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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

“ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των  

εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. 

Η δομή  της Τεχνικής Περιγραφής αντιστοιχεί προς ανεξάρτητες, αυτοτελείς Ομάδες 

Εργασιών του Προϋπολογισμού. 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή παρουσιάζει αναλυτικά το αντικείμενο του έργου όσον 

αφορά τις Η/Μ παρεμβάσεις, συμπληρώνεται δε από το Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών Η/Μ εγκαταστάσεων που έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το Γ.Ν. 

Πύργου.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει το παρόν τεύχος. 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Το παρόν κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής, αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των 

Η/Μ εγκαταστάσεων της Νοσηλευτική Μονάδας Πύργου. 

Οι επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, συνοπτικά, έχουν ως εξής:  

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής:  

• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ Α-Θ 

INVERTER ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΚΜ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ  

 

• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ FCU ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΑ FCU ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

• ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ 
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• ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΨΥΚΤΩΝ 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400m2 

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED 

5. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (BMS) ΚΑΙ  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΙΣΧΥΟΣ 19,80kWp 

7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

8. ΝΕΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

Οι ανωτέρω επεμβάσεις προέκυψαν από την διενεργηθείσα εκτενή Ενεργειακή 

Επιθεώρηση και τον Ενεργειακό Έλεγχο των εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής 

Μονάδας Πύργου και έχουν ως στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του 

Νοσοκομείου, την προστασία του περιβάλλοντος και την δραστική μείωση του 

ενεργειακού κόστους λειτουργίας. 

 

Με την υλοποίηση των ανωτέρω επεμβάσεων το Νοσοκομείο κατατάσσεται στην 

Ενεργειακή Κατηγορία Β+ (από Γ), ενώ η επιτυγχανόμενη μείωση της ενεργειακής 

δαπάνης θα υπερβαίνει τις 215.000€/έτος, επί συνολικής ενεργειακής δαπάνης 

περίπου 920.000€/έτος. 

Η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ανέρχεται σε 33%.
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Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

 
Για λόγους βελτίωσης του βαθμού απόδοσης καύσης, μείωσης της κατανάλωσης πετρελαίου, 

μείωσης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της λειτουργίας, μελλοντικά, με 

φυσικό αέριο, προβλέπεται η αντικατάσταση έξι (6) καυστήρων πετρελαίου, με σύγχρονους 

καυστήρες διπλού καυσίμου (φυσικό αέριο- πετρέλαιο). Οι τρεις καυστήρες θα τοποθετηθούν 

στους Λέβητες, ισχύος 1.500.000kcal/h έκαστος, και οι τρεις στις Ατμογεννήτριες, ισχύος 

900.000kcal/h εκάστη. Θα φέρουν τα κάτωθι Συστήματα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

Καυσίμου:  

α) Μετατροπέα Συχνότητας (Inverter) 

β) Αισθητήρα Οξυγόνου (O2trim) 

γ) Αναλογική λειτουργία 

δ) ¨Ψηφιακή¨ Καύση (DigitalCombustion) 

Με τα ανωτέρω Συστήματα αναμένεται εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας της τάξεως του 20%, ήτοι 

περίπου 100.000€/έτος. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση νέων ηλεκτρικών πινάκων των 

καυστήρων (ένας για κάθε καυστήρα), μετά των απαιτουμένων καλωδιώσεων, καθώς και μετρητών 

των ωρών λειτουργίας των καυστήρων (ένας για κάθε καυστήρα). 

Στην αντικατάσταση των καυστήρων συμπεριλαμβάνονται, όλες οι εργασίες αποξήλωσης των 

παλαιών καυστήρων και μεταφοράς τους σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. 
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Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ 

Προβλέπεται η αντικατάσταση ενός εκ των τεσσάρων (4) Υδρόψυκτων Ψυκτών (ΤΥΠΟΣ: 

TRANEERTHCD1 217, 1100kWc), με νέο υδρόψυκτο Ψύκτη/Αντλία Θερμότητας νερού-νερού, 

τεχνολογίας Inverter. 

Το συγκρότημα θα φέρει δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα, με ένα ή δύο συμπιεστές κοχλιωτού 

τύπου (screw) ανά κύκλωμα, πίνακα ελέγχου και μικροεπεξεργαστή ελέγχου λειτουργίας, σήμανση 

CE και θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ισχύουσα Οδηγία ECODESIGN. 

Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες αποξήλωσης του Ψύκτη, μεταφοράς του σε χώρο που θα 

υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, η τοποθέτηση της νέας Μονάδας σε αντικραδασμική βάση (ο νέος 

ψύκτης/Αντλία Θερμότητας θα τοποθετηθεί σε υπερυψωμένη πλωτή βάση από ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα, χωρίς να τραυματισθεί η μόνωση του δώματος), η ηλεκτρική σύνδεσή της, η θέση της 

σε πλήρη λειτουργία και η εκτέλεση όλων των εργασιών σύνδεσης των σωληνώσεων, 

αποκατάστασης των θερμομονώσεων, αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων, αποκατάστασης 

των μερεμετιών κλπ. 

O νέος Υδρόψυκτος Ψύκτης/Αντλία Θερμότητας θα είναι συμβατός με την υπάρχουσα 

εγκατάσταση του Νοσοκομείου. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας Υδρόψυκτης Αντλίας Θερμότητας θα είναι:  

- Ισχύς: τουλάχιστον 920kWc 

- Απόδοση:  0,72kW/RT 

- Ψυκτικό μέσο: R134a 

- Η Αντλία Θερμότητας, θα διαθέτει πολύ υψηλό εποχικό βαθμό απόδοσης (ESEER), 

ενώ θα λειτουργεί με νέο φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσον. 

- Ο εποχιακός βαθμός του Συστήματος (με αντλίες, ανεμιστήρες) θα είναι τουλάχιστον  

ESEER≌ 4,60. 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΨΥΚΤΩΝ 

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος αυτοματισμού-παραλληλισμού και 

ενεργειακού ελέγχου, το οποίο θα αναλάβει την διαχείριση τόσο του υφιστάμενου συστήματος 

παραγωγής ψύξης (ψύκτες και πύργοι ψύξης) όσο και του νέου Ψύκτη, το οποίο περιλαμβάνει και 

τη νέα εγκατάσταση παραγωγής θερμού νερού χρήσης. Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι 

παρακάτω απαιτήσεις:  

• Διαχείριση ψυκτών 
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• Διαχείριση των πύργων ψύξης 

• Διαχείριση των αντλιών των ψυκτών 

• Διαχείριση των αντλιών των πύργων ψύξης 

• Διαχείριση των βλαβών 

• Χρονοπρογράμματα μέσω ημερολογίου 

• Συλλογή στοιχείων και ανάλυση αυτών 

• Οπτικές ενδείξεις στοιχείων μέσω γραφικών 

• Καταγραφή στοιχείων και εξαγωγή αυτών 

• Χειροκίνητη λειτουργία 

• Βασισμένο σε εφαρμογή Web 

 

Το Σύστημα θα βελτιστοποιεί τη λειτουργία του Ψυχροστασίου με βάση τις απαιτήσεις της 

εγκατάστασης.  

Όλα τα στοιχεία λειτουργίας (θερμοκρασίες, πιέσεις, σφάλματα, διαγνωστικά μηνύματα, κ.λ.π.) των 

υφιστάμενων ψυκτικών συγκροτημάτων και του νέου ψυκτικού συγκροτήματος θα απεικονίζονται 

σε WEB based εφαρμογή όπου σε περιβάλλον γραφικής απεικόνισης θα δίνεται η δυνατότητα 

Ελέγχου και Παρακολούθησης της εγκατάστασης με ελεγχόμενη πρόσβαση. 

Το νέο Σύστημα αυτοματισμού – παραλληλισμού θα πρέπει, απαραιτήτως, να είναι απόλυτα 

συμβατό και συνεργάσιμο με τους λοιπούς Ψύκτες. Συστήματα τα οποία δεν πληρούν την 

ανωτέρω απαίτηση δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου του Συστήματος  

Η Κεντρική Μονάδα Ελέγχου θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές 

Παραλληλισμού: 

• Δυνατότητα σύνδεσης με PC, TABLET και PHONE 

• Δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον τρεις χρήστες ταυτόχρονα 

• Τροφοδοσία 24 Vdc 

• Όρια λειτουργίας Θερμοκρασίας από -40 ως 50°C 

• Όρια λειτουργίας Σχετικής Υγρασίας από 5% ως 95%, χωρίς συμπυκνώματα 

• Πιστοποιητικό CE 

• Δυνατότητα διατήρησης πραγματικού χρόνου χωρίς μπαταρία για τουλάχιστον τρεις 

ημέρες 

• Επικοινωνία BACnet και LonTalk 
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Το Λογισμικό Επικοινωνίας του Συστήματος Παραλληλισμού με τον Χρήστη της εγκατάστασης 

παραγωγής Ψυχρού Νερού θα παρέχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Διαχείριση Μηνυμάτων Σφάλματος (Alarms) 

• Καταγραφή Δεδομένων (Data Logs) 

• Χρονοπρογράμματα (Schedules)  

• Ελεγχόμενη Πρόσβαση (User Security) 

• Γραφική Απεικόνιση της εγκατάστασης (Graphics)  

 

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στο υδραυλικό δίκτυο του 

ψυχροστασίου προκειμένου να καταστεί δυνατός ο παραλληλισμός των ψυκτικών συγκροτημάτων 

με γνώμονα τις απαιτήσεις της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο. 

Στην υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι δυνατή από το σύστημα παραλληλισμού του ψυχροστασίου: 

• η μέτρηση της θερμοκρασίας προσαγωγής του ψυχρού νερού σε ένα και μόνο σημείο 

σημείο, 

• η μέτρηση της θερμοκρασίας του ψυχρού νερού που επιστρέφει στα ψυκτικά 

συγκροτήματα σε ένα και μόνο σημείο, 

• η υδραυλική απομόνωση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου. 

Στην νέα κατάσταση θα γίνει ανακατασκευή των συλλεκτών ώστε: 

• να επιτυγχάνεται υδραυλική απομόνωση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου, 

• μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού που προσάγεται προς το σύνολο των 

καταναλώσεων, 

• μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού που επιστρέφει από το σύνολο των καταναλώσεων 

προς τα ψυκτικά συγκροτήματα. 

Η διαγραμματική απεικόνιση της νέας κατάστασης θα πρέπει να είναι λειτουργικά αντίστοιχη 

αυτής που παρουσιάζεται στο παρακάτω Διάγραμμα: 
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Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση Κατασκευαστικό Σχέδιο των τροποποιήσεων που θα 

λάβουν χώρα στο Ψυχροστάσιο πριν την εκτέλεση των εργασιών. 

Επίσης θα γίνει τροποποίηση στους συλλέκτες των αντλιών διανομής. Στην υφιστάμενη κατάσταση 

υπάρχει παράκαμψη (bypass) μεταξύ του συλλέκτη στον οποίο καταθλίβουν οι αντλίες διανομής 

(που ελέγχονται από Inverter) και του συλλέκτη επιστροφής. Η απαιτούμενη τροποποίηση αφορά 

την κατάργηση της υφιστάμενης παράκαμψης και την εγκατάσταση νέας παράκαμψης (bypass) 

από τον συλλέκτη κατάθλιψης των αντλιών διανομής απ’ ευθείας στην αναρρόφησή τους. Στο νέο 

bypass θα γίνει εγκατάσταση δίοδης αναλογικής βαλβίδας και ρυθμιστικής βαλβίδας που θα 

επιτρέπει στην περίπτωση ελάχιστης ζήτησης την λειτουργίας του Inverter στο κατώτατο επιτρεπτό 

όριο στροφών. Η αναλογική δίοδη βαλβίδα θα ελέγχεται σε συνάρτηση της λειτουργίας του Inverter 

από το σύστημα αυτοματισμού. 

 Η τροποποίηση της διάταξης των σωληνώσεων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που δεν θα 

δημιουργεί εμπόδια στην κίνηση μηχανημάτων (π.χ. ψυκτών) στον χώρο του μηχανοστασίου είτε 

για λόγους επισκευής είτε για λόγους αντικατάστασης. 

 

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ 

Λόγω της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των πεπαλαιωμένων αντλιών των δευτερευόντων 

κυκλωμάτων του συστήματος Ψύξης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση νέων, με 

ενσωματωμένο Inverter, με δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) σύμφωνα με την Οδηγία ErP 

(2009/125/EK) (Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού) και σύμφωνα με τους Κανονισμούς 641/2009/ΕΚ 

και 622/2012/ΕΕ. 
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Η εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τους συμβατικούς ανέρχεται έως και 90%. Από το 2013 οι 

κυκλοφορητές – αντλίες πρέπει να πληρούν τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

ECODESIGN. 

Ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης για κυκλοφορητές θέρμανσης και κλιματισμού, από  1-8-2015 

είναι ΕΕΙ ≤ 0,23. 

Προβλέπεται η αντικατάσταση πέντε (5) αντλιών του δευτερεύοντος κυκλώματος ψύξης, παροχής 

150 m3/h και μανομετρικού 26mΣΥ εκάστη και συνολικής ονομαστικής ισχύος 5 Χ 18,5 = 92,5kW. 

Η μέση μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 

40%.  

Τύπος αντικαθιστώμενων αντλιών : WILO με ηλεκτροκινητήρες SIEMENS, ισχύος 18,5kW. 

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Προβλέπεται επίσης η προμήθεια εξοπλισμού και εκτέλεση των κάτωθι εργασιών βελτίωσης του 

Συστήματος Κλιματισμού: 

α) Εγκατάσταση πλακοειδούς εναλλάκτη, ισχύος περίπου 900 kWth, για ανάκτηση της 

απορριπτόμενης προς τον Πύργο Ψύξης θερμότητας, με σκοπό την προθέρμανση του 

κρύου νερού για παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. 

