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Π ληροφορίες: Κ .Π αρθενίδης, 
Τηλέφωνο: 2271351608
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I
Προς:
Δ ημοτική  Κ οινω φ ελής Ε πιχείρηση  
Δ.Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ)
Ριζαρίου & Π ασπάτη 
82100 ΧίοςEmail: parthen id is@ gm ail.com

Θέμα: Αποστολή Μελέτης
Σχετ: Το από 18 /06 /2019  έγγραφ ό σας (ΑΠ Δ. Χίου 18247/18.06.2019)

Σε σ υνέχεια  του  ανω τέρω  σχετικού, σας αποστέλλουμ ε τη ν  υ π .α ρ ιθ .9 4 /2019  Μ ελέτη 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμοό-αερισμού και ΖΝΧ για  
το κτίριο στην οδό Αερ.Ροδοκανάκη 17, Φ άρκαινα, Δ.Χίου» π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ο ύ  
67.058,55€.

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  γ ια  τ ις  δ ικές σας ενέργειες.

€ λΠ ^ύ ΐά τά μ ενο ς Δ /  νσ η ς Τ.Υ.

Εσωτερική Διανομή
1. Τεχνική Υπηρεσία Δ. Χίου (φάκελος έργου).
2. Π ρωτόκολλο Δ. Χίου.

mailto:parthenidis@gmail.com


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 94/2019

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
κλιματισμού-αερισμού και ΖΝΧ για το κτίριο στην 

οδό Αερ.Ροδοκανάκη 17, Φάρκαινα, Δ.Χίου»

Αρ.Μ ελέτης 9 4 /2 0 1 9
Προϋπολογισμός 67.058,55€
Πιστώσεις
Κωδικός
Κωδικός CPV 42512300-1 Συγκροτήματα θέρμανσης, 

αερισμού και κλιματισμού

Χίος 19-06-2019



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 4 /2 0 1 9

Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος κλιματισμού-αερισμού και 
ΖΝΧ για το κτίριο στην οδό 
Αερ.Ροδοκανάκη 17, Φάρκαινα, Δ.Χίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
κλιματισμού-αερισμού και ΖΝΧ για το κτίριο όπου θα στεγασθεί ο δημοτικός 
Βρεφονηπιακός Σταθμός Νερομπογιές και Νότες στην οδό Αερ.Ροδοκανάκη 17, 
Φάρκαινα Χίος. Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανωτέρω θα πρέπει να πληροί τις 
συννημένες τεχνικές προδιαγραφές, τα συννημένα σχέδια κλιματισμού/αερισμού 
και τις ΕΤΕΠ 04-07-01-01 & 04-07-02-02
Για τις ανάγκες σε θέρμανση/ψύξη θα τοποθετηθεί κεντρική εξωτερική 
κλιματιστική μονάδα τύπου VRV-R410A ψυκτικής ισχύος 33kw και θερμικής 
37kw. Στους εσωτερικούς χώρους θα τοποθετηθούν εσωτ.κλιματιστικές μονάδες 
τοίχου. Για λόγους συμβατότητας θα πρέπει η εξωτερική κλιμ.μονάδα(ΆρθροΙ) και 
οι εσωτερικές μονάδες (Άρθρα 4,5,6,7) να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Επίσης οι 
ψυκτικές σωληνώσεις και οι διακλαδωτές θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές με 
τα ανωτέρω προϊόντα.
Για τις ανάγκες σε ΖΝΧ θα τοποθετηθεί εξωτερική αντλία θερμότητας υψηλών 
θερμοκρασιών ον.απόδοσης l l k w  και εσωτερικά θερμοδοχείο 3001it. Για λόγους 
συμβατότητας θα πρέπει το θερμοδοχείο να είναι του ίδιου κατασκευαστή με την 
εξ.αντλία θερμότητας.
Για την κάλυψη των αναγκών αερισμού του κτιρίου, θα τοποθετηθούν τρία δίκτυα 
προσαγωγής και απαγωγής αέρα σύμφωνα με τα συννημένα σχέδια αερισμού. Στην 
αρχή κάθε δικτύου αεραγωγών θα τοποθετηθεί μονάδα ανάκτησης 
θερμότητας(ΥΑΜ) για την απομάστευση ενέργειας(θερμότητας)
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 67.058,55€ (με ΦΠΑ 
17%).

Χίος 19.06.2019

Ο Συντάξας Δ/ νσι^  Τ·Υ·

Κων<ττά^ίνο^=βεΡ^θενίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

με Β' Βαθμό Βαθμό
,Ε. με Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 94/2019

Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος κλιματισμού-αερισμού και 
ΖΝΧ για το κτίριο στην οδό 
Αερ.Ροδοκανάκη 17, Φάρκαινα, Δ.Χίου

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1° Άρθρο Εξωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, inverter, ψυκτικής 
ισχύος 33 KW και θερμικής ισχύος 37 KW

Εξωτερική κλιματιστική μονάδα μεταβλητής ροής (VRV)- R410A, inverter, τριφασική, 
ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 33 KW και ονομαστικής θερμικής ισχύος 37 KW, πλήρως 
εγκατεστημένη για την αποκλειστική τροφοδότηση των εσωτερικών μονάδων και σύμφωνη με τις 
συννημένες τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια.
Θα είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent και θα έχει COP>3.80 και EER >3.40.
Το σύστημα κλιματισμού είναι απ' ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών 
κλιματιζόμενων ζωνών, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type) 
και θα χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R-410A, το οποίο είναι πιο αποδοτικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον
Η μονάδα θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) σύμφωνά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
θα ακολουθεί τα ακόλουθα πρότυπα:

• ΕΝ 1886 (πιστοποίηση των μηχανικών χαρακτηριστικών)
• ΕΝ 13053 (πιστοποίηση της απόδοσης)

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001 και σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας ISO 14001. Η 
θερμική) και ψυκτική απόδοση του συστήματος θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς στα τεχνικά 
έγγραφα του κατασκευαστή).
Η εξωτερική κλιματιστική μονάδα θα καλύπτει τις απαιτήσεις χωρίς υπερφόρτιση (δηλαδή, στην 
ονομαστική γωνιακή ταχύτητα). Η εξωτερική κλιματιστική μονάδα θα είναι εξοπλισμένη 
αποκλειστικά με συμπιεστή) μεταβλητών στροφών (inverter). Θα είναι κατακόρυφης ανοδικής 
εξαγωγής αέρα και θα διαθέτει αντιδιαβρωτική επίστρωση του θερμοεναλλάκτη αέρα - ψυκτικού 
ρευστού, θα φέρει ψυκτικό κύκλωμα με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένων 
των εξής:

• ηλεκτρονική) διάταξη εκτόνωσης
• υγροδιαχωριστήρα και πιεζοστάτη αναρρόφησης.

