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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Στο κτίριο του Παλιού Δημαρχείου φιλοξενείται σήμερα το Δημοτικό Ωδείο ενώ με την 

παρούσα πρόταση  προτείνεται η εγκατάσταση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πνευματικού 

Κέντρου.

Για την υποστήριξη της εν λόγω χρήσης και με σεβασμό στο κτίριο που αποτελεί μνημείο, 

προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Γενικά

Στο  κτίριο  υπάρχει  εγκατεστημένο  σύστημα  κεντρικής  θέρμανσης  με  καυστήρα  και

καλοριφέρ, το οποίο και θα αποξηλωθεί.

Για την θέρμανση-ψύξη των χώρων απαιτείται να εγκατασταθούν συστήματα κλιματισμού

που  να  εξασφαλίζουν  ενεργειακή  εξοικονόμηση,  μικρότερο  λειτουργικό  κόστος,  λειτουργική

ανεξαρτησία ανά χώρο. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΤΟΤΕΕ 20701/1-2017)

και την πρακτική σε αντίστοιχους χώρους, προτείνονται τα παρακάτω:

Εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού   

Θα  εγκατασταθεί  ένα   πολυζωνικό  -  πολυδιαιρούμενο  σύστημα,  αερόψυκτο  σύστημα

κλιματισμού άμεσης εκτόνωσης,  μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410Α τύπου VRF.  Γενικά το

σύστημα θα αποτελείται από δύο (2)  μεταξύ τους συνδεόμενες εξωτερικές μονάδες και πλήθος

εσωτερικών  μονάδων  σε  κοινό  δίκτυο  σωληνώσεων  ψυκτικού  μέσου  όπου  η  κάθε  εσωτερική

μονάδα θα μπορεί να ελεγχθεί αυτόνομα με ακρίβεια 0,50 C. Το σύστημα θα λειτουργεί ως αντλία

θερμότητας, είτε σε ψύξη, είτε σε θέρμανση και βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

 Σύστημα  δύο  (2)  αντλιών  VRF  αποτελούμενο  από  δύο  αντλίες  ονομαστικής

ψυκτικής/θερμαντικής  απόδοσης  56KW/63KW  η  κάθε  μία.  Ενδεικτικός  τύπος:

MUP2001HT8P-E/TOSHIBA

 Είκοσι οχτώ (28) εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες δαπέδου θερμικής απόδοσης έως 4,0KW

και ψυκτικής έως 3,6KW. Ενδεικτικός τύπος: UP0121H-E/TOSHIBA

 Τέσσερις (4) εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες δαπέδου θερμικής απόδοσης έως 5,0KW και

ψυκτικής έως 4,5KW. Ενδεικτικός τύπος: UP0151H-E/TOSHIBA

 Μία  (1)  εσωτερική  κλιματιστική  μονάδα  δαπέδου  θερμικής  απόδοσης  έως  6,3KW  και

ψυκτικής έως 5,6KW. Ενδεικτικός τύπος: UP0181H-E/TOSHIBA



Πιο συγκεκριμένα:

 Στο Υπόγειο του κτιρίου θα εγκατασταθούν εννιά (9) εσωτερικές μονάδες θερμικής απόδοσης

έως 4,0KW και ψυκτικής έως 3,6KW.

 Στο ισόγειο του κτιρίου θα εγκατασταθούν έντεκα (11) εσωτερικές μονάδες θερμικής απόδοσης

έως 4,0KW και ψυκτικής έως 3,6KW και μία εσωτερική κλιματιστική μονάδα δαπέδου θερμικής

απόδοσης έως 5,0KW και ψυκτικής έως 4,5KW.

 Στον όροφο του κτιρίου θα εγκατασταθούν οκτώ (8) εσωτερικές μονάδες θερμικής απόδοσης

έως  4,0KW  και  ψυκτικής  έως  3,6KW,  τρεις  (3)  εσωτερικές  κλιματιστικές  μονάδες  δαπέδου

θερμικής απόδοσης έως 5,0KW και ψυκτικής έως 4,5KW και μία εσωτερική κλιματιστική μονάδα

δαπέδου θερμικής απόδοσης έως 6,3KW και ψυκτικής έως 5,6KW.

Περιγραφή συστήματος

Σύστημα αντλιών  θερμότητας VRF, αποτελούμενο από δύο (2) αντλίες  ονομαστικής ψυκτικής/

θερμαντικής απόδοσης 56KW/63KW η κάθε μία  και κεντρικό (master) χειριστήριο.  Ενδεικτικού)  χειριστήριο.  Ενδεικτικού

τύπου : MUP2001HT8P-E/TOSHIBA ή ισοδύναμου.

Το σύστημα  VRF είναι ένα πολυζωνικό-πολυδιαιρούμενο αερόψυκτο σύστημα κλιματισμού

άμεσης εκτόνωσης, μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410Α. Γενικά το σύστημα θα αποτελείται

από δύο (2)  μεταξύ τους συνδεόμενες εξωτερικές μονάδες 20ΗΡ και τριάντα τρεις (33) εσωτερικών

μονάδων σε κοινό δίκτυο σωληνώσεων ψυκτικού μέσου όπου η κάθε εσωτερική μονάδα θα μπορεί

να ελεγχθεί αυτόνομα με ακρίβεια 0,50 C. Το σύστημα θα λειτουργεί ως αντλία θερμότητας, είτε σε

ψύξη, είτε σε θέρμανση και βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

Υψηλός βαθμός αποδοτικότητας

Το σύστημα θα εξασφαλίζει πολύ υψηλούς εποχιακούς βαθμούς ενεργειακής αποδοτικότητας SEER

& SCOP πιστοποιημένους από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eur) χειριστήριο.  Ενδεικτικούovent.

Έλεγχος απόψυξης

 Οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν σύστημα ελέγχου ανίχνευσης παγετού σε πραγματικό

χρόνο με αποτέλεσμα την αυξημένη διάρκεια λειτουργίας μεταξύ 2 κύκλων απόψυξης. Ο

έλεγχος  απόψυξης  θα  χρησιμοποιεί  έναν  αλγόριθμο  ελέγχου  ο  οποίος  θα  συγκρίνει  τη

θερμοκρασία  του εναλλάκτη θερμότητας  σε  πραγματικό  χρόνο με  τις  θερμοκρασίες  του

στοιχείου  όταν  είναι  καθαρό  χωρίς  την  εμφάνιση  πάγου.  Με  τη  λειτουργία  αυτή  θα

αποφεύγονται οι συχνοί κύκλοι απόψυξης όταν αυτό δεν απαιτείται. 

 Οι  εξωτερικές  μονάδες  που  βρίσκονται  σε  συστοιχία  θα  διαθέτουν  διβάθμιο  έλεγχο

διαχείρισης  της  απόψυξης.  Οι  συμπιεστές  των  εξωτερικών  μονάδων  θα  μεταβάλουν  τη

συχνότητα  συμπίεσης   τους  ώστε  η  εξωτερική  μονάδα  που  θα  εισέρχεται  σε  κύκλο

απόψυξης θα το εκτελεί με τη βοήθεια του συμπιεστή της άλλης εξωτερικής μονάδας. Ο

συμπιεστής της εξωτερικής που είναι σε λειτουργία θέρμανσης θα μπορεί να παρέχει ισχύ

στην εξωτερική μονάδα που είναι σε κύκλο απόψυξης και παράλληλα θα στέλνει θερμική

ισχύ  στις  εσωτερικές  μονάδες  με  αποτέλεσμα  να  γίνεται  ο  κύκλος  απόψυξης  πολύ  πιο



γρήγορα  και  το  στοιχείο  της  εσωτερικής  μονάδας  να  είναι  πάντα  ζεστό   ώστε  να  μην

σταματάει ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας.

 Οι  εξωτερικές  μονάδες  που  κλιματίζουν  το  ίδιο  κτίριο  και  είναι  εγκατεστημένες  σε

διαφορετικά  ψυκτικά  κυκλώματα,  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  συνεργάζονται  (μέχρι  3

συστήματα) και να κάνουν απόψυξη σε διαφορετικές χρόνους, διασφαλίζοντας ότι το κτίριο

θα λαμβάνει συνεχή θέρμανση.

Έξυπνος έλεγχος

Το «έξυπνο»  σύστημα  θα  ελέγχει  τη  ροή του  ψυκτικού  μέσου  σε  κάθε  μία  εσωτερική  μονάδα

ικανοποιώντας τόσο τη ζήτηση όσο και τις απαιτήσεις του κάθε χώρου του κτιρίου. Το σύστημα θα

ελέγχει τη ροή του ψυκτικού σε κάθε μία εσωτερική μονάδα μέσω ανεξάρτητου ελέγχου της κάθε

PMV.  Σε  κάθε  εσωτερική  μονάδα  θα  υπάρχουν  3  αισθητήρια  θερμοκρασίας  ψυκτικού  μέσου,

αισθητήριο  θερμοκρασίας  αέρα  και  μία  PulseModulatingValve  PMV.  Μέσω  των  ανωτέρω  θα

καταγράφεται συνεχώς η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου και του εισερχόμενου αέρα και μέσω

της PMV θα ρυθμίζεται η ροή και η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου.

Θα βελτιστοποιείται κατ’ αυτό τον τρόπο η ροή ψυκτικού μέσου προς όλες τις εσωτερικές

μονάδες ικανοποιώντας τόσο τη ζήτηση όσο και τις απαιτήσεις του συνόλου των χώρων του κτιρίου.

Ο όγκος του ψυκτικού θα προσαρμόζεται για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας, ανεξάρτητα

από τη θέση της εσωτερικής και θα διασφαλίζεται η ομαλή κατανομή απόδοσης.

Διαγνωστικός έλεγχος

Το  σύστημα  θα  έχει  την  δυνατότητα  συλλογής  και  καταγραφής  δεδομένων  όπως

θερμοκρασίες,  πιέσεις  όλων των διαθέσιμων  αισθητηρίων και  έλεγχο βασικών παραμέτρων της

λειτουργίας του, από την εξωτερική μονάδα ή από οποιαδήποτε εσωτερική μονάδα, μέχρι 1 μήνα

με  τη  χρήση  αντάπτορα  με  ενσωματωμένη  κάρτα μνήμης  micr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούo  SD  8GB.  Επίσης  θα  υπάρχει  η

δυνατότητα  ασύρματης  λήψης  δεδομένων  για  γρήγορη  και  ασφαλή  παρακολούθηση  του

συστήματος μέσω NFC για συσκευές Andr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούoid με έκδοση λογισμικού 9.0 και νεότερη. Θα υπάρχει και

η δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω θύρας usbαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικής

μονάδας για συλλογή και καταγραφή δεδομένων.

Πιστοποιήσεις 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει  πιστοποιητικό ποιότητας κατασκευής κατά ISO 9001 και

πιστοποιητικό συστήματος  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  κατά ISO 14001.  Οι  αποδόσεις  θα είναι

πιστοποιημένες από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eur) χειριστήριο.  Ενδεικτικούovent.

Οι   μονάδες  θα  έχουν  κατασκευαστεί   σύμφωνα  με  τις  ακόλουθες  ευρωπαϊκές

οδηγίες/κανονισμούς:

- Κανονισμός  (EE)  No  2281/2016,  σχετικά  με  τις  απαιτήσεις  Οικολογικού  Σχεδιασμού

(Ecodesign)  όσον  αφορά  τα  προϊόντα  για  θέρμανση  αέρα,  τα  ψυκτικά  προϊόντα,  τους  ψύκτες

διεργασιών υψηλής θερμοκρασίας και τις μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου.

- Κανονισμός  (EE)  No  206/2012,  σχετικά  με  τις  απαιτήσεις  Οικολογικού  Σχεδιασμού

(Ecodesign) όσον αφορά τον σχεδιασμό κλιματιστικών μηχανημάτων και ανεμιστήρων άνεσης.



- Κανονισμός  (EE)  No  626/2011  όσον  αφορά  την  ενεργειακή  σήμανση  των  μονάδων

κλιματισμού.

- Κανονισμός  (EE)  No  327/2011,  σχετικά  με  τις  απαιτήσεις  Οικολογικού  Σχεδιασμού

(Ecodesign) όσον αφορά τον σχεδιασμό των κινητήρων των ανεμιστήρων.

- Οδηγία  ηλεκτρικού  εξοπλισμού  σχεδιασμένου  για  χρήση  εντός  ορισμένων  ορίων  τάσης

2014/35/EU          

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/EU          .

- Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 2011/65/EC.

- Οδηγία 2009/125/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με

την ενέργεια προϊόντα.

- Οδηγία  σχετικά  με  την  σήμανση  και  τις  πληροφορίες  των  προϊόντων  όσο  αφορά  την

κατανάλωση ενέργειας και άλλων πηγών ενέργειας 2010/30/EU.

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42/EC.

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 2014/68/EU.

 Εξωτερικές μονάδες

Κάθε εξωτερική μονάδα θα συγκροτείται στο εργοστάσιο, θα είναι κατάλληλη για εξωτερική

τοποθέτηση και θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο έλασμα σιδήρου πάχους περισσότερο

από 0,8mm  με ηλεκτροστατική βαφή ελάχιστου πάχους 22μm. Εκτός από τα τυπικά μοντέλα, ο

κατασκευαστής θα μπορεί να παρέχει προστασία από τη διάβρωση (βαριά διάβρωση) σύμφωνα με

τα πρότυπα JRA9002-1991  και JIS Z 2371(ώρες δοκιμών αντιδιαβρωτικής προστασίας: 960). 

Οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν προστασία για τα ηλεκτρονικά τους εξαρτήματα από

το νερό με δείκτη προστασίας IPX4.

Ηλεκτρολογικά

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι κατάλληλες για ηλεκτρολογική παροχή :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΑΣΗΣ

380 – 415 V / 3phase / 50Hz 342V – 456V (±10%)

α) Οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν διάταξη ομαλής εκκίνησης

β)  Το  καλώδιο  επικοινωνίας  μεταξύ  εσωτερικών  και  εξωτερικών  μονάδων  θα  πρέπει  να  είναι

δίκλωνο θωρακισμένο



γ) Η διαστασιολόγηση της διατομής των καλωδίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς

κανονισμούς λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω δεδομένα:

HP MCA MOCP

20 40 50

MCA : Minimum Cir) χειριστήριο.  Ενδεικτικούcuit Amps

MOCP : Maximum Over) χειριστήριο.  Ενδεικτικούcur) χειριστήριο.  Ενδεικτικούr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούent Pr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούotection (Amps)

Ψυκτικό Μέσο

Οι  εξωτερικές  μονάδες  θα  λειτουργούν  με  ψυκτικό  μέσο  R410A  και  θα  είναι  κατάλληλα

προπληρωμένες με ψυκτικό μέσο. Οι μονάδες θα διαθέτουν ποσότητα ψυκτικού μέσου του οποίου

η ισοδύναμη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα δεν θα υπερβαίνει τους 18,79 tnCO2. Μονάδες που

περιέχουν ποσότητα ψυκτικού μέσου μεγαλύτερης ισοδύναμης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα

θα απορρίπτονται.

Δίκτυο σωληνώσεων

Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα εκτεταμένου μήκους σωληνώσεων και ειδικότερα:

o Μέγιστη ισοδύναμη απόσταση εξωτερικής από την πιο απομακρυσμένη εσωτερική: 250 μ.

o Μέγιστη  ισοδύναμη  απόσταση  μεταξύ  πρώτου  συνδέσμου  και  πιο  απομακρυσμένης

εσωτερικής: 90 μ.

o Μέγιστη  υψομετρική  διαφορά  μεταξύ  εξωτερικής  –  εσωτερικών  μονάδων:  110μ.  με

προϋπόθεση ότι η υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών είναι 3 μ. διαφορετικά 70 μ. Εάν η

εξωτερική μονάδα είναι τοποθετημένη σε χαμηλότερο ύψος σε σχέση με τις εσωτερικές μονάδες, η

μέγιστη υψομετρική διαφορά μειώνεται στα 40 μ.  

o Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων: 40 μ.

o Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων: 1.200 μ. για συνδυασμό εξωτερικών μονάδων, 500

μ. για συστήματα μίας εξωτερικής μονάδας .

Η τεχνολογία του συστήματος θα προσφέρει μεγάλη ευελιξία  στην εγκατάσταση του δικτύου των

ψυκτικών σωληνώσεων. Λόγω της ύπαρξης του αισθητήρα πίεσης σε όλες τις εσωτερικές μονάδες

και  επομένως του  ακριβή ελέγχου της ροής  του ψυκτικού  μέσου  σε  όλα τα σημεία,  το  δίκτυο

σωληνώσεων θα μπορεί να κατασκευαστεί ως ακολούθως:

o Συνδέσμους-Υ (joints) μετά από Διανομείς (header) χειριστήριο.  Ενδεικτικούs).

o Διανομείς (header) χειριστήριο.  Ενδεικτικούs) μετά από Συνδέσμους-Υ (joints).

o Συνδέσμους-Υ (joints) μετά από Συνδέσμους-Υ (joints).

o Διανομείς (header) χειριστήριο.  Ενδεικτικούs) μετά από Διανομείς (header) χειριστήριο.  Ενδεικτικούs).



Η δυνατότητα αυτή όλων των πιθανών συνδυασμών, εκτός από την απλούστευση του σχεδιασμού

του δικτύου, επιτρέπει και την μετέπειτα επέκτασή του χωρίς προβλήματα και αλλαγές στο υπάρχον

δίκτυο. Ελαιοπαγίδες δεν θα απαιτούνται στο ψυκτικό κύκλωμα. Η διατομή και η ποιότητα των

σωληνώσεων θα πρέπει  να είναι  κατάλληλες για το ψυκτικό μέσο R410A,  γεγονός  που μειώνει

γενικότερα τις απαιτούμενες διατομές σε σχέση με άλλα ψυκτικά μέσα. Η διατομή και το πάχος των

σωληνώσεων θα είναι  με  βάση  τα εγχειρίδια  του κατασκευαστή.  Οι  σωληνώσεις  του ψυκτικού

μέσου θα πρέπει να είναι καθαρές και για την συγκόλληση τους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αέριο

άζωτο, ώστε να αποφευχθεί η οξείδωση του εσωτερικού των σωλήνων. Όλα τα ψυκτικά εξαρτήματα

(joints, header) χειριστήριο.  Ενδεικτικούs) θα πρέπει να είναι της κατασκευάστριας εταιρείας.

Αποδόσεις

Οι μεμονωμένες – κύριες  εξωτερικές μονάδες θα είναι ισχύος 20 HP και οι αποδόσεις τους, ως

ακολούθως:

ΙΣΧΥΣ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)

20 HP 56,0 56,0

Οι αποδόσεις θα ισχύουν για τις εξής συνθήκες λειτουργίας:

Ψύξη: Εσωτερική Θερμοκρασία 27 οC DB/19 oC WB & Εξωτερική Θερμοκρασία 35 oC DB.

Θέρμανση: Εσωτερική Θερμοκρασία 20 oC DB & Εξωτερική Θερμοκρασία 7 oC DB/6 oC WB.

Οι ανωτέρω μεμονωμένες & κύριες μονάδες θα είναι δυνατόν να συνδεθούν  μεταξύ τους σε κοινό

ψυκτικό κύκλωμα τουλάχιστον  ανά δύο.

Οι βαθμοί εποχικής απόδοσης, τόσο στην λειτουργία ψύξης όσο και στην λειτουργία θέρμανσης, θα

πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες τιμές-απαιτήσεις (τα δεδομένα αφορούν συστήματα μεταβλητής

παροχής ψυκτικού μέσου αποτελούμενα από εσωτερικές μονάδες τύπου κασέτας).

ΙΣΧΥΣ SEER SCOP

20 HP 7,62 4,43

Οι  μονάδες  θα  διαθέτουν  περιστροφικούς  συμπιεστές  inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού  τύπου  DC  twinr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούotar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούy  ή  DC

tr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούipler) χειριστήριο.  Ενδεικτικούotar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούy.

Κάθε  εξωτερική  μονάδα  θα  διαθέτει  τον  δικό  της  ηλεκτρολογικό  πίνακα  ισχύος  και  ασθενών

ρευμάτων, προστασίας ΙΡ65, στον οποίο η πρόσβαση θα γίνεται μέσω αποσπώμενης μεταλλικής

επιφάνειας.  Η  τροφοδοσία  της  μονάδας  θα  είναι  τριφασική  με  ουδέτερο  και  γείωση,  με  τάση

400(380-415)Volts/50Hz.

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι χαμηλής στάθμης θορύβου. Η μέτρηση της στάθμης θορύβου θα

δίνεται σε απόσταση 1 m οριζόντια και 1,5 m επάνω από το επίπεδο βάσης της εξωτερικής μονάδας

ή  συστοιχίας μονάδων και δεν θα ξεπερνά τα κάτωθι όρια (λειτουργία σε ψύξη):



ΙΣΧΥΣ                    ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ dB(A)

20 HP                                        63.0

Το  σύστημα  θα  έχει  τη  δυνατότητα  μείωσης  της  στάθμης  θορύβου  (νυχτερινή  λειτουργία)  με

μείωση της απόδοσης του συστήματος και των στροφών των ανεμιστήρων.

Το σύστημα θα πρέπει  λειτουργεί  σε  ακραίες  εξωτερικές  θερμοκρασίες  περιβάλλοντος  τόσο σε

ψύξη όσο και θέρμανση ως εξής:

o Λειτουργία σε ψύξη: από –10 οC έως +52 οC DB.

o Λειτουργία σε θέρμανση: από –25 οC έως +15 οC WB.

Επιμέρους τμήματα εξωτερικών μονάδων

α) Συμπιεστές

Όλες  οι  μεμονωμένες  εξωτερικές  μονάδες  από  8  HP  έως  και  24  HP  θα  περιλαμβάνουν

περιστροφικούς συμπιεστές inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού τύπου DC twinr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούotar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούy ή DC tr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούipler) χειριστήριο.  Ενδεικτικούotar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούy.

o Οι  συμπιεστές  θα έχουν  τεχνολογία  επίστρωση προστασίας  «DiamondLikeCar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούbαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςon (DLC)»

για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας.

o Η  τεχνολογία  “NewDiamondLikeCarbonCoating” ελαχιστοποιεί τις αποκλίσεις στηνNewDiamondLikeCar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούbαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςonCoating”  ελαχιστοποιεί  τις  αποκλίσεις  στην

επιφάνεια επαφής μεταξύ πτερυγίου και κυλίνδρου, ακόμα και όταν ο συμπιεστής λειτουργεί σε

πολύ υψηλές ταχύτητες.

o Οι συμπιεστές θα διαθέτουν σύστημα Ενεργού Ελέγχου Λίπανσης (Active Oil Contr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούol) για

αυξημένη  αξιοπιστία,  ενώ  θα  παρουσιάζουν  σημαντικά  υψηλότερη  απόδοση  και  εξοικονόμηση

ενέργειας έναντι των συμβατικών scr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούoll συμπιεστών, ιδίως σε μερικά φορτία.

o Όλοι  οι  συμπιεστές  θα  ελέγχονται  από  Άμεσο  Διανυσματικό-Έλεγχο  Inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού  (High-

speedCalculationVector) χειριστήριο.  ΕνδεικτικούContr) χειριστήριο.  ΕνδεικτικούolInver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού), που παράγει ομαλή ημιτονοειδή καμπύλη λειτουργίας και

βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα του συστήματος.

o Οι συμπιεστές θα λειτουργούν με εξαιρετικά-ακριβή έλεγχο της συχνότητας των κινητήρων

κάθε συμπιεστή, σε επίπεδα ακριβείας του 0,1 Hz, και ρυθμίζοντας την ταχύτητα περιστροφής των

συμπιεστών, θα εξασφαλίζεται πλήρης αναλογικότητα λειτουργίας.

o Έλεγχος περιστροφής συμπιεστών.  Στις εξωτερικές μονάδες μεγαλύτερες από 20 HP  θα

ελέγχεται  η  λειτουργία του κάθε συμπιεστή,  διατηρώντας την ίδια συνολική απόδοση του κάθε

συμπιεστή.  Προκειμένου  να  βελτιωθεί  η  αξιοπιστία  του  συστήματος  η  λογική  ελέγχου  του

συμπιεστή θα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο κάθε ένας συμπιεστής να μην  λειτουργεί συνεχώς για

παρατεταμένη χρονική περίοδο.

o Backup συμπιεστών.   Στις  εξωτερικές μονάδες μεγαλύτερες από 20 HP θα επιτρέπεται η

λειτουργία του συστήματος ακόμα και όταν ένας συμπιεστής ή μία εξωτερική μονάδα σταματήσει

να λειτουργεί.

β) Εναλλάκτες θερμότητας



o Οι  εναλλάκτες  θερμότητας  των  εξωτερικών  μονάδων  θα  είναι  κατασκευασμένοι  στο

εργοστάσιο από ειδικά διαμορφωμένο υψηλής μετάδοσης θερμότητας σωλήνα χαλκού, κατάλληλο

για ψυκτικό μέσο R410A, μηχανικά εκτονωμένο σε πολλαπλά πτερύγια αλουμινίου.

o Η επιφάνεια των πτερυγίων θα καλύπτεται από διπλό συνθετικό υδρόφιλο στρώμα, που θα

εξασφαλίζει προστασία από τη διάβρωση και καλύτερη διάχυση των συμπυκνωμάτων.

o Το στοιχείο του εναλλάκτη θερμότητας θα αποτελείται από 2-3 τμήματα με σειρές σωλήνων

διαμέτρου 7mm.

γ) Ανεμιστήρες

o Οι πτερωτές των εξωτερικών μονάδων θα είναι ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες

εφαρμόζοντας την τεχνική των Rever) χειριστήριο.  ΕνδεικτικούsedCir) χειριστήριο.  Ενδεικτικούcular) χειριστήριο.  ΕνδεικτικούBlades, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση

τόσο της διαταραχής της ροής του αέρα μεταξύ των πτερυγίων, όσο και των αναταράξεων στο πίσω

τμήμα αυτών καθώς και της χαμηλής  στάθμης θορύβου.

o Οι  ανεμιστήρες  θα  είναι  απευθείας  συνδεδεμένοι  με  υψηλής  απόδοσης,  στεγανούς,

συνεχούς  λίπανσης,  DC  inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού  τριφασικούς  κινητήρες  των  1000  W,  και  θα  βρίσκονται  σε

κοιλότητες τύπου καμπάνας διευρυμένης οπής αναρρόφησης, για ακόμα ομαλότερη ροή.

o Θα έχουν διαθέσιμη στατική πίεση έως 80 Pa για σύνδεση σε μικρό δίκτυο αεραγωγών.

Ασφαλιστικά μέσα

Όλες  οι  εξωτερικές  μονάδες  θα  διαθέτουν  τις  ακόλουθες  ασφαλιστικές  διατάξεις:  Αισθητήρες

υψηλής  και  χαμηλής  πίεσης,  ηλεκτρικές  ασφάλειες  τήξης,  αυτόματο  διακόπτη  υπερφόρτισης

κινητήρων  συμπιεστών,  ασφάλεια  υπερθέρμανσης  κινητήρων  συμπιεστών  και  ανεμιστήρων,

ηλεκτρικές  αντιστάσεις  ελαιοδοχείων,  χρονοδιακόπτη  κύκλων  επανεκκίνησης,  αισθητήρες

θερμοκρασίας και πίεσης αναρρόφησης και κατάθλιψης συμπιεστών.

Εσωτερικές μονάδες συστήματος

Προμήθεια  και  εγκατάσταση  εσωτερικής  μονάδας  δαπέδου  συστήματος  VRF,  ονομαστικής

συνολικής  ψυκτικής  απόδοσης  3,6KW και  θερμαντικής  4KW,  με  το  χειριστήριο  της.  Ενδεικτικός

τύπος: UP0121H-E  /Toshibαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςa

Χαρακτηριστικό Μονάδα Ποσότητα

Ροή αέρα (Υ/Χ) m3/h 900/650

Ροή αέρα (Υ/Χ) l/s 250/180

Επίπεδα ήχου(Υ/Χ) dB(A) 45/41/38

Διαστάσεις (ΥχΠχΒ) 630/950/230



Προμήθεια  και  εγκατάσταση  εσωτερικής  μονάδας  δαπέδου  συστήματος  VRF,  ονομαστικής

συνολικής  ψυκτικής  απόδοσης  4,5KW  και  θερμαντικής  5KW,  με  το  χειριστήριο  της.Ενδεικτικός

τύπος: UP0151H-E  /Toshibαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςa

Χαρακτηριστικό Μονάδα Ποσότητα

Ροή αέρα (Υ/Χ) m3/h 900/650

Ροή αέρα (Υ/Χ) l/s 250/180

Επίπεδα ήχου(Υ/Χ) dB(A) 45/41/38

Διαστάσεις (ΥχΠχΒ) 630/950/230

Προμήθεια  και  εγκατάσταση  εσωτερικής  μονάδας  δαπέδου  συστήματος  VRF,  ονομαστικής

συνολικής  ψυκτικής απόδοσης 5,6KW και  θερμαντικής  6,3KW, με το χειριστήριο  της.Ενδεικτικός

τύπος: UP0181H-E  /Toshibαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςa

Χαρακτηριστικό Μονάδα Ποσότητα

Ροή αέρα (Υ/Χ) m3/h 1080/780

Ροή αέρα (Υ/Χ) l/s 299/216

Επίπεδα ήχου(Υ/Χ) dB(A) 49/44/39

Διαστάσεις (ΥχΠχΒ) 630/950/230

Η  ηλεκτρική  τροφοδοσία  όλων  των  εσωτερικών  μονάδων  θα  είναι  μονοφασική  με  γείωση,  με

τάση230(220-240)Volts/50Hz.

Όλες  οι  εσωτερικές  μονάδες  θα  διαθέτουν  αισθητήρα  πίεσης  ψυκτικού  μέσου,  αισθητήρια

θερμοκρασίας  ψυκτικού  μέσου  και  αισθητήριο  θερμοκρασίας  αέρα  που  θα  επιβλέπουν  και

ενημερώνουν το σύστημα για την πραγματική & αναγκαία ροή του ψυκτικού.

Επιμέρους τμήματα εσωτερικών μονάδων

• Εναλλάκτης θερμότητας εσωτερικών μονάδων

Οι εναλλάκτες θερμότητας των εσωτερικών μονάδων θα είναι κατασκευασμένοι  στο εργοστάσιο

από  χαλκοσωλήνα  κατάλληλο  για  ψυκτικό  μέσο  R410A  μηχανικά  εκτονωμένο  σε  πολλαπλά

πτερύγια αλουμινίου.

Η  επιφάνεια  των  πτερυγίων  θα  καλύπτεται  από  διπλό  συνθετικό  υδρόφιλο  στρώμα,  που  θα

εξασφαλίζει  προστασία  από  τη  διάβρωση  και  καλύτερη  διάχυση  των  συμπυκνωμάτων.  Οι

εναλλάκτες θα έχουν κατάλληλη συνολική επιφάνεια για μεγιστοποίηση της εναλλαγής θερμότητας,

διατηρώντας τα επίπεδα θορύβου χαμηλά.



• Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες

Οι  ηλεκτρονικές  εκτονωτικές  βαλβίδες  των  εσωτερικών  μονάδων  θα  είναι  από  το  εργοστάσιο

συγκολλημένες στην είσοδο του εναλλάκτη, θα ρυθμίζουν την ροή του ψυκτικού μέσου συνεχώς,

ανάλογα με τις διακυμάνσεις του φορτίου στο χώρο, ώστε να διατηρείται μια σταθερή θερμοκρασία

με ακρίβεια 0,5οC.

• Ανεμιστήρες

Η πτερωτές των εσωτερικών μονάδων θα είναι τύπου πολλαπλών  εμπρός κακλιμένων πτερυγίων. Η

χαμηλή στάθμη θορύβου αποτελεί το κριτήριο σχεδιασμού και κατασκευής των πτερωτών, ενώ η

στατική και δυναμική ζυγοστάθμιση θα αποκλείει ανεπιθύμητες δονήσεις και θα εξασφαλίζει την

μακροζωία  των  υψηλής  απόδοσης  και  συνεχούς  λίπανσης  κινητήρων.  Οι  ανεμιστήρες  θα  είναι

κατασκευασμένοι  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  τουEcodesign  που  αφορά  τον  σχεδιασμό  των

κινητήρων των ανεμιστήρων (κανονισμός (EU) N°327/2011).

Χειριστήρια ελέγχου

• Τοπικά Χειριστήρια (ασύρματα).

- Κάθε εσωτερική μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί και να ελέγχεται από μία σειρά

χειριστηρίων, τα οποία θα συνδέονται με διπολικά καλώδια χωρίς πολικότητα, όπως ακριβώς και οι

εσωτερικές μονάδες μεταξύ τους.

- Το σύστημα θα θέτει  αυτόματα τις αντίστοιχες  διευθύνσεις,  ενώ θα διαθέτει  «ρουτίνα»

ανίχνευσης σωστής συνδεσμολογίας (Mis-wir) χειριστήριο.  ΕνδεικτικούingCheck).

- Θα είναι διαθέσιμα ενσύρματα και ασύρματα τοπικά χειριστήρια για όλους τους τύπους των

εσωτερικών μονάδων, πλήρους και απλοποιημένου ελέγχου.

- Κάθε  μεμονωμένο  τοπικό  χειριστήριο  θα  δύναται  να  ελέγξει  μέχρι  και  8  εσωτερικές

μονάδες,  ενώ  κάθε  εσωτερική  μονάδα  θα  δύναται  να  ελεγχθεί  και  από  δύο  πλήρη  τοπικά

χειριστήρια

- Το αισθητήριο θερμοκρασίας βρίσκεται και στο τοπικό χειριστήριο.

- Θα  διατίθεται  και  ενσύρματο  χειριστήριο  με  δυνατότητα  εβδομαδιαίου

χρονοπρογραμματισμού.

• Κεντρικός  Χειρισμός

Κάθε σύστημα ή και ομάδα συστημάτων θα έχει την δυνατότητα να ελέγχεται παράλληλα με τα

τοπικά  χειριστήρια  και  από  ομαδικά  χειριστήρια.  Θα  διατίθενται  κεντρικά  χειριστήρια  ως

ακολούθως:

o Centr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούal ON-OFF contr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούoller) χειριστήριο.  Ενδεικτικού, έλεγχος έως 16 εσωτερικές μονάδες (ενδ. τύπου TCB-CC163TLE2).

o Schedule timer) χειριστήριο.  Ενδεικτικού, έλεγχος έως 64 εσωτερικές μονάδες (ενδ. τύπου TCB-EXS21TLE).

o Centr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούalr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούemotecontr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούoller) χειριστήριο.  Ενδεικτικού  (ενδ.  τύπου BMS-CM1280TLE),  προηγμένη συσκευή ελέγχου που

θα μπορεί να συνδεθεί και να ελέγχει έως και 128 εσωτερικές μονάδες (2 x 64). 



Το εν λόγω χειριστήριο θα έχει τη δυνατότητα της ενεργειακής παρακολούθησης της  συνολικής

εγκατάστασης. Αυτός ο ελεγκτής θα μπορεί να πραγματοποιεί την ενεργειακή παρακολούθηση, τον

σύνθετο προγραμματισμό ή την πρόσβαση σε ανεξάρτητες μονάδες κλιματισμού.

Συνοπτικά οι δυνατότητες ανά εσωτερική μονάδα θα είναι:

- Ρύθμιση  &  ένδειξη  έναρξης/  παύσης  λειτουργίας  και  δυνατότητα  σύνδεσης  με

χρονοπρόγραμμα.

- Ρύθμιση  &  ένδειξη  κατάστασης  λειτουργίας

(αυτόματη/θέρμανση/ψύξη/αφύγρανση/ανεμιστήρα).

- Ρύθμιση & ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας.

- Ρύθμιση & ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα.

- Ρύθμιση  &  ένδειξη  κίνησης  περσίδων  (για  τα  μηχανήματα  που  διαθέτουν  ανάλογη

λειτουργία). 

- Ρύθμιση & ένδειξη έναρξης/ παύσης λειτουργίας.

- Ένδειξη κατάστασης φίλτρων και κωδικών βλάβης και επαναφορά.

