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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ DAIKIN. 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

  Η ̟αρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην αντικατάσταση του υ̟άρχοντος 
κεντρικού αερόψυκτου συγκροτήµατος οίκου Daikin, model: EUWAT80HW1, ψυκτικής 
ισχύος: 214KW, το ο̟οίο  είναι εγκατεστηµένο στo δώµα του κτιρίου A΄ του Νοσοκοµείου 
και ̟αράγει ψυχρό νερό για τον κλιµατισµό των χώρων Α’ και Β’ Χειρουργείων, 
Ανάνηψης, ΜΕΘ, Κεντρικής Α̟οστείρωσης, Πτέρυγας Θέσεων, Μονάδας Μυελού Οστών 
Αιµατολογικής κλινικής, Μονάδας Εµφραγµάτων και άλλων χώρων. 

Ε̟ι̟λέον, στην τεχνική ̟εριγραφή εµ̟εριέχονται η ̟ροµήθεια και εγκατάσταση, ενός 
νέου αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήµατος, το ο̟οίο θα είναι ̟ερί̟ου αντίστοιχης 
ψυκτικής ισχύος µε το υφιστάµενο (τουλάχιστον 214KW) και θα ̟αραδοθεί στις 
εγκαταστάσεις του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» σε ̟λήρη και καλή λειτουργία µετά α̟ό τις α̟αραίτητες 
σχετικές δοκιµές. 

Γενικά η ̟ροµήθεια και εγκατάσταση του νέου ψυκτικού συγκροτήµατος 
̟εριλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

 Α̟οξήλωση του υφιστάµενου ψυκτικού συγκροτήµατος και διάθεσή του σε 
̟ιστο̟οιηµένη εταιρεία Ανακύκλωσης ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξο̟λισµού η 
ο̟οία θα ̟ροσκοµίσει στο Νοσοκοµείο το σχετικό Πιστο̟οιητικό Ανακύκλωσης.  
Η α̟οξήλωση του υφιστάµενου ψυκτικού συγκροτήµατος DAIKIN,                    
model: EUWAT80HW1 ̟εριλαµβάνει τη συλλογή και διαχείριση του ψυκτικού 
µέσου σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό το νόµο διαδικασίες. Ο Ανάδοχος θα 
̟ρέ̟ει να διαθέτει ̟ιστο̟οίηση «για την ικανότητα διεκ̟εραίωσης των εργασιών ̟ου 
̟εριγράφονται στον Κανονισµό 2015/2067 σε σταθερό εξο̟λισµό ψύξης, κλιµατισµού και 
αντλιών θερµότητας ̟ου ̟εριέχουν φθοριούχα αέρια του θερµοκη̟ίου». 

 ∆ιαµόρφωση βάσης στήριξης για το νέο ψυκτικό συγκρότηµα. 
Το νέο ψυκτικό συγκρότηµα θα το̟οθετηθεί στην υφιστάµενη βάση µετά α̟ό 
σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις εφόσον κριθούν α̟αραίτητες. 

 Ανύψωση και το̟οθέτηση του νέου ψυκτικού συγκροτήµατος στην καθορισµένη 
θέση στο δώµα κτιρίου Α΄ του Νοσοκοµείου. 
Το ψυκτικό συγκρότηµα θα το̟οθετηθεί ̟άνω σε αντικραδασµικά ̟έλµατα, ̟ου θα 
διατίθενται α̟ό το εργοστάσιο κατασκευής του ψυκτικού συγκροτήµατος, ώστε να 
µηδενίζονται οι µεταφερόµενοι κραδασµοί κατά την ̟ερίοδο της λειτουργίας του. 

 Υδραυλική σύνδεση του νέου ψυκτικού συγκροτήµατος µε το υφιστάµενο υδραυλικό 
δίκτυο (̟ροβλέ̟ονται εργασίες τρο̟ο̟οίησης των συλλεκτών ̟ροσαγωγής και 
ε̟ιστροφής για τη βελτίωση της λειτουργίας ̟αραλληλισµού των τριών ψυκτικών 
συγκροτηµάτων ̟ου θα εκτελεσθούν α̟ό το Νοσοκοµείο ̟ριν την εγκατάσταση του 
νέου ψύκτη). 

 Ηλεκτρολογική σύνδεση του νέου ψυκτικού συγκροτήµατος µε τις υφιστάµενες 
ηλεκτρικές ̟αροχές (δεν ̟ροβλέ̟εται ε̟αύξηση ισχύος για την κάλυψη 
µεγαλύτερων αναγκών). 

 Αναβάθµιση του υφιστάµενου συστήµατος ̟αραλληλισµού των τριών ψυκτικών 
συγκροτηµάτων. 
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Η αναβάθµιση του συστήµατος ̟αραλληλισµού θα εξασφαλίσει τις ̟αρακάτω 
α̟αιτήσεις: 
 Πρόσθεση /αφαίρεση ψυκτών για την ̟ροσαρµογή της λειτουργίας και την 

βέλτιστη α̟όδοση της εγκατάστασης στο µερικό φορτίο. 
 Κυκλική λειτουργία  ψυκτικών συγκροτηµάτων µε βάση τις ώρες λειτουργίας 

του κάθε ψύκτη. 
 ∆ιαχείριση εγκατάστασης σε ̟ερί̟τωση βλάβης ψύκτη ή αντλίας 

κυκλοφορίας νερού. 
 Θέση σε λειτουργία και εγγύηση καλής λειτουργίας για ̟ερίοδο τουλάχιστον δύο 

ετών. 
 
2. ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά ψυκτικού συγκροτήµατος. 
 

Το νέο αερόψυκτο συγκρότηµα θα ̟ληροί όλες τις ̟ροδιαγραφές για τα ψυκτικά 
συγκροτήµατα, θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της ΕΕ ̟ου αφορούν 
στα µηχανήµατα, στον ηλεκτροµαγνητικό εξο̟λισµό και στον εξο̟λισµό ̟ίεσης καθώς και 
σύµφωνα µε τις Ευρω̟αϊκές οδηγίες και τα ̟ιστο̟οιητικά EN12055, IEC 204-1 CEI 44-5 
Elect & Safety Codes, 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC. 

Το ψυκτικό συγκρότηµα θα ̟ρέ̟ει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε το 
̟ρότυ̟ο διασφάλισης ̟οιότητας ISO 9001:2000/BS EN ISO 9001. 

Η ψυκτική α̟όδοση του συγκροτήµατος θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ιστο̟οιηµένη σύµφωνα µε 
το ̟ρότυ̟ο EUROVENT. 

Ο ψύκτης θα είναι ̟λήρως συγκροτηµένος στο εργοστάσιο κατασκευής, κατάλληλος για 
εξωτερική το̟οθέτηση, θα έχει ̟ληρωθεί µε την ενδεδειγµένη ̟οσότητα ψυκτικού υγρού 
και ψυκτελαίου και θα έχει υ̟οβληθεί σε όλους τους ̟ροβλε̟όµενους ελέγχους λειτουργίας 
α̟ό το εργοστάσιο κατασκευής. Ε̟ίσης, θα εδράζεται σε συµ̟αγή βάση και θα είναι 
βαµµένος µε ε̟οξική βαφή. 

Το ψυκτικό συγκρότηµα θα ̟ρέ̟ει να κατασκευαστεί µετά την ανάθεση στη µειοδότρια 
εταιρεία του διαγωνισµού. 

Η εκκίνηση του αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήµατος, µετά την εγκατάστασή του, θα 
γίνει α̟ό τον ̟ιστο̟οιηµένο αντι̟ρόσω̟ο του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα. 
 
Το νέο αερόψυκτο συγκρότηµα θα ̟εριλαµβάνει κατ΄ ελάχιστον: 

 Ψυκτική ισχύς τουλάχιστον 214KW. 
 ∆ύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώµατα. 
 ∆ύο συµ̟ιεστές (τύ̟ου SCROLL ή SCREW), ένα για κάθε κύκλωµα. 
 ∆ύο ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, µία για κάθε ψυκτικό κύκλωµα. 
 Εναλλάκτη α̟ευθείας εκτόνωσης ψυκτικού µέσου. 
 Οικολογικό ψυκτικό µέσο (φρέον). 
 Σύστηµα λί̟ανσης 
 Βάνες α̟οκο̟ής αναρρόφησης και κατάθλιψης σε κάθε ψυκτικό κύκλωµα. 
 Σύστηµα ελέγχου. 
 Κάθε άλλο εξάρτηµα για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του ψύκτη. 
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Ο ψύκτης θα είναι ενεργειακής κλάσης Α (EUROVENT), υψηλής α̟οδοτικότητας (µε 
ε̟οχικό βαθµό α̟όδοσης ESEER > 4,2), ακουστικής ισχύος < 90dBA, ψυκτικής α̟όδοσης 
214Kw (κατ΄ ελάχιστο) και θα λειτουργεί µε οικολογικό ψυκτικό µέσο φρέον, για 
θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού ψύκτη: 12/7οC, µε θερµοκρασία ̟εριβάλλοντος 
τουλάχιστον +40ο C. Ο ψύκτης θα είναι κατασκευασµένος για λειτουργία υ̟ό ̟λήρες 
φορτίο σε θερµοκρασίες ̟εριβάλλοντος α̟ό τουλάχιστον -10oC έως τουλάχιστον +52oC, 
ώστε να µ̟ορεί να αντα̟εξέρχεται σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας. 

Το ψυκτικό συγκρότηµα θα είναι κατάλληλο για τριφασικό ηλεκτρικό ρεύµα 220/380V 
και ε̟ι̟λέον θα είναι εφοδιασµένο µε εκκινητή τύ̟ου αστέρα-τριγώνου. 

 
2.2 Κατασκευή µονάδας. 

 
Το ̟ερίβληµα της µονάδας και οι ηλεκτρικοί ̟ίνακες θα είναι κατασκευασµένοι α̟ό 

γαλβανισµένο χάλυβα ελάχιστου ̟άχους 1,5mm και θα είναι το̟οθετηµένα σε µία εξ΄ 
ολοκλήρου βαµµένη και ηλεκτροσυγκολληµένη βάση α̟ό δοµικό χάλυβα. Ο σκελετός της 
βάσης θα διαθέτει κατάλληλα σηµεία ανύψωσης για εύκολη και ασφαλή µετακίνηση στο 
χώρο εγκατάστασης. 

Οι ηλεκτρικοί ̟ίνακες θα έχουν το̟οθετηθεί και συνδεθεί στο εργοστάσιο κατασκευής, 
θα είναι αδιάβροχοι και θα διαθέτουν θυρίδες ̟ρόσβασης. 

Η θυρίδα ̟ρόσβασης στον ηλεκτρικό ̟ίνακα θα είναι εξο̟λισµένη µε α̟οζεύκτη ισχύος 
και µε ευκρινείς ενδείξεις διακο̟ής ή συνέχειας της ̟αροχής ηλεκτρικής ισχύος στη 
µονάδα. 