Η εξωτ.μονάδα θα είναι κατάλληλη για εξυπηρέτηση τουλάχιστον 20 εσωτερικών μονάδων και για 
σύνδεση ψυκτικών σωληνώσεων δισωληνίου συστήματος, μήκους ανω των 90m.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η εργασία τοποθέτησης στη ράμπα που οδηγεί στο 
υπόγειο του κτιρίου εδραζόμενη αντικραδασμικά - αντισεισμικά με κατάλληλα περιθώρια χώρου 
για συντήρηση. Περιλαμβάνεται η πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση, δηλαδή η προμήθεια και 
τοποθέτηση καλωδίου τύπου J1VV κατάλληλα προστατευμένου σε μεταλλικό σωλήνα ή πλαστικό 
σωλήνα β.τ. ή σε μεταλλική σχάρα, η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων διακοπής και 
προστασίας στον ηλεκτρικό πίνακα, λοιπά υλικά και μικρουλικά, δοκιμές για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.
Περιλαμβάνεται κάθε άλλο υλικό, μικρούλικο για την πλήρη και σωστή λειτουργία της μονάδος, 
εργασία, δοκιμές κτλ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Η εξωτερική μονάδα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών. Η 
προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει 
ανταλλακτικά της μονάδας για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοσή της.



Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα Χιλιάδες
(Αριθμητικά): 9.000,00

2° Άρθρο Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών ονομαστικής απόδοσης 
περίπου 11 KW για ΖΝΧ

Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών αερα-νερου, τύπου inverter, ονομαστικής θερμικής 
ισχύος 1 lkw, πλήρως εγκατεστημένη και σύμφωνη με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές και 
σχέδια. Περιλαμβάνεται η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα.
Θα είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent και θα έχει COP>3.0 (χαρακτηριστικά νερού EW 55°C, 
LW 65 °C, εξωτ.συνθηκες 7° CDB/60 CWB)
Η μονάδα θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) σύμφωνά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001 και σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας ISO 14001. Η 
θερμική και ψυκτική απόδοση του συστήματος θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς στα τεχνικά 
έγγραφα του κατασκευαστή.
Η εξωτερική κλιματιστική μονάδα θα καλύπτει τις απαιτήσεις χωρίς υπερφόρτιση (δηλαδή, στην 
ονομαστική γωνιακή ταχύτητα). Η εξωτερική κλιματιστική μονάδα θα είναι εξοπλισμένη 
αποκλειστικά με συμπιεστή μεταβλητών στροφών (inverter).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η εργασία τοποθέτησης της εξωτ. και της 
εσωτ. μονάδας, των απαιτούμενων ψυκτικών σωληνώσεων, η πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση, 
δηλαδή η προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου τύπου J1VV κατάλληλα προστατευμένου σε 
μεταλλικό σωλήνα ή πλαστικό σωλήνα β.τ. ή σε μεταλλική σχάρα, η προμήθεια και τοποθέτηση 
οργάνων διακοπής και προστασίας στον ηλεκτρικό πίνακα, λοιπά υλικά και μικρουλικά, δοκιμές 
για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Περιλαμβάνεται κάθε άλλο υλικό, μικρούλικο για την πλήρη και σωστή λειτουργία της μονάδος, 
εργασία, δοκιμές κτλ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών. Η προμηθεύτρια 
εταιρεία υποχρεούται να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά της 
μονάδας για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοσή της

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά Χιλιάδες

(Αριθμητικά): 7.000,00

3° Άρθρο Boiler 300 lit

Θερμοδοχείο (boiler) χωρητικότητας 300λιτ, σύμφωνη με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές 
και σχέδια, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Ενεργειακή Κλάση Β
• Χωρητικότητα 300λιτ
• Υλικό κατασκευής : πολυπροπυλένιο
• Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 85ο
• Τοποθέτηση όρθιο επί δαπέδου.
• Μόνωση θερμοδοχείου από αφρό πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 50mm.



• Απώλεια θερμότητας : 1,5kwh/24h
• Σύνδεση Φόρτισης εναλλάκτη θερμότητας 1 ”
• Σύνδεση Εισόδου ψυχρού νερού 1”
• Σύνδεση Εξόδου ζεστού νερού 1 ’ ’

Εναλλάκτης θερμότητας ΖΝΧ:
• Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (DIN 14404).
• Ογκος Εσωτερικής Σερπαντίνας >26λιτ
• Εμβαδόν πρόσοψης >=5.5m2
• Πίεση λειτουργίας 6bar 

Εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης:
• Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (DIN 14404).
• Ογκος Εσωτερικής Σερπαντίνας >= 13λιτ
• Πίεση λειτουργίας 3bar
• Εμβαδόν πρόσοψης >=3m2

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)_____________________________________
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):_____________ Χίλια Εξακόσια

(Αριθμητικά): 1.600,00

4° Αρθρο Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, τοίχου ονομαστικής 
απόδοσης στην ψύξη 2,2 KW και στην θέρμανση 2,5 KW

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV-R410 δυναμικότητας (ονομαστική) σε θέρμανση=2.51αν και 
σε ψύξη=2.21αν, σύμφωνη με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια, πλήρως 
τοποθετημένη, περιλαμβανομένων την ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέχρι το πλησιέστερο κυτίο 
διακλάδωσης, το ασύρματο τηλεχειριστήριο, τον εντοιχισμένο αγωγό αποχέτευσης 
συμπυκνωμάτων στο πλησιέστερο σιφώνι, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία.
Η μονάδα θα εργάζεται με οικολογικό ψυκτικό μέσο R410A.

Θα είναι εξοπλισμένη με κατάλληλη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για το ψυκτικό ρευστό και 
θα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε (και με τις κατάλληλες πρόσθετες προβλέψεις) να εξασφαλίζεται 
πλήρης πρόσβαση για εργασίες συντήρησης.

Η μονάδα για λόγους συμβατότητας θα είναι της ίδιας εταιρίας κατασκευής με την εξωτ.αντλία 
θερμότητας (Αρθρο 1)

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιακόσια

(Αριθμητικά): 900,00



5° Αρθρο Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, τοίχου ονομαστικής 
απόδοσης στην ψύξη 2,8 KW και στην θέρμανση 3,2 KW__________

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV-R410 δυναμικότητας (ονομαστική) σε θέρμανση=3.21<Λν και 
σε ψύξη=2.81αν, σύμφωνη με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια, πλήρως 
τοποθετημένη, περιλαμβανόμενων την ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέχρι το πλησιέστερο κυτίο 
διακλάδωσης, το ασύρματο τηλεχειριστήριο, τον εντοιχισμένο αγωγό αποχέτευσης 
συμπυκνωμάτων στο πλησιέστερο σιφώνι, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία.

