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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι γενικές συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι :
1. Να εξασφαλίζει την τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται
στην Τεχνική Περιγραφή και να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων
καταστάσεων, καθ' όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του έτους, συμπεριλαμβανομένων εορτών,
αργιών, κλπ.
2. Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων για την πρόληψη
βλαβών, ζημιών και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους που μπορεί να
προληφθεί. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σε ημέρες και ώρες, ώστε να μην διαταράσσεται
η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ. Αν απαιτείται λοιπόν θα γίνονται σε μη εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
3. Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων για την ανίχνευση κάθε
βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους.
4. Να ανακοινώνει αμέσως στην τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. κάθε βλάβη ή ζημία και να
αποκαθιστά την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η αποκατάσταση θα γίνεται βάση των
διαδικασιών που προσδιορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Βάση αυτών ο ανάδοχος
υποχρεούνται σε υποβολή πλήρους οικονομοτεχνικής προσφοράς για την αποκατάσταση
οποιουδήποτε προβλήματος ή βλάβης
5. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η
λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους ισχύοντες
Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους.
6. Να συντάσσει και να υποβάλει στην τεχνική υπηρεσία, προς έγκριση, πρόγραμμα των εργασιών
συντήρησης ή επισκευών που απαιτούνται για την άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων, με
προμέτρηση των εργασιών και πίνακα των απαιτουμένων υλικών για την εκτέλεση τους.
7. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να
εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, να περισυλλέγει πάσης
φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα εργασιών, να τα απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε
θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές.
8. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην εισέρχονται στους χώρους των εγκαταστάσεων
ανεπιθύμητα ζώα.
9. Να εκτελεί πάσης φύσεως αναγκαίους ψεκασμούς και διασκορπισμούς ζωοκτόνων ή
εντομοκτόνων ουσιών στους χώρους των εγκαταστάσεων.
10. Να τηρεί και να ενημερώνει ανελλιπώς τα βιβλία και λοιπά στοιχεία παρακολούθησης της
λειτουργίας και επισκευών των εγκαταστάσεων και όσα θα ορίσει η τεχνική υπηρεσία.
11. Να προγραμματίζει την προμήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών για την
λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και να ενημερώνει έγκαιρα την τεχνική Υπηρεσία
του ΟΑΚΑ για την προμήθειά τους.
12. Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για την έκδοση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας ή
επαναλειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή πιστοποιητικά κατασκευών, ελέγχων ή
επανελέγχων εγκαταστάσεων (πιστοποιητικά για την ΔΕΗ κλπ.). Στα παραπάνω διευκρινίζεται ότι
δεν περιλαμβάνουν Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου για τις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ετοιμάζει όλα τα απαιτούμενα προς τούτο σχέδια, έγγραφα και λοιπά
στοιχεία τα οποία θα υπογράφονται από τον Μηχανικό που έχει οριστεί υπεύθυνος του έργου. Τα
αρμόδια όργανα του Ο.Α.Κ.Α. θα υπογράφουν σχετικά έγγραφα μόνον εφόσον τούτο είναι
αναγκαίο υπό την ιδιότητα του Ο.Α.Κ.Α. ως κυρίου του έργου.
13. Να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επέκτασης στις εγκαταστάσεις από
συνεργεία της ΔΕΗ, εργολήπτες και προμηθευτές που θα εκτελέσουν εργασίες στις εγκαταστάσεις
Μ.Τ. ή στον Γ.Π.Χ.Τ. , ενημερώνοντάς τους σχετικά με την κατασκευή και την λειτουργία των
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εγκαταστάσεων και εκτελώντας όλους τους αναγκαίους χειρισμούς επί των εγκαταστάσεων
προκειμένου να διευκολυνθεί η καλή και ταχεία εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Οι
προαναφερόμενες εργασίες θα γίνονται κατά κανόνα μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
14. Ο Ανάδοχος, μετά την ειδοποίησή του για βλάβη διακόπτη σε υποσταθμό, υποχρεούται να
επέμβει, το αργότερο εντός των 4 ωρών. Για κάθε άλλη βλάβη υποχρεούται να επέμβει ενός
24ωρου. Ο ανωτέρω αναφερόμενος χρόνος δεν ισχύει σε περιπτώσεις θεομηνιών.
15. Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της
τεκμηρίωσης εντός κάθε υποσταθμού. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο:
 οδηγίες χειρισμού UPS (πλαστικοποιημένες)
 οδηγίες χειρισμού Η/Ζ (πλαστικοποιημένες)
 μονογραμμικό Γ.Π.Χ.Τ.

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω κατά κατηγορία
εγκαταστάσεων.
2.1. Επιθεώρηση των υποσταθμών μέσης τάσης
Διενέργεια μία φορά το χρόνο επιθεώρησης των υποσταθμών για την επιβεβαίωση της καλής
λειτουργίας των Υ/Σ (προτεινόμενη περίοδος άνοιξη).
Περιλαμβάνει έλεγχο:
 Του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού της Μέσης και Χαμηλής Τάσης των Υ/Σ
 Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών καλωδίων
 Των οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
 Του συστήματος DC τάσης
 Έλεγχος πεδίου πυκνωτών
 Έλεγχος φωτισμού , πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων
Μετά την διενέργεια των επιθεωρήσεων θα συντάσσεται λεπτομερή αναφορά για την τεχνική
υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. Αν κριθεί απαραίτητο θα εκτελούνται διορθωτικές παρεμβάσεις.
Πιο συγκεκριμένα επισημαίνονται τα παρακάτω:
2.1.1. Επιθεώρηση μετασχηματιστών ισχύος
Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των μετασχηματιστών για να εξακριβωθεί αν λειτουργούν
κανονικά, αν η θερμοκρασία λειτουργίας τους είναι κανονική, αν η ψύξη των μετασχηματιστών είναι
ικανοποιητική αν τα συστήματα προστασίας των μετασχηματιστών είναι σε κανονική λειτουργία ή
αν τυχόν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει
προβλήματα στην λειτουργία των μετασχηματιστών. Άμεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών
συντήρησης ή επισκευής κάθε τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της
κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
2.1.2. Επιθεώρηση πεδίων μέσης τάσης
Έλεγχος των εγκαταστάσεων κυψελών μέσης τάσης για να εξακριβωθεί αν λειτουργούν κανονικά, αν
λειτουργούν κανονικά τα όργανα μετρήσεων, οι διατάξεις προστασίας ( Ηλεκτρονόμοι ) και
ενδείξεων ή αν τυχόν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις που θα μπορούσε να
δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία τους. Άμεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για
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την συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με την
τεχνική υπηρεσία.
2.2. Γενική τακτική συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης
Η διενέργεια εργασιών τακτικής συντήρησης θα πραγματοποιείται μια (1) φορά το χρόνο
(προτεινόμενη περίοδος το φθινόπωρο) και θα περιλαμβάνουν:
Καθαρισμό όλων των χώρων του υποσταθμού συμφώνα τα αντίστοιχα σημεία 7,8,9 της παραγράφου
1 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων.
Πιο συγκεκριμένα επισημαίνονται τα παρακάτω:
2.2.1. Τακτική συντήρηση μετασχηματιστών ισχύος
1. Απορροφητικός καθαρισμός των χώρων των Μ/Σ και των καταπακτών αερισμού .
2. Οπτικός έλεγχος και καθαρισμός Μ/Σ (εσωτερικών πηνίων, εξωτερικής επιφάνεια, μονωτήρες,
ακροδέκτες κλπ).
3. Έλεγχο της σωστής λειτουργίας των προστασιών του Μ/Σ. Ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει
εκτός των άλλων, έλεγχο της καλής λειτουργίας των αισθητήρων θερμοκρασίας, έλεγχο των
θερμοκρασιών ενεργοποίησης της προειδοποίησης και της απόζευξης του διακόπτη του Μ/Σ.
Αντικατάσταση των οργάνων προστασίας εφόσον διαπιστωθεί βλάβη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να ελέγχει τακτικά τους συσσωρευτές και να τους αντικαθιστά όταν απαιτείται για την σωστή
λειτουργία των οργάνων προστασίας των Μετασχηματιστών, σύμφωνα με το (άρθρο 1 παρ. 4).
4. Έλεγχο και καθαρισμός των ηλεκτρικών συνδέσεων (ουδετερογείωση ακροκιβώτια ΜΤ,
ακροδέκτης ΧΤ, καλώδια ΜΤ και ΧΤ .
5. Έλεγχο και συντήρηση των μονωτήρων του Μ/Σ.
6. Έλεγχο των ζυγών και συσφίξεις των κοχλιών (βάση προδιαγραφών).
7. Έλεγχο της μόνωσης των τυλιγμάτων και των καλωδίων της ΜΤ μέτρηση των μονώσεων του
Μ/Σ (πηνία ΜΤ και ΧΤ ως προς τη γη και μεταξύ τους).
8. Μέτρηση γειώσεων ουδετέρου κόμβου Μ/Σ και μεταλλικών μερών.
9. Έλεγχος θερμοκρασίας και έλεγχος τοπικής υπερθέρμανση .
10. Έλεγχος κάλου αερισμού των χώρων .
11. Εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για τη συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν βλάβης που
θα επισημανθεί και την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, κατόπιν
συνεννοήσεως με την Υπηρεσία.
12. Έλεγχος των μέτρων προστασίας και ασφαλείας των χώρων των Μ/Σ .

2.2.2. Τακτική συντήρηση πεδίων μέσης τάσης
Θα εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες:
1. Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού των πινάκων Μ.Τ.
2. Έλεγχος της καλής λειτουργίας των αυτόματων διακοπτών Μ.Τ.
3. Επιπλέον για τους αυτόματους διακόπτες ο έλεγχος θα πρέπει να επιβεβαιώνει την σωστή
λειτουργία των αντίστοιχων ηλεκτρονόμων προστασίας σε περίπτωση σφάλματος με ειδική
συσκευή και θα παραδίδεται συγκεκριμένη αναφορά μετά τον εξειδικευμένο έλεγχο
(«προσομοίωση» σφάλματος με έγχυση ρεύματος είτε στο μετ/στη εντάσεως είτε στον
ηλεκτρονόμο). Επισημαίνεται ότι οι μετασχηματιστές τάσεως και εντάσεως είναι τύπου
RΟGOWSKI.
4. Έλεγχος της καλής λειτουργίας των αποζευκτών Μ.Τ.
5. Έλεγχος, καθαρισμός και κατάλληλη λίπανση των κοχλιών που μετακινούν τους κινητούς
διακόπτες καθώς και όλων των μηχανικών μερών (π.χ. χειριστήρια).
6. Έλεγχος των μηχανικών και ηλεκτρικών μανδαλώσεων .
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7. Έλεγχος των ασφαλειών Μ.Τ. και αντικατάσταση αυτών αν απαιτηθεί .
8. Έλεγχος των ζυγών, σύσφιξη και αποκατάσταση των συνδέσεων .
9. Έλεγχος των μετασχηματιστών τάσης και έντασης.
10. Έλεγχος και καθαρισμός των ακροδεκτών και των επαφών
11. Έλεγχος ακροκιβώτιων
12. Έλεγχος χωρητικών καταμεριστών τάσης
13. Έλεγχος και καθαρισμός των μονωτήρων
14. Έλεγχος της μόνωσης των καλωδίων
15. Έλεγχος γειώσεων του πίνακα Μ.Τ.
16. Έλεγχος της πίεσης του SF6 για τους διακόπτες του τύπου αυτού καθώς και έλεγχο της
στάθμης ελαίου και αντικατάσταση του αν απαιτείται για τους διακόπτες πτωχού ελαίου
17. Έλεγχος καλής λειτουργίας των αμπερομέτρων, βολτομέτρων, μετασχηματιστών εντάσεως
και τάσεως και ενδεικτικών λυχνιών, αντικατάσταση καμένων λυχνιών και τυχόν οργάνων.
18. Έλεγχος και αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων εντός των
πινάκων Μ.Τ.
19. Έλεγχος των μέτρων προστασίας και ασφαλείας
20. Έλεγχος κάλου εξαερισμού των χώρων Μ.Τ.
Παράδοση των πινάκων της μέσης τάσης σε πλήρη λειτουργικότητα.
Επισημαίνεται ειδικά το σύστημα μανδάλωσης των διακοπτών στην μέση τάση και στη χαμηλή τάση
των μετασχηματιστών του υποσταθμού 19-1 και 18-1. Απαιτείται ο έλεγχος και η εξασφάλιση της
λειτουργίας της σε κάθε τακτική συντήρηση

2.2.3. Τακτική συντήρηση Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.).
Περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.

Γενικός καθαρισμός του χώρου.
Εσωτερικός καθαρισμός των πεδίων.
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας και της ρύθμισης όλων των διακοπτών.
Έλεγχος και συντήρηση των επαφών ασφαλειών και διακοπτών.
Έλεγχος κατάστασης και σωστής λειτουργίας των μηχανικών και ηλεκτρικών μανδαλώσεων
των διακοπτών (εάν υπάρχουν).
6. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων και των αυτοματισμών (εάν
υπάρχουν).
7. Έλεγχος των Α/Δ της ΧΤ από τους Α/Δ των Μ/Σ της ΜΤ. Έλεγχος πηνίων εργασίας (trip)και
ελλείψεως τάσεων στους γενικούς διακόπτες ΧΤ.
8. Έλεγχος καλής λειτουργίας των οργάνων μέτρησης και των ενδεικτικών λυχνιών.
9. Έλεγχος των ζυγών, συσφίξεων διακοπτών – ακροδεκτών καλωδίων, καθαρισμός επαφών και
σύσφιξης με δυναμοκλειδο.
10. Έλεγχος γειώσεων. Μέτρηση της αντίστασης γείωσης του κόμβου ουδετέρου των Μ/Σ.
11. Έλεγχος μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ και επαναφοράς (θα γίνει πιο αναλυτική αναφορά στην
αντίστοιχη παράγραφο ).
12. Έλεγχος οργάνων διόρθωσης. Έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήματος αντιστάθμισης.

2.2.4. Τακτική συντήρηση του σύστηματος DC τάσης
1. Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος, επισκευή ή αντικατάσταση του φορτιστή αν
απαιτηθεί.
2. Μέτρηση συσσωρευτών και αντικατάσταση τους αν απαιτηθεί.

2.2.5. Τακτική συντήρηση του
Συστήματος αυτόματης ανίχνευσης - κατάσβεσης
1. Έλεγχος και καθαρισμός επαφών (πινάκων, ανιχνευτών, κομβίων κ.λ.π.)
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2. Έλεγχος και αντικατάσταση (εάν απαιτείται) των συσσωρευτών των πινάκων.
3. Έλεγχος τροφοδοσίας πινάκων.
4. Μέτρηση τάσης συσσωρευτών, εξόδου τροφοδοτικού επισκευή ή και αντικατάσταση ώστε να
επιτευχθεί η καλή του λειτουργία.
5. Έλεγχος εντολών ανίχνευσης και κατάσβεσης – δοκιμές.
6. Μέτρηση τάσης πυροκροτητών – ενεργοποιητών.
7. Καθαρισμός ανιχνευτών 1 φορά ετησίως
8. Έλεγχος ενδείξεων πίνακα (alarm, fault κ.λ.π.) και αποκατάσταση σφαλμάτων, alarm κ.λ.π.
9. Έλεγχος φιαλών κατάσβεσης και αναγόμωση σε περίπτωση εκτόνωσης.
10. Έλεγχος των γεννητριών αερολύματος (aerosol) σύμφωνα με της οδηγίες του κατασκευαστή
καθώς και σύμφωνα με την καλή πρακτική που αφορά αντίστοιχα συστήματα
11. Σύνδεση και θέση σε λειτουργία του συστήματος κατάσβεσης φιαλών Co2 45Kg καθώς και της
απαραίτητης φιάλης πιλότου
12. Γενικός έλεγχος όλου του εξοπλισμού (πίνακες, ανιχνευτές, καλωδιώσεις, φαροσειρήνες, μπουτόν
κ.λ.π.) ώστε οι πίνακες να βρίσκονται πάντα σε υγιή κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης των
συστημάτων ανίχνευσης – κατάσβεσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα
προβλήματα εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

2.2.6. Διενέργεια εργασιών θερμογράφησης
Μία (1) φορά το χρόνο θα πραγματοποιείται θερμογράφηση στον ακόλουθο εξοπλισμού:
 Μετασχηματιστές
 Γενικούς Πίνακες Χαμηλής Τάσης στα σημεία ζυγών, διακοπτών και καλωδίων.
 Πίνακες Μέσης Τάσης.
 Μετά τις εργασίες θα υποβάλλεται έκθεση αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένων των
εικόνων λήψης υπογεγραμμένη από Πιστοποιημένο Θερμογράφο Μηχανικό.

2.2.7. Μετρήσεις ποιότητας ισχύος
Μετρήσεις ποιότητας ισχύος μια φορά εντός της διετίας βάση του διεθνούς προτύπου IEC 6100-4-30
με χρήση κατάλληλου πιστοποιημένου αναλυτή (class A)
Οι μετρήσεις θα περιλαμβάνουν
 Μεταβολές της τάσης
 Φλίκερ (Flicker)
 Βυθίσεις της τάσης
 Προσωρινές υπερτάσεις (διατοπικοί χειρισμοί ή βραχυκυκλώματα)
 Μεταβατικές υπερτάσεις
 Διακοπές της τάσης
 Ασυμμετρία του συστήματος
 Αρμονικές
 Διαρμονικές
 Μεταβολές στην συχνότητα
Οι μετρήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε όλους του υποσταθμούς βάση του χρονικού
προγράμματος που θα υποδείξει το ΟΑΚΑ. Επίσης κατόπιν αιτήματος της τεχνικής υπηρεσίας θα
πραγματοποιηθούν μετρήσεις σε 5 ακόμη σημεία του ηλεκτρικού συστήματος του ΟΑΚΑ που θα
υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία.
Για κάθε μέτρηση θα παραδίδεται αποθηκευμένο ηλεκτρονικό αρχείο από την μνήμη του αντίστοιχου
αναλυτή ή αντίστοιχη εκτύπωση και τεχνική αναφορά με σχολιασμό και εκτίμηση των
αποτελεσμάτων
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2.3. Σύστημα SCADA
Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει το δίκτυο οπτικών ινών εντός των Υ.Σ αλλά και συνολικά της
σύνδεσης των ΥΣ με το κέντρο ελέγχου, να εντοπίζει τα σφάλματα επικοινωνίας των ηλεκτρονόμων
με τον Κεντρικό υπολογιστή του SCADA και να πραγματοποιεί τις κατάλληλες ενέργειες για την
αποκατάσταση της επικοινωνίας. Ο έλεγχος της σωστής επικοινωνίας των ηλεκτρονόμων θα γίνεται
κάθε 2 μήνες.