Περιλαμβάνεται η πλήρης υδραυλική σύνδεση του εναλλάκτη (σωλήνας από το χώρο των 

θερμαντήρων ΖΝΧ και επιστροφή σε αυτόν), με τις απαιτούμενες βαλβίδες, αισθητήρα 

θερμοκρασίας και διάταξη BY-PASS. 

β) Αντικατάσταση υδροσυλλεκτών σε όλους τους Πύργους Ψύξης, ώστε να διασφαλιστεί η 

αποδοτική λειτουργία τους.  

γ) Αντικατάσταση των παλαιωμένων τριπλών ανεμιστήρων (4 Χ 2 = 8 τεμ.) των Πύργων 

Ψύξης, με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας.  

δ) Αντικατάσταση τροχαλιών ανεμιστήρων  

(1 ανά 3 ανεμιστήρες, ήτοι 2 τροχαλίες ανα ΠΨ και συνολικά 8 τεμ.) 

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF 

Για λόγους βελτίωσης των εσωτερικών συνθηκών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

(προβληματική λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος κλιματισμού σε περιπτώσεις υψηλής 

υγρασίας, υψηλής εξωτερικής θερμοκρασίας και παρουσίας πολλών ατόμων) προβλέπεται η 
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εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων VRF, ισχύος 8HP έκαστο, inverter, με συνολικά εννέα (9) 

εσωτερικές κλιματιστικές συσκευές τύπου κασέτας ψευδοροφής, περιλαμβανόμενης της 

εγκατάστασης των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου, της ηλεκτρικής εγκατάστασης, του δικτύου 

αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, των βάσεων στήριξης των εξωτερικών μηχανημάτων, των 

τροποποιήσεων των ψευδοροφών κλπ. 

Οι ανάγκες του χώρου για νωπό και προκλιματισμένο αέρα καλύπτονται από το υφιστάμενο 

σύστημα κλιματισμού. 

Συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενες αποξηλώσεις και αποκαταστάσεις των χώρων στην 

υφιστάμενη κατάσταση μετά το πέρας των εργασιών. 

Ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εργασιών θα είναι βάσει των ωραρίων και των 

περιορισμών που προκύπτουν από τη χρήση του χώρου. 

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ FCU ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ (PICV) 

Προβλέπεται η τοποθέτηση αισθητήρων απενεργοποίησης της λειτουργίας των τοπικών Μονάδων 

Ανεμιστήρα - Στοιχείου(FCU) όταν τα παράθυρα ή οι θύρες είναι ανοικτά και ηλεκτρονικών 

θερμοστατών στα Fan – Coil Units (FCU). 

Το σύστημα βασίζεται στην τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών επαφών στα παράθυρα των 

δωματίων οι οποίες θα ελέγχουν ειδικά ρελέ στον ηλεκτρικό πίνακα του δωματίου, για την 

αυτόματη παύση ή έναρξη λειτουργίας του FCU του εκάστοτε δωματίου. 

Τα ρελέ θα φέρουν ενσωματωμένη λειτουργία χρονοκαθυστέρησης με σκοπό την προστασία του 

FCU από άσκοπες παύσεις λειτουργίας σε περιπτώσεις στιγμιαίου ανοίγματος του παραθύρου.   

Προβλέπεται η τοποθέτηση βαλβίδων δυναμικής εξισορρόπησης (PICV) στο υδραυλικό δίκτυο 

παροχής των FCU. Η χρήση δυναμικών βαλβίδων όπως PICV στο σύστημα HVAC(ψύξης – 

θέρμανσης – αερισμού), επιτρέπει στις βαλβίδες να κάνουν την εξισορρόπηση, με την παροχή σε 

κάθε FCU να βρίσκεται πάντα στην περιοχή σχεδιασμού ανεξάρτητα της πίεσης δικτύου (κοντά ή 

μακριά από την αντλία). Η θέση τους σε λειτουργία είναι εξαιρετικά απλή χάρη στην εύκολη 

προκαθορισμένη ρύθμιση ροής και την αυτόματη εξισορρόπηση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι 

δυναμικές βαλβίδες διασφαλίζουν ισορροπημένους ρυθμούς ροής νερού υπό όλες τις συνθήκες 

φορτίου, γεγονός που εξαλείφει την επίδραση των διακυμάνσεων στη θερμοκρασία δωματίου. Οι 

δυναμικές βαλβίδες επιτρέπουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30 τοις εκατό χωρίς θυσία 

άνεσης. 

Οι εργασίες αφορούν σε τριακόσιους εξήντα (360) χώρους (θάλαμοι ασθενών και γραφεία). 
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Γ.    ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΝΧ 

 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην κατασκευή Κεντρικού Ηλιοθερμικού Συστήματος 

παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, σε μέρος του δώματος. 

Η προμήθεια αφορά στην αγορά επίπεδων επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών συνολικής επιφανείας 

τουλάχιστον 400m2. 

Οι ηλιακοί συλλέκτες θα τοποθετηθούν σε σταθερές βάσεις με νότιο προσανατολισμό +/- 5οκαι 

γωνία κλίσης 45ο. 

Η εγκατάσταση των συλλεκτών θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο ΗΘ-1. 

Τα θερμοδοχεία θα είναι τέσσερα (4) τριπλής ενέργειας, με χωρητικότητα 5.000lt έκαστον. 

Τα θερμοδοχεία θα εγκατασταθούν στη θέση των υφιστάμενων θερμοδοχείων στο Μηχανοστάσιο 

του κτιρίου. 

Η κατασκευή θα βασίζεται στην διεθνή πρακτική και εμπειρία, στον ισχύοντα Κανονισμό 

Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του ελληνικού κράτους καθώς και στην Εθνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία για τον εξοπλισμό υπό πίεση.  

 

2. Θέση εγκατάστασης 

Η επιλογή της θέσης έδρασης κάθε σειράς ηλιακών συλλεκτών έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν σκιάσεις καθ' όλο το έτος και ειδικά τις ώρες υψηλής ηλιακής 

ακτινοβολίας. Ο χώρος εγκατάστασης προσδιορίζεται στο σχέδιο ΗΘ-1. Στη συγκεκριμένη 

χωροθέτηση δεν υπάρχουν προβλήματα σκίασης. 

θα υπάρχει απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 0,5m από το στηθαίο ή από το περίγραμμα του  

δώματος. Δεν θα πρέπει να μειωθούν οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συλλεκτών και των 

τοίχων προς ανώτερα επίπεδα όπως φαίνονται στα σχέδια, λόγω δημιουργίας ανεπιθύμητης 

σκίασης. 

Η εγκατάσταση θα γίνει σε μεταλλικές βάσεις οι οποίες θα πακτώνονται επάνω σε υπερυψωμένες 

πλωτές βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα (αντίβαρα) ή από άλλο υλικό παρόμοιων ιδιοτήτων 

αντοχής και βάρους και θα τοποθετηθούν επάνω στην τελική επιφάνεια χωρίς αγκύρωση και σε 

καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τραυματιστεί η μόνωση. Οι πλωτές βάσεις θα τοποθετηθούν με 

τρόπο ώστε να μη βλάπτεται η εύρυθμη λειτουργία του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που 

βρίσκεται στο δώμα.  

Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται  η απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια της εγκατάστασης 

σε ακραίες συνθήκες ανέμου, χιονόπτωσης, σεισμού και θερμοκρασιακών μεταβολών. Οι ακραίες 
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αυτές συνθήκες καθώς, ο συνδυασμός τους καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές ασφάλειας, 

προδιαγράφονται στους Ευροκώδικες (Eurocodes), παράλληλα µε επιπρόσθετους ελέγχους, όπως 

για το σύνολο των δοµικών κατασκευών.  

Η απόσταση μεταξύ των σειρών θα είναι αρκετή ώστε να αποφεύγεται η σκίαση κατά τις ώρες του 

ηλιακού μεσημεριού από 9:00 έως 15:00 κατά τους χειμερινούς μήνες και δεν θα είναι μικρότερη 

από 122%  της προβολής της σειράς στο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχήμα 

1. 

Η απόσταση b υπολογίζεται από τον κάτωθι b = L x (cos 45ο+
sin45𝑒

𝑡𝑎𝑛31,20𝑜
  ) 

Παράδειγμα: Για L = 2,12m, είναι b=3,97m 

 

Σχήμα 1: Αποστάσεις μεταξύ σειρών ηλιακών συλλεκτών 

 

Εγγυήσεις 

Οι μεταλλικές βάσεις  θα διαθέτουν εικοσαετή τουλάχιστον εγγύηση έναντι οξείδωσης.  

 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά επιλεκτικού συλλέκτη: 

 

• Ειδικά σχεδιασμένο φαρδύ πλαίσιο, από ανοδειωμένο αλουμίνιο. 

• Ειδικό άθραυστο κρύσταλλο TEMPERED LOW-IRON για καλύτερη απορρόφηση της 

ηλιακής ακτινοβολίας. 

• Επίπεδη απορροφητική επιφάνεια από χαλκό και επιλεκτική βαφή.  Επικαλυμένος χαλκός 

με μαύρο χρώμιο πάνω σε ειδικό υπόστρωμα νικελίου, κολλημένο στους σωλήνες χαλκού 

με τεχνολογία υπερήχων. 
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• Σωλήνες χαλκού. 

• Μόνωση πετροβάμβακα. 

• Ειδική στήριξη του συνόλου του συστήματος με κατάλληλη βάση βαρέως τύπου από 

χάλυβα γαλβανισμό εν θερμώ. 

• Ο βαθμός απόδοσης των συλλεκτών θα είναι ≥ 64% κατά ΕΝ12975. 

• Έκθεση δοκιμών (μετρήσεις κατά το Πρότυπο ΕΝ 12976-2 από Διαπιστευμένο Εργαστήριο 

της Ε.Ε.)  

 

4. Υδραυλική εγκατάσταση 

Η εγκατάσταση του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του ελληνικού κράτους, τις 

υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και 

της εμπειρίας, με τις μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ 

επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του 

κτιρίου για την διέλευση σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση της επιβλέψεως. 

Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι 

καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με 

την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που 

προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. 

Όλες οι διαδρομές των σωληνώσεων και οι διατομές τους φαίνονται στα σχέδια. 

Ο σχεδιασμός των σωληνώσεων βασίζεται στο Σύστημα REVERSERETURN. 

Για διαμέτρους έως και DN 50 θα χρησιμοποιηθεί χαλκός, ενώ για μεγαλύτερες διαμέτρους 

γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/Μ. 

Τα υλικά θα είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 Atm. 

Στις στήλες των σωληνώσεων καθώς και στα υψηλότερα σημεία θα υπάρχουν αυτόματες 

εξαεριστικές βαλβίδες.  

Σε κάθε σειρά ηλιακών συλλεκτών θα εγκατασταθεί βαλβίδα ασφαλείας 1/2"¨ 6 Atm και αυτόματη 

εξαεριστική βαλβίδα  μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας τουλάχιστον 120οC και πίεση έως 10 Bar. 

Επίσης κάθε σειρά θα συνδεθεί με τις σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής μέσω ρυθμιστικής 

βαλβίδας για τη ρύθμιση της ροής σε κάθε σειρά. Σε κάθε ομάδα συλλεκτών θα τοποθετηθεί 

θερμόμετρο εμβαπτισμένο στην άνω σωλήνα σύνδεσης ώστε να ελέγχεται η ορθή λειτουργία όλων 

των συλλεκτών.  

Οι σωληνώσεις θα έχουν κλίση 2% – 4 % προς αποφυγή συγκέντρωσης αέρα εντός του δικτύου. 
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θα συνδέονται μέχρι τέσσερις (4) ηλιακοί συλλέκτες παράλληλα όπως φαίνεται στα σχέδια.  

Τα δίκτυα θα κατασκευαστούν από χαλκοσωλήνα και εξαρτήματα σύνδεσης (μουφες, γωνίες ,Τ 

κ.α.) από το ίδιο υλικό και η σύνδεση θα γίνει με σκληρή κόλληση. 

Μέσα από τους συλλέκτες θα κυκλοφορεί αντιπηκτικό διάλυμα με σημείο πήξης τουλάχιστον  -5οC. 

Όλες οι σωληνώσεις θα μονωθούν με ειδική μόνωση με αφρώδες υλικό ενδεικτικού τύπου 

Armaflex ή Isopipe πάχους τουλάχιστον 19mm με ειδική επένδυση για αντηλιακή προστασία (κατά 

του πολυμερισμού), από φύλλο αλυμινίου πάχους 0,6 mm. Με την ίδια μόνωση όπως οι σωλήνες 

θα μονωθούν και οι βάνες και τα υπόλοιπα όργανα και οι αντλίες. 

 

5. Δίκτυο σωληνώσεων – εξαρτήματα 

Χαλκοσωλήνες. 

Οι χαλκοσωλήνες, θα είναι σύμφωνοι με το Πρότυπο EΛΟΤ EN 1057. Θα προμηθευτούν σε ευθεία 

μήκη. Το πάχος των σωληνώσεων σε κάθε σημείο δεν θα μεταβάλλεται από το προδιαγραφόμενο 

περισσότερο από +/-10% για ονομαστικές διαμέτρους μέχρι Φ-108mm και από +/-12.5% για 

μεγαλύτερες. 

 

Πάχος σωλήνων (ημίσκληροι ελαφράς κατηγορίας χαλκοσωλήνες) 

 

Ονομαστική διάμετρος (mm) Ελάχιστο πάχος (mm) 

15-20 1,0 

28-42 1,5 

54-88,9 2,0 

-108 2,5 

-219 3,0 

 

Οι σωλήνες θα έχουν υποστεί δοκιμές, μηχανικές όχι παραμορφωτικές, σύμφωνα με τους 

γερμανικούς κανονισμούς. 

Οι καμπύλες θα κατασκευαστούν από υλικό των ιδίων προδιαγραφών με το παρακείμενο σωλήνα 

και θα συγκολληθούν με σκληρή  χαλκοκόλληση. 