• Standar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούd  Smar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούt  Manager) χειριστήριο.  Ενδεικτικού  (ενδεικτικού  τύπου  BMS-SM1280HTLE),  θα  διαθέτει  τις  ίδιες

λειτουργίες  όπως το ανωτέρω, θα έχει την δυνατότητα ελέγχου από ένα τοπικό δίκτυο και με την

χρήση ενός επιπλέον Inter) χειριστήριο.  Ενδεικτικούface, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατανάλωσης της ενέργειας

και της δημιουργίας έκθεσης λειτουργιών (απαιτείται σύνδεση μετρητή ηλεκτρική κατανάλωσης,

προμήθεια  από τοπική  αγορά).  Αυτός  ο  ελεγκτής  θα  μπορεί  να  πραγματοποιεί  την  ενεργειακή

παρακολούθηση,  τον  σύνθετο  προγραμματισμό  ή  την  πρόσβαση  σε  ανεξάρτητες   μονάδες

κλιματισμού  μέσω  δικτύου  υπολογιστών.  Με  την  σύνδεση  σε  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  θα

προσφέρει την δυνατότητα σύνθετου χρονοπρογραμματισμού.

• Standar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούd  Smar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούt  Manager) χειριστήριο.  Ενδεικτικούwithdataanalyzer) χειριστήριο.  Ενδεικτικού  (ενδεικτικού  τύπου  BMS-SM1280ETLE),  θα

διαθέτει τις ίδιες λειτουργίες  όπως το ανωτέρω, θα έχει  επιπλέον  την δυνατότητα ελέγχου από

ένα τοπικό δίκτυο και με την χρήση ενός επιπλέον Inter) χειριστήριο.  Ενδεικτικούface, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της

κατανάλωσης ενέργειας και της δημιουργίας έκθεσης λειτουργιών και ανάλυσης των δεδομένων

κατανάλωσης  ενέργειας  (απαιτείται  σύνδεση  μετρητή  ηλεκτρική  κατανάλωσης,  προμήθεια  από

τοπική αγορά).

Με  την  σύνδεση  σε  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  θα  προσφέρει  την  δυνατότητα  σύνθετου

χρονοπρογραμματισμού που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν:

- Ορισμός περιορισμού θερμοκρασίας, αποθήκευση τρόπων λειτουργίας, ορισμός και έλεγχος

μέγιστης κατανάλωσης εξωτερικής μονάδας.



- Μια  σειρά  από  γραφήματα  και  λεπτομερείς  αναφορές  θα  είναι  διαθέσιμα  για  την

παρακολούθηση την απόδοση του συστήματος.

• TouchScr) χειριστήριο.  ΕνδεικτικούeenContr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούoller) χειριστήριο.  Ενδεικτικού, ελεγκτής οθόνης αφής (ενδεικτικού τύπου BMS-CT5120E). Θα είναι

μοντέρνου σχεδιασμού, με έγχρωμη οθόνη και φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη και με δυνατότητα

σύνδεσης έως 512 εσωτερικές μονάδες. Αυτός ο ελεγκτής είναι ιδανικός για κάθε μικρή ή μεγάλη

εγκατάσταση  όπου  απαιτείται  η  παρακολούθηση  ενέργειας  ή  όπου  απαιτείται  οθόνη  υψηλής

αισθητικής.

Θα παρέχονται όλες οι δυνατότητες ρύθμισης και ένδειξης όπως με τους ανωτέρω διαχειριστές.

- Σύνδεση με τοπικό δίκτυο υπολογιστών.

- Λειτουργία χρονοπρογράμματος, ημερήσιο, εβδομαδιαίο, ετήσιο, διακοπών.

- Καταγραφή ενέργειας με ημερήσια και μηνιαία έκθεση.

- Αυτόματη  καταγραφή  μέτρησης  ενέργειας  (απαιτείται  σύνδεση  μετρητή  ηλεκτρική

κατανάλωσης, προμήθεια από τοπική αγορά).

- Αποτύπωση χρεώσεων.

- Διασύνδεση με σήμα συναγερμού πυρκαγιάς διασύνδεση με σήμα key – lock.

• WaveTool,  σύστημα  παρακολούθησης  που  θα  επιτρέπει  την  ασύρματη  μεταφορά

δεδομένων, την γρήγορη και ασφαλή παρακολούθηση του συστήματος μέσω συσκευής συμβατής

με  λειτουργικό  σύστημα  Andr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούoid,  χωρίς  την  απαίτηση  ενσύρματης  σύνδεσης  με  το  σύστημα.

ΤoWaveTool θα είναι σχεδιασμένο για  συσκευές Andr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούoid έκδοσης 5.0 (Lollipop) και νεότερες.

Θα παρέχονται οι εξής δυνατότητες και πληροφορίες:

- Ρύθμιση συστήματος Auto Addr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούessing.

- Πληροφορίες συστήματος, έργο, τοποθεσία κ.α. 

- S/N εξωτερικής, τύπος & ισχύς.

- Ιστορικό βλαβών.

- Έλεγχος συστήματος.

- Δοκιμαστική λειτουργία.

- Ιστορικό επισκευών.



Χαρακτηριστικό του Wavetool θα είναι η δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε οποιονδήποτε e-

mail.  Αυτό  θα  επιτρέπει  τόσο  στον  μηχανικό  που  βρίσκεται  στο  έργο,  όσο  και  σε  αυτόν  που

βρίσκεται στο γραφείο να έχει άμεση πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες μειώνοντας το χρόνο που

απαιτείται για την επίλυση των προβλημάτων.

• Πλήρης  επικοινωνία  με  συστήματα  ενεργειακής  διαχείρισης  και  ελέγχου  κτιρίων  (BMS)

μέσω των πρωτοκόλλων LonWORKS, BACnet, Modbαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςus.

Σωληνώσεις

Τα δικτυα ψυκτικού μέσου θα κατασκευασθουν απο σωλήνες χαλκού κατάλληλους για ψυκτικά

μέσα. 

 Τα δίκτυα ψυκτικού  μέσου  θα μονωθoϋν με  αφρώδες  ελαστικό  υλικό  με  λ=0,040W/mk@20°C

πάχους 13mm εντός του κτιρίου και πάχους 19mm εκτός του κτιρίου.

Οι μονώσεις θα είναι κατηγορίας αντίδρασης στην φωτιά Β-s1,d0. Τα μονωμένα δίκτυα ψυκτικού

μέσου  εκτός  του  κτιρίου  θα  έχουν  επικάλυψη  της  μόνωσης  με  φύλλο  αλουμινίου.  Τα  δίκτυα

ψυκτικού μέσου στα σημεία που είναι επίτοιχα θα τοποθετηθούν εντός πλαστικού καναλιού.  

Τα δίκτυα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων θα κατασκευασθoύν από σωλήνες πολυπροπυλενίου (PP)

με μούφα και ελαστικό δακτύλιο. Η κλίση του δικτύου συμπυκνωμάτων προβλέπεται 1%.

Οι στηρίξεις των σωληνώσεων θα γίνoυν με την χρήση τυποποιημένων διμερών στηριγμάτων με

επένδυση ελαστικού δακτυλίου, με ντίζες και εκτονούμενα βύσματα απο την οροφή ή με στριφώνια

στον τοίχο, σε αποστάσεις που προτείνει ο προμηθευτής των σωλήνων.  

Οι εδράσεις των εξωτερικών τμημάτων των αντλιών θερμότητας θα γίνει με την χρήση κατάλληλων

αντιδονητικών στηριγμάτων πάνω σε κατάλληλη για τον σκοπό αυτό  μεταλλική βάση. Η μεταλλική

βάση θα διαθέτει πέλματα για την αποφυγή τρυπήματος της μόνωσης του δώματος. Τα πέλματα της

μεταλλικής βάσης θα εγκατασταθούν επί ελαστικών εφεδράνων.

Δεν  επιτρέπεται  η  διάτρηση  και  η  αφαίρεση  τμήματος  φερόντων  δομικών  στοιχείων  (κολόνες,

δοκοί). 

Η διάτρηση τμήματος τοιχείων, πλακών θα γίνεται πάντα με χρήση κατάλληλου μεταλλικού μανσόν

και με την σύμφωνη γνώμη  του μελετητή μηχανικού και και τις οδηγίες επιβλέποντος μηχανικού

της στατικής μελέτης.



ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Φωτιστικά Σώματα και στάθμες φωτισμού

Για τον φωτισμό των χώρων του Ωδείου επιλέχθηκαν τρεις (3) τύποι φωτιστικών σωμάτων.

Οι μέσες στάθμες φωτισμού για κάθε χώρο ορίστηκαν (ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και τις

Εθνικές Οδηγίες) όπως παρακάτω:

Περιγραφή Χώρου Μέση Ένταση φωτισμού (lx)

Χώροι Γραφείων 500

Διάδρομοι >150

W.C. >100

Οι τύποι των φωτιστικών σωμάτων σε κάθε χώρο, τα κύρια τεχνικά τους χαρακτηριστικά, οι

διαστάσεις και οι ποσότητες τους αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα.

Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων φαίνονται στα σχέδια Φωτισμού (Στάθμες Υπογείου,

Ισογείου  και  Ορόφου),  ενώ  τα  τεχνικά  τους  χαρακτηριστικά  αναλύονται  στο  Τεύχος  Τεχνικών

Προδιαγραφών, που συνοδεύει την μελέτη.



Κρεμαστό φωτιστικό σώμα led, άμεσου/έμμεσου φωτισμού,  ισχύος 56W, φωτεινής ροήςW, φωτεινής ροής

7.700lm, 4000Κ.

 

Κρεμαστό φωτιστικό σώμα led, άμεσου/έμμεσου φωτισμού με λόγο 70:30,  ισχύος 56W,

φωτεινής ροής 7.700lm, 4000Κ,διαστάσεων 1410mm x 55mm x 88mm.Ενδεικτικός τύπος: Philips/

SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU. Ακολουθούν τα τεχνικά του χαρακτηριστικά:

Υλικό περιβλήματος: Αλουμίνιο 

Οπτικό κάλυμμα/ υλικό φακού: Μεθακρυλικό

Υλικό δίσκου εργαλείων: Χάλυβας

Υλικό στερέωσης: Ανοξείδωτο ατσάλι

Οπτικό κάλυμμα/φινίρισμα φακού Fr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούosted

Ολικό μήκος: 1410 mm 

Συνολικό πλάτος: 55 mm 

Συνολικό ύψος: 88 mm 

Χρώμα: Αλουμίνιο

Βαθμός προστασίας: IP20 

Μηχ. βαθμός προστασίας από κρούσεις: IK02 [πρότυπο 0,2 J] πρότυπο 0,2 J] 

Αρχική απόδοση: (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος): 7.700 lm 

Ανοχή φωτεινής ροής: +/- 10% 

Αρχική απόδοση φωτιστικού LED: 138 lm/W

Θερμοκρασία χρώματος: 4000Κ

Χρωματική απόδοση:Ra> 90 

Αρχική χρωματικότητα: (0,38, 0,38) SDCM <3 

Αρχική ισχύς εισόδου: 56 W 

Ανοχή κατανάλωσης ισχύος: +/- 10% 

Διαχρονική απόδοση: (Συμβατό με IEC) 

Διατήρηση φωτεινής ενέργειας: 50.000 ώρες L85 

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: +10 έως +40 ° C 

Πιστοποιήσεις: CE, ENEC

Φωτιστικό σώμα led,  γραμμικό,  κατάλληλο  για τοποθέτηση σε  οροφή,  ισχύος 41 W,

φωτεινής ροής 5.000lm, Τ=4.000Κ.

 

Φωτιστικό  σώμα  led,  γραμμικό,  κατάλληλο  για  τοποθέτηση  σε   οροφή,  ισχύος  41  W,

φωτεινής ροής 5.000lm, διαστάσεων 1410 x 55 x 88 mm και Τ=4.000Κ.Ενδεικτικός τύπος: Philips/

SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU. Ακολουθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Υλικό περιβλήματος: Αλουμίνιο 

Οπτικό κάλυμμα/ υλικό φακού: Μεθακρυλικό

Υλικό δίσκου εργαλείων: Χάλυβας

Υλικό στερέωσης: Ανοξείδωτο ατσάλι

Οπτικό κάλυμμα/φινίρισμα φακού Fr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούosted

Ολικό μήκος: 1410 mm 



Συνολικό πλάτος: 55 mm 

Συνολικό ύψος: 88 mm 

Χρώμα: Αλουμίνιο

Βαθμός προστασίας: IP20 

Μηχ. βαθμός προστασίας από κρούσεις: IK02 [πρότυπο 0,2 J] πρότυπο 0,2 J] 

Αρχική απόδοση: (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος): 5.000 lm 

Ανοχή φωτεινής ροής: +/- 10% 

Αρχική απόδοση φωτιστικού LED: 122 lm/W

Θερμοκρασία χρώματος: 4.000Κ

Χρωματική απόδοση:Ra> 90 

Αρχική χρωματικότητα: (0,38, 0,38) SDCM <3 

Αρχική ισχύς εισόδου: 41 W 

Ανοχή κατανάλωσης ισχύος: +/- 10% 

Διαχρονική απόδοση: (Συμβατό με IEC) 

Διατήρηση φωτεινής ενέργειας: 50.000 ώρες L85 

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: +10 έως +40 ° C 

Πιστοποιήσεις: CE, ENEC

Φωτιστικό  σώμα led,  κυλινδρικού  σχήματος,  για  τοποθέτηση  σε  τοίχο   ισχύος  6W, φωτεινής ροής  W,

φωτεινής ροής 370lm, Τ=3.000Κ.

 

Φωτιστικό σώμα led, κυλινδρικού  σχήματος, με μεταλλικό πλαίσο κατάλληλο για τοποθέτηση
σε τοίχο  ισχύος 6 W,φωτεινής ροής 370lm, διαστάσεων: 372 x 105 x 105mm και 
Τ=3.000Κ.Ενδεικτικός τύπος: Philips/myBathr) χειριστήριο.  ΕνδεικτικούoomWalllight

Ύψος: 6.3  cm
Μήκος:33.3  cm
Πλάτος:6.4  cm

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Χρόνος ζωής:15,000  h 
Φωτεινή ροή φωτιστικού: 370 lm
Χρώμαπηγής:war) χειριστήριο.  Ενδεικτικούmwhite
ΕνσωματωμένοLED
Βαθμός IP: IP44 
Κλάση προστασίας:II
Πιστοποιήσεις: CE



ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Γενικά

Η  παρούσα  πρόταση  προβλέπει  την  ανακατασκευή  των  W.C.  του  Ισογείου  και  την

δημιουργία δύο νέων στον Όροφο. Πιο συγκεκριμένα θα καταργηθούν:

Πιο συγκεκριμένα:

 θα ανακατασκευαστούν πλήρως τα W.C. της στάθμης Ισογείου ώστε να φιλοξενήσουν ένα (1)

W.C.  ανδρών  ένα (1)  γυναικών  και  ένα  (1)  ΑΜΕΑ για  να εξυπηρετήσουν τις  ανάγκες  των

γραφείων του Ισογείου.

 Στην στάθμη του ορόφου   Θα κατασκευαστούν εξ αρχής ένα (1) κουζινάκι και ένας χώρος W.C.

με μία (1) τουαλέτα γυναικών και μία (1) ανδρών 

Εγκατάσταση Ύδρευσης.

Η Εγκατάσταση ύδρευσης σκοπό έχει  την παροχή στην κατάλληλη πίεση των αναγκαίων

ποσοτήτων νερού σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς για τις ανάγκες νερού χρήσης  στο κτίριο. 

Περιλαμβάνεται  η  κατασκευή όλων των δικτύων σωληνώσεων από την  σύνδεση  με  τον

υφιστάμενο  κατακόρυφο  σωλήνα  ύδρευσης   μέχρι  τους  υδραυλικούς  υποδοχείς  καθώς  και  η

εγκατάσταση και σύνδεση όλων των ειδών κρουνοποιϊας. Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα όργανα

διακοπής,  ρυθμίσεως,  μετρήσεως  και  ελέγχου,  που  απαιτούνται  για  την  πλήρη  λειτουργία  του

δικτύου ύδρευσης.

Στον  υφιστάμενο  κατακόρυφο  σωλήνα  θα  συνδεθούν  οι  συλλέκτες  από  τους  οποίους

εκκινεί το δευτερεύον δίκτυο. Το συγκεκριμένο δίκτυο δηλαδή οι σωληνώσεις από τους ανάλογους

συλλέκτες  ύδρευσης  έως  τους  υποδοχείς  (λεκάνες,  νιπτήρες,  κλπ.)  θα  υλοποιηθούν  με

πολυστρωματικούς  πλαστικούς  σωλήνες  δικτυωμένου  πολυαιθυλενίου  εξωτερικής  διαμέτρου

18mm, και πάχους τοιχώματος 2mm, τοποθετημένοι μέσα σε σπιράλ.  Όλες οι σωληνώσεις θα είναι

κατάλληλες για πόσιμο νερό.

Όλες οι σωληνώσεις ύδρευσης θα οδεύουν κάτω από το πάτωμα ή πίσω από γυψοσανίδα.

Οι  διατομές  των  σωληνώσεων  καθώς  και  οι  διαδρομές  τους  φαίνονται  αναλυτικά  στα

σχέδια ύδρευσης στις στάθμες  Ισογείου και Ορόφου.

Εγκατάσταση αποχέτευσης

Στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης των  υδραυλικών υποδοχέων  του κτιρίου περιλαμβάνεται

η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των σωληνώσεων, υδραυλικών υποδοχέων, σιφωνιών, ειδών

υγιεινής,  αξεσουάρ  λουτρών  καθώς  και  όλων  των  μικροεξαρτημάτων  για  την  υλοποίηση  του

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. 

Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως και  εξαερισμού θα κατασκευασθεί  εξ’  ολοκλήρου

από πλαστικούς σωλήνες PVC πιέσεως 6 Atm, βαρέως τύπου κατά ΕΛΟΤ 686/Β.  Οι εγκαταστάσεις

αποχέτευσης θα είναι σε όλη τους την έκταση στεγανές για τις αναπτυσσόμενες πιέσεις τόσο των



υγρών όσο και των αερίων μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα τοποθετούνται

με ενιαία κλίση

 Η κλίση δεν θα ξεπερνάει το 5%. Αλλαγές διευθύνσεως θα υλοποιούνται μόνο με ειδικά

τεμάχια 15, 30, 45 μοιρών. Όλες οι συνδέσεις και διακλαδώσεις θα γίνονται με ειδικά τεμάχια. 

Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες κατακόρυφες σωληνώνεις του κτιρίου τόσο αυτές της

αποχέτευσης όσο και αυτές του εξαερισμού.

Εκτός από αυτά που φαίνονται στα σχέδια, θα τοποθετηθούν επίσης πώματα καθαρισμού,

οσμοπαγίδες όπου υποδείξει η επίβλεψη του έργου. 

Οι διατομές των σωληνώσεων του δικτύου και οι διαδρομές τους φαίνονται αναλυτικά στα

σχέδια Αποχέτευσης Ισογείου και Ορόφου.

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ.        

Τους  χώρους  των  γραφείων  θα  διατρέχει  κανάλι  διανομής   από  PVC  κατάλληλων

διαστάσεων. Στο  κανάλι θα οδεύουν τόσο τα καλώδια  UTP Cat6 για την υλοποίηση του δικτύου

δομημένης καλωδίωσης, όσο και τα παροχικά καλώδια των ρευματοληπτών.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

 Θέση εργασίας με  δύο πρίζες RJ45 και πέντε ρευματολήπτες χωνευτούς SCUCKO εντάσεως 16Α.

 Θέση δικτυακής συσκευής (pr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούinter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού,  copier) χειριστήριο.  Ενδεικτικού κ.λ.π) με μία πρίζα RJ45 και τρεις ρευματολήπτες

χωνευτούς SCUCKO εντάσεως 16Α.

Τα  παροχικά  καλώδια  του  κάθε  ορόφου  θα  τερματίζουν  στον  Ηλεκτρικό  Πίνακα  του  κάθε

ορόφου.  Τα  μικρά  γραφεία  θα  τροφοδοτούνται  από  ένα  κύκλωμα  και  τα  μεγάλα  από  δύο

κυκλώματα. Τα καλώδια UTP θα καταλήγουν στο υπόγειο ως αναμονές στο Rack.   

Όλες οι θέσεις εργασίας και δικτυακών συσκευών, η όδευση του καναλιού διανομής, οι θέσεις

των ηλεκτρικών Πινάκων και των Rack, φαίνονται στα σχέδια Ισογείου, Ορόφου και Υπογείου. Όλες

οι εργασίες θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στο κτίριο.

      



ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Απαιτείται  να  εγκατασταθούν  συστήματα  κλιματισμού  που να εξασφαλίζουν  ενεργειακή

εξοικονόμηση,  μικρότερο  λειτουργικό  κόστος,  λειτουργική  ανεξαρτησία  από  τις  λοιπές

δραστηριότητες  στο  Πνευματικό  Κέντρο.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  υποδείξεις  των  εκπονηθησών

ενεργειακών μελετών, τη νέα χρήση και τις συνθήκες άνεσης που απαιτούνται,  σύμφωνα με τις

απαιτήσεις  των  κανονισμών  (ΤΟΤΕΕ  20701/1-2017)  και  την  πρακτική  σε  αντίστοιχους  χώρους,

προτείνονται τα παρακάτω:

 Αναδιάταξη υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων   

Γενικά

Στο  κτίριο  του  Πνευματικού  Κέντρου  στάθμη  +  9.35μ.  φιλοξενούνται  ως  σήμερα  οι

Υπηρεσίες Διοίκησης. Το έτος 2015 έγινε προμήθεια και εγκατάσταση στα δεκαοκτώ (18)  γραφεία

και τους κοινόχρηστους χώρους  ενός πολυζωνικού συστήματος  VRF αποτελούμενο από δύο (2)

εξωτερικές  μονάδες  θερμαντικής  ισχύος  27KW η  καθεμία  και  δεκαοκτώ  (18)  εσωτερικών

κλιματιστικών μονάδων ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 4KW/3,6KW. Από τις δεκαοκτώ εσωτερικές

μονάδες οι επτά (7) είναι τύπου κασέτας οροφής και οι υπόλοιπες έντεκα (11) επιτοίχιες.

Όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και στο τμήμα, που αναλύεται ο κλιματισμός των

αιθουσών  του  νέου  Ωδείου,  προβλέπεται  η  εγκατάσταση  ενός  νέου  τρισωλήνιου  συστήματος

κλιματισμού και ενός νέου συστήματος εξαερισμού στις είκοσι (20) νέες αίθουσες. Προκειμένου να

αξιοποιηθούν  τα  κλιματιστικά  μηχανήματα,  που  είναι  ήδη  εγκατεστημένα,  η  παρούσα  μελέτη

προτείνει την αναδιάταξή τους σε άλλους χώρους του κτιρίου.

Πιο  συγκεκριμένα  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τον  κλιματισμό  των  χώρων  του  Δημοτικού

Ραδιοφώνου  και  των  κοινόχρηστων  χώρων  του  Ωδείου  (Γραφεία  Γραμματείας,  διάδρομοι  και

είσοδος στην στάθμη +3.55μ.).

Δημοτικό Ραδιόφωνο (στάθμη +0.00μ.)

Για τον κλιματισμό των χώρων του Δημοτικού Ραδιοφώνου θα γίνει η εγκατάσταση της μίας

εξωτερικής μονάδας VRF και των εννέα (9) εσωτερικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η

εγκατάσταση δύο (2) εσωτερικών μονάδων τύπου κασέτας στον διάδρομο και επτά (7) επίτοιχων

μονάδων σε αντίστοιχους χώρους (Γραφεία,  Studios και  contr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούol r) χειριστήριο.  Ενδεικτικούoom). Τόσο οι νέες θέσεις  των

μονάδων όσο και  οι  οδεύσεις  των ψυκτικών κυκλωμάτων για  την  σύνδεσή τους φαίνονται  στα

σχέδια κλιματισμού (στάθμη +0.00μ.).

Η  αναδιάταξη  προβλέπει  την  απεγκατάσταση  των  μονάδων  και  την  μεταφορά  τους  με

ιδιαίτερη προσοχή καθώς και  την εγκατάστασή - σύνδεσή τους στις νέες θέσεις. Για την μεταφορά

της  εξωτερικής  μονάδας  στην  νέα  της  θέση  (Β.Α  πλευρά  -  περιβάλλον  χώρος  Δημοτικού

Ραδιοφώνου) θα απαιτηθεί η χρήση γερανού. 



Γραμματεία  Ωδείου,  Γραφείο  Δ/νσης,  Χώρος  Αναμονής  (στάθμη  +  6.75μ.)   -  Διάδρομοι

ωδείου (στάθμη + 9.35μ.)  - Είσοδος Ωδείου (στάθμη +3.55μ.)              

Για τον κλιματισμό των κοινοχρήστων χώρων του ωδείου θα γίνει η εγκατάσταση της άλλης

εξωτερικής μονάδας VRF και των οκτώ (8) εσωτερικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η

εγκατάσταση  των  πέντε  (5)  εσωτερικών  μονάδων  τύπου  κασέτας  στον  διάδρομο  του  Ωδείου

(στάθμη  +6.75μ.)  και  των  τριών   (3)  επίτοιχων  μονάδων  στους  χώρους  των  Γραφείων  της

Γραμματείας, στο Γραφείο Δ/νσης και στον Χώρο Αναμονής του Ωδείου. Τέλος στην ίδια εξωτερική

μονάδα θα συνδεθεί και μία επιπλέον εσωτερική μονάδα τοίχου τύπου αεροκουρτίνας (Ενδ. τύπου

DAIKIN CYVS150DK80*BN/*SN). Η εν λόγω μονάδα θα προστεθεί στο σύστημα VRF για την κάλυψη

των απωλειών της διπλλής αυτόματης εισόδου στον πυρήνα του Ωδείου κατά την διάρκεια των

χειμερινών μηνών.  

 Τόσο οι νέες θέσεις των μονάδων όσο και οι οδεύσεις των ψυκτικών κυκλωμάτων για την

σύνδεσή τους φαίνονται στα σχέδια κλιματισμού (στάθμες +3.55μ. - +6.75μ. - + 9.75μ. - + 13.17μ.).

Όπως  και  στην  περίπτωση  του  Δημοτικού  Ραδιοφώνου  η  αναδιάταξη  προβλέπει  την

απεγκατάσταση  των  μονάδων  και  την  μεταφορά  τους  με  ιδιαίτερη  προσοχή  καθώς  και   την

εγκατάστασή - σύνδεσή τους στις νέες θέσεις. Για την μεταφορά της εξωτερικής μονάδας στην νέα

της θέση (στάθμη +13.17μ. πλησίον του shaft) θα απαιτηθεί η χρήση γερανού. 

 Εγκατάσταση νέων κλιματιστικών μονάδων   

Γενικά

Οι παρεμβάσεις που προτείνει η παρούσα μελέτη αποδίδουν χώρους που μέχρι πρότινος

είτε  δεν ήταν προσβάσιμοι   είτε  ήταν αναξιοποίητοι.  Σε  κάθε περίπτωση οι  "νέοι"  αυτοί  χώροι

αναβαθμίζονται  και  αποδίδονται  στην  συνολική  χρήση.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η

μέχρι τώρα αποθήκη στην στάθμη +3.55μ. στην οποία διατάσσονται χώροι ακρόασης και μουσικών

αρχείων. Ο χώρος του ημιορόφου (στάθμη +6.75μ.) μετατρέπεται σε Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

για να φιλοξενήσει μικρές εκδηλώσεις του Ωδείου ή και να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως για την

κάλυψη λειτουργικών του αναγκών (μαθήματα θεωρίας, μικρά ή μεγαλύτερα σχήματα μουσικών

κ.ο.κ.)  και ο χώρος που μέχρι πρότινος ήταν διαμορφωμένος ως  Studio ηχογραφήσεων (στάθμη

+3.55μ.), αλλά ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε ως τέτοιος, ενοποιείται και διαμορφώνεται  κατάλληλα

ώστε να φιλοξενεί τις πρόβες της Συμφωνικής και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου. Στους

τρεις παραπάνω χώρους εγκαθίστανται νέα συστήματα Κλιματισμού και πιο συγκεκριμένα:

Χώρος Αιθουσών Ωδείου (στάθμη + 9.35μ.)

Η  απαίτηση  για  θέρμανση  και  ψύξη  των  χώρων  των  αιθουσών  του  ωδείου  θα

πραγματοποιηθεί  με  κεντρικό  σύστημα  και  χρήση  μόνο  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  με  την

εγκατάσταση  πολυδιαιρούμενου  συστήματος  πολλαπλών  κλιματιζόμενων  ζωνών  μεταβλητής

παροχής  ψυκτικού  μέσου  (Var) χειριστήριο.  Ενδεικτικούiabαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςle  Refr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούiger) χειριστήριο.  Ενδεικτικούant  Volume,  VRV,  Inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού  Type)  με  απ’  ευθείας

εκτόνωση του ψυκτικού μέσου.

Το  σύστημα  κλιματισμού  θα  είναι  απ'  ευθείας  εκτόνωσης,  πολυδιαιρούμενο,  πολλαπλών

κλιματιζόμενων ζωνών, μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Var) χειριστήριο.  Ενδεικτικούiabαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςle Refr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούiger) χειριστήριο.  Ενδεικτικούant Volume Inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού



Type). Το σύστημα αυτό υπερέχει έναντι των κλασσικών multi-split συστημάτων κυρίως λόγω του

υψηλότατου επιπέδου αυτοματισμού, της μικρής κατανάλωσης που προσφέρει η λειτουργία του με

το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R-410a.

Το σύστημα που θα επιλεγεί θα είναι πιστοποιημένο και θα αποτελείται από :

 Μια  (1)  Εξωτερική  μονάδα  αερόψυκτης  αντλίας  θερμότητας  του  πολυδιαιρούμενο

συστήματος κλιματισμού με μεταβαλλόμενη παροχή ψυκτικού μέσου (VRV), για συνεχή παραγωγή

θέρμανσης ονομαστικής ψυκτικής ισχύος : 45Kw. Ενδ. τύπος : DAIKIN REYQ-U-#16.

 Είκοσι (20) μονάδες τοίχου. Ενδ. τύπος : DAIKIN FXAQ-A

 Χειριστήρια εσωτερικών μονάδων βελτιωμένης αισθητικής και αυξημένων λειτουργιών.

Το σύστημα θα αποτελείται από:

• Κεντρική εξωτερική μονάδα, η οποία χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη, δηλαδή είναι

ένας  τυπικός  συμπυκνωτής  ή  εξατμιστής  ανάλογα  με  την  περίοδο  λειτουργίας  (καλοκαίρι  ή

χειμώνας αντίστοιχα).

• Τις  εσωτερικές  μονάδες  (στοιχεία  απ’  ευθείας  εκτόνωσης)  όπου  το  ψυκτικό  υγρό μέσω

σωληνώσεων από χαλκό καταφθάνει από την εξωτερική μονάδα. 

Ακολουθούν  οι  αναλυτικές  τεχνικές  προδιαγραφές  του  συστήματος  κλιματισμού  του  Χώρου

Αιθουσών Ωδείου

Tεχνικές  Προδιαγραφές  Συστηματος  Κλιματισμου  Αντλιας  Θερμοτητας  VRV®IV με  Ανακτηση

Θερμοτητας (χώρου Αιθουσών Ωδείου)

Το  σύστημα  κλιματισμού  θα  είναι  αερόψυκτο,  απ΄  ευθείας  εκτόνωσης,  πολυδιαιρούμενο,

πολλαπλών  κλιματιζόμενων  ζωνών,  μεταβλητού  ψυκτικού  όγκου  (Var) χειριστήριο.  Ενδεικτικούiabαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςle Refr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούiger) χειριστήριο.  Ενδεικτικούant Volume

Inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού Type) με το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο τελευταίας γενιάς

R-410a.  Θα έχει  τι  δυνατότητα να ανάκτησης  θερμότητας,  ώστε  να είναι  δυνατή η ταυτόχρονη

λειτουργία τόσο σε θέρμανση όσο και σε ψύξη χωρίς κανένα περιορισμό.

Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο

εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιημένες για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση  CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι

πιστοποιημένος κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για

την προστασία του περιβάλλοντος.

Το σύστημα θα αποτελείται από μία ή περισσότερες εξωτερικές μονάδες, οι οποίες θα έχουν την

δυνατότητα πλήρους ψυκτικής και  ηλεκτρολογικής διασύνδεσης  έτσι  ώστε,  να  λειτουργούν είτε

ανεξάρτητα είτε σε συστοιχία για ενιαίο έλεγχο και λειτουργία τους.

Το εύρος της ψυκτικής απόδοσης των εξωτερικών μονάδων σε ένα κέλυφος κυμαίνεται από 8 HP

(22,4 kW) έως 20 HP (56,0 kW). Ο συνδυασμός δύο ή ακόμα και τριών εξωτερικών μονάδων είναι

δυνατός, χτίζοντας έτσι σύστημα ψυκτικής απόδοσης ως  54 HP (150.0 kW) με διαφορετικά μοντέλα

ανά 2 HP. (π.χ.  22, 24,….48, 50, 54 HP).  Η επιλογή του συστήματος θα γίνεται σύμφωνα με τον



βέλτιστο εποχιακό βαθμό απόδοσης, ενώ δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός στις δυνατότητες

συνδυασμού των εξωτερικών μονάδων.

Οι παραπάνω ψυκτικές αποδόσεις θα δίνονται στις εξής συνθήκες:

 Θερμοκρασία αέρα χώρου: 27oC DB / 19oC WB.

 Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35oC DB.

 Ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m.

 Υψομετρική διαφορά: 0m.

Θα υπάρχει η δυνατότητα, αναλόγως του συνδυασμού εξωτερικών μονάδων, να δημιουργούνται

συστήματα είτε μικρού αποτυπώματος - για εγκαταστάσεις με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο - είτε

υψηλότερου βαθμού απόδοσης - για εφαρμογές υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας.

Όλες  οι  εσωτερικές  μονάδες  που  θα  συνδέονται  στο  κάθε  σύστημα,  θα  έχουν  τη  δυνατότητα

αυτόνομης  -  ανεξάρτητης  λειτουργίας  και  ελέγχου  ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  των  χώρων.  Θα

συνδέονται  στην  εξωτερική  μονάδα  μέσω  δικτύου  ψυκτικών  σωληνώσεων  και  καλωδίου

αυτοματισμού.  Το  καλώδιο  αυτοματισμού  δεν  απαιτείται  να  είναι  θωρακισμένο,  αλλά  θα

διασφαλίζεται ότι καθ’ όλη τη «διαδρομή» του δεν θα οδεύει πλησίον καλωδίων ισχυρών ρευμάτων

(ελάχιστη απόσταση 5εκ).

Για την ανεξάρτητη – ταυτόχρονη λειτουργία των εσωτερικών μονάδων σε ψύξη και σε θέρμανση θα

απαιτείται  η  τοποθέτηση  ειδικών  μονάδων  /  κουτιών  πριν  από  κάθε  ομάδα  ενιαίου  τρόπου

λειτουργίας. Τα κουτιά αυτά θα είναι προσυγκροτημένα και εργοστασιακά ελεγμένα, τόσο για την

ασφάλειά όσο και για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Θα είναι μονωμένα και δεν θα απαιτείται η

σύνδεση  αποχέτευσης για  την  απομάκρυνση  συμπυκνωμάτων.  Το  δίκτυο  των  ψυκτικών

σωληνώσεων θα αποτελείται από τρεις σωλήνες ανεξάρτητα μονωμένες για τη διαδρομή από την

εξωτερική μέχρι τα κουτιά και από ζεύγος σωλήνων επίσης ανεξάρτητα μονωμένων για τη διαδρομή

από τα κουτιά μέχρι τις εσωτερικές μονάδες. Έτσι υπάρχει μεγάλυτερη ευελιξία στην εγκατάσταση

και μεγαλύτερη διαθέσιμη απόδοση στη θέρμανση.

Η  διανομή  και  ο  καταμερισμός  της  απαραίτητης  ποσότητας  ψυκτικού  μέσου  στους  επιμέρους

κλάδους, θα γίνεται μέσω ψυκτικών εξαρτημάτων / διακλαδωτήρων που θα κατασκευάζει και θα

πιστοποιεί ο οίκος κατασκευής και των υπόλοιπων μερών του συστήματος.

Κατά  την  εναλλαγή  του  τρόπου λειτουργίας  από  ψύξη σε  θέρμανση,  ή  το  αντίστροφο,  δεν  θα

σταματά η λειτουργία όλου του συστήματος παρά μόνο της ομάδας των εσωτερικών μονάδων που

ανήκουν σε κοινό ψυκτικό κύκλωμα μετά από τα «κουτιά».

