
 

 

 
 

 
 
 
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 

  
ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 498.405,79 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» (ΕΤΠΑ- Π∆Ε) 

 
 
 
 
 
 

                          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 



 

 

                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Μονάδες εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας 

Κάθε µονάδα θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που θα περιέχει τους δύο ανεµιστήρες (προσαγωγής και 

απόρριψης), τον εναλλάκτη αέρα-αέρα, τα φίλτρα συγκράτησης σωµατιδίων, όλους τους αυτοµατισµούς και τα 

συστήµατα ελέγχου. Ο έλεγχος θα γίνεται µε τη βοήθεια του χειριστηρίου το οποίο θα είναι επίτοιχο, 

ηλεκτρονικό, και θα ελέγχει πλήρως την λειτουργία της µονάδας. 

Οι µονάδες θα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP2 και Ecodesign και του Κ.Ε.Ν.Α.Κ και θα φέρουν 

πιστοποιητικό CE και πιστοποίηση Eurovent. Η µονάδα θα διαθέτει φίλτρα συγκράτησης σωµατιδίων τόσο για 

τον νωπό αέρα όσο και για τον αέρα απόρριψης. Επίσης θα διαθέτει υποχρεωτικά σύστηµα παράκαµψης της 

παροχής αέρα (bypass), σύστηµα µετάδοσης κίνησης είτε πολλαπλών ταχυτήτων είτε µεταβλητής ταχύτητας, 

και σύστηµα ελέγχου και προειδοποίηση αλλαγής φίλτρων µε διάταξη παραγωγής οπτικών σηµάτων ή µε 

συναγερµό. Θα µπορεί να χρησιµοποιείται αυτόνοµα ή ενσωµατωµένη στο σύστηµα VRV. 

Αεραγωγοί προσαγωγής/απόρριψης αέρα 

Οι αεραγωγοί θα είναι είτε συµπαγείς ή εύκαµπτοι. Η διατοµή τους, ο τύπος τους θα είναι σύµφωνος µε τη 

µελέτη του έργου. Για την προσαγωγή ή απαγωγή αέρα χαµηλής πίεσης θα χρησιµοποιούνται αεραγωγο 



 

 

κατασκευασµένοι από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα. Όλοι οι αεραγωγοί θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους 

Αµερικανικούς κανονισµούς A.S.H.R.A.E. κατόπιν προηγούµενης υποβολής και έγκρισης από την επίβλεψη 

υλικών, κατασκευαστικών σχεδίων συντονισµού µε τα άλλα δίκτυα, πάνω στα οποία θα φαίνονται οι ακριβείς 

διαστάσεις του αεραγωγού, αλλά και η θέση αυτού ως προς τα οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου, καθώς και οι 

ακριβείς θέσεις των στοµίων, των στηριγµάτων, οι παροχές αέρα για κάθε τµήµα και τα απαιτούµενα ανοίγµατα 

στα οικοδοµικά στοιχεία για τη διέλευση αυτών τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει. 

Όλοι οι αεραγωγοί θα πρέπει να είναι ανθεκτικής και στεγανής κατασκευής. Η χρησιµοποίηση λαµαρινοβιδών 

στην κατασκευή των αεραγωγών απαγορεύεται. Οι αεραγωγοί θα µονωθούν µε εύκαµπτες πλάκες µονωτικού 

υλικού τύπου Frelen πάχους 10mm 

Οι αεραγωγοί θα πρέπει να αναρτηθούν µε κατάλληλα στηρίγµατα κατά τρόπο στέρεο και σύµφωνα µε τους 

κανόνες της αισθητικής. Η ανάρτηση αυτών θα γίνονται µε ντίζες µε σπείρωµα µεγάλου µήκους για αυξοµοίωση 

του ύψους του αεραγωγού. Από τις ντίζες θα αναρτάται οριζόντια γαλβανισµένη σιδηρογωνιά η τυποποιηµένο 

προφίλ, πάνω στην οποίο θα επικάθεται ο αεραγωγός. Οι ντίζες θα αναρτώνται µε κοχλίωση µέσω 

αυτοδιατρητικών βυσµάτων οροφής. Η σύνδεση µεταξύ των αεραγωγών και των µονάδων ή ανεµιστήρων θα 

γίνεται είτε µε ειδικά τεµάχια από νεοπρένιο µε περιθώριο από λαµαρίνα, είτε µε ειδικό αεροστεγές καραβόπανο. 