Οι φλάντζες θα είναι από κρατέρωμα χυτευτό και κατάλληλες για χαλκοκόλληση επί του σωλήνα. 

Οι ενώσεις χαλκοσωλήνων με χαλύβδινους σωλήνες ή στοιχεία (πχ. boiler κτλ.), θα γίνονται με 
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κατάλληλους συνδέσμους, που θα είναι της έγκρισης της επίβλεψης, ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα ηλεκτρόλυσης και οι ενώσεις αυτές θα είναι οπωσδήποτε επισκέψιμες.  

Στους σωλήνες θα πρέπει να αναγράφεται η διάμετρος, το πάχος τοιχώματος, τις προδιαγραφές 

που πληρούν (πχ. DIN κτλ). 

 

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις πιο κάτω βασικές αρχές: 

 

Συνδέσεις:  

Αλλαγές διευθύνσεως: Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυμητής 

αξονικής πορείας του δικτύου, θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ειδικά τεμάχια μεγάλης 

ακτίνας καμπυλότητας, εκτός από σωλήνες μικρής διαμέτρου, όπου επιτρέπεται η κάμψη τους 

χωρίς θέρμανση με ειδικό εργαλείο (μέχρι και Φ 1"). Οπωσδήποτε με την κάμψη του σωλήνα 

πρέπει να μη παραμορφώνεται η κυκλική διατομή του. Χρήση ειδικών τεμαχίων μικρής ακτίνας 

καμπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται μόνο σε θέσεις όπου ανυπέρβλητα εμπόδια το επιβάλλουν και 

πάντοτε μετά από έγκριση της Επιβλέψεως. Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για την τροφοδότηση 

αναχωρούντων κλάδων θα εκτελούνται οπωσδήποτε με ειδικά εξαρτήματα. 

 

Στήριξη των σωληνώσεων: Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα 

αγκυρούμενα σε σταθερά οικοδομικά στοιχεία τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη 

κατά μήκος συστολοδιαστολή τους εκτός από περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση 

προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως. Οι 

οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε γαλβανισμένες σιδηρογωνιές με την βοήθεια 

στηριγμάτων τύπου Ο. Τα στηρίγματα θα είναι από μορφοσίδηρο και θα συνδέονται προς τις 

σιδηρογωνίες μέσω κοχλίων, περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισμένων. Οι σιδηρογωνίες κατά 

περίπτωση θα στερεώνονται σε πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. Η στερέωση 

στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. Σε περίπτωση 

αναρτήσεως πρέπει να  χρησιμοποιηθούν ράβδοι μεταλλικοί ή σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής 

για το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο.  

 

Αποσύνδεση σωληνώσεων: Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευαστούν κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή 

οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση, τροποποίηση ή μετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων 

κοπής. Για το σκοπό αυτό σ' όλα τα σημεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο θα προβλέπονται 

λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ, φλάντζες) κατά τις υποδείξεις της επιβλέψεως. 
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Συλλέκτες. 

Όπου τοποθετούνται γαλβανισμένοι συλλέκτες, μετά την κατασκευή τους θα υφίστανται 

γαλβάνισμα εν θερμώ. Κατά το γαλβάνισμα θα ληφθεί ειδικά μέριμνα για την προστασία των 

κοχλιοτομημένων άκρων των αναχωρήσεων των συλλεκτών. 

Οι συλλέκτες του ζεστού νερού θα κατασκευασθούν από χαλκοσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα χωρίς 

ραφή, με ημισφαιρικούς πυθμένες και θα έχουν μήκος αυτό που χρειάζεται για να χωρούν οι 

αναχωρήσεις (έξοδοι) κατά DIN-2617. Θα φέρουν τις αντίστοιχες προς τις συνδεόμενες 

σωληνώσεις υποδοχές με φλάντζες ή ρακορ που θα προσαρμόζονται στον κύριο συλλέκτη με 

συγκόλληση τεμαχίων σωλήνων διαμέτρου ίσης με τη διάμετρο της αντίστοιχης γραμμής, αφού 

πρώτα γίνει διάνοιξη της κατάλληλης οπής. 

Κάθε συλλέκτης θα φέρει μία επιπλέον υποδοχή ταπωμένη για πιθανή μελλοντική χρήση. 

Στις συστοιχίες των συλλεκτών θα τοποθετηθούν βαλβίδες υδραυλικής εξισορρόπησης. 

Οι συλλέκτες θα μονωθούν εξωτερικά, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται για τις μονώσεις 

σωληνώσεων. Η διάμετρος των σωλήνων από τους οποίους θα κατασκευασθούν οι συλλέκτες 

καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης. 

Σπειρώματα. 

Τα σπειρώματα των σωλήνων θα είναι σύμφωνα προς τους κανονισμούς DΙΝ-2999 με κώνο 1:16. 

Τα σπειρώματα θα διανοίγονται με καινούργια "μαχαίρια", αφού προηγουμένως έχει "βουρτσισθεί" 

καλά ο σωλήνας στη θέση διάνοιξης του σπειρώματος. Μετά τη διάνοιξη του σπειρώματος θα 

απομακρύνονται προσεκτικά τα ρινίσματα. 

 

Εξοπλισμός δικτύων σωληνώσεων. 

Τα όργανα διακοπής, ρύθμισης, αντεπιστροφής κλπ, θα είναι κατάλληλα για τις πιέσεις και 

θερμοκρασίες των δικτύων που εξυπηρετούν. Μέχρι διαμέτρου Φ-2" θα είναι από χυτό 

φωσφορούχο μπρούτζο (rotguss) ή σφυρήλατο ορείχαλκο (forgedbrass) με σπείρωμα κλάσης 

πίεσης ΝD-10, κατά DΙΝ-2401 και από διάμετρο Φ-21/2" και άνω θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο 

(grawguss) με φλάντζες κλάσης πίεσης ΝD-10 κατά DΙΝ-2401. Τα αποφρακτικά όργανα θα είναι 

σφαιρικές δικλείδες (ballvalves) μέχρι Φ-2" και συρταρωτές δικλείδες (gatevalves) από Φ-21/2" 

(DN-65mm) και άνω. 

Μέχρι διαμέτρου Φ-4" θα τοποθετηθούν συνήθεις σφαιροειδής δικλείδες, ενώ για μεγαλύτερες 

διαμέτρους χυτοχαλύβδινες σφηνοειδείς δικλείδες. 

Αναλυτική προδιαγραφή κάθε οργάνου παρατίθεται στην συνέχεια. 
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Σφαιρικοί διακόπτες (ballvalves). 

Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικοί και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα: 

α) σώμα διακόπτη από φωσφορούχο ορείχαλκο (με αντοχή σε εφελκυσμό μεγαλύτερη από 

2000kgr/cm2). 

β) βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, με παρέμβυσμα στεγανότητας από "φίμπερ" ή ισοδύναμο υλικό. 

γ) στέλεχος βαλβίδας, ορειχάλκινο, με ενισχυμένη βάση. 

 

Βάνες χυτοχαλύβδινες. 

Το σώμα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένα από χυτοχάλυβα. Το συρταρωτό σφηνοειδές 

διάφραγμα θα είναι επίσης από χυτοχάλυβα και θα κινείται σταθερά στο κέντρο της υποδοχής του, 

ώστε να εφάπτεται στις επενδεδυμένες με ορείχαλκο παρειές του μόνο όταν η δικλείδα κλείσει. 

Πίεση λειτουργίας και διακοπής 10atm για θερμοκρασία νερού μέχρι 120oC. 

 

Ρυθμιστικές δικλείδες (globevalves). 

Θα είναι τύπου "ατμοφράκτη" με αφαιρετή χειρολαβή, ώστε μετά την ρύθμιση να παραμένει 

σταθερή η ροή. 

 

Μέχρι διαμέτρου Φ-2" θα είναι ορειχάλκινες με σπείρωμα, σφαιρικές, με ανυψούμενο βάκτρο με 

ορειχάλκινη έδρα. Από DN-65 και άνω θα είναι φλαντζωτές, χυτοσιδηρές, σφαιρικού τύπου, με 

αντικαθιστώμενη έδρα και συνδετικούς δίσκους. 

Οι έδρες του σώματος θα είναι είτε αυτοτελείς με το σώμα, είτε ένθετες με τη μορφή 

αντικαθιστωμένων δακτυλίων, στέρεα προσαρμοσμένων για την παρεμπόδιση χαλάρωσης ή 

διαρροής από το δακτύλιο. Ο δίσκος θα είναι ενιαίος, τύπου πώματος ή αντικαθιστώμενος, 

προσαρμοσμένος σε ένα συγκρατήρα δίσκων. Οι δίσκοι θα είναι εφοδιασμένοι με επαρκή μέσα για 

την στερέωση στο στέλεχος (ή βάκτρο). Ο δίσκος του πώματος θα είναι ίδιας μορφής, ώστε η 

σχέση ποσοστού ανοίγματος με το ποσοστό ροής να είναι περίπου γραμμική. 

Το μπρούντζινο εξάρτημα για χυτοσιδηρές δικλείδες θα περιλαμβάνει την κατασκευή από 

μπρούντζο του στελέχους (ή βάκτρου), δίσκων από ένα τεμάχιο, αντικαθιστωμένου τύπου δίσκων 

και δακτυλίων της έδρας του σώματος. 

Οι ρυθμιστικές δικλείδες θα είναι σημειωμένες με δείκτη, που θα δείχνει το ποσοστό ανοίγματος 

της δικλείδας. Διπλές ρυθμιστικές δικλείδες θα έχουν επιπλέον προσαρμοσμένο ένα μηχανισμό 

ασφάλισης, για να παρεμποδισθεί το άνοιγμα της δικλείδας πέρα από αυτό, που έχει ρυθμιστεί. Οι 
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δικλείδες θα μπορούν να κλείσουν με το μηχανισμό ασφάλισης κατά την λειτουργία για σκοπούς 

απομόνωσης. 

Πίεση λειτουργία και διακοπής 10atm. 

 

Κρουνοί εκκένωσης. 

Θα είναι ορειχάλκινοι με αφαιρετή χειρολαβή. Προς την πλευρά της εκκένωσης θα φέρουν 

σπείρωμα και πώμα, έτσι ώστε μετά την αφαίρεση του πώματος να μπορεί να κοχλιωθεί 

εύκαμπτος σωλήνας για σύνδεση με την αποχέτευση, πλύσιμο δαπέδων κτλ. 

 

Αυτόματο εξαεριστικό τύπου "πλωτήρα". 

Θα είναι διαμέτρου Φ-3/8", εφοδιασμένα με βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου "ελατηρίου", ώστε και 

μετά την αφαίρεση του εξαεριστικού από το δίκτυο, η βαλβίδα να στεγανοποιεί την υποδοχή του 

πλωτήρα. 

Το εξαεριστικό θα έχει κατάλληλο στόμιο, που επιτρέπει την έξοδο του αέρα χωρίς την δημιουργία 

αντίθλιψης, ενώ ο μεταλλικός πλωτήρας θα φράσει στεγανά το στόμιο, ευθύς ως η στάθμη του 

νερού ανέβει στο χώρο του πλωτήρα, μετά την απομάκρυνση του αέρα. 

Το σώμα του εξαεριστικού θα είναι ορειχάλκινο, ενώ ο μεταλλικός πλωτήρας θα είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα και κατάλληλα σχεδιασμένος, ώστε να αποκλείει την διαρροή νερού από το 

σύστημα. 

Το εξαεριστικό θα είναι κατάλληλο για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10atm. 

Τα αυτόματα εξαεριστικά θα τοποθετούνται πάντα σε συνδυασμό με χειροκίνητο εξαεριστικό 

(δικλείδα), διαμέτρου Φ-1/2", με κάλυμμα ασφάλειας. 

 

Βαλβίδα αντεπιστροφής. 

Θα είναι μέχρι διαμέτρου Φ-2" ταλαντευομένου σύρτη (swing), αξονικής μετατόπισης με ελατήριο, 

κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από φωσφορούχο ορείχαλκο και συνδεόμενες στο δίκτυο με 

σπείρωμα. 

Για δίκτυα διαμέτρου άνω των Φ-2" οι βαλβίδες θα είναι χυτοσιδηρές, φλαντζωτές, ανυψούμενου 

τύπου, κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο με ορειχάλκινη έδρα. 

Οι βαλβίδες θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση και η λειτουργία τους δεν 

πρέπει να παρουσιάζει πλήγμα ή θόρυβο. 

Η επιφάνεια των ακραίων διόδων του σώματος δεν θα είναι μικρότερη από την επιφάνεια ενός 

κύκλου, αντίστοιχης διαμέτρου με το ονομαστικό μέγεθος της δικλείδας. Αυτή η επιφάνεια θα 

αφορά την επιφάνεια για το μέσο ροής μεταξύ των άκρων του σώματος για δικλείδες 
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ταλαντευομένου τύπου με μικρές διαστάσεις από πρόσοψη σε πρόσοψη. Αυτή η επιφάνεια μπορεί 

να μειωθεί σε 85% της επιφάνειας των ακραίων μερών του σώματος. 

Οι δικλείδες με σπείρωμα θα έχουν άκρα με εσωτερικό σπείρωμα, μορφής εξαγώνου ή οκταγώνου, 

ή θα έχουν άκρα κυκλικά, με (4) ή πλέον πλευρικές προεξοχές. Τα σπειρώματα θα είναι 

παράλληλα ή κωνικά. 

Τα φλαντζωτά άκρα των δικλείδων θα είναι τυποποιημένα για μέγιστη πίεση 10bar στην μέγιστη 

θερμοκρασία λειτουργίας. Οι φλάντζες θα είναι σε ορθή γωνία και ομόκεντρες με τον άξονα της 

εσωτερικής διαμέτρου. Οι προσόψεις της φλάντζας θα έχουν διατρηθεί με οπές κοχλιών γύρω από 

το κέντρο. 