Η μονάδα θα εργάζεται με οικολογικό ψυκτικό μέσο R41ΟΑ.

Θα είναι εξοπλισμένη με κατάλληλη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για το ψυκτικό ρευστό και 
θα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε (και με τις κατάλληλες πρόσθετες προβλέψεις) να εξασφαλίζεται 
πλήρης πρόσβαση για εργασίες συντήρησης.

Η μονάδα για λόγους συμβατότητας θα είναι της ίδιας εταιρίας κατασκευής με την αντλία 
θερμότητας (Αρθρο 1)

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια

(Αριθμητικά): 1000,00

6° Αρθρο Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, τοίχου ονομαστικής 
απόδοσης στην ψύξη 3,6 KW και στην θέρμανση 4,0 KW__________

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV-R410 δυναμικότητας (ονομαστική) σε θέρμανση=4.01αν και 
σε ψύξη=3.61αν, σύμφωνη με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια, πλήρως 
τοποθετημένη, περιλαμβανομένων την ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέχρι το πλησιέστερο κυτίο 
διακλάδωσης, το ασύρματο τηλεχειριστήριο, τον εντοιχισμένο αγωγό αποχέτευσης 
συμπυκνωμάτων στο πλησιέστερο σιφώνι, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία.

Η μονάδα θα εργάζεται με οικολογικό ψυκτικό μέσο R410A.

Θα είναι εξοπλισμένη με κατάλληλη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για το ψυκτικό ρευστό και 
θα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε (και με τις κατάλληλες πρόσθετες προβλέψεις) να εξασφαλίζεται 
πλήρης πρόσβαση για εργασίες συντήρησης.

Η μονάδα για λόγους συμβατότητας θα είναι της ίδιας εταιρίας κατασκευής με την αντλία 
θερμότητας (Αρθρο 1)

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια Εκατό

(Αριθμητικά): 1.100,00



7° Άρθρο Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, τοίχου ονομαστικής 
απόδοσης στην ψύξη 5,6 KW και στην θέρμανση 6,3 KW

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV-R410 δυναμικότητας (ονομαστική) σε θέρμανση=5.61<Λν και 
σε ψύξη=6.31τ\ν, σύμφωνη με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια, πλήρως 
τοποθετημένη, περιλαμβανομένων την ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέχρι το πλησιέστερο κυτίο 
διακλάδωσης, το ασύρματο τηλεχειριστήριο, τον εντοιχισμένο αγωγό αποχέτευσης 
συμπυκνωμάτων στο πλησιέστερο σιφώνι, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία.

Η μονάδα θα εργάζεται με οικολογικό ψυκτικό μέσο R410A.

Θα είναι εξοπλισμένη με κατάλληλη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για το ψυκτικό ρευστό και 
θα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε (και με τις κατάλληλες πρόσθετες προβλέψεις) να εξασφαλίζεται 
πλήρης πρόσβαση για εργασίες συντήρησης.

Η μονάδα για λόγους συμβατότητας θα είναι της ίδιας εταιρίας κατασκευής με την αντλία 
θερμότητας (Αρθρο 1)

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια Διακόσια

(Αριθμητικά): 1.200,00

8° Άρθρο Ψυκτική σωλήνωση συστήματος VRV- R410A, δισωλήνια πλήρης, 
ανεξαρτήτου διαμέτρου, μονωμένη και τοποθετημένη εντός πλαστικού 
καναλιού διέλευσης

Ψυκτική σωλήνωση συστήματος VRV- R410A, δισωλήνια πλήρης, ανεξαρτήτου διαμέτρου, 
μονωμένη και τοποθετημένη εντός πλαστικού καναλιού διέλευσης σύμφωνα με τα συννημένα 
σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνει τις δύο χάλκινες σωληνώσεις υγρής και αέριας 
φάσης του ψυκτικού μέσου, το καλώδιο αυτοματισμού, την μόνωση, την πλαστική επικάλυψη των 
ανωτέρω, το πλαστικό κανάλι διέλευσης αυτών και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, τα 
μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών όλα σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος VRV για την παράδοση της εγκατάστασης 
σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανα μέτρο μήκους (m)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα

(Αριθμητικά): 40,00



9° Αρθρο Διακλαδωτής (joint) ψυκτικής σωλήνωσης (δισωλήνια) συστήματος 
VRV-R410A, με μόνωση.

Διακλαδωτής (joint) ψυκτικής σωλήνωσης (δισωλήνια) συστήματος VRV-R410A, με μόνωση 
σύμφωνα με τα συννημένα σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνει τα μικροϋλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών όλα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος VRV για την παράδοση της εγκατάστασης σε 
κανονική λειτουργία.

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό Τριάντα

(Αριθμητικά): 130,00

10° Αρθρο Μονάδα αερισμού τύπου VAM διπλού ανεμιστήρα, με εναλλάκτη 
θερμότητας αέρα -  αέρα με παροχή 650 m3/h_________________________

Εξαεριστήρας/ εναλλάκτης θερμότητας, δυναμικότητας 650m3/h, με 2 εισόδους αέρα Φ200 και 2 
εξόδους Φ200, με δυνατότητα εργασίας σε 3 τουλάχιστον σκάλες, απόδοση εναλλάκτη > 70% σε 
θέρμανση και ψύξη, δυνατότητας λειτουργίας σε 3 σκάλες (διαβάθμιση στατικής πίεσης από 48 
μέχρι lOOPa περίπου στις τρεις σκάλες) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συννημένα 
σχέδια της παρούσας μελέτης, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση, σύνδεση με τα δίκτυα αεραγωγών, ηλεκτρική σύνδεση , καλωδίωση 
χειριστηρίου/αυτοματισμών ελέγχου.
Η μονάδα θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) σύμφωνά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001 και σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας ISO 1400. Θα πρέπει να 
καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών. Η προμηθεύτρια εταιρεία 
υποχρεούται να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά της μονάδας 
για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοσή της.
Περιλαμβάνονται τα πλενουμ/στόμια εισόδου/εξόδου, υλικά και μικρούλικα για την πλήρη 
τοποθέτηση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλωδιώσεις και σύνδεση μέχρι τον πλησιέστερο 
πίνακα, χειροκίνητος και αυτόματος έλεγχος από το χώρο του γραφείο διεύθυνσης), δοκιμές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο Χιλιάδες