 
2.3 Τεχνικές ̟ροδιαγραφές ψυκτικού συγκροτήµατος. 
2.3.1 Συµ̟ιεστής – κινητήρας 

 
Το ψυκτικό συγκρότηµα θα α̟οτελείται α̟ό δύο ερµητικούς σ̟ειροειδείς (scroll) ή  

ηµιερµητικούς ε̟ισκέψιµους ελικοειδείς ̟εριστροφικούς (screw) συµ̟ιεστές µε άµεση 
µετάδοση και µε δυνατότητα α̟οµόνωσης για α̟οσυναρµολόγηση κάθε ενός ξεχωριστά, 
µέσω βαννών στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη κάθε συµ̟ιεστή. 

Τα στροφεία του συµ̟ιεστή θα είναι σ̟ειροειδή ή ελικοειδή, εγκατεστηµένα σε χωριστό 
κέλυφος α̟ό τον κινητήρα και κατασκευασµένα α̟ό µασίφ χάλυβα µε την α̟αιτούµενη 
ακαµψία για σωστή λειτουργία. 

Ο έλεγχος της α̟οδόσεως του συµ̟ιεστή θα είναι συνεχής σε όλο το φάσµα της 
α̟οδόσεως του συµ̟ιεστή και θα εκτελείται ρύθµιση α̟ό 100% έως 12,5% για κάθε 
κύκλωµα µέσω γραµµικής βαλβίδας. 

Ο κινητήρας του συµ̟ιεστή θα ψύχεται α̟ό το ψυκτικό µέσο α̟ό την αναρρόφηση και 
θα διαθέτει εύρος χρήσης τάσης ± 10 % ̟ου θα αναγράφεται στην ̟ινακίδα του. Η µέγιστη 
̟ροστασία του κινητήρα θα εξασφαλίζεται α̟ό συσκευές για την α̟οτρο̟ή υ̟ερφόρτισης 
εξαιτίας του ηλεκτρικού ρεύµατος ή υψηλών θερµοκρασιών. 

Η κυκλοφορία του ελαίου για την λί̟ανση των τριβέων και η έγχυση στο κέλυφος του 
συµ̟ιεστή θα γίνεται µε διαφορική ̟ίεση χωρίς αντλία λαδιού. 

Κάθε συµ̟ιεστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα µονοφασικό θερµαντήρα λαδιού, ο 
ο̟οίος θα ελέγχεται α̟ό µικροϋ̟ολογιστή για να διατηρεί την θερµοκρασία του. 

Στους συµ̟ιεστές των ψυκτικών κυκλωµάτων θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν δύο θερµικές 
̟ροστασίες ̟ου θα γίνονται αντιλη̟τές α̟ό θερµίστορ ̟ροστασίας υψηλής ̟ίεσης, ένα 
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αισθητήριο θερµοκρασίας για ̟ροστασία του ηλεκτρικού κινητήρα και ένα άλλο 
αισθητήριο για ̟ροστασία της µονάδας και του λαδιού λί̟ανσης α̟ό υψηλή θερµοκρασία 
αερίου κατάθλιψης. 

Ε̟ι̟λέον, οι συµ̟ιεστές του ψυκτικού συγκροτήµατος θα φέρουν ειδική αντιδονητική 
έδραση ̟ρος α̟οφυγή των κραδασµών κατά τη λειτουργία. 
 

2.3.2 Εξατµιστής 
 

Ο εξατµιστής θα είναι σχεδιασµένος για ̟ίεση λειτουργίας τουλάχιστον 45 bar στην 
̟λευρά του ψυκτικού µέσου και 10bar στην ̟λευρά του νερού. Θα είναι δι̟λού ψυκτικού 
κυκλώµατος, (κάθε κύκλωµα θα είναι ανεξάρτητο για κάθε συµ̟ιεστή), θα είναι τύ̟ου 
αυλών/ κελύφους, µε αυλούς α̟ό χαλκό ̟ου έχουν εκτονωθεί στους καθρέ̟τες, ή άλλο 
κατάλληλο µέταλλο. 

Ο εξατµιστής θα διαθέτει µόνο µία σύνδεση εισόδου και µία σύνδεση εξόδου νερού και 
το σύστηµα θα ̟ρέ̟ει να ρυθµίζει τη λειτουργία του νέου ψύκτη βάσει της θερµοκρασίας 
νερού στην έξοδο του εξατµιστή. 

Ο εξατµιστής θα είναι ̟λήρως µονωµένος µε αφρώδες υλικό κλειστών κυψελών µε 
ε̟ίστρωση βινυλίου, κατάλληλου ̟άχους και θα φέρει ηλεκτρική αντίσταση για 
αντι̟αγωτική ̟ροστασία, η ο̟οία θα ελέγχεται αυτόµατα α̟ό την ηλεκτρονική µονάδα 
ελέγχου µικροε̟εξεργαστή του ψυκτικού συγκροτήµατος. 

Ε̟ι̟λέον η κατασκευή του εξατµιστή θα είναι ̟ιστο̟οιηµένη σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο 
PED. 

 
2.3.3 Συµ̟υκνωτής – ανεµιστήρες 

 
Ο συµ̟υκνωτής θα είναι αερόψυκτος µε στοιχεία σε διάταξη W, κατασκευασµένα α̟ό 

άρραγο χαλκοσωλήνα ή άλλο κατάλληλο µέταλλο, µε ̟τερύγια αλουµινίου µηχανικά 
εκτονωµένα σ’ όλη την ε̟ιφάνεια του σωλήνα. Τα στοιχεία θα ̟ρέ̟ει να έχουν δοκιµαστεί 
για διαρροές και θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν κυκλώµατα υ̟όψυξης. 