Εύκαµπτοι Αεραγωγοί 

Κάθε τµήµα εύκαµπτου αεραγωγού προσαγωγής θα αποτελείται από δύο εύκαµπτους οµοκεντρικούς αγωγούς, 

κατασκευασµένους από «πτυχωτό» αλουµίνιο µε ενδιάµεση µόνωση από πάπλωµα υαλοβάµβακα 25mm. Τα 

υλικά κατασκευής θα είναι άκαυστα, άοσµα, απρόσβλητα από µύκητες και βακτηρίδια. Ο αεραγωγός θα αποτελεί 

άκαυστο στοιχείο και θα πληροί από της πλευράς αυτής (του άκαυστου) τους όρους των Κανονισµών DIN 4102 

Β1.4. Η. Θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασίες λειτουργίας 0°C έως 80°C µε εγγυηµένη στεγανότητα.  

Θα συνδέονται µε τα δίκτυα αεραγωγών και τις µονάδες ή τα Plenum µέσω ειδικών υποδοχών

(κολάρων αρσενικών) που θα σφίγγονται µε εξωτερικούς σφικτήρες και θα στεγανοποιούνται µε αυτοκόλλητη 

ταινία. 

Στόµια 

Όλα τα στόµια θα τοποθετηθούν κατόπιν προηγούµενης υποβολής και έγκρισης από την επίβλεψη . 

Τα στόµια απαγωγής-παροχής αέρα θα είναι ορθογωνικού σχήµατος και θα φέρουν µια ή δύο σειρές κινητών 

πτερυγίων ευθύγραµµων ή καµπύλων πτερυγίων και εσωτερικά πολύφυλλο διάφραγµα για την ρύθµιση της 

ποσότητας του αέρα. Τα πτερύγια του διαφράγµατος θα κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό, που χειρίζεται απ’ έξω µε 

κλειδί. Τα στόµια θα είναι κατασκευασµένο από αλουµίνιο ανοδιωµένο . 

Τα στόµια λήψης νωπού-απόρριψης αέρα κατασκευάζονται από ανοδιωµένο προφίλ αλουµινίου µε σταθερά 

πτερύγια υπό κλίση 45°, κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση σε τοίχο και λήψη νωπού αέρα ή απόρριψη αέρα 

απόρριψης. Θα εξασφαλίζουν στεγανότητα έναντι της βροχής µέσω της µορφής Ζ των πτερυγίων τους. Θα 

φέρουν στο πίσω µέρος του στοµίου πλέγµα για την συγκράτηση φύλλων και εντό 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το πολυζωνικό, πολυδιαιρούµενο αερόψυκτο σύστηµα κλιµατισµού άµεσης εκτόνωσης, µεταβλητής ροής 
ψυκτικού µέσου R410A, θα αποτελείται από µία ή περισσότερες µεταξύ τους συνδεόµενες εξωτερικές µονάδες 
και πλήθος εσωτερικών µονάδων σε κοινό δίκτυο σωληνώσεων ψυκτικού µέσου. 
Το σύστηµα θα λειτουργεί ως αντλία θερµότητας, είτε σε ψύξη, είτε σε θέρµανση και βασικά χαρακτηριστικά 
είναι τα ακόλουθα : 



 

 
 
 

• Εκτεταµένη απόδοση εξωτερικών & εσωτερικών µονάδων. 
Συστοιχία εξωτερικών µονάδων που αποτελείται από 1 έως και 3 µονάδες µε ψυκτική ισχύ από 22.4 kW (8 
HP) έως 168.0 kW (60 HP) 
Ο αριθµός των συνδεόµενων εσωτερικών µονάδων σε µία συστοιχία, µέσω κοινού δικτύου σωληνώσεων, 
θα φθάνει έως τις 64 µονάδες όλων των τύπων και µεγεθών (περισσότερα από 120 διαφορετικά µοντέλα). 
Το σύνολο της αποδιδόµενης ισχύος των εσωτερικών µονάδων θα µπορεί να είναι από 50% έως και το 
135% του συνόλου της αποδιδόµενης ισχύος των εξωτερικών µονάδων του συστήµατος. 