(Αριθμητικά): 2.000,00



11° Αρθρο Μονάδα αερισμού τύπου VAM διπλού ανεμιστήρα, με εναλλάκτη 
θερμότητας αέρα -  αέρα με παροχή 1500 m3/h________________________

Εξαεριστήρας/ εναλλάκτης θερμότητας, δυναμικότητας 1500m3/h, με 2 εισόδους αέρα Φ350 και 2 
εξόδους Φ350, με δυνατότητα εργασίας σε 3 τουλάχιστον σκάλες, απόδοση εναλλάκτη > 70% σε 
θέρμανση και ψύξη, δυνατότητας λειτουργίας σε 3 σκάλες (διαβάθμιση στατικής πίεσης από 80 
μέχρι 115Pa περίπου στις τρεις σκάλες) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συννημένα 
σχέδια της παρούσας μελέτης, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση, σύνδεση με τα δίκτυα αεραγωγών, ηλεκτρική σύνδεση , καλωδίωση 
χειριστηρίου/αυτοματισμών ελέγχου.
Η μονάδα θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) σύμφωνά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001 και σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας ISO 1400. Θα πρέπει να 
καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών. Η προμηθεύτρια εταιρεία 
υποχρεούται να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά της μονάδας 
για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοσή της.
Περιλαμβάνονται τα πλενουμ/στόμια εισόδου/εξόδου, υλικά και μικρούλικα για την πλήρη 
τοποθέτηση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλωδιώσεις και σύνδεση μέχρι τον πλησιέστερο 
πίνακα, χειροκίνητος και αυτόματος έλεγχος από το χώρο του γραφείο διεύθυνσης), δοκιμές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερεις Χιλιάδες Διακόσια

(Αριθμητικά): 4.200,00

12° Αρθρο Μονάδα αερισμού τύπου VAM τετραπλού ανεμιστήρα, με εναλλάκτη 
__________ θερμότητας αέρα -αέρα με παροχή 2000 m3/h__________

Εξαεριστήρας/ εναλλάκτης θερμότητας, δυναμικότητας 2000m3/h, με 2 εισόδους αέρα Φ350 και 2 
εξόδους Φ350, με δυνατότητα εργασίας σε 3 τουλάχιστον σκάλες, απόδοση εναλλάκτη > 70% σε 
θέρμανση και ψύξη, δυνατότητας λειτουργίας σε 3 σκάλες (διαβάθμιση στατικής πίεσης από 75 
μέχρι 130 περίπου στις τρεις σκάλες) σύμφωνα με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές, τα 
σχέδια της παρούσας μελέτης, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση, σύνδεση με τα δίκτυα αεραγωγών, ηλεκτρική σύνδεση , καλωδίωση 
χειριστηρίου/αυτοματισμών ελέγχου.
Η μονάδα θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) σύμφωνά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001 και σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας ISO 1400. Θα πρέπει να 
καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών. Η προμηθεύτρια εταιρεία 
υποχρεούται να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά της μονάδας 
για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοσή της.
Περιλαμβάνονται τα πλενουμ/στόμια εισόδου/εξόδου, υλικά και μικρούλικα για την πλήρη 
τοποθέτηση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλωδιώσεις και σύνδεση μέχρι τον πλησιέστερο 
πίνακα, χειροκίνητος και αυτόματος έλεγχος από το χώρο του γραφείο διεύθυνσης), δοκιμές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία._________________________________________________________

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι Χιλιάδες
(Αριθμητικά): 6.000,00



13ο Άρθρο Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής διατομής

Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγού από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής διατομής, 
σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ 04-07-01-01 «Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα», τις συννημένες 
τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και τη μελέτη αερισμού.

Στη τιμή περιλαμβάνεται κάθέ είδους υλικό και μικρούλικο (ελάσματα/ντίζες ανάρτησης, 
αντιδονητικά παρεμβύσματα κτλ), εργασία πλήρους εγκατάστασης, αποκαταστάσεις 
τοιχοποιίας/οροφής στην πρότερη κατάσταση (σε περίπτωση φθορών κατά την εγκατάσταση), 
δοκιμές, έλεγχοι, ρυθμίσεις κτλ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά κιλό (kgr)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε και Πενήντα

(Αριθμητικά): 5,50

14ο Άρθρο
Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα 
υαλοβάμβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου. Πάχος 
παπλώματος 3 cm

Προμήθεια και εγκατάσταση θερμικής μόνωσης αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα 
πάχους 3εκ με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ 1501-04-07-02-01 , τις 
συννημένες τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια κα

Στη τιμή περιλαμβάνεται επίσης κάθε είδους υλικό και μικρούλικο κολλήσεως ή στερεώσεως της 
μόνωσης, η εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιμές κτλ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα

(Αριθμητικά): 10,00

15° Άρθρο Στόμιο, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο 
χρώματος λευκού ανεξαρτήτου διαστάσεων.

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου ορθογωνικού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από 
αλουμινίου χρώματος λευκού, διαστάσεων σύμφωνα με τα συννημένα σχέδια και σύμφωνα με τις 
συννημένες τεχνικές προδιαγραφές.

Στη τιμή περιλαμβάνεται κάθε είδους υλικό και μικρούλικο, εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
δοκιμές κτλ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα

(Αριθμητικά): 30,00



16° Αρθρο Χειροκίνητο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα (volume damper) διαστ. 
100x100 mm

Προμήθεια και εγκατάσταση χειροκίνητου διαφράγματος ρύθμισης παροχής αέρα (volume damper) 
διαστάσεων 100x100mm σύμφωνα με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και τη 
μελέτη αερισμού.

Στη τιμή περιλαμβάνεται κάθε είδους υλικό και μικρούλικο, εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
δοκιμές κτλ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Πέντε

(Αριθμητικά): 35,00

17° Αρθρο Χειροκίνητο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα (volume damper) διαστ. 
150x150 mm

Προμήθεια και εγκατάσταση χειροκίνητου διαφράγματος ρύθμισης παροχής αέρα (volume damper) 
διαστάσεων 150x150mm σύμφωνα με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και τη 
μελέτη αερισμού.

Στη τιμή περιλαμβάνεται κάθε είδους υλικό και μικρούλικο, εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
δοκιμές κτλ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα

(Αριθμητικά): 40,00

18° Αρθρο Χειροκίνητο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα (volume damper) διαστ. 
200x200 mm

Προμήθεια και εγκατάσταση χειροκίνητου διαφράγματος ρύθμισης παροχής αέρα (volume damper) 
διαστάσεων 200x200mm σύμφωνα με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και τη 
μελέτη αερισμού.