Οι έδρες του σώματος θα είναι αυτοτελείς μαζί με το σώμα, ή θα είναι ένθετες υπό μορφή 

αντικαθιστωμένων δακτυλίων, προσαρμοσμένων με ασφάλεια για να παρεμποδισθεί η χαλάρωση 

ή η διαρροή από το δακτύλιο. Η μορφή της επιφάνειας έδρασης θα ανταποκρίνεται στον τύπο του 

χρησιμοποιούμενου μηχανισμού ελέγχου. Για δικλείδες ταλαντευομένου τύπου (swing), η θέση, ή η 

γωνία της έδρας του σώματος, θα είναι καθορισμένη για να επιτυγχάνεται το κλείσιμο και να 

παρεμποδίζεται ο θόρυβος.  

Η ανύψωση ή η ταλάντωση (swing) του μηχανισμού αντεπιστροφής από την έδρα θα είναι 

επαρκής για να δώσει μια επιφάνεια μέσου ροής όχι μικρότερη από την προδιαγραφόμενη. Οι 

δίσκοι ταλαντευομένου τύπου θα είναι είτε αυτοτελείς, είτε χωριστής κατασκευής από την 

άρθρωση. Οι δίσκοι ανυψούμενου τύπου θα οδηγούνται από κάτω ή και επάνω από την έδρα του 

σώματος. Ο άνω οδηγός, όπου χρησιμοποιείται, μπορεί να σχηματιστεί σαν δοχείο απόσβεσης 

(dashpot). Τα έμβολα ανυψούμενου τύπου θα έχουν μια πρόσοψη εδράνου στο κάτω άκρο. 

 

Εξαρτήματα δικτύου σωληνώσεων. 

 

Ρακόρ. 

Τοποθετούνται μέχρι διαμέτρου Φ-2" και θα είναι τύπου με κωνική έδραση, ορειχάλκινα ή 

γαλβανισμένα, ανάλογα με το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο τοποθετούνται, κατά DIN-2950, 

κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10 atm και θερμοκρασία νερού μέχρι 120οC, από μαλακό, 

malleable, χυτοσίδηρο. 

 

Φλάντζες. 

Οι φλάντζες για χαλυβδοσωλήνες μέχρι και DN-50mm, ή και για γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, 

θα είναι από σφυρήλατο χάλυβα, μηχανοεπεξεργασμένο στην επιφάνειά του και κατάλληλες για 

βιδωτούς σωλήνες (DIN-2556). 
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Οι φλάντζες για σωλήνες DN-65 και πάνω, θα είναι από σφυρήλατο χάλυβα, 

μηχανοεπεξεργασμένο στην επιφάνειά του και κατάλληλες για συγκόλληση στους σωλήνες (DIN-

2576).  

Οι φλάντζες, θα είναι σύμφωνες με το DIN-17100 St.37, ή άλλους ισοδύναμους διεθνείς 

κανονισμούς. Φλάντζες προοριζόμενες για σύνδεση με τεμάχια του εξοπλισμού θα είναι της ίδιας 

κατηγορίας, σε ότι αφορά τους κανονισμούς, με την φλάντζα που έχει επάνω του ο εξοπλισμός. 

Όλες οι φλαντζωτές συνδέσεις θα είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα παρεμβύσματα 

Η σύσφιγξη θα επιτυγχάνεται με χαλύβδινα μπουλόνια και περικόχλια με εξαγωνική κεφαλή. 

Πίεση λειτουργίας των φλαντζών 10 atm και θερμοκρασία νερού 120οC. 

 

Διαστολικοί σύνδεσμοι. 

Στις σωληνώσεις μεγάλου μήκους όπου υπάρχει περίπτωση κατά την έναρξη και στάση 

λειτουργίας να εμφανιστούν σημαντικές αυξομειώσεις του μήκους των σωληνώσεων λόγω 

συστολοδιαστολών, πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις παραλαβής των συστολοδιαστολών, ώστε 

να αποκλείεται η εμφάνιση επικίνδυνων τάσεων στους σωλήνες. 

Τέτοιες διατάξεις είναι: 

✓ η διαμόρφωση του άξονα των σωληνώσεων σε "Ω"-μέγα". 

✓ η μετατόπιση του άξονα του σωλήνα με κάμψη (στις μικρές διαμέτρους σωλήνων). 

✓ με χαλύβδινα διαστολικά. 

Και στις τρείς περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατάλληλη αγκύρωση των σωληνώσεων σε ορισμένα 

σημεία, ώστε οι μετακινήσεις να παραλαμβάνονται στις επιθυμητές θέσεις. 

Ειδικά τα διαστολικά είναι: 

 

Αξονικά. 

Θα είναι χυτοσιδηρά, τηλεσκοπικά, μήκους διαστολής 100mm για πίεση λειτουργίας 15atm και 

θερμοκρασία μέχρι 200οC. 

Το σώμα των διαστολικών, αρσενικό, θηλυκό και στυπιοθλίπτης, θα είναι από άριστης ποιότητας 

χυτοσίδηρο. Οι δακτύλιοι τριβής θα είναι από ορείχαλκο. 

Θα είναι ανοξείδωτα, με σπείρωμα μέχρι τη διάμετρο των Φ-2", ή φλαντζωτά, από διάμετρο Φ-

65mm και πάνω, θα περιλαμβάνουν ανοξείδωτους εσωτερικούς χιτώνες και πτυσσόμενες 

διατάξεις. Στα κανονικά τους όρια λειτουργία θα παραλαμβάνουν την συνολική κίνηση διαστολής 

μεταξύ δύο σημείων αγκύρωσης. 
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Μηχανικής σύζευξης. 

Αποτελούνται από ένα κεντρικό μανδύα, τερματικές φλάντζες, στεγανωτικούς ελαστικούς 

δακτυλίους σφηνοειδούς σχήματος και κοχλίες με περικόχλια. Τα κύρια εξαρτήματα θα 

κατασκευαστούν από υψηλής ποιότητας μαλακτό χυτοσίδηρο, μέχρι μεγέθους Φ-90mm, και από 

χάλυβα για μεγαλύτερες διαμέτρους. Ολοι οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι γαλβανισμένα. Οι 

στεγανοποιητικοί δακτύλιοι θα είναι κατάλληλοι για τον τύπο του υγρού, την θερμοκρασία και την 

πίεση λειτουργίας. 

 

Χιτώνια σωλήνων. 

Τα χιτώνια που περιβάλλουν τους σωλήνες κατά την διέλευσή τους μέσω τοίχων, δαπέδων, 

οροφών κτλ, θα είναι από γαλβανισμένο σωλήνα ή από εγκεκριμένο υλικό PVC. 

 

Όργανα ελέγχου ροής. 

 

Μανόμετρα. 

Μανόμετρα θα εγκατασταθούν στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη όλων των αντλιών. Τα 

μανόμετρα θα είναι ορειχάλκινα Φ-100mm με αναμονή διατομής Φ-1/2" με αρσενικό σπείρωμα και 

θα συνοδεύονται από κρουνό απομόνωσης και εξαερισμού. Η κλίμακα θα επιλεγεί έτσι, ώστε οι 

ενδείξεις των μετρήσεων να βρίσκονται στην περιοχή 1/4-3/4 της κλίμακας με ακρίβεια +/-2%. 

 

Μανόμετρα θα τοποθετηθούν: 

- σε νευραλγικές θέσεις του δικτύου, στις οποίες η γνώση της πίεσης θα συντελέσει στην ορθή 

ρύθμιση του δικτύου. 

 

Θερμόμετρα. 

Στις παρακάτω αναφερόμενες θέσεις θα εγκατασταθούν θερμόμετρα υδραργυρικά, τύπου 

εμβάπτισης, "βιομηχανικού" τύπου, με κλίμακα περίπου 20cm. Τα θερμόμετρα θα βρίσκονται μέσα 

σε επιχρωμιωμένη ή επινικελωμένη ορειχάλκινη θήκη με κατάλληλη σχισμή μπροστά για την 

ανάγνωση των μετρήσεων. Τα θερμόμετρα θα είναι τύπου που να μπορούν να αποχωρίζονται από 

τη βάση τους (separablesockets) χωρίς να απαιτείται η διακοπή της ροής. Σε περίπτωση 

εγκατάστασης θερμομέτρων σε μονωμένα δίκτυα τότε θα τοποθετούνται στα δίκτυα αυτά 

κατάλληλοι λαιμοί για την εγκατάσταση των θερμομέτρων έξω από τη μόνωση. 

 

Θερμόμετρα θα τοποθετηθούν: 

✓ στην έξοδο του νερού σε κάθε ομάδα ηλιακών συλλακτών 
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✓ στην κεντρική γραμμή προσαγωγής και επιστροφής του κλειστού κυκλώματος των ηλιακών 

συλλεκτών πριν τα θερμοδοχεία 

✓ στα θερμοδοχεία για μέτρηση θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης 

 

Σε σωληνώσεις μικρότερες των Φ-2" στη θέση εγκατάστασης της αναμονής θα αυξάνεται η 

διάμετρος στο επόμενο μεγαλύτερο μέγεθος για να αποφευχθεί διαταραχή της ροής. 

Τα θερμόμετρα που θα τοποθετηθούν σε δίκτυα ψυχρού νερού θα έχουν κλίμακα από -30oC μέχρι 

+50oC τουλάχιστον, ενώ εκείνα που θα τοποθετηθούν σε δίκτυα θερμού νερού θα έχουν κλίμακα 

από 10 oC μέχρι +140oC τουλάχιστον. 

6. Κυκλοφορητές 

Για την αναγκαστική κυκλοφορία του ζεστού νερού τοποθετείται στον κεντρικό σωλήνα 

προσαγωγής νερού του Ηλιοθερμικού Συστήματος κυκλοφορητής μεταβλητού αριθμού στροφών, 

υψηλής απόδοσης, κατά ECODESIGN (ErP). Αποτελείται από φυγόκεντρη αντλία ζευγμένη στον 

ίδιο άξονα του ηλεκτροκινητήρα, μέσω ελαστικού συνδέσμου. Ο Ηλεκτροκινητήρας είναι στεγανού 

τύπου μονοφασικός 230 V/50 Hz. H λειτουργία του κυκλοφορητή είναι αθόρυβη και χωρίς 

κραδασμούς. Ακόμα, ο κυκλοφορητής είναι υδρολίπαντος, κατάλληλος για κυκλοφορία νερού 

θερμοκρασίας τουλάχιστον 120οC και πίεση 10 bar. 

Ο κυκλοφορητής του ηλιοθερμικού συστήματος πρέπει να έχει παροχή 16,00 m3/h για μανομετρικό 

ύψος τουλάχιστον 6,00 mΥΣ. Περιλαμβάνεται και εφεδρικός κυκλοφορητής, ιδίων τεχνικών 

χαρακτηριστικών. 

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα καλύπτει την μέγιστη απορροφώμενη ισχύ από την αντλία κατά τις 

μεταβολές παροχής και μανομετρικού ύψους. Οι στροφές δεν θα υπερβαίνουν τις 1450 rpm. 

Η σύνδεση των κυκλοφορητών με τις σωληνώσεις θα γίνεται με φλάντζες, κοχλίες και 

παρεμβύσματα ή ρακόρ, 

Το κέλυφος της αντλίας θα είναι χυτοσιδηρούν GG-25, η πτερωτή από χυτοσίδηρο ή ορείχαλκο ή 

και από ειδικό πλαστικό, πχ. βακελίτης, και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα με μεγάλη διάμετρο 

για λειτουργία χωρίς ταλαντώσεις.  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών θα κατασκευασθεί στεγανή, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς και θα αρχίζει από τον αντίστοιχο πίνακα κίνησης. Οι τελικές συνδέσεις των 

ηλεκτρικών γραμμών με τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαμπτες και θα προστατεύονται μέσα σε 

εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει και τις αναγκαίες γραμμές 

και συνδέσεις για την ένταξη των αντλιών στο σύστημα αυτοματισμού και τις γραμμές 

τροφοδότησης.                
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Ο κυκλοφορητής τοποθετείται απ' ευθείας στο δίκτυο μέσω των ειδικών αντιδονητικών συνδέσμων. 

Στον κυκλοφορητή θα τοποθετηθεί μανόμετρο με διακόπτες για την εναλλάξ ένδειξη των πιέσεων 

αναρρόφησης και κατάθλιψης με το ίδιο όργανο, προκειμένου να προσδιορίζεται η ροή του νερού 

από την χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας και το μανομετρικό ύψος από το διάγραμμα παροχή-

μανομετρικό. 

Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή πάνω στη χαρακτηριστική καμπύλη του κυκλοφορητή 

πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή παροχή για μεγάλες μεταβολές της υδραυλικής αντίστασης του 

δικτύου σωληνώσεων. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα στοιχεία αυτά με την επίβλεψη και να τα 

τροποποιήσει, εφ' όσον υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τη μελέτη. 

 

7. Κλειστό Δοχείο Διαστολής 

Το Κλειστό Δοχείο Διαστολής του ηλιοθερμικού συστήματος θα πληροί τους γερμανικούς 

κανονισμούς DIN-4751/2 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Δοχεία υπό Πίεση (2014/68/ΕΕ). Το 

Δοχείο Διαστολής, τύπου S, θα είναι τύπου μεμβράνης και θα αποτελείται από κατάλληλο δοχείο, 

σφαιρικό ή κυλινδρικό, γεμισμένο με άζωτο με πίεση ανάλογη με το στατικό ύψος της 

εγκατάστασης, πίεση λειτουργίας 5atm και πίεση δοκιμής 8atm. 

Το Κλειστό Δοχείο Διαστολής θα αποτελείται από: 

- χαλύβδινο κέλυφος. 

- ελαστική μεμβράνη μεγάλης αντοχής με δυνατότητα αντικατάστασης. 

- στόμιο επίσκεψης και στερέωσης της μεμβράνης. 

