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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.01

Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας οποιουδήποτε υλικού
Κωδικός αναθεώρησης:

Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο
αποστάσεως.

Τιμή ανά(Αριθμητικά)
τονοχιλιόμετρο
Ευρώ
: 0,35 (ton.km)
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23

Καθαίρεση επιχρισμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά(Αριθμητικά)
τετραγωνικό
μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
Ευρώ
: 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του
μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή
αποθήκευση.

Τιμή ανά(Αριθμητικά)
τετραγωνικό
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
: 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.01

Αποξήλωση υαλοπινάκων μετά της διαλογής των προϊόντων προς ανακύκλωση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση υαλοπινάκων οποιουδήποτε τύπου μονών ή διπλών, από υαλοθυρες ή υαλοστάσια ξύλινα,
Σελίδα 19 από 53
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μεταλικά ή PVC, μετά της διαλογής προς ανακύκλωσης των προϊόντων και μεταφοράς δια χειρός σε
κάδο ή όχημα περισυλλογής.
Οι εργασίες πληρώνονται με προσκόμιση βεβαίωσης από διαπιστευμένο φορέα ανακύκλωσης.
Τιμή ανοιγμένη
ανα: τετραγωνικό
μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας υαλοπίνακα.
Ευρώ
(Αριθμητικά)
5,20
(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά
A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.50.1

Αποξήλωση ξυλίνων επενδύσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων επενδύσεων σε οποιοδήποτε ύψος, χωρίς το κόστος των απαιτούμενων ικριωμάτων,
μαζί με την αφαίρεση των υλικών στερΈωσης, την διαλογή των προϊόντων καθαίρεσης, την προσωρινή
αποθήκευση σε κάδο ή όχημα περισυλλογής προς ανακύκλωση.

Τιμή
τετραγωνικό
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ ανά(Αριθμητικά)
: 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.50.2

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ξυλίνων επενδύσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση με προσοχή, προσωρινή αποθήκευση και επανατοποθέτηση ξυλίνων επενδύσεων σε οποιοδήποτε
ύψος, χωρίς το κόστος των απαιτούμενων ικριωμάτων, με καθαρισμό και απόξεση τυχόν στεραιωτικών
κονιαμάτων, αφαίρεση των υλικών στεραίωσης, αποκατάσταση της επιφάνειας του υποβάθρου με ειδικό
επισκευαστικό κονίαμα, αποθήκευση των επενδύσεων εντός του εργοταξίου σε χώρο που θα υποδείξει η
Υπηρεσία και επανατοποθέτηση με νέα κονιάματα και αντικατάσταση των υλικών στεραίωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας επένδυσης.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι
A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και
των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή
συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και
τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές
εντός κατοικημένων περιοχών.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 0,65
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά
A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\23.03.01

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά για εργασίες οροφών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά για εργασίες οροφών, συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,
ύψους έως 4μ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ευρώ
(Αριθμητικά)
5,60
Ως επιφάνεια
προς :επιμέτρηση
λαμβάνεται η επιφάνεια κάτοψης του κτιρίου επί της οποίας
εκτελούνται οι εργασίες. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
Τιμή ανά
A.T.
: 11τετραγωνικό μέτρο (m2).
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.15

Έκπλυση και καθαρισμός οποιαδήποτε επιφανείας με χρήση πιεστικού συγκροτήματος
νερού υψηλής πίεσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7735

Έκπλυση και καθαρισμός οποιαδήποτε επιφανείας με χρήση πιεστικού συγκροτήματος νερού υψηλής
πίεσης, σε οποιδήποτε ύψος.

Τιμή
τετραγωνικό
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ ανά(Αριθμητικά)
: 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.1

Απόξεση και αφαίρεση παλαιών χρωματισμών οποιουδήποτε τύπου από επιφάνειες
επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7744
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Απόξεση και αφαίρεση παλαιών χρωματισμών οποιουδήποτε τύπου από επιφάνειες επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων με σπάτουλες, γυαλόχαρτα ή ηλεκτρικά εργαλεία χειρός μετά της συγκέντρωσης,
αποκομιδής και ανακύκλωσης των προϊόντων απόξεσης.

Ευρώ
: 4,00
Τιμή ανά(Αριθμητικά)
τετραγωνικό
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
(Ολογράφως) : τέσσερα
A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.2

Απόξεση παλαιών χρωματισμών απο ξύλινες επιφάνειες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

Απόξεση παλαιών χρωματισμών απο ξύλινες επιφάνειες, με γυαλόχαρτα και κατάλληλα ηλεκτρικά
μηχανήματα χειρός .
Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά(Αριθμητικά)
τετραγωνικό
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
: 4,00
(Ολογράφως) : τέσσερα
A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.21

Επισκευή επιχρισμάτων με τσιμεντοκονιάματα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7121

Επισκευή επιχρισμάτων επί κατακόρυφων επιφανειών τοίχων, ή οροφών με τσιμεντοκονιάματα των 450
kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις επιχρίσματος, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή,
η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), μετά του υποστρώματος (αστάρι)
επιχρισμάτων συνθετικών ρητινών και χαλαζιακής άμμου, κατάλληλο για επιφάνειες σκυροδέματος και
πλακών πολυστερίνης υψηλής αντοχής σε αλκαλικό περιβάλλον,τύπου KNAUFBETOKONTAKT, σε
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 2,00 m από το δάπεδο εργασίας, μετά της
συλλογής των υπολειμμάτων και λοιπών απορριμμάτων πάσης φύσης σε κάδο ή όχημα περισυλλογής,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί
τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία.
Τιμή ανά(Αριθμητικά)
τετραγωνικό
μέτρο (m2).
Ευρώ
: 18,00
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ
A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.47.02

Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιιών με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 10 εκ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου, με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα που
αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες τύπου γραφιτούχες εξηλασμένες με συντελεστή
θερμοπερατότητας μιρότερο ή ίσο του 0,035 W/(mK (λ<=0.035 W/(mK), πάχους 10 cm σε όλη την
επιφάνεια εκτός των εσωτερικών παρειών των λαμπάδων των κουφωμάτων που γίνεται με πάχος 2 mm, με
όλα τα παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά
τεμάχια πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, ειδικά βύσματα μηχανικής στερέωσης,
κόλλες, αστάρια και ακρυλικούς σοβάδες Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:
1) Οι εργασίες προετοιμασίας του χώρου εργασίας και των στοιχείων γύρω από αυτήν, η συλλογή των
μέσων προστασίας μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, ο καθαρισμός όλων των δομικών στοιχείων και η
αποκατάσταση τυχόν ζημιών. Αναλυτηκότερα περιλαμβάνεται η διάστρωση των δαπέδων εργασίας με
ειδικό οικοδομικό χαρτί, η κάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων
στεραιωμένα με αυτοκόλλητες χαρτοταινίες, η αφαίρεση και η περισυλλογή αυτών μετά την ολοκλήρωσή
της εργασίας, ο καθαρισμός όλων των δομικών στοιχείων γύρω από αυτήν καθώς και η αποκατάσταση
οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας.
2) Η τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού στήριξης με νεροσταλλάκτη στη βάση του κτηρίου για την
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τοποθέτηση της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών και η σφράγιση με κορδόνι αρμών και ειδική
μαστίχη.
3) Η εφαρμογή ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης στα ειδικά τεμάχια γωνιών του κτηρίου και
ανοιγμάτων και κόλληση τους στην τοιχοποιία.
4) Η εφαρμογή της παραπάνω κόλλας σε όλη την επιφάνεια στις θερμομονωτικές πλάκες για την
κόλληση τους στην τοιχοποιία σε αναλογία 5kg/m2.
5) Η μηχανική στήριξη των πλακών με τα ειδικά βύσματα τουλάχιστον 6 βύσματα/τετραγωνικό.
6) Οι ενισχύσεις των άκρων με τα ειδικά τεμάχια (ειδικά σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από PVC
για τις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα γωνιόκρανα από PVC για τις εσωτερικές γωνίες του
κτηρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα από PVC με νεροσταλλάκτη για τις οριζόντιες αρχιτεκτονικές
προεξοχές, ειδικά υαλοπλέγματα ανοιγμάτων).
7) Η τοποθέτηση κόλλας τουλάχιστον 5kg/m2 και του υαλοπλέγματος (160 gr/m2) με αλληλοεπικάλυψη
αυτού.
8) Η επάλειψη της επιφάνειας της κόλλας με αστάρι, κατάλληλο για το ακρυλικό επίχρισμα, μία
τουλάχιστον ημέρα πριν από την εφαρμογή του επιχρίσματος.
9) Η εφαρμογή του έτοιμου, ακρυλικού, υδαταπωθητικού, έγχρωμου τελικού επιχρίσματος, κατάλληλου
για την διαμόρφωση λείων επιφανειών πάχους 1cm κατ’ ελάχιστον, σε απόχρωση επιλογής της
υπηρεσίας.
10) Η περισυλλογή και προσωρινή αποθήκευση σε κάδους απορριμμάτων των υλικών καθαιρέσεων
επιχρισμάτων, των υλικών συσκευασίας, των υπολειμμάτων των οικοδομικών υλικών και γενικώς όλων
των απορριμμάτων που θα παραχθούν από την εν λόγω εργασία.

Στην εν λόγω εργασία περιλαμβάνονται ο καθαρισμός και οι αποκαταστάσεις βλαβών, τα απαιτούμενα
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 50,00
υλικά και
μικροϋλικά,
η εργασία κατασκευής και η εργασία συγκέντρωσης όλων των παραγόμενων
απορριμμάτων.
(Ολογράφως) : πενήντα
Όλη η εργασία θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο και όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι
αποκλειστικά
αυτά που αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο ανάλογα του εγκεκριμμένου από την
A.T.
: 16
Υπηρεσία ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.47.22

Θερμομόνωση πλακών επικαλύψεων με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 10 εκ
με διάστρωση κονιοδέματος πάχους 4 εκ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας επιχρίσματος (επιφάνεια κελύφους και
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7934
λαμπάδων).
Θερμομόνωση πλακών επικαλύψεων με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα που αποτελείται από
θερμομονωτικές πλάκες τύπου γραφιτούχες εξηλασμένες, με συντελεστή θερμοπερατότητας μιρότερο ή
ίσο του 0,035 W/(mK) (λ≤0.035 W/(mK), πάχους 10 εκ, τοποθετημένες με ειδική κόλλα που
διαστρώνεται σε όλη την επιφάνεια της μονωτικής πλάκας με χτένι και μηχανικά στερεωμένες με
ειδικά βύσματα μεταλλικής καρφίδας μήκους τουλάχιστον 16εκ σε αναλογία 6 βυσμάτων ανά
τετραγωγνικό μέτρο. Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:

1) Η εφαρμογή κόλλας με χτένι, σε όλη την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας για την κόλληση
της σε αναλογία 5kg/m2.
2) Η μηχανική στήριξη των πλακών με τα ειδικά βύσματα μεταλλικής καρφίδας μήκους 16 εκ. σε
αναλογία 6 βύσματα/τετραγωνικό.
3) Διάστρωση ελαφροκονιάματος ή τσιμεντοκονιάματος άμμου και τσιμέντου 450kg/m3, πάχους 4 εκ.,
επί επιφανειών οποιουδήποτε τύπου και εμπλουτισμένου με οικοδομική ρητίνη και οπλισμένου με
συνθετικές ίνες.
4) Η περισυλλογή και προσωρινή αποθήκευση σε κάδους απορριμμάτων των υλικών συσκευασίας και των
υπολειμμάτων.

Στην εν λόγω εργασία περιλαμβάνονται ο καθαρισμός και οι αποκαταστάσεις βλαβών, τα απαιτούμενα
υλικά και μικροϋλικά, η εργασία κατασκευής και η εργασία συγκέντρωσης όλων των παραγόμενων
απορριμμάτων.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 50,00
Όλη η εργασία θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο και όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι
(Ολογράφως) : πενήντα
αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο ανάλογα του εγκεκριμμένου από την
Υπηρεσία ολοκληρωμένου συστήματος θερμομόνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας επιχρίσματος.
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A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.47.31

Θερμομόνωση οριζοντίων ή κεκλιμένων οροφών εσωτερικά με πλάκες εξηλασμένης
πολυστερίνης πάχους 10 εκ
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οριζοντίων ή κεκλιμένων οροφών εσωτερικά, με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα
που αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες τύπου γραφιτούχες εξηλασμένες με συντελεστή
θερμοπερατότητας μιρότερο ή ίσο του 0,035 W/(mK) (λ≤0.035 W/(mK), πάχους 10 cm σε όλη την
επιφάνεια, με όλα τα παρελκόμενα, όπως ειδικά υαλοπλέγματα, ειδικά βύσματα μηχανικής στερέωσης,
γωνιόκρανα, κόλλες, αστάρια και ακρυλικούς σοβάδες. Στις εργασίες πλήρους κατασκευής
περιλαμβάνονται:
1) Η μεταφορά και η επανατοποθέτηση όλων των κινητών επίπλων, ο καθαρισμός του χώρου και η
αποκατάσταση τυχόν ζημιών.
2) Η προστασία των δαπέδων εργασίας και των κουφωμάτων με την τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών
χαρτιών ή μεμβρανών και η απομάκρυνση τους.
3) Η εφαρμογή της κόλλας σε όλη την επιφάνεια των θερμομονωτικών πλάκων με χτένι για την κόλληση
τους στην τοιχοποιία σε αναλογία 5kg/m2.
4) Η μηχανική στήριξη των πλακών με τα ειδικά βύσματα μεταλλικής καρφίδας μήκους 16 εκ.
τουλάχιστον 6 βύσματα/τετραγωνικό.
5) Οι ενισχύσεις των άκρων με τα ειδικά τεμάχια (ειδικά σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από PVC
για τις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα γωνιόκρανα από PVC για τις εσωτερικές γωνίες του
κτηρίου, ειδικά υαλοπλέγματα ανοιγμάτων).
6) Η τοποθέτηση κόλλας τουλάχιστον 5kg/m2 και του υαλοπλέγματος (160 gr/m2) με αλληλοεπικάλυψη
αυτού.
7) Η επάλειψη της επιφάνειας της κόλλας με αστάρι, κατάλληλο για το ακρυλικό επίχρισμα, μία
τουλάχιστον ημέρα πριν από την εφαρμογή του επιχρίσματος.
8) Η εφαρμογή του έτοιμου, ακρυλικού, υδαταπωθητικού, έγχρωμου τελικού επιχρίσματος, δύο
στρώσεων (1η στρώση με αδρανές μεγίστου κόκου 2,5 mm και 2η στρώση με αδρανές μεγίστου κόκου 1
mm), κατάλληλου για την διαμόρφωση λείων επιφανειών, πάχους 1cm κατ’ ελάχιστον, σε απόχρωση
επιλογής της υπηρεσίας.
9) Η περισυλλογή και προσωρινή αποθήκευση σε κάδους απορριμμάτων των υλικών καθαιρέσεων
επιχρισμάτων, των υλικών συσκευασίας, των υπολειμμάτων των οικοδομικών υλικών και γενικώς όλων
των απορριμμάτων που θα παραχθούν από την εν λόγω εργασία.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 55,00
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε
Στην εν λόγω εργασία περιλαμβάνονται ο καθαρισμός και οι αποκαταστάσεις βλαβών, τα απαιτούμενα
υλικά και μικροϋλικά, η εργασία κατασκευής και η εργασία συγκέντρωσης όλων των παραγόμενων
απορριμμάτων.
A.T.
: 18
Όλη
η εργασία
θα γίνει από
εξειδικευμένο
συνεργείο
και υδροστατικής
όλα τα χρησιμοποιούμενα
υλικά θα είναι
Άρθρο
: ΑΤΗΕ Ν5.2.21
Αισθητήριο
αντίληψης
στάθμης νερού
πίεσης σε δεξαμενή
αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο ανάλογα του εγκεκριμμένου από την
Υπηρεσία ολοκληρωμένου συστήματος
εξωτερικής θερμομόνωσης.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 46
Το αισθητήριο θα είναι υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενο και κατάλληλο για εγκατάσταση μέσα σε
δεξαμενή με πόσιμο και χλωριωμένο νερό. Θα είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο και θα συνοδεύεται με
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας επιχρίσματος.
10 m ενιαίο καλώδιο (2 x 0,5 mm2) με ενσωματωμένο σωληνίσκο για την ισοστάθμιση της
ατμοσφαιρικής πίεσης. Το σήμα εξόδου του αισθητήριου θα είναι 4 - 20 mA το οποίο θα συνδέεται
άμεσα με την αναλογική κάρτα του αντιστοίχου Plc.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο εκτέλεσης του έργου του αισθητηρίου στάθμης νερού υδροστατικής πίεσης και των
απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 476,84
(Τεμ)
(Ολογράφως) : τετρακόσια εβδομήντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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A.T.

