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1 ΓΕΝΙΚΑ 

11..11  ΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ    

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Κοζάνης είναι ένα διατηρητέο µνηµείο και κόσµηµα για την περιοχή.  

Ο εσωτερικός του διάκοσµος (εικόνες, ξυλόγλυπτα) έχει ανεκτίµητη αξία. Αποτελεί δε τον 

Μητροπολιτικό Ναό όπου λαµβάνουν χώρα τα σηµαντικότερα και πολυπληθέστερα εκκλησιαστικά 

γεγονότα της περιοχής.  

Παρατηρείται όµως σηµαντικό πρόβληµα που σχετίζεται µε την ψύξη και τη θέρµανση του, που έχει 

τις παρακάτω επιπτώσεις :  

• ∆ηµιουργεί αίσθηση δυσφορίας των εκκλησιαζόµενων, ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες, 

λόγω των υψηλών θερµοκρασιών που αναπτύσσονται.  

• ∆ηµιουργεί εφίδρωση όλων των κειµηλίων, εικόνων, τέµπλων και λοιπών αντικειµένων και, 

µε τον τρόπο αυτό επιβαρύνει την ποιότητα αλλά και τη διατηρησιµότητά τους.  

και δεδοµένου ότι πρόκειται για διατηρητέο µνηµείο, υπάρχει επιτακτική ανάγκη παρέµβασης.  

Ο Ι.Ν Αγίου Νικολάου αποτελεί διατηρητέο µνηµείο. Ως εκ τούτου :  

• ∆εν πρέπει να γίνει καµία παρέµβαση επί των όψεων  

• ∆εν πρέπει να γίνει καµία εκσκαφή ή διάνοιξη νέων οπών και ανοιγµάτων στην τοιχοποιία, 

και  

• Θα πρέπει να γίνει χρήση / εκµετάλλευση των υπαρχόντων δοµών.  

Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν οι τρόποι θέρµανσης και ψύξης κατόπιν επιτόπου επισκέψεων και 

έρευνας στον ναό και σε συνεργασία ειδικών επιστηµόνων µε την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Νοµού Κοζάνης, τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου και τη σύµφωνη γνώµη του 

Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης. Προσδιορίστηκε επιτόπου η βέλτιστη λύση για 

την αντιµετώπιση του θέµατος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το ζητούµενο αποτέλεσµα χωρίς να 

προκληθούν βλάβες στο µνηµείο κατά τη φάση εγκατάστασης, ούτε νέες παρεµβάσεις που θα 

αλλοιώσουν το µνηµείο. 

Η τελική επιλογή / πρόταση πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη της Εφορείας Αρχαιοτήτων.  

11..22  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ      

Η προτεινόµενη εγκατάσταση κλιµατισµού στον ναό αποτελείται από ένα πολυδιαιρούµενο 

σύστηµα κλιµατισµού άµεσης εκτόνωσης, µεταβλητής ροής µε οικολογικό ψυκτικό µέσο (R410A ή 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ  Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

[MEFKA-21.doc] [6/11/2019 10:59:00 πµ] [∆Π/Α∆]                                                            ANKO                                                                             
Σελ.4/28 

R32). Το πολυδιαιρούµενο αυτό σύστηµα αποτελείται από την συστοιχία των εξωτερικών µονάδων 

και τις εσωτερικές µονάδες κλιµατισµού του αέρα.   

Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς παρεµβάσεων που επιβάλλονται από την αρχαιολογική 

υπηρεσία, έγινε προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων τοποθέτησης των κλιµατιστικών µονάδων στον 

ναό µε τρόπο που οι παρεµβάσεις να είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες και να ελαχιστοποιείται η 

οπτική όχληση. 

Αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες παλαιότερες υποδοµές εγκαταστάσεων 

αερισµού – εξαερισµού, για τον περιορισµό των νέων παρεµβάσεων στο ελάχιστο. 

Οι παλαιότερες υφιστάµενες υποδοµές αερισµού στον ναό είναι: 

• ∆ίδυµη εγκατάσταση αερισµού στην ανατολική πλευρά του ναού – πλευρά Ιερού, όπου µε 

εξωτερικούς φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες και µέσω δικτύου αεραγωγών που εισέρχονται 

στον χώρο του Ιερού κάτω από τα εκατέρωθεν παράθυρα και συνεχίζουν πλευρικά µέχρι 

το τέµπλο, διοχετεύεται αέρας του εξωτερικού περιβάλλοντος από στόµια (γρίλιες) 

αερισµού που είναι τοποθετηµένα ακριβώς πίσω από το τέµπλο, χωρίς να είναι ορατά από 

την πλευρά του κυρίως ναού παρά µόνο από το Ιερό. Ο αέρας εξέρχεται από τέσσερα 

στόµια, εκ των οποίων τα δύο στο κεντρικό κλίτος και τα άλλα δύο στα εκατέρωθεν κλίτη 

της κεντρικής αίθουσας του ναού. Οι ανεµιστήρες είναι τοποθετηµένοι εξωτερικά του ναού, 

στον χώρο που υπάρχει µεταξύ του ναού και του κτιρίου του δηµαρχείου, ο οποίος 

χρησιµοποιείται και ως χώρος στάθµευσης οχηµάτων. 

• Εγκατάσταση θέρµανσης και αερισµού στο πίσω µέρος του κυρίως ναού, όπου στο 

εσωτερικό της στέγης είναι τοποθετηµένη µονάδα ανεµιστήρα µε θερµαντικό στοιχείο και 

διαµέσου δικτύου αεραγωγών εντός της στέγης προσάγεται ο αέρας στην κεντρική αίθουσα 

του ναού, εξερχόµενος από οκτώ στόµια (γρίλιες) αερισµού που βρίσκονται επί της ξύλινης 

ψευδοροφής. Η εγκατάσταση αυτή έγινε στο παρελθόν ταυτόχρονα µε την επισκευή της 

στέγης και την κατασκευή της ψευδοροφής, διότι διαφορετικά δεν θα ήτανε εφικτό να 

µεταφερθεί εντός της στέγης ο εξοπλισµός του ανεµιστήρα και του θερµαντικού στοιχείου 

από την µοναδική είσοδο εντός της στέγης, διαστάσεων περίπου 0,90 x 0,60µ, από την 

αριστερή πλευρά του γυναικωνίτη. 

Το σύστηµα θα τοποθετηθεί  για να καλύψει τα ψυκτικά φορτία του ναού. Η επιλογή θα γίνει µε 

κριτήριο την ελάχιστη απαίτηση σε ψύξη, ωστόσο η εγκατάσταση θα χρησιµοποιείται και για την 

κάλυψη αναγκών θέρµανσης, όταν απαιτείται. Κατά την επιλογή του συστήµατος λήφθηκε υπόψη 

πως δεν επιτρέπεται καµία παρέµβαση επί των όψεων, καµία εκσκαφή, ενώ θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν κατά το δυνατόν οι υπάρχουσες υποδοµές.  

Το σύστηµα θα αποτελείται από συστοιχία δύο (2) εξωτερικών µονάδων  και τριών (3) εσωτερικών, 

στατικής πίεσης – external static pressure - ESP όπως εξειδικεύεται στη συνέχεια, µε συνολική 

ψυκτική απόδοση συστήµατος 84KW. Θα είναι πολυδιαιρούµενου τύπου VRV / VRF, µε υψηλό 

βαθµό απόδοσης, τόσο σε ολικό όσο και σε µερικό φορτίο, σε ψύξη και θέρµανση.  

Η συστοιχία των εξωτερικών µονάδων θα είναι διαστάσεων: Μήκος (1210+1600), Πλάτος 790, 

Ύψος 1830mm. Θα τοποθετηθούν επί του τοίχου του κτιρίου του δηµαρχείου, δίπλα στο 
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καµπαναριό. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε µεταλλικές βάσεις που θα κατασκευάσει ή θα 

προµηθεύσει ο ανάδοχος, από µεταλλικά προφίλ και προστατευµένες έναντι διάβρωσης µε 

κατάλληλη βαφή. Οι βάσεις θα έχουν ύψος τουλάχιστον 20cm από το δάπεδο, για το ευχερή 

καθαρισµό, αλλά και για την αποφυγή δυσλειτουργίας των ανεµιστήρων στην περίπτωση ισχυρής 

χιονόπτωσης. 

 
Εικόνα 1: Συστοιχία εξωτερικών µονάδων 

Οι δύο εσωτερικές µονάδες, διαστάσεων της καθεµιάς 482x1392x1262, βάρους 144Kg, συνολικής 

ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 56KW, εξωτερικής στατικής πίεσης ESP>200Pa, στάθµης ηχητικής 

πίεσης όχι µεγαλύτερης των 48dBA στην µεγαλύτερη ταχύτητα του ανεµιστήρα, τύπου καναλάτες, 

θα τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά του ναού, εκεί όπου σήµερα είναι τοποθετηµένοι οι 

ανεµιστήρες αερισµού, τους οποίους και θα αντικαταστήσουν.  

