζκόο ζηνηρείνπ Μία θνξά ην ρξόλν 

3 Ηλεκηπολογικόρ έλεγσορ Αξρή πεξηόδνπ 

 

Έιεγρνο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ηζρύνο θαη απηνκαηηζκνύ θαη ηνπ 

ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο.Παξνρή ξεύκαηνο ζηε κνλάδα, ζέζε απηήο ζε 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 

Αξρή πεξηόδνπ 

 
2.7 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ καινοφργιων μθχανθμάτων διαμόρφωςθσ κατάλλθλου 
αεριςμοφ και ψφξθσ λόγω κορωνοϊοφ. 
 
2.7.1 FCU 
 
1.  Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι fan-coil  Νεροφ, δαπζδου µε κζλυφοσ εµφανι, παροχισ 200 CFM, 
ψυκτικισ/κερµαντικισ ικανότθτοσ ζωσ 1.634/2.408 Kcal/h, µε κερµοςτάτθ - χειριςτιριο, πλιρεσ, τροφοδοςίασ: V 
– ph – Hz /230 – 1 – 50. Θερµαντικό-Ψυκτικό ςτοιχείο δφο ςειρϊν.  
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Περιγραφι του προϊόντοσ:  
 
Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι FAN COILS Νεροφ – ∆απζδου 200 CFM. Σοπικι Κλιµατιςτικι µονάδα Fan Coil 
διςωλινιο, µε ςτοιχείο δφο ςειρϊν, µε κζλυφοσ εµφανι, Παροχι αζρα (Τ / M / Χ) - 340 / 260 / 140 m3/h - 200 / 153 
/ 82 CFM, ονοµαςτικι ςυνολικι Ψφξθ 1,80 / 1,34 / 0,81 kW, ονοµαςτικι ςυνολικι κζρµανςθ 2,70 / 2,07 / 1,18 kW 
(1.634/2.408 Kcal/h), Ηλεκτρικι παροχι 220 ~ 240V - 1Ν - 50Hz, Τδραυλικι φνδεςθ: Παροχι νεροφ 0,09 / 0,06 / 
0,04 l/s, Πτϊςθ πίεςθσ 6,50 / 4,20 / 1,80 kPa, ∆ιατοµι υνδζςεων: Είςοδοσ/ζξοδοσ 3/4" (Θθλυκό) / 3/4" (Θθλυκό) 
in, Αποχζτευςθσ 3/4" (Αρςενικό) in, Αρικµόσ ανεµιςτιρων 1, τάκµθ πίεςθσ κορφβου 38 / 35 / 30 dB(A), ∆ιαςτάςεισ 
περίπου (Π x Β x Τ) 881 x 510 x 245 mm, Κιβϊτιο αναρρόφθςθσ µε φίλτρο HF31, Σφποσ ανεµιςτιρα: Φυγοκεντρικόσ 
ανεµιςτιρασ χαµθλοφ κορφβου διπλισ αναρρόφθςθσ µε εµπροςκοκλινι πτερφγια, Χειριςτιριο: Μθχανικό µε 
οκόνθ LCD: WK-110PA0 (πλιρωσ ςυνδεδεµζνο ςτθ Κλιµατιςτικι µονάδα). 
 
 
 
 2.  Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι fan-coil Νεροφ, τφπου δαπζδου µε κζλυφοσ εµφανι, παροχισ 300 CFM, 
ψυκτικισ/κερµαντικισ ικανότθτοσ ζωσ 2.408/3.612 Kcal/h, µε κερµοςτάτθ - χειριςτιριο, πλιρεσ, τροφοδοςίασ: V 
– ph – Hz /230 – 1 – 50. Θερµαντικό-Ψυκτικό ςτοιχείο δφο ςειρϊν.  
 
 
Περιγραφι του προϊόντοσ:  
 
Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι FAN COILS Νεροφ – ∆απζδου 300 CFM. Σοπικι Κλιµατιςτικι µονάδα Fan Coil 
διςωλινιο, µε ςτοιχείο δφο ςειρϊν, µε κζλυφοσ εµφανι, Παροχι αζρα (Τ / M / Χ) - 500 / 390 / 260 m3/h - 295 / 230 
/ 153 CFM, ονοµαςτικι ςυνολικι Ψφξθ 2,60 / 1,96 / 1,32 kW, ονοµαςτικι ςυνολικι κζρµανςθ 3,43 / 2,68 / 1,78 kW 
(2.408/3.612 Kcal/h), Ηλεκτρικι παροχι 220 ~ 240V - 1Ν - 50Hz, Τδραυλικι φνδεςθ: Παροχι νεροφ 0,12 / 0,09 / 
0,06 l/s, Πτϊςθ πίεςθσ 8,10 / 6,90 / 5,80 kPa, ∆ιατοµι υνδζςεων: Είςοδοσ/ζξοδοσ 3/4" (Θθλυκό) / 3/4" (Θθλυκό) 
in, Αποχζτευςθσ 3/4" (Αρςενικό) in, Αρικµόσ ανεµιςτιρων 2, τάκµθ πίεςθσ κορφβου 40 / 36 / 33 dB(A), ∆ιαςτάςεισ 
περίπου (Π x Β x Τ) 1011 x 510 x 245 mm, Κιβϊτιο αναρρόφθςθσ µε φίλτρο HF32, Σφποσ ανεµιςτιρα: Φυγοκεντρικόσ 
ανεµιςτιρασ χαµθλοφ κορφβου διπλισ αναρρόφθςθσ µε εµπροςκοκλινι πτερφγια, Χειριςτιριο: Μθχανικό µε 
οκόνθ LCD: WK-110PA0 (πλιρωσ ςυνδεδεµζνο ςτθ Κλιµατιςτικι µονάδα).  
 
 
 
 
3.  Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι fan-coil Νεροφ, τφπου δαπζδου µε κζλυφοσ εµφανι, παροχισ 400 CFM, 
ψυκτικισ/κερµαντικισ ικανότθτοσ ζωσ 3.096/4.644 Kcal/h, µε κερµοςτάτθ - χειριςτιριο, πλιρεσ, τροφοδοςίασ: V 
– ph – Hz /230 – 1 – 50. Θερµαντικό-Ψυκτικό ςτοιχείο δφο ςειρϊν.  
 
Περιγραφι του προϊόντοσ:  
 
Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι FAN COILS Νεροφ – ∆απζδου 400 CFM. Σοπικι Κλιµατιςτικι µονάδα Fan Coil 
διςωλινιο, µε ςτοιχείο δφο ςειρϊν, µε κζλυφοσ εµφανι, Παροχι αζρα (Τ / M / Χ) - 680 / 510 / 330 m3/h - 400 / 300 
/ 195 CFM, ονοµαςτικι ςυνολικι Ψφξθ 3,10 / 2,62 / 1,86 kW, ονοµαςτικι ςυνολικι κζρµανςθ 4,60 / 3,78 / 2,68 kW 
(3.096/4.644 Kcal/h), Ηλεκτρικι παροχι 220 ~ 240V - 1Ν - 50Hz, Τδραυλικι φνδεςθ: Παροχι νεροφ 0,15 / 0,13 / 
0,09 l/s, Πτϊςθ πίεςθσ 7,80 / 5,80 / 3,00 kPa, ∆ιατοµι υνδζςεων: Είςοδοσ/ζξοδοσ 3/4" (Θθλυκό) / 3/4" (Θθλυκό) 
in, Αποχζτευςθσ 3/4" (Αρςενικό) in, Αρικµόσ ανεµιςτιρων 2, τάκµθ πίεςθσ κορφβου 42 / 39 / 33 dB(A), ∆ιαςτάςεισ 
περίπου (Π x Β x Τ) 1131 x 510 x 245 mm, Κιβϊτιο αναρρόφθςθσ µε φίλτρο HF33, Σφποσ ανεµιςτιρα: Φυγοκεντρικόσ 
ανεµιςτιρασ χαµθλοφ κορφβου διπλισ αναρρόφθςθσ µε εµπροςκοκλινι πτερφγια, Χειριςτιριο: Μθχανικό µε 
οκόνθ LCD: WK-110PA0 (πλιρωσ ςυνδεδεµζνο ςτθ Κλιµατιςτικι µονάδα) 
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4.  Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι fan-coil, τφπου δαπζδου µε κζλυφοσ εµφανι, παροχισ 500 θ 600 CFM, 
ψυκτικισ/κερµαντικισ ικανότθτοσ ζωσ 4.644/6.966 Kcal/h, µε κερµοςτάτθ - χειριςτιριο, πλιρεσ, τροφοδοςίασ: V 
– ph – Hz /230 – 1 – 50. Θερµαντικό-Ψυκτικό ςτοιχείο δφο ςειρϊν.  
 