Η µέγιστη ε̟ιτρε̟όµενη ̟ίεση λειτουργίας του συµ̟υκνωτή δε θα ̟ρέ̟ει να είναι 
µικρότερη των 45bar. 

Η εκροή του αέρα α̟ό το συµ̟υκνωτή θα γίνεται α̟ό ̟ολλα̟λούς ανεµιστήρες οι 
ο̟οίοι θα είναι κατακόρυφοι, α̟ευθείας µεταδόσεως κινήσεως, ελικοειδείς, µε 
αεροδυναµικά ̟τερύγια, χαµηλού αριθµού στροφών, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή 
α̟όδοση και χαµηλή στάθµη θορύβου (ακουστική ισχύς < 90dBA). Ε̟ι̟λέον, κάθε 
ανεµιστήρας θα ̟ρέ̟ει να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες α̟ό -10οC έως +52οC 
τουλάχιστον.  

Για την ασφαλή λειτουργία τους, οι ανεµιστήρες θα ̟ροστατεύονται α̟ό δικτυωτό 
̟λέγµα και οι κινητήρες των ανεµιστήρων θα είναι τριφασικοί, µε µόνιµη λί̟ανση των 
τριβέων λί̟ανσης (ρουλεµάν άµεσης λί̟ανσης), ενώ για ̟ροστασία έναντι υ̟ερφόρτισης 
θα φέρουν θερµικό ̟ροστασίας. 

Ολόκληρο το συγκρότηµα του ανεµιστήρα θα είναι στατικά και δυναµικά 
ζυγοσταθµισµένο. 
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2.3.4 Ψυκτικά κυκλώµατα 
 

Το ψυκτικό συγκρότηµα θα φέρει δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώµατα. Κάθε ψυκτικό 
κύκλωµα θα φέρει αφαιρούµενο φίλτρο / αφυγραντήρα, εκτονωτική βαλβίδα, βαλβίδα 
̟λήρωσης, βαλβίδες αντε̟ιστροφής, δύο βαλβίδες α̟οµόνωσης και δύο µανόµετρα σε κάθε 
συµ̟ιεστή (αναρρόφηση - κατάθλιψη), ο̟ή ο̟τικού ελέγχου ̟αρουσίας υγρασίας, 
µονωµένη γραµµή αναρρόφησης, ασφαλιστική βαλβίδα υψηλής ̟ιέσεως, ̟ιεζοστάτες 
υψηλής και χαµηλής ̟ίεσης ψυκτικού υγρού, διαφορικούς ̟ιεζοστάτες ελαίου λί̟ανσης, 
θερµοστάτες και ̟ιεζοστάτες λειτουργίας των ανεµιστήρων. 

Η εκτονωτική βαλβίδα θα είναι ηλεκτρονική, οδηγούµενη α̟ό µικροε̟εξεργαστή 
ελέγχου της µονάδας, ώστε να ελαχιστο̟οιείται η υ̟ερθέρµανση του ψυκτικού, 
ε̟ιτρέ̟οντας έτσι την λειτουργία του κάθε συµ̟ιεστή σε µειωµένη ̟ίεση συµ̟υκνώσεως και 
ε̟οµένως χαµηλή κατανάλωση. 

Ε̟ι̟λέον, ο ψύκτης θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει αυτόµατο έλεγχο για την ̟ίεση συµ̟ύκνωσης 
̟ου θα εξασφαλίζει τη λειτουργία κατά την ψύξη σε εξωτερικές θερµοκρασίες έως 
τουλάχιστον +3οC. 

Για λειτουργία ψύξης σε χαµηλότερες εξωτερικές θερµοκρασίες, θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να 
δίνεται η δυνατότητα το̟οθέτησης ρυθµιστή στροφών ανεµιστήρων ώστε ο ψύκτης να 
µ̟ορεί να ̟αράγει ψύξη σε θερµοκρασία ̟εριβάλλοντος έως τουλάχιστον -10οC. 

Τέλος, ο ψύκτης θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει τη δυνατότητα σταδιακής α̟οφόρτισης του 
συµ̟ιεστή, σε ̟ερί̟τωση υ̟ερβολικής αύξησης της ̟ίεσης συµ̟ύκνωσης, ώστε να 
α̟οφεύγεται η α̟ότοµη στάση λειτουργίας του κυκλώµατος λόγω σφάλµατος υψηλής 
̟ίεσης. 

 
2.3.5 Σύστηµα ελέγχου 

 
Το σύστηµα ελέγχου θα α̟οτελείται α̟ό µικροϋ̟ολογιστή. Θα συνδυάζει όλες τις 

̟αραµέτρους λειτουργίας και ασφαλείας µε τέτοιο τρό̟ο ώστε σε ̟ερί̟τωση ανωµαλίας, 
̟ριν το συγκρότηµα σταµατήσει, αρχικά να εκτελούνται α̟ό το σύστηµα ασφαλείας 
διορθωτικές ̟αρεµβάσεις στις λειτουργικές ̟αραµέτρους του συγκροτήµατος και µόνο 
εφόσον εξαντληθούν όλες αυτές και το ̟ρόβληµα εξακολουθεί να υ̟άρχει, το συγκρότηµα 
θα τίθεται εκτός λειτουργίας α̟ό το σύστηµα ασφαλείας. 
 