 
Εικόνα 2: Άποψη µονάδων περιοχής Ιερού  

Από τους ανεµιστήρες αναχωρούν οι ήδη εγκατεστηµένοι αεραγωγοί προσαγωγής νωπού αέρα 

εκατέρωθεν του Ναού, µέχρι και το τέµπλο – πίσω πλευρά. Οι υφιστάµενοι αεραγωγοί είναι γενικής 

διάστασης 500 Χ 250 και είναι βαµµένοι εξωτερικά σε καφέ απόχρωση. Οι αεραγωγοί αυτοί θα 

αφαιρεθούν, ώστε να τοποθετηθούν στη θέση τους αεραγωγοί ίδιων εξωτερικών διαστάσεων, 

διπλού τοιχώµατος όµως, µε εσωτερική µόνωση υαλοβάµβακα ή φρελέν ή παρόµοιο µονωτικό 

υλικό, σε πάχος του διπλού τοιχώµατος ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή εφίδρωσης της 

εξωτερικής επιφάνειας των αεραγωγών κατά την λειτουργία στην ψύξη. Οι εύκαµπτοι ορατοί 

αεραγωγοί Φ400 που εισέρχονται στο τέµπλο θα αντικατασταθούν επίσης µε όµοιους αεραγωγούς, 

διπλού τοιχώµατος µε µόνωση. Οι αεραγωγοί θα βαφούν εξωτερικά στο ίδιο ακριβώς χρώµα µε 

τους υφιστάµενους αεραγωγούς. Οι υφιστάµενοι αεραγωγοί µπορούν επίσης να 

επαναχρησιµοποιηθούν, εφόσον µετατραπούν µε διπλό τοίχωµα και την εσωτερική µόνωση. Όσοι  

µη ορατοί αεραγωγοί, από εκείνους που βρίσκονται πίσω από το τέµπλο, παραµείνουν, θα 

µονωθούν εξωτερικά για την αποφυγή εφίδρωσης, µε µονωτικό υλικό τύπου φερλέν ή αρµαφλέξ. 

Τα υφιστάµενα στόµια πίσω από το τέµπλο, θα διατηρηθούν και θα χρησιµοποιηθούν σαν στόµια 

προσαγωγής. Ο ανάδοχος θα εξετάσει το ενδεχόµενο αντικατάστασης των στοµίων µε άλλα 

καταλληλότερου βεληνεκούς, για την κάλυψη του χώρου από το τέµπλο µέχρι το κέντρο του ναού. 

Θα µεριµνήσει επίσης και για την προσθήκη µικρότερων στοµίων στους αεραγωγούς πίσω από το 
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τέµπλο για την διοχέτευση αέρα και προς την πλευρά του Ιερού. Οι µονάδες και οι αεραγωγοί 

εξωτερικά του ναού θα επενδυθούν / καλυφθούν µε κατάλληλη κατασκευή / κιβώτιο σε απόχρωση 

που να εναρµονίζεται µε τον ναό, ώστε να δηµιουργεί ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσµα. 

Η τρίτη εσωτερική µονάδα, διαστάσεων 448x1400x900, βάρους 97Kg, ψυκτικής ισχύος 28KW, 

εξωτερικής στατικής πίεσης ESP>250Pa, στάθµης ηχητικής πίεσης όχι µεγαλύτερης των 48dBA 

στην µεγαλύτερη ταχύτητα του ανεµιστήρα, τύπου καναλάτη, θα εγκατασταθεί εντός της σκεπής 

του ναού, επάνω από την ψευδοροφή, στο χώρο του γυναικωνίτη, στο σηµείο όπου σήµερα 

βρίσκεται ο ανεµιστήρας και το θερµαντικό στοιχείο νερού που τροφοδοτείται από το δίκτυο 

τηλεθέρµανσης.  

 
Εικόνα 3: Μονάδα εντός της στέγης 

Η καναλάτη µονάδα µέσω κατάλληλου plenum θα συνδεθεί στο υφιστάµενο δίκτυο αεραγωγών 

διανοµής εντός της ψευδοροφής του γυναικωνίτη. Η υφιστάµενη µονάδα αεροθέρµανσης θα 

παραµείνει. Η εσωτερική κλιµατιστική µονάδα θα συνδεθεί σε κατάλληλο πλένουµ και στη συνέχεια 

παράλληλα µε την µονάδα αεροθέρµανσης, στο δίκτυο αεραγωγών. Όλοι οι αεραγωγοί θα 

µονωθούν εξωτερικά για την  αποφυγή εφίδρωσης. Τα στόµια επί της ψευδοροφής θα 

αντικατασταθούν µε άλλα στο χρώµα της ψευδοροφής. 

Η µεταφορά της µονάδας, για την τοποθέτησή της εντός της στέγης, θα γίνει από το εσωτερικό του 

ναού. Η µονάδα θα µεταφερθεί εντός του ναού και θα ανυψωθεί µε κατάλληλο ανυψωτικό τρέιλερ. 

Για την είσοδο  εντός της στέγης θα αφαιρεθούν όσα σανίδια της ψευδοροφής απαιτείται. 

Όλοι οι αεραγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν για την διανοµή του αέρα στον χώρο, υπάρχοντες και 

νέοι, θα είναι θερµικά µονωµένοι για την αποφυγή εφίδρωσης. Οι ορατοί θα είναι διπλού 

τοιχώµατος και οι µη ορατοί µε εξωτερική θερµοµόνωση. Για την ελαχιστοποίηση του θορύβου των 

εσωτερικών κλιµατιστικών µονάδων, θα τοποθετηθούν ηχοπαγίδες στους αεραγωγούς διανοµής, 

ιδιαίτερα εντός της στέγης.   

Ο ανάδοχος θα µεριµνήσει για την κατασκευή διατάξεων επιστροφής µικρής ποσότητας αέρα στις 

εσωτερικές µονάδες, µε χρήση στοµίου / ων επιστροφής στην ψευδοροφή ή µε λήψη αέρα 

επιστροφής από το ιερό στις αντίστοιχες µονάδες, που µπορεί να γίνει ακριβώς δίπλα από τα 

στόµια εισόδου στα δύο παράθυρα. 

Η όδευση των χαλκοσωλήνων (Φ22mm & Φ12mm) και καλωδίων διασύνδεσης των µονάδων 

(3x1,5mm2 & 2x1mm2) θα γίνει µε τον διακριτικότερο τρόπο, σύµφωνα και µε τις υποδείξεις των 

σχεδίων. Η είσοδος των χαλκοσωλήνων εντός της σκεπής για την σύνδεση της αντίστοιχης 

εσωτερικής µονάδας θα γίνει από την πλευρά του καµπαναριού, κάτω από το περιµετρικό γείσο 
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της κεντρικής σκεπής του ναού, όπου υπάρχει σειρά τούβλων που τοποθετήθηκαν κατά την 

επισκευή της. Για την είσοδο εντός της στέγης θα αφαιρεθεί ένα τούβλο. 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των µονάδων, εσωτερικών και εξωτερικών, θα γίνει µε ανεξάρτητο 

καλώδιο διατοµής 5x16mm2, το οποίο θα αναχωρεί µε τα κατάλληλα µέσα προστασίας και 

διακοπής από τον γενικό πίνακα του ναού, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην πλευρική είσοδο από το 

βόρειο κλείτος. Ο ανάδοχος προµηθευτής θα εγκαταστήσει νέο πίνακα διανοµής µε τα κατάλληλα 

µέσα διακοπής και προστασίας για την τροφοδοσία των κλιµατιστικών µονάδων, εσωτερικών και 

εξωτερικών, µε ανεξάρτητη τροφοδοσία της καθεµιάς µονάδας από τον συγκεκριµένο πίνακα 

διανοµής. Η θέση του πίνακα διανοµής θα συµφωνηθεί µε την υπηρεσία, ενώ οι οδεύσεις των 

ηλεκτρικών γραµµών θα γίνουν κατά το δυνατόν διακριτικότερες, µε εκµετάλλευση κατά το δυνατόν 

του εσωτερικού της στέγης ή/και παράλληλα µε το δίκτυο χαλκοσωλήνων και σε συµφωνία µε την 

υπηρεσία. Αντίστοιχα ισχύει και για τις καλωδιώσεις αυτοµατισµού – επικοινωνίας των µονάδων 

µεταξύ τους. 

Η αναφορά σε διαστάσεις και βάρη του εξοπλισµού, όπως και οι φωτογραφίες, περιλαµβάνονται 

για την απόκτηση αντίληψης του µεγέθους του εξοπλισµού από µη ειδικούς και σε καµία 

περίπτωση δεν αποτελούν παράγοντα αποκλεισµού προσφερόµενου εξοπλισµού, εφόσον 

πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις. 
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2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

22..11  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

Οι παρακάτω κανονισµοί λήφθηκαν υπόψη κατά την διαστασιολόγηση και επιλογή του εξοπλισµού 

Ψύξης και Θέρµανσης.  

• Κανονισµός θερµοµονωτικής επάρκειας κτηρίων όπως αυτός καθορίζεται στον 

Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) 

• Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. «Αναλυτικές Εθνικές 

Προδιαγραφές Παραµέτρων για τον Υπολογισµό της Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτηρίων και την Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης». Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 

20701-1 

• Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. «Εγκαταστάσεις σε κτίρια : 

«Εγκαταστάσεις σε κτήρια : Κλιµατισµός κτηριακών χώρων.» Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2483/86 

• Κανονισµοί DIN 4701. Υπολογισµός Θερµικών απωλειών για την απλή θέρµανση 

χώρων.  

• Κανονισµούς και εγχειρίδια 

α) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik 

β) VDI Kuehlastregeln, VDI 2078 

γ) Carrier Handbook of Air Conditioning System Design 

δ) Αερισµός και Κλιµατισµός Κ. Λέφα 

• Κτιριοδοµικός Κανονισµός. 

• Εθνικοί και διεθνής κανονισµοί για τη µελέτη και την εγκατάσταση συστηµάτων 

πολυδιαιρούµενων συστηµάτων, κλιµατισµού άµεσης εκτόνωσης, µεταβλητής ροής 

µε οικολογικό ψυκτικό µέσο R410Α ή R32. 

• Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

22..22  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΗΗΚΚΕΕΣΣ      

Οι εσωτερικές συνθήκες των χώρων που µελετήθηκαν, καθορίστηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

όπως αυτές ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010.  

  

ΧΩΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΧΕΙΜΩΝΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΧΕΙΜΩΝΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΘΕΡΟΥΣ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΘΕΡΟΥΣ 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 20°C 35% 26°C 45% 
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22..33  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΗΗΚΚΕΕΣΣ    

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΟΥΣ : 33°C  

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ : 41%  

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ : -8°C 

22..44  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ    

2.4.1 Πολυδιαιρούµενο αερόψυκτο σύστηµα κλιµατισµού άµεσης εκτόνωσης, µεταβλητής 

ροής µε οικολογικό ψυκτικό µέσο R410Α ή R32  

Το σύστηµα θα τοποθετηθεί  για να καλύψει τα ψυκτικά φορτία του ναού. Η επιλογή θα γίνει µε 

κριτήριο την ελάχιστη απαίτηση σε ψύξη, ωστόσο θα χρησιµοποιείται και στην θέρµανση. Κατά την 

επιλογή του συστήµατος λήφθηκε υπόψη πως δεν επιτρέπεται καµία παρέµβαση επί των όψεων, 

καµία εκσκαφή και χρησιµοποίηση / εκµετάλλευση υπαρχόντων υποδοµών.  

Το σύστηµα θα αποτελείται από συστοιχία δύο (2) εξωτερικών µονάδων  και τριών (3) εσωτερικών, 

στατικής πίεσης – external static pressure - ESP όπως εξειδικεύεται στη συνέχεια, µε συνολική 

ψυκτική απόδοση συστήµατος 84KW (272970Btu/h). Θα είναι πολυδιαιρούµενου τύπου VRV 

(VRF), µε υψηλό βαθµό απόδοσης, τόσο σε ολικό όσο και σε µερικό φορτίο, σε ψύξη και 

θέρµανση.  

Οι δύο εσωτερικές µονάδες, συνολικής ψυκτικής ισχύος 56KW (187500Btu/h), εξωτερικής στατικής 

πίεσης ESP>200Pa, στάθµης ηχητικής πίεσης όχι µεγαλύτερης των 48dBA στην µεγαλύτερη 

ταχύτητα του ανεµιστήρα, τύπου καναλάτες, θα τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά του ναού, 

εκεί όπου σήµερα είναι τοποθετηµένοι οι ανεµιστήρες αερισµού, τους οποίους και θα 

αντικαταστήσουν. Από τους ανεµιστήρες αναχωρούν οι ήδη εγκατεστηµένοι αεραγωγοί 

προσαγωγής νωπού αέρα εκατέρωθεν του Ναού, µέχρι και το τέµπλο – πίσω πλευρά. Οι 

υφιστάµενοι αεραγωγοί είναι γενικής διάστασης 500 Χ 250 και είναι βαµµένοι εξωτερικά σε καφέ 

απόχρωση. Οι αεραγωγοί αυτοί θα αφαιρεθούν, ώστε να τοποθετηθούν στη θέση τους αεραγωγοί 

ίδιων εξωτερικών διαστάσεων, διπλού τοιχώµατος όµως, µε εσωτερική µόνωση υαλοβάµβακα ή 

φρελέν ή παρόµοιο µονωτικό υλικό, σε πάχος του διπλού τοιχώµατος ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποφυγή εφίδρωσης της εξωτερικής επιφάνειας των αεραγωγών κατά την λειτουργία στην ψύξη. Οι 

εύκαµπτοι ορατοί αεραγωγοί Φ400 που εισέρχονται στο τέµπλο θα αντικατασταθούν επίσης µε 

όµοιους αεραγωγούς, όχι εύκαµπτους, διπλού τοιχώµατος µε µόνωση. Οι αεραγωγοί θα βαφούν 

εξωτερικά στο ίδιο ακριβώς χρώµα µε τους υφιστάµενους αεραγωγούς – καφέ απόχρωση. Οι 

υφιστάµενοι αεραγωγοί µπορούν επίσης να επαναχρησιµοποιηθούν, εφόσον µετατραπούν µε 

διπλό τοίχωµα και την εσωτερική µόνωση. Όσοι µη ορατοί αεραγωγοί, από εκείνους που 

βρίσκονται πίσω από το τέµπλο, παραµείνουν, θα µονωθούν εξωτερικά για την αποφυγή 

εφίδρωσης, µε µονωτικό υλικό τύπου φερλέν ή αρµαφλέξ. Τα υφιστάµενα στόµια πίσω από το 

Τέµπλο, θα διατηρηθούν και θα χρησιµοποιηθούν σαν στόµια προσαγωγής. Ο ανάδοχος θα 
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εξετάσει το ενδεχόµενο αντικατάστασης των στοµίων µε άλλα καταλληλότερου βεληνεκούς, για την 

κάλυψη του χώρου από το τέµπλο µέχρι το κέντρο του ναού. Θα µεριµνήσει επίσης και για την 

προσθήκη µικρότερων στοµίων στους αεραγωγούς πίσω από το τέµπλο για την διοχέτευση αέρα 

και προς την πλευρά του Ιερού. 

Η τρίτη εσωτερική µονάδα, ψυκτικής ισχύος 28KW (95540Btu/h), εξωτερικής στατικής πίεσης 

ESP>250Pa, στάθµης ηχητικής πίεσης όχι µεγαλύτερης των 48dBA στην µεγαλύτερη ταχύτητα του 

ανεµιστήρα, τύπου καναλάτη, θα εγκατασταθεί εντός της σκεπής του ναού, επάνω από την 

ψευδοροφή, στο χώρο του γυναικωνίτη, στο σηµείο όπου σήµερα βρίσκεται ο ανεµιστήρας και το 

θερµαντικό στοιχείο νερού που τροφοδοτείται από το δίκτυο τηλεθέρµανσης. Η καναλάτη µονάδα 

µέσω κατάλληλου plenum θα συνδεθεί στο υφιστάµενο δίκτυο αεραγωγών διανοµής εντός της 

ψευδοροφής του γυναικωνίτη. Η υφιστάµενη µονάδα αεροθέρµανσης θα παραµείνει. Η εσωτερική 

κλιµατιστική µονάδα θα συνδεθεί σε κατάλληλο πλένουµ και στη συνέχεια παράλληλα µε την 

µονάδα αεροθέρµανσης, στο δίκτυο αεραγωγών. Όλοι οι αεραγωγοί θα µονωθούν εξωτερικά για 

την  αποφυγή εφίδρωσης. Τα στόµια επί της ψευδοροφής θα αντικατασταθούν µε άλλα στο χρώµα 

της ψευδοροφής. 

Η µεταφορά της µονάδας, για την τοποθέτησή της εντός της στέγης, θα γίνει από το εσωτερικό του 

ναού. Η µονάδα θα µεταφερθεί εντός του ναού και θα ανυψωθεί µε κατάλληλο ανυψωτικό τρέιλερ. 

Για την είσοδο  εντός της στέγης θα αφαιρεθούν όσα σανίδια της ψευδοροφής απαιτείται. 

Όλοι οι αεραγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν για την διανοµή του αέρα στον χώρο, υπάρχοντες και 

νέοι, θα είναι θερµικά µονωµένοι για την αποφυγή εφίδρωσης. Οι ορατοί θα είναι διπλού 

τοιχώµατος και οι µη ορατοί µε εξωτερική θερµοµόνωση. Για την ελαχιστοποίηση του θορύβου των 

εσωτερικών κλιµατιστικών µονάδων, θα τοποθετηθούν ηχοπαγίδες στους αεραγωγούς διανοµής, 

ιδιαίτερα εντός της στέγης.   

Ο ανάδοχος θα µεριµνήσει για την κατασκευή διατάξεων επιστροφής µικρής ποσότητας αέρα στις 

εσωτερικές µονάδες, µε χρήση στοµίου / ων επιστροφής στην ψευδοροφή ή µε λήψη αέρα 

επιστροφής από το ιερό στις αντίστοιχες µονάδες, που µπορεί να γίνει ακριβώς δίπλα από τα 

στόµια εισόδου στα δύο παράθυρα. 

Η όδευση των χαλκοσωλήνων και καλωδίων διασύνδεσης των µονάδων θα γίνει µε τον 

διακριτικότερο τρόπο, σύµφωνα και µε τις υποδείξεις των σχεδίων. Η είσοδος των χαλκοσωλήνων 

εντός της σκεπής για την σύνδεση της αντίστοιχης εσωτερικής µονάδας θα γίνει από την πλευρά 

του καµπαναριού, κάτω από το περιµετρικό γείσο της κεντρικής σκεπής του ναού, όπου υπάρχει 

σειρά τούβλων που τοποθετήθηκαν κατά την επισκευή της. Για την είσοδο εντός της στέγης θα 

αφαιρεθεί ένα τούβλο. 