2.4. Έλεγχοι των Δικτύων μέσης τάσης.
Έλεγχος της μόνωση των βρόχων μέσης τάσης του δικτύου 20 KV του ΟΑΚΑ, για μια φορά εντός
τις διετίας
Δοκιμή μόνωσης καλωδίων μέσης τάσης (VLFtest)
Η μόνωση του καλωδίου υπό δοκιμή υποβάλλεται σε έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής VLF (Very Low
Frequency – 0.1Hz) σύμφωνα με τα πρότυπα VDE 0276-HD 620. Ο αγωγός απομονώνεται πλήρως
από την εγκατάσταση και από της δυο άκρες. Η τάση δοκιμής εφαρμόζεται μεταξύ του αγωγού και
του γειωμένου μεταλλικού μανδύα του καλωδίου για χρονική περίοδο 1 ώρας. Η μόνωση πρέπει να
αντέξει τη τάση δοκιμής (NO BREAKDOWN)
Δοκιμή σύμφωνα με
 HD 620S1
 VDE 0276
 IEEE400.2
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα κατά τον έλεγχο ή σε περίπτωση τυχαίας βλάβης ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στον ακριβή εντοπισμό του σημείου ή των σημείων που έχουμε βλάβη
στο καλώδιο μέσης και στην άμεση αποκατάσταση του προβλήματος όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 4
Επίσης εντοπισμός βλάβης στο καλώδιο Μέσης τάσης κάποιου εκ των βροχών, είναι δυνατό να
πραγματοποιηθεί και κατόπιν απαίτησης της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΑΚΑ
2.5. Προληπτική συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ)
2.5.1. Επιθεώρηση Η/Ζ
Διενέργεια με ειδικευμένα συνεργεία έξι (6) «τεχνικών επιθεωρήσεων» ετησίως, δηλαδή μια (1) κάθε
2μηνο, με αντίστοιχη σύνταξη «αναφοράς εργασιών ελέγχου ετοιμότητας» προς την τεχνική
υπηρεσία του ΟΑΚΑ. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο
και την καλή λειτουργία των παρακάτω συστημάτων:
 Καθαρισμός και έλεγχος του χώρου
Σύστημα λίπανσης
 Έλεγχος στάθμης κατάστασης ελαίου
 Έλεγχος κολάρων
 Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως
 Έλεγχος οργάνου και καταγραφή της ένδειξης πιέσεως
 Καθαρισμός υγροποίησης αναθυμιάσεων
Σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου
 Έλεγχος στάθμης πετρελαίου
 Έλεγχος κολάρων
 Καθαρισμός προφίλτρου και αποστράγγιση νερού
 Καθαρισμός αερισμού δεξαμενής πετρελαίου
 Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων ρυθμιστή (governor)
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Σύστημα τροφοδοσίας αέρα
 Καθαρισμός φίλτρου αέρος
 Έλεγχος αεραγωγών και κολάρων
 Έλεγχος αερισμού γεννήτριας
 Έλεγχος και λίπανση turbo
Σύστηνα ψύξης της μηχανής
 Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού
 Έλεγχος κολάρων
 Έλεγχος ψυγείου
 Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού
 Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού
 Έλεγχος ιμάντων
 Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού
Σύστημα εκκίνησης και αυτοματισμού
 Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών μπαταρίας
 Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων
 Έλεγχος ιμάντος εναλλάκτη φόρτισης
 Έλεγχος οργάνου και καταγραφή ενδείξεων βολτομέτρου Dc κατά τη φόρτιση
 Έλεγχος - αντικατάσταση καμένων ενδεικτικών λυχνιών
 Έλεγχος λειτουργιάς αυτοματισμού
 Έλεγχος λειτουργιάς οργάνων
 Έλεγχος μίζας
 Έλεγχος μπαταριών (φόρτιση/ εκφόρτιση, χωρητικότητα ικανή για το αντίστοιχο φορτίο, τάση).
Σύστημα ηλεκτρικής ισχύος
 Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων
 Έλεγχος διακόπτη φορτίου
 Έλεγχος πεδίου ισχύος
 Έλεγχος οργάνου και καταγραφή ενδείξεων
 Βολτομέτρου
 Έλεγχος οργάνου και καταγραφή ενδείξεων
 Αμπερομέτρου α.α
 Έλεγχος οργάνου και καταγραφή ενδείξεων συχνομέτρου
Διάφοροι έλεγχοι - εργασίες
 Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα
 Έλεγχος ιμάντων
 Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
 Έλεγχος προθερμαντήρα νερού
 Έλεγχος εντολών προς π/κινητήρα
 Έλεγχος φόρτισης μπαταριών από φορτιστή
 Έλεγχος φόρτισης μπαταριών από δυναμό π/κινητήρα
 Έλεγχος "alarm
 Έλεγχος "emergency button"
 Έλεγχος "test button"
 Έλεγχος συστήματος προστασίας από χαμηλή πίεση λαδιού
 Έλεγχος συστήματος προστασίας από χαμηλή στάθμη
 Ψυκτικού υγρού
 Έλεγχος συστήματος προστασίας από υψηλή θερμοκρασία
Δοκιμές
 Χειροκίνητη δοκιμή λειτουργιάς
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 Αυτόματη δοκιμή λειτουργιάς
 Έλεγχος στάθμης καύσιμου
Σε κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιείται δοκιμαστική λειτουργία του Η/Ζ
με αυτόματη μεταγωγή και φορτίο
2.5.2. Γενική τακτική συντήρηση Η/Ζ
Σε μια από τις παραπάνω επιθεωρήσεις (κάθε δώδεκα μήνες για το αντίστοιχο Η/Ζ ή με το πέρας των
ωρών λειτουργίας που οι τεχνικές οδηγίες προσδιορίζουν) θα πραγματοποιείται: «ετήσια προληπτική
συντήρηση»
1. Αλλαγή ελαίου και του αντίστοιχου φίλτρου
2. Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου
3. Καθαρισμός αντλίας πετρελαίου
4. Αλλαγή φίλτρου αέρος
5. Αλλαγή ψυκτικού υγρού
6. Έλεγχος – αντικατάσταση ηλεκτροδίων προστασίας κυκλώματος ψύξης χώρου Η/Ζ και λοιπού
εξοπλισμού
7. Γενικές συσφίξεις κολάρων
8. Γενικός καθαρισμός του χώρου βάση των γενικών απαιτήσεων όπως προσδιορίζουν στη
παράγραφο 1 της παρούσας
Θα πραγματοποιούνται επίσης όλες οι επιπλέον των παραπάνω εργασίες που καθορίζει ο
κατασκευαστής και οι τεχνικοί.
2.6. Προληπτική συντήρηση UPS
Μια τυπική διαδικασία συντήρησης δεν μπορεί να αναπτυχθεί για όλους τους τύπους και τα μεγέθη
των μονάδων UPS.
Ως εκ τούτου, θα ληφθεί υπόψη το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή, θα ζητηθεί η γνώμη των
ειδικών της εταιρείας κατασκευής του μηχανήματος, οι οποίοι θα δώσουν οδηγίες για τις ειδικές
απαιτήσεις συντήρησης και κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση και αντιμετώπισης
προβλημάτων που τυχόν προκύψουν.
2.6.1. Εργασίες Ετήσιας προληπτικής συντήρησης UPS
Η ετήσια προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει:
1. Διεξαγωγή θερμικών σαρώσεων στις ηλεκτρικές συνδέσεις για να διασφαλίσει ότι όλες είναι
σφιχτές και δεν παράγεται υπερβολική θερμότητα σε αυτές, η οποία είναι η πρώτη και μερικές
φορές η μόνη ένδειξη ενός προβλήματος. Με τυχόν εντοπισμό «θερμών σημείων» θα πρέπει οι
τεχνικοί να προβούν σε ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος (συσφίξεις, αντικαταστάσεις
κ.τ.λ.) και να επανέλθουν με νέα θερμική σάρωση για τον έλεγχο της αποκατάστασης του
προβλήματος.
2. Καθαρισμός και σύσφιξη όλων των συνδέσεων ρεύματος στους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου,
σε όλους τους διακόπτες, στις θέσεις τερματισμού, στις ασφάλειες του ανορθωτή και στις
συνδέσεις του μετατροπέα. Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχονται οπτικά όλα τα καλώδια
τροφοδοσίας για εκδορές ή σημάδια φθοράς από υπερθέρμανση και τα εξαρτήματα για σημάδια
υπερθέρμανσης, πρήξιμο, διαρροή, κλπ.
3. Οπτικός έλεγχος για διαρροή υγρών από τις μπαταρίες και τους πυκνωτές.
4. Οπτικός έλεγχος κατάστασης μπαταριών, συμπλήρωση υγρών εάν απαιτείται.
5. Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων αέρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα φίλτρα θα πρέπει
να καθαρίζονται τουλάχιστον κάθε τρίμηνο και να αντικαθίστανται το αργότερο κάθε 6 μήνες,
εφόσον το UPS έχει εγκατασταθεί σε καθαρό περιβάλλον. Αν ο κατασκευαστής προβλέπει
συχνότερη αντικατάσταση, πράγμα το οποίο πρέπει να διερευνήσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με
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τον κατασκευαστή, θα υπερισχύσει η οδηγία του κατασκευαστή. Είναι απαραίτητη η καθαριότητα
του περιβάλλοντος κι εφόσον δεν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή θα
επισημανθεί, στις παρατηρήσεις του αναδόχου, ώστε να αναβαθμιστεί.
6. Έλεγχος και βαθμονόμηση κάθε συστήματος. Περιλαμβάνει διακόπτες, αυτομάτους διακόπτες
φορτίου, μετρητές και τα επίπεδα συναγερμού για τη συχνότητα, την τάση, το ρεύμα, τα trip, τους
συναγερμούς, κλπ.
7. Εκτέλεση δοκιμών λειτουργικότητας των επιμέρους εξαρτημάτων αλλά και όλου του συστήματος
για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία εντός συγκεκριμένων παραμέτρων.
8. Εκτέλεση όλων των διαγνωστικών του συστήματος UPS, καταγραφή κι επιδιόρθωση όλων
προβλημάτων που θα διαγνωστούν.
9. Επίλυση προηγουμένων εκκρεμών προβλημάτων, επανέλεγχος της λειτουργίας με το προσωπικό
των χρηστών κι ενημέρωση για τυχόν προβλήματα τροφοδοσίας ή εξοπλισμού και προτάσεις –
συστάσεις για αλλαγές ή αναβαθμίσεις, με σκοπό την ορθότερη λειτουργία της εγκατάστασης.
10. Μέτρηση των μπαταριών ελέγχου κι αντικατάσταση τους τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
11. Καθαρισμός. Ανοίξτε όλες τις πόρτες, τα συρτάρια και τα καλύμματα. Εκτελέστε μια λεπτομερή
επιθεώρηση όλων των ερμαρίων για ξένα αντικείμενα. Εκτελέστε πλήρη καθαρισμό, ξεσκόνισμα
και σκούπισμα, με ηλεκτρική σκούπα, όλων των εσωτερικών χώρων της καμπίνας.
Χρησιμοποιείτε μόνο καουτσούκ ή πλαστική ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε συρτάρια και
ντουλάπια. Εκτός από το γενικό καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα, θα πραγματοποιηθεί
καθαρισμός και των υποσυστημάτων του UPS. Εφόσον υπάρχει συσσωρευμένη σκόνη ή βρωμιά
σε αυτά, θα πρέπει να επισημανθεί στις παρατηρήσεις, ώστε να ειδοποιηθεί εξουσιοδοτημένος
τεχνικός να τα καθαρίσει. Τα εξωτερικά κουφώματα μπορούν να καθαριστούν με ένα ήπιο
διάλυμα καθαρισμού. Διαφανή πάνελ θα πρέπει να καθαρίζονται με ένα ήπιο σαπούνι και διάλυμα
νερού μόνο. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα επαναφέρουμε όλες τις πόρτες και τα καλύμματα
στην προηγούμενη ασφαλή κατάστασή τους.
12. Off-Line δοκιμή φορτίου. Το σύστημα UPS θα λειτουργήσει Off-Line, για να διασφαλιστεί ότι το
σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό. Η δοκιμή θα γίνει για μία πλήρη περίοδο αποφόρτισης των
μπαταριών (μέχρι του σημείου εκείνου που το UPS τείνει να τεθεί εκτός λειτουργίας από πλήρη
εκφόρτιση των συσσωρευτών του), ώστε να διαπιστωθεί εάν οι μπαταρίες του είναι κοντά στο
τέλος ζωής τους, να μετρηθεί ο χρόνος που μπορεί το σύστημα να υποστηρίξει τα φορτία, το
φορτίο λειτουργίας κ.ο.κ. Εφόσον το UPS μπορεί να κάνει τη δοκιμή μόνο του (με S/W), θα γίνει
η αντίστοιχη ενέργεια. Εφόσον η διαδικασία αυτοδιάγνωσης δεν συνεπάγεται διακοπή των
φορτίων (όταν, δηλαδή, υπάρχει πρόβλεψη από τον κατασκευαστή ώστε η δοκιμή να γίνεται
χωρίς να διακοπεί η κύρια τροφοδοσία και το σύστημα να επανέρχεται σε αυτή ακαριαία όταν η
εκφόρτιση των μπαταριών συναντήσει το προγραμματισμένο κάτω όριο), θα χρησιμοποιηθεί το
συγκεκριμένο εργαλείο και θα καταγραφούν τα αποτελέσματα στο βιβλίο συντήρησης (φορτίο
λειτουργίας, χρόνος εκφόρτισης, θερμοκρασία κ.τ.λ.)
13. Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm.
14. Επαναφορά του UPS σε λειτουργία, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκκίνησης του
κατασκευαστή. Έλεγχος ότι δεν υπάρχει βλάβη στον εξοπλισμό από την απενεργοποίηση του UPS
ή λόγω της επανατροφοδότησης του. Έλεγχος ότι όλα τα όργανα μετρήσεων λειτουργούν κι ότι η
τάση εξόδου είναι σωστή. Έλεγχος ότι γίνεται ομαλά η επαναφόρτιση των μπαταριών.
Επανέλεγχος μετά από τις προβλεπόμενες ώρες για επιβεβαίωση ότι η φόρτιση έγινε ομαλά και
πλήρως.
15. Σύνδεση των UPS με φορητό υπολογιστή και έλεγχος επικοινωνίας.
16. Επίβλεψη της λειτουργίας (μέσω ειδικού S/W) για κάθε ηλεκτρονικό μέρος του UPS (ανορθωτής,
φορτιστής, μετατροπέας - Bypass).
17. Έλεγχος ικανότητας αυτόνομης λειτουργίας.
18. Έλεγχος λειτουργίας του menu του display.
19. Έλεγχος Τάσης / Συχνότητας ανά φάση στην παροχή.
20. Έλεγχος φορτίων ανά φάση.
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21. Έλεγχος γενικής λειτουργίας UPS (Θόρυβος, απόδοση).
22. Ενημέρωση του αρχείου συντήρησης.
23. Καθαρισμός του Rack μπαταριών.
24. Καθαρισμός του χώρου. Ο καθαρισμός θα γίνει με ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικές, με
μεγάλο σωλήνα αναρρόφησης, έτσι ώστε ο μηχανισμός (κάδος – ηλεκτροκινητήρας) να βρίσκεται
εκτός του χώρου κατά τον καθαρισμό.
2.6.2. Επιθεώρηση του UPS
Η επιθεώρηση του συστήματος θα πρέπει να παρέχεται ανά 2 μήνες μετά από ένα ετήσιο εκτεταμένο
έλεγχο – επιθεώρηση.
Σε αυτή περιλαμβάνονται:
1. Οπτικοί έλεγχοι και επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού και των
σχετιζόμενων διακοπτών.
2. Οπτικοί έλεγχοι του εξοπλισμού για χαλαρές συνδέσεις, καμένες μονώσεις ή οποιαδήποτε άλλα
σημάδια φθοράς.
3. Έλεγχος και καταγραφή των αποθηκευμένων, στην μνήμη του UPS, συμβάντων (alarm).
4. Πραγματοποίηση ελέγχου σωστής λειτουργίας του UPS μέσω του ενσωματωμένου διαγνωστικού
(αν υπάρχει.
5. Έλεγχος των ενδεικτικών οργάνων και καταγραφή μετρήσεων
6. Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών και καταγραφή τυχόν προβλημάτων
7. Έλεγχος κατάστασης φόρτισης μπαταριών
8. Έλεγχος του χώρου εγκατάστασης (θερμοκρασία, σκόνη, υγρασία, αερισμός δωματίου, κλπ).
9. Έλεγχος του συστήματος κλιματισμού
10. Καθαρισμός φίλτρων αέρα (δες παράγραφο 2.6.1 σημείο 5)
11. Ενημέρωση του αρχείου συντήρησης
2.7. Συντήρηση συστημάτων ψύξης
Στα πλαίσια της συντήρησης των Υ/Σ θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης κλιματιστικών
διαιρούμενου τύπου (split units)