Περιγραφι του προϊόντοσ:  
 
Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι FAN COILS Νεροφ – ∆απζδου 600 CFM. Σοπικι Κλιµατιςτικι µονάδα Fan Coil 
διςωλινιο, µε ςτοιχείο δφο ςειρϊν, Παροχι αζρα (Τ / M / Χ) – 681-900 / 511-790 / 331-640 m3/h – 401-530 / 301-
464 /196- 376 CFM, ονοµαςτικι ςυνολικι Ψφξθ 3,11-5,50 / 2,63-5,17 / 1,87-4,49 kW, ονοµαςτικι ςυνολικι 
κζρµανςθ 4,61- 7,11 / 3,79-6,69 /2,69- 5,81 kW (3.097-4.644/4.645-6.966 Kcal/h), Ηλεκτρικι παροχι 220 ~ 240V - 
1Ν - 50Hz, Τδραυλικι φνδεςθ: Παροχι νεροφ 0,16-0,26 / 0,14-0,25 / 0,1-0,21 l/s, Πτϊςθ πίεςθσ  ζωσ 34,2 / 31,1 / 
24,5 kPa, ∆ιατοµι υνδζςεων: Είςοδοσ/ζξοδοσ 3/4" (Θθλυκό) / 3/4" (Θθλυκό) in, Αποχζτευςθσ 3/4" (Αρςενικό) in, 
Αρικµόσ ανεµιςτιρων 2, τάκµθ πίεςθσ κορφβου ζωσ 46 / 44 / 41 dB(A), ∆ιαςτάςεισ περίπου (Π x Β x Τ) 1211 x 510 x 
245 mm, Κιβϊτιο αναρρόφθςθσ µε φίλτρο HF34, Σφποσ ανεµιςτιρα: Φυγοκεντρικόσ ανεµιςτιρασ χαµθλοφ κορφβου 
διπλισ αναρρόφθςθσ µε εµπροςκοκλινι πτερφγια, Χειριςτιριο: Μθχανικό µε οκόνθ LCD: WK-110PA0 (πλιρωσ 
ςυνδεδεµζνο ςτθ Κλιµατιςτικι µονάδα)  
 
5.  Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι fan-coil Νεροφ, τφπου δαπζδου µε κζλυφοσ εµφανι, παροχισ 800 CFM, 
κερµαντικισ ικανότθτοσ ζωσ 6.192/9.288 Kcal/h, µε κερµοςτάτθ - χειριςτιριο, πλιρεσ, τροφοδοςίασ: V – ph – Hz 
/230 – 1 – 50. Θερµαντικό-Ψυκτικό ςτοιχείο δφο ςειρϊν. 
 
Περιγραφι του προϊόντοσ:  
 
Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι FAN COILS Νεροφ – ∆απζδου 800 CFM. Σοπικι Κλιµατιςτικι µονάδα Fan Coil 
διςωλινιο, µε ςτοιχείο δφο ςειρϊν, Παροχι αζρα (Τ / M / Χ) - 1300 / 1050 / 730 m3/h - 764 / 617 / 430 CFM, 
ονοµαςτικι ςυνολικι Ψφξθ 7,02 / 5,85 / 4,01 kW, ονοµαςτικι ςυνολικι κζρµανςθ 9,26 / 7,48 / 5,20 kW 
(6.192/9.288 Kcal/h), Ηλεκτρικι παροχι 220 ~ 240V - 1Ν - 50Hz, Τδραυλικι φνδεςθ: Παροχι νεροφ 0,34 / 0,28 / 
0,19 l/s, Πτϊςθ πίεςθσ 34,2 / 26,5 / 23,6 kPa, ∆ιατοµι υνδζςεων: Είςοδοσ/ζξοδοσ 3/4" (Θθλυκό) / 3/4" (Θθλυκό) 
in, Αποχζτευςθσ 3/4" (Αρςενικό) in, Αρικµόσ ανεµιςτιρων 3, τάκµθ πίεςθσ κορφβου 50 / 47 / 42 dB(A), ∆ιαςτάςεισ 
περίπου (Π x Β x Τ) 1761 x 510 x 245 mm, Κιβϊτιο αναρρόφθςθσ µε φίλτρο HF36, Σφποσ ανεµιςτιρα: Φυγοκεντρικόσ 
ανεµιςτιρασ χαµθλοφ κορφβου διπλισ αναρρόφθςθσ µε εµπροςκοκλινι πτερφγια, Χειριςτιριο: Μθχανικό µε 
οκόνθ LCD: WK-110PA0 (πλιρωσ ςυνδεδεµζνο ςτθ Κλιµατιςτικι µονάδα)  
 
6.  Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι fan-coil Νεροφ, τφπου δαπζδου µε κζλυφοσ εµφανι, παροχισ 1000 CFM, 
ψυκτικισ/κερµαντικισ ικανότθτοσ ζωσ 7.740/11.610 Kcal/h, µε κερµοςτάτθ - χειριςτιριο, πλιρεσ, τροφοδοςίασ: 
V – ph – Hz /230 – 1 – 50. Θερµαντικό-Ψυκτικό ςτοιχείο δφο ςειρϊν.  
 
Περιγραφι του προϊόντοσ:  
 
Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι FAN COILS Νεροφ – ∆απζδου 1000 CFM. Σοπικι Κλιµατιςτικι µονάδα Fan Coil 
διςωλινιο, µε ςτοιχείο δφο ςειρϊν, Παροχι αζρα (Τ / M / Χ) - 1650 / 1280 / 900 m3/h - 970 / 752 / 530 CFM, 
ονοµαςτικι ςυνολικι Ψφξθ 7,92 / 6,78 / 5,21 kW, ονοµαςτικι ςυνολικι κζρµανςθ 10,5 / 8,11 / 5,70 kW 
(7.740/11.610 Kcal/h), Ηλεκτρικι παροχι 220 ~ 240V - 1Ν - 50Hz, Τδραυλικι φνδεςθ: Παροχι νεροφ 0,38 / 0,32 / 
0,25 l/s, Πτϊςθ πίεςθσ 23,9 / 17,8 / 10,8 kPa, ∆ιατοµι υνδζςεων: Είςοδοσ/ζξοδοσ 3/4" (Θθλυκό) / 3/4" (Θθλυκό) 
in, Αποχζτευςθσ 3/4" (Αρςενικό) in, Αρικµόσ ανεµιςτιρων 4, τάκµθ πίεςθσ κορφβου 49 / 45 / 40 dB(A), ∆ιαςτάςεισ 
περίπου (Π x Β x Τ) 1761 x 510 x 245 mm, Κιβϊτιο αναρρόφθςθσ µε φίλτρο HF36, Σφποσ ανεµιςτιρα: Φυγοκεντρικόσ 
ανεµιςτιρασ χαµθλοφ κορφβου διπλισ αναρρόφθςθσ µε εµπροςκοκλινι πτερφγια, Χειριςτιριο: Μθχανικό µε 
οκόνθ LCD: WK-110PA0 (πλιρωσ ςυνδεδεµζνο ςτθ Κλιµατιςτικι µονάδα) 
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7.  Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι fan-coil Νεροφ, τφπου δαπζδου µε κζλυφοσ εµφανι, παροχισ 1200 CFM, 
ψυκτικισ/κερµαντικισ ικανότθτοσ ζωσ 9.288/13.932 Kcal/h, µε κερµοςτάτθ - χειριςτιριο, πλιρεσ, τροφοδοςίασ: 
V – ph – Hz /230 – 1 – 50. Θερµαντικό-Ψυκτικό ςτοιχείο δφο ςειρϊν.  
 
