
 
1 

Περιεχόμενα 
 

 

1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ................................................................................................................ 2 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................................................... 2 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ............................................................................................................................................................. 3 

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ................................................................................................ 3 

2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ......................................................... 3 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ............................................................................................................. 4 

2.3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ............................................................................................................................. 6 

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ............................................................................................... 7 

 



 
2 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας 

κλιματισμού στην αίθουσα 

Οπτικοακουστικών Μέσων του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  

ΜΟΥΣΕΙΟ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   

ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ  ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Τεχνική Περιγραφή –Τεχνικές Προδιαγραφές 

1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, η αίθουσα 

Οπτικοακουστικών Μέσων που είναι αίθουσα συγκεντρώσεως/ενημέρωσης/προβολών 

διαθέτει ένα αυτόνομο σύστημα ψύξης – θέρμανσης και εξαερισμού.  

Το υφιστάμενο σύστημα περιλαμβάνει μια ενιαία κλιματιστική μονάδα αέρος – 

αέρος τύπου ROOFTOP, με δυνατότητα μέγιστης εισαγωγής νωπού αέρα στο χώρο το 

30% του συνολικά απαιτούμενου, τοποθετημένη στο δώμα του κτιρίου. Η εγκατάσταση 

είναι ολοκληρωμένη με δίκτυα αεραγωγών και στομίων εισαγωγής, διανομής, 

επιστροφής και απόρριψης αέρα, που αναπτύσσονται στην ψευδοροφή της αίθουσας.     

Η συγκεκριμένη μονάδα τοποθετήθηκε το έτος 1995 και σήμερα – μετά από 25 

έτη συνεχούς λειτουργίας της – εμφανίζονται συχνότατες βλάβες που απαιτούν 

επισκέψεις εξειδικευμένων τεχνικών και παραγγελία ανταλλακτικών των οποίων η 

προμήθεια είναι προβληματική (καθώς το μηχάνημα λόγω παλαιότητας δεν 

υποστηρίζεται πλέον από τον οίκο εισαγωγής), η απόδοση της είναι μειωμένη λόγω 

πολυετούς χρήσης, με συνέπεια η κατανάλωση ρεύματος να είναι μεγάλη λόγω 
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παλαιότητας και παρωχημένης τεχνολογίας των συστημάτων που την απαρτίζουν.  

1.2 ΣΚΟΠΟΣ  

Με την εμφάνιση της πανδημίας της Covid-19, στους χώρους συγκέντρωσης 

κοινού, για τα συστήματα κλιματισμού (θέρμανσης – ψύξης), συνιστάται πλέον 

επιτακτικά και η πρόβλεψη  ανάλογου εξαερισμού του χώρου (που εξαρτάται από τον 

αριθμό των ατόμων), με εισαγωγή νωπού προκλιματισμένου αέρα και ταυτόχρονη 

απόρριψη ισόποσου εσωτερικού. Για την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, 

υπάρχει απαίτηση ύπαρξης συστήματος ανάκτησης ενέργειας βαθμού απόδοσης πάνω 

από 73% (σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων), 

κανόνας ο  οποίος πρέπει να τηρηθεί μετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του 

μουσείου που πρόσφατα έχουν αποπερατωθεί.   

Για τους παραπάνω λόγους για την εξεταζόμενη αίθουσα, με την παρούσα 

προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση μιας μονάδας θέρμανσης – ψύξης – 

εξαερισμού τύπου RΟOFTOP, κατάλληλης για εξωτερική τοποθέτηση στο δώμα του 

κτιρίου στην ίδια θέση που είναι σήμερα και η υφιστάμενη, (ώστε να αποφευχθεί η 

διάνοιξη νέων οπών στην πλάκα για τη διέλευση των αεραγωγών), αντίστοιχης 

απόδοσης με την υφιστάμενη, η οποία όμως θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής νωπού 

αέρα σε (ρυθμιζόμενο) ποσοστό έως και 100%.  

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ    

Για τη διαστασιολόγηση της μονάδας κλιματισμού, λαμβάνονται υπόψη τα 

παρακάτω δεδομένα και παραδοχές :  

Η αίθουσα είναι εσωτερική του κτιρίου και συνορεύει από τις τρεις πλευρές με 

εσωτερικούς και κλιματιζόμενους χώρους του μουσείου, ενώ στη νότια πλευρά της 

είναι σε επαφή με εξωτερικό περιβάλλον (το αίθριο του μουσείου).  