Στη τιμή περιλαμβάνεται κάθε είδους υλικό και μικρούλικο, εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
δοκιμές κτλ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα

(Αριθμητικά): 50,00

Ο Συντάέ

Χίος 19.06.2019,

Γ ν τ τ ^ ς ΐίο ρ θ ε ν ίδ η ς  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 94/2019

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
κλιματισμού-αερισμού και ΖΝΧ για το 
κτίριο στην οδό Αερ.Ροδοκανάκη 17, 
Φάρκαινα, Δ.Χίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΙΑ

Περιγραφή Είδους ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟ ΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Εξωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, 
inverter, ψυκτικής ισχύος 33 KW και θερμικής 
ισχύος 37 KW

τεμ 1 9.000,00 9.000,00

2 Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών 
ονομαστικής απόδοσης περίπου 11 KW για 
ΖΝΧ

τεμ 1 7.000,00 7.000,00

3 Boiler 300 lit (Ενδεικτικού τύπου DAIKIN 
EKHWP300B). τεμ 1 1.600,00 1.600,00

4 Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, 
τοίχου ονομαστικής απόδοσης στην ψύξη 2,2 
KW και στην θέρμανση 2,5 KW, πλήρως 
εγκατεστημένη με αποχέτευση πλαστικού 
σωλήνα Φ32 -  6 atm.

τεμ 4 900,00 3.600,00

5 Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, 
τοίχου ονομαστικής απόδοσης στην ψύξη 2,8 
KW και στην θέρμανση 3,2 KW, πλήρως 
εγκατεστημένη με αποχέτευση πλαστικού 
σωλήνα Φ32 -  6 atm.

τεμ 6 1.000,00 6.000,00

6 Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, 
τοίχου ονομαστικής απόδοσης στην ψύξη 3,6 
KW και στην θέρμανση 4,0 KW, πλήρως 
εγκατεστημένη με αποχέτευση πλαστικού 
σωλήνα Φ32 -  6 atm.

τεμ 3 1.100,00 3.300,00

7 Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, 
τοίχου ονομαστικής απόδοσης στην ψύξη 5,6 
KW και στην θέρμανση 6,3 KW, πλήρως 
εγκατεστημένη με αποχέτευση πλαστικού 
σωλήνα Φ32 -  6 atm.

τεμ 2 1.200,00 2.400,00

8 Ψυκτική σωλήνωση συστήματος VRV- R410A, 
δισωλήνια πλήρης, ανεξαρτήτου διαμέτρου, 
μονωμένη και τοποθετημένη εντός πλαστικού 
καναλιού διέλευσης

m 90 40,00 3.600,00

9 Διακλαδωτής (joint) ψυκτικής σωλήνωσης 
(δισωλήνια) συστήματος VRV-R410A, με 
μόνωση.

τεμ 28 130,00 3.640,00

10 Μονάδα αερισμού τύπου VAM διπλού 
ανεμιστήρα, με εναλλάκτη θερμότητας αέρα -  
αέρα με παροχή 650 m3/h, στατικής πίεσης 
600 Pa

τεμ 1 2.000,00 2.000,00

11 Μονάδα αερισμού τύπου VAM διπλού 
ανεμιστήρα, με εναλλάκτη θερμότητας αέρα -  
αέρα με παροχή 1500 m3/h, στατικής πίεσης 
80 Pa

τεμ 1 4.200,00 4.200,00

12 Μονάδα αερισμού τύπου VAM τετραπλού τεμ 1 6.000,00 6.000,00



ανεμιστήρα, με εναλλάκτη θερμότητας αέρα -  
αέρα με παροχή 2000 m3/h, στατικής πίεσης 
80 Pa

13 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
κυκλικής διατομής Kg 550 5,50 3025,00

14 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή 
σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακαπου 
φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου. Πάχος 
παπλώματος 3 cm

m2 40 10,00 400,00

15
Στόμιο, ορθογωνικό, προσαγωγής ή 
επιστροφής αέρα από αλουμίνιο χρώματος 
λευκού ανεξαρτήτου διαστάσεων.

τεμ 28 30,00 840,00

16 Χειροκίνητο διάφραγμα ρύθμισης παροχής 
αέρα (volume damper) διαστ. 100χ100 mm τεμ 10 35,00 350,00

17 Χειροκίνητο διάφραγμα ρύθμισης παροχής 
αέρα (volume damper) διαστ. 150χ150 mm τεμ 4 40,00 160,00

18 Χειροκίνητο διάφραγμα ρύθμισης παροχής 
αέρα (volume damper) διαστ. 200χ200 mm τεμ 4 50,00 200,00

ΣΥΝΟΛΟ 57.315,00

ΦΠΑ 17% 9.743,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67.058,55

Χίος 19.06.2019

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
με Β' Βαθμό

Ο Προϊστάμενος Δ /νσ ης Τ.Υ.

Ίνυ
\

αλάνης

Π ο λ ιτ^ό ζΝ ^Ι^μ ^ό ^Η .Ε . με Α' Βαθμό
b / h  '



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 94/2019

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
κλιματισμού-αερισμού και ΖΝΧ για το 
κτίριο στην οδό Αερ.Ροδοκανάκη 17, 
Φάρκαινα, Δ.Χίου

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΙΑ

Περιγραφή Είδους ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Εξωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, 
inverter, ψυκτικής ισχύος 33 KW και θερμικής 
ισχύος 37 KW

τεμ 1

2 Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών 
ονομαστικής απόδοσης περίπου 11 KW για 
ΖΝΧ

τεμ 1

3 Boiler 300 lit (Ενδεικτικού τύπου DAIKIN 
EKHWP300B). τεμ 1

4 Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, 
τοίχου ονομαστικής απόδοσης στην ψύξη 2,2 
KW και στην θέρμανση 2,5 KW, πλήρως 
εγκατεστημένη με αποχέτευση πλαστικού 
σωλήνα Φ32 -  6 atm.

τεμ 4

5 Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, 
τοίχου ονομαστικής απόδοσης στην ψύξη 2,8 
KW και στην θέρμανση 3,2 KW, πλήρως 
εγκατεστημένη με αποχέτευση πλαστικού 
σωλήνα Φ32 -  6 atm.

τεμ 6

6 Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, 
τοίχου ονομαστικής απόδοσης στην ψύξη 3,6 
KW και στην θέρμανση 4,0 KW, πλήρως 
εγκατεστημένη με αποχέτευση πλαστικού 
σωλήνα Φ32 -  6 atm.