Περιγραφι του προϊόντοσ:  
 
Σοπικι κλιµατιςτικι ςυςκευι FAN COILS Νεροφ – ∆απζδου 1200 CFM. Σοπικι Κλιµατιςτικι µονάδα Fan Coil 
διςωλινιο, µε ςτοιχείο δφο ςειρϊν, Παροχι αζρα (Τ / M / Χ) - 2000 / 1575 / 1050 m3/h - 1176 / 926 / 617 CFM, 
ονοµαςτικι ςυνολικι Ψφξθ 10,1 / 7,98 / 5,16 kW, ονοµαςτικι ςυνολικι κζρµανςθ 13,3 / 10,5 / 7,00 kW 
(9.288/13.932 Kcal/h), Ηλεκτρικι παροχι 220 ~ 240V - 1Ν - 50Hz, Τδραυλικι φνδεςθ: Παροχι νεροφ 0,48 / 0,38 / 
0,25 l/s, Πτϊςθ πίεςθσ 44,2 / 36,1 / 30,2 kPa, ∆ιατοµι υνδζςεων: Είςοδοσ/ζξοδοσ 3/4" (Θθλυκό) / 3/4" (Θθλυκό) 
in, Αποχζτευςθσ 3/4" (Αρςενικό) in, Αρικµόσ ανεµιςτιρων 4, τάκµθ πίεςθσ κορφβου 52 / 47 / 40 dB(A), ∆ιαςτάςεισ 
περίπου (Π x Β x Τ) 1761 x 510 x 245 mm, Κιβϊτιο αναρρόφθςθσ µε φίλτρο HF36, Σφποσ ανεµιςτιρα: Φυγοκεντρικόσ 
ανεµιςτιρασ χαµθλοφ κορφβου διπλισ αναρρόφθςθσ µε εµπροςκοκλινι πτερφγια, Χειριςτιριο: Μθχανικό µε 
οκόνθ LCD: WK-110PA0 (πλιρωσ ςυνδεδεµζνο ςτθ Κλιµατιςτικι µονάδα)  
 
Για όλεσ τισ παραπάνω τοπικζσ κλιµατιςτικζσ µονάδεσ (Α/Α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ιςχφουν τα παρακάτω:  
 
Ηλεκτροκινθτιρασ κλειςτοφ τφπου µε τρεισ ταχφτθτεσ. Εςωτερικό κζλυφοσ ιςχυρισ καταςκευισ καταςκευαςµζνο 
εξ’ ολοκλιρου από γαλβανιςµζνθ λαµαρίνα. Σα διάφορα µζρθ του µοντάρονται εξ’ ολοκλιρου µε βίδεσ για 
προςταςία ςτο γαλβάνιςµα και εφκολθ αποςυναρµολόγθςθ για τθν ςυντιρθςθ του. Εξωτερικό κζλυφοσ µε όµορφθ, 
ελκυςτικι εµφάνιςθ και ιςχυρι καταςκευι από λαµαρίνα DCP ζωσ 1,5 mm βαµµζνο µε ειδικι βαφι φοφρνου. 
Αναλυτικά το πλαίςιο να είναι από παχφ χαλφβδινο ζλαςµα (10/10 mm), πλαϊνά µζρθ, περςίδεσ εξόδου και 
αναρρόφθςθσ του αζρα από ABS. Οι πλαϊνζσ κφρεσ επιτρζπουν πρόςβαςθ ςτα τεχνικά µζρθ και ςτο χειριςτιριο. 
Εξωτερικι ανκεκτικι καταςκευι από παχφ γαλβανιςµζνο χαλφβδινο ζλαςµα (ζωσ 15/10 mm), καλά 
κερµοµονωµζνθ και µε πακζτο εγκατάςταςθσ (βίδεσ τοίχου) και ηεφγοσ ποδιϊν. Εναλλάκτθσ κερµότθτασ υψθλισ 
απόδοςθσ καταςκευαςµζνοσ από χάλκινουσ ςωλινεσ και πτερφγια αλουµινίου, ςυνδεδεµζνοσ ςτουσ ςωλινεσ µε 
µθχανικι διαςτολι, εξοπλιςµζνοσ µε χάλκινουσ ςυνδζςµουσ και βαλβίδεσ εξαζρωςθσ. Μονάδα µε αριςτερζσ ι 
δεξιζσ υδραυλικζσ ςυνδζςεισ. Ο κινθτιρασ των τριϊν ταχυτιτων να είναι εφοδιαςµζνοσ µε αντικραδαςµικά 
εδράςεωσ, µε ενςωµατωµζνο πυκνωτι και µε κερµικι προςταςία τυλίγµατοσ. Οι φυγοκεντρικοί ανεµιςτιρεσ 
διπλισ ειςόδου, πρζπει να είναι ςτατικά και δυναµικά ηυγοςτακµιςµζνοι, ςυνδεδεµζνοι απευκείασ µε τον 
θλεκτρικό κινθτιρα. Καταςκευαςµζνοι από αντιςτατικό ABS µε αεροδυναµικά ςχεδιαςµζνα πτερφγια. Πλενόµενο 
ςυνκετικό φίλτρο αζρα καταςκευαςµζνο από κυψζλεσ πολυπροπυλενίου, από εξαρτιµατα που περιλαµβάνονται 
ςτθν περςίδα αναρρόφθςθσ του αζρα ςτο εµπρόσ τµιµα τθσ µονάδασ όπωσ επίςθσ το φίλτρο αζροσ να είναι µε 
γαλβανιςµζνο πλαίςιο, εφκολα αφαιροφµενο για κακαριςµό. Σα ςτόµια εξόδου του αζρα είναι κινθτά, περςίδεσ µε 
κάκετθ επάνω ζξοδο αζρα (για fan coils δαπζδου εµφανι τφπου CF). Περςίδεσ ειςόδου αζρα ςτο µπροςτινό µζροσ. 
Κάλυµµα πίςω µζροσ λόγω κατακόρυφθσ τοποκζτθςθσ (για fan coils δαπζδου εµφανι τφπου CF). Λεκάνθ 
ςυµπυκνωµάτων από γαλβανιςµζνο χαλυβδοζλαςµα. Χειριςτιριο µε διακόπτθ ON-OFF, διακόπτθ 3 ταχυτιτων, 
διακόπτθ Χ/Θ και κερµοςτάτθ χϊρου (Ενςωµατωµζνο χειριςτιριο (ΣΙΒ) µε επιλογι ταχφτθτασ, κερµοςτάτθ και 
επιλογι χειµϊνα-κζρουσ) και Θερµοςτάτθσ (ΣC) παφςθσ λειτουργίασ του ανεµιςτιρα ο οποίοσ ελζγχει τθν ελάχιςτθ 
κερµοκραςία του νεροφ (λειτουργία κζρµανςθσ). Θερµοςτάτθσ βολβοφ. Καλϊδιο µε φισ SCHUCO. Βαςικζσ 
ςυνδζςεισ εναλλάκτθ κερµότθτασ ςε inch είναι ½’’ ι 3/4’’.Όρια Λειτουργίασ (Θερµικό ρευςτό : νερό, Θερµοκραςία 
νεροφ: από 5ο C ζωσ 95ο C, Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ: 10 bar, Θερµοκραςία αζρα: από 5ο C ζωσ 43ο C, Ιςχφσ 
τροφοδοςίασ:+ / -10). 

 
 
2.7.2 ΠΟΛΤΔΙΑΙΡΟΤΜΕΝΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΘΕΕΩΝ  
 
Η εξωτερικι μονάδα κα είναι αερόψυκτθ, απϋ ευκείασ εκτόνωςθσ, μεταβλθτοφ ψυκτικοφ όγκου (Inverter) με το 
πλζον ςφγχρονο και φιλικό προσ το περιβάλλον ψυκτικό μζςο τελευταίασ γενιάσ R-410a. Η μονάδα κα ζχει τθν 
δυνατότθτα να τροφοδοτιςει ζωσ και 3 εςωτερικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ. 
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Η εξωτερικι μονάδα κα είναι προςυγκροτθμζνθ και λειτουργικά ελεγμζνθ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ του. Θα 
είναι πιςτοποιθμζνεσ για τθν αςφάλεια τουσ ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ με τθ ςιμανςθ CE, ενϊ ο 
οίκοσ καταςκευισ τουσ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001 για το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ και κατά ISO14001 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
 
Η εξωτερικι μονάδα κα ζχει τθ δυνατότθτα λειτουργίασ τόςο ςτθν ψφξθ όςο και ςτθ κζρμανςθ και κα είναι πλιρωσ 
- ψυκτικά και θλεκτρολογικά – ελεγμζνο και πιςτοποιθμζνο για ενιαίο ζλεγχο και λειτουργία του.  
 
Η λειτουργία του ςυςτιματοσ κα ςτθρίηεται ςε πιεςοςτάτεσ και κερμοςτάτεσ που μζςω ενόσ ειδικά εξελιγμζνου 
ολοκλθρωμζνου κυκλϊματοσ, κα ελζγχεται θ ςυχνότθτα  του κινθτιρα (inverter) ενόσ ςυμπιεςτι ψυκτικοφ μζςου ο 
οποίοσ με τθ ςειρά του κα μεταβάλλει τισ ςτροφζσ και κατ’ επζκταςθ τθν παροχι του ψυκτικοφ μζςου ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ των εςωτερικϊν χϊρων. 
 