Ειδικότερα, το σύστηµα ελέγχου θα δίνει λειτουργικές εντολές για: 

 Χρονική καθυστέρηση εκκινήσεως συµ̟ιεστών µετά α̟ό κράτηση. 
 Έλεγχο θερµοκρασίας εξόδου κρύου νερού. 
 ∆υνατότητα ε̟αναρρύθµισης της ε̟ιθυµητής θερµοκρασίας εξόδου του νερού α̟ό 
τη µονάδα α̟οµακρυσµένου σήµατος (̟ροαιρετικά). 
 Έλεγχο λειτουργίας εκτονωτικής βαλβίδας. 
 Έλεγχο ̟ίεσης ψυκτικού υγρού 
 Αυτόµατη εναλλαγή εκκινήσεως συµ̟ιεστών. 
 Έλεγχο - ̟εριορισµό φορτίου. 
 Οµαλή φόρτιση της µονάδας σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας νερού. 
 ∆ιαγνωστικό έλεγχο και γενική ε̟ο̟τεία. 
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Οι εντολές ̟ροστασίας θα ̟εριλαµβάνουν: 

 Α̟ώλεια ροής ψυχρού νερού. 
 Πάγωµα εξατµιστή. 
 Α̟ώλεια ψυκτικού υγρού. 
 Υψηλή και χαµηλή ̟ίεση συµ̟υκνώσεως.  
 Αντίστροφη ̟εριστροφή κινητήρα. 
 Υψηλό ρεύµα εκκινήσεως και λειτουργίας. 
 Α̟ώλεια φάσεως. 
 Α̟όκλιση φάσεων. 
 Υψηλή θερµοκρασία κατάθλιψης συµ̟ιεστή (µε εξατµιστή χαµηλής θερµοκρασίας). 
 Υ̟έρταση και υ̟όταση. 
 Α̟ώλεια ροής ελαίου λι̟άνσεως. 
 Βλάβες στον αισθητήρα ελέγχου ή στο κύκλωµα ανίχνευσης. 
 Έλλειψη ε̟ικοινωνίας µεταξύ των ηλεκτρονικών µονάδων. 

 
Τα δεδοµένα ̟ου θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται στις διαθέσιµες αναφορές είναι: 

− Θερµοκρασία εισόδου – εξόδου του ψυχρού νερού. 
− Κατώτερη ρύθµιση θερµοκρασίας εξόδου του νερού. 
− Θερµοκρασία ̟εριβάλλοντος. 
− Θερµοκρασία και ̟ίεση εξατµίσεως. 
− Θερµοκρασία και ̟ίεση συµ̟υκνώσεως.  
− Κατάσταση διακό̟τη ροής. 
− Θέση ηλεκτρονικής βαλβίδας (EXV). 
− Εκκινήσεις και χρόνος λειτουργίας συµ̟ιεστή. 
− Η µονάδα ελέγχου θα ̟ρέ̟ει να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε Lon Talk και BACNet. 

 
Όταν ανιχνευθεί µια βλάβη, το σύστηµα ελέγχου θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιεί 

διαγνωστικούς ελέγχους και να εµφανίζει µε σαφήνεια τα α̟οτελέσµατα σε οθόνη LCD.  
Ειδικότερα, στην ψηφιακή οθόνη θα φαίνονται διαγνωστικά σήµατα όταν 

̟αρουσιασθεί ̟ρόβληµα στο ψυκτικό συγκρότηµα καθώς και όλες οι ̟αράµετροι 
λειτουργίας του ψύκτη, το ιστορικό σφαλµάτων, το είδος των βασικών χειρισµών 
ε̟αναφοράς ̟ου α̟αιτούνται (µέσω µηνύµατος βοήθειας) κλ̟ είτε για την α̟οκατάσταση 
µερικών σφαλµάτων, είτε για την α̟οκατάσταση λειτουργίας. 

Για την ̟ροστασία της οθόνης α̟ό τη φθορά λόγω καιρικών φαινοµένων (ηλιακή 
ακτινοβολία), θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετηθεί ̟ίνακας στεγανός, α̟ό ανθεκτικό αδιαφανές 
̟λαστικό (̟.χ. φιµέ). 
 

2.3.6 Εκκινητές συµ̟ιεστών. 
 

Οι εκκινητές συµ̟ιεστών θα είναι εγκατεστηµένοι σε στεγανό κιβώτιο ̟ροστασίας  ΙΡ 55 
µε αφαιρετά καλύµµατα για τις συνδέσεις των καλωδίων. 

Η ̟όρτα του κιβωτίου του εκκινητή θα είναι µανδαλωµένη µε το διακό̟τη του 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Ε̟ι̟λέον, στο κιβώτιο του εκκινητή θα είναι εγκατεστηµένες οι ασφάλειες ηλεκτρικού 
ρεύµατος και τριφασικός µετασχηµατιστής εντάσεως για την ̟ροστασία υ̟ερεντάσεως. 
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Ο ηλεκτρικός ̟ίνακας ελέγχου θα διαθέτει όλα τα α̟αραίτητα ηλεκτρολογικά και 

ηλεκτρονικά εξαρτήµατα ενώ στον ̟ίνακα θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ε̟ι̟λέον χώρος για την 
το̟οθέτηση τυχόν ε̟ι̟ρόσθετων ηλεκτρολογικών εξαρτηµάτων. 