• Υψηλός βαθµός αποδοτικότητας. 
Ο σχεδιασµός του συστήµατος µε βάση τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας για το R410A και η προηγµένη 
τεχνολογία των inverter συµπιεστών και εναλλακτών θα εξασφαλίζει πολύ υψηλό εποχιακό βαθµό 
ενεργειακής αποδοτικότητας ESSER > 7.0. 

• Λειτουργία συνεχούς θέρµανσης 
Οι εξωτερικές µονάδες θα διαθέτουν σύστηµα ελέγχου hot gas by-pass που θα επιτρέπει την ταυτόχρονη 
λειτουργία των εσωτερικών µονάδων σε θέρµανση και της λειτουργίας defrost. 
Όταν οι αισθητήρες του εξωτερικού στοιχείου ανιχνεύσουν την έναρξη σχηµατισµού πάγου, θα ξεκινά η 
λειτουργία hot gas by-pass, λιώνοντας τον πάγο µε ταυτόχρονη λειτουργία των εσωτερικών. 
Ζεστό αέριο θα στέλνεται στην εξωτερική µονάδα, προλαβαίνοντας τον εκτεταµένο σχηµατισµό πάγου. 
Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα συνεχίζουν να λειτουργούν µε µικρή µείωση στην απόδοση. 
Με την λειτουργία αυτή θα αποφεύγονται οι συχνοί κύκλοι απόψυξης, η απόδοση στους χώρους δεν θα 
µειώνεται, η ενέργεια που θα έχει καταναλωθεί για την παραγωγή θέρµανσης δεν θα «χάνεται», δεν θα 
απαιτείται επιπλέον ενέργεια για την εκ νέου παραγωγή θέρµανσης και τελικά δεν θα αυξάνεται η συνολική 
κατανάλωση ενέργειας του συστήµατος. 
Σε περιόδους πολύ χαµηλών θερµοκρασιών και υψηλής υγρασίας, που το εξωτερικό στοιχείο θα µπορεί να 
πιάσει σηµαντική ποσότητα πάγου θα ενεργοποιείται η λειτουργία πλήρους κύκλου defrost. 

• 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. 
Σε κάθε εσωτερική µονάδα θα υπάρχουν αισθητήρια θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου, 
αισθητήριο θερµοκρασίας αέρα και µία ηλεκτρονική ρυθµιστική εκτονωτική βαλβίδα . 
 
 
 
 
Το σύστηµα θα ελέγχει τη ροή του ψυκτικού σε κάθε µία εσωτερική µονάδα µέσω ανεξάρτητου ελέγχου 
της κάθε ρυθµιστική βαλβίδας . 
Μέσω των ανωτέρω θα καταγράφεται συνεχώς τη θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου και του εισερχόµενου 
αέρα και µέσω της βαλβίδας θα ρυθµίζεται η ροή και η θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου. θα 
βελτιστοποιείται 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. 

• Ρύθµιση θερµοκρασία εξάτµισης 

Το σύστηµα να έχει την δυνατότητα αύξησης της θερµοκρασίας εξάτµισης στις εσωτερικές µονάδες κατά 2 ° C 
µέσω ρύθµισης στην κεντρική πλακέτα της εξωτερικής µονάδας. Κατά την λειτουργία σε ψύξη, η διάταξη αυτή 
θα ρυθµίζει τη ταχύτητα των συµπιεστών και τη θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου σε υψηλότερο βαθµό 
εξάτµισης. Σε συνδυασµό µε τον «έξυπνο έλεγχο», θα εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα του συστήµατος 
καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια µε αποτέλεσµα τον υψηλό εποχιακό βαθµό απόδοσης. Επίσης παρέχεται 
στον χρήστη άνεση, αφού αποφεύγονται τα ψυχρά ρεύµατα του αέρα ειδικά σε χώρους µε µικρό ύψος. 