 
Σα μθχανιματα κα ζχουν τθν δυνατότθτα απρόςκοπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ από -10 οCDB ζωσ και +46 οCDB ςτθν ψφξθ και από –15 οCWB ζωσ και +15,5 οCWB ςτθ κζρμανςθ και 
ζτςι κα είναι κατάλλθλα και για χϊρουσ ειδικϊν απαιτιςεων όπωσ server rooms. 
 
Σα μθχανιματα κα μποροφν να μεταβάλλουν τθν απόδοςι τουσ μεταξφ μιασ ελάχιςτθσ και μιασ μζγιςτθσ τιμισ, 
τόςο για τθν οικονομικότερθ λειτουργία τουσ, όςο και τθν ταχφτερθ επίτευξθ των επικυμθτϊν ςυνκθκϊν ςτον 
χϊρο. Η απόδοςθ και θ καταναλιςκϊμενθ ιςχφ εξαρτάτε από τθν ςυνδυαςμό των εςωτερικϊν μονάδων. Ενδεικτικά 
τα μθχανιματα μποροφν να διακζτουν τουλάχιςτον τισ παρακάτω ελάχιςτεσ, ονομαςτικζσ και μζγιςτεσ απόδόςεισ: 
 Ψφξθ: 1,75~5,20~7,30 kW – Θζρμανςθ: 1,21~3,60~8,27 kW 

 
Ωσ ονομαςτικζσ ςυνκικεσ για τα μθχανιματα ορίηονται οι: 
 Ψφξθ: 

o Θερμοκραςία εςωτερικοφ χϊρου 27°CDB / 19°CWB 
o Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ 35°CDB 
o Μικοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων 7,5m 
o Τψομετρικι διαφορά 0m 
 

 Θζρμανςθ: 
o Θερμοκραςία εςωτερικοφ χϊρου 20°CDB 
o Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ 7°CDB / 6°CWB 
o Μικοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων 7,5m 
o Τψομετρικι διαφορά 0m 

 
Σα ςυςτιματα κα πρζπει να διατθροφν υψθλό βακμό απόδοςθσ τόςο ςτθν λειτουργία τουσ ςε ψφξθ, όςο και ςε 
κζρμανςθ ςε όλο το εφροσ κερμοκραςιϊν περιβάλλοντοσ. Ενδεικτικά αναφζρεται ο βακμόσ απόδοςθσ ενόσ 
ςυςτιματοσ αποτελοφμενο από (3 εςωτερικζσ μονάδεσ και 1 εξωτερικι) ςε ονομαςτικζσ ςυνκικεσ ςτθν κζρμανςθ 
(COP) κα πρζπει να είναι πάνω από 4,1, ενϊ ςτθν ψφξθ (EER) κα πρζπει να είναι 4. 
 
 
 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 
Οι εξωτερικι μονάδα κα είναι κατάλλθλθ για τροφοδότθςθ από μονοφαςικό δίκτυο 220 - 240V / 50Ηz, ενϊ θ 
ςτάκμθ κορφβου τουσ – θχθτικι πίεςθ - δεν κα ξεπερνά τα 47 dB(Α), ςε εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ και ςε οριηόντια 
απόςταςθ 1 μζτρου από τθν μονάδα και 1,5 μζτρου φψουσ από τθ βάςθ είτε ςτθν ψφξθ είτε ςτθ κζρμανςθ. 



17 
 

 
Η εξωτερικι μονάδα κα είναι κατάλλθλθ για υπαίκρια τοποκζτθςθ. Σο κζλυφοσ τθσ μονάδασ κα είναι 
καταςκευαςμζνο από επιςμαλτωμζνα φφλλα χάλυβα με κερμικι βαφι πολυεςτερικισ ποφδρασ (70μ) για υψθλι 
προςταςία τθσ, ςε περιβάλλον κοντά ςε κάλαςςα. Ο αερόψυκτοσ εναλλάκτθσ κερμότθτασ τθσ εξωτερικισ μονάδασ, 
κα ζχει υποςτεί κατάλλθλθ επεξεργαςία για τθν προςταςία από τθν ατμοςφαιρικι διάβρωςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα τα 
πτερφγια αλουμινίου κα ζχουν επιςτρωκεί με ζνα ςτρϊμα ακρυλικισ ρθτίνθσ τελικά καλυμζνο με υδρόφιλο φιλμ ι 
με οποιοδιποτε άλλο υλικό το οποίο κα εξαςφαλίηει 5 ζωσ 6 φορζσ μεγαλφτερθ αντοχι ςε όξινθ βροχι και 
διάβρωςθ από άλατα (π.χ. από άνεμο ςε παρακαλάςςιεσ περιοχζσ). Σο κάτω μζροσ τθσ μονάδασ κα διακζτει φφλλο 
από ανοξείδωτο χάλυβα για περαιτζρω προςταςία από τθν οξείδωςθ.  
 
Σα ςυςτιματα κα διακζτουν λειτουργία “Hot Start” ςτθ κζρμανςθ για τθν αποφυγι ψυχρϊν ρευματϊν αζρα από 
τισ εςωτερικζσ μονάδεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόψυξθσ ι κατά τθν εκκίνθςθ τουσ. Κατά τθ διάρκεια του Hot 
Start οι περςίδεσ των εςωτερικϊν μθχανθμάτων κα είναι ςε οριηόντια κζςθ και ο ανεμιςτιρασ είτε δε κα λειτουργεί 
(OFF) είτε κα λειτουργεί ςε πολφ χαμθλι ταχφτθτα (LL: μικρότερθ τθσ χαμθλότερθσ που μπορεί να ρυκμιςτεί από το 
χειριςτιριο). Η εξωτερικι μονάδα κα ζχει τθν δυνατότθτα προςδιοριςμοφ προτεραιότθτασ ςε μια ςυνδεδεμζνθ 
εςωτερικι μονάδα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία από ζνα επικυμθτό χϊρο. 
 
 
1. ΤMΠΙΕΣΗ 
 
Ο ςυμπιεςτισ κα είναι περιςτροφικόσ, τφπου swing για μεγαλφτερθ αξιοπιςτία και μακρόχρονθ αντοχι κατά τθσ 
απϊλειασ πίεςθσ από τθν «υψθλι» ςτθ «χαμθλι» πλευρά, με ενςωματωμζνο κινθτιρα και θχομονωτικό 
περίβλθμα. Ο κινθτιρασ κα είναι DC inverter ο οποίοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτάσ 
του με αποτζλεςμα τθ μεταβολι του παρεχόμενου ψυκτικοφ όγκου από τον ςυμπιεςτι, για τθν ακριβζςτερθ και 
ταχφτερθ ανταπόκριςθ ςτο απαιτοφμενο φορτίο. Η μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ κα πρζπει να γίνεται βθματικά, αλλά 
ςε τόςα βιματα ϊςτε θ μεταβολι τθσ ψυκτικισ απόδοςθσ να μπορεί να προςεγγιςτεί και ωσ γραμμικι.  
 
Σα τυλίγματα του κινθτιρα κα είναι ειδικά καταςκευαςμζνα, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ αςφαλισ και ομαλι 
λειτουργία για τθν αποφυγι κινδφνων λόγω τθσ ςυνεχοφσ μεταβαλλόμενθσ ςυχνότθτασ και τάςθσ. 
 
Ο κινθτιρασ του ςυμπιεςτι κα διακζτει ςφςτθμα ψφξθσ μζςω ςυμπιεςμζνου αερίου, ϊςτε να αποφεφγονται 
απότομεσ μεταβολζσ ςτθ κερμοκραςία με ςυνζπεια τισ ςθμαντικζσ καταπονιςεισ τθσ περιζλιξθσ και των εδράνων. 
Επιπλζον δεν κα είναι απαραίτθτθ θ παρουςία διαχωριςτι υγρϊν. 
 
Για τθν προςταςία του ςυμπιεςτι από ςυχνζσ επανεκκινιςεισ και παφςεισ λειτουργίασ κα πρζπει να υπάρχει 
κατάλλθλο χρονικό. 
 
2. ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ 
 
Η ακριβισ ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ των ανεμιςτιρων κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τον ακριβι ζλεγχο τθσ απόδοςθσ του 
ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των εςωτερικϊν χϊρων και τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ. Για να 
επιτευχκεί αυτό κα πρζπει οι κινθτιρεσ των ανεμιςτιρων να ρυκμίηουν αυτόματα τισ ςτροφζσ τουσ και κατά 
ςυνζπεια τθν παροχι του αζρα. 
 