- αναμονή σύνδεσης με την εγκατάσταση με τεμάχιο με φλάντζες για τον ευχερή έλεγχο και 

σύνδεση του ΔΔ. 

- βαλβίδα εκκένωσης. 

- μανόμετρο περιοχής ένδειξης 0-10bar τοποθετημένο στον κώδωνα με παρεμβολή βαλβίδας 

αντεπιστροφής. 

Το Κλειστό Δοχείο Διαστολής θα συνοδεύεται από σύστημα αυτόματης πλήρωσης στις 4 atm (εάν 

χρειαστεί θα τοποθετηθεί μειωτής) και βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμισμένη σε πίεση 6 bar. 

Στο συγκεκριμένο Ηλιοθερμικό Σύστημα θα εγκατασταθούν δύο (2) Κλειστά Δοχεία Διαστολής 

τύπου S, χωρητικότητας 400lit έκαστον. 
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8. Θερμοδοχεία  Ζεστού Νερού Χρήσης 

Για την αποθήκευση της ενέργειας προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων(4) θερμοδοχείων 

τριπλής ενέργειας (Ηλιακοί Συλλέκτες – Λέβητες– Ηλεκτρική Αντίσταση).Η χωρητικότητα εκάστου 

θερμοδοχείου θα είναι 5.000lit. 

Τα θερμοδοχεία θα είναι κυλινδρικής μορφής κατασκευασμένα κατά DIN 4753 και EN 12897, 

εσωτερικά θα φέρουν χαλυβδοέλασμα ποιότητας USD 37.2 με εμαγιέ (glass) (θερμοκρασία 

έψησης 850οC) εσωτερικά με κοίλο πυθμένα πάχους τουλάχιστον 6 mm και κύλινδρο πάχους 

τουλάχιστον 5 mm. Θα διαθέτουν ένα εναλλάκτη (σερπαντίνα) για το κλειστό κύκλωμα του ηλιακού 

πεδίου και ένα εναλλάκτη για το κλειστό κύκλωμα από ανάκτηση θερμότητας των Ψυκτών ή από 

Αντλία Θερμότητας για παρασκευή ΖΝΧ, κατασκευασμένους από χαλκοσωλήνα. Θα διαθέτουν 

ανθρωποθυρίδα διαμέτρου τουλάχιστον 50 cm για εύκολη επιθεώρησή του εσωτερικού τους. Θα 

είναι μονωμένα με πολυουρεθάνηπάχους τουλάχιστον 70mm και πυκνότητας 40,5kgr/m3 και το 

εξωτερικό περίβλημα θα είναι από δερματίνη. Θα είναι εφοδιασμένα με θερμόμετρο, θερμοστάτη 

περιοχής μέχρι 90οC και ασφαλιστική δικλείδα και θα είναι κατακορύφου τύπου, όπως αναφέρεται 

στα σχέδια. Όλα τα εξαρτήματα και όργανα ελέγχου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες. Θα διαθέτουν βάνα αποστράγγισης και εισαγωγή κρύου 

νερού στον πυθμένα ενώ η εξαγωγή ζεστού νερού θα είναι στην κορυφή.   

Τα θερμοδοχεία θα διαθέτουν σήμανση CE και θα είναι ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστονC.   

Στην εγκατάσταση των θερμοδοχείων συμπεριλαμβάνονται, όλες οι εργασίες αποξήλωσης των 

παλαιών θερμαντήρων και μεταφοράς τους σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, τα 

στηρίγματά τους στα οικοδομικά στοιχεία και όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός.  

 

9. Αυτοματισμός Ηλιοθερμικού Συστήματος (Διαφορικός θερμοστάτης) 

O κυκλοφορητής του κλειστού κυκλώματος του ηλιακού πεδίου θα λειτουργεί μόνο στην 

περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού στους ηλιακούς συλλέκτες είναι υψηλότερη κατά 5 έως 

30 βαθμούς κελσίου από τη θερμοκρασία επιστροφής του ζεστού νερού χρήσης. Η ακριβής 

διαφορά θερμοκρασίας έναρξης του κυκλοφορητή θα είναι ρυθμιζόμενη και θα επιλεγεί μετά από 

δοκιμές. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί μονάδα αυτοματισμού με διαφορικό θερμοστάτη 

ρυθμιζόμενης  διαφορικής θερμοκρασίας. Η λειτουργία της θα βασίζεται στη σύγκριση της 

θερμοκρασίας του νερού που προέρχεται από τα ηλιακά πεδία με τις θερμοκρασίες των τριών 

θερμοδοχείων. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία κάποιου θερμοδοχείου είναι χαμηλότερη από 

αυτή του πεδίου τότε θα είναι η αντίστοιχη ηλεκτροβάνα εισόδου του νερού του θερμοδοχείου 

ανοιχτή. Σε περίπτωση που και οι τρεις ηλεκτροβάνες εισόδου στα θερμοδοχεία είναι κλειστές τότε 

θα σταματά η λειτουργία του κυκλοφορητή.   
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Η μονάδα αυτοματισμού θα αποτελείται από το εμβαπτιζόμενο θερμοστοιχείο στο μποιλερ, το 

εμβαπτιζόμενο θερμοστοιχείο στους ηλιακούς συλλέκτες και τη μονάδα ελέγχου με όργανο 

ρύθμισης της διαφορικής θερμοκρασίας τις αναλογικές εισόδους, μία επαφή κανονικά κλειστή και 

μία επαφή κανονικά ανοικτή. Τα καλώδια των θερμοστοιχείων θα οδεύουν προστατευμένα εντός 

πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου.   

 

10. Δοκιμές 

Το δίκτυο παροχής νερού πριν καλυφθούν τα μη ορατά τμήματα του θα τεθεί για ένα 24ωρο σε 

πίεση 7 atm για τον έλεγχο της στεγανότητάς τους. Για κάθε δοκιμή θα συνταχθούν πρωτόκολλα 

δοκιμών και θα υπογραφούν από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. 

 

11. Ειδικές διατάξεις 

Τα μέρη των εγκαταστάσεων των ηλιακών συστημάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή που τα συνοδεύουν. 

Σε όλες τις κατασκευές που θα εκτελεσθούν, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν από τον Κατασκευαστή 

τα κάτωθι: 

• Κάθε εξακριβωμένη κακοτεχνία θα είναι απαράδεκτη και αμέσως θα αποξηλώνεται. Τα 

έξοδα αποξηλώσεως και επαναφοράς της  κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη. Τα 

έξοδα επαναφοράς  βαρύνουν τον κατασκευαστή. 

• Κάθε τυχόν μετατροπή για καθαρώς τεχνικούς λόγους θα γίνεται μόνο μετά από 

συνεννόηση με την επίβλεψη του έργου. 

• Άπαντα τα εξαρτήματα που θα χρειασθούν για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τη μελέτη και όπου χρειάζεται θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου 

κατασκευής των. 

 

Θα τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα στα σημεία αλλαγής υλικού των σωλήνων, για αποφυγή 

διαβρώσεων. 

Για την αποφυγή υπερθέρμανσης του συστήματος κατά το θέρος, πέραν  των βαλβίδων 

εκτόνωσης πίεσης, το ήμισυ των συλλεκτών θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα. Στις 

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η προμήθεια ογδόντα (80) καλυμμάτων ηλιακών 

συλλεκτών. 

Όλα τα υλικά  κλπ  θα είναι πιστοποιημένα και θα διαθέτουν τα ανάλογα παραστατικά.  

Όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης. 
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Σε όλα τα  υλικά συμπεριλαμβάνεται εκτός από την προμήθεια και η  μεταφορά  επί τόπου, και 

σύνδεση , τοποθετούμενα  πλήρως σε εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων  απάντων των ειδικών 

τεμαχίων  ( αλλαγής διεύθυνσης - διαχωρισμού-διέλευσης κλπ ) κατάλληλα  για εγκατάσταση σε 

δίκτυο ζεστού νερού, όπως επίσης των υλικών συγκολλήσεως, στηρίξεως με τα ειδικά 

τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου με λάστιχο κ.λ.π. και της εργασίας δοκιμών και πλήρως 

εγκαταστάσεως  

Κατά την εκτέλεση του έργου εάν απαιτηθούν αλλαγές στην κατασκευή ,θα γίνουν μετά την 

σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης.  

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εναρμόνιση του δικτύου με την αισθητική και τη λειτουργικότητα 

του κτιρίου.  

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή εννοείται περατωμένη σύμφωνα  με 

όλους του κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

Σημείωση : Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν,  θα ελεγχθούν  και εγκριθούν  πριν την 

χρησιμοποίησή τους από την Επίβλεψη . 

 

Παραλαβή των συστημάτων 

Όλα τα συστήματα  θα παραληφθούν μετά από δοκιμές και μετρήσεις που θα γίνουν με μέριμνα 

και έξοδα του Εργολάβου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

 

12. Μεθοδολογία υπολογισμών - Υπολογισμοί 

Οι υπολογισμοί της απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών γίνονται βάσει της ετήσιας απόδοσής τους 

(για το Πύργο είνaι 720kWh/m2, έτος) και με την μέθοδο των καμπυλών f που αναπτύχθηκε από 

τους S. Klein, W.Beckman and Duffie. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για τον υπολογισμό κατά πρώτο 

λόγο συστημάτων θέρμανσης, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για υπολογισμό συστημάτων 

παραγωγής ζεστού νερού ή για συνδυασμό των δύο. Στα συστήματα αυτά χρησιμοποιείται υγρό 

(νερό βασικά ή κάποιο αντιπηκτικό διάλυμα) σαν μέσο μεταφοράς θερμότητας και νερό σαν μέσο 

αποθήκευσης της ενέργειας. 

Για τη μετατροπή της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε θερμική ενέργεια χρησιμοποιούνται 

επιλεκτικοί επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες. Η ενέργεια αυτή αποθηκεύεται με μορφή αισθητής 

θερμότητας στη δεξαμενή αποθήκευσης και χρησιμοποιείται, όταν χρειάζεται, για να τροφοδοτήσει 

το φορτίο θέρμανσης και ζεστού νερού. 

  Η ωφέλιμη θερμική ενέργεια από τα ηλιοθερμικά Συστήματα είναι 281.000kWh/έτος και 

καλύπτει ποσοστό 65%της θερμικής απαίτησης για ΖΝΧ του Νοσοκομείου. 
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13. Άλλες Πηγές Θερμικής Ενέργειας για Παρασκευή ΖΝΧ 

 

Πέραν του Ηλιοθερμικού Συστήματος, θερμική ενέργεια για προθέρμανση του ΖΝΧ παρέχεται και 

από την ανάκτηση της απορριπτομένης θερμότητας της νέας υδρόψυκτης Αντλίας Θερμότητας. 

 

14. Μετρητές Ενέργειας – Ωρομετρητές 

Μετρητές – Ενέργειας και Ωρομετρητές θα τοποθετηθούν:  

α) Σε όλες τις εγκαταστάσεις ανάκτησης θερμικής ενέργειας ή αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (π.χ. Hλιοθερμικό Σύστημα, Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας, Λέβητες, 

Ατμογεννήτριεςκλπ) θα εγκατασταθούν συστήματα μέτρησης της θερμικής ενέργειας ανά 

χρήση (θερμιδομετρητές).  

β) Στις εγκαταστάσεις παραγωγής θερμικής ενέργειας (π.χ. Λέβητες – Ατμογεννήτριες) θα 

εγκατασταθούν και μετρητές ωρών λειτουργίας των καυστήρων (σε κάθε Λέβητα-

Ατμογεννήτρια). 

 

15. Γενικές απαιτήσεις – Πιστοποιήσεις 

Όλα τα υλικά  κλπ  θα είναι Πιστοποιημένα και θα διαθέτουν τα ανάλογα παραστατικά.  

Σε όλα τα  υλικά ( στις τιμές προϋπολογισμού ) συμπεριλαμβάνεται εκτός από την προμήθεια και η  

μεταφορά  επί τόπου, και σύνδεση , τοποθετούμενα  πλήρως σε εγκατάσταση 

συμπεριλαμβανομένων  απάντων των ειδικών τεμαχίων  ( αλλαγής διεύθυνσης - διαχωρισμού-

διέλευσης κλπ ) κατάλληλα  για εγκατάσταση σε δίκτυο ζεστού νερού, όπως επίσης των υλικών 

συγκολλήσεως, στηρίξεως με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου με λάστιχο κ.λ.π. 

και της εργασίας δοκιμών και πλήρως εγκαταστάσεως  

Κατά την εκτέλεση του έργου εάν απαιτηθούν αλλαγές στην κατασκευή ,θα γίνουν μετά την 

σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εναρμόνιση του δικτύου με την 

αισθητική και τη λειτουργικότητα του κτιρίου.  

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή εννοείται περατωμένη σύμφωνα  με 

όλους του κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

 

Σημείωση: Όλος ο εξοπλισμός και  τα υλικά που πρόκειται  χρησιμοποιηθούν, θα ελεγχθούν και 

εγκριθούν, από την επίβλεψη, με βάση τα Πιστοποιητικά και τα Τεχνικά τους Φυλλάδια. Για το λόγο 

αυτό ο Ανάδοχος, για τα υλικά και τον εξοπλισμό,  για τα οποία δεν υποβλήθηκαν  εκτενείς τεχνικές 

περιγραφές και πιστοποιητικά στη διαδικασία της τεχνικής προσφοράς,  θα προσκομίζει τα 

παραπάνω  πριν  ο ίδιος προχωρήσει στην παράδοση και εγκατάστασή τους.   
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Παραλαβή των συστημάτων: 

Όλα τα συστήματα  θα παραληφθούν μετά από δοκιμές και μετρήσεις που θα γίνουν με μέριμνα 

και έξοδα του Εργολάβου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα εργασιών διαμορφωμένο κατά τρόπο ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η λειτουργία του Νοσοκομείου και το οποίο θα έχει την απόλυτη έγκριση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι 

προκειμένου να μην διαταραχτεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου , ενδέχεται να ζητηθεί να 

εργαστεί σε νυκτερινές ώρες καθημερινών η αργιών. 
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Δ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού αποτελείται κυρίως από φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες 

φθορισμού (2x36W και 4x18W), που χρησιμοποιούνται στο γενικό φωτισμό των εσωτερικών 

χώρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου. 