Η διαστασιολόγηση του συστήµατος έγινε ώστε να καλύπτει το 80% περίπου της ονοµαστικής 

ισχύος, βελτιστοποιώντας στις συγκεκριµένες συνθήκες τον συντελεστή COP της µονάδας (άνω 

του 3.5). Οι µονάδες κλιµατισµού θα διαθέτουν αισθητήρα πίεσης ψυκτικού µέσου,  έτσι ώστε να 

βελτιστοποιείται η απόδοση όλων των εσωτερικών µονάδων καθώς και της συνολικής αντίστασης 

του δικτύου σωληνώσεων.  
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Τα µεγέθη και η ποιότητα των ψυκτικών σωληνώσεων (χαλκός) θα πρέπει να είναι κατάλληλα για 

το ψυκτικό µέσο R410A ή R32. Η όδευση των χαλκοσωλήνων διασύνδεσης θα γίνει κατά το 

δυνατόν διακριτικότερη, µε εκµετάλλευση της στέγης ή υπαρχόντων υποδοµών καναλιών, κατά 

περίπτωση.  

Οι εξωτερικές µονάδες θα τοποθετηθούν επί του τοίχου του κτιρίου του δηµαρχείου, δίπλα στο 

καµπαναριό. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε µεταλλικές βάσεις που θα κατασκευάσει ή θα 

προµηθεύσει ο ανάδοχος, από µεταλλικά προφίλ και προστατευµένες έναντι διάβρωσης µε 

κατάλληλη βαφή. Οι βάσεις θα έχουν ύψος τουλάχιστον 20cm από το δάπεδο, για το ευχερή 

καθαρισµό, αλλά και για την αποφυγή δυσλειτουργίας των ανεµιστήρων στην περίπτωση ισχυρής 

χιονόπτωσης.  

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των µονάδων, εσωτερικών και εξωτερικών, θα γίνει µε ανεξάρτητο δίκτυο 

το οποίο θα αναχωρεί µε τα κατάλληλα µέσα προστασίας και διακοπής από τον γενικό πίνακα του 

ναού, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην πλευρική είσοδο από το βόρειο κλίτος. Ο ανάδοχος 

προµηθευτής θα εγκαταστήσει νέο πίνακα διανοµής µε τα κατάλληλα µέσα διακοπής και 

προστασίας για την τροφοδοσία των κλιµατιστικών µονάδων, εσωτερικών και εξωτερικών, µε 

ανεξάρτητη τροφοδοσία της καθεµιάς µονάδας από τον συγκεκριµένο πίνακα διανοµής. Η θέση του 

πίνακα διανοµής θα συµφωνηθεί µε την υπηρεσία, ενώ οι οδεύσεις των ηλεκτρικών γραµµών θα 

γίνουν κατά το δυνατόν διακριτικότερες, µε εκµετάλλευση κατά το δυνατόν του εσωτερικού της 

στέγης ή/και παράλληλα µε το δίκτυο χαλκοσωλήνων και σε συµφωνία µε την υπηρεσία. Αντίστοιχα 

ισχύει και για τις καλωδιώσεις αυτοµατισµού – επικοινωνίας των µονάδων µεταξύ τους. 

Επισηµαίνεται ότι για τις προαναφερόµενες παρεµβάσεις θα υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της 

αρχαιολογικής υπηρεσίας, και κατά την υλοποίηση του έργου θα υπάρχει εποπτεία από την 

υπηρεσία.  

22..55  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΣΣΕΕΙΙΣΣ    

Όλος ο µηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός θα είναι καινούργιος και αµεταχείριστος. 

Αυτό θα πιστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, η οποία θα συνοδεύει τα σχετικά 

δελτία αποστολής.  

Όλες οι οµοειδείς µονάδες του εξοπλισµού πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής και 

τα οµοειδή εξαρτήµατα οµοίων µονάδων θα είναι εναλλάξιµα µεταξύ τους. 

Στο σώµα των µηχανηµάτων ή συσκευών θα είναι τυπωµένα ανάγλυφα ή θα υπάρχει 

προσαρµοσµένη πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον τύπο του µηχανήµατος, τον 

αριθµό κατασκευής (Serial number S/N) και, όπου απαιτείται, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

λειτουργίας του. 

Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά και εξαρτήµατα θα παραδοθούν τελείως εγκατεστηµένα, 

υδραυλικά και ηλεκτρικά συνδεδεµένα και σε κατάσταση άριστης λειτουργίας, σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές αλλά και τις λειτουργικές απαιτήσεις. 
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Ο βασικός εξοπλισµός θα συνοδεύεται από σχέδια, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες λειτουργίας και 

συντήρησης σε ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται επίσης µε τα απαραίτητα έντυπα στα οποία 

προσδιορίζονται τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. 

Όλος ο εξοπλισµός και υλικά του έργου θα συνοδεύεται από πιστοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας κατά ISO 9001.  

Για τον εξοπλισµό και υλικά που προβλέπεται από την κείµενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία, θα φέρουν πιστοποίηση CE (π.χ. εξοπλισµός που υπόκειται σε υπερπίεση, 

ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, κλπ), και ιδιαίτερα σύµφωνα µε την οδηγία 

PED (Pressure Equipment Directive), όπου απαιτείται.  
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3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

33..11  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Τα συστήµατα κλιµατισµού που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πολυδιαιρούµενες-πολυζωνικές 

αερόψυκτες αντλίες θερµότητας INVERTER απ'ευθείας εκτόνωσης, µεταβλητής ροής ψυκτικού 

µέσου R410A ή R32. Προβλέπεται η τοποθέτηση συστηµάτων σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή. 

Όλες οι εξωτερικές µονάδες για τα συστήµατα που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι µε δισωλήνια 

διανοµή ψυκτικού υγρού και θα έχουν ονοµαστική απόδοση: 

Οι ονοµαστικές αποδόσεις ισχύουν για τις εξής συνθήκες: 

Ψύξη : θερµοκρασία περιβάλλοντος = 35°CDB 

: θερµοκρασία εσωτερικού χώρου = 27 °CDB/19° CWB 

Θέρµανση : θερµοκρασία περιβάλλοντος = 7 °CDB/6° CWB 

: θερµοκρασία εσωτερικού χώρου = 20°CDB 

Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές µονάδες θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένες και ελεγµένες στο 

εργοστάσιο κατασκευής τους, πλήρεις µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα λειτουργίας και ελέγχου. 

Επίσης θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες & πιστοποιηµένες σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισµούς ασφάλειας και να διαθέτουν σήµανση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα είναι 

πιστοποιηµένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστηµα εξασφάλισης της ποιότητας ) & κατά ISO 

14001 ( όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση ) . 

Το ποσό του ψυκτικού µέσου το οποίο θα κυκλοφορεί στο κάθε σύστηµα δεν θα είναι σταθερό 

αλλά θα µεταβάλλεται ανάλογα µε την ζητούµενη ισχύ από τις εσωτερικές µονάδες. Αντίστοιχα θα 

µεταβάλλεται και η αποδιδόµενη ισχύς της κάθε εξωτερικής µονάδας έτσι ώστε η κατανάλωση 

ενέργειας να µειώνεται και το σύστηµα να µπορεί να ανταπεξέλθει γρήγορα και αποδοτικά στις 

αυξοµειώσεις του ζητούµενου φορτίου. 

Το ψυκτικό µέσο των ανωτέρω συστηµάτων κλιµατισµού θα είναι το R-410a. 

33..22  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  

Το εξωτερικό περίβληµα της µονάδας θα πρέπει να κατασκευασµένο απο χαλυβδοέλασµα 

επικαλλυµένο µε πολυεστερική βαφή και ψηµένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει µεγάλη αντίσταση 

στην διάβρωση.Το χρώµα της µονάδας θα είναι λευκό ή απόχρωση του λευκού, ενώ οι γρίλιες 

εξόδου του αέρα από τους ανεµιστήρες θα διαθέτουν µεταλλικό προστατευτικό µε πλαστική 

επικάλυψη. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα, όπως και το κάλυµµα του ανεµιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα είναι 

ειδικά διαµορφωµένα να µειώνουν τη συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεµιστήρα. 
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Οι µονάδες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τροφοδότηση από τριφασική παροχή ρεύµατος 380 - 

415V / 50 Hz & θα έχουν την δυνατότητα της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας στις 

παρακάτω θερµοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος : 

Ψύξη : Από -5 °C DB έως 43 °C DB  

Θέρµανση : Από -20 °C WB έως 15 °C WB 

Η πτώση απόδοσης της κάθε εξωτερικής µονάδας σε σχέση µε την εξωτερική θερµοκρασία 
δεν θα πρέπει να υπερβάινει τα παρακάτω: 

Λειτουργία Θέρµανσης 

Εξωτερική θερµοκρασία (oC) Πτώση απόδοσης (%) 

0 oC 6% 

-5 oC 14% 

-10 oC 24% 

Λειτουργία Ψύξης 

Εξωτερική θερµοκρασία (oC) Πτώση απόδοσης (%) 

40 oC 4% 

Η κάθε εξωτερική µονάδα θα διαθέτει έναν (ή δύο, αναλόγως της ισχύος) ερµητικού τύπου 

σπειροειδή συµπιεστή υψηλής πίεσης (scroll) µε ηλεκτρονικό έλεγχο inverter µε δυνατότητα 

γραµµικού ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής ώστε να ακολουθεί τις αλλαγές στις απαιτήσεις 

ψύξης και θέρµανσης. Ο συµπιεστής θα οδηγείται από κινητήρα µεταβλητών στροφών "DC 

INVERTER" δίνοντας έτσι την δυνατότητα αλλαγής της συχνότητας και εποµένως µεταβολή της 

παροχής ψυκτικού όγκου στο κύκλωµα. Η συχνότητα θα αλλάζει αυξητικά µε αρκετά βήµατα έτσι 

ώστε η αλλαγή στην αποδιδόµενη ισχύ να προσεγγίζεται γραµµικά. 