: 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν5.2.38

Λογισμικό εφαρμογής εποπτικού συστήματος SCADA και plc και οθόνη 10".
Κωδικός αναθεώρησης:

Το λογισμικό SCADA θα γίνεται με οθόνη αφής 10" έχρωμη ενδεικτικού τύπου KTP1000 Basic
διασφαλίζει την επικοινωνία με τους σταθμούς με plc ενδικτικού τύπου siemens s7 1200 -1214c,
την καταγραφή και απεικόνιση όλων των παραμέτρων και μεταβλητών των σταθμών και την αποστολή
μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων σε τυχόν βλάβες και το λογισμικό των PLC για την
δημιουργεία κώδικα. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται :
1. Η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου του
λογισμικού και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης.
2. Η εγκατάσταση του Λογισμικού.
3. Οι δοκιμές και η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 2.897,75
(Τεμ.)
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά
A.T.

: 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν51.1.1

Λέβητας χυτοσίδηρος με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας 200kw
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Λέβητας χυτοσίδηρος με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας 200kw
O χυτοσιδηρός λέβητας θα έιναι υψηλού
επιπέδου ασφάλειας, και αντοχής στο χρόνο, με
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιόπιστης λειτουργία.Θα έχει λειτουργία συμπυκνωμάτων με τρία
περάσματα, για θέρμανση μόνο, με ισχύς από 75.0 έως 192.0 kW, με τη δυνατότητα
συνδυασμού με λέβητες πετρελαίου. Ο χυτοσίδηρος Θα είναι ένα κράμα, με ιδιότητες που παραμένουν
οι ίδιες με το πέρασμα του χρόνου και το οποίο είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Τα στοιχεία του
λέβητα είναι διαμορφωμένα ώστε να ικανοποιούν την άριστη καύση, με αποτέλεσμα την μείωση των
βλαβερών ρύπων στο περιβάλλον. Η μόνωση του θαλάμου καύσης θα έιναι εξερετική και θα μειώνει τις
απώλειες που προέρχονται από τη θερμική ακτινοβολία, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τα επίπεδα του
θορύβου. Ο αναστρέψιμος μεντεσές της πόρτας του θαλάμου
καύσης θα προσφέρει λιγότερους και ευκολότερους καθαρισμοθς και συντηρήσεις.
Η σειρά θα έιναι αποσυναρμολογημένη (χυτοσιδηρό
σώμα, πίνακας ελέγχου και σετ επιπρόσθετου εναλλάκτη) για να διευκολύνει τη μεταφορά και την
εγκατάσταση. Το σύστημα καύσης θα διαφυλάσσει την υψηλή απόδοση λόγω της ανάκτησης
της θερμότητας από τα προϊόντα της καύσης.. Θα έχει σύχρονο πίνακα λειτουργίας με ενδέιξεις και
όργανα. Θα έχει κατάλληλη μόνωση και περίβλημα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Θερμική ισχύς 80-60°C kW 192,0
Θερμική ισχύς 50-30°C kW 202,0
θερμική ισχύς kW 200,0
Ωφέλιμη απόδοση μετρημένη στο 100%
80-60°C -96,0 %
50-30°C -101,0 %
Ωφέλιμη απόδοση μετρημένη στο 30%
104,0 %
Στοιχεία 13
Μέγιστη λειτουργία πίεσης bar (kPa) 4 (392)
Περιεχόμενο νερού l 147,9
Απώλειες φορτίου πλευράς καυσαερίων mbar (kPa) 0,90 (0,088)
Πίεση θαλάμου καύσης mbar (kPa) 1,56 (0,153)
Συνιστώμενη υποπίεση στην καπνοδόχο mbar (kPa) 0,15 (0,015)
Θερμοκρασία καυσαερίων 80-60°C 98,3
Θερμοκρασία καυσαερίων 50-30°C 65,0
Παροχή καυσαερίων m3n/h 341
Όγκος καυσαερίων dm3 219,0
CO2 % 12,6
Πεδίο ρύθμισης θέρμανσης °C 30÷85
Βάρος kg 659
Η συμπύκνωση επιτυγχάνεται μέσω του επιπρόσθετου ανοξείδωτου εναλλάκτη, ο οποίος είναι Σελίδα 25 από 53
τοποθετημένος στο πίσω μέρος του λέβητα για την ανάκτηση σημαντικού μέρους της ενέργειας που
βρίσκεται στα καυσαέρια. Ο εναλλάκτης αποτελείται από αποσυναρμολογημένα
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στοιχεία κράματος αλουμινίου και πυριτίου, ένα αξιόπιστο υλικό σε θέματα θερμικής αγωγιμότητας.
Τα σώματα είναι εξοπλισμένα με βρεχόμενο θάλαμο καύσης και συνδυάζονται μόνο με ένα καυστήρα
και ένα βεντιλαντέρ.