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 Eurovent. 

Οι µονάδες θα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισµούς : 
- Κανονισµός (EU) N°206/2012, σχετικά µε τις απαιτήσεις του Eco-design, που αφορά τον 



 

 
 
 

σχεδιασµό των µηχανηµάτων κλιµατισµού και των ανεµιστήρων άνεσης . 
- Κανονισµός (EU) N°626/2011, µε την ενεργειακή σήµανση των µονάδων κλιµατισµού. 

- Κανονισµός (EU) N°327/2011, σχετικά µε τις απαιτήσεις του Eco-design που αφορά τον 
σχεδιασµό των κινητήρων των ανεµιστήρων. 

- Οδηγία ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 2004/108/EC. 
- Οδηγία για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού 201 1/65/EC. 
- Οδηγία σχετικά µε τις απαιτήσεις του Eco-design που αφορά τα προϊόντα σχετικά µε την ενέργεια 

2009/125/EC. 
- Οδηγία σχετικά µε την σήµανση και την πληροφορίες των προϊόντων όσο αφορά την κατανάλωση 

ενέργειας και άλλων πηγών ενέργειας 2010/30/EC 
- Οδηγία µηχανικού εξοπλισµού 2006/42/EC. 
- Οδηγία εξοπλισµού υπό πίεση (PED) 97/23/EC. 

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
Κάθε εξωτερική µονάδα θα συγκροτείται στο εργοστάσιο, θα είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένο έλασµα 
σιδήρου µε ηλεκτροστατική βαφή, πλήρως προστατευµένη κατά ΙΡ54 και θα αποτελείται από ξεχωριστό τµήµα 
συµπιεστών - εναλλακτών. 

Οι αποδόσεις θα ισχύουν για τις εξής συνθήκες λειτουργίας: 
Ψύξη: Εσωτερική Θερµοκρασία 27°C DB/19oC WB & Εξωτερική Θερµοκρασία 35oC DB 
Θέρµανση: Εσωτερική Θερµοκρασία 20oC DB & Εξωτερική Θερµοκρασία 7oC DB/6oC WB 

Οι µεµονωµένες & κύριες µονάδες θα είναι δυνατόν να συνδεθούν µεταξύ τους σε κοινό ψυκτικό κύκλωµα, ανά 
δύο ή τρεις, επεκτείνοντας την απόδοση ενός συστήµατος µε ισχύ έως 60 HP. 
Ο εποχιακός βαθµός απόδοσης των συστηµάτων σε ψύξη και σε θέρµανση θα είναι υψηλός και κάθε εξωτερική 
µονάδα θα διαθέτει βαθµούς αποδόσεως της τάξεως : 

 
Όλες οι ανωτέρω µεµονωµένες & κύριες µονάδες θα διαθέτουν δύο (2) δίδυµους-περιστροφικούς συµπιεστές 
inverter τύπου DC twin rotary. 
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 SEER SCOP 
8 HP 7,55 5,74 
10 HP 7,45 5,48 
12 HP 7,70 5,06 
14 HP 7,42 5,09 
16 HP 7,58 4,85 
18 HP 7,25 4,99 
20 HP 7,17 4,73 
22 HP 7,10 4,78 

Ισχύς Εξωτερικών Μονάδων Στάθµη ηχητικής 
πίεσης dB(A) 

8 HP 55.0 

10 HP 57.0 
12 HP 59.0 
14 HP 60.0 
16 HP 62.0 
18 HP 60.0 
20 HP 61.0 
22 HP 61.0 



 

 
 
 

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 λειτουργεί σε ακραίες εξωτερικές θερµοκρασίες περιβάλλοντος τόσο σε ψύξη όσο και θέρµανση 
ως εξής: 

o Λειτουργία σε ψύξη : από -10°C έως + 46°C DB o 
Λειτουργία σε θέρµανση : από -25^ έως + 15.5^ WB 

o Το σύστηµα θα µπορεί να λειτουργεί σε ψύξη και σε υψηλότερες των + 46°C θερµοκρασίες, µε µειωµένη 
απόδοση. 