Τα τυλίγµατα του κινητήρα θα πρέπει να είναι προσεκτικά κατασκευασµένα έτσι ώστε, να 

επιτυγχάνεται η ασφαλής και οµαλή λειτουργία αποφεύγοντας τον κίνδυνο βλάβης λόγω της 

συνεχούς αλλαγής της συχνότητας και της τάσης. Για την προστασία συµπύκνωσης του λαδιού σε 

χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίας ο συµπιεστής θα πρέπει να προφυλάσσεται µε την ύπαρξη 

ηλεκτρικού θερµαντήρα στο δοχείο αποθήκευσης λαδιού. 

Ο συµπιεστής θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση όλων των 

κινούµενων µερών του ακόµη και στα πιο δύσκολα σηµεία και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 

λειτουργίας, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του. 

Ο εναλλάκτης θερµότητας της εξωτερικής µονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από 

σωλήνες χαλκού ή αλουµινίου µε εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για 

αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης. 
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Επίσης θα έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική κατεργασία για αντιδιαβρωτική 

προστασία, στο εργοστάσιο κατασκευής του. 

Η εξωτερική µονάδα πρέπει να διαθέτει ανεµιστήρα-ες µεταβαλλόµενων στροφών. 

Η µεταβολή των στροφών των κινητήρων ανεµιστήρων, είναι συνεχής µέσω θυρίστορ σε 

απεριόριστα βήµατα λειτουργίας. Ο έλεγχος των στροφών βασίζεται στην πίεση κατάθλιψης του 

ψυκτικού µέσου, εξασφαλίζοντας σωστή ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ακόµη και κάτω από 

ακραίες θερµοκρασίες. 

Η φτερωτή θα είναι κατασκευασµένη από πλαστικό ή συνθετικό υλικό, διασφαλίζοντας µέγιστη 

παροχή αέρα και χαµηλά επίπεδα στάθµης θορύβου. Οι ανεµιστήρες των εξωτερικών µονάδων θα 

έχουν προστατευτικό κάλυµµα, έτσι ώστε να αποτρέπεται η είσοδος αντικειµένων µέσα στην 

µονάδα. Το κάλυµµα θα έχει ειδικό σχεδιασµό και κατασκευή για την µείωση της εξωτερικής 

στατικής πίεσης. 

Οι εξωτερικές µονάδες θα είναι αερόψυκτες κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση Όλα τα 

µηχανικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά µέρη τους θα βρίσκονται εντός ενισχυµένου περιβλήµατος 

κατασκευασµένου από χαλυβδοελάσµατα βαµµένα µε ειδική συνθετική βαφή φούρνου ώστε να 

παρέχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. 

Η πρόσβαση προς τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη της µονάδος θα γίνεται µέσω ειδικών 

αφαιρούµενων καλυµµάτων εξασφαλίζοντας τη σωστή και εύκολη συντήρηση. 

Οι εξωτερικές µονάδες θα διαθέτουν: ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστές, 

διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές ασφαλείας των κινητήρων των ανεµιστήρων, ρελέ 

υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες τριχοειδείς 

βαλβίδες, βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού µέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους 

απαραίτητους αισθητήρες για µία ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. 

Όλες οι εξωτερικές µονάδες θα είναι κατασκευαστικά ίδιες (ίδιος τύπος και µοντέλο). 

Η κάθε εξωτερική µονάδα θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί µε εσωτερικές µονάδες διαφόρων 

τύπων και αποδόσεων από 8.000 εως και 50.000 BTU/H. H ισχύς των εσωτερικών µονάδων σε 

ένα σύστηµα θα µπορεί να ανέλθει έως το 130% της ονοµαστικής ισχύος της εξωτερικής µονάδας, 

καλύπτοντας έτσι είτε ετεροχρονισµό στη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων είτε διαφορές στον 

προσανατολισµό των χώρων. 

H εξωτερική µονάδα θα έχει δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης από 8 -100%, ώστε ακόµη και µια 

µικρή εσωτερική µονάδα να µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα χωρίς συνεχή ON-OFF του 

συµπιεστή γεγονός που θα προκαλούσε τόσο το πάγωµα του στοιχείου, όσο και τη γρήγορη φθορά 

του συµπιεστή. 

Οι εξωτερικές µονάδες θα µπορούν να συνδεθούν σε συστοιχίες 2 , 3 ή 4 µονάδων, οι οποίες θα 

µπορούν να συνδεθούν ψυκτικά µεταξύ των, ώστε να προκύψει ένα ενιαίο ψυκτικό κύκλωµα. Σε µια 

συστοιχία, µία εκ των µονάδων θα είναι η κύρια µονάδα ενώ οι υπόλοιπες θα είναι δευτερεύουσες  

(Main Units & Sub Units) 
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Λαµβάνοντας υπόψη ότι η δηµιουργία (χτίσιµο) πάγου παρατηρείται σε εξωτερικές θερµοκρασίες 

από - 7° C έως +7°C (εξαρτάται από τα επίπεδα σχετικής υγρασίας), η εξωτερική µονάδα θα 

πρέπει να έχει ειδική αντιπαγωτική λειτουργία σύµφωνα µε την οποία θα εξασφαλίζεται συνεχής 

άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου καθόλη την διάρκεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας. Η 

αντιπαγωτική λειτουργία θα πρέπει να γίνεται τακτικά και θα βασίζεται σε ειδικό πρόγραµµα το 

οποίο θα λαµβάνει υπόψη του, το χρόνο λειτουργίας της µονάδος και τη διαφορά µεταξύ 

εξωτερικής θερµοκρασίας (περιβάλλον) και της θερµοκρασίας εξάτµισης στον εναλλάκτη της 

µονάδας , έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των εναλλακτών της εξωτερικής 

µονάδας. 

Κατά τη λειτουργία της απόψυξης ο συµπιεστής Inverter θα λειτουργεί στο µέγιστο των στροφών 

του, για ελαχιστοποίηση του χρόνου διαδικασίας. 

Η αντιπαγωτική λειτουργία στην εξωτερική µονάδα θα επιτυγχάνεται µε αντιστροφή του ψυκτικού 

κύκλου. Κατά την διάρκεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας ο εναλλάκτης της εξωτερικής µονάδας 

γίνεται συµπυκνωτής, έτσι το υπέρθερµο αέριο από τον συµπιεστή θα χρησιµοποιηθεί για το 

λιώσιµο του πάγου στον εναλλάκτη. Για την αποφυγή κρύων ρευµάτων αέρα αλλά και την 

απορρόφηση θερµότητας από τον εσωτερικό χώρο, οι εσωτερικές µονάδες θα σταµατούν την 

λειτουργία των ανεµιστήρων. 

Όλες οι εξωτερικές µονάδες θα πρέπει να έχουν λειτουργία αυτόµατης πλήρωσης ψυκτικού υγρού, 

έτσι ώστε να προστίθεται αυτόµατα η επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού. Αυτή η λειτουργία 

διασφαλίζει την λειτουργία του συστήµατος σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τα χαρακτηριστικά του 

κατασκευαστή. Επιπρόσθετα, µέσω αυτής της διαδικασίας ο εγκαταστάτης θα µπορεί πολύ 

γρήγορα στο µέλλον να κάνει έλεγχο διαρροής στο σύστηµα. Η λειτουργία του συστήµατος µε την 

σωστή ποσότητα ψυκτικού υγρού διασφαλίζει την αποδοτική και οικονοµική λειτουργία του 

συστήµατος, την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το συνολικό πραγµατικό µήκος ψυκτικών σωληνώσεων σε κάθε σύστηµα θα πρέπει να έχει την 

δυνατότητα να φτάσει τα 1.000 µέτρα, ενώ η απόσταση µεταξύ των εξωτερικών µονάδων και της 

πιό αποµακρυσµένης εσωτερικής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 165 µέτρα. Η 

µέγιστη υψοµετρική διαφορά µεταξύ των εξωτερικών µονάδων και της πιό αποµακρυσµένης 

εσωτερικής θα πρέπει να µπορεί να φτάσει τα 50 µέτρα. Η υψοµετρική διαφορά µεταξύ δύο 

εσωτερικών µονάδων που ανήκουν στο ίδιο ψυκτικό κύκλωµα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

φτάσει έως 15 µέτρα. Η απόσταση µεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωµα και της 

πιό αποµακρυσµένης µονάδας θα πρέπει να µπορεί να φτάσει τα 40 µέτρα. 

Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα ψυκτικών σωληνώσεων 

είτε ενιαίας είτε κλιµακούµενης διατοµής, ώστε να εξασφαλίζεται αφ' ενός η ευκολία στην 

εγκατάσταση και αφ' ετέρου η δυνατότητα προσθήκης κάποιων εσωτερικών µονάδων στο υπάρχον 

δίκτυο, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του συνόλου των σωληνώσεων ή µέρους αυτών. 

Οι εξωτερικές µονάδες θα πρέπει να έχουν υψηλό συντελεστή απόδοσης ρυθµό ενεργειακής 

αποδοτικότητας και ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου τουλάχιστον ως εξής: 
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Ονοµαστική ψυκτική ισχύς Χαρακτηριστικά µεγέθη επιδόσεων  

εξωτερικών µονάδων 
< 30KW > 30KW 

SEER >=6,8 >=6,0 

SCOP >=4,3 >=4,0 

EER (35oCDB-27oCDB/19oCWB) >=2,3 >=2,1 

COP (20oC-7oCDB/6oCWB) >=6,4 >=6,3 

Στάθµη ηχητικής πίεσης dBA <=58 <=64 

Η στάθµη ηχητικής πίεσης θορύβου να έχει µετρηθεί στις ακόλουθες εργαστηριακές συνθήκες : 

• 1 µέτρο από την µπροστινή επιφάνεια της µονάδας 

• 1,5 µέτρο από το επίπεδο του δαπέδου 

Οι εξωτερικές µονάδες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 18 εσωτερικών 

µονάδων ανά εξωτερική µονάδα και σύστηµα. 