τεμ 3

7 Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV- R410A, 
τοίχου ονομαστικής απόδοσης στην ψύξη 5,6 
KW και στην θέρμανση 6,3 KW, πλήρως 
εγκατεστημένη με αποχέτευση πλαστικού 
σωλήνα Φ32 -  6 atm.

τεμ 2

8 Ψυκτική σωλήνωση συστήματος VRV- R410A, 
δισωλήνια πλήρης, ανεξαρτήτου διαμέτρου, 
μονωμένη και τοποθετημένη εντός πλαστικού 
καναλιού διέλευσης

m 90

9 Διακλαδωτής (joint) ψυκτικής σωλήνωσης 
(δισωλήνια) συστήματος VRV-R410A, με 
μόνωση.

τεμ 28

10 Μονάδα αερισμού τύπου VAM διπλού 
ανεμιστήρα, με εναλλάκτη θερμότητας αέρα -  
αέρα με παροχή 650 m3/h, στατικής πίεσης 
600 Pa

τεμ 1

11 Μονάδα αερισμού τύπου VAM διπλού 
ανεμιστήρα, με εναλλάκτη θερμότητας αέρα -  
αέρα με παροχή 1500 m3/h, στατικής πίεσης 
80 Pa

τεμ 1

12 Μονάδα αερισμού τύπου VAM τετραπλού τεμ 1



ανεμιστήρα, με εναλλάκτη θερμότητας αέρα -  
αέρα με παροχή 2000 m3/h, στατικής πίεσης 
80 Pa

13 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
κυκλικής διατομής Kg 550

14 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή 
σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακαπου 
φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου. Πάχος 
παπλώματος 3 cm

m2 40

15
Στόμιο, ορθογωνικό, προσαγωγής ή 
επιστροφής αέρα από αλουμίνιο χρώματος 
λευκού ανεξαρτήτου διαστάσεων.

τεμ 28

16 Χειροκίνητο διάφραγμα ρύθμισης παροχής 
αέρα (volume damper) διαστ. 100χ100 mm τεμ 10

17 Χειροκίνητο διάφραγμα ρύθμισης παροχής 
αέρα (volume damper) διαστ. 150χ150 mm τεμ 4

18 Χειροκίνητο διάφραγμα ρύθμισης παροχής 
αέρα (volume damper) διαστ. 200χ200 mm τεμ 4

Χίος 19.06.2019

ενός Δ/νσης Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Παρθενίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

με Β' Βαθμό
Ι,ίαηκιΑανης

Πολιτικό^ -Μηχανικός Π.Ε. με Α' Βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 94/2019

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
κλιματισμού-αερισμού και ΖΝΧ για το 
κτίριο στην οδό Αερ.Ροδοκανάκη 17, 
Φάρκαινα, Δ.Χίου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ -  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΝΧ

1. Αντλία θερμότητας

Αντλία θερμότητας αέρα-ψυκτικού ρευστού μεταβλητής ροής (VRV), 
ψύξης/θέρμανσης, εγκατεστημένη για την αποκλειστική τροφοδότηση των 
εσωτερικών επιτοίχιων μονάδων που θα τοποθετηθούν σε κάθε χώρο 
σύμφωνα με την μελέτη.

Το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί αφορά τη νέα γενιά συστημάτων VRV- 
inverter. ν

Το σύστημα κλιματισμού είναι απ' ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, 

πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable 

Refrigerant Volume Inverter Type) και θα χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R-410A, 

το οποίο είναι πιο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Η μονάδα θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) σύμφωνά με την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος 

σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και σύμφωνα με 

το πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας ISO 14001.

Η ψυκτική απόδοση του συστήματος θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς στα 

τεχνικά έγγραφα του κατασκευαστή.

Η εξωτερική κλιματιστική μονάδα θα καλύπτει τις απαιτήσεις χωρίς 
υπερφόρτιση (δηλαδή, στην ονομαστική γωνιακή ταχύτητα).



• Η εξωτερική κλιματιστική μονάδα θα είναι εξοπλισμένη αποκλειστικά με 
συμπιεστή μεταβλητών στροφών (inverter).

• Θα τοποθετηθεί στη ράμπα που οδηγεί στο υπόγειο του κτιρίου 

εδραζόμενη αντικραδασμικά - αντισεισμικά με κατάλληλα περιθώρια χώρου 

για συντήρηση.

• θα είναι κατακόρυφης ανοδικής εξαγωγής αέρα και θα διαθέτει 

αντιδιαβρωτική επίστρωση του θερμοεναλλάκτη αέρα - ψυκτικού ρευστού, θα 

φέρει ψυκτικό κύκλωμα με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:

• ηλεκτρονική διάταξη εκτόνωσης

• υγροδιαχωριστήρα και πιεζοστάτη αναρρόφησης 

ελαιοδιαχωριστήρα και πιεζοστάτες στις καταθλίψεις, ενδείξεις

πιέσεων-θερμοκρασιών εξάτμισης και συμπύκνωσης.

Προτεινόμενοι συντελεστές EER>3,40 και COP>3,80.

Ενδεικτικός τύπος εξωτερικής μονάδας DAIKIN RXYQ12P9.

2. Εσωτερικές μονάδες

Οι εσωτερικές μονάδες θα εργάζονται με οικολογικό ψυκτικό μέσο R410A. 
Όλες οι κλιματιστικές συσκευές θα είναι κατάλληλες για απρόσκοπτη 

λειτουργία ψύξης με εξωτερικές θερμοκρασίες έως 45°C DB τουλάχιστον και 
θέρμανσης με εξωτερικές θερμοκρασίες έως -5°CDB /- 6°CWB, ή και 

χαμηλότερες.

Οι επιτρεπτές ανοχές της ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα είναι τουλάχιστον οι

εξής:
Τάση ± 10%

Συχνότητα ± 2 Hz

Επίσης θα προστατεύονται με επιτηρητές τάσης

Οι εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες του VRV που θα εγκατασταθούν θα: 

είναι επαρκούς αισθητής ψυκτικής καθώς και θερμαντικής -  ψυκτικής 

απόδοσης για την κάλυψη των αντίστοιχων θερμικών - ψυκτικών φορτίων του 

εξυπηρετούμενου χώρου, σε συνθήκες σχεδιασμού και με περιθώριο 

απόδοσης τουλάχιστον 15%, θα είναι εξοπλισμένες με κατάλληλη ηλεκτρονική
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εκτονωτική βαλβίδα για το ψυκτικό ρευστό και με αυτοματοποιημένη διάταξη 
ανύψωσης συμπυκνωμάτων και θα τοποθετηθούν με τρόπο ώστε (και με τις 

κατάλληλες πρόσθετες προβλέψεις) να εξασφαλίζεται πλήρης πρόσβαση για 

εργασίες συντήρησης.