• Συµπιεστές 
Όλες οι µεµονωµένες εξωτερικές µονάδες από 8 HP έως και 22HP θα περιλαµβάνουν δύο (2) δίδυµους- 
περιστροφικούς συµπιεστές inverter τύπου DC twin rotary. 

√ Οι συµπιεστές θα έχουν τεχνολογία Dual Vane και επίστρωση προστασίας «Diamond Like Carbon (DLC)» 
για τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας. 

√ Η τεχνολογία “New Diamond Like Carbon Coating” ελαχιστοποιεί τις αποκλίσεις στην επιφάνεια επαφής 
µεταξύ πτερυγίου και κυλίνδρου, ακόµα και όταν ο συµπιεστής λειτουργεί σε πολύ υψηλές ταχύτητες. 

√Οι συµπιεστές θα διαθέτουν σύστηµα Ενεργού Ελέγχου Λίπανσης _ Active Oil Control για αυξηµένη 
αξιοπιστία, ενώ θα παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερη απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας έναντι 
των συµβατικών scroll συµπιεστών, ιδίως σε µερικά φορτία. 

√Όλοι οι συµπιεστές θα ελέγχονται από High-speed Calculation Vector Control Inverter_ Άµεσο 
∆ιανυσµατικό-Έλεγχο Inverter, που παράγει οµαλή ηµιτονοειδή καµπύλη λειτουργίας και βελτιώνει 
σηµαντικά την αποδοτικότητα του συστήµατος. 

√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, καθώς οι συµπιεστές θα µεταβάλλουν 
την απόδοσή τους σε 700~1200 βήµατα λειτουργίας. 

√   Έλεγχος περιστροφής συµπιεστών. 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. 

√  Backup συµπιεστών. Θα επιτρέπεται η λειτουργία του συστήµατος ακόµα και όταν ένας συµπιεστής ή µία 
εξωτερική µονάδα σταµατήσει να λειτουργεί. 

• Εναλλάκτες θερµότητας 

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. 
Η επιφάνεια των πτερυγίων θα καλύπτεται από διπλό συνθετικό υδρόφιλο στρώµα, που θα εξασφαλίζει 
προστασία από τη διάβρωση και καλύτερη διάχυση των συµπυκνωµάτων. 
Το στοιχείο του εναλλάκτη θερµότητας θα αποτελείται από 3 σειρές σωλήνων διαµέτρου 7mm και συνολικό 
αριθµό βηµάτων 40 ( αριθµός σωλήνων ανά σειρά/στήλη) και θα καλύπτει και τις 4 πλευρές της µονάδας. 

• Ανεµιστήρες 
Οι πτερωτές των εξωτερικών µονάδων θα είναι ειδικά σχεδιασµένες και κατασκευασµένες εφαρµόζοντας την 
τεχνική των Reversed Circular Blades, 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. 

Οι ανεµιστήρες θα είναι απευθείας συνδεδεµένοι µε υψηλής απόδοσης, στεγανούς, συνεχούς λίπανσης, DC 
inverter τριφασικούς κινητήρες των 1000 W, και θα βρίσκονται σε κοιλότητες τύπου καµπάνας διευρυµένης οπής 
αναρρόφησης, για ακόµα οµαλότερη ροή. 
Θα έχουν διαθέσιµη στατική πίεση έως 60 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. 

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

  √  Μέγιστη ισοδύναµη απόσταση εξωτερικής από την πιο αποµακρυσµένη εσωτερική: 235 µ. 
  √ Μέγιστη ισοδύναµη απόσταση µεταξύ του πρώτου ψυκτικού συνδέσµου και της πιο αποµακρυσµένης 

εσωτερικής µονάδας: έως 90 µ. 
    √ Μέγιστη υψοµετρική διαφορά µεταξύ εξωτερικής - εσωτερικών µονάδων :70µ. 