Ο καυστήρας Θα έιναι πετρελαίου διβάθμιος με σερβοκινητήρα και θα διαθέτει control με
ενσωματωμένη οθόνη για την εμφάνιση όλων των στοιχείων που θα βοηθήσουν στην έναυση του καυστήρα
ή τη διάγνωση της βλάβης κατά τη λειτουργία του menu χωρίς να χρειάζεται εξειδίκευση χάρη στα
σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη. Στην οθόνη μπορούμε επίσης να διαβάσουμε το χρόνο
προαορισμού, το χρόνο ανοίγματος την βαλβίδας, το χρόνο ασφαλείας, την τάση, την θέση του
servomoter .

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Παροχή σε Kg/h-10-25
Ισχύς σε KW-130-290
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Ο λέβητας θα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών: - Οδηγία Απόδοσης
92/42/ΕΚ - Οδηγία Βιοσυμβατικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΚ - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 813/2013 811/2013 - Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΚ - Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΚ

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται :
1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του
έργου του του λέβητα και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης.
2. Η πλήρη στήριξη, εγκατάσταση και συναρμολόγηση του ανωτέρω εξοπλισμού.
3. Η πραγματοποίηση των συνδέσεων του εξοπλισμού.
Ευρώ
(Αριθμητικά)
10.781,04
4. Η προμήθεια
και: εγκατάσταση
του απαραίτητου πινακα λογισμικού του λέβητα.
5. Οι δοκιμές και η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.
(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα και τέσσερα λεπτά
( 1 τεμ )
A.T.
: 21
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν51.1.2

Δοχείο αδράνειας 300 lit
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Η ειδική κατασκευή που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση μέχρι και 4 εξωτερικών
πηγών ενέργειας με παροχή 2” και έξοδο 4” το δοχεία αδράνειας θα έιναι
ιδανικό για την τοποθέτηση σε συστήματα θέρμανσης στο οποία
επιθυμούμε την αύξηση της απόδοσής τους και παράλληλα την εξοικονόμηση
ενέργειας. Χωρητικότητας 300 lt καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες . Κατασκευή εξολοκλήρου από χάλυβα
S235JR
• Εξωτερική επιφάνεια επικαλυμμένη με αστάρι
• Διαθέτει μονωτικό αφρώδες υλικό CFC
πάχους 100 mm
• Επίστρωση με ειδική βαφή RAL 9006
• Όλα τα σπειρώματα είναι εσωτερικά
• Πίεση δοκιμής στα 3 bar
Στίς 4 εισόδους και στην μία έξοδο θα τοποθετηθούν κατάλληλες βάννες για τον χειρισμό.
.Στην τιμή θα περιλαμβάνεται :
1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του
έργου του και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης.
2. Η πλήρη στήριξη, εγκατάσταση και συναρμολόγηση του ανωτέρω εξοπλισμού.
3. Η πραγματοποίηση των συνδέσεων του εξοπλισμού.
4. Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ηλεκτρολυση και την δημιουργία
αλάτων.
5. Οι δοκιμές και η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.540,52

: χίλια πεντακόσια σαράντα και πενήντα δύο λεπτά
( 1 τεμ(Ολογράφως)
)
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A.T.

: 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν51.1.3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ, CASCADE
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ, CASCADE Σωλήνες και εξαρτήματα από
ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο PPH σε κεντρική διατομή DN 400 μέχρι την απόλυξη στου δώματος με τα
κατάλληλα στηρίγματα για τοποθέτηση μέσα από την υπάρχουσα καμινάδα και τοποθέτηση ειδικού
καπέλου . Οι επιμέρους διακλαδώσεις των 45°, 87° DN 200 mm για εσωτερική χρήση, με συνδέσμους
EPDM. Σύστημα cascade, απλό και εύχρηστο Ο βιδωτός ταχυσύνδεσμος συλλέκτη – λέβητα οδηγεί στην
σωστή τοποθέτηση της ανεπίστροφης βαλβίδας (clapet) και στην εύκολη συντήρηση του συστήματος.
Εξοικονόμηση χώρου Η ενσωμάτωση της ανεπίστροφης βαλβίδας (clapet) εσωτερικά του συλλέκτη
ελαχιστοποιεί το συνολικό ύψος. Τέσσερις ανεπίστροφες βαλβίδες κατασκευάζονται σε διατομές
DN200.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται :
1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του
έργου του και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης.
2. Η πλήρη στήριξη, εγκατάσταση και συναρμολόγηση του ανωτέρω εξοπλισμού.
3. Η πραγματοποίηση των συνδέσεων του εξοπλισμού.
4. Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ηλεκτρολυση και την δημιουργία
αλάτων.
5. Οι δοκιμές
και :η 2.531,04
θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ένα και τέσσερα λεπτά
( 1 τεμ(Ολογράφως)
)
A.T.