Η λειτουργία του συστήματος θα στηρίζεται σε πιεσοστάτες και θερμοστάτες που μέσω ενός ειδικά

εξελιγμένου ολοκληρωμένου κυκλώματος, θα ελέγχεται η συχνότητα  του κινητήρα (inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού) ενός

συμπιεστή ψυκτικού μέσου ο οποίος με τη σειρά του θα μεταβάλλει τις στροφές και κατ’ επέκταση

την παροχή του ψυκτικού μέσου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε εσωτερικού χώρου.

Κάθε σύστημα εξωτερικών μονάδων θα μπορεί να συνδεθεί με εσωτερικές μονάδες (έως και 64)

διαφορετικών τύπων και αποδόσεων, οι οποίες θα μπορούν να συνδεθούν σε ένα ψυκτικό κύκλωμα

και  να  ελέγχονται  ανεξάρτητα,  με  στόχο  να  εκμεταλλευτούμε  με  αυτόν  τον  τρόπο  φαινόμενα



ετεροχρονισμού και να έτσι να μειώσουμε κατά το αντίστοιχο ποσοστό την συνολική εγκατεστημένη

ισχύ των εξωτερικών μονάδων και την κατάνάλωση ενέργειας.

Ο συνολικός συντελεστής συνδεσιμότητας (εσωτερικές μονάδες/ εξωτερική μονάδα) θα μπορεί να

φτάσει το 200%, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι η λειτουργία του συστήματος πάνω από το 130%

θα επηρεάζει δραστικά  την συνολική απόδοση του συστήματος.

Για μεγαλύτερη οικονομία σε μερικά φορτία και για την απόκριση ακόμη και σε λειτουργία μιας

μόνο  εσωτερικής  μονάδος  κάθε  εξωτερική  μονάδα  έχει  την  δυνατότητα  ελέγχου  απόδοσης

(Capacity Contr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούol) από 3% έως και 100%.

Η  επιθυμητή  θερμοκρασία  για  κάθε  χώρο  θα  ελέγχεται  και  να  επιτυγχάνεται  μέσω

μικροεπεξεργαστή,  όπου  η  επεξεργασία  των  διαφόρων  παραμέτρων  (θερμοκρασία  αέρα

επιστροφής  και  επιθυμητή  θερμοκρασία  χώρου  για  τον  διαφορικό  έλεγχο,  καθώς  και  οι

θερμοκρασίες αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρμανσης) και οι διορθωτικές

ρυθμίσεις (άνοιγμα – κλείσιμο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεμιστήρα) γίνονται αναλογικά

με την μέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθμισης.

Το συνολικό πραγματικό μήκος των ψυκτικών σωληνώσεων θα έχει την δυνατότητα να φτάσει μέχρι

και τα  1.000  μέτρα χωρίς άλλους περιορισμούς, η μέγιστη απόσταση μεταξύ εξωτερικής μονάδας

και  πιο  απομακρυσμένης  εσωτερικής  θα  πρέπει  να  ξεπερνά  τα  165  μέτρα  (ισοδύναμο  μήκος

μεγαλύτερο από 195 μέτρα) και η υψομετρική απόσταση μεταξύ της εξωτερικής  μονάδας και της

«δυσμενέστερης» εσωτερικής να είναι τουλάχιστον 90 μέτρα χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση

ελαιοπαγίδων. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να είναι έως 30

m.

Τα εξωτερικά μηχανήματα θα έχουν την δυνατότητα απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας σε

θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος από -5 οCDB έως και +43  οCDB στην ψύξη και από –20
οCWB έως και  +1.55  οCWB στη  θέρμανση.  Το  σύστημα  θα μπορεί  να  λειτουργεί  και  εκτός  των

παραπάνω ορίων μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας από τις διατάξεις ασφαλείας του συστήματος.

Θα υπάρχει λειτουργία αντιστάθμισης της θερμοκρασίας εξάτμισης ή συμπύκνωσης του ψυκτικού

μέσου σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη

εποχιακή  απόδοση  του  συστήματος  και  την  μείωση  της  κατανάλωσης  ενέργειας.  Η  λειτουργία

αντιστάθμισης προβλέπεται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για τον περιορισμό

της καταναλισκόμενης ισχύος.

Θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σταθερής θερμοκρασίας εξάτμισης σε διάφορες τιμές έτσι ώστε

το σύστημα να λειτουργεί με διαφορετικό συντελεστή αισθητής θερμότητας. Κατ’ αυτό τον τρόπο

και ανάλογα με το επίπεδο της σχετικής υγρασίας στον εσωτερικό χώρο, η θερμοκρασία του αέρα

προσαγωγής μεταβάλλεται  (αυξάνεται)  αυξάνοντας έτσι τις συνθήκες άνεσης,  λόγω της μείωσης

των ρευμάτων κρύου αέρα στον χώρο.  Την ίδια στιγμή θα πρέπει να διασφαλίζονται τα επίπεδα

σχετικής υγρασίας στον χώρο σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες. 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης, τόσο στην ψύξη όσο και στην θέρμανση, σε

εκτεταμένο εύρος εξωτερικών θερμοκρασιών. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση του συστήματος στη

θέρμανση (COP) θα πρέπει να είναι πάνω από 3,0

ακόμα και σε :

 εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος - 15º CWB



 με εσωτερική θερμοκρασία χώρου +20º DWB

 και συνδεσιμότητα 120%

Επιπρόσθετα, όλοι οι επίσημοι συνδυασμοί θα πρέπει να έχουν ονομαστικό βαθμό απόδοσης στην

ψύξη (EER) πάνω από 3,0 και στην θέρμανση (COP) πάνω από 3,8.

Σε  συνθήκες  ταυτόχρονης  λειτουργίας  των  εσωτερικών  μονάδων  σε  ψύξη  και  σε  θέρμανση  ο

βαθμός απόδοσης θα πρέπει να είναι πολύ υψηλότερος. 

Εξωτερική Μονάδα Συστήματος

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι κατάλληλες για τροφοδότηση από τριφασικό δίκτυο 380 V / 50Ηz,

ενώ η στάθμη θορύβου τους – ηχητική πίεση -  δεν θα ξεπερνά τα 66  dB(Α),  σε  εργαστηριακές

συνθήκες και σε οριζόντια απόσταση 1 μέτρου από την μονάδα και 1,5 μέτρου ύψους από τη βάση.

Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι  κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση.  Το κέλυφος της

μονάδας θα είναι  κατασκευασμένο από φύλλο επισμαλτωμένου ανοξείδωτου χάλυβα,  με ειδική

πολυεστερική βαφή για υψηλή προστασία σε έντονο διαβρωτικό περιβάλλον (πάχος στρώματος

βαφής  0,070  mm).  Ο  αερόψυκτος  εναλλάκτης  της  εξωτερικής  μονάδας  θα  έχει  υποστεί  ειδική

κατεργασία για την διασφάλιση μακρόχρονης αντοχής  και μέγιστης απόδοσης. Συγκεκριμένα , τα

πτερύγια  αλουμινίου  θα  επικαλύπτονται  από  ένα  στρώμα  ακρυλικής  ρητίνης  και  ένα  λεπτό

υδρόφιλο στρώμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο εξασφαλίζει  5 έως 6  φορές μεγαλύτερη

αντίσταση στην όξινη βροχή και στην διάβρωση από αλάτι (π.χ. αέρας δίπλα σε παραθαλάσσιες

περιοχές)  Το κάτω μέρος της μονάδας (βάση) θα είναι κατασκευασμένο από φύλλο ανοξείδωτου

χάλυβα για αντιοξειδωτική προστασία. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχημένα

τις παρακάτω αξιολογήσεις:

 VDA Wechseltest

 Kester) χειριστήριο.  Ενδεικτικούnich test

Θα αποτελείται από έναν, δύο συμπιεστές σε ξεχωριστό κέλυφος (ώστε σε περίπτωση βλάβης του

ενός  να  μην  χρειάζεται  αντικατάσταση  όλων),  αξονικούς  ανεμιστήρες  με  κινητήρα  inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού,

εναλλάκτη θερμότητας, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αυτοματισμούς.

Στην εξωτερική μονάδα θα υπάρχει: ένας ή δύο συμπιεστές σε ξεχωριστό κέλυφος, έτσι ώστε σε

περίπτωση αστοχίας του ενός να μην απαιτείται αντικατάσταση και των δύο, αξονικό ανεμιστήρα

(ες)  οδηγούμενο  από  κινητήρα  μεταβλητών  στροφών  (DC  Inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού),  αερόψυκτο  εναλλάκτη

θερμότητας, ηλεκτρολογικό και ψυκτικό δίκτυο και αυτοματισμοί. 

Η εξωτερική μονάδα θα έχει εργοστασιακά προ-εγκατεστημένα : ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα,

διαχωριστή λαδιού,  συσσωρευτής (accumulator) χειριστήριο.  Ενδεικτικού)  στην πλευρά της αναρρόφησης  του συμπιεστή,

αισθητήρες  υψηλής  και  χαμηλής  πίεσης,  θερμοστάτες  προστασίας,  ασφάλειες,  προστασία  από

υπέρταση,  προστασία  από  υπέρταση  του  Inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού,  βάνες  διακοπής  υγρού  και  αερίου,

χρονοδιακόπτες και  όλο τον απαραίτητο  εξοπλισμό  και  τους αισθητήρες  που διασφαλίζουν  την

ασφαλή, απρόσκοπτη, και ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Η εξωτερική μονάδα – και κατ’ επέκταση όλο το σύστημα – θα μπορεί να λειτουργεί ακόμη κι αν ο

ένας συμπιεστής τεθεί εκτός λειτουργίας (emer) χειριστήριο.  Ενδεικτικούgency oper) χειριστήριο.  Ενδεικτικούation),  ενώ σε περίπτωση συστήματος

πολλαπλών εξωτερικών μονάδων θα είναι δυνατή μέσω ρύθμισης η απομόνωση μίας μονάδας και η



λειτουργία  του  υπόλοιπου  συστήματος  έστω  και  με  μειωμένη  απόδοση.  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο

διασφαλίζεται  ο  συνεχής  κλιματισμός  των  χώρων  μέχρι  την  αποκατάσταση  του  όποιου

προβλήματος.

Όλες  οι  συνδέσεις  των  ψυκτικών  σωληνώσεων  θα  πρέπει  να  είναι  συγκολλημένες  εν  θερμώ.

Μηχανικές συνδέσεις όπως με μούφες ή φλάντζες δε θα γίνονται αποδεκτές.

Οι  εξωτερικές  μονάδες  θα  διαθέτουν  τεχνολογία  “NewDiamondLikeCarbonCoating” ελαχιστοποιεί τις αποκλίσεις στηνSoft Start”  για  την  επίτευξη  πολύ  χαμηλού

ρεύματος εκκίνησης με στόχο την χαμηλότερη κατανάλωση, τον περιορισμό των απαιτήσεων του

ηλεκτρικού πίνακα παροχών και ασφαλειών και την μικρότερη δυνατή καταπόνηση των επιμέρους

μερών  της  εξωτερικής  μονάδας  (π.χ.  κινητήρας  του  συμπιεστή).  Αυτό  θα  επιτυγχάνεται  μέσω

διάταξης  ηλεκτρονικής  βαλβίδας  και  με  αυτόν  τον τρόπο θα διατηρείται  σε  χαμηλά  επίπεδα η

διαφορά πιέσεων μεταξύ αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί  ότι  τα συστήματα θα πρέπει να λειτουργούν συνεχώς χωρίς να

διακόπτεται η λειτουργία τους στη θέρμανση για απόψυξη. Η απαραίτητη διαδικασία απόψυξης θα

πρέπει  να  γίνεται  τμηματικά.  Γι’  αυτόν  τον  λόγο  σε  περίπτωση  συστήματος  μονής  εξωτερικής

μονάδας θα πρέπει ο εναλλάκτης να είναι διπλός όσο η απόψυξη να λαμβάνει χώρα τμηματικά στα

δύο  μέτη  του  εναλλάκτη,  ενώ  για  συστήματα  πολλαπλών  εξωτερικών  μονάδων  θα  πρέπει  το

λογισμικό των μονάδων να είναι τέτοιο ώστε να αποψύχεται κάθε εξωτερική μονάδα ξεχωριστά.

Έτσι  εξασφαλίζεται  συνεχής  θέρμανση  των  εσωτερικών  χώρων,  πάρα  πολύ  υψηλός  εποχιακός

βαθμός απόδοσης – αφού θα μειώνεται ελάχιστα η εωτερική θερμοκρασία – και διασφαλίζεται η

εξοικονόμηση ενέργειας.  Σε  κάθε περίπτωση θα πρέπει  κατά την απόψυξη,  η θερμοκρασία του

εναλλάκτη της εσωτερικής μονάδας να είναι τουλάχιστον 25oC και η ελάχιστη διαθέσιμη απόδοση

της εξωτερικής μονάδας να είναι 30% της ονομαστικής για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0oC

έως +7oC υγρού βολβού, οπότε και το απαιτούμενο φορτίο είναι μικρότερο του μέγιστου που έχει

προκύψει από τη μελέτη. 

Τα  συστήματα  θα  διαθέτουν  λειτουργία  “NewDiamondLikeCarbonCoating” ελαχιστοποιεί τις αποκλίσεις στηνHot Star) χειριστήριο.  Ενδεικτικούt”  στη  θέρμανση  για  την  αποφυγή  ψυχρών

ρευματών  αέρα  από  τις  εσωτερικές  μονάδες  μετά  την  ολοκλήρωση  της  απόψυξης  ή  κατά  την

εκκίνηση τους. Κατά τη διάρκεια του Hot Star) χειριστήριο.  Ενδεικτικούt οι περσίδες των εσωτερικών μηχανημάτων θα είναι

σε οριζόντια θέση και ο ανεμιστήρας είτε δε θα λειτουργεί (OFF) είτε θα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή

ταχύτητα (LL: μικρότερη της χαμηλότερης που μπορεί να ρυθμιστεί από το τοπικό χειριστήριο).

Η ανάκτηση του λαδιού επιτυγχάνεται με την βοήθεια μικροεπεξεργαστή. Το σύστημα θα διαθέτει

ειδική λειτουργία ανάκτησης του λαδιού η οποία θα λαμβάνει θα ενεργοποιείται το αργότερο κάθε

οκτώ ώρες, ενώ η εξωτερική μονάδα θα διαθέτει ειδική διάταξη που δεν θα επιτρέπει να διαφεύγει

στο κύκλωμα ποσότητα λαδιού μεγαλύτερη του 5% κ.ο.

Για την αποφυγή μεγάλων ρευμάτων εκκίνησης σε συστήματα πολλαπλών μονάδων, τα εξωτερικά

μηχανήματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε να εκκινούν ξεκινούν σε διαφορετικό χρόνο

και μάλιστα με διαφορετική ακολουθία ώστε να εξασφαλίζεται η ισομερής κατανομή των ωρών

λειτουργίας καθώς και η εξισσορόπηση των ποσοτήτων ελαίου σε κάθε μονάδα.

Οι  εξωτερικές  μονάδες  θα πρέπει  απαραιτήτως να διαθέτουν ειδική λειτουργία και  κατάλληλες

διατάξεις  για  την  αποφυγή  επιστροφής  ψυκτικού  μέσου  σε  υγρή  φάση  στο  συμπιεστή.  Έτσι

εξασφαλίζεται  η  διατήρηση  της  προβλεπόμενης  πυκνότητας  του  λαδιού  και  κατά  συνέπεια  η



επαρκής λίπανση του συμπιεστή. Με αυτή τη λειτουργία αυξάνεται τόσο ο βαθμός απόδοσης του

συστήματος και η επέκταση της διάρκειας ζωής του συμπιεστή.

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 καθώς και την ικανοποίηση  της οδηγία F-Gas.

Θα  είναι  δυνατός  ο  αυτόματος  έλεγχος  από  την  εξωτερική  μονάδα,  όλων  των  συνδέσεων  –

ηλεκτρολογικών και ψυκτικών – καθώς επίσης και καλή κατάσταση των αισθητηρίων και βαλβίδων

αυτής για τον περιορισμό οποιουδήποτε ανθρώπινου σφάλματος ή αβλεψίας.

Για όλα τα συστήματα θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση αλλά και απενεργοποίηση της λειτουργίας

αυτόματης επανεκκίνησής των μετά από διακοπή ρεύματος με κατάλληλη ρύθμιση από το τοπικό

χειριστήριο  των  εσωτερικών  μονάδων.  Επίσης  απαραίτητο  είναι  τα  συστήματα  να  μπορούν  να

λειτουργούν,  μέσω  κατάλληλης  διάταξης,  και  σε  περίπτωση  που  σε  οποιοδήποτε  εσωτερικό

μηχάνημα διακοπεί η ηλεκτρική παροχή.

Από  τις  εξωτερικές  μονάδες  θα  είναι  δυνατή  η  ακριβής  διάγνωση  της  όποιας  βλάβης,  ενώ

παράλληλα θα εμφανίζεται και στα χειριστήρια – τοπικά ή/και κεντρικά – ο αντίστοιχος κωδικός.

Συμπιεστής

Για μεγαλύτερη αξιοπιστία,  οι  συμπιεστές θα πρέπει να είναι  σπειροειδείς ερμητικά κλειστοί με

ενσωματωμένο κινητήρα και ηχοαπορροφητικό μανδύα. Θα οδηγούνται από κινητήρα μεταβλητών

στροφών “NewDiamondLikeCarbonCoating” ελαχιστοποιεί τις αποκλίσεις στηνDC INVERTER”  δίνοντας  έτσι  την  δυνατότητα  αλλαγής  της  συχνότητας  και  επομένως

μεταβολή της παροχής ψυκτικού όγκου στο κύκλωμα. Έτσι θα ανταποκρίνονται άμεσα και σύμφωνα

με το φορτίο ζήτησης. Η συχνότητα θα αλλάζει αυξητικά με αρκετά βήματα έτσι ώστε η αλλαγή στην

αποδιδόμενη ισχύ να προσεγγίζεται γραμμικά. Ο ελάχιστος αριθμός των βημάτων απόδοσης δεν θα

πρέπει να είναι κάτω από 100.

Τα  τυλίγματα  των  κινητήρων  θα  είναι  ειδικά  κατασκευασμένα,  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η

ασφαλής και ομαλή λειτουργία για την αποφυγή κινδύνων λόγω της συνεχούς μεταβαλλόμενης

συχνότητας  και  τάσης.  Οι  συμπιεστές  θα  περιλαμβάνουν  ηλεκτρικό  θερμαντήρα  (αντίσταση)

στροφαλοθαλάμου  για  την  αποφυγή  συμπύκνωσης  του  λαδιού  σε  χαμηλές  θερμοκρασίες

περιβάλλοντος.

Το λάδι στο συμπιεστή θα βρίσκεται στην πλευρά της υψηλής πίεσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα

απαιτείται ξεχωριστή διάταξη λίπανσης των κινούμενων μερών του συμπιεστή, αφού το λάδι μέσω

αγωγού  στο  κέντρο  του  στροφαλοφόρου  άξονα  θα  μεταφέρεται  σε  όλη  την  επιφάνεια  των

περιστρεφόμενων μερών με κατεύθυνση από το κέντρο προς την περίμετρο. Έτσι βελτιστοποιείται η

απόδοση του συμπιεστή και ελαχιστοποιείται η καταπόνηση και φθορά του.



Οι κινητήρες των συμπιεστών θα διαθέτουν σύστημα ψύξης μέσω συμπιεσμένου αερίου, ώστε να

αποφεύγονται απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία με συνέπεια τις σημαντικές καταπονήσεις της

περιέλιξης και των εδράνων. Επιπλέον δεν θα είναι απαραίτητη η παρουσία διαχωριστή υγρών.

Οι  συμπιεστές  θα επιβραδύνουν την ταχύτητα περιστροφής τους γραμμικά και  ανάλογα με την

ζήτηση του φορτίου σε ψύξη και θέρμανση, διασφαλίζοντας έτσι την αυτόνομη λειτουργία και τον

έλεγχο της θερμοκρασίας σε κάθε εσωτερικό χώρο. Οι δύο συμπιεστές μεταβλητών στροφών θα

μπορούν  να  δουλεύουν  ταυτόχρονα  με  ανεξάρτητη  λειτουργία,  ελέγχοντας  έτσι  με  μεγαλύτερη

ακρίβεια  την  παροχή  του  ψυκτικού  μέσου,  έχοντας  χαμηλή  κατανάλωση  ρεύματος  και

επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση, ανεξαρτήτου φορτίου ζήτησης ή ποσοστού συνδεσιμότητας.

Για την προστασία των συμπιεστών από συχνές επανεκκινήσεις και παύσεις λειτουργίας θα πρέπει

να υπάρχει κατάλληλο χρονικό.

Ανεμιστήρας

Ο  κινητήρας  του  ανεμιστήρα  (ων)  στην  εξωτερική  μονάδα  θα  είναι  μεταβλητών  στροφών  για

μεγαλύτερη  εξοικονόμηση  ενέργειας  καθώς  επίσης  για  καλύτερο  έλεγχο  της  ταχύτητας  του

ανεμιστήρα  και  την  μείωση  της  στάθμης  θορύβου.   Η  ακριβής  ρύθμιση  της  ταχύτητας  του

ανεμιστήρα έχει σαν αποτέλεσμα τον ακριβή έλεγχο της απόδοσης του συστήματος, σύμφωνα με

τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες.

Οι  φτερωτές  των  ανεμιστήρων  θα  είναι  κατασκευασμένοι  από  πλαστικό  και  θα  είναι  ειδικής

διαμόρφωσης  για  την  επίτευξη  αυξημένης  ροής  αέρα  με  πολύ  χαμηλή  στάθμη  θορύβου.  Θα

υπάρχει κάλυμμα προστασίας από ατυχήματα και αποφυγής εισχώρησης ξένων αντικειμένων στο

εσωτερικό χώρο των μονάδων, το οποίο θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένο ώστε να περιορίζεται

στο ελάχιστο η πτώση της εξωτερικής στατικής πίεσης του ανεμιστήρα.

Οι ανεμιστήρες θα είναι υψηλής εξωτερικής στατικής πίεσης με δυνατότητα επίτευξης τιμής 78 Pa.

Έτσι θα είναι δυνατή η τοποθέτηση, κατόπιν μελέτης, της εξωτερικής μονάδας σε εσωτερικό χώρο

και/ή σύνδεση αεραγωγού απόρριψης ή αλλαγής της ροής του αέρα.

Τοπικό Χειριστήριο

Κάθε  σύστημα  θα  έχει  την  δυνατότητα σύνδεσης  των εσωτερικών μονάδων με  επίτοιχο  τοπικό

χειριστήριο  σε  απόσταση  μέχρι  και  500  μέτρα.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  θα  είναι  δυνατή  η

συγκέντρωση όλων των τοπικών χειριστηρίων σε μία επιλεγμένη θέση.

Το χειριστήριο θα διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας υγρών κρυστάλλων, όπου θα αναγράφονται οι

διάφοροι  παράμετροι  λειτουργίας  των  ελεγχόμενων  εσωτερικών  μονάδων,  όπως  επίσης  και  ο

κωδικός  πιθανού  σφάλματος.  Αυτή  η  δυνατότητα  εξασφαλίζει  την  αμεσότερη  και  καλύτερη

αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος και αν εμφανιστεί. Επίσης στο τοπικό χειριστήριο θα

είναι δυνατή η αποθήκευση και μελλοντική ανάγνωση ιστορικού βλαβών με τους 9 τουλάχιστον

τελευταίους κωδικούς, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την λειτουργία της

μονάδας όσο και για πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις που μπορεί να απαιτηθούν.

Σε  ένα  τοπικό  χειριστήριο  θα  μπορούν  να  συνδεθούν  και  ελεγχθούν  τουλάχιστον  δεκαέξι  (16)

εσωτερικές μονάδες κλιματισμού και αερισμού.



Για  τα  συστήματα  αντλίας  θερμότητας  θα  πρέπει  στο  χειριστήριο  να  φαίνεται  ξεκάθαρα  και

ευκρινώς αν είναι αυτό με τη δυνατότητα αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του συστήματος ή όχι

(master) χειριστήριο.  Ενδεικτικού / slave). Η επιλογή του χειριστηρίου που θα αποτελεί το master) χειριστήριο.  Ενδεικτικού για το σύστημα θα μπορεί

να καθοριστεί με ρύθμιση από το χειριστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή – ακόμα και μετά την

πρώτη εκκίνηση του συστήματος – χωρίς να απαιτείται επέμβαση είτε στην εξωτερική είτε στην

εξωτερική μονάδα ή και παύση της λειτουργίας όλου του συστήματος.

Το  χειριστήριο  θα  διαθέτει  ενσωματωμένο  αισθητήριο  της  θερμοκρασίας  του  χώρου.  Για  το

αισθητήριο  θα  υπάρχει  κατάλληλη  ρύθμιση  με  την  οποία  θα  μπορεί  να  γίνεται  έλεγχος  της

θερμοκρασίας  είτε  αποκλειστικά  από  το  αισθητήριο  θερμοκρασίας  αέρα  επιστροφής  στην

εσωτερική μονάδα, είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο της θερμοκρασίας στο χειριστήριο είτε

συνδυαστικά.

Για τον καλύτερο έλεγχο, αλλά και την πιο αποδοτική λειτουργία των συστημάτων το χειριστήριο θα

διαθέτει  τη δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού του κλιματισμού σε εβδομαδιαία βάση.  Θα

είναι δυνατός ο προγραμματισμός πέντε (5) διαφορετικών ενεργειών για κάθε ημέρα. 

Εσωτερική μονάδα συστήματος   VRV  ®   Μονάδα τοίχου  τύπου   FXAQ  

Οι  μονάδες  θα  πρέπει  να  είναι  προσυγκροτημένες  και  λειτουργικά  ελεγμένες  στο  εργοστάσιο

κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιημένες για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς

κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος

κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του

περιβάλλοντος.

Επιπλέον θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60335-2-40 με τήρηση

των  διατάξεων  περί  χαμηλής  ηλεκτρικής  τάσης  2006/95/EC,  98/37EC και  2006/42/EC περί

μηχανολογικού εξοπλισμού και 2004/108/EC περί συμβατότητας ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Θα  είναι  κατάλληλες  για  σύνδεση  (ψυκτική  και  ηλεκτρολογική)  με  συστήματα  VRV® και  για

λειτουργία με το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο τελευταίας γενιάς R-

410a. 

Το σώμα της μονάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό. 

Θα διαθέτουν εργοστασιακά τοποθετημένα πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού στην παροχή του αέρα

στον χώρο.

Η  μονάδα  θα  διαθέτει  ενσωματωμένη  επαφή  εισόδου  (input contact)  για  τον  απομακρυσμένο

έλεγχο της μονάδας από εξωτερική εντολή. 

Θα είναι συμπαγείς, με διαστάσεις που θα καθιστούν εύκολη την εγκατάστασή  και ολες οι εργασίες

συντήρησης θα είναι δυνατές από την μπροστινή πλευρά. 

Οι αποδόσεις των μονάδων θα είναι καθαρές δηλαδή θα έχει ληφθεί υπόψη (μείωση στην ψύξη και

αύξηση στη θέρμανση) η θερμότητα του κινητήρα του ανεμιστήρα και θα δίνονται στις παρακάτω

ονομαστικές συνθήκες:



 Ψύξη:

 Θερμοκρασία αέρα χώρου: 27oC DB / 19oC WB.

 Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35oC DB.

 Θέρμανση:

 Θερμοκρασία αέρα χώρου: 20oC.

 Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 7oC DB / 6oC WB.

Και για τη λειτουργία σε ψύξη και για τη λειτουργία σε θέρμανση:

 Ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m.

 Υψομετρική διαφορά: 0m.

Η γκάμα των μονάδων θα έχει ως εξής:

 Ψυκτική απόδοση 1,7kW, θερμική 1,9kW

 Ψυκτική απόδοση 2,2kW, θερμική 2,5kW.

 Ψυκτική απόδοση 2,8kW, θερμική 3,2kW.

 Ψυκτική απόδοση 3,6kW, θερμική 4,0kW.

 Ψυκτική απόδοση 4,5kW, θερμική 5,0kW.

 Ψυκτική απόδοση 5,6kW, θερμική 6,3kW.

 Ψυκτική απόδοση 7,1kW, θερμική 8,0kW.

Θα είναι κατάλληλες για μονοφασική ηλεκτρική τροφοδότηση 220V/50Hz με ανοχή 10%.

Η ηλεκτρική κατανάλωση θα είναι η ελάχιστη δυνατή, ανάλογη της ψυκτικής απόδοσης, και για

κανένα μοντέλο δεν θα ξεπερνά 60 W. 

Η μονάδα θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετημένη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο

της απαιτούμενης, για την κάλυψη του φορτίου του χώρου, παροχής ψυκτικού μέσου.

Η θερμοκρασία του χώρου θα ελέγχεται  και  θα επιτυγχάνεται  μέσω μικροεπεξεργαστή,  όπου η

επεξεργασία  των  διαφόρων  παραμέτρων  (θερμοκρασία  αέρα  επιστροφής  και  επιθυμητή

θερμοκρασία  χώρου  για  τον  διαφορικό  έλεγχο,  καθώς  και  οι  θερμοκρασίες  αερίου  και  υγρού

ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρμανσης)  και οι διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα – κλείσιμο

ηλεκτρονικής  εκτονωτικής,  ταχύτητα  ανεμιστήρα)  γίνονται  αναλογικά  με  την  μέθοδο  της

ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθμισης.



O ανεμιστήρας  θα είναι εγκάρσιας ροής με ελάχιστη ισχύ κινητήρα με στόχο τον περιορισμό της

κατάναλωση ενέργειας. Θα είναι κατασκευασμένος από πλαστικό και θα είναι ειδικής διαμόρφωσης

για την επίτευξη αυξημένης ροής αέρα με πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου. 

Τοπικο Χειριστηριο εσωτερικών μονάδων

Κάθε  μονάδα  θα  έχει  την  δυνατότητα σύνδεσης  με  ενσύρματο  τοπικό  χειριστήριο  το  οποίο  θα

μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η

συγκέντρωση όλων των τοπικών χειριστηρίων σε μία επιλεγμένη θέση.

Το χειριστήριο θα διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας υγρών κρυστάλλων, όπου θα αναγράφονται οι

διάφοροι  παράμετροι  λειτουργίας  των  ελεγχόμενων  εσωτερικών  μονάδων,  όπως  επίσης  και  ο

κωδικός  πιθανού  σφάλματος.  Αυτή  η  δυνατότητα  εξασφαλίζει  την  αμεσότερη  και  καλύτερη

αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος και αν εμφανιστεί. Επίσης στο τοπικό χειριστήριο θα

είναι δυνατή η αποθήκευση και μελλοντική ανάγνωση ιστορικού βλαβών με τους 9 τουλάχιστον

τελευταίους κωδικούς, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την λειτουργία της

μονάδας όσο και για πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις που μπορεί να απαιτηθούν.

Σε  ένα  τοπικό  χειριστήριο  θα  μπορούν  να  συνδεθούν  και  ελεγχθούν  τουλάχιστον  δεκαέξι  (16)

εσωτερικές μονάδες κλιματισμού και αερισμού.

Στο χειριστήριο πρέπει να φαίνεται ευκρινώς αν είναι αυτό με τη δυνατότητα αλλαγής του τρόπου

λειτουργίας του συστήματος ή όχι (master) χειριστήριο.  Ενδεικτικού / slave). Η επιλογή του χειριστηρίου που θα αποτελεί το

master) χειριστήριο.  Ενδεικτικού για  το  σύστημα  θα μπορεί  να  καθοριστεί  με  ρύθμιση  από το  χειριστήριο  οποιαδήποτε

χρονική  στιγμή  –  ακόμα  και  μετά  την  πρώτη  εκκίνηση  του  συστήματος  –  χωρίς  να  απαιτείται

επέμβαση είτε στην εξωτερική είτε στην εξωτερική μονάδα ή και παύση της λειτουργίας όλου του

συστήματος.

Το  χειριστήριο  θα  διαθέτει  ενσωματωμένο  αισθητήριο  της  θερμοκρασίας  του  χώρου.  Για  το

αισθητήριο  θα  υπάρχει  κατάλληλη  ρύθμιση  με  την  οποία  θα  μπορεί  να  γίνεται  έλεγχος  της

θερμοκρασίας  είτε  αποκλειστικά  από  το  αισθητήριο  θερμοκρασίας  αέρα  επιστροφής  στην

εσωτερική μονάδα, είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο της θερμοκρασίας στο χειριστήριο είτε

συνδυαστικά.  Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα να δεχτεί  ασύρματο ή ενσύρματο απομακρυσμένο

αισθητήριο θερμοκρασίας για την διόρθωση της αίσθησης θερμοκρασίας σε οποιοδήποτε χώρο

Για τον καλύτερο έλεγχο, αλλά και την πιο αποδοτική λειτουργία των συστημάτων το χειριστήριο θα

διαθέτει  τη δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού του κλιματισμού σε εβδομαδιαία βάση.  Θα

είναι δυνατός ο προγραμματισμός πέντε (5) διαφορετικών ενεργειών για κάθε ημέρα. 

Η μονάδα θα μπορεί να ελεγχθεί και από ασύρματο χειριστήριο.

Δίκτυα Σωληνώσεων και Αεραγωγών Κλιματισμού και Αερισμού Χώρου 

Αιθουσών Ωδείου

ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Δίκτυα Ψυκτικών Σωληνώσεων



Γενικά

Η κατασκευή των δικτύων ψυκτικών σωληνώσεων θα εκτελεσθεί  σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα

στην Τεχνική Περιγραφή (εφόσον προβλέπεται σύνταξη Τεχνικής Περιγραφής) για κάθε ιδιαίτερη

περίπτωση, στις ισχύουσες ΕΤΕΠ, καθώς και με βάση τις οδηγίες του προμηθευτή των ψυκτικών

συστημάτων.

Ευθύγραμμοι Χαλκοσωλήνες Εγκατάστασεις Κλιματισμού και Ψύξης

Προδιαγραφές

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 12735 Par) χειριστήριο.  Ενδεικτικούt 1-2, ASTM B280/B68/B743, JIS H3300. 

Όλοι  οι  χαλκοσωλήνες  θα  πληρούν  τις  απαιτήσεις  PED  97/23  και  ικανοποιούν  τον  αυστηρό

γερμανικό κανονισμό για δοχεία πιέσεως AD 2000/W6.

Υλικό κατασκευής

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ=

0,015% - 0,040%.

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Κατάσταση Φορτίο θραύσης N/mm² Τάση διαρροής Rp σε 0,2% Επιμήκυνση A%

Ανοπτημένο > 200 N/mm² > 35 N/mm² > 40%

Ελαφρώς ανοπτημένο > 220 N/mm² > 40 N/mm² > 40%

Ημίσκληρο > 250 N/mm² > 150 N/mm² > 30%

Σκληρό > 290 N/mm² > 250 N/mm² > 3%

Τυποποιημένες διαστάσεις σύμφωνα με τα αμερικάνικα πρότυπα (ASTM - Β280)

ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Εξωτερική  διάμετρος

χαλκοσωλήνα

inch 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8

mm 4,76 6,35 7,94 9,52 12,70 15,87 19,05 22,2

3

Πάχος  τοιχώματος

χαλκοσωλήνα

inch 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 0,035 0,035 0,04

5



ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

mm 0,76 0,76 0,81 0,81 0,81 0,89 0,89 1,14

Βάρος Kgr) χειριστήριο.  Ενδεικτικού/m  0,085 0,119 0,162 0,198 0,270 0,372 0,451 0,67

2

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση

λειτουργίας

bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού 175 125 105 86 63 55 45 50

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΜΗΚΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 Ή 5 ΜΕΤΡΩΝ

 

Εξωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνα

inch 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1.1/8 1.3/8 1.5/8 2.1/8 2.5/8 3.1/8 3.5/8 4.1/8

mm 9,52 12,7

0

15,8

8

19,0

5

22,2

3

28,5

8

34,9

3

41,2

8

53,9

8

66,6

8

79,3

8

92,0

8

104,7

8

Πάχος τοιχώματος χαλκοσωλήνα

inch 0,03

0

0,03

5

0,04

0

0,04

2

0,04

5

0,05

0

0,05

5

0,06

0

0,07

0

0,08

0

0,09

0

0,10

0

0,110

mm 0,76 0,89 1,02 1,07 1,14 1,27 1,40 1,52 1,78 2,03 2,29 2,54 2,79

Βάρος

Kgr) χειριστήριο.  Ενδεικτικού/

m

0,18

7

0,29

4

0,42

4

0,55

1

0,67

2

0,97

0

1,31

2

1,69

0

2,59

8

3,66

9

4,93

6

6,35

9

7,956

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας

bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού 126 109 99 86 78 67 61 55 49 46 43 41 40



Τυποποιημένες διαστάσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ-12735-1)

ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Εξωτερική  διάμετρος

χαλκοσωλήνα

mm 4,76 6,35 7,94 9,52 12,70 15,88 19,05 22,2

3

Πάχος  τοιχώματος

χαλκοσωλήνα

mm 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00

Βάρος Kgr) χειριστήριο.  Ενδεικτικού/m 0,089 0,124 0,160 0,195 0,266 0,416 0,505 0,59

4

Μέγιστη  επιτρεπόμενη  πίεση

λειτουργίας

bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού 186 133 103 84 62 62 51 43

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΜΗΚΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΜΕΤΡΩΝ

 

Εξωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνα 

mm 9,52 12,7

0

15,8

8

19,0

5

22,2

3

28,5

8

34,9

3

41,2

8

53,9

8

66,6

8

79,3

8

92,0

8

104,7

8

Πάχος τοιχώματος χαλκοσωλήνα 

mm 0,75 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,25 1,25 1,65 2,00 2,30 2,50 2,85

Βάρος

Kgr) χειριστήριο.  Ενδεικτικού/

m

0,18

4

0,26

6

0,33

7

0,40

8

0,59

4

0,77

1

1,17

7

1,39

9

2,41

4

3,61

7

4,95

7

6,26

2

8,122

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας 

bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού 124 97 77 64 68 53 54 45 46 45 43 40 41

Συσκευασία



Ευθύγραμμα  μήκη  (Str) χειριστήριο.  Ενδεικτικούaight  lengths),  σε  δέματα  (οι  σκληροί  χακοσωλήνες).  Οι  ευθύγραμμοι

σωλήνες  είναι  δυνατόν  να  παραδοθούν  σε  μαλακή  κατάσταση,  συσκευασμένοι  σε  ξυλοκιβώτια

κατόπιν παραγγελίας. 