Οι εξωτερικές µονάδες θα πρέπει να έχουν τεχνολογία «οµαλής έναρξης - soft start», έτσι ώστε να 

απορροφούν λιγότερο ρεύµα κατά την εκκίνηση, να µειώνεται το µέγεθος του απαιτούµενου 

ηλεκτρολογικού πίνακα, και να µειώνεται η καταπόνηση στα επιµέρους µέρη της εξωτερικής 

µονάδας (π.χ. συµπιεστής, κινητήρες). 

Η φόρτιση του κυκλώµατος µε το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήµατος θα 

πρέπει να µπορεί να γίνει είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα. Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόµατη 

πλήρωση , το σύστηµα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης όταν ανιχνεύσει διαρροή 

ψυκτικού µέσου από το κύκλωµα. 

Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας, ο τεχνικός συντήρησης θα πρέπει να µπορεί να εκτελέσει 

λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώµατος στις εξωτερικές 

µονάδες ) ή Pump Out ( συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώµατος στις εσωτερικές 

µονάδες ) ώστε να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση µε 

ψυκτικό µέσο. 

Το σύστηµα θα µπορεί να ανιχνεύει αυτόµατα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε 

ηλεκτρολογικές. 

Όλα τα συστήµατα θα έχουν την δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της αυτόµατης 

επανεκκίνησης της εσωτερικής µονάδας µετά από διακοπή ρεύµατος ή βλάβη. Επίσης το σύστηµα 

θα µπορεί να παραµείνει σε λειτουργία ακόµα και µετά την διακοπή ρεύµατος σε µια εσωτερική 

µονάδα. 

Η κάθε εξωτερική µονάδα θα πρεπει να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών και σύστηµα 

παροχής πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος. 

Ο κωδικός βλάβης ή οι πληροφορίες θα δίνονται µε ψηφιακή ένδειξη η οποία είναι εγκατεστηµένη 

σε πλακέτα της εξωτερικής µονάδας. 
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Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος είναι: 

- Συνολική ισχύς εσωτερικών µονάδων που βρίσκονται υπό συνθήκες ζήτησης φορτίου 

- Συχνότητα λειτουργίας συµπιεστή inverter 

- Βήµα λειτουργίας εξωτερικού ανεµιστήρα 

- Θέση λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων εξωτερικής µονάδας 

- Πίεση κατάθλιψης 

- Πίεση αναρρόφησης 

- Θερµοκρασία αερίου στην έξοδο του συµπιεστή (κατάθλιψη) 

- Θερµοκρασία εξάτµισης κατά τη λειτουργία της θέρµανσης 

- Εξωτερική θερµοκρασία 

- Ένταση ρεύµατος συµπιεστή 

- Θέση λειτουργίας εκτονωτικής βαλβίδας κάθε εσωτερικής µονάδας 

- Θερµοκρασία υγρού ψυκτικού µέσου στον εναλλάκτη κάθε εσωτερικής µονάδας 

- Θερµοκρασία αερίου ψυκτικού µέσου στον εναλλάκτη κάθε εσωτερικής µονάδας 

- Θερµοκρασία αέρα στην επιστροφή κάθε εσωτερικής µονάδας 

- Θερµοκρασία αέρα στην έξοδο κάθε εσωτερικής µονάδας 

- Μέγεθος κάθε εσωτερικής µονάδος 

- Αιτία παύσης λειτουργίας για κάθε εσωτερική µονάδα 

- Ένδειξη τελευταίου κωδικού βλάβης που είχε σαν αποτέλεσµα την παύση λειτουργίας 
της εξωτερικής µονάδας 

- Αιτία παύσης του inverter 

- Συνολική ισχύς των εγκατεστηµένων εσωτερικών µονάδων 

- Συνολικός αριθµός εγκατεστηµένων εσωτερικών µονάδων 

Οι εξωτερικές µονάδες και οι εσωτερικές µονάδες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να 

συνδεθούν µε σύστηµα ελέγχου διαχείρισης µέσω Η/Υ που µπορεί να ελέγχει έως 16 εξωτερικές 

µονάδες ή έως 128 εσωτερικές, µε τηλεχειρισµό από οποιοδήποτε σηµείο της εγκατάστασης ή 

ακόµα και µέσω Internet. 

Τέλος η εξωτερικές µονάδες εκτός από συµβατικές µπορούν να έχουν και τεχνολογία 

αντικατάστασης (replacement) και να έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν σε πιέσεις χαµηλότερες 

των συµβατικών συστηµάτων R-410a, διατηρώντας όµως υψηλό βαθµό απόδοσης. 

33..33  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  

Οι εσωτερικές µονάδες θα είναι προσυναρµολογηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο εργοστάσιο 

κατασκευής τους και έτοιµες για σύνδεση µε τα δίκτυα ψυκτικού µέσου, συµπυκνωµάτων και 

παροχής ισχύος. 

Oι µονάδες θα διαθέτουν εναλλάκτη θερµότητας, κατασκευασµένο από χαλκοσωλήνες µε 

εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και 
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του συντελεστή απόδοσης. Ο εναλλάκτης θα έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική 

επεξεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία στο εργοστάσιο κατασκευής του. 

Ο ανεµιστήρας των εσωτερικών µονάδων θα είναι πολλαπλών πτερυγίων φυγοκεντρικού τύπου, 

στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος ώστε να εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου και 

απουσία ανεπιθύµητων ταλαντώσεων και κραδασµών. 

Οι εσωτερικές µονάδες θα είναι εξοπλισµένες µε ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο 

της ροής του ψυκτικού µέσου. Ο έλεγχος της βαλβίδας θα γίνεται µέσω microcomputer που 

λαµβάνει υπόψη του την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου (set point), τη θερµοκρασία προσαγωγής 

αέρα στο χώρο και τη θερµοκρασία επιστροφής αέρα από το χώρο. 

Οι εσωτερικές µονάδες τύπου καναλάτης καθώς και κασέτας ψευδοροφής δύο ή τεσσάρων 

κατευθύνσεων θα διαθέτουν αντλία συµπυκνωµάτων µε µανοµετρικό 50cm. 

H διεύθυνση (address) κάθε εσωτερικής µονάδας θα µπορεί να ενεργοποιηθεί είτε αυτόµατα κατά 

την εκκίνηση του συστήµατος, είτε µέσω ρύθµισης σε ρυθµιστικό διακόπτη (dip switch) της 

πλακέτας της µονάδος. 

Μέσω ρύθµισης σε dip switch µπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η αυτόµατη επανεκκίνηση κάθε 

εσωτερικής µονάδος σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος και επαναφοράς. 

Η µονάδα λειτουργεί χωρίς να χάσει τις αρχικές τις ρυθµίσεις (Auto restart after power failure). 

Οι εσωτερικές µονάδες θα είναι κατάλληλες για λειτουργία µε µονοφασικό ρεύµα σε τάση 230Volt. 

Οι καναλάτες µονάδες για σύνδεση µε αεραγωγούς θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Τρεις διαθέσιµες στατικές πιέσεις 

• Χαµηλή κρέµαση, όπου απαιτηθεί από τον χώρο  

• Ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων µε µανοµετρικό 800 mm τουλάχιστον, όπου 

απαιτηθεί για την αποµάκρυνση των συµπυκνωµάτων 

• ∆υνατότητα χρήσης ασύρµατου χειριστηρίου 

• Ελαφριά κατασκευή και λειτουργία µε χαµηλούς κραδασµούς 

• Συνθετικά φίλτρα επιστροφής σε όλες τις µονάδες 

• Κινητήρα ανεµιστήρα συνεχούς ρεύµατος για µείωση ηλεκτροµαγνητικού θορύβου  
 

Οι αποδόσεις θα ισχύουν για τις εξής συνθήκες: 

Ψύξη : θερµοκρασία περιβάλλοντος = 35°CDB 

: θερµοκρασία εσωτερικού χώρου = 27 °CDB/19° CWB 

Θέρµανση : θερµοκρασία περιβάλλοντος = 7 °CDB/6° CWB 

: θερµοκρασία εσωτερικού χώρου = 20°CD 
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Θα έχουν ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου, οι µέσης (έως 200Pa) στατικής πίεσης < 42dB και οι 

υψηλής στατικής πίεσης < 48dB στην υψηλότερη ταχύτητα του ανεµιστήρα. 

Η στάθµη ηχητικής πίεσης θορύβου να έχει µετρηθεί στις ακόλουθες συνθήκες : 

1 µέτρο από την µπροστινή επιφάνεια της µονάδας  

1,5 µέτρο από το επίπεδο του δαπέδου 

33..44  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΩΩΝΝ  

Ο έλεγχος των εσωτερικών µονάδων θα γίνεται µέσω ενσύρµατων χειριστηρίων, εξοπλισµένων µε 

οθόνη υγρών κρυστάλλων. 

Το ενσύρµατο τοπικό χειριστήριο της κάθε εσωτερικής µονάδας θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες 

ελέγχου: 

• Έναρξη - παύση λειτουργίας (On-Off). 