Πέραν τούτων, θα ̟ρέ̟ει η εκκίνηση της αντλίας ̟ρωτεύοντος να ̟ροηγείται της 
έναυσης του ψύκτη και σε ̟ερί̟τωση βλάβης της να καθίσταται αδύνατη η εκκίνηση του 
ψύκτη, αυτόµατα, µέσω  Flow switch. 

Τέλος, ο ψύκτης θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει κάρτα ε̟ικοινωνίας για τη σύνδεσή του µε το 
BMS του Νοσοκοµείου αλλά και να υ̟άρχει η δυνατότητα διασύνδεσης µε σύστηµα 
̟αραλληλισµού λειτουργίας ψυκτών. 
 

2.3.7 Βάση ψυκτικού συγκροτήµατος. 
 

Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να έχει λάβει γνώση της θέσης της βάσης του µηχανήµατος και 
τυχόν τρο̟ο̟οιήσεων ̟ου θα χρειαστούν κατά την το̟οθέτησή του. 

Το ψυκτικό συγκρότηµα  θα έχει συναρµολογηθεί στο εργοστάσιο κατασκευής, ̟άνω σε 
άκαµ̟τη βάση, κατασκευασµένη α̟ό χαλύβδινα γαλβανισµένα ̟ροφίλ τα ο̟οία, θα έχουν 
̟ρόσθετα υ̟οστεί ειδική βαφή, για ̟ροστασία α̟ό τις καιρικές συνθήκες. Το νέο ψυκτικό 
συγκρότηµα θα ̟ρέ̟ει να εδράζεται στην υφιστάµενη βάση (µε µικρές ̟αρεµβάσεις 
̟ιθανώς). 

Μεταξύ της βάσεως του ψυκτικού συγκροτήµατος και της υφιστάµενης βάσης έδρασης, 
θα ̟αρεµβληθούν ειδικά αντικραδασµικά ̟έλµατα ελατηριωτά ή νεο̟ρενίου,  ώστε να 
α̟οκλεισθεί ο̟οιαδή̟οτε µεταφορά θορύβου εξαιτίας των κραδασµών λειτουργίας του 
ψυκτικού συγκροτήµατος.  
 

2.3.8 Έλεγχος λειτουργίας. 
 

Το ψυκτικό συγκρότηµα ̟ριν α̟ό την ̟αράδοσή του, θα ̟ρέ̟ει να έχει εκκινήσει και 
ολοκληρώσει όλους τους α̟αραίτητους ελέγχους θα ̟ρέ̟ει να έχει ελεγχθεί σε δοκιµή 
λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής, η ο̟οία θα ̟ιστο̟οιείται α̟ό αντίστοιχο φύλλο 
ελέγχου λειτουργίας του κατασκευαστή. 

Όλες οι λειτουργίες του ψυκτικού συγκροτήµατος θα έχουν ̟ρογραµµατιστεί στο 
εργοστάσιο κατασκευής σύµφωνα µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές. 
 
 
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 

3.1 Γενικά 
Το υ̟άρχον αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότηµα  αφού α̟οσυνδεθεί α̟ό τα δίκτυα νερού 

και ρεύµατος θα µεταφερθεί µε γερανό κατάλληλης ικανότητας, µε µέσα και έξοδα του 
αναδόχου σε ̟ιστο̟οιηµένη εταιρεία µε σκο̟ό την ανακύκλωση. 

Το νέο αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότηµα θα µεταφερθεί, ανυψωθεί και το̟οθετηθεί στη 
θέση εγκαταστάσεως του (µετά α̟ό ̟ιθανές τρο̟ο̟οιήσεις), δηλαδή στο δώµα του κτιρίου 
Α΄ του Νοσοκοµείου, µε ευθύνη και δα̟άνες του ̟ροµηθευτή. 
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3.2 Ηλεκτρική – υδραυλική εγκατάσταση 
3.2.i. Ηλεκτρική εγκατάσταση 

Το νέο αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότηµα θα τροφοδοτηθεί µε ηλεκτρικό ρεύµα α̟ό τον 
ηλεκτρικό ̟ίνακα κινήσεως ̟ου βρίσκεται στο µηχανοστάσιο δώµατος ΜΕΘ. Η συνολική 
α̟ορροφούµενη ισχύς θα ̟ρέ̟ει να είναι  µικρότερη αυτής ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν τα ̟αροχικά 
καλώδια του υφιστάµενου ψυκτικού συγκροτήµατος (οι διαγωνιζόµενοι θα ̟ρέ̟ι να 
̟ροσκοµίσουν φύλλο υ̟ολογισµού των ̟αροχικών καλωδιώσεων µε βάση το ̟ρότυ̟ο 
HD385 για το ̟ροσφερόµενο ψυκτικό συγκρότηµα). 

Ε̟ι̟λέον των ανωτέρω, η ηλεκτρική γραµµή τροφοδοσίας του ψυκτικού συγκροτήµατος 
θα ασφαλισθεί και στο δώµα κτιρίου Α΄, µε αυτόµατο διακό̟τη κατάλληλης ισχύος, ο 
ο̟οίος θα το̟οθετηθεί εντός PILLAR εξωτερικού χώρου (̟ίνακας ψύκτη) και ακολούθως θα 
τροφοδοτηθεί το ψυκτικό συγκρότηµα. 