: 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν52.1

Αισθητήριο θερμοκρασίας pt100
Κωδικός αναθεώρησης:

Αισθητήριο θερμοκρασία pt100.
Τάση λειτουργίας AC 24V 20%, DC 13,5... 35V
Βαθμός προστασίας ΙΡ54 και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης.
(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 80,71
(Ολογράφως) : ογδόντα και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας
μαύρος
με ραφή
ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες
κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών
πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8034. 1
Διαμέτρου
1/2
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 13,61
(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά
A.T.

: 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.2

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας
μαύρος
με ραφή
ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες
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κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών
πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8034. 2
Διαμέτρου
3/4
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 15,96
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά
A.T.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.3

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας
μαύρος
με ραφή
ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες
κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών
πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8034. 3
Διαμέτρου
1
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 19,63
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα τρία λεπτά
A.T.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.4

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας
μαύρος
με ραφή
ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες
κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών
πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8034. 4
Διαμέτρου
1 1/4 ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 22,63
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα τρία λεπτά
A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.5

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας
μαύρος
με ραφή
ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες
κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών
πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8034. 5
Διαμέτρου
1 1/2 ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 25,71
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.6

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας
μαύρος
με ραφή
ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες
κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών
πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
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8034.
Ευρώ

6
Διαμέτρου
2
(Αριθμητικά) : 30,33

ins

(Ολογράφως) : τριάντα και τριάντα τρία λεπτά
A.T.

: 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.19

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 100/108 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας
μαύρος
χωρίς
ραφή
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση
κεντρικής θερμάνσεως - κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια
συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8038. 19
Διαμέτρου
100/ 108
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 101,71
(Ολογράφως) : εκατόν ένα και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.25

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 150/159 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας
μαύρος
χωρίς
ραφή
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση
κεντρικής θερμάνσεως - κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια
συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8038. 25
Διαμέτρου
150/ 159
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 146,69
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και εξήντα εννέα λεπτά
A.T.

: 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8101.
1 Διαμέτρου 1/2
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 13,24

ΗΛΜ 11
με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά
A.T.

: 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.2

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8101.
2 Διαμέτρου 3/4
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 13,85

ΗΛΜ 11
με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά
A.T.

: 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.3

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ
Κωδικός αναθεώρησης:

1 ins

ΗΛΜ 11
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Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8101.
3 Διαμέτρου 1,0
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 16,08

με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

(Ολογράφως) : δέκα έξι και οκτώ λεπτά
A.T.

: 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.6

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8101.
6 Διαμέτρου 2
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 94,32

ΗΛΜ 11
με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και τριάντα δύο λεπτά
A.T.

: 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8120.1

Βαλβίδα πεταλούδας διαμέτρου Φ 150 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 12

Βαλβίδα πεταλούδας με τον μηχανισμό χειρισμού της, πλήρης με τα μικροϋλικά και
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8120.
1 Διαμέτρου 150
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 175,42
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε και σαράντα δύο λεπτά
A.T.

: 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.8

Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 200 l
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 23

Δοχείο
διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
8473. 1
Κλειστό με μεμβράνη
0
8473. 1. 8 Χωριτηκότητας 200
l
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 535,44
(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8474.1

Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου
3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 23

Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεμ)
8474. 1 Διαμέτρου 3/4
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 196,78
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά
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A.T.

: 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.1

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34

Αεραγωγός
από
γαλβανισμένη
λαμαρίνα
ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής
οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους
Αμερικάνικους
κανονισμούς.Περιλαμβάνονται
τα
κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια
(καμπύλες,
γωνίες, ταύ, S
κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα
διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή
απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως,
στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και
ρυθμίσεως
(1 kg)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 8,71
(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.2.4

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 23mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Σωλήνας
ηλεκτρικών
γραμμών
πλαστικός θωρακισμένος από PVC , ορατός ή
εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό
υλικό, προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
8733. 2
σπιράλ
8733. 2. 4 Διαμέτρου Φ 21mm
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 7,78
(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα οκτώ λεπτά
A.T.

: 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.2

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά,
ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
8774. 3
Τριπολικό
0
8774. 3. 2 Διατομής 3 Χ 2,5
mm2
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 5,48
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά
A.T.

: 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9151.2.1

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα τύπου ελαστικής εμφράξεως ή παρόμοιου από
υλικό χυτοσίδηρο ονομ.πιέσεως 16 atm διαμέτρου 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 84

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα πλήρως εγκατεστημένη με όλα τα υλικά
και μικροϋλικά συνδέσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά επί τόπου του
έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών,
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 430,10
(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα και δέκα λεπτά

A.T.

: 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν865.2

Κυκλοφορητής νερού INVERTER 12 m^3/h
Κωδικός αναθεώρησης:

Κυκλοφορητής
κεντρικής

ΗΛΜ 21

inverter νερού 12 m^3/h 2 1/2" κατάλληλου

μανομετρικού

ύψους,

γιά εγκατάσταση

θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το
ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
10 atm πιέσεως , παροχής από 12 m3/h ip44
(1
τεμ) (Αριθμητικά) : 2.196,71
Ευρώ
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν4768.6

Πινακας Κέντρο ελέγχου plc κλιματισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