Ρόλοι (pancakes), σε θερμοσυρρικνούμενη πλαστική «ατομική» συσκευασία, και συναρτήσει των

απαιτήσεων  της  αγοράς,  τοποθετούνται  σε  χαρτοκιβώτια  και  παλέτες.  Οι  χαλκοσωλήνες  για

ψυκτικές μονάδες διατίθενται στις ακόλουθες μορφές: 

Στροφεία (LWC))

Οι  χαλκοσωλήνες  διατίθενται  σε  στροφεία  (LWC)  με  ή  χωρίς  «ομφάλια»  στήριξη  (από  σκληρό

χαρτόνι). Οι παρειές των στροφείων είναι δυνατόν να παραδίδονται πλευρικά προστατευμένες με

«φλάντζες» από ενισχυμένο κυματοειδές χαρτόνι. 

Στροφεία με «κεντρική» εκτύλιξη (C)D coils).).

Τα στροφεία «κεντρικής» εκτύλιξης είναι ειδικώς προετοιμασμένα, ώστε η εκτύλιξή τους να εκκινεί

από τον ομφάλιο χώρο. 

Παρέχουν μεγάλα πλεονεκτήματα στο χρήστη, όπως σημαντική μείωση στα υλικά συσκευασίας,

εκτύλιξη «επί της παλέτας», δυνατότητα παράδοσης μεγαλύτερου βάρους ανά στροφείο και κατά

συνέπεια μεγαλύτερου ενιαίου μήκους σωλήνα. Δεν απαιτούν ειδικό εξοπλισμό εκτύλιξης, έχουν

μικρότερο  κόστος  χειρισμού  (handling)  μειώνουν  τον  κύκλο  λειτουργίας  των  μηχανών  και

βελτιώνουν την απόδοσή τους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εξωτερική

διάμετρος
Πάχος (inch)/ (mm)

(inch) (mm) 0,011/0

,28

0,012/0

,30

0,014/0

,35

0,016/0,

41

0,018/0,

45

0,020/

0,51

0,025/0,

635

0,028/

0,71

5/16 7,94         

3/8 9,52         

1/2 12,70         

5/8 15,87         

Προμονωμένοι χαλκοσωλήνες εγκατάστασεις κλιματισμού και ψύξης 

Σήματα ποιότητας



ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ: AENOR, TUV, GL.

Υλικό κατασκευής χαλκοσωλήνα

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ=

0,015% - 0,040%.

Οι  εργοστασιακά  μονωμένοι  χαλκοσωλήνες  αποτελούν  καινοτομία  που  εξασφαλίζει  σημαντικά

πλεονεκτήματα για τους εγκαταστάτες ψύξης και κλιματισμού: 

 Απλοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης και μείωση του χρόνου εργασίας. 

 Μείωση του συνολικού κόστους κατασκευής των δικτύων. 

 Αξιόπιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Ελκυστική τιμή διάθεσης. 

 Αισθητική και οικονομία χώρου. 

 Γραπτή εγγύηση 30 χρόνων για το χαλκοσωλήνα. 

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Κατάσταση

Προϊόντος

Συμβολισμός

κατά ΕΝ 1057

Ελαχ.  Φορτίο  θραύσης

Ν/mm²
Ελάχιστη Επιμήκυνση Α%

Μαλακό R-220 > 220 > 40

Τεχνικά χαρακτηριστικά μόνωσης

ΥΛΙΚΟ PEF ΡΕ-Χ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ, DIN 53420, ASTM D 1667

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (λ) KATA ASTMC335

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ-ΝΕΡΟ(μ)

KATA DIN 52615

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕΦΩΤΙΑ  

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ASTM 543-56 T

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑ DIN 4109:300-2500Ηz

30-33 Kg/m3

0,035 W/m.K> 9.000

-80οC έως +110οC

EN 13501-1 CLASS E, DIN

4102 B2, BS 476, NF P 92

501-M1

Πολύ καλή

~60%

Τυποποιημένες διαστάσεις



 

Εξωτερική  διάμετρος

χαλκοσωλήνα

inch

mm

¼-3/8

6,35 -

9,52

¼-1/2

6,35 -

12,7

¼-5/8

6,35  -

15,88

¼-3/4

6,35  -

19,05

3/8-

1/2

9,52  -

12,70

3/8-

5/8

9,52  -

15,88

3/8-

3/4

9,52  -

19,05

½-3/4

12,7  -

19,05

Πάχος  τοιχώματος

χαλκοσωλήνα

mm 0,80 -

0,80

0,80 -

0,80

0,80  -

1,00

0,80  -

1,00

0,80  -

0,80

0,80  -

1,00

0,80  -

1,00

0,80  -

1,00

Ολική  εξωτερική

διάμετρος  με  μόνωση

πάχους 9 mm

mm 24,4 -

27,5

24,4 -

30,7

24,4  -

33,9

24,4  -

37,1

27,5  -

30,7

27,5  -

33,9

27,5  -

37,1

30,7  -

37,1

Μέγιστη  επιτρεπόμενη

πίεση λειτουργίας

bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού 133  -

84

133  -

62

133  -

62

133  -

51

84 - 62 84 - 62 84 - 51 62 - 51

Συνδέσεις

Για  την  διασύνδεση  των  εσωτερικών  με  τις  εξωτερικές  μονάδες  των  διμερών  ή  πολυδιαιρετών

συσκευών κλιματισμού ανέσεως (ψύξης-θέρμανσης) και όδευση εξωτερικά του κτηρίου ή σε Η/Μ

χώρους θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι ευθύγραμμοι σκληροί ψυκτικοί χαλκοσωλήνες (ή ειδικά

τεμάχια  –  εξαρτήματα  τους)  συνδεόμενοι  με  σκληρή  κόλληση  και  με  σήμανση  των  σημείων

κόλλησης (ποιοτήτων R290 ή R250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-1057) εξωτερικών διαμέτρων τουλάχιστον 7/8″

σύμφωνα με ΕΝ-12735-1, ελάχιστων παχών τοιχώματος κατά ASTM std B280-τύπος L, διατομών και

επαρκούς αντοχής για εσωτερικές συνθήκες πίεσης-θερμοκρασίας τουλάχιστον 42 bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού(g) – 1300C, ή

σύμφωνα με συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή των συσκευών που θα υποβληθούν

στην Επιχείρηση. 

Οι εσωτερικές των κτηριακών χώρων οδεύσεις σωληνώσεων γίνονται με μονοκόμματους μαλακούς

ψυκτικούς  χαλκοσωλήνες  (χωρίς  ενδιάμεσες  ενώσεις  μεταξύ  εξωτερικής  μονάδας  διμερούς

συσκευής  ή  συλλεκτοδιανομέα  VRV  και  εσωτερικής  μονάδας),  εργοστασιακά  θερμομονωμένους

ποιότητας χαλκού R220 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057, διατομών σύμφωνα με το ΕΝ 12735-1, με μεγαλύτερη

αποδεκτή την Φ3/4″x1,0 mm.

Ειδικά τεμάχια

Στο  δίκτυο  της  ψυκτικής  εγκατάστασης  θα  χρησιμοποιηθούν  ειδικοί  διακλαδωτήρες  του  αυτού

τύπου  με  τις  σωληνώσεις,  ειδικής  κατασκευής  (joints)  και  ειδικοί  συλλέκτες,  τα  οποία  θα

προμηθεύσει  ο  ίδιος  προμηθευτής  των  κλιματιστικών  μηχανημάτων  και  θα  είναι  της  αυτής

κατασκευάστριας εταιρείας.

Κάθε τέτοιο σετ διακλαδωτήρα ή συλλέκτη θα περιλαμβάνει τη μόνωσή του, καπάκια και ειδική

στεγανοποιητική και σταθεροποιητική ταινία.



Στήριξη σωληνώσεων

Η στήριξη των δικτύων ψυκτικών σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του

προμηθευτή των συστημάτων.

Για το δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων θα προβλεφθούν κατάλληλες προστατευτικές  επικαλύψεις

έναντι  εξωγενών παραγόντων,  όπως μηχανική,  αντιδιαβρωτική και,  στην περίπτωση εξωτερικών

οδεύσεων, έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (πχ μεταλλικός φορέας 

τύπου καλωδιώσεων με κάλυμμα).

Για το δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων στο shaft προβλέπεται επίτοιχη στήριξη με διμερή στηρίγματα

MUPRO.

Το  δίκτυο  εσωτερικά  του  κτιρίου  (με  μονοκόμματους  μαλακούς  ψυκτικούς  χαλκοσωλήνες)  θα

στηρίζεται στην πλάκα οροφής με μεταλλικά τσέρκια.

Στους  υπέργειους  ορόφους  οι  σωληνώσεις  θα  οδεύουν  κατά  κύριο  λόγο  ομαδοποιημένες  σε

παράλληλη διάταξη, στερεωμένες στην οροφή και κατά μήκος του διαδρόμου.

Οι ελάχιστες αποδεκτές ακτίνες καμπύλωσης για τις εν λόγω σωληνώσεις είναι οι οκταπλάσιες της

εξωτερικής διαμέτρου.

Δίκτυα Σωληνώσεων Νερού Συmπύκνωσης και Αποχέτευσης ΣυΜπυκνωΜάτων 

Το  δίκτυο  αποχέτευσης  συπυκνωμάτων  θα  είναι,  όπου  τούτο  είναι  εφικτό,  βαρυτικής  ροής  με

ελάχιστη  κλίση  1%  και  βεβιασμένης  ροής  (με  ειδική  διάταξη)  στις  λοιπές  περιπτώσεις.Οι

σωληνώσεις συμπυκνωμάτων εν γένει θα είναι άκαμπτες, εσωτερικά λείες, πλαστικές ή χάλκινες

(για υπαίθριες διαδρομές μόνο χάλκινες).

Μεταξύ  σωλήνωσης  αποχέτευσης  βαρυτικής  ροής  και  λεκάνης  συμπυκνωμάτων  σε  τμήμα

κλιματιστικής  μονάδας  με  διαφορετική  πίεση  της  ατμοσφαιρικής  θα  παρεμβάλλεται  κατάλληλη

ανισοσκελής υδατοπαγίδα (“NewDiamondLikeCarbonCoating” ελαχιστοποιεί τις αποκλίσεις στηνσιφώνι”), λυτή ή με πώμα καθαρισμού, με ανισοσταθμία σκελών και

ωφέλιμο  βύθισμα  (ύψος  απομόνωσης)  τουλάχιστον  ίσα  προς  την  μέγιστη  πιεστική  ικανότητα

(μηδενικής παροχής) του αντίστοιχου ανεμιστήρα

Για  την  κατασκευή  του  εν  λόγω  δικτύου  ισχύουν  αυτά  που  καθορίστηκαν  στις  προηγούµενες

παραγράφους.

Οι σωληνώσεις συμπυκνωμάτων θα είναι από U-PVC, ελαχίστου πάχους τοιχώματος κατά DIN-8062-

σειρά-3 (ΡΝ6 για Φ>75 mm), συνδεόμενες με κόλληση.

Οι σωλήνες θα είναι για πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σε θερμοκρασία 20°C. 

Έτσι το ελάχιστο πάχος τους θα είναι, για κάθε διάμετρο, όπως παρακάτω :

Εξωτερική Πάχος (  mm  )  

διάμετρος (  mm  )  

32       1,8



40       1,8

50       1,8

63       1,9

75       2,2

90       2,7

100       3,0

125       3,7

140       4,1

160       4,7

200       5,9

Η σύνδεση των πλαστικών σωλήνων μεταξύ τους, κατά προέκταση ή διακλάδωση, θα γίνεται με

ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα από σκληρό (μη πλαστικοποιημένο) χλωριούχο πολυβινίλιο ειδικής

κατασκευής  για  αποχετεύσεις,  που  θα  έχουν  υποδοχή μέσα  στην  οποία  θα  εισάγεται  το  άλλο

κομμάτι  που πρόκειται  να συνδεθεί  και  θα κολλιέται  με ειδική κόλλα ή θα σφηνώνεται  με την

παρεμβολή  ελαστικών  δακτυλίων,  ειδικής  κατασκευής  για  αποχετεύσεις.  Ιδιαίτερη  μέριμνα  θα

ληφθεί  για την παραλαβή των συστολοδιαστολών του δικτύου,  με  αγκυρώσεις  στις  κατάλληλες

θέσεις και με χρήση ειδικών, ελεύθερα διαστελομένων συνδέσεων ώστε η διαστολή να παραληφθεί

στην επιθυμητή θέση.

Οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν περάσει τις κάτωθι δοκιμές στα εργαστήρια του ΕΛΟΤ : 

Έλεγχος εξωτερικής διαμέτρου και πάχος τοιχώματος του σωλήνα.

Έλεγχος αντοχής σε κρούση 20οC  .

Έλεγχος αντοχής σε θερμική καταπόνηση.

Θερμοκρασία μαλακύνσεως VICAT.

Έλεγχος στεγανότητας συνδέσμου σε πίεση.

Κυκλική σε ανυψωμένη θερμοκρασία.

Δοκιμή στεγανότητας  σωληνώσεων    

Μετά την ολοκλήρωση και της τοποθέτησης των μηχανημάτων, και πριν γινει πληρωση των δικτυων

με Fr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούeon θα δοκιμασθεί και θα ελεχθεί η στεγανότητα της εγκατάστασης ψυκτικού μεσου αφου

προκειται για μηχανηματα VRV αμέσου εκτονωσεως, ειτε με την δημιουργια κενου, ειτε με πιεση

αζωτου  και  για  χρονικο  διαστημα  συμφωνα  με  τα  οριζόμενα  και  τις  τις  υποδειξεις  του

κατασκευαστη των συγκεκριμένων μηχανηματων. 

Εάν κατά τις δοκιμές εμφανισθούν διαρροές ή άλλες ανωμαλίες που οφείλονται σε κακή ποιότητα

του υλικού, ελαττωματικά ειδικά τεμάχια, πλημμελή κατασκευή των συνδέσεων ή της μόνωσης, σε



κακότεχνη  γενικά  εργασία  ή  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  αμέσως  στην

αποκατάστασή τους χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.

Τονίζεται  ότι  σε  καμία περίπτωση δεν θα γίνονται  δεκτές  τοπικές  επισκευές σε ελαττωματικούς

σωλήνες, διαρροές κοχλιωτών ενώσεων κλπ, αλλά θα επιβάλλεται η πλήρης αντικατάστασή τους.

Σε  κάθε  περίπτωση  μετά  την  αποκατάσταση  των  ελαττωμάτων  και  των  κακοτεχνιών  της

εγκατάστασης  η  δοκιμή  θα  επαναλαμβάνεται  μέχρις  ότου  αποκατασταθεί  και  αποδειχθεί  η

αρτιότητα των εγκαταστάσεων και η διαπίστωση πλήρους στεγανότητας.

Για  κάθε  δοκιμή  θα  συντάσσεται  πρωτόκολλο  δοκιμής  σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στην

εισαγωγική παράγραφο του κεφαλαίου.

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Δίκτυα Αεραγωγών Χαµηλής Πίεσης

Γενικά

Τα  προβλεπόμενα  δίκτυα  αεραγωγών  κλιματισμού  (αερισμού,  ψύξης,  θέρμανσης)  είναι  της

κατηγορίας χαμηλής ταχύτητας (κατά ΤΟΤΕΕ 2423/86) και χαμηλής πίεσης (υπερπίεσης έως 500 Pa).

Τα δίκτυα αεραγωγών χαµηλής  πίεσης θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε  τις  προδιαγραφές  της

ΤΟΤΕΕ 2423/86, της ASHRAE και τα δεδοµένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της SMACNA

LOW PRESSURE DUCT STANDARDS (SHEET METAL AND AIRCONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL

ASSOCIATION INC.) U.S.A.

Οι οριζόντιες άνω έδρες του εξωτερικού δικτύου αεραγωγών θα επικαλυφθούν ή διαμορφωθούν με

τρόπο που να μην συγκρατούνται νερά βροχής.

Αεραγωγοί Ορθογωνικής Διατοµής Χαµηλής Πίεσης

Αυτοί θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα, των οποίων το πάχος θα καθορίζεται

από την µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής κάθε τµήµατος αεραγωγού, όπως πιό κάτω :

Μεγαλύτερη Διάσταση Αεραγωγού Πάχος Λαµαρίνας

Μέχρι 30 cm 0,60 mm

31 cm µέχρι 75 cm 0,80 mm

76 cm µέχρι 135 cm 1,00 mm

136 cm µέχρι 150 cm 1,25 mm

Οι  συνδέσεις  των  διαφόρων  τεµαχίων  των  αεραγωγών  µεταξύ  τους  θα  κατασκευάζονται  όπως

αναφέρεται λεπτοµερώς στο Τεύχος Τυπικών Λεπτοµερειών) και περιγράφεται κατωτέρω :



Για  µεγαλύτερη  πλευρά  αεραγωγού  µέχρι  75cm  µε  αναδίπλωση  ("θηληκωτοί")  και  µάλιστα  µε

παρεµβολή ιδιαίτερου ενισχυτικού - συνδετικού τεµαχίου από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε χείλος

ανυψωµένο κατά 25 mm (σύνδεσµος split ή pocket lock ). Ειδικά για την µικρότερη πλευρά του

αεραγωγού µόνο και διάστασης µέχρι 45 cm ή για µεγαλύτερη πλευρά µέχρι 60 cm, µπορεί να

χρησιµοποιηθεί συνδετικό τεµάχιο χωρίς χείλος (συρτάρι).

Οι αεραγωγοί µε µεγαλύτερη πλευρά από 61 εκατ. µέχρι 75 cm θα φέρουν για ενίσχυση τελλάρο

από σιδηρογωνίες 25x25x3 mm.

Για  µεγαλύτερη πλευρά αεραγωγού άνω των 76 cm, µε ζεύγη φλαντζών από σιδηρογωνίες  και

κοχλίες Φ 1/4", µε περικόχλια και ασφαλιστικούς παρακύκλους (γκρόβερ) όλων γαλβανισµένων σε

αποστάσεις όχι µεγαλύτερες των 15 cm. Οι σιδηρογωνίες θα είναι :

Για Μεγαλύτερη Διάσταση Αεραγωγού Σιδηρογωνίες

76 cm µέχρι 100 cm 25x25x3 mm

101 cm µέχρι 160 cm 30x30x3 mm

161 cm µέχρι 225 cm 40x40x4 mm

226 cm και άνω 50x50x4 mm

Για ενίσχυση της ακαµψίας των αεραγωγών, αυτοί θα "στρανζάρονται" χιαστί σε όλες τις πλευρές

τους, εκτός από τα τµήµατα των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση δεν υπερβαίνει τα 45 cm.

Αεραγωγοί  µεγαλύτερης  πλευράς  76cm  και  άνω  δεν  θα  κατασκευάζονται  σε  τµήµατα  µήκους

µεγαλύτερα του 1,25 m.

Τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα του δικτύου αεραγωγών θα κατασκευάζονται σύμφωνα με την

ΤΟΤΕΕ 2423/86 και συμπληρωματικά με τις οδηγίες ASHRAE και SMACNA, ο δε σχεδιασμός τους θα

στηρίζεται σε ευρέως αποδεκτά αρχεία δεδομένων για συντελεστές τοπικών αντιστάσεων (ASHRAE,

SMACNA ή αντίστοιχο).

Προστασία έναντι των Διαβρώσεων

Τα  τµήµατα  της  κατασκευής  από  µορφοσίδηρο  των  αεραγωγών  και  των  στηριγµάτων  τους  θα

προστατεύονται καλά από διάβρωση µε διπλή στρώση γραφιτούχου µινίου.

Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται µετά από πλήρη και επιµεληµένο καθαρισµό των επιφανειών των

τεµαχίων  και  πριν  από  την  τελική  συναρµογή  µε  τους  αεραγωγούς,  για  προστασία  και  των

επιφανειών που καλύπτονται από τα ελάσµατα των αεραγωγών µετά την συναρµογή.

Ειδικές Διατάξεις

Σε µερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών (όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζεται), προβλέπεται

η εγκατάσταση διαφραγµάτων ρύθµισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισµού.



Αυτά  θα  κατασκευασθούν  από  φύλλα  γαλβανισµένης  λαµαρίνας,  πάχους  1,25  mm,  θα  είναι

µονόφυλλα για ύψος αεραγωγού µέχρι 20cm και πολύφυλλα για µεγαλύτερο ύψος αεραγωγού, και

θα φέρουν µοχλό χειρισµού από τα έξω, µε διάταξη ακινητοποίησης.

Τµήµατα  στροφής  (γωνίες)  των αεραγωγών,  θα  κατασκευασθούν  κατ'αρχήν  καµπύλα  µε  ακτίνα

καµπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίσης προς τη διάσταση του αεραγωγού

κατά την ακτίνα καµπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίσης προς τη διάσταση του

αεραγωγού  κατά  την  ακτίνα  κάµψης.  Θα  ακολουθηθεί  η  διαµόρφωση  των  αεραγωγών  κατά

SMAGNA.

Οπου για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατό, επιτρέπεται η εφαρµογή µικρότερης ή και

µηδενικής ακτίνας καµπυλότητας, τότε όµως θα τοποθετηθούν αεροδυναµικά πετρύγια στροφής

(vanes) διπλής ακτίνας καµπυλότητας (µε µεταβαλλόµενο πάχος, σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 2423/86).

Σε  όλες  τις  θέσεις  του  δικτύου  αεραγωγών  που  επιβάλλεται  από  τους  κανονισµούς  θα

εγκατασταθούν  διαφράγµατα  πυρασφάλειας  (fir) χειριστήριο.  Ενδεικτικούe  damper) χειριστήριο.  Ενδεικτικούs),  κατασκευασµένα  κατά  τα

προβλεπόµενα από τον Κανονισµό NFPA 90A των Η.Π.Α.

Τα πυροδιαφράγματα θα είναι τύπου πετάσματος (“NewDiamondLikeCarbonCoating” ελαχιστοποιεί τις αποκλίσεις στηνκουρτίνας”), ολικής διατομής με πτερύγια εκτός

διατομής ροής (είδη Β ή C κατά ASHRAE), με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 90min, με θερμικό

στοιχείο  των  700C  περίπου  καθώς  και  με  ηλεκτρική  σηματοδότηση  φραγής.  Τα  διαφράγµατα

πυρασφαλείας θα συνοδεύονται από τυποποιηµένη θυρίδα επιθεώρησης που θα τοποθετηθεί σε

κατάλληλο προσιτό σηµείο του αεραγωγού. Η θυρίδα θα είναι ανεξαρτητα µονωµένη για να ανοίγει

η δε θέση της θα επισηµαίνεται.

Στήριξη των Αεραγωγών

Οι αεραγωγοί κατά τις οριζόντιες διαδροµές τους θα αναρτώνται µε κοχλιωτούς ράβδους από τις

οροφές, µε εγκάρσιες σιδηρογωνιές.

Η  κατασκευή  των  αεραγωγών  θα  εκτελεσθεί  σύµφωνα  µε  τα  καθοριζόµενα  στις  πιό  κάτω

παραγράφους.

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις πιό κάτω

παραγράφους  και  τους  πίνακες  που  εµπεριέχονται  στην  παρούσα  καθώς  και  το  τεύχος

λεπτοµερειών.

Τα µεγέθη των εγκάρσιων σιδηρογωνιών και των ράβδων ανάρτησης θα είναι :

Για  Μεγαλύτερη  Διάσταση

Αεραγωγού

Ράβδοι

Ανάρτησης

Εγκάρσιες

Σιδηρογωνίες

Απόσταση

Μέχρι 40 cm 6 mm 30x30x3 mm 2,40 m

από 41 cm µέχρι 100 cm 6 mm 40x40x3 mm 1,80 m

από 101 cm µέχρι 160 cm 6 mm 40x40x4 mm 1,80 m

από 161 cm µέχρι 200 cm 8 mm 40x40x4 mm 1,80 m

από 201 cm µέχρι 225 cm 8 mm 50x50x5 mm 1,80 m



από 226 cm και άνω 10 mm 50x50x5 mm 1,80 m

Για αεραγωγούς κατακορύφων διαδροµών και  διαστάσεων άνω των 600x500mm, η στήριξη  θα

γίνεται µε σιδηρογωνιές 40x40x4mm.

Επιτρέπεται  η ανάρτηση των αεραγωγών µε ντίζες  και  προφίλ,  όπως φαίνεται  και  στiς  σχετικές

λεπτοµέρειες.

Θυρίδες Επιθεώρησης - Πρόβλεψη Δυνατότητας Αποσυναρµολόγησης Αεραγωγών

Τα δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής, επιστροφής και λήψης νωπού θα φέρουν, ανά 10m περίπου,

προσθαφαιρετές ή ανοιγόμενες στεγανές θυρίδες επιθεώρησης – καθαρισμού

Θα  προβλεφθούν  σε  ορισµένες  θέσεις  των  αεραγωγών  συνδέσεις  των  τεµαχίων  τους  που

επιδέχονται αποσυναρµολόγηση (διέλευση από τοίχους κλπ.).

Οι  συνδέσεις  θα  κατασκευασθούν  µε  ζεύγος  φλαντζών  από  σιδηρογωνίες  25x25x3  mm,  µε

κατάλληλο παρέµβυσµα στεγανότητας και επαρκή αριθµό περαστών βιδών Φ 1/4", γαλβανισµένων

ή ανοξείδωτων.

Αεραγωγοί Κυκλικής Διατοµής

Οι αεραγωγοί κυκλικής διατοµής θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα, που το

πάχος  τους  θα  καθορίζεται  από  την  διάµετρο  του  αεραγωγού,  όπως  φαίνεται  στον  παρακάτω

πίνακα:

Διάµετρος Αεραγωγού Πάχος Λαµαρίνας

Μέχρι 20 cm 0,60 mm

21 cm µέχρι 50 cm 0,80 mm

51 cm µέχρι 100 cm 1,00 mm

από 101 cm και άνω 1,25 mm

Οι  συνδέσεις  των  κυκλικών  αεραγωγών  µεταξύ  τους  θα  γίνονται  µε  την  εισχώρηση  του  ενός

τµήµατος µέσα στο άλλο ("φορετές"), µε την επικάλυψη τουλάχιστον 50 mm και κατά την φορά της

ροής του αέρα.

Προκειµένου  περί  εξαρτηµάτων  αλλαγής  διεύθυνσης  ή  διακλάδωσης  αεραγωγών,  θα

χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένα είδη µε κεντρική ακτίνα καµπυλότητος, ίση µε 1 1/2 φορά την

διάµετρο του αεραγωγού. Ειδικά οι καµπύλες 90 µοιρών µπορεί να είναι αρθρωτές των 5 τεµαχίων,

αλλά µε µέση ακτίνα καµπυλότητος, όπως και για τις τυποποιηµένες.

Από πλευράς ενισχύσεων, οι κυκλικοί αεραγωγοί, µόνο για τις πιό πάνω από 100 cm διαµέτρους, θα

φέρουν ενισχύσεις από δακτύλιο σιδηρογωνίας 35x35x3 mm, ανά 2 m.

Κατά τα λοιπά και  σε  όσα σηµεία δεν έρχονται  σε αντίθετη  µε τα παραπάνω,  ισχύουν τα όσα

καθορίστηκαν για τους αεραγωγούς ορθογωνικής διατοµής.



Εύκαµπτοι Αεραγωγοί

Προβλέπονται  εύκαµπτοι αεραγωγοί μονωμένοι και χωρίς μόνωση.

Οι  μονωμένοι  θα  είναι  με  πυρήνα  (σκελετό)  και  θερμομόνωση  από  υαλοβάμβακα  υψηλής

πυκνότητας  πάχους  25mm  και  θα  φέρουν  εξωτερικό  περίβλημα  από  ενισχυμένο  στρώμα

αλουμινίου ανθεκτικότητας σε θερμοκρασίες μέχρι 250ΟC.

Ενδεικτικός τύπος: Isodec-250 με πυρήνα Aludec-112 της HELLAS AIR

Οι αμόνωτοι θα είναι με πυρήνα (σκελετό) και θα φέρουν εξωτερικό περίβλημα από ενισχυμένο

στρώμα αλουμινίου ανθεκτικότητας σε θερμοκρασίες μέχρι 250ΟC.

Ενδεικτικός τύπος: Aludec-112 της HELLAS AIR

Η σύνδεση των εύκαµπτων αεραγωγών από τις δύο πλευρές θα γίνεται µε συγκόλληση, µε ειδικές

συνθετικές συγκολλητικές ουσίες, ή µε ειδικό σιδερένιο κολλάρο.

Διαφράγµατα Ρύθµισης Ροής

Επαρκή διαφράγµατα ρύθµισης ροής πρέπει να τοποθετηθούν για να ρυθµίζουν και να ισορροπούν

το σύστηµα. ∆ιαφράγµατα σε στόµια προσαγωγής ή απαγωγής αέρα δεν θα χρησιµοποιηθούν για

µικρές ρυθµίσεις ή δευτερεύοντα έλεγχο. 

Όλα τα διαφράγµατα θα είναι επαρκώς άκαµπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισµα. Η διαφυγή

αέρα µέσα από τα διαφράγµατα όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν θα ξεπερνά το 5% της

µέγιστης υπολογισµένης ποσότητας αέρα στον αεραγωγό.

Ολα  τα διαφράγµατα  των  αεραγωγών  θα  είναι  εφοδιασµένα  µε  σύστηµα  σταθεροποίησης  της

θέσης ανοίγµατος και µε δείκτη της θέσης τους.

Τα διαφράγµατα µε κινητήριους µηχανισµούς θα είναι εφοδιασµένα µε ηλεκτροκινητήρα.

Πολύφυλλα Διαφράγµατα

Πολύφυλλα διαφράγµατα θα χρησιμοποιούνται σε ορθογωνικούς αεραγωγούς. 

Ολα  τα  πολύφυλλα  διαφράγµατα  θα  κατασκευάζονται  σε  εύκολα  αποσυνδεδεµένα  τµήµατα

αεραγωγών, τα οποία θα εκτείνονται πέρα από τον χώρο κίνησης των φύλλων. 

Τα  φύλλα  του  διαφράγµατος  θα  λειτουργούν  µε  την  αρχή  των  αντίθετων  φύλλων  εκτός  αν

χρειάζονται µόνο για αποµόνωση στην οποία περίπτωση µπορούν να διαταχθούν για παράλληλη

λειτουργία.

Κάθε ένα φύλλο διαφραγµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 250mm σε ύψος.

Κάθε φύλλο πολύφυλλου διαφράγµατος θα αποτελείται από µία ή δύο πλάκες υλικού του ίδιου

πάχους όπως ο σχετικός αεραγωγός και θα προσαρµόζεται άκαµπτα σε κάθε πλευρά σε ένα άξονα

λειτουργίας, τα άκρα του οποίου θα παίρνουν ρουλεµάν.



Τα άκρα των αξόνων θα συνδέονται  έτσι  ώστε µια κίνηση της χειρολαβής  λειτουργίας θα κινεί

ταυτόχρονα όλα τα φύλλα κατά τον ίδιο βαθµό.

∆ίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγµα θα υπάρχει µιά πόρτα επιθεώρησης.

Διαφράγµατα μιας Πτέρυγας

Σε σύστηµα αεραγωγών πλάτους µέχρι 400mm µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφράγµατα µιας

πτέρυγας. 

Η πτέρυγα θα είναι κατασκευασµένη από ένα έλασµα τουλάχιστον 1,6mm πάχους και κατάλληλα

άκαµπτη. Το ένα άκρο του άξονα του διαφράγµατος θα περιστρέφεται σε ρουλεµάν. Το άλλο άκρο

θα  εκτείνεται  έξω από το περίβληµα  του  διαφράγµατος  µε  µιά  χειρολαβή  λειτουργίας  και  ένα

τεταρτοκύκλιο.

Τα τεταρτοκύκλια και οι χειρολαβές λειτουργίας θα είναι από σκληρό χυτό αλουµίνιο.

Τα τεταρτοκύκλια θα είναι ασφαλώς προσαρµοσµένα στους άξονες των διαφραγµάτων, θα είναι δε

καλά  προσαρµοσµένοι  στους  σωλήνες  υποδοχής  των  τεταρτοκυκλίων  ώστε  να  εµποδίζουν

οποιαδήποτε κίνηση των διαφραγµάτων όταν οι πτέρυγες τους είναι ασφαλισµένες.

Μονόφυλλο διάφραγμα επί κυκλικών αεραγωγών

Μονόφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό.

Αποτελείται  από  κυλινδρικό  σώμα  μέσα  στο  οποίο  τοποθετείται  κυκλικό  πτερύγιο  το  οποίο

περιστρέφεται από 0ο (κλειστό) έως 90ο (ανοικτό). Το κυλινδρικό σώμα και το κυκλικό πτερύγιο

είναι φτιαγμένα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Η ρύθμιση γίνεται χειροκίνητα με πλαστικό

χειριστήριο.

Διαφράγµατα Πυρασφαλείας

Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας (fir) χειριστήριο.  Ενδεικτικούe damper) χειριστήριο.  Ενδεικτικούs) θα εγκατασταθούν στις θέσεις όπου οι αεραγωγοί

διαπερνούν πυρίµαχα τοιχώµατα ή οριζόντιες επιφάνειες µεταξύ πυροδιαµερισµάτων.

Τα διαφράγµατα αυτά θα πρέπει να µπορούν να εγκατασταθούν µέσα στο πάχος των τοίχων ή των

οροφών,  ανεξάρτητα  από  την  φορά  ροής  του  αέρα,  σε  οριζόντια  ή  κατακόρυφη  θέση,  δεν  θα

επηρεάζονται από την τυχόν "στροβιλώδη" ροή του αέρα.

Τα  διαφράγµατα  πυρασφάλειας  θα  είναι  διάρκειας  αντοχής  1-1-1/2  ώρας  (60-90min)  που  θα

βεβαιώνεται  από πιστοποιητικό του Αµερικάνικου  οργανισµού UL (Under) χειριστήριο.  Ενδεικτικούwr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούiter) χειριστήριο.  Ενδεικτικούs  Labαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςor) χειριστήριο.  Ενδεικτικούator) χειριστήριο.  Ενδεικτικούies)  ή

άλλου ισοδύναµου.

Το  κέλυφος  των  διαφραγµάτων  και  τα  κινητά  µέρη  τους  θα  είναι  κατασκευασµένα  από

γαλβανισµένα χαλύβδινα ελάσµατα.

Χαρακτηρισµός Αεραγωγών µε Έγχρωµους Δακτυλίους



Ολοι οι αεραγωγοί θα σηµανθούν µε γράµµατα και βέλη ώστε να φαίνεται καθαρά η λειτουργία

τους (προσαγωγής - επιστροφής - νωπός κ.λπ.) και η φορά κίνησης του αέρα.