(40 µ στην περίπτωση που η εξωτερική µονάδα βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση ) 
√  Μέγιστη υψοµετρική διαφορά µεταξύ των εσωτερικών µονάδων: 40µ. 
√  Μέγιστη µήκος ψυκτικών σωληνώσεων: 1.000 µ. 

(για τις εξωτερικές µονάδες ισχύος > 34 HP) 

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 ∆ιανοµείς (headers),  
o ∆ιανοµείς (headers) µετά από Συνδέσµους-Υ (joints),  
o Συνδέσµους-Υ (joints) µετά από Συνδέσµους-Υ (joints) 
o ∆ιανοµείς (headers) µετά από ∆ιανοµείς (headers).  



 

 
 
 

 

Branching header 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
∆εν θα απαιτείται επαύξηση των διατοµών των σωληνώσεων, τόσο της υγρής όσο και της αέριας γραµµής, για 
µήκη µεγαλύτερα των 90m, είτε το µήκος αφορά µεταξύ της εξωτερικής και της πιο αποµακρυσµένης 
εσωτερικής είτε από τον πρώτο σύνδεσµό έως της πιο αποµακρυσµένης εσωτερικής. 
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. 

• Τοποθέτηση των µονάδων στο έργο  

Θα πρέπει να τηρούνται οι εργοστασιακοί κανόνες για την τοποθέτηση των µονάδων στο χώρο. Οι 
εξωτερικές µονάδες θα πρέπει να είναι τοποθετηµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµες σε 
περίπτωση συντήρησης ή επισκευής. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει εµπόδιο στα µπροστινά καπάκια (του 
ηλεκτρολογικού πίνακα). Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι αποστάσεις που προδιαγράφει ο κατασκευαστής 
και αφορούν την σωστή λειτουργία των µονάδων και δεν θα πρέπει να υπάρχει εµπόδιο στην έξοδο των 
ανεµιστήρων. 

Σε περίπτωση που οι µονάδες συνδέονται µεταξύ τους ως συστοιχία θα πρέπει οι σωλήνες που διέρχονται από τα 
σηµεία ελέγχου της µονάδας να έχουν απόσταση τουλάχιστον 50 cm από την µονάδα έτσι ώστε να είναι δυνατή 
στο µέλλον οποιαδήποτε εργασία επισκευής (π.χ. αντικατάσταση συµπιεστού). 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Θα διαθέτονται τουλάχιστον οι παρακάτω τύποι εσωτερικών µονάδων ανάλογα µε τη χρήση και τη θέση 
εγκατάστασης τους , οι οποίοι αναλυτικά είναι: 

      √ Κασέτα οροφής τεσσάρων κατευθύνσεων, απόδοσης από 2.8 kW έως 16.0 kW σε 10 µεγέθη, 

 √Μονάδα ψευδοροφής, µη εµφανούς τοποθέτησης, µεσαίας στατικής, σύνδεσης µε δίκτυο αεραγωγών, 
απόδοσης από 2.2 kW έως 16.0 kW σε 11 µεγέθη, 

√Μονάδα ψευδοροφής υψηλής στατικής, µη εµφανούς τοποθέτησης σύνδεσης µε δίκτυο αεραγωγών, 
απόδοσης από 5.6 kW έως 28.0 kW σε 8 µεγέθη, 

√Μονάδα ψευδοροφής χαµηλού ύψους, σύνδεσης µε µικρό δίκτυο αεραγωγών, απόδοσης από 1.7 kW έως 
8.0 kW σε 8 µεγέθη, ενδ. 