Στην ίδια πλευρά υπάρχει κούφωμα με ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου με 

θερμοδιακοπή και διπλό υαλοπίνακα με συντελεστή θερμοπερατότητας UW = 2,0 

W/m2K  

Διαστάσεις κουφώματος : 4,40 x 2,30 m   

Συντελεστής θερμοπερατότητας τοίχου U = 2,0 W/m2K 
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Συντελεστής θερμοπερατότητας πλάκας  U = 2,0 W/m2K 

Διαστάσεις αίθουσας  

Μήκος :  9,50 μ 

Πλάτος : 9,50 μ 

Ύψος :   5,10 μ  

Αριθμός ατόμων : 75 άτομα καθήμενα.  

Απαίτηση νωπού αέρα :  

Τιμές όχι μικρότερες από τον πίνακα 2.3 του ΚΕΝΑΚ (για χρήση χώρου συνεδρίων 

– αμφιθέατρο) : 25 m3/h ανά άτομο και 27,5m3/h ανά m2  εμβαδού κάτοψης.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά (εκτιμώμενα), της ROOFTOP κλιματιστικής μονάδας 

θέρμανσης - ψύξης - εξαερισμού, κατάλληλης για εξωτερική (υπαίθρια) εγκατάσταση, 

σε διαβρωτικό (παραθαλάσσιο) περιβάλλον :     

 Απόδοση ψύξης:       ≥ 40 kW 

 Απόδοση θέρμανσης :      ≥ 44 kW 

 COP:        ≥ 3,0 

 ΕΕR         ≥ 3,0  

 Δυνατότητα εισαγωγής νωπού αέρα:    100% 

Τα απαιτούμενα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας, θα τεκμηριωθούν από 

τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προμήθειας και εγκατάστασης του μηχανήματος, οι οποίοι 

οφείλουν να συντάξουν και τη σχετική μελέτη κλιματισμού – εξαερισμού στην τεχνική 

προσφορά τους κατά τη φάση του διαγωνισμού.) 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση μιας μονάδας 

θέρμανσης – ψύξης – εξαερισμού τύπου RΟOFTOP, κατάλληλης για εξωτερική 

τοποθέτηση στο δώμα του κτιρίου στην ίδια θέση που είναι σήμερα και η υφιστάμενη, 

(ώστε να αποφευχθεί η διάνοιξη νέων οπών στην πλάκα για τη διέλευση των 

αεραγωγών).  

Η κλιματιστική μονάδα θα καλύπτει αυτόνομα  και πλήρως τις απαιτήσεις της 

αίθουσας σε θέρμανση – κλιματισμό και εξαερισμό και θα έχει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά :  

Η μονάδα Rooftop θα είναι προσυγκροτημένη και προσυναρμολογημένη μονάδα 

από το εργοστάσιο κατασκευής και έτοιμη προς εγκατάσταση.  
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Για να λειτουργήσει, θα απαιτεί μόνο εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο των 

αεραγωγών, καλωδιώσεις ισχύος & ελέγχου και σύνδεση με το δίκτυο απορροής 

ομβρίων στο δώμα.  

Θα χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R-32 και θα διαθέτει μηχανισμό ανίχνευσης 

διαρροής ψυκτικού μέσου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IEC 60335-2-40.  

Θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της υγρασίας με υγραντήρα ατμού και μετά-

θερμαντικό στοιχείο καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης με βοηθητικές πηγές ενέργειας 

(ηλεκτρισμός). 

Θα έχει δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερικές θερμοκρασίες από -150 C έως 480 C 

σε ψύξη και από -150 C έως 200 C στη θέρμανση. 

Θα έχει τις εξής δυνατότητες λειτουργίας (με επιλογή από το κεντρικό 

χειριστήριο) :  

i. Θέρμανση – ψύξη με 100% αέρα ανακυκλοφορίας, για τις περιπτώσεις με 

πολύ περιορισμένη παρουσία ανθρώπων 

ii. μόνο σε λειτουργία εξαερισμού, (free cooling) με ρυθμιζόμενη παροχή έως 

100% σε νωπό αέρα, με αυτοματισμό και λογική ελέγχου είτε δεδομένης 

αναλογίας νωπού αέρα,  είτε με ανιχνευτή διοξειδίου του άνθρακα (smart control 

CO2)  

iii. θέρμανση – ψύξη – αερισμό με σύστημα ανάκτησης ενέργειας με 

κατάλληλο εναλλάκτη αέρος – αέρος (με βαθμό απόδοσης εναλλάκτη άνω 

του 73% ) και διαχείριση νωπού αέρα σε ποσοστό 50% ή 100% με τον 

κατάλληλο αριθμό ρυθμιζόμενων διαφραγμάτων.  