Οι  αεραγωγοί  θα  φέρουν  εξωτερικά  και  σε  αποστάσεις  όχι  µεγαλύτερες  από 4m  µεταξύ  τους,

έγχρωµους  δακτύλιους  πλάτους  25mm,  για  το  χαρακτηρισµό  του  διερχόµενου  αέρα  µέσω  των

αγωγών (νωπός, ανακυκλοφορίας κλπ.). Για διακλαδώσεις µήκους µικρότερου των 6 m, θα υπάρχει

µιά τουλάχιστον ένδειξη.

Ο χρωµατικός κώδικας που θα ακολουθηθεί, θα καθορισθεί από την Επίβλεψη.

Αεραγωγοί αποκαπνισμού

Οι  αεραγωγοί  του  συστήματος  αποκαπνισμού  θα  κατασκευαστούν  από  πυράντοχες  πλάκες

πυριτικής  άμμου  ενδεικτικού  τύπου  PROMATECT-L500,  πυκνότητας  500  kgr) χειριστήριο.  Ενδεικτικού/m3,  θερμικής

αντίστασης 0,44 m2 K/W, ελάχιστου πάχους 25mm, με δείκτη πυραντίστασης του όλου συστήματος

τουλάχιστον  90 λεπτών (απαίτηση ΠΔ41,  κεφ Α,  παρ 6.6.8  για  μία  ώρα).  Σε  κάθε  περίπτωση η

ελάχιστη πυραντίσταση της κατασκευής σε συνδυασμό με το πάχος του υλικού θα υποδεικνύονται

από τον κατασκευαστή και θα είναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητους οργανισμούς. 

Οι πλάκες θα είναι άκαυστες Α1 (κατά ΕΝ13501 – ΕΝ 1366-1 & 8). Θα είναι κατηγορίας ΕΙ 90 κατά

ΕΝ13501-3.  Στα  σημεία  των αναρτήσεων  και  των ενώσεων  μπορούν να  τοποθετηθούν  λωρίδες

πυριτικής άμμου ενδεικτικού τύπου PROMATECT-L500 ή PROMATECT-Η πλάτους 100 χιλιοστών.

Οι  πλακές  πυριτικής  άμμου  ενδεικτικού  τύπου  PROMATECT-L500  συμμορφώνονται  με  τις

απαιτήσεις LEED, καθώς δεν περιέχουν φορμαλδεϋδες (VOC) και η κατηγορία τους είναι Α+ (DoP).

Οι  αναρτήρες  του  συστήματος  θα  είναι  επενδεδυμένοι  με  το  ίδιο  υλικό,  εφόσον  κάτι  τέτοιο

απαιτείται  για  την  πιστοποίηση  του  όλου  συστήματος,  Εναλλακτικά,  η  στήριξη  θα  γίνει  με

μεγαλύτερης πυκνότητας στηρίξεις, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

σε συνδυασμό με τις αναγκαίες πιστοποιήσεις.



ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Μονώσεις Σωληνώσεων

Οι  ευθύγραμμοι  ψυκτικοί  σωλήνες  θα  είναι  θερμομονωμένοι  σε  όλο  τους  το  μήκος  με

θερμομονωτικούς  μανδύες  μορφής  κυλινδρικού  κελύφους,  από  δύσφλεκτο  υλικό  μέγιστης

αγωγιμότητας 0,04W/mK στους 20C με θερμοκρασιακή αντοχή άνω των 1000C, , ελάχιστου πάχους

σύμφωνα με τον Πίνακα 4.7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.

Επιπρόσθετα οι μονωμένες εξωτερικές σωληνώσεις θα φέρουν εξωτερική προστατευτική επένδυση

με φύλλα αλουμινίου 0,6mm.

Οι εσωτερικές των κτηριακών χώρων σωλήνες θα είναι εργοστασιακά θερμομονωμένοι σε όλο τους

το μήκος με αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής μέγιστης αγωγιμότητας 0,04W/

mK στους 20C, ελάχιστου πάχους σύμφωνα με τον Πίνακα 4.7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017. 

Η µόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης µε όλα τα απαιτούµενα υλικά, συµπεριλαµβανόµενης

της προστασίας της µόνωσης, που θα προµηθευθεί και θα εφαρµοσθεί, όπως απαιτείται από τις

προδιαγραφές αυτές.

Καµιά  επικάλυψη  της  µόνωσης  των  σωληνώσεων  δεν  θα  τοποθετηθεί  στις  γραµµές  των

σωληνώσεων ή σε άλλο εξοπλισµό,  προτού τα συστήµατα δοκιµασθούν και  εγκριθούν από την

Επίβλεψη.

Η µόνωση θα τοποθετηθεί µόνον από ειδικευµένους τεχνίτες.

Ολη η µόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, µε ακέραια τεµάχια, εκτός από τις περιπτώσεις

όπου το τεµάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες.

Ολη η µόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές,  στεγνές επιφάνειες  και  τα συνεχόµενα τµήµατα θα

ενωθούν µαζί σταθερά.

Η µόνωση θα είναι συνεχής διαµέσου αναρτήσεων σωλήνων.

Ολα τα δίκτυα σωληνώσεων θα µονωθούν ξεχωριστά.  Γειτονικοί ή παράλληλοι  σωλήνες δεν θα

µονωθούν µαζί.

Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της µόνωσης, όπου είναι αναγκαίο.

Η µόνωση θα εκτελείται σύµφωνα µε τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, "περαστή" ή

µέσω διαµήκους ανοίγµατος των τεµαχίων της µόνωσης. 

Πριν από τη µόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται µε επιµέλεια µέχρι να αποµακρυνθεί τελείως κάθε

ξένο υλικό από την επιφάνειά τους και θα απολιπαίνονται πλήρως. 

Οι  ενώσεις  (διαµήκεις  και  εγκάρσιες)  θα  προστατεύονται  εξωτερικά  µε  ειδική  πλαστική

αυτοκόλλητη ταινία.

Η µόνωση θα περιλαµβάνει και όλα τα ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα και συσκευές.

Η  θερµική  µόνωση  στους  εξωτερικούς  χώρους,  θα  προστατεύεται  µε  κάλυµµα  από  φύλλο

αλουµινίου ή γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 0,6mm, ασφαλισµένη είτε µε περτσίνια

είτε µε συνδέσµους µανδάλωσης, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προλαµβάνεται φθορά της στεγάνωσης

της µόνωσης. 



Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  δοθεί  στην  τελειωµένη  επιφάνεια  όλης  της  θερµικής  µόνωσης  και  στην

επένδυση, η οποία πρέπει να παρουσιάζει µιά καθαρή και συµµετρική όψη ευθυγραµµισµένη µε

την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων.

Κάθε  φύλλο  αλουµινίου  θα  είναι  κατάλληλα  κυλινδρισµένο  και  διαµορφωµένο  στα  άκρα  του

(σχηµατισµός αυλακιού µε "κορδονιέρα"),  θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη κατά γενέτειρα και

περιφέρεια (τουλάχιστον κατά 50 mm).

Τα τµήµατα της επικαλύψεως θα είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε να σχηµατίζουν σύνολο τελείως

καλαίσθητης εµφανίσεως. 

Οι  καµπύλες  θα  κατασκευάζονται  από  κατάλληλης  µορφής  (επίπεδης,  κωνικής  κλπ.)  τµήµατα

φύλλου  αλουµινίου  (του  ίδιου  όπως  παραπάνω  πάχους)  και  όλα  θα  µπορούν,  όπως  και  τα

ευθύγραµµα τµήµατα, να ξεµονταριστούν εύκολα και να ξαναµονταριστούν, χωρίς να καταστραφεί

το µονωτικό υλικό.

Η στερέωση των τµηµάτων της επικαλύψεως µεταξύ τους, θα γίνεται  µε λαµαρινόβιδες,  ισχυρά

επικαδµιωµένες, µε παρεµβολή πλαστικών ροδελλών στεγανότητας.

Μόνωση Αεραγωγών

Η  θερμομόνωση  των  δικτύων  αεραγωγών  επιλέγεται  για  μέγιστη  επιτρεπτή  απώλεια  θερμικής

ικανότητας 5% και  η στεγάνωσή τους θα γίνεται  σύμφωνα με τις  συστάσεις  της ASΗRAE (Fund.

2005).

Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας), που διέρχονται

από εξωτερικούς χώρους (χώρους εκτεθειμένους στον εξωτερικό αέρα) των κτηρίων, θα διαθέτουν

θερμομόνωση με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m·K) και

πάχος θερμομόνωσης τουλάχιστον 40 mm, ενώ για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο

πάχος είναι 30 mm, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.

Πιο  συγκεκριμένα  για  τη  μόνωση  προβλέπεται  να  χρησιμοποιηθούν  τα  εξής  υλικά  (η  επιλογή

συγκεκριμένου υλικού θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης:

 Οι αεραγωγοί προσαγωγής και επιστροφής κλιματισμένου αέρα, καθώς και λήψης νωπού

αέρα σε εσωτερικούς χώρους, θα μονωθούν σε όλο τους το μήκος με μαλακό πάπλωµα

υαλοβάµβακα 16kg/m3, µε ενισχυµένο αλουµίνιο, αγωγιμότητας λ=0,035W/mK στους 10C,

πάχους σύμφωνα με τη μελέτη. 

 Εναλλακτικά, οι παραπάνω αεραγωγοί θα μονωθούν σε όλο τους το μήκος με ενισχυμένες

θερμομονωτικές  πλάκες  υαλοβάμβακα,  πυκνότητας  30  kg/m3,  με  επικάλυψη  φύλλου

αλουμινίου πάχους δέκα μικρών και ενισχυμένου με υαλοπίλημα επί χάρτου, αγωγιμότητας

min λ=0,040 W/mK στους 10οC, άκαυστο κατηγορίας Α1 κατά ΕΝ 13501, πάχους σύμφωνα

με τη μελέτη.



 Οι αεραγωγοί απόρριψης από τις μονάδες ανάκτησης κλιματισμένου αέρα σε εσωτερικούς

χώρους  δεν  θα  μονωθούν,  αλλά  προβλέπεται  κάλυψη  των  ραφών  (εγκάρσιων  και

διαμήκων) σε όλο τους το μήκος με ταινία FRELEN.

 Πριν την μόνωση οι αεραγωγοί θα καθαρίζονται με προσοχή και θα απολιπαίνονται.

 Το  πάπλωµα  υαλοβάµβακα  θα  φέρει  εξωτερικά  στεγανοποιητικό  µανδύα  από  φύλλο

αλουµινίου, που θα είναι κολληµένο πάνω σε χαρτί, ενισχυµένο µε πλέγµα ινών γυαλιού

(Glass Filament Re infor) χειριστήριο.  Ενδεικτικούced, Paper) χειριστήριο.  Ενδεικτικού Laminated Aluminium Foil).

 Το  πάπλωµα  υαλοβάµβακα  θα  κολλιέται  πάνω  στους  αεραγωγούς  µε  ειδική  κόλλα,

ανθεκτική στη θερµοκρασία λειτουργίας τους και θα δένεται εξωτερικά µε αυτοσυγκόλλητη

ταινία αλουµινίου, µε την οποία θα στεγανοποιούνται τελείως οι αρµοί.

 Θα προβλεφθεί στεγάνωση των δικτύων έναντι διαρροών αέρα, τουλάχιστον στις εγκάρσιες

ενώσεις (κατηγορία C κατά ASHRAE).

 Στην περίπτωση εσωτερικής όδευσης αεραγωγού απόρριψης με εσωτερική υπερπίεση, η

στεγάνωση θα εφαρμόζεται και στις διαμήκεις ραφές.

 Οι αεραγωγοί προσαγωγής και επιστροφής κλιματισμένου αέρα

 Οι  αεραγωγοί  προσαγωγής  και  επιστροφής  (προς  απόρριψη)  κλιματισμένου  αέρα  σε

εξωτερικούς  χώρους  (π.χ.  δώμα)  θα  μονωθούν  σε  όλο  τους  το  μήκος  με

προκατασκευασμένες πλάκες από αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής

μέγιστης αγωγιμότητας 0,040W/mK στους 20˚C, Ε.Τ. ARMAFLEX ή ισοδυνάμου, ελάχιστουC, Ε.Τ. ARMAFLEX ή ισοδυνάμου, ελάχιστου

πάχους 40mm και 30mm αντίστοιχα. 

 Επιπρόσθετα οι αεραγωγοί σε εξωτερικούς χώρους για προστασία θα φέρουν εξωτερική

προστατευτική επένδυση με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm, καθώς και επικάλυψη

όλων των ενώσεων µε στεγανοποιητικό άχρωµο ή λευκού χρώµατος.

 Σε  ειδικές  περιπτώσεις  όπου  υπάρχουν και  ανάγκες  ηχομόνωσης  με  θερμοηχομονωτική

πλάκα από αφρώδες πολυαιθυλένιο Ε.Τ. POLYTHERM LB-45, πυκνότητας min 20kg/m3 και

αγωγιμότητας λ=0,038 W/mK στους 10οC, πάχους 10 – 15mm, βραδύκαυστο

ΣΤΟΜΙΑ  ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΑΓΩΓΗΣ  ΑΕΡΑ         

Στόμιο απαγωγής Οροφής  ΚΥΚΛΙΚΟ  ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ  XΩΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ( ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ) 

Κυκλικό στόμιο στροβιλισμού (swir) χειριστήριο.  Ενδεικτικούl) οροφής προσαγωγής. Για εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Για

τοποθέτηση σε μικρά και μεγάλα ύψη και για μεγάλο εύρος παροχών αέρα. Ο αέρας προσάγεται

ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις (360°). Με πλαίσιο από αλουμίνιο και οκτώ τραπεζοειδή

ταυτόχρονα  περιστρεφόμενα  πτερύγια  από  χαλυβδοέλασμα  για  ρύθμιση  της  ροής  του  αέρα.

Βαμμένο  σε  χρώμα  RAL.  Στο  κέντρο  του  υπάρχει  αφαιρούμενο  πλαστικό  κάλυμμα  το  οποίο

αποκαλύπτει δείκτη ο οποίος δείχνει πόσες μοίρες είναι στραμμένα τα πτερύγια. Είναι δυνατή η

τοποθέτησή του είτε σε ψευδοροφή είτε σε εμφανή αεραγωγό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



Κυκλικά στόμια διάχυσης με ρυθμιζόμενα πτερύγια που έχουν την δυνατότητα να προσάγουν τον

θερμό αέρα υπό γωνία ή και κατακόρυφα ενώ τον ψυχρό αέρα οριζόντια, μεταβάλλοντας την γωνία

ρύθμισης των πτερυγίων τους. 

Κατάλληλα για τοποθέτηση σε ύψος 3,80m και διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του προσαγόμενου

αέρα και του αέρα στον χώρο, από –10 έως +15 Κ. 

Τα πτερύγια του στομίου ρυθμίζονται με μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης της γωνίας των πτερυγίων

ανάλογα με την θερμοκρασία προσαγωγής του αέρα.

Το στόμιο περιλαμβάνει κιβώτιο τροφοδότησης ( plenoum bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςox ) με λαιμό σύνδεσης για οριζόντια

πλευρική τροφοδότηση.    

Το πρόσωπο του στομίου  είναι  κατασκευασμένο  από γαλβανισμένη λαμαρίνα και  το εξωτερικό

κοίλο χείλος προσαγωγής, από αλουμίνιο, με διαμορφωμένο δακτύλιο διάχυσης. 

Το πρόσωπο του στομίου είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρώμα RAL επιλογής

της επίβλεψης και έχει αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον κατ’ ελάχιστο 100 ώρες (DIN 50017). 

Το plenoum bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςox είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1.25 mm.   

Ενδεικτικός τύπος στομίου : AEROGRAMMI MLD-DW-AUTH

Στόμιο  προσαγωγής  οροφής  /  ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  Η  ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ   ΜΕ

ΚΑΜΠΥΛΛΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΤΕΡΥΓΙΑ   1-4   κατευθύνσεων  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ( ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ) 

Στόμιο προσαγωγής οροφής / ψευδοροφής  (SAD:  supply air) χειριστήριο.  Ενδεικτικού  Diffuser) χειριστήριο.  Ενδεικτικού) , Τετράγωνο ή Ορθογωνικό

από αλουμίνιο , με ρυθμιζόμενα καμπυλόγραμμα πτερύγια, διάφραγμα και κιβώτιο (Plenum Box)

με πλευρική τροφοδότηση,   1 έως 4 κατευθύνσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Τα στόμια οροφής θα αποτελούνται από καμπυλόγραμμα πτερύγια ρυθμιζόμενα προς 1,2, 3, ή 4

κατευθύνσεις για την ομοιόμορφη κατανομή του αέρα προσαγωγής. 

Τα στόμια θα συνοδεύονται από κιβώτιο (plenum) με αναμονή σύνδεσης με αεραγωγό στο πλάι ,

υποδοχές  ανάρτησης  και  διάφραγμα  ρυθμίσεως  της  ποσότητας  του  αέρα  από  γαλβανισμένη

λαμαρίνα. 

Η ρύθμιση του διαφράγματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει μετά την τοποθέτηση του στομίου στην

τελική του θέση χωρίς καμία άλλη επέμβαση, π.χ. αφαίρεση του στομίου ή μετατόπιση τμήματος

ψευδοροφής, κλπ

Τα στόμια θα κατασκευασθούν από ανοδιωμένο αλουμίνιο με πάχος ανοδείωσης τουλάχιστον 12

μm  ,  με  ειδικό  παρέμβυσμα  στεγανότητας  στην  οροφή  ,  και  απόχρωσης   της   εκλογής  του

επιβλέποντα. 

Ενδεικτικός τύπος  ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ  ΟΚ4-D 



Στόμιο απαγωγής  Οροφής / ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Η ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ  ΜΕ διάφραγμα και

κιβώτιο   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ( ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ) 

Στόμιο απαγωγής οροφής /ΨΕΥΔΟΡΟΦΗς  (Rad : Retur) χειριστήριο.  Ενδεικτικούn air) χειριστήριο.  Ενδεικτικού diffuser) χειριστήριο.  Ενδεικτικού) ορθογωνικό ή τετράγωνο από

αλουμίνιο   με  μια  σειρά  σταθερά  πτερύγια,  διάφραγμα  και  κιβώτιο  (Plenum Box)  με  πλευρική

τροφοδότηση. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Τα στόμια οροφής θα αποτελούνται από απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και θα συνοδεύονται με

διάφραγμα ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

Τα στόμια θα κατασκευασθούν από ανοδιωμένο αλουμίνιο με ειδικό παρέμβυσμα στεγανότητας

στην οροφή και απόχρωσης  της  εκλογής του επιβλέποντα. 

Τα στόμια θα συνοδεύονται από κιβώτιο (plenum) με αναμονή σύνδεσης με αεραγωγό στο πλάι ,

υποδοχές ανάρτησης. 

Ενδεικτικός τύπος:  ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ  Ε  ( Ε17 )

Στόμιο απαγωγής τοίχου η αεραγωγού επιστροφής αέρα 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ( ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ) 

Στόμιο απαγωγής αεραγωγού ή τοίχου  (Rar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού :  Retur) χειριστήριο.  Ενδεικτικούn air) χειριστήριο.  Ενδεικτικού Register) χειριστήριο.  Ενδεικτικού) ορθογωνικό ή τετράγωνο από

αλουμίνιο με μια σειρά σταθερά πτερύγια και διάφραγμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το  πλαίσιο  και  τα  πτερύγια  θα  είναι   κατασκευασμένα  από ανοδιωμένο  αλουμίνιο  ενώ

περιμετρικά  θα  έχουν φλάντζα από χαλυβδοέλασμα   ισχυρής   κατασκευής  και   ταινία   από

αφρώδες πλαστικό για την στεγανή προσαρμογή του στομίου στον αεραγωγό.

Τα στόμια   θα  φέρουν  εσωτερικό  διάφραγμα  ρυθμίσεως  της ποσότητας του αέρα, πολύφυλλο

από αλουμίνιο (damper) χειριστήριο.  Ενδεικτικού).

Θα φέρουν επίσης αφαιρούμενο φίλτρο αέρα. 

Ενδεικτικός τύπος ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ  ΤΕΠ-E-FA

Στόμιο Προσαγωγής απαγωγής τοίχου η αεραγωγού  προσαγωγής αέρα 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ( ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ) 

Στόμιο απαγωγής αεραγωγού ή τοίχου  (Rar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού :  Retur) χειριστήριο.  Ενδεικτικούn air) χειριστήριο.  Ενδεικτικού Register) χειριστήριο.  Ενδεικτικού) ορθογωνικό ή τετράγωνο από

αλουμίνιο.  Στόμιο  προσαγωγής  τοίχου  από  ανοδιωμένο  αλουμίνιο.  Με  μία  σειρά  ρυθμιζόμενα

πτερύγια, παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση. και διάφραγμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



Το  πλαίσιο  και  τα  πτερύγια  θα  είναι   κατασκευασμένα  από ανοδιωμένο  αλουμίνιο  ενώ

περιμετρικά  θα  έχουν φλάντζα από χαλυβδοέλασμα   ισχυρής   κατασκευής  και   ταινία   από

αφρώδες πλαστικό για την στεγανή προσαρμογή του στομίου στον αεραγωγό.

Τα στόμια   θα  φέρουν  εσωτερικό  διάφραγμα  ρυθμίσεως  της ποσότητας του αέρα, πολύφυλλο

από αλουμίνιο (damper) χειριστήριο.  Ενδεικτικού).     

Ενδεικτικός τύπος ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Τ1Π-E

Στόμιο ΘΥΡΑΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ( ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ) 

Στόμιο θύρας.   (DG: DOOR GRILLES)  ορθογωνικό από αλουμίνιο  με φλάντζα και στις δύο όψεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε πόρτες ή τοίχους και θα αποκλείουν την οπτική επικοινωνία

(Vision Pr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούoof).

Θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 

Τα πτερύγια θα έχουν σχήμα ανεστραμμένου V και θα έχουν πλαίσιο και από τις δύο πλευρές της

πόρτας ή του τοίχου, κατάλληλο για το πάχος κάθε φορά της πόρτας ή του τοίχου.

Ενδεικτικός τύπος ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ  ΕΧ

ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ  ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ( ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ) 

Στόμιο απόρριψης κυκλικό (Disk Valve)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Οι κυκλικές δισκοβαλβίδες είναι κατάλληλες για προσαγωγή και απαγωγή αέρα. 

Περιλαμβάνουν το δακτυλίδι της βαλβίδας με το περιφερειακό στεγανοποιητικό, τον κεντρικό δίσκο

με τον κοχλία και το ασφαλιστικό περικόχλιο και το πλαίσιο εγκατάστασης.

Οι  βαλβίδες  επιτρέπονται επίσημα για χρήση σε χώρους ειδικών απαιτήσεων.

Το πρόσωπο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή, ενώ ο κοχλίας και το

περικόχλιο είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

Επίσης το πλαίσιο εγκατάστασης θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Η ποσότητα του όγκου του απαγόμενου  αέρα θα ρυθμίζεται  με την περιστροφή του κεντρικού

δίσκου. 

Τα κριτήρια θορύβου θα διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα καθώς η ροή αέρα θα ελαττούται

Ενδεικτικός τύπος ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ  F-PVC



Στόμιο λήψης νωπού αέρα  (ΣΛΝ) η απόρριψης  αέρα  στο Ύπαιθρο (ΣΑΠ) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ( ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ) 

Στόμιο  Λήψης  Νωπού Αέρα   (Σ.Λ )     /    Στόμιο Απόρριψης  Αέρα ( Σ.Α )

Επίτοιχο ή αεραγωγού από αλουμίνιο με σταθερά κεκλιμένα πτερύγια και πλέγμα γαλβανισμένο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Θα είναι από αλουμίνιο ή από γαλβανισμένη λαµαρίνα κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς

τοίχους για την λήψη νωπού αέρα ή απόρριψη αέρα στο ύπαιθρο. 

Τα στόμια θα αποτελούνται από σταθερή σειρά οριζόντιων πτερυγίων με κλίση 45  και με συστολικό

διάφραγμα  με  κατάλληλη  κλίση  και  διαμόρφωση  των  άκρων  ώστε  να  εξασφαλίζεται  απόλυτη

στεγανότητα και αποκλεισμός εισόδου βρόχινων νερών και στις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες

και γαλβανισμένο συρμάτινο προστατευτικό πλέγμα. 

Ενδεικτικός τύπος ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ  ΒΝ

Χώρος Ακρόασης και Μουσικών Αρχείων (στάθμες + 3.55μ. και +6.55μ.)

 

Στον  εν  λόγω  χώρο  εγκαθίστανται  τέσσερις  (4)  νέες  εσωτερικές  επίτοιχες  κλιματιστικές

μονάδες  συστήματος  VRF,  ονομαστικής  συνολικής  ψυκτικής  απόδοσης  2.2KW  και  θερμαντικής

2.5KW, (με το χειριστήριο τους και αντλία συμπυκνωμάτων  Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN FXAQ-A-#20

ή ισοδύναμου). Οι εσωτερικές μονάδες συνδέονται με μία νέα εξωτερική αντλίας θερμότητας VRF,

ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής απόδοσης 12,1KW (Ενδεικτικού τύπου : DAIKIN RXYSQ4T7Y1B ή

ισοδύναμου). 

Τόσο οι νέες θέσεις των μονάδων όσο και οι οδεύσεις των ψυκτικών κυκλωμάτων για την

σύνδεσή τους φαίνονται στα σχέδια κλιματισμού (στάθμες + 3.55μ. και +6.55μ.). Πιο συγκεκριμένα

η όδευση του ψυκτικού κυκλώματος γίνεται εντός ψευδοροφής τόσο εντός του χώρου Ακροάσεων

όσο και εκτός μέχρι την εξωτερική μονάδα που εγκαθίσταται στο δώμα της στάθμης +6.70μ. στην

Ν.Δ. πλευρά του κτιρίου. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί πως θα δοθεί ιδιαίτερη

προσοχή στην θέση της νέας μονάδας ώστε να εξασφαλιστεί η μη θέασή της από όλες τις οπτικές

γωνίες.

BS - BOX VRV

Κουτί μεταγωγής ψύξης θέρμανσης για VRV Ηeat Recovery  (ενδεικτικού τύπου BS-Q14A)

Τα  κουτιά  θα  πρέπει  να  είναι  προσυγκροτημένα  και  λειτουργικά  ελεγμένα  στο  εργοστάσιο

κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιημένα για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς

κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος



κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του

περιβάλλοντος.

Θα  είναι  κατάλληλα  για  σύνδεση  (ψυκτική  και  ηλεκτρολογική)  με  συστήματα  VRV® ανάκτησης

θερμότητας και για λειτουργία με το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο

τελευταίας γενιάς R-410a. 

Θα υπάρχουν διαθέσιμα, είτε αυτόνομα κουτιά είτε κουτιά πολλαπλών ανεξάρτητων εξόδων.  

Τα αυτόνομα κουτιά θα μπορούν να υποστηρίξουν έως 8 εσωτερικές μονάδας με συνολική απόδοση

έως  29  kW.  Από  τη  μια  πλευρά  του  κουτιού  θα  υποδέχεται  τρεις  ψυκτικές  σωλήνες  από  τη

εξωτερική μονάδα και από την άλλη πλευρά 2 ψυκτικές σωλήνες για τη σύνδεση του κουτιού με τις

εσωτερικές μονάδες.

Τα κουτιά θα τροφοδοτούνται με μονοφασική παροχή. Ο ηλεκτρολογικός πίνακας του κουτιού θα

βρίσκεται στο εξωτερικό του και θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του ηλεκτρολογικού πίνακα

από την άλλη πλευρά του κουτιού για την διευκόλυνση του εγκαταστάτη. 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Στάθμη + 6.75μ.)

Η νέα Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα αποκτήσει το δικό της νέο και  πλήρως ανεξάρτητο

σύστημα  κλιματισμού.  Πιο  συγκεκριμένα  θα  εγκατασταθούν  τέσσερις  (4)  εσωτερικές  μονάδες

δαπέδου συστήματος VRF,  δύο (2)  από αυτές ψυκτικής απόδοσης 4,5KW και  θερμαντικής  5KW

(Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN FXLQ40PVEB  ή ισοδύναμου) και δύο (2) ψυκτικής απόδοσης 3,6KW και

θερμαντικής 4KW (Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN FXLQ32PVEB  ή ισοδύναμου). Οι εσωτερικές μονάδες

συνδέονται  με μία  νέα εξωτερική αντλίας θερμότητας  VRF,   ονομαστικής  ψυκτικής/θερμαντικής

απόδοσης 15,5KW (Ενδεικτικού τύπου : DAIKIN RXYSCQ6TMV1B ή ισοδύναμου).  

Το  ψυκτικό  δίκτυο  θα  οδεύει  εντός  της  ψευδοροφής  του  εκθεσιακού  χώρου  και  θα

διαπερνά την πλάκα μόνο στα τέσσερα σημεία σύνδεσης. Ιδιαίτερη επιμέλεια θα υπάρξει κατά την

κατασκευή  ώστε  να  εξασφαλιστεί  πως  οι  συνδέσεις  δεν  θα  είναι  ορατές.  Μέσω  του  shaft του

εκθεσιακού χώρου το ψυκτικό κύκλωμα θα καταλήξει στο υπόγειο του κτιρίου (στάθμη - 2.65μ.),

όπου και εγκαθίσταται η εξωτερική μονάδα σε θέση πλησίον του κουραγκλέ. Τόσο οι νέες θέσεις

των μονάδων όσο και οι οδεύσεις των ψυκτικών κυκλωμάτων για την σύνδεσή τους φαίνονται στα

σχέδια κλιματισμού (στάθμες + 6.75μ. - + 3.55μ. - +0.00μ. και -2.65μ.)

Χώρος Πρόβας Ορχήστρας (στάθμη +3.55μ. - +7.75μ.)

Στον   χώρο  πρόβας  εγκαθίσταται  νέο  και  πλήρως  ανεξάρτητο  σύστημα  κλιματισμού,

αποτελούμενο  από  μία  εσωτερική  μονάδα  κατάλληλη  για  εγκατάσταση  εντός  ψευδοροφής

(καναλάτη)  ονομαστικής  συνολικής  ψυκτικής  απόδοσης  11,2KW  και  θερμαντικής

12,5KW(Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN  FXSQ100A ή ισοδύναμου) και δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής

και  απαγωγής.  Πιο  συγκεκριμένα  οι  αεραγωγοί  της  προσαγωγής  οδεύουν  πάνω  από  την

ψευδοροφή  του  χώρου  καταλήγοντας  σε  κουτί  ορθογωνικής  διατομής  διαστάσεων

6.000mmx250mm στην οροφή. Το εν λόγω κουτί είναι συνδεδεμένο με στόμιο μίας εγκοπής ενδ.

Τύπου ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ/SLT-N-G 38 , που διατρέχει περιμετρικά τον χώρο. Οι αεραγωγοί απαγωγής

καταλήγουν κοντά στο δάπεδο, διερχόμενες κατακόρυφα στις τριγωνικές αποτμήσεις  των γωνιών

του χώρου, σε στόμια ενδ. Τύπου: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ/Ε12 διατάσεων 900mm x 250mm. Η μόνωση των



αεραγωγών προσαγωγής - επιστροφής θα εκτελεσθεί εξωτερικά με πετροβάμβακα πάχους 40mm

με  επικάλυψη  φύλλου  αλουμινίου  σύμφωνα  με  την  ΤΟΤΕΕ20701.  Τα  δίκτυα  αεραγωγών  θα

κατασκευαστούν  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  ΤΟΤΕΕ  2423/86.  Η

στήριξη θα γίνει από την οροφή με ντίζες και εκτονούμενα βύσματα και κατάλληλα αντιδονητικά

στηρίγματα.

Ο  κεντρικός  αεραγωγός  της  προσαγωγής  συνδέεται  στα  στόμια  με  εύκαμπτους

ηχομονωτικούς αεραγωγούς  διαμέτρου Φ200mm. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : SONODEC 25).

Η  καναλάτη  εσωτερική  μονάδα  θα  εγκατασταθεί  στο  Ηλεκτρομηχανολογικό  πατάρι  που

συνορεύει  με  τον  χώρο πρόβας  (Στάθμη  +6.75μ.)  και  θα συνδεθεί  σε   αντλία θερμότητας  VRF,

ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής απόδοσης 12,1KW (Ενδεικτικού τύπου : DAIKIN RXYSQ4T7Y1B ή

ισοδύναμου), η οποία εγκαθίσταται σε ειδικό ερμάριο στην Β.Α. όψη του κτιρίου σε μία ιδιαιτέρως

επιμελημένη κατασκευή.

Τεχνικά Δεδομένα Συστήματος Κλιματισμού

Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στη χρήση δύο (2) πιεζοστατών για το ψυκτικό

μέσο (ένας  για την χαμηλή στην ψύξη και  ένας για την υψηλή πίεση στην θέρμανση),  ώστε να

ελέγχεται η βηματική λειτουργία των συμπιεστών και η παροχή ψυκτικού μέσου (pumping capacity)

προς τις εσωτερικές μονάδες.

Η  εξωτερική  μονάδα  θα  μπορεί  να  συνδεθεί  με  πολλαπλές  εσωτερικές  μονάδες

διαφορετικών τύπων και αποδόσεων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν στο ψυκτικό κύκλωμα και

να ελέγχονται ανεξάρτητα, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα ετεροχρονισμού και

μειώνοντας  έτσι  κατά  το  αντίστοιχο  ποσοστό  την  συνολική  εγκατεστημένη  ισχύ  της  εξωτερικής

μονάδας. 

Η εξωτερική μονάδα είναι αερόψυκτη.

Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί  σε κατάλληλη μεταλλική βάση ανύψωσης από την

στάθμη του δώματος ανάλογα με το ύψος χιόνος που επικρατεί στην περιοχή. Η βάση θα φέρει

ειδικά  πέδιλα  για  να  μην  πληγωθεί  η  μόνωση  του  δώματος.  Τα  πέδιλα  της  μεταλλικής  θα

τοποθετούνται επί κατάλληλων ελαστικών εφεδράνων. 

 Η εξωτερική μονάδα θα στηριχθεί επί της βάσεως με κατάλληλα αντιδονητικά στηρίγματα. 

Από αυτή θα αναχωρούν οι δύο σωληνώσεις, μία για την υγρή φάση του ψυκτικού μέσου

νέας γενιάς R410a (οικολογικού το οποίο δεν βλάπτει το στρώμα όζοντος της ατμόσφαιρας) και μια

για την αέρια φάση.

Προτείνεται η εγκατάσταση επίτοιχων εσωτερικών μονάδων στους χώρους εκπαίδευσης και

στα γραφεία, τύπου κασέτας στους χώρους με ψευδοροφή (διάδρομοι και είσοδος) και μονάδες

δαπέδου  στην  Αίθουσα  Πολλαπλών  Χρήσεων.  ¨όλες  οι  εσωτερικές  μονάδες  έχουν  χαμηλή

κατανάλωση ενέργειας χάρη χάρις στους ανεμιστήρες DC inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού που διαθέτουν.

Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι ισχύος ανάλογη για την κάλυψη των φορτίων κάθε χώρου. 



Οι σωληνώσεις του δικτύου θα είναι από χαλκοσωλήνα ποιότητας και πάχους για δίκτυα

ψυκτικού  μέσου  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  κατασκευάστριας  εταιρείας  του  συστήματος,

μονωμένες  με  μονωτικό ενδεικτικού τύπου Ar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούmaflex και  πάχους ανάλογα  με  την διάμετρο των

σωληνώσεων με βάση τις απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ20701/1-2017. 

Σωληνώσεις

Τα δίκτυα ψυκτικού μέσου θα κατασκευασθούν από σωλήνες χαλκού κατάλληλους για ψυκτικά

μέσα. 

 Τα δίκτυα ψυκτικού  μέσου  θα μονωθούν με  αφρώδες  ελαστικό  υλικό  με  λ=0,040W/mk@20°C

πάχους 13mm εντός του κτιρίου και πάχους 19mm εκτός του κτιρίου.

Οι μονώσεις θα είναι κατηγορίας αντίδρασης στην φωτιά Β-s1,d0. Τα μονωμένα δίκτυα ψυκτικού

μέσου  εκτός  του  κτιρίου  θα  έχουν  επικάλυψη  της  μόνωσης  με  φύλλο  αλουμινίου.  Τα  δίκτυα

ψυκτικού μέσου στα σημεία που είναι επίτοιχα θα τοποθετηθούν εντός πλαστικού καναλιού.  

Τα δίκτυα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυπροπυλενίου (PP)

με μούφα και ελαστικό δακτύλιο. Η κλίση του δικτύου συμπυκνωμάτων προβλέπεται 1%.