Καθαρισμό των φίλτρων αέρα -περσίδας
Καθαρισμό του στοιχείου των εσωτερικών μονάδων με χημικό υγρό.
Καθαρισμό των ανεμιστήρων των εσωτερικών μονάδων .
Καθαρισμό των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων
Καθαρισμό του στοιχείου των εξωτερικών μονάδων με ειδικό πλυστικό μηχάνημα.
Καθαρισμό των ανεμιστήρων των εξωτερικών μονάδων .
Σύσφιξη παροχικών καλωδίων στις συνδέσεις τους με τα μηχανήματα καθώς και
των
καλωδίων εντολών
 Καθαρισμό φτερωτών και καλύμματος των ανεμιστήρων.
 Έλεγχο προστατευτικών διακοπτών συμπιεστή
 Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας.
 Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού.
 Πλήρωση μονάδων με freon (εφόσον χρειαστεί).
 Έλεγχος θερμομόνωσης σωλήνων κλιματιστικής μονάδας για την καλή της κατάσταση.
 Έλεγχος καλής κατάστασης προστατευτικού πλέγματος ανεμιστήρα κοντένσερ
 Aκουστικός έλεγχος κλιματιστικού για τυχόν θορύβους
Έλεγχος ασφάλειας κλιματιστικής μονάδας , ηλεκτρικής και μηχανικής , προς τον χρήστη (γείωση,
στήριξη, προστατευτικά καλύμματα κ.λ.π.).
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3. Υλικά – Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα – Μικροϋλικά
Για τη χρήση υλικών – ανταλλακτικών – αναλώσιμων και μικροϋλικών που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη προβλέπονται τα εξής:
(Α.) Όσον αφορά τις εργασίες προληπτικής συντήρησης που περιγράφονται στην παράγραφο 2
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» της παρούσης διακήρυξης ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος
να διαθέτει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και μικροϋλικά για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών.
Στην περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά ή άλλα υλικά τότε θα παραδίδεται πλήρη τεχνική και
οικονομική προσφορά από τον συντηρητή και θα ακολουθείται η διαδικασία προμηθειών του ΟΑΚΑ.
(Β.) Στην περίπτωση που τα ανταλλακτικά περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»
τότε η προμήθεια τους θα πραγματοποιείται άμεσα κατόπιν έγγραφης εντολής του ΟΑΚΑ και θα
τιμολογείται βάσει των τιμών της οικονομικής προσφοράς.
Τα ανταλλακτικά του πίνακα 2 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» αναφέρονται σε κομμάτια του υπάρχοντος
εξοπλισμού που θα πρέπει να αντικατασταθούνε άμεσα εφόσον διαπιστωθεί βλάβη
Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται επίσης η αποσύνδεση, απεγκατάσταση, η μεταφορά
από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης
επανεγκατάσταση και επανασύνδεση των ανταλλακτικών με τα αντίστοιχα δίκτυα για την
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των προς συντήρηση εγκαταστάσεων. Συμπεριλαμβάνονται δε
όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά προκομμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω
Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπάρχων εξοπλισμός δεν είναι πλέον διαθέσιμος (δεν
κατασκευάζεται) τότε θεωρείται δεδομένο ότι η προσφερόμενη τιμή στον πίνακα 2 ανταλλακτικών
αντιστοιχεί σε εξοπλισμό του ιδίου κατασκευαστή ο οποίος έχει ακριβώς τα ίδια λειτουργικά
χαρακτηριστικά με τον παλιό εξοπλισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση κατατίθεται στην τεχνική υπηρεσία
η τεχνική πρόταση του αναδόχου πλήρως αιτιολογημένη. Η αντικατάσταση γίνεται μόνο κατόπιν
έγκρισης της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΑΚΑ. Στην τεχνική πρόταση του αναδόχου μπορεί να υπάρχει
και εναλλακτική πρόταση άλλου κατασκευαστή πλήρως τεκμηριωμένη.
Στο σημείο αυτό ρητώς δηλώνεται ότι:
 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ρητώς ότι δύναται να προσκομίσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη
λειτουργία οποιοδήποτε από τα ανταλλακτικά του πίνακα 2 που θα ζητηθούν εγγράφως από
την τεχνική υπηρεσία και συγκεκριμένα του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ. Σε
διαφορετική περίπτωση ενεργοποιείται η σχετική πρόβλεψη της παραγράφου 5.9.4 «λοιποί
όροι» της παρούσας για την δυνατότητα ανάθεσης της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου
σε άλλη εταιρεία ή τεχνίτη
 Οι αντίστοιχες τιμές μονάδος τις οποίες έχει δηλώσει ο ανάδοχος στον πίνακα 2
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» για τα προσφερόμενα υλικά, είναι δεσμευτικές καθ’ όλη την διάρκεια
της σύμβασης.
 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για το κάθε προσφερόμενο υλικό να ζητήσει από τον
ανάδοχο να προσκομίσει επί τόπου του έργου, είτε επί πλέον είτε επί έλαττον ποσότητες των
αντίστοιχων αναγραφομένων στον πίνακα. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές μονάδος παραμένουν
ίδιες με τις αντίστοιχες προσφερόμενες.
 Οποιαδήποτε ποσότητα από τα εν λόγω υλικά θα προσκομίζεται επί τόπου του έργου μόνο
μετά από έγγραφο αίτημα της υπηρεσίας, το οποίο είναι απαραίτητο και για την ανάλογη
αποζημίωση του αναδόχου.
 Κάθε ανταλλακτικό που αντικαθίσταται συνεπάγεται αυτομάτως και εγγύηση καλής
λειτουργίας για δύο (2) χρόνια. Σε περίπτωση που το νέο ανταλλακτικό παρουσιάσει
πρόβλημα ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει εκ νέου χωρίς επιπλέον
κόστος.
 Ο πίνακας 2 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας διακήρυξης.
(Γ.) Όσον αφορά τις επανορθωτικές και επισκευαστικές εργασίες τις παραγράφου 4.
«ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ » ρητά επισημαίνεται ότι
περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μικροϋλικά για την πλήρη
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ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή και την αντίστοιχη
κοστολόγηση του πίνακα 3 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ –
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» όπως θα περιληφθεί στην οικονομική προσφορά
του αναδόχου.

4. ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι παρακάτω εργασίες πραγματοποιούνται βάση του οικονομικού τιμήματος που έχει προσδιορίσει ο
ανάδοχος στον πίνακα 3 με την οικονομική του προσφορά μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής του
υπεύθυνου Η-Μ εγκατάστασης του ΟΑΚΑ και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ρητώς ότι δύναται να ολοκληρώσει άμεσα όλες τις παρακάτω εργασίες
εφόσον πάρει τη σχετική εντολή. Σε διαφορετική περίπτωση αδυναμίας ή αποφυγής, ενεργοποιείται η
σχετική πρόβλεψη της παραγράφου 5.9.4 «λοιποί όροι» της παρούσας για την δυνατότητα ανάθεσης
της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου σε άλλη εταιρεία ή τεχνίτη.
4.1. Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο μέσης τάσης του ΟΑΚΑ
Ο έλεγχος και ο εντοπισμός τυχόν προβλήματος στο δίκτυο μέσης τάσης πραγματοποιείται άμεσα
εντός 2 ημερών, μετά είτε από απαίτηση της τεχνικής υπηρεσίας είτε από διαπίστωση προβλήματος ή
βλάβης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2
Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες είναι:
1) Εντοπισμός του σημείου βλάβης στο υπόγειο καλώδιο μέσης τάσης με χρήση ειδικού οργάνου.
2) Αφού γίνει εντοπισμός του σημείου βλάβης του καλωδίου θα γίνει αποκατάσταση της βλάβης:
 Αναλυτικά θα γίνει αρχικά εκσκαφή σε ικανό μήκος για να μπορέσουν να γίνουν εργασίες, θα
χρησιμοποιηθούν δυο μούφες για καλώδιο Μ.Τ. 3X300mm2 XLPE 20 KV.
 Το κατεστραμμένο τμήμα του καλωδίου θα αντικατασταθεί με νέο καλώδιο Μ.Τ. που θα
προμηθευτεί ο ανάδοχος. Αφού ολοκληρωθούν οι δυο μούφες και γίνουν οι απαιτούμενες
δόκιμες, κατόπιν θα γίνει επανεπίχωση του σκάμματος και αποκατάσταση του επιπέδου του
πεζοδρομίου ή του δρόμου στην αρχική κατάσταση.
 Έλεγχος μόνωσης του καλωδίου.
4.2. Επισκευή ηλεκτρονόμου Μ.Τ. REF 543
Έχει διαπιστωθεί ότι τρεις (3) ηλεκτρονόμοι ΜΤ REF 543 στους Υ/Σ Κ1, ΤΡ1 και προπονητηρίου
(C17.1-13) χρήζουν επισκευής. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην επισκευή των
ηλεκτρονόμων αυτών κατόπιν εγγραφής εντολής της τεχνικής υπηρεσία. Στη συνέχεα πρέπει να τους
θέση ξανά σε λειτουργία με τις απαραίτητες ρυθμίσεις και τον αναγκαίο προγραμματισμό.
4.3. Απλή αντικατάσταση ηλεκτρονόμου μέσης τάσης
Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρονόμος ΜΤ όμοιος με τον προς αντικατάσταση (ο
οποίος έχει τεθεί έκτος λειτουργιάς), ο συντηρητής αναλαμβάνει την αντικατάσταση του κατόπιν
εντολής της τεχνικής υπηρεσίας. Η αντικατάσταση θα συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες, τις
απαραίτητες ρυθμίσεις και τον αναγκαίο προγραμματισμό ώστε ο νέος ηλεκτρονόμος να
αντικαταστήσει πλήρως τον παλιό σε όλες τις λειτουργιές έλεγχου και προστασίας του εξοπλισμού
της ΜΤ.
4.4. Συμπλήρωση αυτομάτου διακόπτη μέσης τάσης με SF6
Ανίχνευση διαρροής SF6 σε αυτόματο διακόπτη Μ.Τ. με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Συμπλήρωση ή
πλήρωση αυτόματου διακόπτη Μ.Τ. με SF6 εφόσον διαπιστώνεται διαρροή και χαμηλή στάθμη SF6.
Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο συνεργείο και ο διακόπτης να
παραδοθεί πλήρως λειτουργικός και με την απαραίτητη πιστοποίηση. Εναλλακτικά για την
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συμπλήρωση του διακόπτη με SF6 (και εφόσον αυτό δεν μπορεί να γίνει επί τόπου) αυτός μπορεί να
πάει σε κατάλληλο εργαστήριο (πιθανό του κατασκευαστή) με ευθύνη και κόστος του αναδόχου.
4.5. Μετρήσεις ποιότητας ισχύος
Μετρήσεις ποιότητας ισχύος βάση του διεθνούς προτύπου IEC 6100-4-30 με χρήση κατάλληλου
πιστοποιημένου αναλυτή (class A)
Οι μετρήσεις θα περιλαμβάνουν
 Μεταβολές της τάσης
 Φλικερ (Flicker)
 Βυθίσεις της τάσης
 Προσωρινές υπερτάσεις (διατοπικοί χειρισμοί ή βραχυκυκλώματα
 Μεταβατικές υπερτάσεις
 Διακοπές της τάσης
 Ασυμμετρία του συστήματος
 Αρμονικές
 Διαρμονικές
 Μεταβολές στην συχνότητα
Οι μετρήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος της τεχνικής υπηρεσίας σε σημεία του
ηλεκτρικού συστήματος του ΟΑΚΑ που θα υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία.
Για κάθε μέτρηση θα παραδίδεται αποθηκευμένο ηλεκτρονικό αρχείο από την μνήμη του αντίστοιχου
αναλυτή ή αντίστοιχη εκτύπωση και τεχνική αναφορά με σχολιασμό και εκτίμηση των
αποτελεσμάτων
4.6. Μελέτη επιλεκτικής προστασίας
Με την χρήση κατάλληλου λογισμικού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τα
παρακάτω:
 Εξομοίωση και υπολογισμός ροής φορτίου στο δίκτυο μέσης τάσης του ΟΑΚΑ
 Υπολογισμός στάθμης βραχυκύκλωσης σε όλα τα επίπεδα και τον εξοπλισμό
 Νέες ρυθμίσεις προστασίας των ηλεκτρονόμων με βάση των καταστάσεων και των πινάκων
που θα παραδοθούν με τις εντάσεις βραχυκύκλωσης.
4.7. Προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα DC τροφοδοσίας στους υποσταθμούς
Στη περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση ή δεν υπάρχει καθόλου σύστημα βοηθητικής τάσης DC
μέσα σε ένα ΥΣ τότε ο ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν έγγραφης εντολής στην προμήθεια και
τοποθέτηση νέου
 Κάθε πίνακας θα περιλαμβάνει αυτόματο φορτιστή 48Vdc και τέσσερις (4) συσσωρευτές
12V/40Ah.
 Ο πίνακας θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες προστασίες σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις
απαιτήσεις της τεχνικής και της επιστήμης
 Ο πίνακας θα τοποθετηθεί και θα συνδεθεί με τους ηλεκτρονόμους του Υ/Σ και τα υπόλοιπα
φορτία που χρίζουν τροφοδοσίας DC. Γενικά θα παραδοθούν σε κανονική λειτουργιά.
4.8. Επισκευαστικές εργασίες και επανορθωτικές για τα UPS των Υ/Σ
4.8.1. Αγορά και εγκατάσταση νέου UPS
Αγορά νέου UPS 60KVA και εγκατάσταση του στον υποσταθμό της νέας κολυμβητικής δεξαμενής.
Το UPS αυτό πρέπει να αντικαταστήσει πλήρως το κατεστραμμένο UPS.
Οι Ελάχιστες προδιαγραφές του νέου UPS ακολουθούν στο τέλος της παρούσας.
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4.8.2. Επισκευαστικές εργασίες UPS
Από την υπογραφή της σύμβασης συντήρησης και εντός το πολύ 6 μηνών ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των παρακάτω επισκευαστικών εργασιών:
Α/Α

ΧΩΡΟΣ

ΤΥΠΟΣ

S/N

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΜΠΑΣΚΕΤ

LIEBERT 7200 60KVA

37601701

2

ΜΠΑΣΚΕΤ

LIEBERT HIPULSE 80KVA

3762160001

3

ΤΕΝΙΣ

LIEBERT HIPULSE 80KVA

31978001

Αντικατασταση ανεμιστηρων τεμ6
Αντικατασταση ανεμιστηρων τεμ6
Μεγαλοι ανεμιστηρες τεμ 4
Μικροι ανεμιστηρες τεμ 3
Πυκνωτες ac τεμ 9
Πυκνωτες dc τεμ 9
Μεγαλοι ανεμιστηρες τεμ 4
Μικροι ανεμιστηρες τεμ 3

4

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

LIEBERT 120KVA

270301

5

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

LIEBERT HIPULSE 120KVA

28270001

6

ΜΠΑΣΚΕΤ

LIEBERT 7200 60KVA

37601701

Πυκνωτες ac τεμ 9
Πυκνωτες dc τεμ 9
Μεγαλοι ανεμιστηρες τεμ 7
Πυκνωτες ac τεμ 12
Πυκνωτες dc τεμ 8
Μεγαλοι ανεμιστηρες τεμ 7
Πυκνωτες ac τεμ 12
Πυκνωτες dc τεμ 8
Ανεμιστηρες τεμ 6
Πυκνωτες ac τεμ 6
Πυκνωτες dc τεμ 4

4.8.3. Αντικατάσταση μπαταριών UPS
Από την υπογραφή της σύμβασης συντήρησης και εντός 4 μηνών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
προχωρήσει στην προμήθεια και αντικατάσταση των μπαταριών για τα παρακάτω UPS.
Α/Α

ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ

Τεμάχια

1

Υ/Σ9

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
UPS SICON DIGYS

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V 55AH

38

2

(ΤΕΝΙΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟ C-6.2)

3

Υ/Σ

Υ/Σ
(TP7)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
UPS LIEBERT HIPULSE