Η μονάδα θα διαθέτει  συμπιεστή ή συμπιεστές τύπου inverter και θα φέρει (ως 

standard εγκατεστημένα από το εργοστάσιο), διακόπτη υψηλής και χαμηλής πίεσης και 

θύρες σέρβις –επίσκεψης γραμμής ψυκτικού. 

Θα χρησιμοποιεί ανεμιστήρες ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενου αριθμού στροφών 

(inverter),  απευθείας οδήγησης (EC plug fans), μεταβλητής παροχής ώστε να μπορούν 

να συνδυάζουν μια ευρεία κλίμακα παροχών αέρα και διαθέσιμων εξωτερικών στατικών 

πιέσεων. Οι ανεμιστήρες θα διαθέτουν υψηλή στατική από 300 Pa.  

Θα παρέχεται σαν πρόσθετη επιλογή δυνατότητα μεγαλύτερης εξωτερικής 

στατικής πίεσης 800Pa & 1000Pa για τον ανεμιστήρα προσαγωγής και 550Pa & 750Pa 

για τον ανεμιστήρα επιστροφής. 

Στον  standard εξοπλισμό της, η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει πτυχωτό φίλτρο 
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αέρα κατηγορίας G4 (ISO Coarse 75%), ενώ θα διαθέτει και έλεγχο διαφορικής πίεσης 

πριν και μετά το φίλτρο με ένδειξη alarm σε περίπτωση που η διαφορά πίεσης υπερβεί 

τα φυσιολογικά όρια (για καθαρισμό ή αντικατάσταση του φίλτρου αέρα).  

Το φίλτρο θα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί. 

Θα παρέχονται οι εξής πρόσθετες εργοστασιακές επιλογές φίλτρων: 

Προ-φίλτρο G4 (ISO Coarse 75%) + φίλτρο M6 (ISO ePM10 70%) 

Προ-φίλτρο G4 (ISO Coarse 75%) + φίλτρο F7 (ISO ePM1 50%) 

Προ-φίλτρο G4 (ISO Coarse 75%) + φίλτρο F9 (ISO ePM1 85%) 

Προ-φίλτρο M5/F5 (ISO ePM10 50%) 

 

Το κεντρικό Χειριστήριο θα διαθέτει ψηφιακή οθόνη και κομβία επιλογής 

προγράμματος, σύμφωνα με τις περιγραφείσες λειτουργίες.  

 

2.3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οφείλουν να επισκεφθούν, (οι ίδιοι ή 

εκπρόσωποι τους), επί τόπου το Μουσείο, για να διαπιστώσουν με ακρίβεια τα 

δεδομένα, τις απαιτήσεις και τις συνθήκες λειτουργίας του υπό προμήθεια συστήματος 

κλιματισμού.   

Μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης της μονάδας 

κλιματισμού, στην τιμή προσφοράς του (δηλαδή χωρίς πρόσθετη αποζημίωση), 

περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):  

 Οι προκαταρκτικές εργασίες για την εγκατάσταση της νέας μονάδας, ήτοι η 

αποσύνδεση, η αποξήλωση και η μεταφορά σε μονάδα ανακύκλωσης, της 

υπάρχουσας παλιάς μονάδας κλιματισμού.   

 Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση και στερέωση της 

νέας μονάδας κλιματισμού, με όλα τα σετ των εξαρτημάτων, υλικά και 

μικροϋλικά που θα απαιτηθούν.   

 Η προμήθεια και εγκατάσταση νέων καλωδίων ισχύος και αυτοματισμών από τον 

υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα, καθώς και η σύνδεση  της μονάδας με το 

ηλεκτρικό δίκτυο και τα καλώδια αυτοματισμών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστικού οίκου . Επίσης η εγκατάσταση του κεντρικού χειριστηρίου της 

μονάδας μέσα στην αίθουσα, σε θέση που θα υποδείξει εκπρόσωπος του φορέα 
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και η σύνδεση του με το καλώδιο αυτοματισμών.    