Οι φτερωτζσ των ανεμιςτιρων κα είναι καταςκευαςμζνοι από πλαςτικό και κα είναι ειδικισ διαμόρφωςθσ για τθν 
επίτευξθ αυξθμζνθσ ροισ αζρα με πολφ χαμθλι ςτάκμθ κορφβου. Θα υπάρχει κάλυμμα προςταςίασ από 
ατυχιματα και αποφυγισ ειςχϊρθςθσ ξζνων αντικειμζνων ςτο εςωτερικό χϊρο των μονάδων, το οποίο κα είναι 
κατάλλθλα καταςκευαςμζνο ϊςτε να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο θ πτϊςθ τθσ εξωτερικισ ςτατικισ πίεςθσ του 
ανεμιςτιρα. 
 
 



18 
 

 
 
 
 

2.7.3 ΤΣΗΜΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΔΙΑΙΡΟΤΜΕΝΟΤ ΣΤΠΟΤ 
 
Σο ςφςτθμα κλιματιςμοφ κα είναι αερόψυκτο, απϋευκείασ εκτόνωςθσ, διαιροφμενο, αυτόνομο, μεταβλθτοφ 
ψυκτικοφ όγκου (Inverter) με το πλζον ςφγχρονο και φιλικό προσ το περιβάλλον ψυκτικό μζςο τελευταίασ γενιάσ R-
410a και κα ζχει τθ δυνατότθτα λειτουργίασ τόςο ςτθν ψφξθ όςο και ςτθ κζρμανςθ.  
 
Η εξωτερικι και θ εςωτερικι μονάδα κα είναι προςυγκροτθμζνεσ και λειτουργικά ελεγμζνεσ ςτο εργοςτάςιο 
καταςκευισ τουσ. Θα είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά Eurovent για τισ ενεργειακζσ αποδόςεισ τουσ και για τθν αςφάλεια 
τουσ ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ με τθ ςιμανςθ CE, ενϊ ο οίκοσ καταςκευισ τουσ κα πρζπει να 
είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001 για το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και κατά ISO14001 για τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
 
Σα μθχανιματα κα ζχουν τθν δυνατότθτα απρόςκοπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ από -10 οCDB ζωσ και +46 οCDB ςτθν ψφξθ και από –15 οCWB ζωσ και +18 οCWB ςτθ κζρμανςθ.  
 
Σα μθχανιματα κα μποροφν να μεταβάλλουν τθν απόδοςι τουσ μεταξφ μιασ ελάχιςτθσ και μιασ μζγιςτθσ τιμισ, 
τόςο για τθν οικονομικότερθ λειτουργία τουσ, όςο και τθν ταχφτερθ επίτευξθ των επικυμθτϊν ςυνκθκϊν ςτον 
χϊρο.  
 
Ωσ ονομαςτικζσ ςυνκικεσ για τα μθχανιματα ορίηονται οι: 
 
 Ψφξθ: 

o Θερμοκραςία εςωτερικοφ χϊρου 27°CDB / 19°CWB 
o Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ 35°CDB 
o Μικοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων 7,5m 
o Τψομετρικι διαφορά 0m 
 

 Θζρμανςθ: 
o Θερμοκραςία εςωτερικοφ χϊρου 20°CDB 
o Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ 7°CDB / 6°CWB 
o Μικοσ ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων 7,5m 
o Τψομετρικι διαφορά 0m 

 
 
Ενδεικτικά αναφζρεται ότι βακμόσ απόδοςθσ των μθχανθμάτων ςτθν κζρμανςθ (COP) ςτισ ονομαςτικζσ ςυνκικεσ 
κα πρζπει να είναι κατ ελάχιςτο 3.62, ενϊ ςτθν ψφξθ (EER) κα πρζπει να είναι 3.30. 
 
Σο ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει ελάχιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ ςε κατάςταςθ αδρανοφσ λειτουργίασ (stand-by) που 
δε κα ξεπερνά ςε καμία περίπτωςθ τα 10W.  
 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 
Οι εξωτερικζσ μονάδεσ κα είναι κατάλλθλεσ για τροφοδότθςθ από μονοφαςικό δίκτυο 220 - 240V / 50Ηz, ενϊ θ 
ςτάκμθ κορφβου τουσ – θχθτικι πίεςθ - δεν κα ξεπερνά τα 51 dB(Α), ςε εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ και ςε οριηόντια 
απόςταςθ 1 μζτρου από τθν μονάδα και 1,5 μζτρου φψουσ από τθ βάςθ είτε ςτθν ψφξθ είτε ςτθ κζρμανςθ. 
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Σο κζλυφοσ τθσ μονάδασ κα είναι καταςκευαςμζνο από επιςμαλτωμζνα φφλλα χάλυβα με κερμικι βαφι 
πολυεςτερικισ ποφδρασ.  Σα πτερφγια του αερόψυκτου εναλλάκτθ κερμότθτασ τθσ εξωτερικισ μονάδασ, κα ζχουν 
επιςτρωκεί με ζνα ςτρϊμα ακρυλικισ ρθτίνθσ τελικά καλυμμζνο με υδρόφιλο φιλμ ι με οποιοδιποτε άλλο υλικό το 
οποίο προςδίδει καλφτερθ  αντιδιαβρωτικι προςταςία.  Η βάςθ τθσ μονάδασ κα διακζτει φφλλο από ανοξείδωτο 
χάλυβα.  
 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 
Η εςωτερικι μονάδα πρζπει να είναι μοντζρνου ςχεδιαςμοφ και αιςκθτικισ, επιτοίχιασ τοποκζτθςθσ. Θα διακζτει 
φίλτρα για τθν κατακράτθςθ ςωματιδίων ςκόνθσ και οςμϊν.  Θα διακζτει ταυτόχρονθ ι και ανεξάρτθτθ κίνθςθ 
οριηόντιων και κάκετων περςίδων για τθν δθμιουργία τριςδιάςτατθσ ροισ αζρα, με ςκοπό τθν ταχφτερθ επίτευξθ 
των επικυμθτϊν ςυνκθκϊν, αλλά και για τθν αποφυγι διςτρωμάτωςθσ τθσ κερμοκραςίασ. 
 
Σο εςωτερικό μθχάνθμα κα διακζτει ακόρυβθ λειτουργία που κα μπορεί να επιλεγεί από το αςφρματο χειριςτιριο, 
επιτυγχάνοντασ μείωςθ τθσ ςτάκμθσ κορφβου ζωσ και 3dB(A).  Θα διακζτει νυχτερινι λειτουργία ςυμβάλλοντασ 
ζτςι ςτθ μζγιςτθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, αποκλείωντασ ζτςι φαινόμενα υπερβολικισ ψφξθσ ι κζρμανςθσ των 
χϊρων. 
 
Η ςτάκμθ κορφβου τθσ εςωτερικισ μονάδασ κα πρζπει να είναι πολφ χαμθλι και να μθν ξεπερνά τα 25dB(A) για το 
μθχάνθμα των 2,6kW ονομαςτικισ ψυκτικισ απόδοςθσ, 28dB(A) για το μθχάνθμα των 3,5kW,  35 dB(A) για το 
μθχάνθμα των 5,5kW και τα 37dB(A) για το μθχάνθμα των 6,5kW ονομαςτικισ ψυκτικισ απόδοςθσ. 
 
1. ΤMΠΙΕΣΗ 
 
Ο ςυμπιεςτισ κα είναι ςπειροειδισ, τφπου swing για μεγαλφτερθ αξιοπιςτία και μακρόχρονθ αντοχι κατά τθσ 
απϊλειασ πίεςθσ από τθν «υψθλι» ςτθ «χαμθλι» πλευρά, με ενςωματωμζνο κινθτιρα και θχομονωτικό 
περίβλθμα. Ο κινθτιρασ κα είναι DC inverter ο οποίοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτάσ 
του με αποτζλεςμα τθ μεταβολι του παρεχόμενου ψυκτικοφ όγκου από τον ςυμπιεςτι, για τθν ακριβζςτερθ και 
ταχφτερθ ανταπόκριςθ ςτο απαιτοφμενο φορτίο. Η μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ κα πρζπει να γίνεται βθματικά, αλλά 
ςε τόςα βιματα ϊςτε θ μεταβολι τθσ ψυκτικισ απόδοςθσ να μπορεί να προςεγγιςτεί και ωσ γραμμικι.  Για τθν 
προςταςία του ςυμπιεςτι από ςυχνζσ επανεκκινιςεισ και παφςεισ λειτουργίασ κα πρζπει να υπάρχει κατάλλθλο 
χρονικό. 
 
2. ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ 
 
Η ακριβισ ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ των ανεμιςτιρων κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τον ακριβι ελζγχο τθσ απόδοςθσ του 
ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των εςωτερικϊν χϊρων και τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ. Για να 
επιτευχκεί αυτό κα πρζπει οι κινθτιρεσ των ανεμιςτιρων να ρυκμίηουν αυτόματα τισ ςτροφζσ τουσ – και κατά 
ςυνζπεια τθν παροχι του αζρα – ςε τουλάχιςτον οκτϊ (8) διαφορετικά βιματα. 
 
Οι φτερωτζσ των ανεμιςτιρων κα είναι καταςκευαςμζνοι από πλαςτικό και κα είναι ειδικισ διαμόρφωςθσ για τθν 
επίτευξθ αυξθμζνθσ ροισ αζρα με πολφ χαμθλι ςτάκμθ κορφβου. Θα υπάρχει κάλυμμα προςταςίασ από 
ατυχιματα και αποφυγισ ειςχϊρθςθσ ξζνων αντικειμζνων ςτο εςωτερικό χϊρο των μονάδων, το οποίο κα είναι 
κατάλλθλα καταςκευαςμζνο ϊςτε να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο θ πτϊςθ τθσ εξωτερικισ ςτατικισ πίεςθσ του 
ανεμιςτιρα. 
 
Για τον καλφτερο ζλεγχο, αλλά και τθν πιο αποδοτικι λειτουργία των ςυςτθμάτων το χειριςτιριο κα διακζτει τθ 
δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ του κλιματιςμοφ ςε εβδομαδιαία βάςθ. 
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2.7.4 Κεντρικι Κλιματιςτικι Μονάδα με τοιχείο Απευκείασ Εκτόνωςθσ. 
 
Η προςαγωγι και επεξεργαςία του νωποφ αζρα ςτο χϊρο κα γίνεται μζςω Κ.Κ.Μ., θ οποία κα διακζτει ςτοιχείο 
απευκείασ εκτόνωςθσ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ακριβζςτερθ ρφκμιςθ τθσ επικυμθτισ απόδοςθσ και 
αμεςότερθ απόκριςθ ςτισ αλλαγζσ του φορτίου (π.χ. είςοδοσ μεγάλου αρικμοφ ατόμων ταυτόχρονα ςτο χϊρο). 
Η Κ.Κ.Μ. κα ςυνδεκεί με αερόψυκτθ εξωτερικι μονάδα τφπου VRF με ψυκτικό μζςο R410a. Η Κ.Κ.Μ. κα είναι 
πιςτοποιθμζνθ κατά τα ςφγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα όπωσ για παράδειγμα το EN14511 ι από το οργανιςμό 
Eurovent. Σόςο θ Κ.Κ.Μ. όςο και θ εξωτερικι μονάδα κα είναι πιςτοποιθμζνεσ για τθν αςφάλεια τουσ ςφμφωνα με 
τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ με τθ ςιμανςθ CE, ενϊ ο οίκοσ καταςκευισ τουσ κα πρζπει να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001 για το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και κατά ISO14001 για τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ. 
Σα εξωτερικά μθχανιματα κα ζχουν τθ δυνατότθτα απρόςκοπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ 
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ από -5οCDB ζωσ και +43οCDB ςτθν ψφξθ και από -20οCWB ζωσ και +15οCWB ςτθ 
κζρμανςθ. 
Σουλάχιςτον ο ζνασ ςυμπιεςτισ τθσ εξωτερικι μονάδασ κα είναι DCinverterο οποίοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα 
ςυνεχοφσ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτάσ του με αποτζλεςμα τθ μεταβολι του παρεχόμενου ψυκτικοφ όγκου από τον 
ςυμπιεςτι, για τθν ακριβζςτερθ και ταχφτερθ ανταπόκριςθ ςτο απαιτοφμενο φορτίο. Η μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ 
κα πρζπει να γίνεται βθματικά, αλλά ςε τόςα βιματα ϊςτε θ μεταβολι τθσ ψυκτικισ απόδοςθσ να μπορεί να 
προςεγγιςτεί και ωσ γραμμικι. 
O κινθτιρασ των ανεμιςτιρων τθσ εξωτερικισ μονάδασ κα είναι DC inverter με ςτόχο τθν περαιτζρω εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ, τθν ακριβζςτερθ ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ του ανεμιςτιρα και τθ μείωςθ τθσ ςτάκμθσ κορφβου. Η ακριβισ 
ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ των ανεμιςτιρων κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τον ακριβι ελζγχο τθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των εςωτερικϊν χϊρων και τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ. Για να επιτευχκεί αυτό κα 
πρζπει οι DC inverter κινθτιρεσ των ανεμιςτιρων να ρυκμίηουν αυτόματα τισ ςτροφζσ τουσ – και κατά ςυνζπεια τθν 
παροχι του αζρα – ςε τουλάχιςτον οκτϊ (8) διαφορετικά βιματα. 
Οι φτερωτζσ των ανεμιςτιρων κα είναι καταςκευαςμζνοι από πλαςτικό και κα είναι ειδικισ διαμόρφωςθσ για τθν 
επίτευξθ αυξθμζνθσ ροισ αζρα με πολφ χαμθλι ςτάκμθ κορφβου. Θα υπάρχει κάλυμμα προςταςίασ από 
ατυχιματα και αποφυγισ ειςχϊρθςθσ ξζνων αντικειμζνων ςτο εςωτερικό χϊρο των μονάδων, το οποίο κα είναι 
κατάλλθλα καταςκευαςμζνο ϊςτε να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο θ πτϊςθ τθσ εξωτερικισ ςτατικισ πίεςθσ του 
ανεμιςτιρα. 
Οι ανεμιςτιρεσ κα είναι υψθλισ εξωτερικισ ςτατικισ πίεςθσ με δυνατότθτα επίτευξθσ τιμισ 78 Pa. Ζτςι κα είναι 
δυνατι θ τοποκζτθςθ, κατόπιν μελζτθσ, τθσ εξωτερικισ μονάδασ ςε εςωτερικό χϊρο και/ι ςφνδεςθ αεραγωγοφ 
απόρριψθσ ι αλλαγισ τθσ ροισ του αζρα. 
 
Για τθ ςφνδεςθ και τον ζλεγχο τθσ Κ.Κ.Μ. από τθν εξωτερικι μονάδα είναι απαραίτθτθ θ τοποκζτθςθ εκτονωτικισ 
βαλβίδασ θ οποία κα είναι του ίδιου καταςκευαςτι με τθν εξωτερικι μονάδα και κα μπορεί να λειτουργεί 
απρόςκοπτα ςε κερμοκραςίεσ από -5°CDBζωσ και +46°CDB. Σο ςφςτθμα κα μπορεί να διαχειριςτεί κατάλλθλα 
κερμοκραςίεσ αζρα επί του ςτοιχείου απευκείασ εκτόνωςθσ από -5°CDBζωσ και +35°CDB και θ ςυνδεςιμότθτά του 
κα μπορεί να κυμαίνεται από 50% ζωσ και 110%. 
Η Κ.Κ.Μ. κα ελζγχεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ εκτονωτικισ βαλβίδασ, με τρεισ διαφορετικοφσ τρόπουσ: 

i) Έλεγχοσ μέςω DDC: Η διαφορά μεταξφ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ και είτε τθσ κερμοκραςίασ του 

αζρα επιςτροφισ από το χϊρο, είτε τθσ κερμοκραςίασ του αζρα προςαγωγισ ςτο χϊρο, είτε τθσ 

κερμοκραςίασ του αζρα ςτο χϊρο κακορίηει το φορτίο και κατ’ επζκταςθ τθν απαιτοφμενθ απόδοςθ 

που κα πρζπει να παρζχει θ εξωτερικι. Σον ελεγκτι για τθ ςυλλογι και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων 

από τα αιςκθτιρια και τα απαραίτθτα αιςκθτιρια κα πρζπει να παρζχει ο καταςκευαςτισ τθσ 

εκτονωτικισ και τθσ εξωτερικισ μονάδασ. 

ii) Έλεγχοσ βάςει τησ θερμοκραςίασ εξάτμιςησ:Από τθκερμοκραςία εξάτμιςθσ κακορίηεται το φορτίο του 

χϊρου. Ο απαραίτθτοσ ελεγκτισ για τθ ςυλλογι των δεδομζνων από τα αιςκθτιρια και τα αιςκθτιρια 

κα είναι του ιδίου καταςκευαςτι με τθν θλεκτρονικι εκτονωτικι βαλβίδα και τθν εξωτερικι μονάδα. 
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iii) Έλεγχοσ μέςω τοπικοφ χειριςτηρίου: Η διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ τθσ κερμοκραςίασ του αζρα 

επιςτροφισ από το χϊρο και τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ κακορίηει τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Ο 

καταςκευαςτισ τθσ εκτονωτικισ βαλβίδασ και τθσ εξωτερικισ μονάδασ κα πρζπει να παρζχει τόςο τον 

ελεγκτιγια τθ ςυλλογι και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων από τα αιςκθτιρια, όςο και όλα τα 

απαραίτθτα αιςκθτιρια κακϊσ και το τοπικό χειριςτιριο. 