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V 7AH

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
UPS SICON DIGYS

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V 18AH

20

35

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις μπαταρίες είναι οι εξής:
 Συσσωρευτές lead-acid
 Κλειστού τύπου (maintenance free)
 Ελάχιστη εγγύηση 2 χρόνων
 Βαθιάς εκφόρτωσης (χρήση σε ups)
 Απεγκατάσταση και ανακύκλωση των υπάρχοντων
 Τοποθέτηση νέων στο ικρίωμα, σύνδεση και θέση σε λειτουργία των μπαταριών UPS
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4.9. Επισκευαστικές – επανορθωτικές εργασίες για Η/Ζ
4.9.1. Επισκευή Η/Ζ Μπάσκετ
Έλεγχος και πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος του Η/Ζ του μπάσκετ στο οποίο εμφανίζεται
σφάλμα Ε03:υποσυχνότητα.
4.9.2. Νομιμοποίηση Η/Ζ
Ο ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως τη διαδικασία που απαιτείται με σκοπό να υποβληθεί στη ΡΑΕ
πλήρης φάκελος για την εξαίρεση του ΗΖ από την κατοχή άδειας παραγωγής.
Ειδικότερα ο ανάδοχος θα έχει ως υποχρέωση να ακολουθήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε
να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα στην ΡΑΕ, ήτοι αναζήτηση απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη
φακέλου, κατάθεση φακέλου, παρακολούθηση του θέματος στη ΡΑΕ, και παράδοση στην Τεχνική
Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. αντίγραφού του φακέλου που κατατέθηκε μαζί με την απόφαση της ΡΑΕ, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον θα είναι υπεύθυνος για την γραπτή ενημέρωση της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. σχετικά με τις ενέργειες που θα απαιτηθούν για τη συνέχιση της
διαδικασίας σε όλα τα στάδια αλλά και μετά την έκδοση της εξαίρεσης από την ΡΑΕ.
4.9.3. Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου Η/Ζ
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε καθαρισμό του πετρελαίου που βρίσκεται στην τοπική δεξαμενή
του ΗΖ με ειδικό μηχάνημα καθαρισμού πετρελαίου ώστε να αποτρέψει κατά το δυνατόν την
δημιουργία μολυσματικών ουσιών στον πετρέλαιο.
Η συσκευή καθαρισμού θα πρέπει να έχει δυνατότητα καθαρισμού τουλάχιστον 500 λίτρων/ώρα και
να περιλαμβάνει μονάδα μαγνητικής αποκατάστασης και σταθεροποίησης του πετρελαίου για μείωση
των ασφαλτίνων.
4.10. Αποκατάσταση προβλημάτων συστημάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης
4.10.1. Αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος πυρανίχνευσης – κατάσβεσης στον Υ/Σ
ΤΡ7
Οι εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνουν:
I.
Αντικατάσταση πινάκα κατάσβεσης και τοποθέτηση του εντός κατάλληλου κουτιού ΙΡ65
II.
Αντικατάσταση 3 STOP GAS εξωτερικού χώρου, 3μπουτον ενεργοποίησης
III.
Τοποθέτηση νέων πυροσβεστήρων ΡΑ 6Kg και CO2 5Kg (ο αριθμός τους φαίνεται στο
παράρτημα Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»)
IV.
Παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία
4.10.2. Αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος πυρανίχνευσης – κατάσβεσης στον Υ/Σ
ΑΟΒ
Οι εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνουν:
I.
Αντικατάσταση πινάκα κατάσβεσης (MINERVA SYSTEM 1700) και τοποθέτηση του εντός
κατάλληλου κουτιού ΙΡ65
II.
Αντικατάσταση 3 STOP GAS εξωτερικού χώρου, 3μπουτον ενεργοποίησης
III.
Τοποθέτηση νέων πυροσβεστήρων ΡΑ 6Kg και CO2 5Kg (ο αριθμός τους φαίνεται στο
παράρτημα Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»)
IV.
Παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία
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4.10.3. Αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος πυρανίχνευσης – κατάσβεσης στον χώρο
του Η/Ζ του Υ/Σ ΤΡ10
Οι εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνουν:
I.
Τοποθέτηση νέων πυροσβεστήρων ΡΑ 6Kg και CO2 5Kg (ο αριθμός τους φαίνεται στο
παράρτημα Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»)
II.
Αντικατάσταση STOP GAS εσωτερικού χώρου έξω από τον ΜΣ1
III.
Αντικατάσταση 6 συσσωρευτών 12V/3,6Ah
IV.
Αντικατάσταση πυροσβεστήρων ΑΕΡΟΖΟΛ 14 τεμάχια (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
παραγράφου 7.2)
V. Παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία
4.10.4. Αποκατάσταση προβλημάτων συστημάτων κατάσβεση στον χώρο του Μ.Τ. & Μ.Σ. του
Υ/Σ ΤΡ8
Οι εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνουν:
I.
Τοποθέτηση νέων πυροσβεστήρων ΡΑ 6Kg και CO2 5Kg (ο αριθμός τους φαίνεται στο
παράρτημα Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»
II.
Αντικατάσταση πυροσβεστήρων ΑΕΡΟΖΟΛ 9 τεμάχια
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 7.2)
III.
Παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία
4.10.5. Αποκατάσταση προβλημάτων συστημάτων πυρανίχνευσης/κατάσβεσης στον Υποσταθμό
του κλειστού κολυμβητηρίου
Έλεγχος και θέση σε λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης κατάσβεσης του υποσταθμού του
κλειστού κολυμβητηρίου (18-1 & 19-1). Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν όλες τις
απαραίτητες επισκευές, αντικαταστάσεις πυρανιχνευτών και μπαταριών και γενικά ότι απαιτείται για
την πλήρη και καλή λειτουργία συνολικά του συστήματος.
4.11. Αλλαγή του αυτοματισμού μεταγωγής σε Η/Ζ
Στους Υ/Σ, ΤΡ8, ΤΡ9, ΤΡ10, ΤΡ11, C6-1 o επιτηρητής τάσης είναι εγκατεστημένος πριν τον γενικό
διακόπτη ΧΤ με αποτελέσματα το ΗΖ να εκκινεί μόνο με διακοπή της ΜΤ. Ο ανάδοχος υποχρεούται
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση των προαναφερόμενων επιτηρητών
μετά τον γενικό διακόπτη ΧΤ στους παραπάνω Υ/Σ.
4.12. Εγκατάσταση συστήματος μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ξεχωριστά
σε Μπάσκετ και κολυμβητήριο
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σύστημα μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας ξεχωριστά για της εγκαταστάσεις του μπάσκετ και του κολυμβητηρίου. Το σύστημα
μετρήσεων μπορεί να εγκατασταθεί είτε στα πεδία της ΜΤ είτε στα πεδία χαμηλής τάσης (σχετική
τεχνική πρόταση θα υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία ο ανάδοχος). Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
εξασφαλιστεί η επικοινωνία του συστήματος με το BMS του κολυμβητηρίου. Επίσης θα πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου datalogging των δεδομένων του συστήματος σε μονάδα
υπολογιστή μέσω του διαδικτύου.
4.13. Αντικατάσταση αυτομάτων διακοπτών χαμηλής τάσης στον ΓΠΧΤ του Υ/Σ
κολυμβητηρίου
Στον ΓΠΧΤ του Υ/Σ του κλειστού κολυμβητηρίου υπάρχουν διακόπτες UNELEC SP2000 στη ΧΤ
των Μ/Σ ισχύος και S4000 στα σημεία ζεύξης των ζυγών. Η αντικατάσταση όποιων εκ των
διακοπτών αυτών κριθεί απαραίτητη θα περιλαμβάνει
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I.
II.

Την αντικατάσταση του με αυτόματο διακόπτη συρόμενου τύπου που θα καλύπτει απόλυτα τη
λειτουργίας προστασίας ή μανδάλωσης των προς αντικατάσταση διακοπτών.
Θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ή υλικά που απαιτούνται για την προσαρμογή
νέου διακόπτη εντός του πεδίου του ΓΠΧΤ

4.14. Αποκατάσταση δικτύου οπτικών ινών
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη στο καλώδιο οπτικής ίνας του συστήματος SCADA, ο
ανάδοχος υποχρεούνται στον άμεσο εντοπισμό του σημείου, εκσκαφή, αποκατάσταση της βλάβης,
επανεπίχωση και αποκατάσταση όπως πριν του χώρου.
4.15. Επίλυση του προβλήματος συγκέντρωση υδάτων στους χώρους του Μ/Σ και της Μ.Τ. του
Υ/Σ ΤΡ3
Οι απαραίτητες εργασίες θα περιλαμβάνουν
I. Δημιουργία φρεατίου τοποθέτηση κατάλληλη αντλίας με φλοτέρ, αποχέτευση της στο δίκτυο
όμβριων που θα υποδειχτεί από την τεχνική υπηρεσία. Παράδοση του συστήματος άντλησης σε
πλήρη λειτουργία αφού πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές
εργασίες με την προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
II. Επισκευή τοπικού συστήματος γείωσης.

4.16. Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος αερισμού στον Υ/Σ κλειστού
κολυμβητήριου (18-1 & 19-1)
Έλεγχος και πλήρη αποκατάσταση του συστήματος αερισμού στους Υ/Σ του κλειστού
κολυμβητηρίου. Αφόρα το σύστημα των χώρων ΜΤ,ΧΤ, UPS και Μ/Σ. επίσης οι εργασίες αφορούν
και τον αυτοματισμό εκκίνησης των υποσυστημάτων αυτών βάση της θερμοκρασίας του
ηλεκτρολογικου εξοπλισμού
4.17. Επισκευή split-units
Σε διάφορους υποσταθμούς υπάρχουν κλιματιστικές μονάδες (split unit) 12000Btu. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να εξασφαλίσει την καλή τους λειτουργία εκτελώντας τις απαραίτητες εργασίες
επισκευής. Συγκεκριμένα μπορεί να απαιτηθούν οι παρακάτω εργασίες:
 Αποξήλωση
 Τοποθέτηση
 Επισκευή Συμπιεστή
 Αντικατάσταση μοτέρ εξωτερικού ανεμιστήρα
 Αντικατάσταση μοτέρ εσωτερικού ανεμιστήρα
 Αντικατάσταση εξωτερικής φτερωτής
 Έλεγχος διαρροής, αποκατάσταση και συμπλήρωση Freon
 Αντικατάσταση πυκνωτών
 Επισκευή ηλεκτρονικής πλακέτας (μέσα έξω)
 Θραύση λεκάνης συμπυκνωμάτων,
 Αντικατάσταση βανών
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
5.1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
Ο ανάδοχος και το προσωπικό αυτού υποχρεούνται στην τήρηση των κάτωθι ημερολογίων που
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προσδιορίζονται παρακάτω. Για κάθε έναν από τους υποσταθμούς που αναφέρονται στο τεύχος της
τεχνικής περιγραφής θα τηρείται και το αντίστοιχο ημερολόγιο. Αυτά θα βρίσκονται σε
προκαθορισμένο μέρος του κτηρίου, πρόχειρα σε κάθε ζήτηση για έλεγχο.
Το ημερολόγιο κάθε υποσταθμούς θα είναι τετράδιο με σκληρό εξώφυλλο και ικανό αριθμό φύλλων
τα οποία θα είναι αριθμημένα. Το εξώφυλλο θα φέρει ετικέτα όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η
εγκατάσταση στην οποία αναφέρεται.
Στο κάθε ημερολόγιο θα αναγράφονται αναλυτικά οι εκτελούμενες εργασίες επί της αντίστοιχης
εγκατάστασης (προγραμματισμένες βάσει του προγράμματος συντήρησης ή έκτακτες), παρατηρήσεις,
τυχόν προβλήματα και τρόπος αντιμετώπισης, τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά ανά μηχάνημα ή
χώρο. Σε περίπτωση βλάβης, θα αναγράφονται επίσης ο χρόνος έναρξης και λήξης αυτής, το είδος της
βλάβης και η αιτία αυτής.
Τα ημερολόγια αυτά θα υπογράφονται από το προσωπικό του αναδόχου το οποίο εκτελεί τις σχετικές
εργασίες από τον ανάδοχο και ελέγχονται από την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ.
Στο σημείο αυτό ρητώς δηλώνεται ότι:
• Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δαπάνη θα μεριμνά, χωρίς επιπλέον αποζημίωση, για την
προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου των ημερολογίων των εγκαταστάσεων.
• Ο ανάδοχος και το προσωπικό αυτού με δική τους ευθύνη θα μεριμνούν, χωρίς επιπλέον
αποζημίωση, για την τήρηση των ημερολογίων των εγκαταστάσεων.
• Είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του αναδόχου, η μηνιαία υποβολή στην υπηρεσία αντιγράφων
των φύλλων των ημερολογίων των εγκαταστάσεων, συνταγμένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τα
οποία να προκύπτει η εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
• Για κάθε περίπτωση μη τήρησης ή ελλιπούς συμπλήρωσης των ημερολογίων των εγκαταστάσεων,
δεν θα καταβάλλεται το τίμημα συντήρησης της αντίστοιχης εγκατάστασης.
5.2. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει και να υποβάλλει στην υπηρεσία, χωρίς επιπλέον
αποζημίωση, τριμηνιαίες τεχνικές εκθέσεις για τους υποσταθμούς.
Για κάθε ένα υποσταθμό θα υποβάλλεται και η αντίστοιχη τεχνική έκθεση η οποία κατ’ ελάχιστον θα
αναφέρει :
• Την εγκατάσταση
• Την περίοδο την οποία καλύπτει
• τα φύλλα (αύξων αριθμό) του ημερολογίου της αντίστοιχης εγκατάστασης που αυτή
ανακεφαλαιώνει
• αναλυτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν στην περίοδο αυτή, όπως αυτές προκύπτουν από τα
αντίστοιχα φύλλα ημερολογίου
• αναλυτικά ποιος εξοπλισμός, ελέγχθηκε, παρουσίασε πρόβλημα, επισκευάστηκε ή αντικαταστάθηκε
κατά την συγκεκριμένη περίοδο συντήρησης, όπως αυτός προκύπτει από τα αντίστοιχα φύλλα
ημερολογίου,
• η κατάσταση της εγκατάστασης,
• προτάσεις αποκατάστασης τυχόν δυσλειτουργιών με πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικές
προδιαγραφές καθώς και το κόστος αυτών,
• τυχόν προτάσεις βελτίωσης της εγκατάστασης με πλήρη τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές αλλά
και αναλυτικά το κόστος αυτών, ώστε το ΟΑΚΑ να μπορεί να προχωρήσει στην προμήθεια βάση των
αντίστοιχων διαδικασιών.
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Η κάθε τεχνική έκθεση θα υπογράφεται από τον μηχανικό του αναδόχου που εχει οριστη υπεθυνος
για:
Στο σημείο αυτό ρητώς δηλώνεται ότι:
• Για την περίπτωση κατά την οποία η συχνότητα συντήρησης μιας εγκατάστασης είναι αραιότερη
του τριμήνου, θα υποβάλλεται για την εν λόγω εγκατάσταση κενή τεχνική έκθεση με την ένδειξη
«ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ».
• Στην περίπτωση μη υποβολής των τριμηνιαίων τεχνικών εκθέσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα
αφαιρείται από την αποζημίωση του αναδόχου ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του
συνολικού (ετήσιου) συμβατικού τιμήματος του αντίστοιχου υποσταθμού .
5.3. ΕΚΤΑΚΤΕΣ – ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην άμεση διάθεση προσωπικού εντός μεγίστου χρόνου
εικοσιτεσσέρων (24) ωρών, μετά από την έγγραφη ή προφορική ειδοποίησή του από τον υπεύθυνο
του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων προβλημάτων
και αναγκών (καταγραφή - διάγνωση του προβλήματος και την πιθανή αποκατάστασή του) που
παρουσιάζονται είτε εντός, είτε εκτός των ωρών λειτουργίας του.
Στην περίπτωση που προκύψει έκτακτο περιστατικό ή βλάβη που έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή
λειτουργίας κάποιου υποσταθμού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς επιπλέον χρέωση, μετά από
την έγγραφη ή προφορική ειδοποίησή του να στείλει το σχετικό τεχνικό προσωπικό (όσες φορές
απαιτηθεί) εντός τεσσέρων (4) ωρών.
5.4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρείες (το όνομα των οποίων θα
γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης), για την προληπτική
προγραμματισμένη συντήρηση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού που ο ίδιος πιθανόν δεν μπορεί να
καλύψει, λόγω του ότι δεν διαθέτει τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και πτυχία. Για παράδειγμα:
 Συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης
 Έλεγχος προστασίας ηλεκτρονόμων Μ.Τ.
 Συντήρηση UPS
 Εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών σε καλώδια Μ.Τ.
 Καθαρισμός δεξαμενών πετρελαίου Η/Ζ
Για τις ανωτέρω εργασίες ο Ανάδοχος μαζί με την γνωστοποίηση των ονομάτων των εξωτερικών
συνεργατών θα προσκομίσει και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή εξουσιοδοτήσεις της αντίστοιχης
εταιρείας, ότι μπορεί να εκτελεί εργασίες συντήρησης – ελέγχου του αντιστοίχου εξοπλισμού.
Η αμοιβή και των εξωτερικών συνεργατών επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος
είναι και ευθυνόμενος αυτός μόνος έναντι παντός, για αποζημίωση εξ οποιουδήποτε ατυχήματος σε
πρόσωπα ή πράγματα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.
5.5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
5.5.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με τα
απαιτούμενα για κάθε περίπτωση βλάβης ή ελέγχου δικά του εργαλεία συσκευές και μέσα. Τα
εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα
χρησιμοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους
ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου, σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις.
Η τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο
εργαλείων και μέσων τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον λόγο
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αυτό να γεννάται οποιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου έναντι του Ο.Α.Κ.Α.
5.5.2. Στα ανωτέρω εργαλεία και συσκευές περιλαμβάνονται και τα εξής :
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ή να είναι σε θέσει να εξασφαλίσει και να
προσκομίσει στο έργο, τουλάχιστον, τα παρακάτω όργανα μετρήσεων και μηχανήματα:
1. Συσκευή μέτρησης αντίστασης τυλιγμάτων Μ/Σ.
2. Συσκευή μέτρησης εφδ.
3. Συσκευή ελέγχου πολικότητας.
4. Συσκευή μέτρησης λόγου μετασχηματισμού.
5. Ψηφιακό όργανο μέτρησης αυτεπαγωγής (L), αντίστασης (R) και χωρητικότητας (C).
6. Ψηφιακό μικροωμόμετρο.
7. Θερμοκάμερα.
8. Ψηφιακό γειωσόμετρο.
9. Συσκευή μέτρησης της ειδικής αντίστασης του εδάφους με τη μέθοδο WENNER ή
SCHLUMBERGER
10. Συσκευή προσομοίωσης παραμέτρων ηλεκτρικού δικτύου για τον έλεγχο των ηλεκτρονόμων
προστασίας.
11. Συσκευή ανάλυσης κυματομορφών ρεύματος για την καταγραφή του ρεύματος διέγερσης και του
χρόνου απόκρισης των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας. Η συσκευή θα συνοδεύεται
από φορητό Η/Υ στον οποίο θα είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα για την καταγραφή των
ρευμάτων διέγερσης και χρόνου απόκρισης του ηλεκτρονόμου.
12. Analyzer, για μέτρηση παραμέτρων δικτύου, μεταβατικών φαινομένων, αρμονικών κ.λ.π.
13. Συσκευή MEGGER 500-2500V.
14. Συσκευή μέτρησης διηλεκτρικής αντοχής εξοπλισμού Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
15. Θερμοκάμερα.
16. Συσκευή μέτρησης και καταγραφής όλων των ηλεκτρικών παραμέτρων δικτύου Μ.Τ.
17. Συσκευή μέτρησης και καταγραφής όλων των ηλεκτρικών παραμέτρων δικτύου Χ.Τ.
18. Πολύμετρο.
19. Αμπεροτσιμπίδα.
20. Συσκευή ελέγχου διαρροής SF6.
21. Φορητό Η/Ζ για το φωτισμό και τη λειτουργία των οργάνων.
22. Μέσα προστασίας του προσωπικού.
23. Συσκευής ένδειξης ύπαρξης Η/Μ πεδίων.
24. Δοκιμαστικό μέσης τάσης.
25. Εκκενωτής.
26. Φορητός γειωτής.
27. Κόφτες καλωδίων.
28. Πρέσσα για ακροδέκτες.
29. Μικροεργαλία (κατσαβίδια, κλειδιά, καλώδια, κροκοδειλάκια, ακροδέκτες, απογυμνωτές
καλωδίων, κ.τ.λ.)
30. Μέσα χειρισμού (εφόσον δεν υπάρχουν στο χώρο).
31. Φορητοί φακοί με μπαταρία.
32. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
Σημείωση: Τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πιστοποιημένα και διαβαθμισμένα από
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, με τα πιστοποιητικά να είναι σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία
διεξαγωγής των μετρήσεων.
5.6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του, να ασφαλίζει πλήρως το προσωπικό του, σύμφωνα με τις
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εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις στα αρμόδια κατά περίπτωση ασφαλιστικά ταμεία και να
καταβάλλει ανελλιπώς και εγκαίρως όλες τις σχετικές προβλεπόμενες εισφορές.
Ο Ανάδοχος επίσης φέρει ακέραια την ευθύνη εφαρμογής κανόνων υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται για τη
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