• Επιλογή λειτουργίας (Heat-Cool-Fan-Dry-Auto). 

• Επιλογή ταχύτητας ανεµιστήρα (Hi-Med-Low). 

• Ρύθµιση θερµοκρασίας ανά 1°C . 

• Χρήση θερµοστάτη επί του χειριστηρίου. 

• Προαιρετικές λειτουργίες όπως κλείδωµα, εξοικονόµηση ενέργειας και έξυπνη διατήρηση 

θερµοκρασίας δωµατίου. 

• Επιλογή κίνησης περσίδων (στα µοντέλα µε αυτή τη δυνατότητα) 

• Τέσσερεις ρυθµίσεις χρονοδιακόπτη ανά εβδοµάδα. 

• Σε περίπτωση προβληµάτων µε την παροχή ρεύµατος , οι λειτουργίες ασφαλείας 

διατηρούν τον χρονοδιακόπτη. 

• Αποθήκευση των παραµέτρων λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας πριν την 

τελευταία παύση του συστήµατος. 

• Αυτοδιάγνωση χειριστηρίου µε παροχή κωδικών βλάβης έως και 45, σε περίπτωση 

παρουσίας προβλήµατος. 

• Οµάδες χειρισµού εσωτερικών µονάδων (από 1 έως 16 µονάδες σε κάθε οµάδα). 

• ∆υνατότητα ρύθµισης και επιβεβαίωσης θέσης εσωτερικής µονάδας (address) 

Μέσω της οθόνης υγρών κρυστάλλων δίνονται οι παρακάτω ενδείξεις: 

• Ένδειξη λειτουργίας (RUN) 

• Ένδειξη επιλογής λειτουργίας (Heat-Cool-Fan-Dry) 

• Ένδειξη ταχύτητας ανεµιστήρα (Hi-Med-Low) 
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• Ένδειξη θερµοκρασίας (SET-POINT) 

• Ένδειξη κίνησης περσίδας (στα µοντέλα που έχουν αυτή την δυνατότητα) 

• Ένδειξη λειτουργίας Defrost 

• Ένδειξη ALARM µε ταυτόχρονη εµφάνιση κωδικού βλάβης 

• Ένδειξη ρύπανσης φίλτρων 

• Tρέχουσες παράµετροι λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας 

33..55  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ    

Προβλέπεται η τοποθέτηση ενός κεντρικού χειριστηρίου. Με την τοποθέτηση του κεντρικού 

χειριστηρίου ο χρήστης έχει την δυνατότητα έναρξης και παύσης λειτουργίας είτε κάθε µονάδας 

ξεχωριστά είτε όλων των µονάδων µαζί. 

Το κεντρικό χειριστήριο θα έχει την δυνατότητα ελέγχου όλων των εσωτερικών µονάδων. 

Η ρύθµιση της οµαδοποίησης γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε την ρύθµιση διεύθυνσης των 

εσωτερικών µονάδων. 

Τέλος οι εξωτερικές µονάδες και εσωτερικές µονάδες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να 

συνδεθούν µε σύστηµα ελέγχου διαχείρισης µέσω Η/Υ, µε τηλεχειρισµό από οποιοδήποτε σηµείο 

της εγκατάστασης ή ακόµα και µέσω Internet. 

33..66  ∆∆ΟΟΚΚΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ  ΨΨΥΥΚΚΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  

Κατά την εγκατάσταση των υφιστάµενων συστηµάτων κλιµατισµου VRF θα χρησιµοποιηθούν 

ψυκτικές χαλκοσωλήνες βαρέως τύπου. Η συγκόλλησεις θα γίνουν µε σκληρή κόλληση. Για την 

αποφυγή οξειδώσεων θα γίνει παράλληλη χρήση καθαρού αζώτου. Για την θερµοµόνωση του 

δικτύου των συγκολλήσεων θα χρησιµοποιηθούν µονωτικά πάχους 9mm κατάλληλα για ψυκτική 

χρήση, τα οποία προστατεύονται µε ταινία επικάλυψης σ' όλο το µήκος του δικτύου. Τα καλώδια 

επικοινωνίας θα είναι θωρακισµένα. 

∆ιαδικασία ελέγχου 

Μετά την ολοκλήρωση τοποθέτησης και συγκόλλησης και την διαδικασία επιµελους καθαρισµού 

του δικτύου, αυτό γεµίζεται µε καθαρό άζωτο σε πίεση 41 bar. Μετά από 3-4 ώρες γίνεται έλεγχος 

της πίεσης του δικτύου ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν διαρροές στα σηµεία συγκόλλησης. 

Το δίκτυο παραµένει σε πίεση 15bar µέχρι λίγω πριν την σύνδεση αυτού µε τις εσωτερικές και την 

εξωτερική µονάδα. 

Εκκένωση του δικτύου 

Μετά την σύνδεση στο δίκτυο όλων των εσωτερικών και της εξωτερικής µονάδος εκκενώνεται το 

σύστηµα στα 756 mmHg. Στην συνέχεια διακόπτεται το κενό µε προσθήκη καθαρού αζώτου. Η 

ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται τρεις (3) φορές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η µη ύπαρξη 
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υγρασίας στο σύστηµα. Τέλος εκκενώνεται ξανά το σύστηµα στα 756mmHg. Έχοντας εξασφαλίσει 

τη µη ύπαρξη υγρασίας ή διαρροών στο σύστηµα, ξεκινά η προετοιµασία για την προσθήκη του 

ψυκτικού µέσου. 

Πλήρωση του δικτύου µε ψυκτικού µέσο 

Υπολογίζεται µέσω των αναλυτικών σχέσεων που δίνει ο κατασκευαστής η επιπλέον ποσότητα 

ψυκτικού µέσου που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήµατος. Η ποσότητα µετράται είτε µέσω 

ογκοµετρικής φιάλης είτε µέσω ηλεκτρονικού ψυκτικού ζυγού. Η πλήρωση του δικτύου πρέπει να 

γίνεται από τη γραµµή του υγρού µε χρήση αντλίας υγρού και τη µονάδα κλειστή. Το δίκτυο 

συµπληρώνεται µε ακρίβεια ±0,5kg. 

Τελικός έλεγχος 

Μετά την πλήρωση του δικτύου µε ψυκτικό µέσο και πριν ανοιχτούν οι βάννες της εξωτερικής 

µονάδας πρέπει να ελεγχθούν οι συνδέσεις στα ρακόρ των εσωτερικών και της εξωτερικής 

µονάδος για τυχόν διαρροές. 

33..77  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  --  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΕΕΠΠΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΛΛΛΛΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ    

Ο Ανάδοχος του έργου, θα πρέπει να προσφέρει την αρτιότερη Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση 

σε συνάρτηση µε την κάλυψη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διασφαλίσει εγγράφως για την ύπαρξη πλήρους επάρκειας 

ανταλλακτικών και την υποστήριξη των κλιµατιστικών µηχανηµάτων τουλάχιστον για 10 έτη.   

Ο χρόνος εγγυηµένης λειτουργίας της προµήθειας ορίζεται δύο (2) έτη. Ειδικά για τους συµπιεστές 

των εξωτερικών µηχανηµάτων η εγγύηση ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει 

από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου παραλαβής του εξοπλισµού. Μέσα στο κατά 

περίπτωση, ανωτέρω, χρονικό διάστηµα της εγγύησης, ο προµηθευτής υποχρεούται χωρίς 

πρόσθετη επιβάρυνση της Υπηρεσίας να τακτοποιήσει κάθε ανωµαλία που ήθελε προκύψει στον 

προς προµήθεια εξοπλισµό, λόγω φθοράς οποιουδήποτε εξαρτήµατος ή ανταλλακτικού, 

οφειλόµενης σε κακή σχεδίαση ή κατασκευή. 

Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειµένου της προµήθειας και στις υποχρεώσεις του περιλαµβάνεται η θέση σε λειτουργία και η 

υποστήριξη λειτουργίας, στην οποία συµπεριλαµβάνεται όλο το φάσµα των εργασιών, 

επιθεωρήσεων, ελέγχων, επισκευών, παρακολούθησης, ρυθµίσεων κλπ, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των παραπάνω 

εγκαταστάσεων και οι οποίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόµενη προληπτική συντήρηση σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

εξοπλισµού. Η Προληπτική δυντήρηση του εξοπλισµού θα περιλαµβάνει ετήσια εργασία (2 φορές 

ανά έτος) προληπτικής προγραµµατισµένης συντήρησης, του συνόλου των εξωτερικών και 

εσωτερικών µονάδων VRV-VRF, ως ακολούθως: 

α) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ VRV-VRF 
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Η εργασία αυτή θα γίνεται δύο (2) φορές ανά έτος και θα πρέπει να γίνονται κατ' ελάχιστον οι 

παρακάτω εργασίες: 

• Πλύσιµο στοιχείου (χηµικός καθαρισµός, εάν απαιτείται) 

• Έλεγχος ανεµιστήρων 

• Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού (π.χ. FREON) 

• Έλεγχος και σύσφιξη καλωδίων παροχής και αυτοµατισµού 

• Έλεγχος και καταγραφή των παραµέτρων, πιέσεων, θερµοκρασιών, αµπέρ, βολτς 

• Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των µονάδων κλιµατισµού 

• Παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και καταγραφή των πρόσθετων αναγκών 

επισκευής που διαπιστώθηκαν. 