Προτείνεται, επίσης, και η αντικατάσταση εξωτερικών φωτιστικών σωμάτων (φωτιστικά σώματα 

εσωτερικής οδοποιΐας και περιβάλλοντος χώρου), με νέα φωτιστικά σώματα LED ισχύος 100W. 

Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται τα κάτωθι φωτιστικά σώματα φθορισμού-εξωτερικού χώρου:  

α) Φωτιστικά σώματα φθορισμού 4x18W: 600τεμ. 

β) Φωτιστικά σώματα φθορισμού 2x36W: 1.630τεμ. 

γ) Φωτιστικά σώματα εσωτερικής οδοποιΐας επί ιστών ύψους 9m: 60τεμ. 

δ) Φωτιστικά εξωτερικού χώρου επί ιστών ύψους 3m: 79τεμ. 

Τα φωτιστικά σώματα εξωτερικού χώρου θα προσαρμοστούν στους υπάρχοντες ιστούς. 

Τα φωτιστικά σώματα φθορισμού 4x18Wαντικαθίστανται με φωτιστικά σώματα LED, ισχύος 36W 

(60x60cm). 

Τα φωτιστικά σώματα φθορισμού 2x36W αντικαθίστανται με φωτιστικά σώματα LED, ισχύος 44W 

(30x120cm).  

Επισημαίνεται ότι τα, εκ των ανωτέρω φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση, φωτιστικά 

σώματα της ΜΕΘ και της ΜΕΜ (30 τεμ. ΜΕΘ – 10 τεμ. ΜΕΜ) θα είναι ρυθιζόμενης έντασης 

(Dimmable). 

Στα Χειρουργεία, στα οποία τα φωτιστικά σώματα είναι κλειστού τύπου (στεγανά), θα 

τοποθετηθούν μόνο λαμπτήρες LED. 

Στην Ομάδα Εργασίας Δ περιλαμβάνεται και η προμήθεια – τοποθέτηση διακοσίων (200) 

φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας LED, ισχύος W έκαστον (όδευσης διαφυγής – EXIT). 

 

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τα φωτιστικά σώματα LED αντικαθιστούν ήδη με ταχείς ρυθμούς τα συμβατικά φωτιστικά σώματα. 

Έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

•  Έχουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο ζωής από τους συμβατικούς, περίπου 50.000 ώρες 

λειτουργίας. 

• Μηδενική συντήρηση. 
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• Ομοιόμορφος φωτισμός. 

• Ελάχιστη εκπεμπόμενη θερμότητα. 

• Δεν είναι ευαίσθητοι στην υγρασία 

•  Καταναλώνουν ισχύ περίπου τη μισή από τους συμβατικούς λαμπτήρες φωτισμού. 

• Χρόνος απόσβεσης σε λιγότερο από ένα χρόνο ανάλογα με τη χρήση. 

• Ανθεκτικοί σε κραδασμούς, περιπτώσεις ζημιών, δονήσεις και κρούσεις. 

 

Η επέμβαση αφορά στην αντικατάσταση του 100% των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων 

φθορισμού (συνολικός αριθμός: 2230) με φωτιστικά σώματα LED. 

Προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων των κυρίων διαδρόμων, γραφείων, 

εξωτερικών ιατρείων, των δωματίων των κλινικών, του αμφιθεάτρου και του χώρου υποδοχής του 

Νοσοκομείου. 

Με την ανωτέρω επέμβαση εκτιμάται ότι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι 

περίπου 50%, ήτοι 400.000kWh/έτος, με αντίστοιχη μείωση της δαπάνης κατά 56.000€/έτος. 

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Τα νέα φωτιστικά σώματα εγκαθίστανται στις θέσεις των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και θα 

έχουν τις ίδιες διαστάσεις (60x60cm, 30x120cm, 30x150cm κλπ.). 
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Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (BMS) – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (BMS) 

1.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην "Ριζική Αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος 

Ελέγχου Εγκαταστάσεων – BMS" της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου. Το νέο Σύστημα καλείται να 

αντικαταστήσει το υφιστάμενο Σύστημα BMS και να ενοποιήσει τα διάφορα αυτόνομα συστήματα 

που έχουν κατά καιρούς εγκατασταθεί σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου. 

Το νέο σύστημα θα πρέπει να εκτελεί κατ' ελάχιστο όλες τις ενέργειες των ήδη εγκατεστημένων στο 

Νοσοκομείο συστημάτων, όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά σχέδια και εγχειρίδια 

λειτουργιών του διαθέτει το Νοσοκομείο, καθώς και το σύνολο των νέων εγκαταστάσεων, όπως το 

Ηλιοθερμικό Σύστημα, τα Συστήματα VRF, το ΦωτοβολταϊκόΣύστημα κλπ. 

Θα διατηρηθούν οι καλωδιώσεις του υφισταμένου Συστήματος BMS και θα συμπληρωθούν 

σύμφωνα με τις ανάγκες των νέων Συστημάτων που θα εγκατασταθούν και των υφισταμένων που 

θα αναβαθμιστούν. 

 

1.2 Εφαρμοστέοι Κανονισμοί 

Το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους ακόλουθους 

Κανονισμούς: 

• Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Ε.Ν. 

• Αμερικανικοί Κανονισμοί και οδηγίες της ASRAE και ειδικότερα τα πρότυπα: 

o ASHRAE 114: Energy Management Control Systems Instrumentation. 

o ASHRAE  135:  BACNET  -  A  Data  Communication  Protocol  for  Building 

Automation and Control Networks. 

• Οι διεθνείς κανονισμοί ISOκ.λ.π. 

 

1.3 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού 

Κάθε σύγχρονο κεντρικό σύστημα ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία : 

• Αισθητήρια/Oργανα Πεδίου. Είναι οι συσκευές που μετρούν τα διάφορα φυσικά 

μεγέθη ή πληροφορούν για τις καταστάσεις αυτών. 

• Απομακρυσμένα  Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ). Είναι οι σταθμοί συλλογής και 

επεξεργασίας των σημάτων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου. 

• Κεντρικός Σταθμός Παρακολούθησης και Ελέγχου. Είναι το σημείο παρακολούθησης 
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και ελέγχου των εγκαταστάσεων από τον χειριστή του συστήματος. 

Η διασύνδεση του συνόλου των αισθητηρίων/οργάνων γίνεται ακτινικά προς το αντίστοιχο 

απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου, ενώ το τελευταίο συνδέεται με τα όμοια του και με την κεντρική 

μονάδα ελέγχου σε δίκτυο ψηφιακής επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας. 

1.4 Υφιστάμενο Σύστημα BMS 

Το υφιστάμενο κέντρο ελέγχου της παρακολούθησης των Η/Μ εγκαταστάσεων ευρίσκεται στο 

Γραφείο Συντήρησης (Επίπεδο -2).  

 

1.5 Περιγραφή του υφισταμένου Συστήματος BMS 

1.5.1 Το υφιστάμενο Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης (BMS) αποτελείται από τα πιο κάτω 

μέρη: 

α) Σταθμό Ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου PC-486 DX/120 MHZ, οθόνη έγχρωμη 

17’’, πληκτρολόγιο QWERTY, 2 εκτυπωτές τύπου LASER στο χώρο του προϊσταμένου 

συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων (ο δεύτερος εκτυπωτής χρησιμεύει στην οργάνωση του 

γραφείου συντήρησης: προμήθειες, ανταλλακτικά, κειμενογράφηση). 

β)  Σταθμό ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου PC-486 DX/120 MHZ, οθόνη έγχρωμη 

17’’, πληκτρολόγιο QWERTY, 1 εκτυπωτή τύπου LASER στο χώρο χειριστών τηλεφώνων 

(επίπεδο 0). 

γ) 12 Περιφερειακές Μονάδες Ελέγχου που τοποθετούνται σύμφωνα με τα σχέδια στους 

παρακάτω χώρους.  

− ΑΚΕ 1 Ψυχιατρική Μονάδα  Πτέρυγα Ε Επίπεδο (-1) 

− ΑΚΕ 2 Ηλεκτροστάσιο Πτέρυγα Α4 Επίπεδο (-2) 

− ΑΚΕ 3 Ψυχροστάσιο Πτέρυγα Α5 Επίπεδο (-2) 

− ΑΚΕ 4 Περιοχή αποστείρωσης καινών Πτέρυγα Β Επίπεδο (-2) 

− ΑΚΕ 5 Κέντρο Ιατρικών αερίων Πτέρυγα Δ Επίπεδο (-1) 

− ΑΚΕ 6  Περιοχή Νεκροτομείου Πτέρυγα Γ2 Επίπεδο (-1) 

− ΑΚΕ 7 Μηχανοστάσιο Κλιμ. Μον. Πτέρυγα Γ Επίπεδο (+2) 

− ΑΚΕ 8 Μηχανοστάσιο Κλιμ. Μον. Πτέρυγα Γ Επίπεδο (+2) 

− ΑΚΕ 9 Μηχανοστάσιο Κλιμ. Μον. Πτέρυγα Γ Επίπεδο (+2) 

−ΑΚΕ10 Μηχανοστάσιο Ανελκυστήρων Πτέρυγα Β Επίπεδο (+4) 

−ΑΚΕ11 Αντλιοστάσιο Πτέρυγα Α2  Επίπεδο (-2) 

−ΑΚΕ12 Λεβητοστάσιο Πτέρυγα Α3 Επίπεδο (-2) 

δ) Τις απαιτούμενες ψηφιακές ή αναλογικές εισόδους – εξόδους  
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ε) Καλωδιώσεις  

• Οι καλωδιώσεις μεταξύ των περιφερειακών μονάδων ελέγχου θα γίνουν με ειδικό 

θωρακισμένο 4πολικό καλώδιο τύπου LiYCY με αγωγούς διαμέτρου 0,8mm. 

• Οι καλωδιώσεις μεταξύ των Σταθμών ελέγχου και των Περιφερειακών Μονάδων θα 

γίνουν με κατάλληλο ομοαξονικό καλώδιο. 

• Οι καλωδιώσεις μεταξύ των εισόδων/εξόδων του συστήματος και των σημείων ελέγχου 

θα γίνουν με καλώδια ΝΥΜ (μέχρι 5 αγωγούς) και ΝΥΥ-J (για περισσότερους αγωγούς). 

στ) Διάφορα όργανα μέτρησης και εντολών, όπως αυτά καθορίζονται σε κάθε εγκατάσταση και 

στις τεχνικές προδιαγραφές. 

ζ) Συσκευές ρύθμισης και ελέγχου όπως τρίοδες βαλβίδες, δίοδες βαλβίδες, κινητήρες, 

διαφραγμάτων κλπ., που καθορίζονται αναλυτικά σε κάθε εγκατάσταση.  

θ) Μεταγωγικούς διακόπτες 3 θέσεων για κάθε φορτίο με ένδειξη  ΑΥΤΟΜΑΤΟ-OFF-

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ. Στη θέση  ΑΥΤΟΜΑΤΟ θα ξεκινά με εντολή από το Σύστημα Κεντρικού 

Ελέγχου. 

 

1.6 Σημεία Ελέγχου 

Τα σημεία ελέγχου του νέου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Εγκαταστάσεων (BMS) ανά 

απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου αναφέρονται λεπτομερώς στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο 

συμπληρώνει την περιγραφή αυτή. Στο τεύχος αυτό τα σημεία ελέγχου για κάθε κλιματιστική 

μονάδα ή ανεμιστήρα αναφέρονται συνοπτικά ανά κατηγορία είδους σημείου. 

Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης 1350 σημείων ελέγχου. 

 

1.7 Περιλαμβανόμενες εργασίες 

Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνεται η αποξήλωση όλου του υφιστάμενου Συστήματος 

BMS (πλην των καλωδιώσεων), η εγκατάσταση νέου BMS με συνδέσεις σε όλους τους χώρους, ο 

Προγραμματισμός του Συστήματος και νέα μηχανήματα διαχείρισης στο χώρο του 

CONTROLROOM (PC-UPS). 

Περιλαμβάνονται επίσης, στο πλαίσιο του Συστήματος BMS, η εγκατάσταση Συστήματος 

Διαχείρισης Φωτισμού, οι αισθητήρες που θα απαιτηθούν σε κοινόχρηστο χώρο για την διαχείριση 

του φωτισμού, νέες ηλεκτροβάνες του Συστήματος Κλιματισμού και αισθητήρες ρύθμισης των 

τριάντα πέντε (35) ΚΚΜ ψυχρού-θερμού νερού. 
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Οι ηλεκτροβάνες θα είναι δίοδες, αντίστοιχης διαμέτρου με τις εκάστοτε ΚΚΜ. Ο συνολικός αριθμός 

των ηλεκτροβανών είναι εβδομήντα (70). Οι αισθητήρες ρύθμισης (πιεζοστάτες) θα είναι οι 

απαιτούμενοι για τριάντα πέντε (35) ΚΚΜ. 

1.8 Δοκιμές – Ρυθμίσεις – Παραλαβή 

Οι δοκιμές, ρυθμίσεις και η παραλαβή του Κεντρικού Συστήματος παρακολούθησης Η/Μ 

Εγκαταστάσεων θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών (Τεχνική 

Περιγραφή – Προδιαγραφές κλπ.) 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 

 

2.1  Αντικείμενο του έργου 

Προβλέπεται ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της ενέργειας 

λαμβάνοντας υπόψη το βασικό εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες. Στοιχεία όπως η ποιότητα των 

δεδομένων, η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων, η ανάλυση των δεδομένων και η 

πρόβλεψη, αποτελούν βασικά κριτήρια για την επιλογή και το σχεδιασμό του συστήματος.  