5.7. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να έχει, κατ' ελάχιστον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 των γενικών απαιτήσεων .
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων να
χρησιμοποιεί προσωπικό το οποίο να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που είναι
εκάστοτε αναγκαία από την φύση των εργασιών ή από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
και κανονισμούς.
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση της τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε
στιγμή που θα του ζητηθεί, τις άδειες εργασίας και λοιπά νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία από τα
οποία θα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι το χρησιμοποιούμενο εκάστοτε προσωπικό του
διαθέτει τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
3. Η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει την απομάκρυνση από το έργο οιουδήποτε εκ του
προσωπικού του Αναδόχου που δεν θα διαθέτει τα αναγκαία τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα
για τις ανάγκες των εργασιών, ή θα επιδεικνύει αντιδεοντολογική ή αντίθετη προς τους
νόμους συμπεριφορά ή θα κριθεί εν γένει ακατάλληλος για τις απαιτήσεις του έργου, χωρίς εκ
του λόγου τούτου να γεννάται οιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου έναντι του Ο.Α.Κ.Α.
5.8. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παρακολούθηση και η επίβλεψη των εργασιών του αναδόχου θα ασκούνται από το αρμόδιο
προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας με αρμόδιο τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων.
Η άσκηση της επίβλεψης εκ μέρους της τεχνικής υπηρεσίας αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωσηαπό
τον Ανάδοχο των όρων της σύμβασης και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση.
5.9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Για οποιαδήποτε εργασία - δοκιμή, στα πλαίσια της συντήρησης του υποσταθμού, του Η/Ζ και του
UPS απαιτηθεί να γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτή θα γίνει σε ώρες εκτός των ωρών
λειτουργίας του ΟΑΚΑ και παντα, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία, χωρίς επιπλέον
αποζημίωση. Μετά το πέρας των εργασιών ελέγχου και συντήρησης του ηλεκτρικού υποσταθμού, θα
εκδοθεί πιστοποιητικό. Η έκδοσης του πιστοποιητικού θα γίνει από τον Μηχανικό που έχει οριστεί
υπεύθυνος του έργου με την ανάλογη άδεια. Το κόστος αυτού βαρύνει τον ανάδοχο και
συμπεριλαμβάνεται στο προσφερόμενο τίμημα των εργασιών ελέγχου και συντήρησης.
5.9.1. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη
ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικού του Ο.Α.Κ.Α. ή σε οποιονδήποτε τρίτο και
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για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
5.9.2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών
του υποχρεώσεων όπως είναι οι δαπάνες των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την
μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες φθοράς ή συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή
μίσθωσης εργαλείων ή συσκευών ή οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση
των συμβατικών του υποχρεώσεων, οι δασμοί, οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι
δαπάνες καταμετρήσεων και δοκιμών. Οι δαπάνες για τη δημιουργία και διάλυση κατασκευών
για αποθήκευση εργαλείων και υλικών ή χώρων παραμονής προσωπικού και εξυπηρέτησης εν
γένει του Αναδόχου, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο Ο.Α.Κ.Α.
οφειλομένων σε υπαιτιότητα του ή του προσωπικού του, οι δαπάνες πάσης φύσεως
αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν γένει ζημιών σε προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α. ή σε
οποιονδήποτε τρίτον ή σε πράγματα αυτών οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του ή του προσωπικού
του και γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών
του και εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
5.9.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο ανάδοχος θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό για τον έλεγχο, μέτρηση,
επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή, μερική ή ολική τροποποίηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και θα
τον παρέχει στο προσωπικό του για τις ανάγκες του έργου χωρίς επιπλέον αποζημίωση. Επίσης είναι
υποχρεωμένος να παρέχει στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ) όπως προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας.
5.9.4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οποιοδήποτε υλικό, εξοπλισμός, μηχάνημα, συσκευή, εργαλείο, προσωπικό, κύρια ή επικουρική
εργασία απαιτείται για την προσέγγιση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων ανεξαρτήτως θέσης
αυτού, καθώς και για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών που περιγράφονται στο παρόν τεύχος,
προσφέρεται από τον ανάδοχο με αποκλειστική του ευθύνη και συμπεριλαμβάνεται στο
προσφερόμενο τίμημα.
Αν κάποιες εργασίες της προληπτικής προγραμματισμένης συντήρησης δυσχεραίνουν την εύρυθμη
λειτουργία των εγκαταστάσεων, τότε αυτές θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες ή/και τις μη
εργάσιμες ημέρες, σε συνεννόηση με την επίβλεψη, χωρίς επιπλέον αποζημίωση.
Στην περίπτωση που ο εγκατεστημένος ανάδοχος συντηρητής δεν εκπληρώνει τις συμβατικές
του υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στο παρόν τεύχος, τότε το ΟΑΚΑ δικαιούται να
αναθέσει τις υποχρεώσεις αυτές σε άλλην εταιρία ή τεχνίτη που έχει τα νόμιμα προσόντα και να
καταλογίσει σε βάρος και για λογαριασμό του εγκατεστημένου ανάδοχου συντηρητή το πόσο
της δαπάνης που καταβλήθηκε στην ως άνω εταιρεία ή τεχνίτη (που αντικατέστησε τον ανάδοχο
συντηρητή), ενώ η ευθύνη καλής λειτουργίας και έναντι παντός ατυχήματος εξακολουθεί να
βαρύνει τον εγκατεστημένο ανάδοχο συντηρητή. Το ποσό που θα καταλογιστεί σε βάρος του
αναδόχου μπορεί σαφώς να είναι μεγαλύτερο αυτού που προσδιορίζεται στην οικονομική
προσφορά του αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση το επιπλέον κόστος θα δεσμεύεται από το ποσό
Α που αντιστοιχεί στις Εργασίες Συντήρησης των εγκαταστάσεων χωρίς αυτό να μειώνει σε
καμία περίπτωση τις υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά με τις εργασίες αυτές. Ο ανάδοχος
αναγνωρίζει ρητώς ότι το ΟΑΚΑ έχει το δικαίωμα κατόπιν 2 εγγράφων προειδοποιήσεων για
εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα, μπορεί να προχωρήσει στην ανάθεση
αυτών όπως περιγράφεται παραπάνω σε άλλη εταιρία ή τεχνίτη, κατόπιν σχετικής εισήγησης
του υπεύθυνου του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων.
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Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των
εγκαταστάσεων και στοιχείων των υποσταθμών και έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για
τυχόν ζημιές ή αξιώσεις που προκύψουν σε κάθε περίπτωση.

6. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου των εργασιών και μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
εβδομάδων ο Ανάδοχος υποχρεούται:
α) Να εκτελέσει, παρουσία των εκπροσώπων της Υπηρεσίας, όλες τις δοκιμές και λειτουργίες των
εγκαταστάσεων που θα ορίσει η Υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η
παράδοση των εγκαταστάσεων.
β) Να συντάξει και να υποβάλλει στην υπηρεσία λεπτομερή Έκθεση επί της κατάστασης των
εγκαταστάσεων με τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του.
γ) Να παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα όλες τις σχετικές εκθέσεις, ημερολόγια και λοιπά
παραστατικά στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών τα τεχνικά εγχειρίδια, τις
οδηγίες συντήρησης, τα σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, πλήρως τακτοποιημένα και ταξινομημένα
εντός φακέλων.
Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή
των εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονομική τακτοποίηση και τελική πληρωμή του Αναδόχου
και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών του. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αμέλειας του
Αναδόχου για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις βάρος του.
Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν βλάβες, φθορές ή ζημιές των εγκαταστάσεων που
έπρεπε να είχαν επισκευασθεί από τον Ανάδοχο ή παραλείψεις στη συντήρησή των, τότε η υπηρεσία
μπορεί να διατάξει την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον Ανάδοχο μέσα σε τακτή
προθεσμία ανάλογη προς την έκταση των εργασιών, ή να την εκτελέσει, με οιονδήποτε άλλο
πρόσφορο τρόπο, εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου ή και από το προϊόν της άμεσης
κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών του, εφόσον το υπόλοιπο λογαριασμού του Αναδόχου δεν
επαρκεί για να καλύψει τη σχετική δαπάνη, ή να διεκδικήσει τη σχετική δαπάνη με κάθε άλλο νόμιμο
μέσο.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρακτικό
και ακολουθεί η οικονομική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική πληρωμή του Αναδόχου.

7. ΠΙΝΑΚΕΣ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικοί πίνακες εργασιών, ανταλλακτικών και κοστολόγησης αυτών.
7.1 Πίνακας 1 Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης
7.2 Πίνακας 2 Ανταλλακτικών
7.3 Πίνακας 3 Κοστολόγηση επανορθωτικών επισκευαστικών εργασιών
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7.1

Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης
Στην παράγραφο 2 του παραρτήματος Α "Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων" περιγράφονται
αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης. Οι εργασίες αυτές φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα 1,
στον οποίο προσδιορίζεται με σαφηνεια η συχνότητα εκτέλεσης.
Πίνακας 1: Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης
Εκτέλεση ανά

A/
A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

4

Επιθεώρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης
(παρ. Α § 2.1)
Γενική τακτική συντήρηση Υποσταθμών
Μέσης Τάσης (παρ. Α § 2.2)
Τακτική συντήρηση μετασχηματιστών
ισχύος (παρ.A § 2.2.1)
Τακτική συντήρηση πεδίων Μέσης Τάσης
(παρ. A§ 2.2.2)

5

Τακτική συντήρηση Πινάκων Χαμηλής
Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) (παρ. 2.2.3 § 2)

1
2
3

6

2μηνο

3μηνο

6μην
ο

Χ
Χ

Χ

Τακτική συντήρηση σύστημα DC τάσης
(παρ.A § 2.2.4)
Τακτική συντήρηση συστήματος

Χ
Χ

(παρ.A § 2.2.5)

Διενέργεια εργασιών θερμογράφησης
8

Χ

(παρ. A § 2.2.6)

Μετρήσεις ποιότητας ισχύος (παρ. A §
9
10

Χ

2.2.7)
Σύστημα SCADA (παρ. A § 2.3)

Χ

Έλεγχοι των δικτύων Μέσης Τάσης
11

(παρ. A § 2.4)

12

Επιθεώρηση Η/Ζ (παρ. A § 2.5.1)
Γενική τακτική συντήρηση Η/Ζ (παρ. A

13

§ 2.5.2)

14
15
16
17
18

2χρόνια

X

αυτόματης ανίχνευσης – κατάσβεσης
7

Έτος

Χ
Χ
Χ

Εργασίες Ετήσιας προληπτικής
συντήρησης UPS (παρ. A § 2.6.1)
Καθαρισμός φίλτρων (παρ. A § 2.6.1
σημείο 5)
Αντικατάσταση φίλτρων (παρ. A § 2.6.1
σημείο 5)
Επιθεώρηση του UPS (παρ. A § 2.6.2)
Συντήρηση συστημάτων ψύξης (παρ. A §

Χ
Χ
Χ
X
Χ

2.8)

Επισήμανση: Το ποσό Α αντιστοιχεί στη πλήρη κάλυψη των παραπάνω εργασιών όπως
περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος Α "Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων" και με την συχνότητα που υποδεικνύεται. Αφορά δε την συντήρηση των ΥΣ για 2
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χρόνια.

7.2 Ανταλλακτικά
Στην παράγραφο 3 του παραρτήματος Α "Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων" περιγράφεται ο
τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα ανταλλακτικά του πίνακα 2.
Πίνακας 2 Πίνακας ανταλλακτικών
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
1

ΑΒΒ CIRCUIT – BREAKER
HD4/UNIAIR 24.06.16 (Δ/Φ)
SF6M/T

ΤΕΜ

1

- €

2

ΑΒΒ CIRCUIT – BREAKER
HD4/UNIAIR 24.06.25 (Δ/Φ)
SF6M/T

ΤΕΜ

1

- €

3

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Μ.Τ. 25Α

ΤΕΜ

3

- €

4

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Μ.Τ. 40Α

ΤΕΜ

3

- €

5

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Μ.Τ. 50Α

ΤΕΜ

9

- €

6

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Μ.Τ. 63Α

ΤΕΜ

3

- €

7

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Μ.Τ. 80Α
ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ Μ.Τ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΛΏΔΙΟ XLPE 3X300mm2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (1) ABB
REF543
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (1) ABB REJ
525
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (1) SPAJ140C

ΤΕΜ

3

- €

ΤΕΜ

9

- €

ΤΕΜ

4

- €

ΤΕΜ

1

- €

ΤΕΜ

1

- €

12

RELAY MS PB 3/S

ΤΕΜ

1

- €

13

ARC MONITORING REA 101

ΤΕΜ

1

- €

14

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ Μ.Τ. (CT) 20KV

ΤΕΜ

6

- €

ΤΕΜ

9

- €

8
9
10
11

15

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
(3)

16

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
Μ.Τ. (VT) 20KV

ΤΕΜ

3

- €

17

COMBI SENSOR 20KV

ΤΕΜ

6

- €

18

ΜΟΤΕΡ ΤΑΝΥΣΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Μ.Τ. ΑΒΒ
CIRCUIT – BREAKER
HD4/UNIAIR 24.06.16

ΤΕΜ

15

- €

19

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΒΒ SACE
ΠΤΩΧΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

TEM

8

- €

20

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ MT
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΣΗΣ,
ΕΝΤΑΣΗΣ

TEM

5

- €

28

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΒΒ
SOT241

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΒΒ
KEVCD

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
21

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Μ/Σ

TEM

15

- €

22

ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - PT 100
(ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΌΤΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ)

TEM

30

- €

TESAR TSX1 / NT 935 TEC
SYSTEM

Γ.Π.Χ.Τ.
23

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
5KVAR

TEM

5

- €

24

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
10KVAR

TEM

5

- €

25

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
15KVAR

TEM

10

- €

26

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
20KVAR

TEM

15

- €

27

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
25KVAR

TEM

5

- €

28

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
30KVAR

TEM

8

- €

29

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
40KVAR

TEM

5

- €

30

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
50KVAR

TEM

5

- €

31

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ
ABB SACE S6 630A

TEM

2

- €

32

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ
ABB SACE S6 1000A

TEM

2

- €

33

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ
ABB SACE Ε2 1600A

TEM

1

- €

34

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6Α

TEM

5

- €

35

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10Α

TEM

5

- €

36

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 16Α

TEM

5

- €

37

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20Α

TEM

5

- €

38

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 25Α

TEM

5

- €

39

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 35Α

TEM

5

- €

40

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 50Α

TEM

5

- €

41

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΤΗΣ
MCCB 63A

TEM

2

- €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΒΒ
ΤΜΑΧ

42

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΤΗΣ
MCCB 80A

TEM

2

- €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΒΒ
ΤΜΑΧ

29

43

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΤΗΣ
MCCB 100A

TEM

4

- €

44

ΠΗΝΙΟ ΡΙΨΗΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
UNELEC S4000

TEM

2

- €

45

ΠΗΝΙΟ ΡΙΨΗΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ TRIP
S4000/SP2000

TEM

4

- €

46

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΓΠΧΤ

TEM

10

- €

47

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 50Α

TEM

10

- €

48

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 100Α

TEM

30

- €

49

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 125Α

TEM

10

- €

50

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 130Α

TEM

10

- €

51

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 150Α

TEM

10

- €

52

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 630Α

TEM

10

- €

53

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W

TEM

20

- €

54

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
2Χ36W

TEM

10

- €

55

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
2Χ36W

TEM

10

- €

56

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ XT
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΣΗΣ,
ΕΝΤΑΣΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ, COSΦ

TEM

5

- €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΒΒ
ΤΜΑΧ

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ
57

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 40Ah

TEM

84

- €

58

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

TEM

21

- €

ΤΕΜ

5

- €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TOY ΥΣ ΤΡ8

ΤΕΜ

3

- €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TOY ΥΣ Νο2

ΤΕΜ

3

- €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TOY ΥΣ
ΤΡ12

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
59
60
61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
GENT
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ADT
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
MINERVA SYSTEM 1700

62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
MENVIER FP 4500

ΤΕΜ

3

- €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TOY ΥΣ C61

63

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΤΕΜ

17

- €

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΣ

64

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ

ΤΕΜ

15

- €

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΣ

65

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/3,3AH

ΤΕΜ

100

- €

66

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/7,3AH

ΤΕΜ

20

- €

67

ΦΙΑΛΕΣ CO2 45Kg

ΤΕΜ

10

- €

68

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΕΣ CO2
45Kg

ΤΕΜ

50

- €

69

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ CO2 5Kg

ΤΕΜ

50

- €

30

70

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΡΑ 6Kg

ΤΕΜ

50

- €

71

ΦΙΑΛΗ ΠΙΛΟΤΟΣ

ΤΕΜ

6

- €

72

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΠΙΛΟΤΩΝ

ΤΕΜ

6

- €

73

ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Co2

ΤΕΜ

100

- €

74

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ
(2)