πινακας εξωτερικός PLC
Ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής θα πρέπει να υποστηρίζει τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Δυνατότητες επικοινωνίας
H CPU θα είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη θύρα Ethernet, μέσω της οποίας θα παρέχεται η
δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας, ταυτοχρόνως, με:
"με το software προγραμματισμού του PLC,
"με συσκευές απεικόνισης και χειρισμού (HMI Panels)
"με άλλα PLC και
"με συσκευές τρίτων κατασκευαστών.
Έτσι θα μπορεί να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνιακή ομογένεια των διαφόρων
μερών της εκάστοτε εγκατάστασης.
Η ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας της CPU θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές:
"Τύπος κοννέκτορα RJ45 με κατασκευή απόρριψης θορύβου,
"Λειτουργία auto-crossover
"Ταχύτητες μετάδοσης έως 10/100 Mbit/s.
"Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας:
oΑνοιχτές επικοινωνίες μέσω: TCP, ISO on TCP,UDP,Modbus TCP
Με χρήση των παραπάνω πρωτοκόλλων, το PLC θα υποστηρίζει την εύκολη και απρόσκοπτη επικοινωνία
με συσκευές άλλων κατασκευαστών, σύμφωνα με τις διεθνείς τυποποιήσεις.
Επιπλέον στην οικογένεια του PLC θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ανεξάρτητη κάρτα επέκτασης,
η οποία θα διαθέτει 4 θύρες Ethernet , και θα επιτρέπει την σύνδεση του PLC σε δίκτυο με
τοπολογία αμιγώς γραμμής, δέντρου ή αστέρα ή ακόμα και σε μεικτή τοπολογία των παραπάνω
δικτυώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων καλωδιώσεων και
η μεγιστοποίηση της ευελιξίας στην δικτύωση. Η κάρτα επέκτασης δικτύου, θα έχει χαρακτηριστικά
μη ελεγχόμενου κόμβου δικτύωσης συσκευών (unmanaged switch) και θα επιτρέπει την σύνδεση του
PLC με τρεις άλλες συσκευές. Το PLC θα μπορεί να συνδεθεί και σε ασύρματο δίκτυο βιομηχανικού
τύπου (Industrial Wireless LAN).
Επίσης το PLC θα πρέπει να υποστηρίζει είτε με ενσωματωμένες είτε με πρόσθετες θύρες, τα
παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίας:
"PROFIBUS
"Επικοινωνίες μέσω GPRS
"AS-Interface
"Σειριακές συνδέσεις με ελεύθερα πρωτόκολλα
"Modbus RTU
Ειδικότερα, για τις επικοινωνίες μέσω GPRS το PLC θα πρέπει να διαθέτει GPRS modem που να
συνδέεται πάνω στο bus του PLC και να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:
"Επικοινωνία με κεντρικό σταθμό μέσω αντίστοιχου λογισμικού, το οποίο θα διαθέτει διεπαφή OPC
για σύνδεση με λογισμικό SCADA
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"Επικοινωνία με άλλα PLC τρίτων κατασκευαστών μέσω UDP
"Αποστολή μηνυμάτων (SMS)
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Μνήμη
Η CPU πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
"75 ΚΒ εσωτερικής μνήμης RAM για εκτελέσιμο κώδικα και δεδομένα
"4ΜΒ εσωτερικής μνήμης διατηρήσιμης σε διακοπή τάσης (χωρίς μπαταρία) για πρόγραμμα, δεδομένα
και στοιχεία διαμόρφωσης.
Η εσωτερική μνήμη:
"Θα μπορεί να διανεμηθεί ελεύθερα σε πρόγραμμα, δεδομένα και στοιχεία διαμόρφωσης.
"Θα μπορεί να αποθηκεύσει το πρόγραμμα μαζί με σχόλια και συμβολικά ονόματα.
"Θα μπορεί να αποθηκεύσει τη διαμόρφωση του PLC (κάρτες που το απαρτίζουν και οι παράμετροί
τους).
Η CPU θα μπορεί να δεχθεί εξωτερική μνήμη τουλάχιστον 20 ΜΒ που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τους παρακάτω σκοπούς:
"Σαν επέκταση της εσωτερικής μνήμης σε περιπτώσεις που απαιτείται επέκταση της μνήμης για
καταγραφή δεδομένων ή αποθήκευση ιστοσελίδων.
"Σαν μέσο μεταφοράς του προγράμματος.
"Για αναβαθμίσεις του λειτουργικού της CPU.
Η CPU θα πρέπει να υποστηρίζει:
"Τουλάχιστον 8.000 βοηθητικά εσωτερικά ρελέ.
"Απεριόριστο αριθμό χρονικών (ο αριθμός τους θα περιορίζεται μόνο από τη συνολική διαθέσιμη
μνήμη της CPU).
"Aπεριόριστο αριθμό απαριθμητών (ο αριθμός τους θα περιορίζεται μόνο από τη συνολική διαθέσιμη
μνήμη της CPU).
Τέλος η CPU θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία καταγραφικού (data logger):
"Το σετ εντολών θα πρέπει να περιέχει εντολές για δημιουργία αρχείων καταγραφών (data logs).
"Τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μορφή κειμένου (csv) είτε στην εσωτερική είτε στην
εξωτερική (αποσπώμενη) μνήμη.
"Τα αποθηκευμένα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να διαβαστούν είτε μέσω της θύρας Ethernet (web
server) είτε με απόσπαση της εξωτερικής κάρτας μνήμης και ανάγνωσή της με έναν Η/Υ.