2.7.5 ΚΕΝΣΡΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 
 

1. Γενικι περιγραφι 

 

Η κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα κα είναι διϊροφου τφπου, πλιρθσ (ανεμιςτιρασ προςαγωγισ, τμιμα ςτοιχείων 
κζρμανςθσ και ψφξθσ, κιβϊτιο μίξεωσ, προφίλτρο  και ςακκόφιλτρο, τμιμα εναλλάκτθ ανάκτθςθσ ενζργειασ, 
ανεμιςτιρα επιςτροφισ, αντικραδαςμικά, υγραντιρα κ.λ.π) ζτςι ϊςτε να αποτελεί ενιαίο ςυγκρότθμα 
επεξεργαςίασ αζρα. 
Η μονάδα κα είναι διαςταςιολογθμζνθ ϊςτε να μπορεί να  επεξεργάηεται μίγμα φρζςκου αζρα και αζρα 
ανακυκλοφορίασ, με ταυτόχρονθ δυνατότθτα ανάλογα με τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, να λειτουργεί με περίπου 
100% νωπό αζρα και χωρίσ λειτουργία των ςτοιχείων τθσ για λόγουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται από θλεκτρονικό πίνακα αυτοματιςμοφ και όλα τα απαραίτθτα αιςκθτιρια κερμοκραςίασ και 
υγραςίασ.  
Η κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα επεξεργαςίασ αζρα ,διϊροφου τφπου μιασ ηϊνθσ,  κα είναι πιςτοποιθμζνθ  κατά 
EUROVENT, ενεργειακισ κλάςθσ Α,  αναγνωριςμζνου οίκου και κα περιζχει όλα τα τμιματα όπωσ προδιαγράφονται 
παρακάτω :  
 
2. Περίβλθμα - κελετόσ 
 

Ο ςκελετόσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από εξθλαςμζνα προφίλ αλουμινίου με αντιδιαβρωτικι επίςτρωςθ , 
προςαρμοςμζνα μεταξφ τουσ με γωνίεσ ενιςχυμζνεσ με υαλονιματα. 
Η ςτερζωςθ των τοιχωμάτων κα γίνεται μζςω προφίλ αλουμινίου αςφάλιςθσ τοιχωμάτων ,για τθν αποφυγι 
εςωτερικϊν βιδϊν και ςθμείων όπου μπορεί να ςυςςωρευτεί ςκόνθ  και φλάντηα διπλοφ τοιχϊματοσ.  
Η μονάδα κα είναι καταςκευαςμζνθ εξ’ ολοκλιρου από γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα, ελάχιςτου πάχουσ 0,5 mm, 
με εςωτερικι κερμικι και θχθτικι μόνωςθ και εφκολα αφαιροφμενα πλευρικά πλαίςια επίςκεψθσ. Ειδικότερα οι 
εςωτερικζσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ των τοιχωμάτων κα είναι καταςκευαςμζνεσ από γαλβανιςμζνα 
χαλυβδοελάςματα και οι εξωτερικζσ από προβαμμζνο φφλλο χάλυβα ςε χρϊμα RAL για αντιδιαβρωτικι προςταςία. 
Σα πλευρικά πάνελ κα είναι διπλά τφπου Sandwich, πάχουσ κατ’ ελάχιςτον 25 mm ενϊ κα είναι εςωτερικά 
μονωμζνα από πολυουρεκάνθ injection πυκνότθτασ 40kg/m3. 
Η καταςκευι των μονάδων πρζπει να γίνεται χωρίσ τθ χριςθ ςυγκολλιςεων , ϊςτε να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ 
οξείδωςθσ των μεταλλικϊν τμθμάτων.  
 Ο ςκελετόσ τθσ  κεντρικισ κλιματιςτικισ μονάδασ κα εδράηεται ςε μονοκόμματθ  αντικραδαςμικι βάςθ 
καταςκευαςμζνθ από αλουμίνιο, ζτςι ϊςτε να μθν μεταφζρονται κραδαςμοί αλλά και για τθν προςταςία του 
ςκελετοφ τθσ μονάδοσ.  
τα τμιματα των ανεμιςτιρων, των φίλτρων και ςτα κενά τμιματα θ πρόςβαςθ κα εξαςφαλίηεται μζςω πλαϊνϊν 
κυρϊν. Οι κφρεσ επιςκζψεωσ κα είναι  καταςκευαςμζνεσ  και αυτζσ από διπλά τοιχϊματα τφπου Sandwich. Σο 
αεροςτεγζσ κλείςιμο των κυρϊν ςτον ςκελετό κα εξαςφαλίηεται από ειδικά ςχεδιαςμζνεσ λαβζσ ςε ςυνδυαςμό με 
το ειδικό ςτεγανοποιθτικό ελαςτικό, το οποίο χρθςιμοποιείται. 
Οι κφρεσ των μονάδων κα είναι ανοιγόμενεσ με διπλοφσ πλαςτικοφσ μεντεςζδεσ, εφοδιαςμζνεσ με χεροφλια και κα 
εφαρμόηουν ςτο πλαίςιο, εξαςφαλίηοντασ τθν ςτεγάνωςθ του τμιματοσ. 
τα τμιμα τθσ ανάμιξθσ και ανάκτθςθσ κερμότθτασ θ πρόςβαςθ κα εξαςφαλίηεται από αφαιρετά καπάκια. 
τισ κζςεισ διελεφςεωσ ςωλθνϊςεων από τα πάνελ των τοιχωμάτων. Θα προβλζπονται φλάντηεσ ςτεγανοποίθςθσ 
από λάςτιχο, για τθν επίτευξθ υψθλισ αεροςτεγανότθτασ. 
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3. Σμιμα ανεμιςτιρων προςαγωγισ - επιςτροφισ   

 
Ο ανεμιςτιρασ προςαγωγισ κα είναι φυγοκεντρικοφ τφπου, διπλισ αναρρόφθςθσ με πτερωτι ςτατικά και 
δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνθ, με αυτοευκυγραμμιηόμενα ζδρανα και με πίςω  κεκλιμζνα πτερφγια (backward 
curved) για εξαςφάλιςθ ακόρυβθσ λειτουργίασ και τθν πλιρθ απαλλαγι από κραδαςμοφσ. 
 Η κίνθςθ του ανεμιςτιρα κα γίνεται από τριφαςικό θλεκτροκινθτιρα μζςω τροχαλιϊν και ιμάντων. Σο ςφςτθμα 
μεταδόςεωσ τθσ κινιςεωσ από τον θλεκτροκινθτιρα προσ τουσ ανεμιςτιρεσ, κα είναι  με τραπεηοειδι ι οδοντωτά 
λουριά και αυλακοφόρεσ τροχαλίεσ, με ρυκμιηόμενθ ςχζςθ μεταδόςεωσ, ϊςτε να επιτρζπεται χωρίσ αλλαγι των 
τροχαλιϊν, να ρυκμιςκοφν οι ςτροφζσ των ανεμιςτιρων κατά +/- 10% τουλάχιςτον γφρω από τισ ονομαςτικζσ, 
δθλαδι εκείνεσ με τισ οποίεσ πετυχαίνεται θ προδιαγραφόμενθ παροχι και ολικι ςτατικι πίεςθ. 
Για τθν αςφάλεια κατά τθν διάρκεια τθσ επικεϊρθςθσ κα υπάρχει μεταλλικόσ προφυλακτιρασ των λουριϊν και των 
τροχαλιϊν, με αφαιροφμενα τμιματα ϊςτε να μπορεί να γίνει χριςθ ςτροφόμετρου τόςο ςτον άξονα του 
ανεμιςτιρα, όςο και ςτον άξονα του θλεκτροκινθτιρα. 
Η ιςχφσ του θλεκτροκινθτιρα κα είναι κατά 20% μεγαλφτερθ από τθν απαιτοφμενθ για τθν ονομαςτικι παροχι του 
ανεμιςτιρα με ςτατικι πίεςθ το άκροιςμα των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν απωλειϊν πιζςεωσ.  
Σο μζγεκοσ του  ανεμιςτιρα πρζπει να είναι αρκετό, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ επικυμθτι παροχι του με ταχφτθτα 
εξόδου του αζρα όχι μεγαλφτερθ από 10 m/sec. 
Ο ανεμιςτιρασ όπωσ και ο θλεκτροκινθτιρασ του κα εδράηονται πάνω ςε μεταλλικι βάςθ, που κα ςτθρίηεται ςτον 
ςκελετό τθσ μονάδοσ ςε αντιδονθτικι βάςθ. 
Σμιμα ανεμιςτιρα απαγωγισ: Σο τμιμα αυτό κα ζχει τθν ίδια ςυγκρότθςθ με το τμιμα ανεμιςτιρα προςαγωγισ 
που περιγράφθκε παραπάνω, αλλά προορίηεται για τθν απαγωγι του αζρα από τουσ χϊρουσ και τθν προϊκθςθ του 
ςτο τμιμα ανακτιςεωσ κερμότθτασ. θμειϊνεται ότι θ παροχι του ανεμιςτιρα απαγωγισ δεν είναι ίςθ με τθν 
παροχι του ανεμιςτιρα προςαγωγισ, αλλά κάπωσ μικρότερθ, όπωσ δίνεται ςτον πίνακα αποδόςεων τθσ ΚΚΜ, μαηί 
με τθν αντίςτοιχθ εξωτερικι ςτατικι πίεςθ. 