• Οι κλιματιστικές μονάδες θα ελέγχονται κεντρικά με κεντρικό 

τηλεχειριστήριο με οθόνη. Ο έλεγχος θα μπορεί να γίνει ανά ζώνη, ανά ομάδα 

(καθοριζόμενη από τον χρήστη) είτε ανά μία μονάδα. Το κεντρικό αυτό 

χειριστήριο θα τοποθετηθεί σε γραφείο που θα υποδειχθεί και θα διαθέτει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά :

• Πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις λειτουργίες του -  Αναφορά βλαβών 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Αναφορά Λειτουργίας (Αποθήκευσή ιστορικού λειτουργίας)
Εξαναγκασμένη διακοπή λειτουργίας όλων των μονάδων με λήψη εξωτερικού 
σήματος (Fire alarm )

• Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών κεντρικών χειριστηρίων (απλών 
κεντρικών / χειριστηρίων οθόνης αφής)

• Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών στις εσωτερικές μονάδες.
Ρύθμιση ανώτατου και κατώτατου ορίου θερμοκρασίας για την αποφυγή 
παγώματος ή υπερθέρμανσης των χώρων.

• Χρονοπρογραμματισμός.
Ενδεικτικός τύπος εσωτερικών μονάδων DAIKIN FXAQ-P

3. Δίκτυα αεραγωγών

Θα εγκατασταθούν τρία δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής και απαγωγής αέρα 

μέσω κιβωτίων ανάμιξης προκλιματισμένου αέρα.

• 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 άκαμπτων αεραγωγών θα είναι κατά κανόνα κυκλικής διατομής 

από επιψευδαργυρωμένο χαλυβδόφυλλο και θα κατασκευάζονται σύμφωνα 
με την ΤΟΤΕΕ 2423/86 και τις οδηγίες της ASHRAE.

• Οι προκατασκευασμένοι αεραγωγοί κυκλικής διατομής για τοπικά δίκτυα
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κλιματισμού χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις θερμομόνωσης θα είναι σύνθετου 

τοιχώματος από πολυστρωματικό φύλλο αλουμινίου και πολυεστέρα με 

επίστρωση πολυμερούς υλικού και ενσωματωμένο ελικοειδές χαλυβδόσυρμα 

ενίσχυσης.

• Η προσαγωγή αέρα στους χώρους, η επιστροφή του στη μονάδα, η 

απαγωγή και απόρριψή γίνεται μέσω δικτύων αεραγωγών και στομίων. Τα 

δίκτυα αυτά θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα.

• Ο σχεδιασμός δικτύων αεραγωγών προσαγωγής γίνεται με την μέθοδο 

ανάκτησης πίεσης και των δικτύων επιστροφής και απόρριψης με τη μέθοδο 

της ίσης πτώσης πίεσης. Στους υπολογισμούς τμημάτων εύκαμπτων 

αεραγωγών λαμβάνονται προσαυξήσεις τουλάχιστον 300% στις γραμμικές 
απώλειες πίεσης.

• 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).

• Τα δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής, επιστροφής θα φέρουν, ανά 10m 
περίπου, προσθαφαιρετές ή ανοιγόμενες στεγανές θυρίδες επιθεώρησης - 

καθαρισμού.

• Οι οριζόντιες άνω έδρες του εξωτερικού δικτύου αεραγωγών θα 
επικαλυφθούν ή διαμορφωθούν με τρόπο που να μην συγκροτούνται νερά 

βροχής.
• 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.

Ειδικά τεμάχια - Εξαρτήματα

• Η διαμόρφωση των ειδικώς κατασκευαζόμενων τεμαχίων - εξαρτημάτων 

θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΤΟΤΕΕ 2423/86 και συμπληρωματικά 
τις οδηγίες ASHRAE και SMACNA.

• Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση των τεμαχίων - εξαρτημάτων αυτών προ 
του ελέγχου και εγκρίσεως τους από την Επίβλεψη.
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• Τα εξαρτήματα και οι αεραγωγοί στους οποίους παρεμβάλλονται θα είναι 

της ίδιας διατομής (δεν θα χρειάζονται τοπικές συστολοδιαστολές για την 
σύνδεση τους).

• Οι διατάξεις λήψης νωπού και απόρριψης αέρα θα επιλέγονται για μέγιστη 

απώλεια πίεσης 25 Pa, θα έχουν κατάλληλη διαμόρφωση ή ειδικά πτερύγια 

για αποφυγή εισόδου όμβριων και θα φέρουν σίτα ανοξείδωτου χάλυβα.

• Τα δίκτυα άκαμπτων αεραγωγών προσαγωγής, ανακυκλοφορίας και 

λήψης νωπού θα φέρουν προσθαφαιρετές ή ανακλινόμενες, στεγανές, 

ευπρόσιτες θυρίδες επιθεώρησης-συντήρησης, τουλάχιστον από μία για κάθε 

πυροδιάφραγμα ή ρυθμιστικό διάφραγμα ή τμήμα αγωγού μεταξύ ειδικών 

τεμαχίων/εξαρτημάτων με εσωτερικά εμπόδια (πχ οδηγά πτερύγια ροής). Για 

μη εμφανείς οδεύσεις αεραγωγών οι εν λόγω θυρίδες θα είναι προσβάσιμες 

μέσω πρόσθετων θυρίδων στα στοιχεία επικάλυψης.
• Στην κατάθλιψη του ανεμιστήρα συνδεόμενου με δίκτυο αεραγωγών θα 

προβλεφθεί ειδικό τεμάχιο για εξομάλυνση ροής, ανάκτηση πίεσης και 

περιορισμό θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά ASHRAE Fund. 2002 
και ΤΟΤΕΕ 2423/86.

4. Μονάδα ανάκτησης θερμότητας (VAM)

Στην αρχή κάθε δικτύου αεραγωγών θα τοποθετηθεί μονάδα ανάκτησης θερμότητας (VAM) 

για την απομάστευση ενέργειας (θερμότητας).