 Ο έλεγχος, καθαρισμός, επισκευή ή ολική αντικατάσταση των δικτύων των 

αεραγωγών και των μονώσεων αυτών, από τη μονάδα κλιματισμού μέχρι τα 

στόμια αέρα, σε συνεννόηση και κατ’ εντολή του φορέα του έργου.   

 Η σύνδεση της μονάδας κλιματισμού με τα δίκτυα των αεραγωγών, του 

ηλεκτρικού ρεύματος, των αυτοματισμών και με το δίκτυο απορροής ομβρίων 

στο δώμα του κτιρίου. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία, καθώς και υλικό ή μικροϋλικό που πιθανόν να 

απαιτηθεί, για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος 

κλιματισμού, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,.   

 Οι ρυθμίσεις, δοκιμές λειτουργίας, τελικοί συνδυαστικοί έλεγχοι  και η παράδοση 

της μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

 

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Η rooftop μονάδα κλιματισμού πρέπει να  έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του ECODESIGN και συγκεκριμένα της οδηγίας Lot21, TIER II, για καλύτερη 

εξοικονόμηση ενέργειας.  

Το κέλυφος της μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα 

χαλυβδοελάσματα με επίστρωση ψευδάργυρου, με διπλή ηλεκτροστατική βαφή ειδικό 

για εξωτερική χρήση. Όλα τα εξαρτήματα της δομής θα πρέπει να  είναι στερεωμένα με 

επιψευδαργυρωμένες βίδες και μπουλόνια ανθεκτικά στη διάβρωση.  

Οι δοκοί της βάσης θα πρέπει να είναι σταθεροποιημένες και να παρέχουν ανθεκτική 

στερέωση  για ολόκληρη τη μονάδα. Η βάση θα πρέπει να έχει έτοιμες τις υποδοχές για 

ανύψωση μέσω περονοφόρου ανυψωτή και τις οπές για όσο το δυνατό καλύτερο 

χειρισμό.  

Όλα τα στοιχεία των εναλλακτών και των δικτύων του ψυκτικού μέσου της μονάδας θα 

είναι κατασκευασμένα από χαλκόσωλήνες χωρίς ραφές με εσωτερικές εγκοπές, 

μηχανικά συνδεδεμένες με αλουμινένια πτερύγια ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 

μεταφορά θερμότητας. Θα διαθέτουν hydrophobic φιλμ για μέγιστη αντιδιαβρωτική 

προστασία του αλουμινίου και εύκολη αποχέτευση.  
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Τα πλευρικά πάνελ θα είναι διπλά τύπου SANDWICH, ενώ θα είναι εσωτερικά μονωμένα 

με αφρό πολυουρεθάνης για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Το πάνελ τύπου sandwich 

θα εξασφαλίζει στη δομή αντοχή και σταθερότητα χάρη στην υψηλή πυκνότητα του 

αφρού που θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία πλήρωσης.  

Η μονάδα θα συνοδεύεται, (κατασκευασμένη και ενσωματωμένη εξ ολοκλήρου από το  

εργοστάσιο κατασκευής), με μια ενσωματωμένη ελεγχόμενη ηλεκτρονική μονάδα, με 

ενσωματωμένους αλγόριθμους του εσωτερικού συστήματος ελέγχου, ώστε να 

λαμβάνεται η απόφαση για τις λειτουργίες θέρμανσης, ψύξης ή εξαερισμού αντίστοιχα, 

ανάλογα με τα ηλεκτρονικά σήματα από τους εσωτερικούς & εξωτερικούς αισθητήρες 

θερμοκρασίας.  

Ο πίνακας ελέγχου θα  περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις ελέγχου έναρξης,          

λειτουργίας και ασφάλειας και θα έχει standard Modbus σύνδεση RS485.  

Επί πλέον, η μονάδα θα διαθέτει στο standard εξοπλισμό ανιχνευτή  CO2 και 

αυτοματισμό για την ισορροπία μεταξύ απόδοσης και ποιότητας εσωτερικού αέρα.  

Τέλος θα μπορεί να συνδέεται με κεντρικό ελεγκτή του οίκου προμήθειας, για έλεγχο, 

διάγνωση βλαβών και χειρισμό από απόσταση. 

 

 

 Μυτιλήνη   2  / 11 /  2020 

 Ο Συντάξας 

 

   