√Μονάδα οροφής εµφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 4.5 kW έως 16.0 kW σε 7 µεγέθη, 

√Επίτοιχη µονάδα εµφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 1.7 kW έως 3.6 kW σε 4 µεγέθη, 

√Επίτοιχη µονάδα εµφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2kW έως 7.1 kW σε 6 µεγέθη, 

√Μονάδα δαπέδου εµφανούς τοποθέτησης, console, απόδοσης από 2.2 kW έως 5.6 kW σε 5 µεγέθη, 



 

 
 
 

√Μονάδα δαπέδου εµφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2 kW έως 7.1 kW σε 6 µεγέθη, ενδ. τύπος 

√Μονάδα δαπέδου µη εµφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2 kW έως 7.1 kW σε 6 µεγέθη, ενδ. τύπος 

*Η συνολική απόδοση (HP) των εσωτερικών µονάδων κλιµατιστικού και του εναλλάκτη θερµότητας αέρα- 
αέρα µε µονάδα στοιχείου DX πρέπει να είναι 80% έως 135 % της απόδοσης των εξωτερικών µονάδων. 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των εσωτερικών µονάδων θα είναι µονοφασική µε γείωση, µε τάση 230(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. 

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 
επιφανεία 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 +0,5^. 

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 του Eco-
design που αφορά τον σχεδιασµό των κινητήρων των ανεµιστήρων (κανονισµός (EU) N°327/2011). 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 Τοπικά Χειριστήρια 

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-wiring Check). 

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 (ενσύρµατα ή ασύρµατα). 

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 διατίθoνται κεντρικά χειριστήρια ως ακολούθως : 
√Central ON-OFF controller, έλεγχος έως 16 εσωτερικές 
µονάδες  
√ Schedule timer, έλεγχος έως 64 εσωτερικές µονάδες 
√Central remote controller , προηγµένη συσκευή ελέγχου που θα µπορεί να συνδεθεί και να ελέγχει έως και 

128 εσωτερικές µονάδες (2 x 64). 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. 
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 επαναφορά. 
Ένδειξη κωδικών βλάβης και επαναφορά. 
∆υνατότητα σύνδεσης µε χρονοπρόγραµµα. 

√Standard Smart Manager, θα διαθέτει τις ίδιες λειτουργίες όπως το ανωτέρω, θα έχει την δυνατότητα 
ελέγχου από ένα τοπικό δίκτυο και µε την χρήση ενός επιπλέον Interface, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση 
ενέργειας και της δηµιουργίας έκθεσης λειτουργιών. 
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. 

√Standard Smart Manager with data analyzer θα διαθέτει τις ίδιες λειτουργίες όπως το ανωτέρω,θα έχει 
επιπλέον την δυνατότητα ελέγχου από ένα τοπικό δίκτυο και µε την χρήση ενός επιπλέον Interface, θα είναι 
δυνατή η παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και της δηµιουργίας έκθεσης λειτουργιών και 
ανάλυσης των δεδοµένων κατανάλωσης ενέργειας (απαιτείται σύνδεση µε 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. 

√Touch Screen Controller, ελεγκτής οθόνης αφής 
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 (απαιτείται σύνδεση µε µετρητή ηλεκτρική 
κατανάλωσης, προµήθεια από τοπική αγορά). 
Αυτόµατη καταγραφή µέτρησης ενέργειας. 
Αποτύπωση χρεώσεων. 
∆ιασύνδεση µε σήµα συναγερµού πυρκαγιάς. 
∆ιασύνδεση µε σήµα key-lock. 

√ Wave Tool, σύστηµα παρακολούθησης που θα επιτρέπει την ασύρµατη µεταφορά δεδοµένων, την γρήγορη 
και ασφαλή παρακολούθηση του συστήµατος µέσω συσκευής συµβατής µε λειτουργικό σύστηµα Android, 
χωρίς την απαίτηση ενσύρµατης σύνδεσης µε το σύστηµα. 
^ Wave Tool θα είναι σχεδιασµένο για συσκευές Android έκδοσης 5.0 (Lollipop) και νεότερες. 
Θα παρέχονται οι εξής δυνατότητες και πληροφορίες : 
Ρύθµιση συστήµατος Auto Addressing Πληροφορίες συστήµατος, έργο, τοποθεσία κ.α. 
S/N εξωτερικής, τύπος & ισχύς Ιστορικό βλαβών Έλεγχος συστήµατος ∆οκιµαστική λειτουργία Ιστορικό 
επισκευών 
Χαρακτηριστικό του Wave tool θα είναι η δυνατότητα αποστολής δεδοµένων σε οποιονδήποτε email. 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, Modbus. 
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