Οι στηρίξεις των σωληνώσεων θα γίνουν με την χρήση τυποποιημένων διμερών στηριγμάτων με

επένδυση ελαστικού δακτυλίου, με ντίζες και εκτονούμενα βύσματα από την οροφή ή με στριφώνια

στον τοίχο, σε αποστάσεις που προτείνει ο προμηθευτής των σωλήνων.  

Οι εδράσεις των εξωτερικών τμημάτων των αντλιών θερμότητας θα γίνει με την χρήση κατάλληλων

αντιδονητικών στηριγμάτων πάνω σε κατάλληλη για τον σκοπό αυτό  μεταλλική βάση. Η μεταλλική

βάση θα διαθέτει πέλματα για την αποφυγή τρυπήματος της μόνωσης του δώματος. Τα πέλματα της

μεταλλικής βάσης θα εγκατασταθούν επί ελαστικών εφεδράνων.

Δεν  επιτρέπεται  η  διάτρηση  και  η  αφαίρεση  τμήματος  φερόντων  δομικών  στοιχείων  (κολόνες,

δοκοί). 

Η διάτρηση τμήματος τοιχίων, πλακών θα γίνεται πάντα με χρήση κατάλληλου μεταλλικού μανσόν

και με την σύμφωνη γνώμη  του μελετητή μηχανικού και και τις οδηγίες επιβλέποντος μηχανικού

της στατικής μελέτης.

Αεραγωγοί

Το δίκτυο αεραγωγών θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σύμφωνα με τις οδηγίες της

ΤΟΤΕΕ 2423/86.

Το πάχος ελάσματος που θα χρησιμοποιηθεί, οι συνδέσεις, οι στηρίξεις, τα ειδικά εξαρτήματα, τα

διαφράγματα διαχωρισμού, όγκου θα είναι σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/86.

Η στήριξη θα γίνει με ράγα αναρτημένη από την οροφή με ντίζες και εκτονούμενα βύσματα και

κατάλληλα αντιδονητικά στηρίγματα.

Η μόνωση των αεραγωγών προσαγωγής - επιστροφής θα εκτελεσθεί εξωτερικά με πετροβάμβακα

πάχους 40mm με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ20701. 



Το  δίκτυο  των  εύκαμπτων  αεραγωγών  προσαγωγής  -επιστροφής  -απόρριψης  θα

κατασκευασθεί από ηχομονωτικούς αεραγωγούς αλουμινίου (φύλλα αλουμινίου και πολυεστέρα),

με  ενδιάμεσο  χαλύβδινο  οπλισμό  ελικοειδούς  μορφής  και  μόνωση  με  υαλοβάμβακα  υψηλής

πυκνότητας  πάχους  25mm  με  επικάλυψη  εξωτερικά  από  ενισχυμένο  στρώμα  αλουμινίου.  Ενδ.

Τύπου SONODEC 25.

Θα είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικά αντοχής σε πυρκαγιά. Σε περίπτωση καύσης τους

δεν θα εκλύουν δηλητηριώδη αέρια.  

Οι  συνδέσεις  των εύκαμπτων αεραγωγών  θα  γίνουν  με  ειδικούς  συνδέσμους  του  ιδίου

οίκου.  

Τα κιβώτια αέρα (plenum) των στομίων γενικά, θα έχουν διαστάσεις κατά 5cm μεγαλύτερες

από τις διαστάσεις των στομίων και ύψος κατά 5cm μεγαλύτερο από τον εύκαμπτο αεραγωγό που

συνδέεται σε αυτά.  

Το βήμα στρογύλλευσης των διαστάσεων των κιβωτίων αέρα είναι 25mm. 

Τα κιβώτια αέρα (plenum) των στομίων γενικά, προβλέπονται μονωμένα.  

Οι  συνδέσεις  των  κλιματιστικών  μονάδων  και  των  μονάδων  αερισμού  με  τα  δίκτυα

αεραγωγών, θα γίνουν με εύκαμπτους αντικραδασμικούς συνδέσμους.

Οι  εδράσεις  των κλιματιστικών μονάδων και  των μονάδων αερισμού θα γίνει  με  την χρήση

κατάλληλων αντιδονητικών στηριγμάτων πάνω σε κατάλληλη για τον σκοπό αυτό  μεταλλική βάση.

Η μεταλλική βάση θα διαθέτει πέλματα για την αποφυγή τρυπήματος της μόνωσης του δώματος. Τα

πέλματα της μεταλλικής βάσης θα εγκατασταθούν επί ελαστικών εφεδράνων.

Στόμια κλιματισμού

Για  κάθε  τμήμα  του  κτιρίου,  επιλέχθηκαν  και  τα  αντίστοιχα  στόμια  προσαγωγής/απαγωγής

αέρα, για να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα συνθηκών άνεσης. Πιο συγκεκριμένα

επιλέχθηκαν οι παρακάτω τύποι:

Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή απαγωγής, τοίχου, από ανοδιωμένο αλουμίνιο

οποιονδήποτε διαστάσεων. 

Ενδεικτικού τύπου: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Ε12  ή ισοδύναμου.

Γραμμικό  στόμιο  ελαφρού  τύπου,  προσαγωγής  ή  απαγωγής,  τοίχου,  από  ανοδιωμένο

αλουμίνιο. Τα πτερύγια του στομίου είναι σταθερά και τοποθετούνται με βήμα 12mm. Τα πτερύγια

είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε ο αέρας να βγαίνει κάθετα από την επιφάνεια του στομίου ή με

γωνία  15°  (Ε12-15°).  Είναι  δυνατή  η  ηλεκτροστατική  βαφή  σε  χρώμα  RAL.  Τα  πτερύγια  είναι

παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Επίσης διατίθεται στις παρακάτω εκδόσεις:

• E12(-15°)-D: Με ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια. 

• E12(-15°)-E-FA: Επισκέψιμο με φίλτρο αέρα.



Γραμμικό στόμιο προσαγωγής τύπου s).lot, με μία ή δύο εγκοπές σε διάφορα πλάτη. 

Ενδεικτικός τύπος: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ SLT-Ν - G:38 ή ισοδύναμου.

Γραμμικό στόμιο προσαγωγής τύπου slot, με μία ή δύο εγκοπή 1΄΄ χωρίς εξωτερικό πλαίσιο

(Ειδική διαμόρφωση γυψοσανίδας τύπου V).  Μέσα σε κάθε εγκοπή υπάρχει το κύριο πτερύγιο, με

το οποίο μεταβάλλεται η κατεύθυνση του αέρα προς τα δεξιά/αριστερά/κατακόρυφα. Εκατέρωθεν

της εγκοπής, βρίσκονται τα ρυθμιζόμενα βοηθητικά πτερύγια, με τα οποία επίσης είναι δυνατή η

ρύθμιση  της  κατεύθυνσης  της  δέσμης  του  αέρα.  Το  πλαίσιο  του  στομίου  κατασκευάζεται  από

ανοδιωμένο  αλουμίνιο  ή  βαμμένο  ηλεκτροστατικά  σε  χρώμα  RAL.  Το  κύριο  πτερύγιο  είναι

κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα και είναι βαμμένο μαύρο, για να μην είναι ορατό. Τέλος, τα

βοηθητικά πτερύγια είναι κατασκευασμένα από πλαστικό, σε λευκό ή μαύρο χρώμα. Τοποθετείται

στην οροφή, αλλά και σε τοίχο. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης σε μικρά και

μεσαία ύψη. 



ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Γενικά

Σε όλους τους κλιματιζόμενους χώρους προβλέπεται αερισμός και εξαερισμός με μονάδες

αερισμού,  με ανεμιστήρες προσαγωγής & επιστροφής αέρα, με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας

και  ενθαλπίας.  Οι  μονάδες  αερισμού  θα  διαθέτουν  εναλλάκτες  αέρα-αέρα  σταυρωτής  ροής  με

δυνατότητα ανάκτησης πάνω από 73% της απορριπτόμενης θερμότητας. 

   Τα δίκτυα αεραγωγών θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σύμφωνα με τις

οδηγίες της ΤΟΤΕΕ 2423/86. Η στήριξη θα γίνει από την οροφή με ντίζες και εκτονούμενα βύσματα

και κατάλληλα αντιδονητικά στηρίγματα.

Η  μόνωση  των  αεραγωγών  προσαγωγής  -  επιστροφής  θα  εκτελεσθεί  εξωτερικά  με

πετροβάμβακα πάχους 40mmμε επικάλυψη φύλλου αλουμινίου σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ20701.

Το  δίκτυο  των  εύκαμπτων  αεραγωγών  προσαγωγής  -επιστροφής  -απόρριψης  θα

κατασκευασθεί από ηχομονωτικούς αεραγωγούς αλουμινίου (φύλλα αλουμινίου και πολυεστέρα),

με  ενδιάμεσο  χαλύβδινο  οπλισμό  ελικοειδούς  μορφής  και  μόνωση  με  υαλοβάμβακα  υψηλής

πυκνότητας  πάχους  25mm  με  επικάλυψη  εξωτερικά  από  ενισχυμένο  στρώμα  αλουμινίου  (Ενδ.

Τύπου SONODEC 25).

Θα είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικά αντοχής σε πυρκαγιά. Σε περίπτωση καύσης τους

δεν  θα  εκλύουν  δηλητηριώδη  αέρια.   Οι  συνδέσεις  των  εύκαμπτων  αεραγωγών  θα  γίνουν  με

ειδικούς συνδέσμους του ιδίου οίκου.  

Τα κιβώτια αέρα (plenum) των στομίων γενικά, θα έχουν διαστάσεις κατά 5cm μεγαλύτερες

από τις διαστάσεις των στομίων και ύψος κατά 5cm μεγαλύτερο από τον εύκαμπτο αεραγωγό που

συνδέεται σε αυτά.  

Το βήμα στρογύλλευσης των διαστάσεων των κιβωτίων αέρα είναι 25mm. 

Τα κιβώτια αέρα (plenum) των στομίων γενικά, προβλέπονται μονωμένα.  

Οι  συνδέσεις  των  κλιματιστικών  μονάδων  και  των  μονάδων  αερισμού  με  τα  δίκτυα

αεραγωγών, θα γίνουν με εύκαμπτους αντικραδασμικούς συνδέσμους.

  Οι παρεμβάσεις εξαερισμού ανά χώρο αναλύονται παρακάτω:

Χώρος Αιθουσών Ωδείου (στάθμη + 9.35μ.)

Για τον αερισμό και τον εξαερισμό στους χώρους των αιθουσών εγκαθίστανται  μονάδες

αερισμού με εναλλάκτη ανάκτησης ενέργειας (ΕRV) αέρα – αέρα.

Συγκεκριμένα  για  τις  ανάγκες  σε  νωπό  αέρα  των  χώρων  του  κτηρίου  που  διαθέτουν

σύστημα εξαερισμού,  προτείνεται η τοποθέτηση μονάδας αερισμού -  εξαερισμού (V.U.)  για την

επεξεργασία και την προσαγωγή φρέσκου αέρα στους χώρους και τον εξαερισμό τους.

Πιο αναλυτικά, προτείνεται η εγκατάσταση:

• Μια  (1)  μονάδα  ενδεικτικού  τύπου  Daikin  VAM-J  2000  m3/h.  Η  μονάδα  θα  είναι

εξοπλισμένη  με  προθερματική  αντίσταση  στο  ρεύμα  αναρρόφησης  αέρα  για  την  αποφυγή

σχηματισμού πάγου στον εναλλάκτη.

Ακολουθούν οι  αναλυτικές  τεχνικές  προδιαγραφές της μονάδας  αερισμού του χώρου Αιθουσών

Ωδείου:



ΣΥΝΤΟΜΗ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΤΥΠΟΥ VAM 

ΓΕΝΙΚΑ

H μονάδα αερισμού με ολικό συντελεστή ανάκτησης θερμότητας (έως και 90%) τύπου VAM, είναι

κατάλληλη για σύνδεση με αεραγωγούς, για την προσαγωγή προκλιματισμένου νωπού αέρα στο

χώρο και συγχρόνως για την απόρριψη "βρώμικου" αέρα στο περιβάλλον.

Τα δύο ρεύματα αέρα διασταυρώνονται μεταξύ τους στο στοιχείο του εναλλάκτη διασταυρούμενης

ροής (cr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούoss flow heat exchange element) κατασκευασμένο από ειδικά κατεργασμένο χαρτί, όπου

θερμότητα αλλά και υγρασία μεταφέρεται από το θερμότερο προς το ψυχρότερο ρεύμα. 

Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  το  καλοκαίρι,  τη  μείωση  όχι  μόνο  του  αισθητού  αλλά  και  του

λανθάνοντος φορτίου του προσαγόμενου στο χώρο νωπού αέρα, αφού μέρος της υγρασίας του

μεταφέρεται στο εξερχόμενο ρεύμα απόρριψης.

Αντίθετα το χειμώνα, η συγκράτηση από το εισερχόμενο ρεύμα νωπού αέρα μέρους της υγρασίας

του ρεύματος απόρριψης, συντελεί θετικά στην άμβλυνση του προβλήματος ξήρανσης του αέρα του

χώρου που προκαλείται από τη θέρμανση.

Χαρακτηριστικά

Η  μονάδα  θα  πρέπει  να  είναι  προσυγκροτημένη  και  λειτουργικά  ελεγμένη  στο  εργοστάσιο

κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιημένη για την ασφάλεια της σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς

κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής της θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος

κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του

περιβάλλοντος.

Οι μονάδες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60335-2-40 με τήρηση

των  διατάξεων  μηχανολογικού  εξοπλισμού  2006/42/EC  και  συμβατότητας  ηλεκτρομαγνητικών

πεδίων 2004/108/EC.

Οι μονάδες θα είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή οδηγία 1253/2014 σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Lot 6W, φωτεινής ροής Ecodes).ign. 

Η  μονάδα  θα  λειτουργεί  με  μονοφασική  τροφοδοσία  220-240  V AC,  με  ρεύμα  εκκίνησης  όχι

περισσότερο από 5 A. 

 Ο θερμοκρασιακός βαθμός απόδοσης θα είναι μεγαλύτερος από 86% και ο ενθαλπιακός
βαθμός απόδοσης μεγαλύτερος από 73% στην ψύξη και 77% στη θέρμανση (στη χαμηλή
σκάλα σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8628-2003) 

 Ο  θερμοκρασιακός  βαθμός  απόδοσης  θα  είναι  μεγαλύτερος  από  73%  σύμφωνα  με  το
πρότυπο ΕΝ 308:1997 (1253/2014)

Η μονάδα θα έχει εύρος λειτουργίας -10C έως 46C και 0-80% σχετική υγρασία.



 

Οι ανεμιστήρες στον εναλλάκτη θα πρέπει να είναι  DC) inverter με δυνατότητα λειτουργίας σε 45

ρυθμίσεις στατικής πίεσης για την προσαρμογή του εναλλάκτη σύμφωνα με τις ανάγκες του κτιρίου

και για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Η  μονάδα  αερισμού  θα  έχει  τη  δυνατότητα  οριζόντιας και  κάθετης τοποθέτησης  για  την

μεγαλύτερη ευελιξία και την εξοικονόμηση χώρου στην εγκατάσταση.

Θα έχει  την  δυνατότητα συνεργασίας  με  αισθητήρα  CO2  για  την  διασφάλιση  της  απαιτούμενης

ποιότητας εσωτερικού αέρα και να εξοικονομεί ενέργεια. Ο εναλλάκτης θα έχει την δυνατότητα να

επιλέγει διαθέσιμες καμπύλες στους ανεμιστήρες  τη ροή του αέρα σύμφωνα με την συγκέντρωση

CO2   που εντοπίζεται ανά πάσα στιγμή. Ο αισθητήρας  CO2 θα έχει την δυνατότητα εγκατάστασης

εντός την μονάδας για την αντικειμενική μέτρηση της ποιότητας του αέρα. 

Ο  εναλλάκτης  θα  έχει  την  δυνατότητα  να  φιλοξενήσει  φίλτρα  μέσης  και  υψηλής  απόδοσης

φιλτραρίσματος  εντός τις  μονάδας  έτσι  ώστε  να  αποφεύγεται  η  εγκατάσταση  εξωτερικού

φιλτροθεσίου στην έξοδο ή είσοδο της μονάδας για προστασία του εναλλάκτη και διασφάλιση της

εσωτερικής ποιότητας του αέρα.  

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

"ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ"

Η καθαρότητα των φίλτρων θα παρακολουθείτε συνεχώς πιεσοστατικά έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

ο έγκαιρος καθαρισμός, σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση και όχι μετά από συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

"ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΡΑ"

Η οδήγησή του ανεμιστήρα θα γίνεται μέσω κινητήρα DC inver) χειριστήριο.  Ενδεικτικούter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού για καλύτερη προσαρμογή της

απόδοσης της μονάδος στις απαιτήσεις του χώρου αλλά και για εξοικονόμηση ενέργειας. Θα είναι

δυνατή η ρύθμιση της καμπύλης λειτουργίας του ανεμιστήρα προσαγωγής και του του ανεμιστήρα

επιστροφής (παροχή αέρα – εξωτερική στατική πίεση) σε δεκαπέντε (15) τουλάχιστον διαφορετικά

σημεία. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η ρύθμιση της παροχής του αέρα της μονάδας και κατ’

επέκταση της ταχύτητας του αέρα από τα στόμια, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του δικτύου των

αεραγωγών για την βέλτιστη κατανομή του φρέσκου αέρα στο χώρο. Επίσης η μονάδα θα έχει

λειτουργία  αυτόματης  επιλογής  της  καμπύλης  λειτουργίας  (σε  προσαγωγή  και  απαγωγή)

εξασφαλίζοντας την βέλτιστη ροή αέρα στο δίκτυο των αεραγωγών.

"ΔΩΡΕΑΝ ΨΥΞΗ"

Εκτός από τη λειτουργία εναλλαγής θερμότητας με τη διασταύρωση των δύο ρευμάτων, θα υπάρχει

και η δυνατότητα παράλληλης ή By-pass λειτουργίας, όπου τα δύο ρεύματα δεν έρχονται καθόλου

σε επαφή.

Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας του εναλλάκτη θα αποφασίζεται είτε από το χρήστη μέσω του

χειριστηρίου, είτε θα γίνεται αυτόματα από το VAM, αφού ληφθούν υπόψη οι θερμοκρασίες χώρου

και  εξωτερικού  περιβάλλοντος  (μέσω  αισθητηρίων  θερμοκρασίας  εσωτερικού  και  εξωτερικού

χώρου) καθώς και η επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης.



Η περίπτωση αυτή βρίσκει εφαρμογή, για παράδειγμα το χειμώνα ή σε ενδιάμεσες εποχές, όταν

εσωτερικοί χώροι με εσωτερικά φορτία σημαντικού μεγέθους (αίθουσες συνεδριάσεων, γραφειακοί

χώροι μεγάλης συγκέντρωσης ατόμων κλπ.) απαιτούν ψύξη, και αυτή τους προσφέρεται δωρεάν

από το VAM να λειτουργεί σε By-pass mode (Fr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούee cooling).

"ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ"

Εφόσον  ο  κλιματισμός  και  ο  εξαερισμός  του  κτιρίου  είναι  απενεργοποιημένα  και  η  εσωτερική

θερμοκρασία αυξηθεί (λειτουργία ψύξης) πάνω από την επιθυμητή. Τότε ο εναλλάκτης θα έχει την

δυνατότητα  να  ελέγξει  την  εξωτερική  θερμοκρασία  του  αέρα  και  εφόσον  είναι  πιο  χαμηλή  να

επιτρέψει  την  εισροή  του  εξωτερικού  αέρα  εντός  του  κτιρίου  μειώνοντας  έτσι  την  εσωτερική

θερμοκρασία  του  κτιρίου  (κυρίως  κατά  την  διάρκεια  της  νύχτας)  έτσι  ώστε  να  μειώσει  την

απαιτούμενη ενέργεια για κλιματισμό όταν το κτίριο επανέλθει σε λειτουργία. 

"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ - ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ"

Η μονάδα εξαερισμού θα έχει την δυνατότητα επιλογής διαφορετικής ταχύτητας στους ανεμιστήρες

προσαγωγής και επιστροφής δημιουργώντας συνθήκες υπερπίεσης ή υποπίεσης στον εσωτερικό

χώρο για την ορθή λειτουργία και συνεργασία του εναλλάκτη με άλλες εγκατεστημένες μονάδες

εξαερισμού στο κτίριο (π.χ. Υπερπίεση - εστιατόριο: προσαγωγή μεγαλύτερη από την αππόριψη για

την  αποφυγή  επιστροφής  οσμών  από  το  χώρο  της  κουζίνας  στο  χώρο  εξυπηρέτησης  πελατών.

Υποπίεση – Ιατρείο: η αππόριψη είναι μεγαλύτερη από την προσαγωγή έτσι ώστε να διασφαλίζεται

η υγιεινή του χώρου) 

‘’ 24 ΩΡΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ’’

Ο εναλλάκτης θα έχει την δυνατότητα 24 ώρης λειτουργίας εξαερισμού εφαρμόζοντας 

διακοπτόμενη λειτουργία του εξαερισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω 

χρονοπρογραμματισμού. 

"ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"

Η μονάδα αερισμού (Heat r) χειριστήριο.  Ενδεικτικούeclaim ventilation) θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί είτε αυτόνομα

είτε σε συνεργασία με άλλες εσωτερικές μονάδες κλιματισμού της DAIKIN όπως τα VRV, τα Sky-Air) χειριστήριο.  Ενδεικτικού ή

ακόμη και τα split units.

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή, με καλωδιακή σύνδεση ή και χρήση ειδικών πλακετών (Adaptor) χειριστήριο.  Ενδεικτικού

pcbαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςs),  η μεταφορά στο VAM πληροφοριών, όπως το mode λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας

κλιματισμού (ψύξη ή θέρμανση), καθώς και η επιθυμητή από το χρήστη θερμοκρασία του χώρου

(επιλογή στο χειριστήριο).

Συνδυασμός όλων αυτών των πληροφοριών οδηγεί το VAM στο να αποφασίσει αν θα λειτουργήσει

σε εναλλαγή (heat exchange) ή παράλληλα (By-pass).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η  εξοικονόμηση  ενέργειας  με  τη  χρήση  εναλλακτών  θερμότητας  (ενδεικτικού  τύπου  DAIKIN)

ετησίως φθάνει το 23 %, για ανεξάρτητη λειτουργία των μονάδων αερισμού, ενώ για συνδυασμένη

λειτουργία με τον τρόπο που περιγράφεται φθάνει το 28%.



Η χρήση εναλλακτών θερμότητας έχει ακόμη σαν αποτέλεσμα τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος

μηχανημάτων κλιματισμού, που οδηγεί σε μείωση του αρχικού κόστους εγκατάστασης κατά 3.8 %

και κατά συνέπεια σε μείωση του ετησίου κόστους συντήρησης κατά 18.5 % που μπορεί να φθάσει

και το 24 % για συνδυασμένη λειτουργία των VAM με τις κλιματιστικές μονάδες.

Απαραίτητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά μονάδας αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

(π.χ. Ενδεικτικού τύπου VΑΜ2000J)

Τεχνικά Χαρακ Τιμή

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 308: 1997 (1253/2014)

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 73%

Ειδική αποροφούμενη ισχύς W/(m3/s) 972

Σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 86W, φωτεινής ροής28 -2003

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)

79.6 %(Ultr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούa High)

81.8 % (High)

86.1 % (Low)

ΕΝΘΑΛΠΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

62.6 %(Ultr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούa High)

66.4 % (High)

74 % (Low)

ΕΝΘΑΛΠΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) - ΨΥΞΗ

68.6 %(Ultr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούa High)

71.7 % (High)

77.9 % (Low)

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dBA

(Διασταυρούμενη ροή)

45 (Ultr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούa High)

41.5 (High)

36 (Low)

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dBA

(By Pass)

45 (Ultr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούa High)

41 (High)

35 (Low)

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (m3/h) 2000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Β (mm) 731 x 1350 x 1170

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΝΩΠΟΥ & ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (mm) Φ 2x 250

BAΡΟΣ (Kgr) χειριστήριο.  Ενδεικτικού) 157



ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Γαλβανισμένο Χαλυβδοέλασμα

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Άφλεκτος αφρός Ουρεθάνης

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Ινώδη φύλλα πολλαπλής 

κατεύθυνσης

ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -10 0C έως 46 0CDB

ΥΛΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο

χαρτί

Δημοτικό Ραδιόφωνο (στάθμη +0.00μ.)

Στους  χώρους  του  Δημοτικού  Ραδιοφώνου  εγκαθίστανται  δύο  (2)  ξεχωριστά  δίκτυα

εξαερισμού. 

Το πρώτο δίκτυο,  στον χώρο του γραφείου του προέδρου, αποτελείται από  μία μονάδα

αερισμού  με  εναλλάκτη  αέρα  -  αέρα  150  m3/h  (Ενδεικτικού  τύπου:  DAIKIN  VAM #  150  ή

ισοδύναμου)  και ένα μικρό σε μήκος δίκτυο αεραγωγών ενώ δύο στόμια 200mm x 200mm ένα

προσαγωγής και ένα απαγωγής εγκαθίστανται στην ψευδοροφή.

Το δεύτερο δίκτυο,  στον κυρίως χώρο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, αποτελείται από  μία

μονάδα αερισμού με εναλλάκτη αέρα - αέρα 350 m3/h (Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN  VAM # 350 ή

ισοδύναμου)  και  ένα  εκτεταμένο  σε  μήκος  δίκτυο  αεραγωγών.  Η  προσαγωγή  σε  κάθε  χώρο

(Γραφείο,  Studio κ.λ.π.) γίνεται με στόμια διαφορετικών διαστάσεων ενώ η απαγωγή γίνεται στον

διάδρομο με δύο στόμια 200mm x 200mm. Οι οδεύσεις των αεραγωγών υλοποιούνται εντός της

ψευδοροφής.

Τόσο οι θέσεις των στομίων και των εναλλακτών όσο και οι διαστάσεις των αεραγωγών και

οι οδεύσεις τους αποτυπώνονται στα σχέδια εξαερισμού (στάθμη + 0.00μ.).

      Γραμματεία Ωδείου, Γραφείο Δ/νσης, Χώρος Αναμονής (στάθμη + 6.75μ.)  

Εντός της οροφής του W.C. εγκαθίσταται  μία (1) μονάδα αερισμού  με εναλλάκτη αέρα -

αέρα 150 m3/h (Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN VAM # 150 ή ισοδύναμου) για το εξαερισμό των χώρων.

Από την μονάδα εκκινούν οι  αεραγωγοί προσαγωγής και απαγωγής για το Γραφείο της

Δ/νσης   καταλήγοντας  αντίστοιχα  σε  δύο στόμια στον  τοίχο που συνορεύει  με  τα  W.C.,  ενώ η

απαγωγή για τους άλλους χώρους βρίσκεται κοντά στην πόρτα εισόδου.

Στο  W.C.  τέλος  καταλήγει  και  ο  αγωγός  εξαερισμού  των  W.C.   της  εισόδου  (στάθμη

+3.55μ.), που συνεχίζει εξαερίζοντας και τα W.C. της Γραμματείας. Τόσο ο σωλήνας εξαερισμού όσο

αυτοί  της  προσαγωγής  και  απόρριψης  νωπού  του  εναλλάκτη  οδεύουν  στην  οροφή  του  χώρου

πρόβας και καταλήγουν στην Β.Α. όψη.

Οι  θέσεις  των  εναλλακτών  και  των  στομίων  καθώς  και  οι  οδεύσεις  των  αεραγωγών

φαίνονται στα σχέδια αερισμού (στάθμη +6.75μ. και +3.55μ.)



Χώρος Ακρόασης και Μουσικών Αρχείων (στάθμες + 3.55μ. και +6.55μ.)

Εντός της ψευδοροφής οροφής του διαδρόμου του φουαγιέ εγκαθίσταται μία (1) μονάδα

αερισμού  με  εναλλάκτη  αέρα  -  αέρα   250  m3/h  (Ενδεικτικού  τύπου:  DAIKIN  VAM #  150  ή

ισοδύναμου) για το εξαερισμό των χώρων.

Στόμια προσαγωγής και απαγωγής εισέρχονται στις αίθουσες ακρόασης και στους χώρους

των μουσικών αρχείων.

Τόσο οι θέσεις των στομίων και των εναλλακτών όσο και οι διαστάσεις των αεραγωγών και

οι οδεύσεις τους αποτυπώνονται στα σχέδια εξαερισμού (στάθμη + 3.55μ. και + 6.75μ.).

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Στάθμη + 6.75μ.)

Για  τον  εξαερισμό  της  Αίθουσας  Πολλαπλών  Χρήσεων  εγκαθίσταται  μία  (1)  μονάδα

αερισμού  με εναλλάκτη αέρα - αέρα  2.000 m3/h.  Από τον εναλλάκτη εκκινούν συνολικά οκτώ (8)

εύκαμπτοι αεραγωγοί εσωτερικής διαμέτρου Φ180mm, τέσσερις (4) από το  plenum προσαγωγής

και  τέσσερις  (4)  από  το  αντίστοιχο  της  απαγωγής  καταλήγοντας  σε  γραμμικά  στόμια

250mmx1000mm των 500 m3/h ( ο καθένας. Η διάταξη των στομίων εξασφαλίζει πως τα τέσσερα

τμήματα του χώρου θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα στην περίπτωση που το Ωδείο

αποφασίσει την διαμερισματοποίηση της Αίθουσας. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση

διαφραγμάτων ρύθμισης παροχής αέρα, κυκλικής διατομής,  διαμέτρου Φ180mm σε όλους τους

αεραγωγούς (προσαγωγής και απαγωγής).

Η  όδευση  των  αεραγωγών  θα  γίνει  σε  ξύλινο  ράφι  πλάτους  90cm,  που  διατρέχει

περιμετρικά όλη την αίθουσα σε απόσταση 20cm από την οροφή του χώρου. Στο ίδιο ράφι μπορεί

να φιλοξενηθεί και το ηλεκτρικό δίκτυο της αίθουσας.

Τόσο οι θέσεις των στομίων και των εναλλακτών όσο και οι διαστάσεις των αεραγωγών και

οι οδεύσεις τους αποτυπώνονται στα σχέδια εξαερισμού (στάθμη + 6.75μ.).

Χώρος Πρόβας Ορχήστρας (στάθμη +3.55μ. - +7.75μ.)

Στο  ηλεκτρομηχανολογικό  πατάρι  (στάθμη  +6.75μ.)  θα  εγκατασταθεί   μία  (1)  μονάδα

αερισμού με εναλλάκτη αέρα - αέρα 1.500 m3/h για το εξαερισμό του χώρου των προβών. Ο χώρος

προβλέπει την φιλοξενία μέχρι 50 μουσικών. Η όδευση των αεραγωγών προσαγωγής και απαγωγής

θα γίνει στον χώρο της ψευδοροφής, και θα συνδέονται μέσω κουτιών κατάλληλων διαστάσεων (βλ.

σχέδια) με το στόμιο που διατρέχει την οροφή του χώρου. Τόσο η θέση του εναλλάκτη όσο και οι

διαστάσεις των αεραγωγών και οι οδεύσεις τους αποτυπώνονται στα σχέδια αερισμού (στάθμη +

6.75μ.).

Τεχνικά Δεδομένα Συστήματος Αερισμού / Εξαερισμού

Κάθε μονάδα αερισμού θα είναι αυτόνομη για αερισμό και εξαερισμό χώρων, συμπαγούς

κατασκευής  με  εναλλάκτη  ανάκτησης  ενέργειας  αέρα  –  αέρα  (ERV),  φίλτρα  αέρα  στο  ρεύμα

προσαγωγής απαγωγής, ανεμιστήρες τύπου PLUG IN με κινητήρες πολλαπλών στροφών, διάφραγμα

παράκαμψης  (δυνατότητα  παράκαμψης  του  εναλλάκτη  κατά  τη  θερινή  περίοδο  όταν  η

θερμοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από την θερμοκρασία αέρα του χώρου)

και μονάδα ελέγχου.



Κάθε  μονάδα  αερισμού  διαθέτει  εναλλάκτη  αέρα-αέρα  σταυρωτής  ροής  για  ανάκτηση

ενέργειας, διαθέτει λειτουργία παράκαμψης, με δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας πάνω από 73%

της απορριπτόμενης θερμότητας. Έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει τόσο σε υποπίεση όσο και

σε υπερπίεση.

Κάθε μονάδα αερισμού θα φέρει ενσωματωμένο αισθητηρίου ποιότητας αέρα CO2.

Κάθε μονάδα θα έχει δυνατότητες επικοινωνίας:

Exoline and Modbαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςus via RS-485, a bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςuilt-in WEB ser) χειριστήριο.  Ενδεικτικούver) χειριστήριο.  Ενδεικτικού via TCP/IP and BACnet/IP και θα συνδεθεί με

το προτεινόμενο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου (BMS).

Κάθε  μονάδα  θα  είναι  πιστοποιημένη  κατά  EUROVENT  απόδοσης,  ενεργειακής  κλάσης

τουλάχιστον  C  και  θα  πληροί  την  Ευρωπαϊκή  Οδηγία  Er) χειριστήριο.  ΕνδεικτικούP  2009/125/EΕ  και  τον  Κανονισμό  (ΕΕ)

1253/2014 (ECODESIGN 2018).

Εγκατάσταση BMS (Building Management Sys).tem).

Στο  κτίριο  τέλος  θα  εγκατασταθεί  σύστημα  BMS για  τον  έλεγχο  του  κλιματισμού.  Αυτό

κρίθηκε απαραίτητο καθώς οι ανάγκες του κτιρίου διαφοροποιούνται έντονα τόσο σε εποχική όσο

και  σε  ημερήσια  βάση.  Το  σύστημα  BMS θα  είναι  υπεύθυνο  για  τον  έλεγχο  της  ενεργειακής

κατανάλωσης,  αλλά  και  για  την  ορθή  χρήση  της  εγκατάστασης  κλιματισμού.  Θα  εξασφαλιστεί

πλήρης επικοινωνία με συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων (BMS) μέσω των

πρωτοκόλλων LonWORKS, BACnet, Modbαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςus. Ο έλεγχος θα γίνεται από μία οθόνη για το σύνολο των

εγκατεστημένων στοιχείων.



ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Φωτιστικά Σώματα και στάθμες φωτισμού

Για τον φωτισμό των χώρων του Ωδείου επιλέχθηκαν έξι (6) τύποι φωτιστικών σωμάτων. Οι

μέσες  στάθμες  φωτισμού  για  κάθε  χώρο ορίστηκαν  (ακολουθώντας  τα  διεθνή  πρότυπα και  τις

Εθνικές Οδηγίες) όπως παρακάτω:

Περιγραφή Χώρου Μέση Ένταση φωτισμού (lx)

Αίθουσες Ωδείου >400

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων >300

Χώρος Προβών >400

Γραφεία Γραμματείας - Δ/νσης   500

Διάδρομοι >150

W.C. >100

Οι  τύποι  των  φωτιστικών  σωμάτων  σε  κάθε  χώρο,  τα  κύρια  τεχνικά  τους  χαρακτηριστικά,  οι

διαστάσεις και οι ποσότητες τους αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα.



Οι  θέσεις  των φωτιστικών σωμάτων φαίνονται  στα  σχέδια  Φωτισμού (Στάθμες  +0.00μ.,

+3.55μ.,  +6.75μ.,  +9.35μ.),  ενώ τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών

Προδιαγραφών, που συνοδεύει την μελέτη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικών σωμάτων Πνευματικού Κέντρου

Φωτιστικό  σώμα  led,  τετράγωνου   σχήματος,  χωρίς  πλαίσιο  κατάλληλο  για

τοποθέτηση σε τοίχο - οροφή, ισχύος 47 W,φωτεινής ροής 5.000lm, διαστάσεων:

603 x 603 x 51 mm και Τ=3.000Κ.