ΤΕΜ

262

- €

75

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 5Kg

ΤΕΜ

30

- €

76

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ PA
6Kg

ΤΕΜ

20

- €

77

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΤΕΜ

52

- €

78

STOP GAS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΤΕΜ

49

- €

79

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΤΕΜ

10

- €

80

STOP GAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΤΕΜ

10

- €

81

ΦΩΤΑ ΕΧΙΤ

ΤΕΜ

15

- €

82

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΕΜ

10

- €

83

ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜ

10

- €

84

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ

ΤΕΜ

50

- €

85

MULTI-MODE TO SINGLEMODE FIBER OPTIC
CONVERTER TELEBYTE
MODEL 279

TEM

15

- €

86

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ (24V/6,3A)

TEM

5

- €

87

PATCH CORD ST-ST 20m

TEM

10

- €

88

PATCH CORD ST-ST 1m

TEM

20

- €

ΤΕΜ

30

- €

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2

ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA

H/Z
89

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V/135AH

90

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V

ΤΕΜ

15

- €

91

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 24V

ΤΕΜ

15

- €

92

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (4)

ΤΕΜ

5

- €

93

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΕΜ

5

- €

94

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΨΥΞΗΣ

ΤΕΜ

5

- €

95

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΗΖ
ΑΒΒ ATS010

ΤΕΜ

1

- €

96

ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΜ

10

- €

31

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
MEAN WELL SD-150D-24

97

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΜ

10

- €

98

ΔΥΝΑΜΟ

ΤΕΜ

5

- €

99

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ

ΤΕΜ

5

- €

100

ΜΙΖΑΣ

ΤΕΜ

5

- €

101

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/200AH

ΤΕΜ

92

- €

102

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/150AH

ΤΕΜ

117

- €

103

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/120AH

ΤΕΜ

24

- €

104

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/18AH

ΤΕΜ

36

- €

105

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/80AH

ΤΕΜ

34

- €

106

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/55AH

ΤΕΜ

152

- €

107

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/18AH

ΤΕΜ

36

- €

108

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/7AH

ΤΕΜ

20

- €

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
AC-DC

ΤΕΜ

1

- €

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕ
Σ

ΤΕΜ

1

- €

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
AC-DC

ΤΕΜ

1

- €

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕ
Σ

ΤΕΜ

1

- €

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
AC-DC

ΤΕΜ

1

- €

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕ
Σ

ΤΕΜ

1

- €

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
AC-DC

ΤΕΜ

1

- €

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕ
Σ

ΤΕΜ

1

- €

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
AC-DC

ΤΕΜ

1

- €

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕ
Σ

ΤΕΜ

1

- €

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
AC-DC

ΤΕΜ

1

- €

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕ
Σ

ΤΕΜ

1

- €

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
AC-DC

ΤΕΜ

1

- €

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕ
Σ

ΤΕΜ

1

- €

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
AC-DC

ΤΕΜ

4

- €

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

UPS

109

110

111

112

113

114

115

116

UPS LIEBERT
HIPLUSE
120KVA
(1TEM)
UPS LIEBERT
GXT6000T
6KVA (1TEM)
UPS SICON
DIGYS 15KVA
(1ΤΕΜ)
UPS SICON
DELPHYS
ELITE 80KVA
(1ΤΕΜ)
UPS SICON
DIGYS 15KVA
(1ΤΕΜ)
UPS SICON
DELPHYS
ELITE 100KVA
(1ΤΕΜ)
UPS SICON
DELPHYS
ELITE 120KVA
(1ΤΕΜ)
UPS SICON
DIGYS PLUS
40KVA (1ΤΕΜ)
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Συσσωρευτές leadacid Κλειστού τύπου
*Βαθιάς εκφόρτωσης
(χρήση σε ups)
*Ελάχιστη εγγύηση 2
χρόνων
*Απεγκατάσταση και
ανακύκλωση των
υπάρχοντων
*Τοποθέτηση νέων
στο ικρίωμα, σύνδεση
και θέση σε
λειτουργία των
μπαταριών UPS

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
UPS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕ
Σ

ΤΕΜ

4

- €

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ
117

A/C 12000 BTU

ΤΕΜ

2

- €

118

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΤΕΜ

4

- €

100

- €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Υ/Σ ΤΡ8

ΔΙΑΦΟΡΑ
119

ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ. XLPE 3Χ300

ΜΕΤΡΟ

120

ΜΟΥΦΕΣ Μ.Τ. για το καλώδιο
3Χ300

ΤΕΜ

121

ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΤΕΜ

15

- €

122

ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EXIT

ΤΕΜ

10

- €

- €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Β

- €

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Προμήθεια και αντικατάσταση του ηλεκτρονόμου μέσης τάσης με νέο. Η αντικατάσταση
θα πραγματοποιείτε εφόσον διαπιστωθεί μη επισκευάσιμο πρόβλημα στον ηλεκτρονόμο και
αυτός έχει τεθεί έκτος λειτουργίας.
Η αποκατάσταση θα συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες, τις απαραίτητες ρυθμίσεις και τον
αναγκαίο προγραμματισμό ώστε ο νέος ηλεκτρονόμος να αντικαταστήσει πλήρως τον παλιό σε
όλες τις λειτουργιές έλεγχου και προστασίας του εξοπλισμού της ΜΤ.
Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο μοντέλο ηλεκτρονόμου δεν διατίθεται στην αγορά ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην προμήθεια του μοντέλου εκείνου που είναι
διαθέσιμο στην αγορά και καλύπτει πλήρως όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παλιού
ηλεκτρονόμου. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει όλες τις
απαραίτητες ενέργειες και να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα καταστήσει ολο
τον νέο ηλεκτρονόμο εντελώς λειτουργικό εντός του συστήματος SCADA της μέσης τάσης
(απαραίτητος προγραμματισμός και ρύθμιση).
2) Προδιαγραφές γεννητριών αερολύματος/aerosol
Οι προδιαγραφές των γεννητριών αερολύματος/aerosol ακολουθούν την τεχνική συγγραφή
υποχρεώσεων.
3) Αποκατάσταση μόνωσης Μ/Σ εντάσης Μέσης Τάσης
περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
 Διακοπή ηλεκτροδότησης Υ/Σ
 Αποξήλωση Μ/Σ
 Λείανση επιφάνειας και τρίψιμο με γυαλόχαρτο
 Καθαρισμό της επιφάνια των Μ/Σ
 Επάλειψη με ειδικό μονωτικό βερνίκι
 Νέα επάλειψη αν απαιτείται
 Επανεγκατάσταση των Μ/Σ και θέση υπό τάση αφού έχει αποκατασταθεί η μόνωση τους
4) Τα αναλώσιμα ανταλλακτικά των ΗΖ προσδιορίζονται στην παραγραφο 2.5.2 "Γενική
Τακτική Συντήρηση Η/Ζ"
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7.3

Κοστολόγηση επανορθωτικών επισκευαστικών εργασιών
Στην παράγραφο 4 του παραρτήματος Α "Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων" περιγράφονται αναλυτικά οι
επισκευαστικές εργασίες οι οποίες συνοπτικά αναφέρονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3 επανορθωτικών επισκευαστικών εργασιών
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο μέσης τάσης του ΟΑΚΑ (παρ. Α §4.1)
2 Επισκευή ηλεκτρονόμου Μ.Τ. Υ/Σ REF543 (παρ. Α §4.2)
3 Απλή αντικατάσταση ηλεκτρονόμου μέσης (παρ. Α §4.3)
4 Συμπλήρωση αυτομάτου διακόπτη μέσης τάσης με SF6 (παρ. Α §4.4)
5 Μετρήσεις ποιότητας ισχύος (παρ. Α §4.5)
6 Μελέτη επιλεκτικής προστασίας (παρ. Α §4.6)
7 Προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα DC τροφοδοσίας στους υποσταθμούς (παρ. Α §4.7)
8 Αλλαγή του αυτοματισμού μεταγωγής σε Η/Ζ (παρ. Α §4.11)
9 Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακών μετρήσεων στις του Μπάσκετ και του κλειστού κολυμβητηρίου (παρ. Α §4.12)
10 Αντικατάσταση αυτομάτου διακόπτη χαμηλής τάσης UNELEC SP2000 στον ΓΠΧΤ του κολυμβητηρίου (παρ. Α §4.13)
11 Αντικατάσταση αυτομάτου διακόπτη χαμηλής τάσης UNELEC S4000στον ΓΠΧΤ του κολυμβητηρίου (παρ. Α §4.13)
12 Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο οπτικών ινών (παρ. Α §4.14)
13 Επίλυση του προβλήματος συγκέντρωση υδάτων στους χώρους του Μ/Σ και της Μ.Τ. του Υ/Σ ΤΡ3 (παρ. Α §4.15)
14 Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος αερισμού στον Υ/Σ κλειστού κολυμβητήριου 18-1 & 19-1 (παρ. Α §4.16)

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
5
3
3
10
2
1
2
5
1
4
4
1
2
1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Επισκευαστικές εργασίες και επανορθωτικές για το UPS των Υ/Σ (παρ. Α §4.8)
15 Αγορά και εγκατάσταση νέου UPS (παρ. Α §4.8.1)
16 Επισκευαστικές εργασίες UPS (παρ. Α §4.8.2)
17 Αντικατάσταση μπαταριών (παρ. Α §4.8.3)

1
1
1

-

€
€
€

1
11
11

-

€
€
€

1
1
1
1
1

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Επισκευαστικές – επανορθωτικές εργασίες για Η/Ζ (παρ. Α §4.9)
18 Επισκευή Η/Ζ Μπάσκετ 1000KVA (παρ. Α §4.9.1)
19 Νομιμοποίηση όλων των Η/Ζ (παρ. Α §4.9.2)
20 Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου Η/Ζ Ανοιχτού κολυμβητηρίου (παρ. Α §4.9.4)
Αποκατάσταση προβλημάτων συστημάτων πυρανίχνευση – κατάσβεση (παρ. Α §4.10)
21 Αποκατάσταση προβλημάτων συστημάτων πυρανίχνευση – κατάσβεση στον Υ/Σ ΤΡ7 (παρ. Α §4.10.1)
22 Αποκατάσταση προβλημάτων συστημάτων πυρανίχνευση – κατάσβεση στον Υ/Σ ΑΟΒ (Minerva system 1700) (παρ. Α §4.10.2)
23 Αποκατάσταση προβλημάτων συστημάτων κατάσβεση στον χώρο του Η/Ζ του Υ/Σ ΤΡ10 (παρ. Α §4.10.3)
24 Αποκατάσταση προβλημάτων συστημάτων κατάσβεση στον χώρο του Μ.Τ. & Μ.Σ. του Υ/Σ ΤΡ8 (παρ. Α §4.10.4)
25 Αποκατάσταση προβλημάτων συστημάτων πυρανίχνευσης/κατάσβεση στον Υποσταθμό του κλειστού κολυμβητηρίου (παρ. Α §4.10.5)
Συντήρηση επισκευή split-units 12000Btu (παρ. Α §4.17)

26 Αποξήλωση
27 Τοποθέτηση
28 Επισκευή Συμπιεστή
29 Αντικατάσταση μοτέρ εξωτερικού ανεμιστήρα
30 Αντικατάσταση μοτέρ εσωτερικού ανεμιστήρα
31 Αντικατάσταση εξωτερικής φτερωτής
32 Έλεγχος διαρροής, αποκατάσταση και συμπλήρωση Freon
33 Αντικατάσταση πυκνωτών
34 Επισκευή ηλεκτρονικής πλακέτας (μέσα έξω)
35 Θραύση λεκάνης συμπυκνωμάτων
36 Αντικατάσταση βανών

15
30
10
10
5
5
15
10
10
5
5
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Γ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

UPS
60

1.

kVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS)

1.1
Γενικές Προδιαγραφές
Η προδιαγραφή αυτή αφορά Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής (ΣΑΠ ή UPS) λειτουργίας ON LINE διπλής
μετατροπής. Οι προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και δοκιμών που
αφορούν το UPS και πρέπει υποχρεωτικά και απαράβατα να ικανοποιηθούν ΟΛΕΣ.
Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής θα αποτελείται από τα παρακάτω λειτουργικά μέρη:






Ανορθωτής / Φορτιστής Συσσωρευτών (Rectifier / Battery Charger)
Μετατροπέα (Inverter)
Χειροκίνητο Διακόπτη Παράκαμψης (Maintenance Bypass Switch)
Ηλεκτρονικό Στατικό Διακόπτη Μεταγωγής (Static Changeover Switch)
Συσσωρευτές (Batteries)

1.2
Ανορθωτής / Φορτιστής Συσσωρευτών (Rectifier / Battery Charger)
Ο ανορθωτής / φορτιστής συσσωρευτών θα διαθέτει τα παρακάτω:






Διακόπτη απομόνωσης φορτίου στην είσοδο
Διακόπτη απομόνωσης συσσωρευτών με ενσωματωμένη ασφάλεια

Πλήρως ελεγχόμενη 6-παλμική/12-παλμική γέφυρα θυρίστορς (με φίλτρα)

Φίλτρο περιορισμού της κυμάτωσης ρεύματος προς τους συσσωρευτές ώστε αυτή να είναι μικρότερη του
0.05 C10
Κύκλωμα ελέγχου κυκλώματος , το οποίο εκτός των άλλων:

Θα ελέγχει την λειτουργία ομαλής έναρξης του ανορθωτή, η οποία θα ολοκληρώνεται σε ελάχιστο
χρόνο 10 δευτερολέπτων

Θα ελέγχει το κύκλωμα των συσσωρευτών για σφάλμα

Θα ελέγχει τους συσσωρευτές πραγματοποιώντας αυτόματα μερική εκφόρτιση ανά εβδομάδα ή μετά
από απαίτηση του χρήστη. Ο έλεγχος θα αποτελείται από μία μέθοδο παρακολούθησης της τάσης
και από έναν αλγόριθμο που θα ελέγχει την καμπύλη εκφόρτισης των συσσωρευτών.

Θα ρυθμίζει την τάση συντηρητικής φόρτισης σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία

Θα τερματίζει την λειτουργία του φορτιστή εάν η τάση εξόδου είναι υψηλή και ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στους συσσωρευτές (μέγιστη επιτρεπόμενη τάση φόρτισης στοιχείου 2,4 Volt/cell
)

1.3
Μετατροπέας (Inverter)
Ο μετατροπέας θα είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και θα διαθέτει :






Διακοπτικό κύκλωμα σχεδιασμού IGBT (IGBT switching circuit) που μέσω διαμόρφωσης PWM ( Pulse
Width Modulation ) θα είναι ικανό να μετατρέπει το συνεχές ρεύμα από τον ανορθωτή ή από τους
συσσωρευτές σε εναλλασσόμενο ρεύμα.
Τριφασικό μετασχηματιστή απομόνωσης κλάσης Η
Κατάλληλα φίλτρα στην έξοδο για να αποδίδει τάση ημιτονοειδούς μορφής
Κατάλληλα διαστασιολογημένο κύκλωμα ουδετέρου για να δεχθεί ρεύμα 1,7 φόρες μεγαλύτερο από το
ονομαστικό της κάθε φάσης για την καλύτερη απαγωγή των αρμονικών.
Κύκλωμα ελέγχου το οποίο εκτός των άλλων:
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Θα τερματίζει τη λειτουργία του μετατροπέα σε περίπτωση που η τάση είναι πολύ χαμηλή σε σχέση
με τον χρόνο εκφόρτισης (βλ. Συσσωρευτές)
Θα ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ εξόδου σε συνάρτηση με την θερμοκρασία.

1.4
Χειροκίνητος Διακόπτης Παράκαμψης (Maintenance Bypass Switch)
Το UPS θα διαθέτει ένα σύστημα διακοπτών οι οποίοι θα είναι ικανοί να κάνουν μεταγωγή του ονομαστικού
φορτίου στην εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας χωρίς διακοπή, προκειμένου να μπορέσει ο χρήστης να
απομονώσει το UPS από την παροχή και να πραγματοποιήσει λειτουργίες συντήρησης.
1.5
Ηλεκτρονικός Στατικός Διακόπτης Μεταγωγής (Static Changeover Switch)
Ο Ηλεκτρονικός Στατικός Διακόπτης Μεταγωγής θα διαθέτει τα παρακάτω:




Δύο στατικούς διακόπτες, ο καθένας από τους οποίους θα αποτελείται από ένα ζεύγος θυρίστορ, το οποίο
θα είναι συνδεδεμένο αντιπαράλληλα σε κάθε φάση της εξόδου του μετατροπέα και της εξόδου της
εναλλακτικής γραμμής τροφοδοσίας (reserve line).
Ασφαλειοδιακόπτη στην είσοδο της εναλλακτικής γραμμής (reserve) και της γραμμής μεταγωγής (bypass).
Ασφαλειοδιακόπτη εξόδου.

Ο μικροεπεξεργαστής ελέγχου κατά την λειτουργία διπλής μετατροπής (double conversion) θα επιτελεί τις
παρακάτω λειτουργίες:





Θα κάνει αυτόματη μεταγωγή του φορτίου στην εναλλακτική γραμμή (reserve line) χωρίς να διακόπτει
την παροχή ρεύματος στην περίπτωση υπερφόρτωσης, υπερθέρμανσης, λειτουργίας εκτός ορίων ή
βλάβης του μετατροπέα.
Θα κάνει αυτόματη μεταγωγή του φορτίου στην εναλλακτική γραμμή (reserve line) με χρονική
καθυστέρηση 20ms στην περίπτωση που η εναλλακτική γραμμή και ο μετατροπέας δεν έχουν
συγχρονισμένη τάση και συμβεί μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: υπερφόρτωση, υπερθέρμανση,
λειτουργίας εκτός ορίων ή βλάβη του μετατροπέα.
Θα επαναφέρει αυτόματα το φορτίο στον μετατροπέα χωρίς να διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν
επανέλθουν οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

1.6
Συσσωρευτές
Οι συσσωρευτές θα είναι :

μολύβδου κλειστού τύπου (sealed lead acid) , με ελεγχόμενες βαλβίδες (valve-controlled) χωρίς





απαίτηση συντήρησης (maintenance free).
Ni-Cd κλειστού τύπου
Οι συσσωρευτές θα είναι τοποθετημένοι στο υπάρχον ερμάριο.
Οι συσσωρευτές θα προστατεύονται ηλεκτρικά με βάση την διάταξη του αυτόματου διακόπτη της
υπάρχουσας εγκατάστασης.
Οι συσσωρευτές θα διαθέτουν από τον κατασκευαστή προβλεπόμενο χρόνο ζωής 5 έτη.