Η λύση που περιλαμβάνεται στην πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας, αποτελείται από ένα 

συνδυασμό λογισμικού, υλικών και υπηρεσιών, μαζί με μια δομημένη προσέγγιση για να 

εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή της στη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου. 

 

α) Λογισμικό  

Το λογισμικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και οπτικοποίηση μεγάλου όγκου 

δεδομένων, πάνω στο οποίο μπορούν να γίνουν οι ενεργειακές μελέτες προκειμένου να βοηθήσει 

ώστε να βρεθούν τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και να πιστοποιηθούν επεμβάσεις και 

μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας. Το λογισμικό βασίζεται σε cloud εφαρμογή η οποία δίνει την 

δυνατότητα ευελιξίας στην δυναμική του συστήματος για επεξεργαστική ισχύ και διαθέσιμου 

αποθηκευτικού χώρου ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και των απαιτήσεων της εφαρμογής. 

Επίσης, με το cloud λογισμικό παρέχεται μεγάλη διασφάλιση στα ενεργειακά δεδομένα. 

 

β) Εξοπλισμός 

Ένα ευφυές υλικό δικτύου αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Ο 

προβλεπόμενος σωστός εξοπλισμός, πρέπει να εγκατασταθεί στα σωστά σημεία μέτρησης, ώστε 

να συλλεγούν τα σωστά δεδομένα και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες θα οδηγήσουν σε 

ακριβείς και αξιόπιστες αναλύσεις. Τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού είναι:  

• Μετρητές, Gateways και δικτυακή υποδομή  

• Αντίγραφα λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων ενεργειακών καταναλώσεων.  

• Έλεγχος και αποτύπωση με σκοπό την βελτιστοποίηση των εργασιών εγκατάστασης.  

 

2.2  Εκτέλεση Εργασιών 

• Κατασκευή του λογισμικού προγράμματος (διαγράμματα - δείκτες - αναφορές - alarms) για 

την ενεργειακή εποπτεία.  
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• Προμήθεια ελεγκτή συλλογής ενεργειακών δεδομένων ενέργειας.  

• Έλεγχος μετασχηματιστών εντάσεως για την σωστή τοποθέτηση.  

• Προγραμματισμός controller από πιστοποιημένο συνεργείο.  

• Παραμετροποίηση των αναλυτών ενέργειας.  

• Εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από πιστοποιημένο συνεργείο.  

• Project Management 

2.3 Συνοπτική περιγραφή της παρέμβασης 

Προτείνεται η εγκατάσταση ενός συστήματος καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών 

καταναλώσεων (EnMS) με σκοπό την παρακολούθηση της ροής ενέργειας στο Νοσοκομείο. Οι 

παρεχόμενες ενεργειακές πληροφορίες του συστήματος EnMS θα καθοδηγήσουν την Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου στην λήψη αποφάσεων για εφαρμογή μέτρων και τεχνικών 

εξοικονόμησης ενέργειας, για την μείωση του ενεργειακού κόστους και την μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα κλπ.  

 

Στόχοι του συστήματος EnMS είναι:  

• Απεικόνιση και καταγραφή καταναλώσεων θερμικής και ηλεκτρικής ενεργείας  

• Δημιουργία ιστορικού καταναλώσεων  

• Απεικόνιση δεικτών εξοικονόμησης.  

• Στοχοθέτηση και επιτήρηση ενεργειακών καταναλώσεων  

• Έλεγχος της κατανάλωσης μέσω ειδικευμένων ειδοποιήσεων  

• Παραγωγή ενεργειακών αναφορών  

Παρακάτω περιγράφεται η αρχιτεκτονική του προσφερόμενου συστήματος EnMS καθώς και 

λεπτομέρειες για την επεξεργασία των πληροφοριών που αποθηκεύονται. Η αρχές σχεδιασμού του 

προφερόμενου συστήματος είναι απόλυτα συμβατές με τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές του 

Πρωτοκόλλου IPMVP (ΙnternationalPerformanceMeasurementandVerificationProtocol)  του 

οργανισμού EVO (EfficiencyEvaluation Organization).  

Σκοπός: Η επιτήρηση της ενεργειακής επίδοσης συγκεκριμένων καταναλώσεων του Νοσοκομείου 

πριν και μετά την υιοθέτηση ενεργειακών μέτρων και δράσεων (Energy ConservationMeasures).  

Μέθοδος: Η χρήση των δεδομένων, που θα αποθηκευτούν στο cloudmonitoring (Energy 

Operation), θα πρέπει να γίνεται από τεχνικά ειδικευμένο (εκπαιδευμένο) προσωπικό του 

Νοσοκομείου, που θα θέσει τις ακόλουθες συνθήκες:  
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• Στοχοθέτηση ενεργειακών δεικτών πριν την εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης 

ενέργειας και ορισμός ιδανικού προφίλ κατανάλωσης (Benchmarking).  

• Επιτήρηση των επιδόσεων μετά από επεμβάσεις που έγιναν σύμφωνα με τις επιλογές 

(A,B,C,D) του πρωτοκόλλου IPMVP (βλ. παρακάτω).  

• Επιβεβαίωση εξοικονόμησης ενέργειας βάσει προκαθορισμένων ή και μη δεικτών 

απόδοσης και παραγωγικότητας.  

• Σύσταση προτάσεων για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων αλλά και την συνεχή βελτίωση 

των καταναλώσεων εάν αυτό είναι εφικτό.  

• Δημιουργία αναφορών (Measurement & Verification Reports)  

• Λεπτομέρειες για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας  

• Επιτήρηση επιδόσεων πριν την υλοποίηση δράσεων  

• Επιτήρηση επιδόσεων μετά την υλοποίηση δράσεων  

• Συμβουλές και άλλες προτάσεις  

Επιλογές πρωτοκόλλου IPMVP (International Performance Measurement and Verification 

Protocol)  

Οι επιλογές (Options) που προτείνει το πρωτόκολλο IPMVP στην στοχοθέτηση ενεργειακών 

δράσεων και με σκοπό την δημιουργία οικονομίας, είναι τέσσερις:  

• Option A: “KeyParameters”, Αναδιάταξη απομονωμένων συστημάτων με μέτρηση 

συγκεκριμένων παραμέτρων  

• Option B: “AllParameters”, Αναδιάταξη απομονωμένων συστημάτων με μέτρηση όλων 

των παραμέτρων  

• Option C: “Wholefacility”, Ολόκληρη την εγκατάσταση  

• Option D: “Calibrated simulation”, Ρυθμιζόμενηεξομοίωση 

 

2.4 Μετρητικό Σύστημα 

Το μετρητικό σύστημα είναι το πρώτο βήμα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Με βάση το μετρητικό 

σύστημα μπορούν να καθοριστούν οι ενεργειακοί στόχοι και τεθούν οι βάσεις προκειμένου να 

επιτευχθεί η επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας.  

Το μετρητικό σύστημα υποστηρίζει τα ακόλουθα:  

• Οπτικοποιεί την πληροφορία της ενέργειας και της ισχύος του κτιρίου  



 

41 
 

• Υπολογίζει το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης ενός ενεργειακού έργου ROI (Return On 

Investment).  

• Δημιουργεί το ενεργειακό αποτύπωμα CO2 της κτιρίου.  

• Εντοπίζονται αφανείς καταναλώσεις ενέργειας σε ώρες μη λειτουργίας του κτιρίου. 

• Δημιουργεί αναφορές κόστους προκειμένου να γνωρίζουμε το τελικό κόστος ενέργειας και 

ισχύος.  

• Δίδεται η δυνατότητα δημιουργίας ενεργειακών δεικτών KPI’s οι οποίοι βοηθάνε στην 

καλύτερη αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης.  

• Ενημερώνει τους παραλήπτες για μέγιστες τιμές ισχύος και σύνολα ενέργειας.  

• Δίδεται η δυνατότητα για Benchmarking ανάμεσα σε ιδίου τύπου εγκαταστάσεις.  

• Δίδεται η δυνατότητα εις βάθος ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων για κάθε μετρητή με 

βάση τις ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης.  

• Δίδεται η δυνατότητα για εισαγωγή χειροκίνητων στοιχείων όπως είναι οι ενεργειακοί στόχοι 

κάθε μήνα.  

• Δίδεται η δυνατότητα για εισαγωγή χειροκίνητων στοιχείων όπως είναι οι ενεργειακές 

καταναλώσεις προηγούμενων χρόνων (Baseline).  

• Το μετρητικό σύστημα μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε πληροφορία και να την οπτικοποιήσει 

(πχ υγρασία, θερμοκρασία, παραγωγή).  

Κάθε ενεργειακό έργο (project), το οποίο έχει στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, μπορεί να 

ελεγχθεί και να αναλυθεί μέσω του μετρητικού συστήματος.  

 

2.5 Επιτυγχανόμενη Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Παράγοντες επιτυχίας συστήματος  

Με βάση την πολυετή πείρα μας από συνεργασίες με διαφορετικούς ή παρόμοιους πελάτες, 

διακρίνουμε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας οι οποίες 

παρουσιάζονται με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας. 

Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι: 

- Η εφαρμογή ενός απλού προγράμματος παρακολούθησης οδηγεί σε 2-5% εξοικονόμηση 

ενέργειας.  
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- Όταν οι πληροφορίες αυτές καταστούν διαθέσιμες, μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέρος 

των δράσεων και σχεδίων συντήρησης για τη βελτίωση της κατανάλωσης, η εξοικονόμηση 

που έχει αναφερθεί κυμαίνεται σε ποσοστό άνω του 10%.  

- Τέλος, η συνεχιζόμενη παρακολούθηση, αξιολόγηση και συνεχής βελτίωση μπορεί να 

επιτύχει επιπλέον εξοικονόμηση από 15 έως 30%.  

Οι παράγοντες επιτυχίας του Συστήματος είναι:  

• Όλοι οι συντελεστές του προγράμματος, σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, πρέπει να 

έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις από το 

πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης.  

• Ο στόχος για την εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να λαμβάνεται εγκαίρως και με αξιόπιστα 

δεδομένα  

• Από τη στιγμή που γίνει η στόχευση, η παρακολούθηση του συστήματος ενεργειακής 

διαχείρισης, είναι απαραίτητη για τους μηχανικούς και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 

για την παρακολούθηση, ώστε να προβαίνουν σε διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο. Κατά 

αυτό τον τρόπο θα υπάρξει πραγματική επίδραση στις εγκαταστάσεις και τη διαδικασία, με 

οικονομικά οφέλη που θα είναι ανάλογα των δράσεων που θα επιλεγούν.  

 

Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, που εξάγονται από το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, είναι 

ζωτικής σημασίας.  

Η ψηφιοποίηση και η οπτικοποίηση της ενέργειας δημιουργεί τις υποδομές ώστε ο χρήστης να 

μπορεί να:  

• Κατανοήσει πού και πότε καταναλώνεται και που χάνεται η ενέργεια  

• Παρακολουθήσει τους βασικούς δείκτες απόδοσης συνολικά και ανά Εργοστάσιο 

 Έτσι: 

• Επιβεβαιώνεται η ανάγκη των σχετικών επενδύσεων κεφαλαίου  

• Επιτυγχάνεται μείωση λειτουργικού κόστους  

• Επιτηρούνται οι εκπομπές CO2 

 

2.6 Περιγραφή cloudmonitoring 

Η προσφορά cloudenergymonitoring έχει δομηθεί και κοστολογηθεί με βάσει τις ανάγκες του 

πελάτη οι οποίες περιγράφονται και αναλύονται ακολούθως.  

Μετρητές  
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• Τέσσερις αναλυτές ενέργειας στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης  

Alarm (e-mail σε έναν παραλήπτη)  

• Μέγιστο ισχύος (kW) για όλους τους μετρητές  

• Μέγιστο μηνιαίας κατανάλωσης (kWh) για τον κύριο μετρητή  

• Μηδενική τιμή ισχύος (kW) για όλους τους μετρητές  

 

Δεδομένα (timeinterval 15’)  

• Σύνολο ισχύος (kW) (ανά μετρητή)  

• Σύνολο ενέργειας (kWh) (ανά μετρητή)  

• Σύνολο άεργου ισχύος (kVAr) (ανά μετρητή)  

• Σύνολο άεργου ενέργειας (kVArh) (ανά μετρητή)  

• Σύνολο φαινόμενης ισχύος (kVA) (ανά μετρητή)  

• Σύνολο φαινόμενης ενέργειας (kVAh) (ανά μετρητή)  

• Συντελεστή ισχύος (ανά μετρητή)  

• Ιστορικά δεδομένα (γενική κατανάλωση)  

 

Επιλεγμένη γλώσσα οπτικοποίησης διαγραμμάτων  

• Ελληνικά  

Διαγράμματα τα οποία καλύπτουν τις αρχικές ανάγκες του πελάτη  

• Calendar view  

• Check site  

• Enterprise map, Energy consumption  

• List kW, 10 High and Low  

• Billing report  

• kW, kWh max-total consumption(yesterday, last - current month, year to date) 

 

Στην εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να φορτώσει ενεργειακά δεδομένα ηλεκτρικής ενέργειας 

προηγούμενων ετών καθώς και τους ενεργειακούς στόχους για την νέα χρονιά. Με αυτήν την 

δυνατότητα δύναται ο χρήστης να δημιουργήσει baselines και να θέσει ενεργειακούς στόχους. 

 

2.7 Πρόγραμμα Παραδόσεων 

Ο εξοπλισμός δύναται να είναι έτοιμος για παράδοση εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία εγκατάστασης του μετρητικού εξοπλισμού. 

 

2.8 Εγγύηση  
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Η διάρκεια της εγγύησης για τα υλικά-εξοπλισμό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες από την έκδοση του Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής. 