Ενδεικτικός τύπος: Zumtobαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςel/LF3 A 5000-930 QLDESR 42932523

Το φωτιστικό σώμα θα εξασφαλίζει 100% ομοιόμορφος φωτισμός,  θα είναι συγκολλημένο

με λέιζερ MPO+ μικροπυραμιδικό οπτικό. Ισχύς εισόδου φωτιστικού: 47 W, ελεγχόμενο φωτιστικό

DALI με μετατροπέα LED. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας LED διαρκεί 50.000 ώρες προτού η φωτεινή

ροή μειωθεί στο 90% της αρχικής τιμής. Ανοχή χρωματικότητας (αρχικό MacAdam): 3. Φωτεινή ροή

φωτιστικού: 5.000 lm, αποτελεσματικότητα φωτιστικού: 106 lm/W. Χρωματική απόδοση Ra> 90,

θερμοκρασία χρώματος 3.000 K.  Φως υψηλής απόδοσης  βασισμένο σε μικροπυραμιδικό  οπτικό

πολλαπλών επιπέδων MPO+ για διανομή φωτός χωρίς λάμψη με UGR <19 και L65 <3.000 cd/m²

σύμφωνα με το EN 12464: 2011. Μειωμένη φωτεινότητα σε απότομες γωνίες ειδικά σχεδιασμένη

για να μειώνει την αντανάκλαση στις κεκλιμένες οθόνες και να επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία. Υλικό

εξωτερικού   καλύμματος:  υψηλής  ποιότητας  πολυμεθυλομεθακρυλικό.  Υψηλής  ποιότητας

περίβλημα φωτιστικού από φύλλο χάλυβα. Εσωτερικός ακροδέκτης 5 πόλων χωρίς βίδες. Φωτιστικό

ενσύρματο με καλώδια. Διαστάσεις: 603 x 603 x 51 mm, βάρος: 8,5 kg.

Μικροσκοπικό χωνευτό φωτιστικό σώμα led, κυκλικής διατομής  Ø68mm,  ισχύος 11

W,φωτεινής ροής 800lm, Τ=3.000Κ. 

Ενδεικτικός τύπος: Zumtobαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςel/MICROS2 R68 800-930 LDOWFL-DBKBK60818948

Μικροσκοπικό χωνευτό φωτιστικό σώμα οροφής, για ισχυρό φωτισμό. κατανομή φωτός με
καλό έλεγχο της θάμβωσης,ισχύος 11 W, Έγχρωμη απόδοση Ra> 90, θερμοκρασία χρώματος 3000 K,
ζεστό λευκό. Κατανομής  WIDEFLOOD. Ανακλαστήρας: ασημί με μαύρο διακοσμητικό άκρο. Ανοχή
χρωματικότητας  (αρχικό  MacAdam):  3;  Φωτεινή  ροή  φωτιστικού:  800  lm,  αποτελεσματικότητα
φωτιστικού: 73 lm/W; διάρκεια ζωής: 50.000h σε 80% φωτεινή ροή. Προσυναρμολογημένο μοντέλο
αποτελούμενο από φωτιστικό και  μονάδα ελέγχου,  Slave φωτιστικό για έλεγχο  DALI.  Η μονάδα
λαμπτήρα μπορεί να γείρει έως ± 20 °. Ηλεκτρική σύνδεση: ακροδέκτης 5 πόλων. Ισχύς εισόδου
φωτιστικού:  11  W τάση  δικτύου:  220-240V/0/50/60Hz.  Εγκατάσταση  χωρίς  εργαλεία  μέσω  δύο
συνδετήρων στερέωσης σε οροφές πάχους 3–15 mm. Διακοπή οροφής: Ø68mm, βάθος εσοχής: 105
mm. βάρος: 0,25 kg.



Φωτιστικό  σώμα  led,  τετράγωνου   σχήματος,  χωρίς  πλαίσιο  κατάλληλο  για

τοποθέτηση σε τοίχο - οροφή, ισχύος 18 W,φωτεινής ροής 1.550lm, διαστάσεων:

322 x 322 x 51 mm και Τ=3.000Κ.

Ενδεικτικόςτύπος: Zumtobαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςel/LF3 A 1600-940 MINILDESR 42932521

Φωτιστικό σώμα led, τετράγωνου  σχήματος, χωρίς πλαίσιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε

τοίχο  -  οροφή,  100%  ομοιόμορφος  φωτισμός,  MPO+  μικροπυραμιδικό  οπτικό.  Ισχύς  εισόδου

φωτιστικού: 18W, ελεγχόμενο φωτιστικό DALI με μετατροπέα LED. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας LED

διαρκεί  50.000  ώρες  προτού  η  φωτεινή  ροή  μειωθεί  στο  90%  της  αρχικής  τιμής.  Ανοχή

χρωματικότητας  (αρχική  MacAdam):  3.  Φωτεινή  ροή  φωτιστικού:  1.500lm,  αποτελεσματικότητα

φωτιστικού: 90 lm/W. Χρωματική απόδοση Ra> 90, θερμοκρασία χρώματος 3.000 K.. Φως υψηλής

απόδοσης βασισμένο σε μικροπυραμιδικό οπτικό πολλαπλών επιπέδων MPO+ για διανομή φωτός

χωρίς  λάμψη  με  UGR<19  και  L65  <3000  cd/m²  σύμφωνα  με  το  EN 12464:  2011.  Μειωμένη

φωτεινότητα  σε  απότομες  γωνίες  ειδικά  σχεδιασμένη  για  να  μειώνει  την  αντανάκλαση  στις

κεκλιμένες οθόνες και να επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία. Υλικό εξωτερικού  καλύμματος: υψηλής

ποιότητας πολύ-μεθυλομεθακρυλικό.Υψηλής ποιότητας περίβλημα φωτιστικού από φύλλο χάλυβα.

Εσωτερικός ακροδέκτης 5 πόλων χωρίς  βίδες.  Φωτιστικόενσύρματομεκαλώδια.Διαστάσεις:  322  x

322 x 51 mm, βάρος: 2,9 kg.

Κρεμαστό φωτιστικό σώμα led, άμεσου/έμμεσουφωτισμού με λόγο 70:30,  ισχύος

52W, φωτεινής ροής 5.800lm, 4.000Κ, διαστάσεων 1164mmx 267mmx 50mm. 

Ενδεικτικόςτύπος: Zumtobαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςel/LF3 D/I 5900-940 L12 LDEWH 42186946

Κρεμαστό  φωτιστικό  σώμα  led  χωρίς  πλαίσιο,  άμεσου/έμμεσου  φωτισμού  με

μικροπυραμιδικό οπτικό και ξεχωριστά ελεγχόμενο έμμεσο φως για φωτισμό οροφής με κατανομή

φωτόςbαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςatwing. Ισχύς εισόδου φωτιστικού: 52W, ελεγχόμενο φωτιστικό DALI με μετατροπέα LED. Η

διάρκεια ζωής της λυχνίας  LED διαρκεί 50.000 ώρες προτού η φωτεινή ροή μειωθεί στο 90% της

αρχικής  τιμής.  Ανοχή χρωματικότητας (αρχική  MacAdam):  3.  Φωτεινή  ροή φωτιστικού:  5.800lm,

αποτελεσματικότητα φωτιστικού: 112  lm/W. Απόδοση χρώματος  Ra> 90, θερμοκρασία χρώματος

4.000  Κ.  Άμεσος/έμμεσος  φωτισμός  σε  αναλογία  70:30.  Φως  υψηλής  απόδοσης  βασισμένο  σε

πολυεπίπεδο οπτικό μικροπυραμιδικόMPO+ με καθορισμένη εκπομπή φωτός για διανομή φωτός

χωρίς  θάμβωση  με  UGR<19  και  L65  <3.000  cd/m²  σύμφωνα  με  το  EN 12464:  2011.  Μειωμένη

φωτεινότητα σε απότομες  γωνίες  που έχουν σχεδιαστεί  για να μειώνουν την αντανάκλαση στις

κεκλιμένες οθόνες και να επιτρέπουν τη μέγιστη ευελιξία. Ομοιόμορφη έμμεση κατανομή φωτός

βελτιστοποιημένη  για  χαμηλό  ύψος  ανάρτησης  τουλάχιστον  50  cm.  Ομαλή  εξωτερική  διάχυση

υψηλής  ποιότητας  πολυμεθυλομεθακρυλικού.  Υψηλής  ποιότητας  περίβλημα  φωτιστικού

κατασκευασμένο  από φύλλο χάλυβα.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  το κιτ  ανάρτησης  καλωδίου  με

διαφανές καλώδιο σύνδεσης. Μήκος ανάρτησης με συνεχή ρύθμιση.. Διαστάσεις: 1164 x 267 x 50

mm, βάρος: 9 kg.



Φωτιστικό  σώμα  led,  ορθογωνικού   σχήματος,  χωρίς  πλάισιο   κατάλληλο  για

τοποθέτηση σε οροφή, ισχύος 33 W,φωτεινής ροής 5.000lm, διαστάσεων: 1164 x

267 x 51 mm και Τ=3.000Κ. 

Ενδεικτικός τύπος: Zumtobel/LF3 A 3400-940 L12 LDEWH 42186942

Φωτιστικό σώμα led, ορθογωνικού  σχήματος, χωρίς πλαίσιο  κατάλληλο για τοποθέτηση σε

οροφή, 100% ομοιόμορφος φωτισμός,  MPO+ μικροπυραμιδικό οπτικό. Ισχύς εισόδου φωτιστικού:

33W, ελεγχόμενο φωτιστικό  DALI με μετατροπέα  LED. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας  LED διαρκεί

50.000 ώρες προτού η φωτεινή ροή μειωθεί  στο 90% της αρχικής τιμής.  Ανοχή χρωματικότητας

(αρχική MacAdam): 3. Φωτεινή ροή φωτιστικού: 3.380 lm, αποτελεσματικότητα φωτιστικού: 103 lm/

W. Χρωματική απόδοση Ra> 90, θερμοκρασία χρώματος 3.000 K. Φως υψηλής απόδοσης βασισμένο

σε  μικροπυραμιδικό  οπτικό  πολλαπλών  επιπέδων  MPO+  με  καθορισμένη  εκπομπή  φωτός  για

διανομή φωτός χωρίς λάμψη με  UGR<19 και  L65 <3000  cd/m² σύμφωνα με το  EN 12464: 2011.

Μειωμένη φωτεινότητα σε απότομες γωνίες ειδικά σχεδιασμένη για να μειώνει την αντανάκλαση

στις κεκλιμένες οθόνες και να επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία. Υλικό καλύμματος υψηλής ποιότητας

πολυμεθυλομεθακρυλικό.  Υψηλής ποιότητας περίβλημα φωτιστικού κατασκευασμένο από φύλλο

χάλυβα σε λευκό χρώμα. Εσωτερικός ακροδέκτης 5 πόλων χωρίς βίδες. Διαστάσεις: 1164 x 267 x 51

mm, βάρος: 8,5 kg.

Μικροσκοπικό χωνευτό φωτιστικό σώμα led, κυκλικής διατομής  Ø100mm,  ισχύος

21 W,φωτεινής ροής 1700lm, Τ=3.000Κ.

Ενδεικτικός τύπος: Zumtobel/MICROS2 R100 1700-930 LDOWFL-DBKBK 60818954

Μικροσκοπικό χωνευτό φωτιστικό σώμα led. Κατανομή φωτός με καλό έλεγχο της

θάμβωσης. Ισχύς: 21W, Απόδοση χρωμάτων Ra> 90, θερμοκρασία χρώματος 3.000 K, ζεστό λευκό.

Χαρακτηριστικό κατανομής WIDEFLOOD(32 °). Ανακλαστήρας: ασημί με μαύρο διακοσμητικό άκρο.

Ανοχή  χρωματικότητας  (αρχικό  MacAdam):  3;  Φωτεινή  ροή  φωτιστικού:  1.700  lm,

αποτελεσματικότητα  φωτιστικού:  81  lm/W;  διάρκεια  ζωής:  5.0000h σε  80%  φωτεινή  ροή.

Προσυναρμολογημένο μοντέλο αποτελούμενο από φωτιστικό και μονάδα ελέγχου, Slave φωτιστικό

για έλεγχο DALI (μόνο για DALI). Η μονάδα λαμπτήρα μπορεί να γύρει έως ± 20 °. Περίβλημα από

αλουμίνιο  με  μαύρη  επένδυση.  Καθρέφτης  από  αλουμίνιο.Ηλεκτρική  σύνδεση:  ακροδέκτης  5

πόλων. Ισχύς εισόδου φωτιστικού: 21  W τάση δικτύου: 220-240V/0/50/60Hz. Εγκατάσταση χωρίς

εργαλεία  μέσω  δύο  συνδετήρων  στερέωσης  σε  οροφές  πάχους  3–15  mm.  Διακοπή  οροφής:

Ø100mm, βάθος εσοχής: 110 mm. βάρος: 0,55 κιλά.



Σύστημα ελέγχου φωτισμού με πρωτόκολλο KNX

Γενικά

Για την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου φωτισμού στο κτίριο επιλέγεται το σύστημα KNX.

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα μέσω ηλεκτρονικών αισθητηρίων και κατάλληλων ενεργοποιητών θα

ελέγχει την στάθμη φωτισμού στους χώρους των αιθουσών και την έναυση-σβέση των φωτιστικών

σωμάτων με ανίχνευση παρουσίας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι,  W.C κ.λ.π.)

του Ωδείου. 

Όλα τα στοιχεία  της  εγκατάστασης  KNX θα είναι  συνδεδεμένα μεταξύ  τους με καλώδιο

τύπου  bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςus  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  κατασκευαστή.  Για  όλα  τα  εξαρτήματα  που  θα

ενσωματωθούν θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Ο ανάδοχος είναι

υποχρεωμένος να προγραμματίσει το σύστημα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και να

φροντίσει για την εκπαίδευση (αν αυτό κριθεί απαραίτητο) των στελεχών του Ωδείου. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του συστήματος αναλύονται στο τεύχος Τεχνικών

Προδιαγραφών. Ενδεικτικά το σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

Ανιχνευτές κίνησης και στάθμης φωτισμού

Ανιχνευτές  κίνησης  και  στάθμης  φωτισμού  (25τεμ.).  Οι  αισθητήρες  αυτοί  θα  είναι

εγκατεστημένοι στις αίθουσες και πιο συγκεκριμένα από ένας (1) αισθητήρας σε όλες, πλην της

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην οποία θα είναι εγκατεστημένοι τουλάχιστον τέσσερις (4). Οι

αισθητήρες αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για την μετάδοση της πληροφορίας σχετικά με την στάθμη

φωτισμού (και της παρουσίας ατόμων) στον κάθε χώρο. Η επεξεργασία αυτής της πληροφορίας από

το κεντρικό σύστημα θα  μετατρέπεται σε εντολή διατήρησης της στάθμης φωτισμού στο επιθυμητό

επίπεδο φωτισμού, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

 
Ανιχνευτές κίνησης και στάθμης φωτισμού θα έχουν κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά 



χαρακτηριστικά:
 Κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή

 Ανίχνευση 360 μοιρών και για περιοχή μέχρι 64 τ.μ.

 Δύο (2) κανάλια φωτισμού με μία (1) φωτιστική μέτρηση

 Δύο (2) κανάλια παρουσίας με ξεχωριστό set up 

 Κατάλληλος για σύνδεση με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλήρως αυτόματος ή ημιαυτόματος

Ανιχνευτές παρουσίας

Ανιχνευτές παρουσίας (20τεμ.).  Οι αισθητήρες αυτοί είναι εγκατεστημένοι σε όλους τους

κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου (W.C. και διάδρομοι) και είναι υπεύθυνοι για την μετάδοση της

πληροφορίας  σχετικά με  την  της παρουσία  ατόμων στον  κάθε  χώρο.  Η επεξεργασία  αυτής της

πληροφορίας από το κεντρικό σύστημα θα  μετατρέπεται σε εντολή έναυσης ή σβέσης όλων των

φωτιστικών σωμάτων σε κάθε χώρο. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:



Συσκευές σύνδεσης των ανιχνευτών και των συμβατικών μπουτόν.

 Οι συσκευές σύνδεσης των παραπάνω ανιχνευτών καθώς και των συμβατικών μπουτόν

(τουλάχιστον  20τεμ.).  Κάθε  συσκευή  θα  διαθέτει  4  δυαδικές  εισόδους,  όπου  θα  συνδεθούν

συμβατικά μπουτόν αλλά και οι ανιχνευτές παρουσίας.Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα

ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ενεργοποιητής 8 εντολών

Ενεργοποιητές 8 εντολών τουλάχιστον τέσσερις (4) ένας  σε κάθε Ηλεκτρικό Πίνακα ορόφου. Στον 

Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:



Τροφοδοτικά 6W, φωτεινής ροής40mAKNX

Ένα τροφοδοτικό εγκατεστημένο  σε κάθε Ηλεκτρικό Πίνακα Ορόφου. Θα είναι υπεύθυνα για την

τροφοδοσία των ενεργοποιητών.

Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης  KNX θα είναι  συνδεδεμένα μεταξύ τους με καλώδιο
τύπου bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςus σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Για όλα τα εξαρτήματα που
θα ενσωματωθούν θα δοθεί  εγγύηση καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ετών.  Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει το σύστημα σύμφωνα με τις υποδείξεις
της  Επίβλεψης  και  να  φροντίσει  για  την  εκπαίδευση  (αν  αυτό  κριθεί  απαραίτητο)  των
στελεχών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Γενικά

Η παρούσα πρόταση προβλέπει την κατάργηση, μετακίνηση ή/και ανακατασκευή όλων των

W.C. του κτιρίου πλην αυτών των παρασκηνίων και του Cafe.  

Πιο συγκεκριμένα θα καταργηθούν:

- τα W.C. της στάθμης +9.35μ. (Γραφεία Διοίκησης)

- τα W.C. της στάθμης +6.75μ. (Ημιώροφος)

Τα νέα W.C. θα εγκατασταθούν στις στάθμες +0.00μ., +3.55μ. και +6.75μ.. 



Πιο συγκεκριμένα θα ανακατασκευαστούν πλήρως  τα W.C. της στάθμης +0.00μ. ώστε να

φιλοξενήσουν τέσσερα (4) W.C. ανδρών  (το ένα ΑΜΕΑ) και αντίστοιχα τέσσερα (4) γυναικών (το ένα

ΑΜΕΑ) και να εξυπηρετήσουν τόσο τις ανάγκες της  αίθουσας Β. Πυρσινέλας όσο και αυτές του

Ωδείου. Τα νέα  W.C. μετακινούνται σε σχέση με τα υφιστάμενα έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας

νέος διάδρομος εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ πλάτους 2,05μ. ο οποίος συνδέει την κεντρική είσοδο με τον

ανελκυστήρα.

Τα W.C. της στάθμης +3.55μ. ανακατασκευάζονται για να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο

επίπεδο με δύο (2) συνολικά W.C. ένα (1) ανδρών και ένα (1) γυναικών/ΑΜΕΑ.

Τέλος  τα  W.C.  της  στάθμης  +6.75μ.  θα  φιλοξενήσουν  δύο  W.C.  ένα  ανδρών  και  ένα

γυναικών για την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων του Ωδείου.

Εγκατάσταση Ύδρευσης.

Η Εγκατάσταση ύδρευσης σκοπό έχει  την παροχή στην κατάλληλη πίεση των αναγκαίων

ποσοτήτων νερού σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς για τις ανάγκες νερού χρήσης  στο κτίριο. 

Περιλαμβάνεται η κατασκευή όλων των δικτύων σωληνώσεων από την σύνδεση με τους

υφιστάμενους κατακόρυφους σωλήνες  μέχρι τους υδραυλικούς υποδοχείς του κτιρίου καθώς και η

εγκατάσταση και σύνδεση όλων των ειδών κρουνοποιϊας. Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα όργανα

διακοπής,  ρυθμίσεως,  μετρήσεως  και  ελέγχου,  που  απαιτούνται  για  την  πλήρη  λειτουργία  του

δικτύου ύδρευσης.

Στους υφιστάμενους κατακόρυφους σωλήνες θα συνδεθούν οι συλλέκτες από τους οποίους

εκκινεί το δευτερεύον δίκτυο. Το συγκεκριμένο δίκτυο δηλαδή οι σωληνώσεις από τους ανάλογους

συλλέκτες  ύδρευσης  έως  τους  υποδοχείς  (λεκάνες,  νιπτήρες,  κλπ.)  θα  υλοποιηθούν  με

πολυστρωματικούς  πλαστικούς  σωλήνες  δικτυωμένου  πολυαιθυλενίου  εξωτερικής  διαμέτρου

18mm, και πάχους τοιχώματος 2mm, τοποθετημένοι μέσα σε σπιράλ.  Όλες οι σωληνώσεις θα είναι

κατάλληλες για πόσιμο νερό.

Όλες οι σωληνώσεις ύδρευσης θα οδεύουν κάτω από το πάτωμα.

Οι  διατομές  των  σωληνώσεων  καθώς  και  οι  διαδρομές  τους  φαίνονται  αναλυτικά  στα

σχέδια ύδρευσης στις στάθμες  +0.00μ., +3.55μ. και +6.75μ..

Εγκατάσταση αποχέτευσης

Στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης των  υδραυλικών υποδοχέων  του κτιρίου περιλαμβάνεται

η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των σωληνώσεων, υδραυλικών υποδοχέων, σιφωνιών, ειδών

υγιεινής,  αξεσουάρ  λουτρών  καθώς  και  όλων  των  μικροεξαρτημάτων  για  την  υλοποίηση  του

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. 

Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως και  εξαερισμού θα κατασκευασθεί  εξ’  ολοκλήρου

από πλαστικούς σωλήνες PVC πιέσεως 6 Atm, βαρέως τύπου κατά ΕΛΟΤ 686/Β.  Οι εγκαταστάσεις

αποχέτευσης θα είναι σε όλη τους την έκταση στεγανές για τις αναπτυσσόμενες πιέσεις τόσο των

υγρών όσο και των αερίων μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα τοποθετούνται

με ενιαία κλίση



 Η κλίση δεν θα ξεπερνάει το 5%. Αλλαγές διευθύνσεως θα υλοποιούνται μόνο με ειδικά

τεμάχια 15, 30, 45 μοιρών. Όλες οι συνδέσεις και διακλαδώσεις θα γίνονται με ειδικά τεμάχια. 

Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες κατακόρυφες σωληνώνεις του κτιρίου τόσο αυτές της

αποχέτευσης όσο και αυτές του εξαερισμού.

Εκτός από αυτά που φαίνονται στα σχέδια, θα τοποθετηθούν επίσης πώματα καθαρισμού,

οσμοπαγίδες όπου υποδείξει η επίβλεψη του έργου. 

Οι διατομές των σωληνώσεων του δικτύου και οι διαδρομές τους φαίνονται αναλυτικά στα

σχέδια Αποχέτευσης στις στάθμες  +0.00μ., +3.55μ. και +6.75μ..

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  32 KWp.          

Γενικά

Έχοντας  ως  στόχο  όχι  μόνο  την  Ενεργειακή  Αναβάθμιση  του  κτιρίου  του  Πνευματικού

Κέντρου, αλλά και την Ενεργειακή Αυτονομία του, προτείνεται  η εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού

συστήματος 32  KWp, για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω της

εφαρμογής  του  ενεργειακού  συμψηφισμού  (Net  Meter) χειριστήριο.  Ενδεικτικούing),  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.

ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) Υπουργική Απόφαση με την οποία  θεσπίστηκε η

ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από αυτοπαραγωγούς. 

Επειδή  ο  ενεργειακός  συμψηφισμός  πραγματοποιείται  σε  ετήσια  βάση  και  τυχόν

πλεόνασμα  παραγόμενης  ενέργειας  μετά τον  ετήσιο  συμψηφισμό δεν  αποζημιώνεται,  η  ετήσια

παραγόμενη  από το Φ/Β  σύστημα  ενέργεια  δεν  ενδείκνυται  να  υπερβαίνει  τη  συνολική  ετήσια

κατανάλωση, κατά την έννοια ότι δεν προκύπτει κάποιο όφελος για τον αυτοπαραγωγό. 

Επομένως,  η  ισχύς  του  Φ/Β  συστήματος  θα  πρέπει  να  επιλέγεται  με  βάση  τις  ετήσιες

ενεργειακές ανάγκες. Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου είναι της τάξης των 42.300 Κwh

το χρόνο. 

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η θέση του κτιρίου (πολύ κοντά στην Λίμνη), των

ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών (ομίχλη  κατά τις  πρωινές  ώρες)  αλλά και  λόγο της γειτνίασης  με

υπερυψωμένο χώρο (με αποτέλεσμα την τμηματική  σκίαση τις  απογευματινές  ώρες)  επιλέγεται

απόδοση  1.320  KWh  /  KWp  (ενώ  τα  δεδομένα  της  Ηλιακής  Ακτινοβολίας  της  περιοχής  μας

αποδίδουν 1658 KWh / KWp). 

Ύστερα  από  τα  παραπάνω   προκύπτει  η  διαστασιολόγηση  της  εγκατάστασης  ως  εξής:  

42.300 / 1.320 = 32,045 KWp .

Με δεδομένα τον  προσανατολισμό του κτιρίου, τις σκιάσεις  και την επιφάνεια της οροφής

επιλέχθηκε η εγκατάσταση  80 Panels διαστάσεων 2,00m χ 1,00m περίπου, ισχύος 405 Wp έκαστο

και έναν (1) ή περισσότερους Μετατροπείς που θα μπορούν να παράγουν ενέργεια μεγαλύτερη των

32 KW.  Επιλέχθηκε μια τοπολογία των δεκαέξι (16) εν σειρά πλαισίων ανά Str) χειριστήριο.  Ενδεικτικούing,  καθώς με αυτή οι

περισσότεροι Μετατροπείς μπορούν  να παράγουν την μέγιστη ενέργεια. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικά χαρακτηριστικά Φωτοβολταϊκά panels).



Τα  προς  εγκατάσταση  Φωτοβολταϊκά  Πλαίσια  θα  είναι  Τεχνολογίας  μονοκρυσταλλικού

πυριτίου, εβδομήντα δύο (72) κυψελών και Ενεργειακής απόδοσης 405 Wpέκαστο,ιδίου μοντέλου

δηλαδή να ανήκουν στην  ίδια  σειρά του ίδιου κατασκευαστή,  με ίδια  τεχνικά –  ηλεκτρολογικά

χαρακτηριστικά (ονομαστικά) κ ίδιες εξωτερικές διαστάσεις. 

Τα ΦΒ πλαίσια  θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE και η κατασκευή τους να είναι

σύμφωνη με τα πρότυπα IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2, IEC 62716, IEC 61701, IEC 62804 (ή

ισοδύναμα). 

Ο κατασκευαστικός οίκος αυτών θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001, ISO 14001 και ISO 50001. 

Εγγυήσεις ΦΒ πλαισίων: 97% (τουλάχιστον) της ονομαστικής ισχύος για τη περίοδο των δύο

(2) πρώτων ετών, 90% (τουλάχιστον) της ονομαστικής ισχύος για τη περίοδο των δέκα (10) πρώτων

ετών, 85% (τουλάχιστον) της ονομαστικής ισχύος για τη περίοδο των δεκαπέντε (15) πρώτων ετών,

80% (τουλάχιστον) της ονομαστικής ισχύος για τη περίοδο των εικοσιπέντε (25) πρώτων ετών.

10 έτη (τουλάχιστον) εργοστασιακή εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο.

Το πλαίσιο των ΦΒ πλαισίων θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο. 

Τα ΦΒ πλαίσια θα πρέπει να διαθέτουν στην εμπρόσθια όψη μηχανική αντοχή σε στατικό

φορτίο τουλάχιστον 5400Pa. 

Θα διαθέτουν αντοχή σε μέγιστη τάση 1000volt DC και θερμοκρασιακό συντελεστή μείωσης

της ισχύος P μικρότερο ή ίσο με 0,39 %/⁰C ( <= 0,39 %/⁰C  ). C ( <= 0,39 %/⁰C ( <= 0,39 %/⁰C  ). C  ). 

Το  κυτίο  σύνδεσης  (junctionbαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςox)  θα  πρέπει  να  διαθέτει  τουλάχιστον  τρεις  (3)  διόδους

bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςypass και βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP67. 

Κάθε ΦΒ πλαίσιο θα έχει απόκλιση από την ονομαστική ισχύ >= ±3%.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τα στοιχεία με τις μετρήσεις απόδοσης για

κάθε ΦΒ πλαίσιο σε STC (flash r) χειριστήριο.  Ενδεικτικούepor) χειριστήριο.  Ενδεικτικούts) σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία Excel). Επίσης ο Ανάδοχος

είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης των ΦΒ πλαισίων σύμφωνα με το

εγχειρίδιο εγκατάστασης της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η διάταξη των ΦΒ πλαισίων θα είναι κατακόρυφη. 

Μετατροπέας (Inverter)

Οι  Μετατροπείς   θα  διαθέτουν  τουλάχιστον  τρείς  (3)  εισόδους  (MPP  tr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούacker) χειριστήριο.  Ενδεικτικού)  με  την

δυνατότητα σύνδεσης έξη ( 6 ) Str) χειριστήριο.  Ενδεικτικούingsκαι θα έχουν απόδοση % > 98 %.

Οι Μετατροπείς θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εξωτερικό περιβάλλον με βαθμό

προστασίας τουλάχιστον IP65. 

Οι Μετατροπείς θα διαθέτουν διακόπτη DC και AC . 

Οι Μετατροπείς θα έχουν την δυνατότητα να παράγουν το 100% της ονομαστικής ισχύος

εξόδου τους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40⁰C ( <= 0,39 %/⁰C  ). C, χωρίς περιορισμό μείωσης ισχύος λόγω υψηλής

θερμοκρασίας (Temper) χειριστήριο.  Ενδεικτικούatur) χειριστήριο.  Ενδεικτικούeder) χειριστήριο.  Ενδεικτικούating).

Η  ψύξη  του  Μετατροπέα  (  Μετατροπέων  )  θα  είναι  ελεγχόμενη,  με  ροή  αέρα  από

ανεμιστήρα. 



Οι  Μετατροπείς  θα  διαθέτουν  προστασία  αντίστροφης  πολικότητας  DC  και  δυνατότητα

μέγιστης  τάσης  εισόδου  DC  τουλάχιστον  950volt.  Όλοι  οι  Μετατροπείς  θα  είναι  της  ίδιας

κατασκευάστριας εταιρείας( εάν χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός). 

Οι Μετατροπείς θα διαθέτουν προστασία κατά της νησιδοποίησης κατά DIN VDE 0126-1-1. 

Οι προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας στην

έξοδο του αντιστροφέα θα πρέπει να είναι οι εξής: Τάση : από +15% έως -20% επί της ονομαστικής

(230V) Συχνότητα : ± 0,5 Hz της ονομαστικής (50Hz) με πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των

πιο πάνω ορίων ο Μετατροπέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές

ρυθμίσεις: θέση εκτός του Μετατροπέα σε 0,5 secεπανάζευξη του Μετατροπέα μετά από 3 min. Η

ολική αρμονική παραμόρφωση του ρεύματος των μετατροπέων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%

καθώς  επίσης  η  έγχυση  του  συνεχούς  ρεύματος  θα  πρέπει  να  περιορίζεται  στο  0,5%  του

ονομαστικού. Οι Μετατροπείς θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη με

δυνατότητα επέκτασης αυτής.

Η θέση εγκατάστασης των Μετατροπέων θα είναι στο πίσω μέρος των μεταλλικών βάσεων,

στη βόρεια πλευρά. 

Ο  Μετατροπέας  είτε  μέσω   εξωτερικού  πολυπλέκτη  είτε  ενσωματωμένου  να  μας  δίνει

επίσης την δυνατότητα να μπορούμε να βλέπουμε και τα έξι (6 )str) χειριστήριο.  Ενδεικτικούings ξεχωριστά , και όχι μόνο

τρείς (3) εισόδους την κατάσταση λειτουργίας , τα ρεύματα εισόδου κ.λ.π . Επίσης στην περίπτωση

που  υπάρξει  πρόβλημα  σε  κάποιο  από  τα  str) χειριστήριο.  Ενδεικτικούingsθα  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  τεθεί  εκτός

( αποσύνδεση ) το str) χειριστήριο.  Ενδεικτικούing που παρουσιάζει πρόβλημα και ο Μετατροπέας να συνεχίσει να παράγει

ενέργεια έστω και με μειωμένο φορτίο αναπροσαρμόζοντας από μόνος του την απόδοση του DC/AC

. 

Δεν θα απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας ο Μετατροπέας μέχρι την αποκατάσταση της

βλάβης.Για  το  λόγο  αυτό  όπως  φαίνεται  και  στο  μονογραμμικό  διάγραμμα  (σχέδιο  2)

εγκαθίστανταιτετραπολικοίμικροαυτόματοι  για  να  τίθεται  εκτός  λειτουργίας  το  str) χειριστήριο.  Ενδεικτικούing  που

παρουσιάζει πρόβλημα. Αν δεν διακόψει το κύκλωμα ο μικροαυτόματος ο Μετατροπέας θα τεθεί

εκτός λειτουργίας σε 2,5 δευτερόλεπτα.

Σύστημα Τηλεδιάγνωσης – Τηλεδιαχείρισης

Το  σύστημα  Τηλεδιαχείρισης  θα  κατασκευαστεί  από  τον  ίδιο  οίκο  με  αυτόν  του

Μετατροπέα.

Το σύστημα Τηλεδιαχείρισης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα μέσω RS – 485 σύνδεσής να

μπορεί να επικοινωνεί και με τον υπόλοιπο εξοπλισμό  που θα τοποθετηθεί στην οροφή του κτιρίου

(μετρητής Ενέργειας), όπως και μέσω του Rοuter) χειριστήριο.  Ενδεικτικού του κτιρίου να μπορεί να επικοινωνεί με κεντρικό

σύστημα τηλεδιαχείρισης  και  με πιθανό μελλοντικό κεντρικό ολοκληρωμένο σύστημα SCADA με

πρωτόκολλο MBUS - TCP.Το Σύστημα Τηλεδιαχείρισης θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζει το

πρωτόκολλο MBUS – TCP, ώστε να μπορεί να συνδεθεί  με πιθανό κεντρικό ολοκληρωμένο σύστημα

SCADA (μελλοντική επέκταση).





ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ  & ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΜΕΑ

Γενικά

Για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους του κτιρίου θα 

εγκατασταθούν οι παρακάτω μηχανισμοί: 

 Μηχανικός  ανελκυστήρας  τύπου  MRL  για  την  σύνδεση  όλων  των

επιπέδων του κτιρίου.  

Ο μοναδικός ανελκυστήρας του κτιρίου βρίσκεται στο κεντρικό κλιμακοστάσιο και συνδέει

τις στάθμες +0.00μ., +3.55μ. και +9.35μ..  δεν πληροί τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ. Πιο συγκεκριμένα

τόσο ο θάλαμός του όσο και το άνοιγμα των θυρών του είναι εκτός προδιαγραφών, που απαιτούν

διαστάσεις θαλάμου: 1,40μ (B) x 1,10μ (Π) και άνοιγμα θυρών 0,90μ..

Περαιτέρω δε το φρεάτιο του ανελκυστήρα δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει θάλαμο με τις

παραπάνω  διαστάσεις.  Η  παρούσα  μελέτη  προκειμένου  να  αντιμετωπίσει  το  συγκεκριμένο

πρόβλημα προτείνει  την κοπή  πλάκας σε όλες τις στάθμες από τις οποίες διέρχεται ο θάλαμος

(στάθμες +0.00, +3.55μ., +6.75μ. και +9.35μ.) ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την

φιλοξενία του θαλάμου. 

Ο  νέος  που  θα  εγκατασταθεί  θα  είναι  μηχανικός  τύπου  MRL και  θα  παραδοθεί  με  το

κατάλληλο πιστοποιητικό ελέγχου (ΕΝ 81.70/ΕΝ81.20). Επιπλέον των παραπάνω, ο ανελκυστήρας

θα έχει μία επιπλέον στάση (σε σχέση με τον υφιστάμενο) αυτή του ημιώροφου  (στάθμη +6.75μ.).

Η νέα αυτή στάση, σε συνδυασμό με την υπερυψωμένη γέφυρα, εξασφαλίζει προσβασιμότητα για

ΑΜΕΑ στον χώρο της Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (πρόσβαση ανύπαρκτη μέχρι σήμερα). 