Η μονάδα αερισμού τύπου VAM, θα 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 (cross flow heat exchange element) κατασκευασμένο από ειδικά 

κατεργασμένο χαρτί, όπου θερμότητα αλλά και υγρασία μεταφέρεται από το θερμότερο 
προς το ψυχρότερο ρεύμα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι μεγαλύτερη του 55%. Επιπλέον, θα υπάρχει η 
δυνατότητα λειτουργίας καθαρισμού (fresh-up operation) όπου η παροχή του αέρα 
προσαγωγή θα μπορεί να ρυθμιστεί σε υψηλότερο επίπεδο από την αντίστοιχη του αέρα
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εξαγωγής. Η στάθμη θορύβου των μονάδων αερισμού θα είναι ιδιαιτέρως χαμηλή και δεν θα 

ξεπερνά τα 35 dB (Α) στην χαμηλή ταχύτητα και σε απόσταση 1,5 m από το κάτω μέρος του 
μηχανήματος. Ο εναλλάκτης θα διαθέτει φίλτρο υψηλής απόδοσης το οποίο θα διαρκεί για 

5.000 τουλάχιστον ώρες λειτουργίας χωρίς συντήρηση. Η απορροφητικότητα του φίλτρου 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65%.

Η τοποθέτηση της μονάδας VAM θα 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 
IS014001 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 ανεμιστήρες στον εναλλάκτη θα πρέπει να είναι inverter.

Η μονάδα αερισμού με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας θα είναι κατάλληλη για σύνδεση 

με αεραγωγού για την προσαγωγή νωπού προκλιματισμένου αέρα και την ταυτόχρονη 

απόρριψη αέρα στο περιβάλλον.

Οι τρεις μονάδες VAM θα περιλαμβάνουν σε ενιαίο κέλυφος :

Πλακοειδή εναλλάκτη υψηλής απόδοσης.

Διαφράγματα παράκαμψης του εναλλάκτη.

Η κάθε μονάδα VAM θα ελέγχεται από το χώρο του γραφείου της διεύθυνσης και θα φέρει 
κάλυμμα βροχής.
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5. Δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων

Για την διασύνδεση των εσωτερικών μονάδων με την εξωτερική 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), διατομών και επαρκούς αντοχής για εσωτερικές 

συνθήκες πίεσης-θερμοκρασίας τουλάχιστον 42 bar(g) - 130°C, ή σύμφωνα με 

συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή των συσκευών.

Οι σωλήνες θα είναι θερμομονωμένοι σε όλο τους το μήκος με θερμομονωτικούς μανδύες 

μορφής κυλινδρικού κελύφους, από δύσφλεκτο υλικό μέγιστης αγωγιμότητας 0,04W/mK 

στους 20°C με θερμοκρασιακή αντοχή άνω των 100°C, ελάχιστου πάχους 19 mm 

Επιπρόσθετα οι μονωμένες εξωτερικές σωληνώσεις θα φέρουν εξωτερική προστατευτική 
επένδυση με φύλλα αλουμινίου 0,6mm

• Οι εσωτερικές των κτιριακών χώρων οδεύσεις σωληνώσεων γίνονται με μονοκόμματους 
μαλακούς ψυκτικούς χαλκοσωλήνες (χωρίς ενδιάμεσες ενώσεις μεταξύ εξωτερικής μονάδας 

διμερούς συσκευής 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"χ1,0 mm,

Οι εσωτερικές των κτιριακών χώρων σωλήνες θα είναι εργοστασιακά θερμομονωμένοι σε 

όλο τους το μήκος με αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής μέγιστης 

αγωγιμότητας 0,04W/mK στους 20°C, ελάχιστου πάχους 6mm/9mm (σωλήνωση υγρής & 
αέριας φάσης αντίστοιχα)

• 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 σχάρας, με κάλυμμα).

Τονίζεται ότι:
• Οι σωληνώσεις αυτές θα οδεύουν κατά κύριο λόγο ομαδοποιημένες σε παράλληλη 

διάταξη, στερεωμένες στην οροφή και κατά μήκος διαδρόμων.

• Οι ελάχιστες αποδεκτές ακτίνες καμπύλωσης για τις εν λόγω σωληνώσεις είναι οι 
οκταπλάσιες της εξωτερικής διαμέτρου.

• Προβλέπονται οι κατάλληλοι διακλαδωτές (joint) ψυκτικής σωλήνωσης (δισωλήνια) 
συστήματος VRV-R410A, με μόνωση.
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• Θα μονωθούν και όλα τα όργανα διακοπής, ρυθμίσεως κλπ., με μονωτικό από το ίδιο 

υλικό και ανάλογο πάχος.

• 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, εσωτερικό 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 ("σιφώνι"), 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.

6. Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (εξωτερική -  εσωτερική μονάδα) - 

θερμοδοχείο

Η εξωτερική μονάδα περιλαμβάνει μια αντλία θερμότητας που απορροφά θερμότητα από 
τον αέρα του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα σχεδόν τα 2/3 όλης της αξιοποιήσιμης 
θερμότητας να προέρχονται από βιώσιμη και ελεύθερη πηγή.

Η εξωτερική μονάδα απορροφά θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος. Η θερμότητα 
αυτή μεταφέρεται στην εσωτερική μονάδα μέσω σωληνώσεων ψυκτικού.

Η εσωτερική μονάδα λαμβάνει τη θερμότητα από την εξωτερική μονάδα και αυξάνει 

περαιτέρω τη θερμοκρασία, επιτυγχάνοντας θερμοκρασίες νερού μέχρι και 80 °C για το 

ζεστό νερό χρήσης. COP>3.0.

Το ΖΝΧ θα αποθηκεύεται σε boiler 300 lit με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Ενεργειακή Κλάση Β
• Χωρητικότητα 300λιτ
• Υλικό κατασκευής : πολυπροπυλένιο
• Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 85ο
• Τοποθέτηση όρθιο επί δαπέδου.
• Μόνωση θερμοδοχείου από αφρό πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 50mm.
• Απώλεια θερμότητας : 1.5kwh/24h
• Σύνδεση Φόρτισης εναλλάκτη θερμότητας 1”
• Σύνδεση Εισόδου ψυχρού νερού 1”
• Σύνδεση Εξόδου ζεστού νερού 1”

Εναλλάκτης θερμότητας ΖΝΧ:
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• Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (DIN14404).
• Ογκος Εσωτερικής Σερπαντίνας >26λιτ
• Εμβαδόν πρόσοψης >=5.5m2
• Πίεση λειτουργίας 6bar
•

Εναλλάκτης θερμότητας φόρτισης:

• Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (DIN14404).
• Ογκος Εσωτερικής Σερπαντίνας >=13λιτ
• Πίεση λειτουργίας 3bar
• Εμβαδόν πρόσοψης >=3m2

με Β' Βαθμό

Χίος 19.06.2019

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
με Α' Βαθμό
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