 

2.9 Συνοπτική Περιγραφή του Συστήματος 

 

A/A Περιγραφή Ποσότητα 

1 

• Κατασκευή Λογισμικού προγράμματος ενεργειακής εποπτείας  

( Energy operation cloudbase ) 
• Eγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού {έξι (6) σημεία ελέγχου} 
και παραμετροποίηση καταγραφικών  
• Υλικά commissioning  και startup του συστήματος 

1 

 

Παρατηρήσεις: 

 

• Για την αποστολή των ενεργειακών δεδομένων είναι απαραίτητο να υπάρχει δίκτυο internet 

και μία θύρα ελεύθερη στο router για να συνδεθεί το καταγραφικό.  
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ΣΤ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Στο προτεινόμενο Φωτοβολταϊκό Σύστημα (με συμψηφισμό ενέργειας – Netmetering) η μέγιστη 

ονομαστική ισχύς κάθε Φωτοβολταϊκού πλαισίου θα είναι 300 Wp, το πλήθος των πλαισίων θα 

είναι 66τεμ. και κατά συνέπεια η ισχύς του Φωτοβολταϊκού Συστήματος θα είναι 19,80kWp. Η 

τεχνολογία Φωτοβολταϊκών γεννητριών που θα χρησιμοποιηθεί είναι μονοκρυσταλλικού πυριτίου, 

με ονομαστική απόδοση Φ/Β πλαισίου 18,50%. 

 

1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

Για τον σχεδιασμό του συστήματος επελέγησαν ενδεικτικά, Φωτοβολταϊκά πλαίσια της Εταιρείας 

Luxor Γερμανίας τύπος ECOLINEM60 LX-300M. Θα εγκατασταθούν 66 Φωτοβολταϊκά πλαίσια 

ισχύος 300 Wp (+6,49Wp) έκαστο. Τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία κρυσταλλικού πυριτίου 

(μονοκρυσταλλικά) του πλαισίου αυτού παράγονται με την τεχνολογία EFG (Edge-

definedFilmGrowth), κατά την οποία, η πρώτη ύλη “αναπτύσσεται” σε οκταγωνική κυλινδρική 

μορφή από καθαρό πυρίτιο. Ο διαχωρισμός των στοιχείων διαστάσεων γίνεται με κοπή laser. Η 

απόδοση του Φωτοβολταϊκού στοιχείου τεχνολογίας EFG ανέρχεται σε 20,10%. Σε επίπεδο 

πλαισίου, η απόδοση είναι 18,50%. Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές IEC 

61215, 61730 και  ΤÜV SafetyClass II. 

 

Πίνακας 1. Κύρια χαρακτηριστικά Φωτοβολταϊκών πλαισίων 

 LUXORECOLINEM60 LX-300M  

Ηλεκτρικά 

Ονομαστική Ισχύς, Pnom 300Wp 

Τάση Μέγιστης Ισχύος, Vmpp 32,70 V 

Ρεύμα Μέγιστης Ισχύος, Impp 9,16 Α 

Τάση Ανοικτού Κυκλώματος, Voc 40,1 V 

Ρεύμα Βραχυκύκλωσης, Isc 9,66 A 

Ανώτατο Όριο Τάσης Συστήματος 1000Vdc 

Κατασκευαστικά 

Ηλιακά Στοιχεία σε κάθε Πλαίσιο 60 

Διαστάσεις Πλαισίου 1,64 m × 0,99 m  

Επιφάνεια Πλαισίου 1,623 m2 

Πάχος Πλαισίου 40mm 

Βάρος Πλαισίου 18,5kg 
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Η γείωση των Φωτοβολταϊκών πλαισίων θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στους κανονισμούς 

και τα πρότυπα ΕΝ 50164-1, ΕΝ 50164-2, IEC 61024-1, DIN 57185 / VDE0185, IEC 60364-5-4, 

VDE0100, DIN48852. Η κάθε ομάδα Φωτοβολταϊκών του σταθμού θα έχει δική της ξεχωριστή 

γείωση, με την οποία θα επιτυγχάνεται αντίσταση γείωσης μικρότερη των 10 Ω (R<10 Ω). 

 

2. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ (INVERTER) 

Για την μετατροπή του παραγόμενου συνεχούς ρεύματος (DC), σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), 

ποιότητας δικτύου της ΔΕΗ, επελέγη, ενδεικτικά, για τους υπολογισμούς τριφασικός αντιστροφέας 

ισχύος της Γερμανικής εταιρείας SMA SolarTechnologyAG και συγκεκριμένα ο τύπος  

SunnyTriPower20000 TL-30, ισχύος 20kW (1 τεμ.). Ο αντιστροφέας είναι τοπολογίας 

”stringinverter”, δηλ. συνδέει το Φωτοβολταϊκό Σύστημα απευθείας στο δίκτυο.  

Ο συγκεκριμένος αντιστροφέας έχει την δυνατότητα υψηλής τάσης εισόδου συνεχούς ρεύματος 

DC, χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση εν σειρά σύνδεσης πολλών και μεγάλης 

ισχύος Φωτοβολταϊκών πλαισίων. Ο αντιστροφέας διακόπτει αυτομάτως τη λειτουργία του σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος και έχει ενσωματωμένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόμων ορίου 

τάσης, ορίου συχνότητας, ασυμμετρίας τάσης και υπερέντασης.  

 

Πίνακας 2. Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του Αντιστροφέα 

SMA SunnyTriPower 20000TL 

  STP 20000TL-
30 

Μέγιστη τάση εισόδου:  1000V 

Περιοχή τάσης εισόδου Φ/Β συστοιχίας :  UPV 320 - 800 V 

Μέγιστο ρεύμα εισόδου Φ/Β συστοιχίας Ipvmax 33 A 

Μέγιστη ισχύς εισόδου Φ/Β συστοιχίας PDC,max 20440W 

Μέγιστη ισχύς εξόδου PAC,max 20000VA 

Ονομαστική ισχύς εξόδου Рас. В 20000W 

Περιοχή τάσης λειτουργίας Uac 180 – 280 V 

Περιοχή συχνότητας λειτουργίας fAc 44Hz -55 Hz 

Συντελεστής μεγίστης απόδοσης ηmax 98,4% 

Συντελεστής απόδοσης (“ευρωπαϊκός”) ηeuro 98,0% 

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) mm 661x682x264 

Βάρος kg 61 

Κατηγορία προστασίας  IP 65 

Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας  -25°C - +60°C 
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Ο συγκεκριμένος αντιστροφέας επελέγη διότι έχει πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης, λειτουργεί πάντα 

κοντά στο σημείο MaximumPowerPointTemperature (MPPT) και έχει την δυνατότητα άμεσης 

επιτήρησης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος. 

 

3. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα είναι συνδεδεμένα σε σειρά ανά ομάδες (Strings).  

Στον Αντιστροφέα συνδέονται 66 πλαίσια. 

Τα καλώδια συνεχούς ρεύματος θα είναι κατάλληλα για Φ/Β Συστήματα (Solarcables). 

Συγκεκριμένα ο τύπος και η διατομή των καλωδίων DC είναι : Solarcable 1 x 6mm2. 

Όλες οι καλωδιώσεις από τον αντιστροφέα μέχρι τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης του 

Φωτοβολταϊκού Συστήματος, οδεύουν επί του δώματος εντός μεταλλικής σχάρας με κάλυμμα. Η 

όδευση των καλωδιώσεων εντός μεταλλικής σχάρας έγινε αφ’ ενός για το βέλτιστο αισθητικό και 

λειτουργικό αποτέλεσμα και αφ΄ εταίρου για την προστασία των καλωδιώσεων τόσο από τα καιρικά 

φαινόμενα (φθορά από τον ήλιο, υγρασία κλπ) όσο και από τα τρωκτικά. 

Οι καλωδιώσεις από τον αντιστροφέα μέχρι τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, είναι τύπου J1VV-

R 5G16mm2. 

 

4. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για την αντικεραυνική προστασία του αντιστροφέα στην είσοδο και την έξοδό του, εντός του πίνακα 

DC/AC, θα τοποθετηθούν αντικεραυνικές διατάξεις κρουστικών υπερτάσεων σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στους Κανονισμούς και τα Πρότυπα ΕΝ 50164-1, ΕΝ 50164-2, IEC 61024-1, DIN 57185 / 

VDE0185. 

Επιπλέον εγκαθίσταται σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που δύναται να συλλέξει ποσοστό 

κεραυνοπληξιών 95-98%.  

Το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας είναι στάθμης ΙΙΙΙ και σχηματίζεται από έναν 

κάναβοαντικεραυνικών ακίδων που τοποθετούνται πίσω από τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια. Το 

σύστημα συλλογής αποτελείται από τις ακίδες συλλογής και το υλικό συγκράτησής τους πάνω στις 

μεταλλικές βάσεις. Οι ακίδες συνδέονται με το υπάρχων σύστημα αντικεραυνικής προστασίας του 

κτιρίου (αντικεραυνικός κλωβός). 

 

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα Φ/Β πλαίσια θα τοποθετηθούν επί μεταλλικής βάσης στερεωμένης σε υπερυψωμένους 

πλωτούς δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 20Χ20Χ200 cm επί του δώματος, 

τοποθετημένοι κατά τη διεύθυνση της ροής των ομβρίων. Η κλίση των Φ/Β πλαισίων θα είναι 290. 
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Το σύστημα στήριξης των Φωτοβολταϊκών πλαισίων θα αποτελείται από προφίλ Αλουμινίου 

τελευταίας γενιάς. Όλες οι συνδέσεις στήριξης των μεταλλικών βάσεων μεταξύ τους γίνονται με 

ανοξείδωτους κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας και η πάκτωση τους με βιομηχανικού τύπου 

ανοξείδωτα βύσματα. Μεταξύ του μεταλλικού πλαισίου του Φωτοβολταϊκού πλαισίου και του 

ικριώματος στήριξης  πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα μονωτικά παρεμβύσματα. Οι μεταλλικές 

βάσεις υπολογίζονται σε στατικά φορτία κατά DIN 1055. 

Στην εγκατάσταση των πλαισίων περιλαμβάνεται και η οποιαδήποτε τοπική αποκατάσταση της 

μόνωσης του δώματος που θα τραυματισθεί. 

 

6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Θα χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων από αυτοπαραγωγούς σε 

εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο Δίκτυο, με συμψηφισμό της παραγόμενης με την 

καταναλισκόμενης ενέργειας (Netmetering) στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού βάσει της ΥΑ 

με Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ 759 Β΄/5-3-2019). 

Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους σύνδεσης, συνδέεται στη Χαμηλή Τάση του 

δικτύου του Νοσοκομείου. 

Ο τρόπος σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος θα καθοριστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, στη 

διατύπωση των όρων σύνδεσης. 

 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατωτέρω περιγράφονται, συνοπτικά, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την 

εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.  

Οι μεταλλικές βάσεις στήριξης των Φ/Β πλαισίων θα συνδεθούν με τα χημικά αγκύρια.  Επί των 

βάσεων θα στηριχθούν με κοχλίες τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια.  

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα συνδεθούν ηλεκτρολογικά με τον Αντιστροφέα (ο οποίος θα 

εγκατασταθεί στο δώμα)   και ο Αντιστροφέας με τον μετρητή της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας (ο οποίος θα εγκατασταθεί πλησίον του υφιστάμενου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας) 

μέσω καλωδίου. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας DC/AC του Φ/Β Συστήματος, προστασίας ΙΡ65, θα εγκατασταθεί στο δώμα 

πλησίον του Αντιστροφέα.  

 Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Μελέτη Εφαρμογής. 

Θα ακολουθήσει η θέση σε λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και οι δοκιμές του Φ/Β 

Συστήματος. 
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8. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Βάσει υπολογισμών του Προγράμματος Climate-SAFPVGIS του JointResearchCenter της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιοχή Πύργου Ηλείας, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα 

είναι περίπου 30.000 kWh/έτος (1.500kWh/kWp,έτος). 

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 2,6 % της συνολικής 

κατανάλωσης του Νοσοκομείου και σε αποφυγή εκπομπής 127tnCO2/έτος. 
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Ζ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

Το υφιστάμενο κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου αέρα περιλαμβάνει τρεις (3) αεροσυμπιεστές, 

ισχύος 22kW έκαστος. Τα μηχανήματα δεν είναι μεταβλητής  ταχύτητας, ενώ  αναγκαία είναι και η 

εναρμόνισή τους με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Προτείνεται η αντικατάσταση των συμπιεστών με νέους, της ιδίας ισχύος, με μεταβλητή ταχύτητα 

περιστροφής και ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης λειτουργίας (ES), με δυνατότητα κυκλικής 

εναλλαγής λειτουργίας με εβδομαδιαίο Πρόγραμμα αλληλοδιαδοχής, ενσωματωμένο στο Controller 

των αεροσυμπιεστών . Η παροχή αέρα θα είναι 209m3/h, με πίεση λειτουργίας 10bar. 

Προβλέπεται και η προμήθεια – εγκατάσταση Ξηραντηρίου αναπνεύσιμου αέρα σύμφωνα με την 

ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία, το  ISO 12500-1  και 12500-3, DINEN 12021 κλπ. 

Όλα τα συμπυκνώματα θα καταλήγουν σε Σύστημα Συγκέντρωσης και Διαχωρισμού των 

συμπυκνωμάτων του πεπιεσμένου αέρα (2  τεμ.). 

Η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξεως του 35%.  

Η. ΝΕΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Προβλέπεται η αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης, με νέο, το οποίο θα φέρει 

κατακόρυφες αντλίες ρυθμιζομένων στροφών (Inverter), από ανοξείδωτο χάλυβα (304L).Η 

παροχή εκάστης αντλίας θα είναι 18m3/h και το μανομετρικό 80mΣΥ. Η ισχύς των αντλιών 

ύδρευσης είναι 4x7,5kW. Η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι της τάξεως του 40%. 
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