Πριν την εγκατάσταση του ανελκυστήρα θα προηγηθεί η αποξήλωση του υφιστάμενου και η

μεταφορά του σε θέση που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα ακολουθούν:

- Πρότυπα εγκατάστασης: EN 81.20, EN 81.70

- Διαστάσεις θαλάμου: 1,40μ (B) x 1,10μ (Π)

- Άτομα οκτώ (8)

- Θύρες: Αυτόματες τηλεσκοπικές με καθαρό άνοιγμα 0,90 μ

- 4 στάσεις

- Διαδρομή θαλάμου: ~ 9,85μ

- Υλικό θαλάμου: βαμμένος με Η/Β σε χρώμα επιλογής της τεχνική υπηρεσίας

- Υλικό θυρών: βαμμένες με Η/Β σε χρώμα επιλογής της τεχνική υπηρεσίας

- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου/εποπτείας του ανελκυστήρα

- Έλεγχος της θέσης του θαλάμου μέσω abαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςsoluteencoder) χειριστήριο.  Ενδεικτικού

- Μηχανή κατάλληλης ισχύος χωρίς μειωτήρα που θα το τοποθετηθεί στο άνω μέρος του 

φρεατίου

- Παράδοση με το κατάλληλο πιστοποιητικό ελέγχου (ΕΝ 81.70/ΕΝ81.20)

- Εγχειρίδια λειτουργίας του πίνακα στα Ελληνικά



Σχέδιο: Κάτοψη μηχανικού ανελκυστήρα τύπου MRL

 Αναβατόριο  κατακόρυφης  ανύψωσης  για  τον  εκθεσιακό  χώρο

(Στάθμη +3.55m)

Πρόκειται για πλατφόρμα που συνδέει τα δύο επίπεδα του εκθεσιακού χώρου που έχουν

υψομετρική  διαφορά  60εκ..  Η  διαμπερής  πλατφόρμα  θα  εγκατασταθεί  όπως  φαίνεται  στο

Αρχιτεκτονικό σχέδιο της στάθμης +3.55μ. στο δεξί άκρο της σκάλας (κάτω από την καταργούμενη

σκάλα που οδηγεί στον ημιώροφο) και θα έχει διαστάσεις: 1,20 μ (Β)  x 0,90 μ (Π) και ανυψωτική

ικανότητα: 250 κιλά. Ακολουθούντα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναβατορίου:

11.  Διαστάσεις πλατφόρμας: 1,20 μ (Β) x 0,90 μ (Π)

12. Διαμπερής πλατφόρμα 

13. Ανυψωτική ικανότητα: 250 κιλά

14. Ταχύτητα λειτουργίας: 0,10 m/sec

15. Διαδρομή πλατφόρμας: 0,60 m

16. Βαμμένο σε χρώμα που θα επιλέξει η τεχνική υπηρεσία 

17. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ,

18. Υδραυλική ή μηχανική λειτουργία

19. 2 στάσεις

20. Γυάλινη θύρα στον πρώτο όροφο: (1,10 μέτρο ύψος) 

Σχέδιο 1 Κάτοψη του μηχανικού ανελκυστήρα τύπου MRL



 Ανυψωτική  πλατφόρμα  για  ευθεία  σκάλα  για  την  σύνδεση  της

Αίθουσας με την Σκηνή (Στάθμη -1.00m)

Πρόκειται  για  πλατφόρμα που συνδέει  την Θεατρική Αίθουσα,   με  την Σκηνή μέσω της

σκάλας  στον  παράπλευρο  διάδρομο.  Τόσο  ο   βραχίονας  όσο  και  η  ράμπα  θα  παραμένουν

αναδιπλωμένοι  στις  τερματικές  θέσεις.  Ακολουθούν τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  της  ανυψωτικής

πλατφόρμας:

 Ηλεκτρικά κινούμενα με αλυσίδα

 Ταχύτητα <= 0,08 M/sec

 Πλατφόρμα με ηλεκτρική αναδίπλωση ( ο βραχίονας και η ράμπα θα παραμένουν 

αναδιπλωμένοι στις τερματικές θέσεις)

 2 στάσεις

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ,

 Σκάλα – αναβατόριο για την σύνδεση του κεντρικού Φουαγιέ με τα

παρασκήνια (Στάθμη +0.00m)

Πρόκειται για σκάλα που μετατρέπεται σε πλατφόρμα ανύψωσης και συνδέει την κεντρική

είσοδο με την Σκηνή και τα παρασκήνια. Οι διαστάσεις της είναι: Πλάτος /Μήκος  1,20 μ/1,00μ.

Ακολουθούν τα  τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Η σκάλα θα μετατρέπεται σε πλατφόρμα ανύψωσης 

2. Ταχύτητα ανύψωσης: 0,05 m/sec

3. Πλάτος πλατφόρμας: 1,20 μ

4. Μήκος πλατφόρμας: 1,50 μ

5. Διαδρομή πλατφόρμας: 1,00 μ

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ,



ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Γενικά

Στον χώρο του Ωδείου προβλέπεται η εγκατάσταση έξι  (6)  συνολικά αυτόματων Θυρών.

Πρόκειται για υποδομή, που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη είσοδο/έξοδο τόσο των ΑΜΕΑ όσο και

του  συνόλου  των μαθητών  και  των επισκεπτών,  σε  όλα τα  τμήματα  του  Ωδείου.  Επιπλέον  δε,

εξασφαλίζεται η απαραίτητη λειτουργική απομόνωση των  χώρων χωρίς τον αποκλεισμό τους, ο

περιορισμός  της   μετάδοσης  ανεπιθύμητων  ήχων  και  θορύβου  μεταξύ  των  χώρων  χωρίς  τον

περιορισμό της θέας ή του φυσικού φωτισμού.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση:

 Δύο (2) αυτόματων μονόφυλλων θυρών με ένα σταθερό τμήμα στην στάθμη +9.35μ., για τον

διαχωρισμό του Κεντρικού Κλιμακοστασίου από τις Αίθουσες Διδασκαλίας.

 Δύο (2) αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες στην στάθμη +6.75μ. εκατέρωθεν της υπερυψωμένης

γέφυρας   για  τον  διαχωρισμό  της  τόσο  από  το  κλιμακοστάσιο  όσο  και  από   την  Αίθουσα

Πολλαπλών Χρήσεων.

 Μία (1) αυτόματη μονόφυλλη πόρτα με δύο σταθερά τμήματα στην στάθμη +6.75μ., για τον

διαχωρισμό των Γραφείων της Γραμματείας από το Κλιμακοστάσιο. 

 Μία (1) αυτόματη τηλεσκοπική πόρτα στην στάθμη +3.55μ.  για τον διαχωρισμό του Εκθεσιακού

χώρου από το κλιμακοστάσιο.

 Δύο (2) αυτόματες πόρτες για την κεντρική είσοδο του Ωδείου στην στάθμη +3.55μ.. Οι πόρτες

θα είναι δίφυλλες με δύο σταθερά τμήματα.

 Οι διαστάσεις και οι θέσεις τους αποτυπώνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια των αντίστοιχων

σταθμών, ενώ τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ακολουθούν:

Αυτόματη πόρτα μονόφυλλη με ένα σταθερό μέρος (Πόρτες αιθουσών)

Περιγραφή:   Ψηφιακά  ελεγχόμενος  μηχανισμός  κίνησης  για  απαλή  και  αθόρυβη  κίνηση  των

θυρόφυλλων και μεγάλη διάρκεια ζωής των μηχανικών εξαρτημάτων της πόρτας. 

Αυτοκαθαριζόμενα ράουλα ολίσθησης. 

Προστασία έναντι ανύψωσης των θυρόφυλλων (anti-tilt).

Βάρος θυρόφυλλων 1 x 120 kg (1-φυλλη) ή 2 x 120 kg (2-φυλλη).

Ύψος μηχανισμού 100 cm. Ισχύς 150 W.

Καθαρό πλάτος πόρτας:1.200 mm με ένα σταθερό τμήμα 1.400mm.

Ταχύτητα ανοίγματος (max.) 0,8 m/s.

Ταχύτητα κλεισίματος (max.) 0,8 m/s.

Ρυθμιζόμενη παραμονή στην ανοικτή θέση 0-60 sec. 

Κλείδωμα  στον  οδοντωτό  ιμάντα  του  μηχανισμού  μέσω  ενσωματωμένης  ηλεκτρομαγνητικής

κλειδαριάς.

Αναστροφή κίνησης σε περίπτωση εύρεσης εμποδίου κατά το κλείσιμο. 

Μέγιστη δύναμη κλεισίματος 150 N.

Μνήμη βλαβών μηχανισμού, μνήμη στατιστικών λειτουργίας, δυνατότητα softwar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούeupdate.

Δυνατότητα σύνδεσης στην πυρανίχνευση του κτιρίου.



Κάλυμμα  μηχανισμού  και  αλουμίνια  βαμμένα  ηλεκτροστατικά  σε  χρώμα  RAL  επιλογής  της

Επίβλεψης.  

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακράς διάρκειας ζωής.

Λειτουργία  εισόδου  και  εξόδου  με  εντολή  από  δύο  r) χειριστήριο.  Ενδεικτικούadar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού  νέας  γενιάς,  με  ενσωματωμένη

φωτοκουρτίνα στο εξωτερικό (κατά EN 16005, Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο το οποίο είναι σε ισχύ από

τον Απρίλιο του 2013).

Έξι (6) θέσεις λειτουργίας: Αυτόματη,  Κλειδωμένη,  Μόνιμα  Ανοικτή,  Μερικό  Άνοιγμα,  Μόνο

Έξοδος  (για  αποφυγή  εισόδου  νέων  επισκεπτών  το  βράδυ  όταν  κλείνει  το  κτίριο)  και  Off

(χειροκίνητη λειτουργία).

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  η  προσκόμιση,  η  εγκατάσταση,  η  σύνδεση  και

οποιαδήποτε οικοδομική ή ηλεκτρομηχανολογική εργασία απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση

και δοκιμή της αυτόματης θύρας.

Αυτόματη Πόρτα Τηλεσκοπική (πόρτες γέφυρας - χώρου εκδηλώσεων)

Περιγραφή: Τηλεσκοπικός οδηγός δύο φύλλων έως 1000+1000mm που ανοίγουν  προς τα

αριστερά.Ψηφιακά  ελεγχόμενος  μηχανισμός  κίνησης  για  απαλή  καιαθόρυβη  κίνηση  των

θυρόφυλλων και μεγάλη διάρκεια ζωής των μηχανικών μερών της πόρτας. Ψηφιακή ρύθμιση των

λειτουργιών της πόρτας όπως ταχύτητες,χρόνος παραμονής στην ανοικτή θέση κλπ. και διαρκείς

έλεγχοςκαι αυτορύθμιση για την διατήρηση των αρχικών ρυθμίσεων, διαστάσεις μηχανισμού 70 x

247 x 2.340mm Υ/Β/Μ.

Λειτουργία εισόδου και εξόδου με εντολή από αισθητήρα κίνησης. 

Ένα ζεύγος φωτοδιόδων ασφαλείας.

Δυνατότητα  προγραμματισμού  για  αυτόματο  άνοιγμα  σε  περίπτωση  διακοπής  ρεύματος  μέσω

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μακράς διάρκειας ζωής.

Συρόμενα θυρόφυλλα με περιμετρικά προφίλ αλουμινίου και υαλοπίνακα ασφα-λείας Secur) χειριστήριο.  Ενδεικτικούit

ή Tr) χειριστήριο.  Ενδεικτικούiplex πάχους 10 mm

Κάλυμμα μηχανισμού και αλουμίνια βαμμένα ηλεκτροστατικά σε RAL επιλογής της Υπηρεσίας

Χειρισμός : Επίτοιχος διακόπτης επιλογής 5 λειτουργιών δηλ. Αυτόματη,  κλειδωμένη,

Μόνιμα Ανοικτή, Μόνο Έξοδος και Μερικό Άνοιγμα.

Προαιρετικός Δεύτερο ζεύγος φωτοδιόδων ασφαλείας εξοπλισμός :

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  η  προσκόμιση,  η  εγκατάσταση,  η  σύνδεση  και

οποιαδήποτε οικοδομική ή ηλεκτρομηχανολογική εργασία απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση

και δοκιμή της αυτόματης θύρας.



Αυτόματη Πόρτα Μονόφυλλη με 2 σταθερά μέρη (πόρτα Γραμματείας)

Περιγραφή:   Ψηφιακά  ελεγχόμενος  μηχανισμός  κίνησης  για  απαλή  και  αθόρυβη  κίνηση  των

θυρόφυλλων και μεγάλη διάρκεια ζωής των μηχανικών εξαρτημάτων της πόρτας. 

Αυτοκαθαριζόμενα ράουλα ολίσθησης. 

Προστασία έναντι ανύψωσης των θυρόφυλλων (anti-tilt).

Βάρος θυρόφυλλων 1 x 120 kg (1-φυλλη) ή 2 x 120 kg (2-φυλλη).

Ύψος μηχανισμού 100 cm. Ισχύς 150 W.

Καθαρό πλάτος πόρτας:1.000 mm και δύο σταθερά τμήματα εκατέρωθεν όπως στα σχέδια.

Ταχύτητα ανοίγματος (max.) 0,8 m/s.

Ταχύτητα κλεισίματος (max.) 0,8 m/s.

Ρυθμιζόμενη παραμονή στην ανοικτή θέση 0-60 sec. 

Κλείδωμα  στον  οδοντωτό  ιμάντα  του  μηχανισμού  μέσω  ενσωματωμένης  ηλεκτρομαγνητικής

κλειδαριάς.

Αναστροφή κίνησης σε περίπτωση εύρεσης εμποδίου κατά το κλείσιμο. 

Μέγιστη δύναμη κλεισίματος 150 N.

Μνήμη βλαβών μηχανισμού, μνήμη στατιστικών λειτουργίας, δυνατότητα softwar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούeupdate.

Δυνατότητα σύνδεσης στην πυρανίχνευση του κτιρίου.

Κάλυμμα  μηχανισμού  και  αλουμίνια  βαμμένα  ηλεκτροστατικά  σε  χρώμα  RAL  επιλογής  της

Επίβλεψης.  

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακράς διάρκειας ζωής.

Λειτουργία  εισόδου  και  εξόδου  με  εντολή  από  δύο  r) χειριστήριο.  Ενδεικτικούadar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού  νέας  γενιάς,  με  ενσωματωμένη

φωτοκουρτίνα στο εξωτερικό (κατά EN 16005, Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο το οποίο είναι σε ισχύ από

τον Απρίλιο του 2013).

6 θέσεις λειτουργίας: Αυτόματη,  Κλειδωμένη,  Μόνιμα  Ανοικτή,  Μερικό  Άνοιγμα,  Μόνο  Έξοδος

(για  αποφυγή εισόδου νέων  επισκεπτών  το  βράδυ όταν  κλείνει  το  κτίριο)  και  Off (χειροκίνητη

λειτουργία).

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  η  προσκόμιση,  η  εγκατάσταση,  η  σύνδεση  και

οποιαδήποτε οικοδομική ή ηλεκτρομηχανολογική εργασία απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση

και δοκιμή της αυτόματης θύρας.

Αυτόματη Πόρτα Κεντρικής Εισόδου, Δίφυλλη με 2 σταθερά μέρη (πόρτα με διπλό μοτέρ)

Υαλόθυρα δίφυλλη από διπλό υαλοστάσιο  ενδεικτικού συνολικού πάχους 22 mm, με δύο σταθερά

και δύο συρόμενα φύλλα και αυτόματο μηχανισμό κίνησης συρόμενων θυρών. Το συνολικό άνοιγμα

μήκους  378cm κα  ύψους  230cm θα  χωριστεί  σε  τέσσερα  ισομήκη  τμήματα  των 90cm.  Τα δύο

σταθερά  τμήματα   θα  βρίσκονται  στα  δύο  άκρα  του  ανοίγματος,  ενώ  τα  δύο  κεντρικά  θα

ανοιγοκλείνουν  με  αυτόματο  μηχανισμό  συρόμενων  θυρών.  Όλα  τα  υαλοστάσια  (σταθερά  &

συρόμενα) θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 Εξωτερικό: Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας 3mm+3mmClimax1(4 ΕΠΟΧΩΝ)



 Διάκενο: 9mm Ar) χειριστήριο.  Ενδεικτικούgon

 Εσωτερικό: ΤΡΙΠΛΕΞ 3mm+3mm

 Συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας: (W/m2K = 1,5)

Όλα  τα  τμήματα  σταθερά  ή  μη  θα  είναι  πλαισιωμένα  από  προφίλ  ανοδειωμένου  αλουμινίου,

βαμμένο σε απόχρωση Ral επιλογής της επιβλέπουσας αρχής. 

Τα χαρακτηριστικά του αυτόματου μηχανισμού κίνησης των θυρών θα είναι τα παρακάτω:

 Έλεγχος και πιστοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 18650.

 Μετασχηματιστής: Εξέλιξη χαμηλού θορύβου και ισχύς 200 W.

 Σύστημα ολίσθησης: ενσωματωμένες βούρτσες οι οποίες καθαρίζουν συνεχώς τα ράουλα 

(αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ολίσθησης)

 Μπαταρία NiMH δίνει τη δυνατότητα προσωρινού ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας σε 

περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.

 Κινητήρας: Διπλός 2χ300 Ncm με κλειστό σασμάν, χαμηλού θορύβου.

 Ελάχιστο βάρος ανά φύλλο πόρτας 120Kgr) χειριστήριο.  Ενδεικτικού.

 Μέγιστη ταχύτητα ανοίγματος: 0,7m/sec

 Μέγιστη ταχύτητα ανοίγματος κλεισίματος: 0,7m/sec

 Δυνατότητα σύνδεσης σε αεροκουρτίνα (όταν υπάρχει) ώστε αυτή να δουλεύει μόνο όταν η 

πόρτα είναι ανοικτή.

 Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  η  προσκόμιση,  η  εγκατάσταση,  η  σύνδεση  και

οποιαδήποτε οικοδομική ή ηλεκτρομηχανολογική εργασία απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση

και δοκιμή της αυτόματης θύρας. 

  



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Β. ΠΥΡΣΙΝΕΛΑΣ

Ακουστικό Κέλυφος Ορχήστρας

Γενικά 

Το Ακουστικό Κέλυφος της Ορχήστρας, το οποίο αποτελείται από Ρυθμιζόμενα Ακουστικά

Πάνελ Οροφής και Κάθετους Κινητούς Ακουστικούς Πύργους, αποτρέπει τον ήχο που παράγετε στη

σκηνή να διαχέεται στο πίσω μέρος και τα πλαϊνά μέρη της,καθώς επίσης  βοηθάει όλα τα μέλη της

ορχήστρας  να  ακούνε  καλύτερα  τον  ήχο  που  παράγουν.  Επιπλέον  το  Ακουστικό  Κέλυφος  της

Ορχήστρας μεταφέρει τον ήχο που παράγετε στη σκηνή με απόλυτη ευκρίνια και πιστότητα στο

ακροατήριο, καθώς επίσης και με ένταση, χωρίς τη χρήση μικροφώνων ή κάθε άλλης ηλεκτρονικής

συσκευής αναπαραγωγής ήχου.

Γενικά Χαρακτηριστικά Κατασκευής Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας.

Το  Ακουστικό  Κέλυφος  της  ορχήστρας  πρέπει  να  είναι  πρότυπα  σχεδιασμένο  από

τυποποιημένα  ακουστικά  πάνελ,  με  ελάχιστο  STC (SoundTr) χειριστήριο.  ΕνδεικτικούansmissionClass)  20,  για  να

ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  κάθε  παράστασης,  έτσι  ώστε  να  συνδυάζει  το  μέγιστο  εύρος

ακουστικών συγχνοτήτων που παράγονται και να τις αντανακλά με ένταση τόσο στο κοινό όσο και

στους ερμηνευτές.

Ο εσωτερικός πυρήνας κάθε πάνελ αποτελείται υλικό 38 mm, με ανοιχτό γεωμετρικό σχέδιο

από  κυψελωτά  κατακόρυφα  τοιχώματα,  τα  οποία  εναλλάσονται  από  ευθεία  και  ημιτονοειδή

κύματα. Το ύψος του ημιτονοειδούς κύματος είναι 12,7 mm. Το πάχος του τοιχώματος αντιστοιχεί

σε 60 lbαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικής. Η συγκόλληση του υλικού πυρήνα με τις επιφάνειες των πάνελ πρέπει να γίνεται με μόνιμα

σκληρυμένη κόλλα ουρεθάνης. Δεν επιτρέπονται αφρώδη υλικά πυρήνα και κόλλες επαφής. 

Το εξωτερικό υλικό των πάνελ αποτελείται από κόντρα πλακέ πρεσάρισμένης μοριοσανίδας

με μέτρια πυκνότητα, πάχους 6 mm, χωρίς καμία εμφανή ένωση. Το κάθε πάνελ ξεχωριστά πρέπει

να έχει τουλάχιστον STC(SoundTr) χειριστήριο.  ΕνδεικτικούansmissionClass) 21.

Το πίσω μέρος του κάθε πάνελ είναι από πρεσάρισμένο νοβοπάν 4mm σε μαύρο χρώμα.

Το κάθε πάνελ θα έχει ευθυγραμμισμένη κορνίζα από ενισχυμένο εξωθημένο πλαίσιο από

αλουμίνιο.

Πριν  ξεκινήσει  η  κατασκευή  του  Ακουστικού  Κελύφους  Ορχήστρας  και  τον  υπολοίπων

υλικών,  θα πρέπει να διευκρινιστούν επακριβώς οι  διαστάσεις  του σύμφωνα με τις  ακουστικές

απαιτήσεις, τις απαιτήσεις φωτισμού της σκηνής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Επιπλέον, δείγματα υλικών και φινιρισμάτων πρέπει να παρέχονται από τον ανάδοχο και να

εγκρίνονται γραπτώς από την Υπηρεσία.

Το Προϊόν θα συνοδεύεται με δύο (2) χρόνια εγγύηση από τον κατασκευαστή.



Χαρακτηριστικά Κάθετων Κινητών Ακουστικών Πύργων.

Οι  Κάθετοι  Κινητοί  Ακουστικοί  Πύργοι  αποτελούνται  από  ανεξάρτητους,  αυτο-

υποστηριζόμενους, κινητούς πύργους για τα πίσω και τα πλευρικά τοιχώματα της σκηνής. Οι πύργοι

αποτελούνται  από  ακουστικά  πλαίσια  κελύφους  εγκατεστημένα  σε  άκαμπτο,  κάθετο  ατσάλινο

πλαίσιο  με  διαγώνια στήριξη,  με  κεντρικό πλαίσιο  και  δύο αρθρωτά πτερύγια,  σε  διαμόρφωση

φωλιάσματος ελαχιστοποιώντας τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης. Τα πτερύγια στον πύργο θα

είναι εξοπλισμένα με μεντεσέδες και πόρτες πρόσβασης στη σκηνή όπου υποδεικνύεται. Οι πύργοι

θα  στηρίζονται  σε  μια  βάση  αντίβαρου με  ρυθμιζόμενα  μπροστινά  επιθέματα  ισοπέδωσης  που

κρύβονται από αφαιρούμενο πλαίσιο πρόσβασης.

Η διαμόρφωση των πύργων φαίνεται στα σχέδια. Αποτελείται από ανεξάρτητους πύργους

που επιτρέπουν διαμορφώσεις όπως απαιτείται κάθε φορά.

Ο χώρος αποθήκευσης των πύργων επίσης υποδεικνύεται στα σχέδια.

Οι  μεντεσέδες  της  πόρτας  και  των  πτερυγίων  θα  είναι  κατασκευασμένοι  από  χάλυβα  με

αυτολιπαινόμενα  ρουλεμάν,  τα  οποία  θα  περιστρέφονται  σε  χαλύβδινο  πείρο  εξασφαλίζοντας

αθόρυβη λειτουργία ενώ δεν απαιτούν ανταλλακτικά. 

Επιπλέον, Οι Κάθετοι Κινητοί Ακουστικοί Πύργοι θα αποτελούνται από μηχανισμό ολίσθησης, λαβή

έλξης και ρυθμιζόμενα στηρίγματα.

Μαζί με την κατασκευή προβλέπεται και η προμήθεια ενός τροχοφόρου μεταφορέα των Κάθετων

Κινητών Ακουστικών Πύργων. Ο εν λόγω μεταφορέαςθαχρησιμοποιεί  μηχανική μόχλευση για την

ανύψωση του πύργου και οι τροχοί κίνησης του πρέπει είναι να  διαμέτρου τουλάχιστον 150mm.

Χαρακτηριστικά Ρυθμιζόμενων Ακουστικών Πάνελ Οροφής.

Η  Οροφή  του  Ακουστικού  Κελύφους  αποτελείται  από  ρυθμιζόμενα  ακουστικά  πάνελ

οροφής με ενσωματωμένο χαλύβδινο πλαίσιο.  Τα συγκεκριμένα ακουστικά πάνελ θααναρτώνται

από τα υφιστάμενα σταγγόνια της υποδομής της Σκηνής. Όταν το ακουστικό κέλυφος θα είναι σε

ανάπτυξη, τα σταγγόνια θα ρυθμίζονται στο κατάλληλο ύψος και τα ακουστικά πάνελ θα παίρνουν

την θέση (απαραίτητη κλίση) λειτουργίας τους. Όταν δεν χρησιμοποιούνται θα αποθηκεύονται σε

υψηλότερη στάθμη (μη ορατή από την πλατεία) και  σε κάθετη θέση (fly-loft).

Η διαμόρφωση της οροφής φαίνεται στα σχέδια. Αποτελείται από τρία ανεξάτρητα πάνελ

οροφής, κάθε ένα αιωρούμενο από την υφιστάμενη υποδομή της σκηνής. Το μέγιστο βάρος των

πάνελ αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η διαμόρφωση κλήσης των πάνελθα καθορίζεται

βάση των ακουστικών αναγκών κάθε φορά.

Τα  πάνελ  οροφής  περιλαμβάνουν  ενσωματωμένο  χαλύβδινο  πλαίσιο  με  χαλύβδινους

βραχίονες στήριξης. Επιπλέον έχουν ιμάντες για τη ρύθμιση της κλήσης τους.

Η  ενσωματωμένη  διαμόρφωση  φωτισμού  φαίνεται  στα  σχέδια.  Αποτελείται  από

τυποποιημένα εγκεκριμένα φώτα του κατασκευαστή του κελύφους. Τα καλώδια ηλεκτροδότησης

του φωτισμού ενσωματώνονται στα στηρίγματα των πάνελ και είναι κατάλληλα για την ισχύ των

φώτων. Επιπλέον όλα τα καλώδια καταλήγουν στον ηλεκτρικό πίνακα της Σκηνής.



Ρυθμιζόμενη Οροφή Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας

Αριθμός Ρυθμιζόμενων Ακουστικών Πάνελ Οροφής: Τρία (3) Τεμάχια 

Σειρά οροφής 1 : Ακτίνα 3048mm, Πλάτος 2134mm, Μήκος 10921mm, Βάρος397 kg.(Κωνικό Άκρο

Όροφής) 1 Τεμάχιο.

Σειρά οροφής 2 : Ακτίνα 3048mm, Πλάτος 2134mm, Μήκος 9805mm, Βάρος 374 kg. (Κωνικό Άκρο

Όροφής)1 Τεμάχιο.

Σειρά οροφής 3 : Ακτίνα 3048mm, Πλάτος 2134mm, Μήκος 9296mm, Βάρος 352 kg. (Κωνικό Άκρο

Όροφής)1 Τεμάχιο.

Ενσωματωμένος φωτισμός: 12τεμ. LietoLEDLights, απο 4 τεμ. σε κάθε πάνελ.

Διάσταση Κάθετης Αποθήκευσης: 343mm.

Κάθετοι Κινητοί Ακουστικοί Πύργοι Κελύφους Ορχήστρας

Αριθμός Κάθετων Κινητών Ακουστικών Πύργων: Εφτά (7)Τεμάχια.

Κάθε Κινητός Ακουστικός Πύργος  αποτελείται από ένα κεντρικό πάνελ (1220mm) και

δύο πάνελ πτερυγίων (1220mm).

Πρώτη Πλευρική Σείρα : Ακτίνα 2438mm, Πλάτος 3658mm, Ύψος 6096mm. 2 Τεμάχια.

Δεύτερη Πλευρική Σείρα : Ακτίνα 2438mm, Πλάτος 3658mm, Ύψος 5486mm. 2 Τεμάχια.

Πίσω Πλευρική Σείρα : Ακτίνα 2438mm, Πλάτος 3035mm, Ύψος 5486mm. 3 Τεμάχια.

Μεταφορέας Κάθετων Κινητών Ακουστικών Πύργων: Ένα (1) Τεμάχιο.

Στην κατασκευή του ακουστικού κελύφους θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Ρυθμιζόμενη Οροφή Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας

• Ενσωματωμένος φωτισμός

• Εσωτερική καλωδίωση στο ενσωματωμένο τερματικό κουτί

• Συνδεόμενο πολύκλωνο καλώδιο (παροχής ρεύματος του εξοπλισμού φωτισμού)

• Ενσωμάτωση του πολύκλωνου καλωδίου 

• Τερματικά κουτιά 

• Κάθετοι Κινητοί Ακουστικοί Πύργοι Κελύφους Ορχήστρας

• Μεταφορέας πύργων και αξεσουάρ

• Θέση σε λειτουργία και δοκιμές.

• Εγχειρίδιο λειτουργίας και άλλα απαιτούμενα έγγραφα.



Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή, παράδοση, εγκατάσταση και

θέση σε λειτουργία του ακουστικού κελύφους στην σκηνή του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου

Ιωαννιτών. 

Συμπεριλαμβάνονται επίσης  όλα τα προφίλ σύνδεσης, τα προφίλ στήριξης και οι εγκάρσιες

δοκοί, τα υλικά συναρμολόγησης, τα στηρίγματα, οι πλάκες στήριξης, οι βίδες κ.λπ., καθώς και όλα

τα υλικά βαφής, μικρά υλικά και στερεώματα.

Η  προετοιμασία  των  εργαστηριακών  σχεδίων,  η  εγκατάσταση  και  τα  τελικά  σχέδια

περιλαμβάνονται επίσης στην τιμή.

Εγκατάσταση μηχανισμού ανύψωσης και υποβιβασμού του προσκηνίου

Γενικά 

Το  προσκήνιο  (μπροστά  τμήμα  της  Σκηνής  που  βρίσκεται  στον  χώρο  της  Πλατείας)  έχει

σχεδιαστεί για να φιλοξενεί το Πιτ των μουσικών. Πρόκειται για μια καμπύλη επιφάνεια πλάτους

περίπου  2μ.,  μήκους  περίπου  10μ.και  βάθους  1,5μ..  Η  συγκεκριμένη  υποδομή  ουδέποτε

λειτούργησε καθώς η πρόσβαση στο χαμηλότερο επίπεδο (υπόγειο Σκηνής) δεν είναι εφικτή.

Η  παρούσα  μελέτη  προτείνει  την  εγκατάσταση  υδραυλικού  μηχανισμού  ανύψωσης  και

υποβιβασμού του συγκεκριμένου τμήματος του προσκηνίου ώστε να δημιουργηθεί μια απαραίτητη

υποδομή για την Σκηνή. Πιο συγκεκριμένα ο μηχανισμός θα μπορεί να μετακινεί το προσκήνιο των

20τ.μ. σε τρεις διαφορετικές στάθμες:

Στάθμη +1.00 (επίπεδο Σκηνής): Όταν η Σκηνή φιλοξενεί μεγάλα ορχηστρικά σχήματα τότε σε αυτήν

προστίθενται  τα  επιπλέον  20τ.μ.  του  προσκηνίου  για  την  ανάπτυξη  των μουσικών.  Ο  επιπλέον

χώρος  είναι  ζωτικός  και  απαραίτητος  καθώς  ύστερα  από  την  εγκατάσταση  του  ακουστικού

κελύφους  (ανάπτυξη  κάθετων  πύργων  και  εξασφάλιση  διαδρόμου  στο  πίσω  μέρος  του)  ο

λειτουργικός χώρος της Σκηνής δεν ξεπερνά τα 80τ.μ..  

Στάθμη  +0.00  (επίπεδο  Πλατείας):  Όταν  η  Σκηνή  φιλοξενεί  οποιαδήποτε  θεατρική  ή  χορευτική

εκδήλωση τότε ο χώρος του προσκηνίου αποδίδεται στην Πλατεία (υφιστάμενη κατάσταση).

Στάθμη  -0.70μ.  (επίπεδο  Πιτ  Μουσικών):  Όταν  η  Σκηνή  φιλοξενεί  χοροθέατρο,  το  προσκήνιο

φιλοξενεί τους μουσικούς. 

Η κατασκευή ολοκληρώνεται με την ξυλοκατασκευή του δαπέδου και των προσόψεων του

προσκηνίου.  Σχέδια  του  μηχανισμό  και  της  ξυλοκατασκευής  καθώς  και  τεχνικά  =  λειτουργικά

χαρακτηριστικά και απαιτήσεις πιστοποιήσεων ακολουθούν: 

Κανονισμοί και Νομοθεσία

 Οδηγία Μηχανών 2006/42 ΕΚ της Ε.Ε σχετικά με τις μηχανές

 Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1570 για τράπεζες ανύψωσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

 Δήλωση συμμόρφωσης CE 



  Οδηγίες χρήσεως-συντηρήσεως 

  Εγγύηση 5 χρόνων 

 Βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 χρόνια 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Τύπος μηχανήματος : ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ 

2. Ικανότητα : 8000 kg. 

3. Διαδρομή : 2000 mm. 

4. Διαστάσεις πλατφόρμας : 10000x2300 mm. 

5. Διαστάσεις σκάμματος : 11200x2300 mm. (καμπυλόσχημο)

6. Ελάχιστο ύψος πλατφόρμας : 800 mm. 

7. Απαιτούμενο βάθος σκάμματος : 850 mm. 

8. Σετ ψαλιδιών : 2, σε σειρά. 

9. Αριθμός εμβόλων : 2, ανά σετ ψαλιδιών. 

10. Δάπεδο : Mε υποδομή για τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου ικανότητας 200 kg/m². 

11. Υδραυλικό σύστημα : Κλειστού τύπου με γραναζωτή αντλία. 

12. Ηλεκτρικός κινητήρας : 15 kW, 380 V. 

13. Ταχύτητα κίνησης : 0,08 m/sec. 

14. Λειτουργία : Hold-to-r) χειριστήριο.  Ενδεικτικούun. 

15. Χρώμα μηχανήματος : βιομηχανικού τύπου. 

16. Βάκτρα : Επιχρωμιωμένα και ρεκτιφιαρισμένα. 

17. Βαλβίδα θραύσης : απαραίτητη 

18. Βαλβίδα πίεσης-υπερπίεσης : απαραίτητη

19. Βαλβίδα υπέρβαρου : απαραίτητη

20. Βαλβίδα κίνησης : ευρωπαϊκής προέλευσης 

21. Μανόμετρο : με δυνατότητα πίεσης μέχρι 250 bαπ’ευθείας στην πλακέτα της εξωτερικήςar) χειριστήριο.  Ενδεικτικού

 22. Αρθρώσεις ψαλιδιών : Με αυτολίπαντα κουζινέτα. 

23. Αρθρώσεις εμβόλων : Σφαιροειδείς τύπου πχ SKFGETE2RS. 

24. Υλικό κατασκευής : Μορφοσίδηρος St37. 

25. Υλικό εμβόλων : Σωλήνας άνευ ραφής ρεκτιφιαρισμένοι St52 με βάκτρα CK40 επιχρωμιωμένα. 



26. Ελαιοδοχείο : ευρωπαϊκού τύπου 

27. Θέση υδραυλικού συστήματος : Ξεχωριστή μονάδα. 

28. Κάλυψη υδραυλικού συστήματος : δεν είναι απαραίτητο. 

29. Υδραυλικό έλαιο : ISO VG 32. 

30. Ηλεκτρικός πίνακας (κυτίο) : Διαστάσεις 600x500x200 mm, με IP 65, σύμφωνο με το πρότυπο 

2002/95 ΕΚ. 

31. Ηλεκτρικός πίνακας (εξαρτήματα) : ευρωπαϊκής προέλευσης 

32. Χειριστήρια : βιομηχανικού τύπου, τεμάχιο 1. 

33. Τάση χειρισμού : 42 VAC. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

34. Η καταπόνηση των μερών της σιδηροκατασκευής θα είναι  σ≤ 1000kg/cm2

35. Τα έμβολα θα είναι υπολογισμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1570 για τράπεζες ανύψωσης 

36. Τα ελαστικά μέρη του υδραυλικού κυκλώματος θα είναι πιστοποιημένα και δοκιμασμένα σε 

πίεση τριπλάσια της πίεσης λειτουργίας. 

37. Στην άνω στάση θα ασφαλίζει μηχανικά έναντι πτώσης, σε περίπτωση θραύσης στο υδραυλικό 

κύκλωμα και δυσλειτουργίας των βαλβίδων. 

38. Περιφερειακά της πλατφόρμας και στο κάτω μέρος αυτής θα υπάρχει μπάρα ασφαλείας η οποία

θα σταματά την κάθοδο σε περίπτωση πρόσκρουσης σε εμπόδιο. 

39. Η κίνηση θα γίνεται με συνεχή πίεση επί του αντίστοιχου μπουτόν.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Σεπτέμβριος 2021
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