Ο ανωτέρω αδιάβροχος ̟ίνακας ελέγχου ΙΡ-55 θα ̟εριλαµβάνει εκκινητές, καλωδίωση 
ισχύος και ελέγχου και θα είναι το̟οθετηµένος ε̟άνω στο ψυκτικό συγκρότηµα. Ε̟ι̟λέον, 
θα διαθέτει εκκινητή ή̟ιας εκκίνησης κλειστού τύ̟ου, ή α̟ευθείας εκκινητή, ο ο̟οίος θα 
είναι το̟οθετηµένος εργοστασιακά και θα διαθέτει ̟λήρη ̟ροεγκατάσταση καλωδίωσης µε 
τον κινητήρα συµ̟ιεστή και τον ̟ίνακα ελέγχου. Η σύνδεση γραµµής ισχύος θα είναι 
βασικού τύ̟ου µε α̟οζεύκτη ισχύος µε ασφάλεια. 

Τέλος, η ̟όρτα του ̟ίνακα ισχύος υψηλής τάσης θα κλειδώνεται µε ένα κύριο α̟οζεύκτη 
ισχύος. 
 

3.2.ii. Υδραυλική εγκατάσταση 
 
Οι συνδέσεις του νέου ψυκτικού συγκροτήµατος µε το υδραυλικό δίκτυο θα γίνουν µε 

σωληνώσεις αντίστοιχου µεγέθους, µόνωσης και µηχανικής ̟ροστασίας µε αυτές του 
̟αλιού. Κατά την υδραυλική σύνδεση του νέου ψυκτικού συγκροτήµατος θα 
εγκατασταθούν: 

 Αντικραδασµικοί σύνδεσµοι 
 Βάνες α̟οκο̟ής 
 ∆ιάταξη µέτρησης ̟τώσης ̟ίεσης στον εξατµιστή α̟οτελούµενη α̟ό κοινό 

µανόµετρο και δύο ̟εριστροφικούς διακό̟τες ώστε η µέτρηση ̟ίεσης στην είσοδο 
και την έξοδο του εναλλάκτη να  γίνεται µε το ίδιο µανόµετρο. 
 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Το νέο αερόψυκτο συγκρότηµα θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδοθεί στις εγκαταστάσεις του 

Νοσοκοµείου το αργότερο  δύο µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. 
Ο ̟ροµηθευτής θα αναλάβει την εκ̟αίδευση των ατόµων ̟ου θα χειρίζονται τη 

λειτουργία του αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήµατος.  
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5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Το ̟ρος ̟ροµήθεια ψυκτικό συγκρότηµα θα καλύ̟τεται α̟ό εγγύηση τουλάχιστον δύο 
(2) ετών οµαλής λειτουργίας, η ο̟οία θα αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟λήρους ̟αραλαβής 
του έργου α̟ό την Υ̟ηρεσία. 

Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει βεβαίωση ε̟ίσηµης αντι̟ροσω̟είας του 
κατασκευαστικού οίκου ̟ερί διαθεσιµότητας ανταλλακτικών για το ̟ροσφερόµενο είδος, 
τουλάχιστον για τα ε̟όµενα 10 έτη.  

 
6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
Ο Ανάδοχος, µε την ολοκλήρωση των εργασιών, θα υ̟οβάλλει στην Υ̟ηρεσία ̟λήρη 

και λε̟τοµερή τεχνικό φάκελο του ̟ροτεινόµενου Κατασκευαστικού Οίκου, στον ο̟οίο θα 
φαίνεται το profile της εταιρείας (ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό, τεχνικό ̟ροσω̟ικό, 
̟ρογράµµατα έναρξης λειτουργίας και συντήρησης, κ.λ.̟.) και οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές 
των ψυκτικών συγκροτηµάτων µε ̟ρωτότυ̟α τεχνικά εγχειρίδια (engineering data) στην 
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς ε̟ίσης και οδηγίες χρήσης (operation manual) 
ο̟ωσδή̟οτε στην Ελληνική γλώσσα.  
 

Όλες οι εργασίες θα ̟ραγµατο̟οιηθούν µετά α̟ό συνεννόηση µε την Τεχνική Υ̟ηρεσία 
του Νοσοκοµείου και σύµφωνα µε τις οδηγίες ̟ου θα δοθούν.  

 
7. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
Η ε̟ίβλεψη και οι οδηγίες το̟οθέτησης του ψυκτικού συγκροτήµατος θα ̟ρέ̟ει να 

γίνουν α̟ό ειδικευµένο µηχανικό της αναδόχου εταιρείας. 
Η εκκίνηση θα ̟ρέ̟ει να γίνει α̟ό ειδικευµένο ̟ροσω̟ικό, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις 

του κατασκευαστικού οίκου. 
Α̟αιτείται η υ̟οβολή ∆ελτίου συντήρησης του ψυκτικού συγκροτήµατος σύµφωνα µε 

τον κατασκευαστικό οίκο. 
Το ψυκτικό συγκρότηµα θα ̟αραδοθεί µε την α̟αιτούµενη ̟οσότητα ψυκτικού µέσου 

και λαδιού. 
Το ψυκτικό συγκρότηµα θα συνοδεύεται α̟ό όλα τα α̟αραίτητα ̟ιστο̟οιητικά, τα 

κατασκευαστικά σχέδια και το Installation Operation Maintenance εγχειρίδιο στην 
Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. 

Στις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ̟εριλαµβάνεται η συντήρηση του ψυκτικού συγκροτήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου για τη χρονική ̟ερίοδο της εγγύησης. 
Καθ΄ όλη την ̟ερίοδο της εγγύησης θα ̟αρέχεται υ̟οστήριξη εντός δύο ωρών όλες τις 
ηµέρες του χρόνου. 