Προκειμένου να προστατευτούν οι συσσωρευτές από πιθανή βλάβη λόγω βαθειάς εκφόρτισης, η ελάχιστη τάση
εισόδου του μετατροπέα (inverter stop voltage) θα αλλάζει αυτόματα σε συνάρτηση με τον χρόνο εκφόρτισης,
όπως φαίνεται παρακάτω:
Χρόνος εκφόρτισης έως
“
“
“
“
“
“

1 ώρα
2 ώρες
4 ώρες
10 ώρες

Ελάχιστη τάση
“
“
“
“
“
“

>1,65 Vpc
>1,68 Vpc
>1,75 Vpc
>1,80 Vpc

…………….
.……………
…………….
…………….

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο μέγιστος δυνατός χρόνος ζωής των συσσωρευτών, θα
συντήρησης (float voltage) να ρυθμίζεται αυτόματα σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.
2.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
36

πρέπει η τάση

Αυτή η παράγραφος περιγράφει τους διαφόρους τρόπους λειτουργίας του UPS.
2.1
Κανονική Λειτουργία
Η ισχύς προς τα φορτία θα παρέχεται συνεχώς από τον IGBT μετατροπέα, ο οποίος θα τροφοδοτείται από την
παροχή μέσω ενός AC/DC ανορθωτή.
Ο φορτιστής συσσωρευτών θα παρέχει την αναγκαία ισχύ προκειμένου να διατηρεί τους συσσωρευτές σε
κατάσταση πλήρους φόρτισης.
Ο IGBT μετατροπέας θα είναι συγχρονισμένος με την εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας (Reserve Line)
προκειμένου να μπορεί να μεταφέρει το φορτίο στην εναλλακτική τροφοδοσία χωρίς διακοπή της παροχής
ισχύος προς τα φορτία.
2.2
Διακοπή Λειτουργίας του Μετατροπέα ή Υπερφόρτωση
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του μετατροπέα (από τον χρήστη ή αυτόματα για προστασία του UPS), το
φορτίο θα μεταφερθεί αυτόματα στην εναλλακτική τροφοδοσία χωρίς διακοπή. Ομοίως, όταν προκύψει μια
υπερφόρτωση μικρής διάρκειας στην έξοδο του UPS , το φορτίο θα μεταφερθεί αυτόματα στην εναλλακτική
τροφοδοσία χωρίς διακοπή και στην συνέχεια θα επιστρέψει στον μετατροπέα μετά το πέρας της
υπερφόρτωσης.
Αυτή η δυνατότητα θα επιτρέπει να υποστηρίζονται φορτία με ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερο από το ονομαστικό
ρεύμα μετατροπέα, υπό την προϋπόθεση ότι η εναλλακτική γραμμή είναι εντός ορίων λειτουργίας.
Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, χωρίς να είναι διαθέσιμη η εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας, το UPS δεν θα
κάνει μεταγωγή του φορτίου και θα συνεχίζει να το τροφοδοτεί μέσω του μετατροπέα για χρονικό διάστημα
που θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της υπερφόρτωσης.
Κατά τις παραπάνω προβληματικές συνθήκες λειτουργίας θα ειδοποιείται ο χρήστης μέσω οπτικοακουστικών
σημάτων συναγερμού.
2.3
Πτώση Τάσης
Σε περίπτωση πτώσης τάσης (εκτός των ορίων ανοχής της εισόδου) ή διακοπής της πρωτεύουσας παροχής
ρεύματος, το φορτίο θα υποστηρίζεται από τους συσσωρευτές μέσω του μετατροπέα.
Κατά την διάρκεια αυτής της κατάστασης η ισχύς θα παρέχεται από τους συσσωρευτές των οποίων η φόρτιση
θα μειωθεί.
Ο χρήστης θα ειδοποιείται γι’ αυτή την κατάσταση μέσω οπτικοακουστικών σημάτων συναγερμού.
Η υπολειπόμενη αυτονομία θα υπολογίζεται μέσω ενός διαγνωστικού αλγόριθμου.
2.4
Επαναφορά της Πρωτεύουσας Παροχής Ρεύματος.
Κατά την επαναφορά της πρωτεύουσας παροχής ρεύματος εντός ορίων λειτουργίας, το UPS θα επανέλθει σε
κανονική λειτουργία.
Ακόμα και στην περίπτωση που οι συσσωρευτές είναι πλήρως εκφορτισμένοι ο ανορθωτής / φορτιστής θα
εκκινήσει αυτόματα και θα αποκτήσει σταδιακά στην έξοδο το απαιτούμενο ρεύμα τροφοδότησης του
μετατροπέα και επαναφόρτισης των συσσωρευτών.
2.5

Προληπτικοί Έλεγχοι

Ο ελεγκτής (controller) του UPS θα εκτελεί λειτουργίες συντήρησης μέσω αλγορίθμων και θα εκτελεί
αυτόματους ελέγχους λειτουργίας.
Συγκεκριμένα θα υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους:



Υπολειπόμενος χρόνος ζωής συσσωρευτών
Συντήρηση UPS

Ο χρήστης θα ειδοποιείται για την κατάσταση του UPS μέσω οπτικών και ακουστικών σημάτων συναγερμού.
Αναλυτικές τιμές των παραμέτρων λειτουργίας του UPS θα περιέχονται τόσο στην οθόνη ενδείξεων, όσο και
στο λογισμικό τηλεδιάγνωσης.
3.

ΕΛΕΓΧΟΙ , ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
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Το UPS θα ελέγχεται μέσω μικροεπεξεργαστή και θα εμφανίζει σήματα, μετρήσεις, συναγερμούς και
καταστάσεις λειτουργίας όπως περιγράφονται παρακάτω, σε οθόνη υγρών κρυστάλλων 2 γραμμών, 40
χαρακτήρων (LCD Panel).
3.1
Έλεγχοι
Το UPS θα διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες χειρισμού από τον χρήστη:

Εκκίνηση μετατροπέα (Inverter start)

Τερματισμός μετατροπέα (Inverter stop). Προκειμένου να αποφεύγεται ο κατά λάθος τερματισμός της
λειτουργίας του μετατροπέα, αλλά και ταυτόχρονα να διατηρείται η δυνατότητα γρήγορου τερματισμού
λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η λειτουργία θα τερματίζεται μετά από συνεχές πάτημα του
κουμπιού για 2 δευτερόλεπτα.

Ακύρωση των ακουστικών συναγερμών (audible alarm cancel).
3.2
Μετρήσεις
Το UPS θα παρέχει δυνατότητα για τις παρακάτω μετρήσεις:
Ανορθωτής / Συσσωρευτές





Ρεύμα συσσωρευτών κατά την φόρτιση
Ρεύμα συσσωρευτών κατά την εκφόρτιση
Τάση Ανορθωτή / Συσσωρευτών
Θερμοκρασία ερμαρίου συσσωρευτών

……………..
……………..
……………..
…………....

Μετατροπέας / Εναλλακτική γραμμή (Reserve)





Συχνότητα εξόδου του μετατροπέα
Τάση εξόδου του μετατροπέα
Ρεύμα εξόδου του μετατροπέα
% Υπερφόρτωση

.…………....
.…………....
.…………....
.…………....

Έξοδος / Φορτίο






Συχνότητα εξόδου του UPS
Τάση εξόδου του UPS
Ρεύμα εξόδου του UPS
% Υποστηριζόμενο φορτίο
Συντελεστής κορύφωσης του UPS

……………..
.…………....
…………....
.…………....
.…………....

3.3
Σήματα και Συναγερμοί
Το UPS θα εμφανίζει στην οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD Panel) τα παρακάτω σήματα και συναγερμούς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Πρόβλημα στην ακολουθία των φάσεων
Πρόβλημα συσσωρευτών
Επικείμενο κλείσιμο λόγω εκφόρτισης συσσωρευτών
Μετατροπέας χωρίς συγχρονισμό
Υπερθέρμανση
Μπλοκάρισμα ανορθωτή
Υπερφόρτωση
Φορτίο στην εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας
Βλάβη εναλλακτικής πηγής τροφοδοσίας
Υψηλή τάση εναλλακτικής πηγής τροφοδοσίας
Ενεργοποίηση BY PASS
Υπερθέρμανση μπαταριών
Ανεπαρκής αερισμός
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Τα παρακάτω σήματα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω ξηρών επαφών :
1.
2.
3.
4.
5.

Κανονική λειτουργία (Normal functioning)
Βλάβη μετατροπέα
Φορτίο στην εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας
Διακοπή παροχής δικτύου
Επικείμενο κλείσιμο λόγω εκφόρτισης συσσωρευτών

To UPS πρέπει επίσης:







4.

Κατά τη διακοπή ρεύματος να εμφανίζει στη οθόνη την υπολειπόμενη αυτονομία των συσσωρευτών η
οποία θα είναι συνάρτηση της κατάστασης (γήρανση, θερμοκρασία λειτουργίας κ.α.) και της φόρτισης
(καμπύλη εκφόρτισης) των συσσωρευτών.
Να κρατά αρχείο με όλα τα γεγονότα που συνέβησαν πριν και μετά από μία βλάβη.
Να εμφανίζει στην οθόνη ενδείξεων οδηγίες, οι οποίες θα βοηθούν τον χρήστη στις διαδικασίες ελέγχου
και συντήρησης.
Να διαθέτει δύο σειριακές θύρες RS232
Να υποστηρίζει λογισμικό μετρήσεων και ενδείξεων με γραφικό περιβάλλον
Να έχει την δυνατότητα δικτυακής διαχείρισης μέσω SNMP
Να διαθέτει την δυνατότητα τηλεδιαχείρισης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS

Παράμετρος

Μονάδα
Μέτρησης

Μέγεθος

Ονομαστική τάση

(V)

400 V 3-φ

Ανοχή τάσης ( για φόρτιση @ 2,27 Vpc )

(%)

 20

Ονομαστική συχνότητα (επιλεγόμενη 60 Hz )

(Hz)

50

………………

Ανοχή συχνότητας

(%)

±5

………………

> 0.83

………………

(%)

5

………………

Ονομαστική τάση (επιλεγόμενη 380/415)

(V)

400 3-φ + Ν

………………

Ονομαστική Συχνότητα (επιλεγόμενη 60 Hz)

(Hz)

50

………………

Ονομαστική ισχύς (στους 40°C)

(kVA)

……………..

………………

Σταθερότητα τάσης εξόδου υπό σταθερές συνθήκες
εισόδου εντός των ορίων, και με μεταβολή του φορτίου
από 0 σε 100%

(%)

±1

………………

Σταθερότητα υπό δυναμικές συνθήκες και με μεταβολή
του φορτίου κατά 100%

(%)

±5

………………

Χρόνος επαναφοράς της τάσης σε σταθερές τιμές

(ms)

5

4.1

Χαρακτηριστικά Εισόδου

Συντελεστής ισχύος εισόδου @ 400 V

Αρμονική παραμόρφωση (THDi)
4.2

Στοιχεία
Προμηθευτή

………………
………………

Χαρακτηριστικά Εξόδου Μετατροπέα

Συντελεστής κορύφωσης (crest factor)

3:1
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………………
………………

Παράμετρος

Μονάδα
Μέτρησης

Μέγεθος

Παραμόρφωση τάσης εξόδου με 100% γραμμικό φορτίο

(%)

3

………………

Παραμόρφωση τάσης εξόδου με 100% μη γραμμικό
φορτίο και συντελεστή κορύφωσης 3:1

(%)

5

………………

(%)

±3

(%)

± 0.75

(%)

± 0.05

(Hz/sec)

<1

………………

(%)
(%)

125%
150%

………………
………………

Σταθερότητα τάσης εξόδου για 100% μη σταθμισμένα
φορτία ( 0, 0, 100% )
Σταθερότητα συχνότητας εξόδου σε συγχρονισμό με
την είσοδο
Σταθερότητα συχνότητας εξόδου με εσωτερικό
ταλαντωτή
Ρυθμός ολίσθησης της συχνότητας
Δυνατότητες υπερφόρτωσης:
. για 10 λεπτά
. για 1 λεπτό
4.3

Στοιχεία
Προμηθευτή

………………
………………
………………

Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικού Στατικού Διακόπτη Μεταγωγής

Ονομαστική τάση (επιλεγόμενη 380/415)

(V)

400 3-φ

………………

Ανοχή τάσης (επιλεγόμενη)

(%)

±10

………………

Ονομαστική συχνότητα (επιλεγόμενη 60 Hz)

(Hz)

50

………………

Ανοχή συχνότητας (επιλεγόμενη 1.5 – 2.5 – 6 )

(%)

± 0.75

………………

Δυνατότητες υπερφόρτωσης:
. για 10 λεπτά
. για 60 δευτερόλεπτα
. για 600 msec
. για 100 msec

(%)
(%)
(%)
(%)

125 %
150 %
1000 %
1500 %

………………
………………
………………
………………

(dBA)

62

(%)
(%)

> 91
> 92

4.4

Χαρακτηριστικά UPS

Επίπεδο ακουστικού θορύβου μετρούμενο σε απόσταση
ενός μέτρου και για το 100% του φορτίου, κατά ISO
3746
Απόδοση σε λειτουργία double conversion:
στο 50% του φορτίου
στο 100% του φορτίου

………………

………………
………………

Τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του UPS θα είναι τελευταίας τεχνολογίας.
Πιο συγκεκριμένα το UPS:

Θα είναι εξοπλισμένο με σημεία δοκιμαστικού ελέγχου (test points)

Τα όργανα ενδείξεων θα διευκολύνουν την συντήρηση και διάγνωση του UPS

Το ερμάριο του UPS θα είναι γερής κατασκευής με αντιοξειδωτικές ιδιότητες

Θα μπορεί να λειτουργήσει σε συνδεσμολογία παραλληλίας έως και έξι ίδιων μονάδων UPS.
To UPS θα συνοδεύεται από ένα (1) χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας.
Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών θα είναι εγγυημένη για δέκα (10) χρόνια.
Η κατασκευάστρια εταιρία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001.
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Ο προμηθευτής θα είναι επίσης πιστοποιημένος κατά ISO9002 για την Τεχνική Υποστήριξη που είναι σε θέση να
προσφέρει για τα συστήματα UPS.
Η προσφορά του προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται από δείγμα συμβολαίου συντήρησης για 24ωρη
κάλυψη με εγγυημένο χρόνο επέμβασης 4 ωρών.

5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

5.1 Έγγραφα
Όλα τα τεχνικά εγχειρίδια του προμηθευτή, πιο συγκεκριμένα τα εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης και
συντήρησης θα είναι στην Αγγλική ή στην Ελληνική Γλώσσα.
5.2 Ανταλλακτικά
Η προσφορά του προμηθευτή θα συνοδεύεται από προτεινόμενη λίστα ανταλλακτικών για τουλάχιστο δύο
ή/και πέντε χρόνια.
5.3 Συσκευασία
Ο προμηθευτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός θα είαι κατάλληλα συσκευασμένος.
5.4 Εγκατάσταση (Commissioning)
Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την σύνδεση και την εκκίνηση του UPS και θα διαθέσει το κατάλληλα
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για αυτές τις εργασίες.
6.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ , ΟΔΗΓΙΕΣ και STANDARDS

73/23EEC

Κανονισμός (19/02/1973) για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά χρήση
ηλεκτρικού εξοπλισμού με καθορισμένα όρια τάσης λειτουργίας.

89/336EEC

Κανονισμός (03/05/1989) για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

93/68EEC

Κανονισμός (22/06/1993) που αναφέρεται και ενσωματώνει όλους τους παρακάτω
κανονισμούς :
87/404/EEC (simple pressure vessels),
88/378/EEC (safety of toys),
89/106/EEC (construction products),
89/336/EEC (electromagnetic compatibility),
89/392/EEC (machinery),
89/686/EEC (personal protective equipment),
90/384/EEC (non-automatic weighing instruments),
90/385/EEC (active implant able medicinal devices),
90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels),
91/263/EEC (telecommunications terminal equipment),
92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and
73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

EN 50091-1-1
Συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS)
"Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου έχουν πρόσβαση
οι χρήστες."
EN 50091-2
Συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS)
“Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) ”
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ENV 50091-3
Συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS)
“Απαιτήσεις εφαρμογής και μεθόδων δοκιμών ”
EN ISO 9001
Συστήματα Ποιότητας
Μοντέλο πιστοποίησης για Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εγκατάσταση και Υποστήριξη.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ/AEROSOL
1.

Πρότυπα & Κανονισμοί

Ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η συντήρηση συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol θα γίνεται σε
συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα και απαιτήσεις:











2.