 

4. Σμιμα ςτοιχείων 

 
Σο τμιμα ςτοιχείων κα αποτελείται από κοινό ςτοιχείο κζρμανςθσ  - ψφξθσ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  
Σο  ψυκτικό ςτοιχείο κα λειτουργεί με ψυκτικό μζςο R-410 και κα είναι  καταςκευαςμζνο από χάλκινουσ ςωλινεσ, 
με πτερφγια από αλουμίνιο, που ςτερεϊνονται πάνω ςτουσ ςωλινεσ με μθχανικι εκτόνωςθ. Οι ςωλινεσ 
καταλιγουν ςε χάλκινουσ ςυλλζκτεσ. Η μετωπικι επιφάνεια του ςτοιχείου κα είναι αρκετι ϊςτε ολόκλθρθ θ 
παροχι αζρα να περνάει απϋαυτιν με ταχφτθτα όχι μεγαλφτερθ από 2,5 m/sec. Οι αποςτάςεισ μεταξφ των 
πτερυγίων κα είναι υπολογιςμζνεσ ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ κερμικισ μεταφοράσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ 70 KW. Σο ςτοιχείο κα υφίςταται υδραυλικι δοκιμι ςε πίεςθ ςε 3,0 MPa ( ξθρόσ αζρασ). Η μζγιςτθ 
πίεςθ λειτουργίασ του μζςου κα είναι 2 MPa. 
Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ του τμιματοσ του ςτοιχείου κα περιλαμβάνει διαχωριςτι ςταγονιδίων, λεκάνθ 
ςυμπυκνωμάτων με ςτόμιο διαμζτρου Φ 30 mm ςτο κζντρο τθσ για τθν ςφνδεςι τθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ, 
κατάλλθλθ υδατοπαγίδα και βαλβίδα εξαεριςμοφ.  
 
5. Σμιμα κιβωτίου ανάμιξθσ 
 
τθν κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα προβλζπεται κιβϊτιο ανάμιξθσ τριϊν κατευκφνςεων, με ςτόμια για τον αζρα 
ανακυκλοφορίασ και τον νωπό αζρα. Κάκε ςτόμιο κα είναι εφοδιαςμζνο με ρυκμιςτικά διαφράγματα (ντάμπερσ). 
Σα ςτόμια κα είναι τοποκετθμζνα κατά τρόπο που να πετυχαίνεται βζλτιςτθ ανάμιξθ των δυο ροϊν. Σα ρυκμιςτικά 
διαφράγματα κα είναι πολφφυλλα με πτερφγια αλουμινίου, και φινίριςμα από λάςτιχο για τθν βζλτιςτθ εφαρμογι, 
κινοφμενα προσ αντίκετεσ διευκφνςεισ ανά δφο. Η κίνθςθ επιτυγχάνεται μζςω γραναηιϊν από ενιςχυμζνο πλαςτικό 
χωρίσ απαίτθςθ λίπανςθσ. Η διάταξθ μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ κα είναι τοποκετθμζνθ εντόσ προςτατευτικοφ προφίλ 
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αλουμινίου. Η λειτουργία κα είναι απλι, ακόρυβθ και ακριβισ ϊςτε να επιτρζπει γραμμικι ρφκμιςθ τθσ παροχισ 
του αζρα. 
Σα διαφράγματα κα κινοφνται μζςω τριϊν ανεξάρτθτων μθχανοκίνθτων μθχανιςμϊν και κατάλλθλουσ 
θλεκτροκινθτιρεσ για αυτόματθ και ελεγχόμενθ λειτουργία .  
 
6. Σμιμα φίλτρων  
 
Η κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα κα διακζτει τισ παρακάτω διατάξεισ φίλτρων: 
 
Α. Προφίλτρο: Η χριςθ του προφίλτρου προβλζπεται για τθν αναρρόφθςθ του νωποφ αζρα. Σο παραπάνω φίλτρο 
κα είναι επίπεδο (τφπου FLAT PANEL) κλάςθσ G4. Η ικανότθτα των φίλτρων αυτϊν κα είναι ςφμφωνα με το ΕΝ 779 
και μετράται με τθν μζςθ ςυγκράτθςθ ςυνκετικισ ςκόνθσ.  
 
Β. ακόφιλτρο: Η χριςθ του ςακόφιλτρου προβλζπεται για τθν αναρρόφθςθ του νωποφ αζρα (κλάςθ F8) ςε 
ςυνζχεια του προφίλτρου. Αυτά είναι λεπτά φίλτρα (FINE FILTERS), τφπου ςάκου (BAG ι POCKET FILTERS). 
 
H ικανότθτα των φίλτρων αυτϊν κα είναι ςφμφωνα με τον DIN EN 779 και μετρείται με τθν μζςθ απόδοςθ για 
ατμοςφαιρικι ςκόνθ (AVERAGE EFFICIENCY FOR ATMOSPHERIC DUST) Em %. 
 
Όλα τα παραπάνω φίλτρα τοποκετοφνται ςε διάταξθ, επίπεδθσ ςυςτοιχίασ, θ δε αφαίρεςι τουσ μπορεί να γίνει από 
το πλάι τθσ μονάδοσ μζςω κατάλλθλων κυρϊν επίςκεψθσ. 
 
Όλα τα φίλτρα ςυγκρατοφνται πάνω ςε ςυγκολλθτό μεταλλικό ςκελετό, που ςτθρίηεται πάνω ςτον ςκελετό τθσ 
μονάδοσ, ϊςτε να μθν υπάρξει παραμόρφωςθ κάτω από ςυνκικεσ μεγίςτθσ πτϊςεωσ πιζςεωσ. 
 
 

7. Σμιμα εναλλάκτθ αζρα - αζρα   

 
Η κυρίωσ διάταξθ ανακτιςεωσ κερμότθτασ κα είναι του τφπου "αζρα-αζρα", με πλάκεσ (κυψελωτι) χωρίσ καμιά 
επαφι, άμεςθ ι ζμμεςθ των δφο ρευμάτων του αζρα. Οι επίπεδεσ πλάκεσ του εναλλάκτθ κα είναι από αλουμίνιο, 
με ειδικι επιφανειακι διαμόρφωςθ για επίτευξθ ςτιβαρισ καταςκευισ και υψθλοφ βακμοφ απόδοςθσ..  
Ο εναλλάκτθσ  κα φζρει διάταξθ by-pass με διαφράγματα αζρα για λειτουργία free cooling μζςω μθχανοκίνθτου 
μθχανιςμοφ και κατάλλθλου θλεκτροκινθτιρα για αυτόματθ και ελεγχόμενθ λειτουργία . Ο βακμόσ απόδοςθσ του 
πλακοειδι εναλλάκτθ ορίηεται κατ’ ελάχιςτον ςτο 50%. 

 

8. Σμιμα φγρανςθσ 

 
Η φγρανςθ κα γίνεται με αυτόνομθ μονάδα προςαγωγισ spray νεροφ ενςωματωμζνο ςτθν κλιματιςτικι μονάδα (θ 
προςαγωγι νεροφ κα γίνεται εςωτερικά ςτθ μονάδα και όχι ςτον αεραγωγό προςαγωγισ) παροχισ 38kg/h.Α 

 

 

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ  
 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜ-ΣΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
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