Β) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ VRV- VRF 

Η εργασία αυτή θα γίνεται δύο (2) φορές ανά έτος και θα πρέπει να γίνονται κατ' ελάχιστον οι 

παρακάτω εργασίες: 

• Καθαρισµός φίλτρων των εσωτερικών µονάδων 

• Έλεγχος και καθαρισµός πτερωτών 

• Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων λειτουργίας 

• Μέτρηση και καταγραφή θερµοκρασιών λειτουργίας 

• Έλεγχος και καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων 

• Έλεγχος και σύσφιξη ηλεκτρολογικών παροχών και αυτοµατισµού 

• Πλύσιµο στοιχείου (χηµικός καθαρισµός, εάν απαιτείται) 

• Έλεγχος και ρύθµιση των CONTROL, εάν απαιτείται 

• Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού (π.χ. FREON) 

• Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των εσωτερικών µονάδων κλιµατισµού. 

• Παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και καταγραφή των πρόσθετων αναγκών 

επισκευής που διαπιστώθηκαν. 

Κατά το διάστηµα των δύο ετών εγγύησης της προµήθειας και µε εξαίρεση βλάβες που οφείλονται 

σε µη ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη χρήση ή ελάττωµα 

οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές κ.λπ.), η διατήρηση των ειδών 

εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο 

πλαίσιο του συµβατικού τιµήµατος της προµήθειας. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση 

συµπεριλαµβάνεται η αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης, καθώς και και η αντικατάσταση 

οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήµατος απαιτηθεί για τη διατήρηση των ειδών εξοπλισµού 

σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Στην περίπτωση που απαιτηθούν διάφορα καινούργια 

ανταλλακτικά, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση αυτών, καθώς 
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και την µετά προσοχή αποξήλωση των αντίστοιχων παλαιών ανταλλακτικών. Τα νέα ανταλλακτικά 

θα τοποθετούνται µετά την συνεννόηση µε την επίβλεψη και την έγκριση της υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη είδους εξοπλισµού οφείλεται σε µη 

ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη χρήση ή ελάττωµα 

οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), οφείλει να ενηµερώνει 

σχετικώς αυθηµερόν και εγγράφως το Πρωτοδικείο Αθηνών. Σε περίπτωση που το Πρωτοδικείο 

έχει αντίρρηση και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εµπίπτει στις υποχρεώσεις του 

αναδόχου, κοινοποιεί εγγράφως σ' αυτόν την αντίρρησή του και δίδει σχετική εντολή 

αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση της εντολής αρχίζει και ο υπολογισµός του χρόνου 

ακινητοποίησης του µηχανήµατος. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση της βλάβης 

και η επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 26 της παρούσας 

(Επίλυση ∆ιαφορών - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο). 

Σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου για το χρονικό διάστηµα της εγγύησης ισχύουν τα 

ακόλουθα : 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται: 

• Ο έλεγχος και η προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού για την 

εξασφάλιση της συνεχούς και καλής λειτουργίας αυτού και την ελαχιστοποίηση των 

βλαβών. 

• Η πραγµατοποίηση των απαραίτητων διορθώσεων, βελτιώσεων και η αποκατάσταση 

βλαβών, προκειµένου να λειτουργεί κανονικά ο εξοπλισµός. 

• Η προµήθεια και αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και αναλώσιµου υλικού, που 

απαιτείται για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού. 

• Υφίσταται υποχρέωση για εντός 24 ωρών διαθεσιµότητα και απόκριση του αναδόχου, 

προκειµένου να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες και να αποκαθίστανται οι σχετικές βλάβες 

το δυνατόν άµεσα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άµεση αποκατάσταση του 

προβλήµατος, ο ανάδοχος πρέπει να την αντικαταστήσει τη συσκευή µε άλλη, του ιδίου ή 

ίσων δυνατοτήτων τύπου, µέχρι την επισκευή της. 

Εάν σε κάποια συσκευή εµφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή, µετά την 

τρίτη επισκευή, η συσκευή θα επιστρέφεται στον προµηθευτή µε την υποχρέωση της 

αντικαταστάσεώς της µε άλλη καινούργια. Ως βλάβες για τις οποίες ισχύει η παραπάνω δέσµευση, 

δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισµό της συσκευής. 

Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές ή βλάβες στις εγκαταστάσεις των νέων κλιµατιστικών 

µονάδων των κτιρίων ή εξ αυτών ζηµιές σε τρίτους, είτε από υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά τη 

διενέργεια της συντήρησης, είτε λόγω πληµµελούς συντήρησης, είτε λόγω καθυστέρησης 

ανταπόκρισης σε ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής ή του εκπροσώπου του κτιρίου, οι εξ αυτού 

τυχόν υποχρεώσεις αποκατάστασης βλαβών ή ζηµιών καθώς και αποζηµιώσεις τρίτων βαρύνουν 

τον Ανάδοχο. 
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Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη 

λειτουργική κατάσταση. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της 

συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στη σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία, καθ' 

όλον το χρόνο ισχύος της, τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του 

αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο 

της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις 

απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το 

συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας που προβλέπεται στην διακήρυξη. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο 

αποφαινόµενο όργανο. 
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4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

44..11  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ    

 

A.T.: 001  
 
 Προµήθεια και εγκατάσταση πολυδιαιρούµενου αερόψυκτου 

σύστηµατος κλιµατισµού άµεσης εκτόνωσης, µεταβλητής ροής 
µε ψυκτικό µέσο R410Α ή R32, συνολικής ψυκτικής ισχύος 85KW   

 

Προµήθεια και εγκατάσταση πολυδιαιρούµενου αερόψυκτου σύστηµατος κλιµατισµού 

άµεσης εκτόνωσης, µεταβλητής ροής µε ψυκτικό µέσο R410Α ή R32, συνολικής ψυκτικής 

ισχύος 85KW, που περιλαµβάνει τα παρακάτω:  

1. Συστοιχία δύο (2) εξωτερικών µονάδων και τριών (3) εσωτερικών, στατικής πίεσης – 

external static pressure - ESP όπως εξειδικεύεται στη συνέχεια, µε συνολική ψυκτική 

απόδοση τουλάχιστον 85KW. Θα είναι πολυδιαιρούµενου τύπου VRV (VRF), µε υψηλό 

βαθµό απόδοσης, τόσο σε ολικό όσο και σε µερικό φορτίο, σε ψύξη και θέρµανση. 

2. ∆ύο εσωτερικές µονάδες, συνολικής ψυκτικής ισχύος (2 x 28) 56KW, εξωτερικής 

στατικής πίεσης ESP>200Pa, στάθµης ηχητικής πίεσης όχι µεγαλύτερης των 48dBA στην 

µεγαλύτερη ταχύτητα του ανεµιστήρα, τύπου καναλάτες. 

3. Μία εσωτερική µονάδα, ψυκτικής ισχύος 28KW (95540Btu/h), εξωτερικής στατικής 

πίεσης ESP>250Pa, στάθµης ηχητικής πίεσης όχι µεγαλύτερης των 48dBA στην 

µεγαλύτερη ταχύτητα του ανεµιστήρα, τύπου καναλάτη, θα εγκατασταθεί εντός της σκεπής 

του ναού, επάνω από την ψευδοροφή, στο χώρο του γυναικωνίτη, στο σηµείο όπου 

σήµερα βρίσκεται ο ανεµιστήρας και το θερµαντικό στοιχείο νερού που τροφοδοτείται από 

το δίκτυο τηλεθέρµανσης. 

4. Όλες τις εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του συστήµατος, δηλαδή η 

προµήθεια υλικών και µικροϋλικών και εγκατάσταση για την κατασκευή του δικτύου 

κυκλοφορίας φρέον, της διασύνδεσης των µονάδων µεταξύ τους, την ηλεκτρική 

τροφοδοσία του συστήµατος και των επιµέρους µονάδων, καθώς και όλες τις τυχόν 

υποστηρικτικές οικοδοµικές εργασίες, µονώσεις, αντικαταστάσεις αεραγωγών, 

κατασκευής νέων δικτύων αεραγωγών, καθώς και εργασίες δοκιµών, ελέγχων, ρύθµιση 

και προσαρµογή στα χαρακτηριστικά του ναού των παραµέτρων του συστήµατος 

(ρυθµίσεις προγραµµατιστή λειτουργίας) και οι δοκιµές, αζώτου, κενού και λειτουργική, 

όπως περιγράφονται στο τεύχος περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών, για παράδοση 

στην Υπηρεσία του συστήµατος εγκατεστηµένου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  Για 
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την εγκατάσταση του συστήµατος και τις ψυκτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εργασίες 

και υλικά, που θα απαιτηθούν για την εξασφάλιση της πλήρους λειτουργίας του, θα 

τηρηθούν όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, την συγγραφή του 

έργου και στα λοιπά στοιχεία της διακήρυξης. Περιλαµβάνεται η παράδοση των 

οποιωνδήποτε πιστοποιητικών, εγγράφων, εντύπων, σχεδίων και εγχειριδίων απαιτούνται 

σύµφωνα µε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

Περιλαµβάνονται όλα τα παραπάνω, καθώς και όσα προβλέπονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στη συγγραφή του έργου.  

 
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πενήντα εννέα χιλάδες και εννιακόσια   
 (Αριθµητικώς):  59.900,00     
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5 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

Την τεχνική περιγραφή συνοδεύει σχέδιο όπου αποτυπώνονται η υφιστάμενη 
κατάσταση και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις. 
 
 
 
 
 
 
 