UL subject 2775:2008 “Outline of investigation for fixed condensed aerosol extinguishing system units”.
BRL – K23001/04:2012 “Evaluation guideline for aerosol fire extinguishing for the product certificate for
fixed dry aerosol fire extinguishing components”.
CEN/TR 15279-2:2009 «Fixed firefighting systems – Condensed aerosol extinguishing systems – Part 1:
Requirements and test methods for components”.
NEN-ISO15779:2011 “Condensed aerosol fire extinguishing systems – Requirements and test methods for
components and system design, installation and maintenance – General requirements”.
NFPA 2010:2006 «Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems».
IMO MSC/Circ.1007.
Το κατασβεστικό aerosol θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο του αρμόδιου Αμερικάνικου
Οργανισμού Περιβάλλοντος (EPA) ως κατάλληλο για χρήση σε συνθήκες ολικού κατακλυσμού σε χώρους
με μη μόνιμη παρουσία ανθρώπων.
Το κατασβεστικό υλικό θα είναι αποδεκτό για χρήση σε συστήματα ολικής κατάκλυσης από το Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο κατασκευαστής των γεννητριών θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO
9001:2008, για τη σχεδίαση, παραγωγή, εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων τεχνολογίας
aerosol.
Το σύστημα κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία EMC
2004/108/EC, σύμφωνα με το ΕΝ 55011 “Industrial, scientific and medical equipment – Radio - frequency
disturbance characteristics – limits and methods of measurement” και ΕΝ 61000-4-3 “Electromagnetic
compatibility (EMC) – Testing and measurement techniques – Radiated, radio – frequency,
electromagnetic field immunity test”. Η συμμόρφωση των γεννητριών με τις προαναφερόμενες οδηγίες
θα επιβεβαιώνεται με τη σήμανση CE.
Εξοπλισμός συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol

Το σύστημα κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol θα περιλαμβάνει τον παρακάτω πιστοποιημένο εξοπλισμό:
 Πιστοποιημένο πίνακα με διασταύρωση δύο (2) ζωνών πυρανίχνευσης, μία (1) έξοδο κατάσβεσης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 54 και ΕΝ 12094.
 Ανιχνευτές θερμοδιαφορικού και φωτοηλεκτρικού τύπου.
 Φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις συναγερμού (κουδούνια, σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά κινδύνου)
 Κομβία για την χειροκίνητη αναγγελία συναγερμού.
 Κομβία για την χειροκίνητη εντολή ενεργοποίησης ή ακύρωσης της κατάσβεσης.
 Γεννήτριες aerosol με βάσεις και πλήρη εξοπλισμό ενεργοποίησης.
 Ηλεκτρική εγκατάσταση με πυράντοχα καλώδια 2x1.5 mm2.
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3.

Λειτουργία συστήματος με γεννήτριες aerosol

Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης καθώς και η ενεργοποίηση των γεννητριών
aerosol θα γίνεται μέσω πιστοποιημένου κατά ΕΝ54/ΕΝ12094 πίνακα κατάσβεσης ο οποίος θα τοποθετείται
έξω από τον προστατευόμενο χώρο.
Ο πίνακας θα διαθέτει 2 ζώνες πυρανίχνευσης ώστε η ύπαρξη φωτιάς στον προστατευόμενο χώρο να
επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα από 2 ανιχνευτές που ανήκουν σε διαφορετικά κυκλώματα (Cross Zoning). Όταν
μια ζώνη πυρανίχνευσης δώσει σήμα συναγερμού, θα ενεργοποιείται η σειρήνα που εκπέμπει συνεχόμενο
προειδοποιητικό ηχητικό σήμα αναγγελίας 1ου σταδίου συναγερμού (PREALARM). Όταν και η δεύτερη ζώνη
δώσει σήμα συναγερμού θα ενεργοποιείται και η φαροσειρήνα εκπέμποντας διαδοχικό προειδοποιητικό
ηχητικό σήμα αναγγελίας συναγερμού και επικείμενης κατάσβεσης (ALARM).
Πριν δοθεί εντολή κατάσβεσης ενεργοποιούνται οι φωτεινές ενδείξεις (NO ENTRY/EVACUATE LOCAL) που
αποτρέπουν την είσοδο ατόμων στον προστατευόμενο χώρο ή προειδοποιούν για την εκκένωση του χώρου.
Σε εμφανή και προσιτά σημεία του χώρου τοποθετούνται μπουτόν (Call Point) για τη χειροκίνητη αναγγελία
συναγερμού.
Η έξοδος κατάσβεσης θα ενεργοποιείται μετά από την προεπιλεγμένη ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση. Η
ενεργοποίηση των γεννητριών θα δύναται να γίνει και χειροκίνητα μέσω του ειδικού μπουτόν χειροκίνητης
ενεργοποίησης του πίνακα (Extinguishing Release). Τέλος, θα υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης οποιασδήποτε
ενέργειας κατάσβεσης μέσω μπουτόν ακύρωσης (Abort) του πίνακα.
Πριν την ενεργοποίηση των γεννητριών απενεργοποιείται το σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού του
προστατευόμενου χώρου και κλείνουν τα μόνιμα ανοίγματα του χώρου με κατάλληλα μέσα π.χ πόρτες, fire
dampers κλπ.
4.

Γεννήτριες Aerosol

Οι γεννήτριες aerosol θα περιέχουν στο εσωτερικό τους το κατασβεστικό υλικό σε στερεά μορφή και δεν θα
τελούν υπό πίεση. Θα διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ψύξης του aerosol πριν την έξοδό του από τη
γεννήτρια και οπές για την περιμετρική ή κατευθυνόμενη διάχυσή του μέσα στον προστατευόμενο χώρο.
Οι γεννήτριες θα μπορούν να ενεργοποιηθούν: Αυτόματα, με κατάλληλη εντολή από πίνακα κατάσβεσης,
σύμφωνα με την προεπιλεγμένη χρονοκαθυστέρηση, Χειροκίνητα, με κατάλληλο μπουτόν χειροκίνητης
ενεργοποίησης και Εφεδρικά με θερμοχημική αυτοενεργοποίηση του στερεού κατασβεστικού υλικού στους
350±25 οC.
Οι γεννήτριες θα τοποθετούνται μέσα στον προστατευόμενο χώρο σε θέσεις επάνω σε τοίχο ή οροφή με
ειδικές βάσεις, με κριτήριο την μέγιστη διασπορά του aerosol, λαμβάνοντας υπόψη τις θερμές ζώνες που
δημιουργούνται κατά τη λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό για κάθε τύπο γεννήτριας, θα πρέπει να
προσδιορίζονται με ακρίβεια οι θερμές ζώνες, δηλαδή οι αποστάσεις από τις οπές της γεννήτριας, όπου η
θερμοκρασία του aerosol δεν θα υπερβαίνει αντίστοιχα τους 400οC, 200οC και 75οC. Η διάταξή των
γεννητριών στο χώρο θα είναι τέτοια, ώστε να τηρούνται οι αντίστοιχες αποστάσεις ασφαλείας, για τα
δομικά στοιχεία, τα εύφλεκτα υλικά και την παρουσία ή διέλευση ανθρώπων. Αναλυτικότερα θα πρέπει να
ισχύουν οι ακόλουθες αποστάσεις ασφαλείας:
 Η ελάχιστη απόσταση για ανθρώπους, από τη ροή του aerosol όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους
75 οC, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1500mm.
 Η ελάχιστη απόσταση για εύφλεκτα υλικά, από τη ροή του aerosol όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει
τους 200 οC, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 250mm, για γεννήτριες εντός μικρών και στενών
χώρων.
 Η ελάχιστη απόσταση για εύφλεκτα υλικά, από τη ροή του aerosol όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει
τους 200 οC, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 750mm, για γεννήτριες εντός μεσαίων και
μεγάλων χώρων.
Τα σημεία τοποθέτησης των γεννητριών θα πρέπει να εξασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση για μελλοντικό
έλεγχο καθώς και για τις εργασίες συντήρησης.
Η σήμανση κάθε γεννήτριας aerosol θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και θα αναγράφεται σε
αυτή εκτός των άλλων η ποσότητα της γόμωσης του στερεού κατασβεστικού υλικού, καθώς και η θερμή
ζώνη που δημιουργείται κατά την ενεργοποίηση της γεννήτριας.
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Ο κατασκευαστής των γεννητριών aerosol θα πρέπει να διαθέτει γεννήτριες ακτινικής και αξονικής διάχυσης
του aerosol και να εξασφαλίζει την εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση τους.
Οι γεννήτριες aerosol θα εγκαθίστανται σε χώρους με σχετική υγρασία μέχρι 95% στους 54 οC. Η μέγιστη
θερμοκρασία του μεταλλικού κελύφους της γεννήτριας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 150 οC κατά τη
λειτουργία. Οι γεννήτριες aerosol θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από -40 oC έως +54 oC.
Ο συντελεστής σχεδιασμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 44 g/m3 για φωτιά κατηγορίας Β και C και 128
g/m3 για φωτιά κατηγορίας Α, υπό κανονικές συνθήκες. Ο συντελεστής σχεδιασμού θα προκύπτει από το
συντελεστή κατάσβεσης και θα περιλαμβάνει επιπλέον συντελεστή ασφαλείας 30% σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα. Ο συντελεστής κατάσβεσης θα πρέπει να καθορίζεται από επίσημες δοκιμές που θα έχουν
διενεργηθεί από επίσημο ανεξάρτητο και διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών.
Οι γεννήτριες aerosol, θα προορίζονται για χρήση σε συστήματα ολικού κατακλυσμού για κλειστούς χώρους
με μη μόνιμη παρουσία ανθρώπων.
5.

Χημική σύσταση κατασβεστικού υλικού

Το aerosol θα αποτελείται από μια διασπορά από στερεών μικροσωματιδίων τα οποία αποτελούνται από
οξείδια και άλατα αλκαλικών μετάλλων (κυρίως ενώσεων καλίου), αλκαλικές γαίες, καθώς και άλλα αέρια μη
τοξικά προϊόντα. Το 30% της στερεάς γόμωσης θα μετατρέπεται σε στερεά σωματίδια αερολύματος που θα
αποτελούν το μέσο κατάσβεσης ενώ το 70% θα είναι μίγμα αερίων.
Το aerosol θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Δεν θα είναι τοξικό, για το λόγο αυτό υλικό θα φέρει βεβαίωση από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή
από διαπιστευμένο φορέα ή εργαστήριο δοκιμών (ενδεικτικά αναφέρεται ΤΝΟ Ολλανδίας κλπ).

Θα διαθέτει τοξικολογικά τεστ/εκθέσεις από διαπιστευμένους Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς
σχετικά με τις συγκεντρώσεις των υποπροϊόντων.

Θα διαθέτει δοκιμές / πιστοποιητικά αποτελεσματικότητας από αναγνωρισμένους διεθνείς
οργανισμούς, όπως TNO, UL,ULC κλπ που δείχνουν την κατασβεστική συγκέντρωση ανά κατηγορία
φωτιάς.

Δεν θα είναι διαβρωτικό, στα παραγόμενα προϊόντα δεν θα πρέπει ανιχνεύονται (CL) και (Na) καθώς
και χημικές ενώσεις τους.

Θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί ως προς την κανονική πυκνότητα σχεδιασμού αναφορικά με την
τοξικότητα. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρουν τις τιμές των ουσιών κάτω από το όριο IDHL
του NIOSH. Το όριο “IDHL” είναι το ακρώνυμο του “Immediately Dangerous to life or health” δηλαδή
“Άμεσα επικίνδυνο για την ζωή και την υγεία” και ορίζεται από το Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλειας και Υγείας
(NIOSH) των Η.Π.Α.

Θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον (συντελεστής μείωσης στοιβάδας του όζοντος ODP=0, δείκτης
θερμαντικής επιβάρυνσης της γης GWP=0)

Κατά την κατάσβεση δεν θα δεσμεύεται και δεν θα μειώνεται η περιεκτικότητα του οξυγόνου.
6.

Μηχανισμός Κατάσβεσης

Το aerosol θα παράγεται κατά την ενεργοποίηση της γεννήτριας, θα καταστέλλει τη φωτιά με χημικό τρόπο,
δεσμεύοντας τις ελεύθερες ρίζες (ΟΗ·, Η· και Ο·) προς σχηματισμό σταθερών ενώσεων ΚpOq, KmHn και
Kx(OH)y, με αποτέλεσμα να καταστέλλεται η αλυσωτή αντίδραση οξείδωσης και άρα η ανάπτυξη και η
εξάπλωση της φωτιάς.
Για αποτελεσματική κατάσβεση και πρόληψη της επανάφλεξης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται αλλά και να
διατηρείται μέσα στον προστατευόμενο χώρο για τουλάχιστον 30 λεπτά, η κατάλληλη πυκνότητα
αερολύματος. Μόνιμα άνοιγμα του χώρου θα πρέπει να κλείνουν. Πιθανές απώλειες aerosol, λόγω
διαρροών από ανοίγματα που δεν μπορούν να κλείσουν ή μέσω του συστήματος εξαερισμού, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και να αντισταθμίζονται με κατάλληλους συντελεστές ασφαλείας, κατά τον σχεδιασμό
του συστήματος.
7.

Κατηγορίες φωτιάς
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Το aerosol θα είναι κατάλληλο για τύπους φωτιάς από στερεά, υγρά και αέρια και υπό ηλεκτρική τάση μέχρι
40kV (τύπος φωτιάς A, B & C) σύμφωνα με τα πρότυπα EN2 και NFPA2010.
8.

Διάρκεια ζωής



Η διάρκεια ζωής του κατασβεστικού υλικού θα είναι 15 χρόνια και θα αποδεικνύεται μέσω ειδικών
δοκιμών επιταχυνόμενης γήρανσης.
 Όλος ο λοιπός εξοπλισμός του συστήματος πυρανίχνευσης και κατάσβεσης θα φέρει εγγύηση ενός
έτους.
Οι παραπάνω εγγυήσεις θα παρέχονται με την προϋπόθεση να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία
συντήρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
9.

Ηλεκτρικός Ενεργοποιητής

Η ενεργοποίηση της γεννήτριας θα γίνεται με τον ειδικό ηλεκτρικό μηχανισμό εκκίνησης, που μπορεί να είναι
είτε ενσωματωμένος στη γεννήτρια είτε να προσαρτάται (βιδώνεται) σε ειδικό σπείρωμα. Ανάλογα με το
τύπο της γεννήτριας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενεργοποιητή θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη
έξοδος (εντολή) κατάσβεσης, σύμφωνα με τα ακόλουθα: Αντίσταση ηλεκτρικού ενεργοποιητή: 2,5 - 4,5 Ohm
(χωρίς επιπλέον αντιστάσεις), Μέγιστο ρεύμα ελέγχου ≤ 0,005A για συνεχή έλεγχο, Ονομαστικό ρεύμα
εκκίνησης 1.0 Α για 1 sec.
Θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος αντικατάστασης του ενεργοποιητή.
10.

Θερμο χημικός Ενεργοποιητής (Thermocord)

Για εφαρμογές πυροπροστασίας όπου δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία ή δεν είναι επιθυμητή η
εγκατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης – κατάσβεσης, οι γεννήτριες aerosol θα μπορούν να ενεργοποιηθούν
μέσω ειδικού θερμοευαίσθητου καλωδίου (Thermocord) που θα είναι ενσωματωμένο είτε θα βιδώνεται σε
ειδικό σπείρωμα της γεννήτριας.
Θα αποτελείται από πυρήνα πυρίτιδας με εξωτερική επένδυση υφάσματος και εύκαμπτων ινών αλουμινίου,
ενισχυμένου με ορείχαλκο και θα ενεργοποιείται παρουσία σπινθήρα ή φλόγας ή όταν η θερμοκρασία
φτάσει τους 175oC.
Κατά την τοποθέτηση, τον χειρισμό, την συντήρηση και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με το
Thermocord θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:











Η χρήση του Thermocord να γίνεται σε χώρους όπου δεν παραμένουν άνθρωποι.
Να αποφεύγεται το κάπνισμα και γενικότερα η επαφή του Thermocord με πηγές θερμότητας καθώς και
η απευθείας έκθεση στον ήλιο.
Να γίνεται οπτικός έλεγχος της καλής κατάστασης του thermocord (ενδ κάθε 6-12 μήνες) και γενικότερος
έλεγχος ώστε να μην έρχεται σε επαφή με αντικείμενα που μπορούν να υποστούν βλάβη κατά την
πιθανή ανάφλεξή του (π.χ. πλαστικά, εύφλεκτα κλπ).
Να αποφεύγεται η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού απ’ όπου μπορεί να δημιουργηθεί σπινθήρας.
Να αποφεύγεται ο απότομος (βίαιος) χειρισμός του Thermocord.
Το thermocord πρέπει να περαστεί και να στερεωθεί στις περιοχές όπου εμφανίζεται ο μεγαλύτερος
κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς. Να μην πιέζεται το thermocord κατά την στερέωσή του.
Το thermocord δεν θα πρέπει να ακουμπά σε εύφλεκτες επιφάνειες ώστε να μην προκληθεί ζημιά κατά
την ανάφλεξη.
Όταν εγκαθίστανται περισσότερες γεννήτριες στον ίδιο χώρο, θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους τα
thermocord.

Ο χειρισμός του θερμοευαίσθητου καλωδίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο του
κατασκευαστή.
11.

Καλωδίωση
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Οι καλωδιώσεις θα πρέπει να γίνονται με βραδύκαυστα ή πυράντοχα καλώδια με διατομή 2x1,5mm2, ώστε
να διασφαλίζεται η δυνατότητα ενεργοποίησης των γεννητριών ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο φωτιάς.
Τα καλώδια θα εγκατασταθούν μέσα σε πλαστική σωλήνα βαρέως τύπου με τα απαραίτητα μικρό - υλικά
(ρακόρ, γωνίες, στηρίγματα κλπ).
12.

Συντήρηση

Οι γεννήτριες aerosol δεν θα χρειάζονται αναγόμωση ούτε έλεγχο πίεσης μέχρι το πέρας της διάρκειας ζωής
τους. Κατά την προγραμματισμένη τακτική συντήρηση θα ελέγχεται πλήρως το σύστημα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και κανονισμών που παραμένουν σε ισχύ, όπως ΕΝ 15276 -1/2, του
NFPA 2010, ΕΝ 54 κλπ και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο χρόνος συντήρησης (διάρκεια ζωής) των
γεννητριών θα είναι τουλάχιστον 15 χρόνια. Η βιωσιμότητα της στερεάς γόμωσης της γεννήτριας από την
οποία παράγεται το aerosol θα αποδεικνύεται μέσω ειδικών δοκιμών επιταχυνόμενης γήρανσης. Αναλυτικές
οδηγίες συντήρησης του συστήματος θα παραδίδονται κατά την παράδοση του έργου σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
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