 
8. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού τα 
̟αρακάτω: 
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1. Βεβαίωση α̟ό την Τεχνική Υ̟ηρεσία του Νοσοκοµείου ότι ο διαγωνιζόµενος έχει 
ε̟ισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου και έχει λάβει γνώση των ειδικών και 
το̟ικών συνθηκών ̟ου αφορούν στην κατασκευή του έργου. 

2. Προσκόµιση τριών τουλάχιστον βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του διαγωνιζόµενου 
για ̟ροµήθεια και εγκατάσταση ψυκτικών συγκροτηµάτων ψυκτικής ισχύος ίσης ή 
µεγαλύτερης των 220KW τα τελευταία 3έτη (για φορείς του ∆ηµοσίου γίνονται 
δεκτές βεβαιώσεις, για Ιδιωτικούς φορείς θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν και τα σχετικά 
τιµολόγια). 

3. ∆ήλωση του κατασκευαστικού οίκου του ψυκτικού συγκροτήµατος ότι ̟αρέχει 
εγγύηση καλής λειτουργίας 24µηνών α̟ό την εκκίνηση (ανταλλακτικά και εργασία) 
και δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι θα αναλάβει την ευθύνη για την ̟αροχή της 
σχετικής εγγύησης α̟ό τον Κατασκευαστικό Οίκο. Ε̟ι̟λέον θα ̟ρέ̟ει να 
̟ροσκοµιστεί δήλωση ε̟άρκειας ανταλλακτικών για µία τουλάχιστον 10ετία α̟ό 
τον Κατασκευαστικό Οίκο του ψυκτικού συγκροτήµατος. 

4. Πιστο̟οιητικό ISO 9001:2008 για Εγκατάσταση και εµ̟ορία ψυκτικών 
συγκροτηµάτων και έλεγχο φθοριούχων αερίων σύµφωνα µε τον κανονισµό 
2015/2067. 

5. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι το ̟ροσφερόµενο νέο Ψυκτικό 
Συγκρότηµα έχει τις κατάλληλες διαστάσεις, το α̟οδεκτό βάρος και την ηλεκτρική 
ισχύ ώστε να το̟οθετηθεί στη θέση του ̟αλιού. 

6. Τεχνικό φυλλάδιο του ̟ροτεινόµενου τύ̟ου του ψυκτικού συγροτήµατος, στο ο̟οίο 
θα ε̟ιβεβαιώνεται ότι καλύ̟τονται οι α̟αιτήσεις των τεχνικών ̟ροδιαγραφών µε 
̟αρα̟οµ̟ές σε εγχειρίδια του Κατασκευαστικού Οίκου. 

7. Τεχνικά φυλλάδια α̟ό τα ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει ότι καλύ̟τονται οι α̟αιτήσεις για το 
σύστηµα ̟αραλληλισµού, µε ̟αρα̟οµ̟ές σε εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου 
του ̟ροτεινόµενου τύ̟ου σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 
 Το σύστηµα ̟αραλληλισµού θα ε̟ιτελεί όλες τις λειτουργίες ̟ου ̟εριγράφονται 

στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές: 
o Πρόσθεση/Αφαίρεση ψύκτη 
o Κυκλική λειτουργία ψυκτών 
o ∆ιαχείριση ψυχροστασίου σε ̟ερί̟τωση βλάβης ψύκτη ή αντλίας ψυχρού. 

8. Κατασκευαστικά σχέδια του συστήµατος ̟αραλληλισµού στα ο̟οία θα ̟εριέχονται: 
 Πίνακας συνδέσεων των µονάδων ελέγχου µε αναφορά στα σηµεία ελέγχου, τον 

τύ̟ο τους (AI/AO/DI/DO), την συνδεόµενη συσκευή ή αισθητήριο και τον τύ̟ο 
του καλωδίου. 

 Λε̟τοµερές ηλεκτρολογικό κατασκευαστικό σχέδιο του συστήµατος 
̟αραλληλισµού,  το ο̟οίο θα ̟αρουσιάζει τις συνδέσεις των καλωδίων στις 
κλεµοσειρές των µονάδων ελέγχου. 

9. Φύλλο συµµόρφωσης των ̟αρακάτω α̟αιτήσεων µε ̟αράθεση των ̟ιστο̟οιήσεων 
EUROVENT: 
 Ψυκτική ισχύς τουλάχιστον 214KW σε θερµοκρασία ̟εριβάλλοντος +40oC και 

είσοδο / έξοδο ψυχρού νερού 7/12oC), 
 Πιστο̟οιητικό Ενεργειακής κλάσης Α (EUROVENT) 
 Ε̟οχικό βαθµό α̟όδοσης ESEER>4,2 
 Ακουστική ισχύς <90dBA  
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10. Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου στα ο̟οία θα αναγράφονται: 
 Εύρος λειτουργίας εξωτερικών θερµοκρασιών σε ψύξη -10oC  έως+52oC 
 Οικολογικό ψυκτικό µέσο (R) 
 Κάρτα ε̟ικοινωνίας BACNet για σύνδεση µε κεντρικό σύστηµα ελέγχου. 

11. Φύλλο υ̟ολογισµού των ̟αροχικών καλωδιώσεων µε βάση το ̟ρότυ̟ο HD385. 
12. Κατάλογο µηχανηµάτων και υλικών στα ο̟οία θα αναφέρεται ο τύ̟ος, ο 

κατασκευαστικός οίκος και ο ̟ροµηθευτής. Πιστο̟οιητικά ISO και CE για όλα τα 
̟ροσφερόµενα µηχανήµατα και τον ̟ροσφερόµενο εξο̟λισµό. 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 