Τάσεις λειτουργίας
Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών εκδόσεων της CPU που διαφέρουν ως προς:
"Την τάση τροφοδοσίας της ίδιας της CPU (24VDC ή 230VAC).
"Την τάση λειτουργίας των ψηφιακών εξόδων (24VDC ή ρελέ).
Επεκτασιμότητα
Η CPU θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί με:
"Τουλάχιστον 7 κάρτες εισόδων, εξόδων ή μικτές. Κάθε κάρτα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον:
o16 ψηφιακές εισόδους ή
o16 ψηφιακές εξόδους ή
o16 ψηφιακές εισόδους και 16 ψηφιακές εξόδους ή
o8 αναλογικές εισόδους ή
o4 αναλογικές εξόδους
"Τουλάχιστον 2 κάρτες επικοινωνίας.
Επιδόσεις
Η CPU θα πρέπει να έχει τις παρακάτω επιδόσεις:
"Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης δυαδικών εντολών 0.09 μs/εντολή
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 4.573,42 εντολών λέξης 1.9 μs/εντολή
"Μέγιστος
χρόνος εκτέλεσης
"Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης εντολών πραγματικών αριθμών 2.6 μs/εντολή
(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά
κατάλληλα τοποθετημένο και ρυθμισμένο με τα υλικά
και μικροϋλικά για πλήρη εγκατάσταση και ρύθμιση μέχρι
κανονικής
A.T.
: 45 λειτουργείας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.Σε κάθε εξοδο ψηφιακή
του plc θα υπάρχει ρελέ με κομβίο λειτουργίας ups και αντικεραυνικό.Το plc θα έχει 8 ai και 4
aqi σε ξεχωριστό module και είσοδο rs485
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν5145.1
Θερμοστατικη κεφαλη με σώμα διακόπτη.
(1 τεμ)

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Σώμα από σφυρήλατο ορείχαλκο. Προδιαγραφή Ορείχαλκου: ΕΝ 12165: 1998 κράμα CW617N
Πλαστικό καπάκι προστασίας Βολάν. Βολάν από ανθεκτικό πλαστικό ABS.
Μεταλλικό πολύγωνο ενίσχυσης Βολάν. Βίδα από ορείχαλκο επιμεταλλωμένη.
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Μηχανισμός διπλής ασφάλειας με O-ring και στυπιοθλήπτη με Teflon.
Άξονας μηχανισμού με έκκεντρο που κλειδώνει. Άξονας θαλάμου με μεγάλο πέρασμα.
Ορειχάλκινο κουζινέτο στήριξης άξονα.
Παξιμάδι ( S42 ) για τη σύνδεση του σώματος με το βρόγχο.
Φλάντζα στεγανοποίησης σώματος - βρόγχου.
Βρόγχος εξωτερικός από σφυρήλατο ορείχαλκο.
Για συνδεση σωληνα Φ 15-16-18 χαλκου-πλαστικης-αλουμινιου
Πιεση max 120 °C
Ανοικτος 100% περασμα
Διακοσμητική Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικών σωμάτων DANFOSS RAX
Η νέα θερμοστατική κεφαλή είναι εξελιγμένη και ειδικά σχεδιασμένη για σύγχρονα θερμαντικά
σώματα και θερμαντικά σώματα λουτρού. Ο ελκυστικός σχεδιασμός προσδίδει μια σύγχρονη αισθητική
εμφάνιση και με το άψογο τελείωμα αναδεικνύεται ο οποιοσδήποτε ζωτικός χώρος. Η λεία και η ομαλή
επιφάνεια την καθιστούν εύκολη στο καθαρισμό, προσφέροντας την ιδανική πρόταση για κατάλληλη
χρήση σε χώρους με υψηλές υγειονομικές απαιτήσεις. Τοποθετείται και προσαρμόζεται σε όλους τους
τύπους των θερμαντικών βαλβίδων Danfoss.
.Στην τιμή θα περιλαμβάνεται :
1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του
έργου του και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης.
2. Η πλήρη στήριξη, εγκατάσταση και συναρμολόγηση του ανωτέρω εξοπλισμού.
3. Η πραγματοποίηση των συνδέσεων του εξοπλισμού.
4. Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ηλεκτρολυση και την δημιουργία
αλάτων.
Ευρώ
(Αριθμητικά)
5. Οι δοκιμές
και :η 69,71
θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.
(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά
( 1 τεμ )
A.T.

: 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν5858.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Ηλεκτρικός Πίνακας στεγανού τύπου
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα έχει διαστάσεις 900 x900 x 300 (Π x Υ x B) και θα περιλαμβάνει πλάτη
πίνακα 900 x 900 (Π x Υ), , αυτοματικά,μικρορελέ σύμφωνα με τις εισόδους και τις εξόδους του
plc, αντικεραυνική προστασία καθώς και τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα του πίνακα. Στην τιμή
θα περιλαμβάνεται :

1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του
έργου του ηλεκτρικού πίνακα και του ανωτέρω εξοπλισμού.

2. Η πλήρη στήριξη, εγκατάσταση και συναρμολόγηση του ανωτέρω εξοπλισμού μαζί με τους
κατάλληλους ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαφυγής.

3. Η πραγματοποίηση των συνδέσεων του εξοπλισμού και των απαραίτητων καλωδιώσεων και γειώσεων.
4. Οι δοκιμές και η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.
Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να έχουν την ικανότητα σύνδεσης με το ενιαίο σύστημα γείωσης, δεν
πρέπει να εμποδίζουν ή να διακόπτουν την συνεχή λειτουργία της ηλεκτρικής παροχής και να μην
αυξάνουν την αντίσταση της υπό προστασίας γραμμής. Οι διατάξεις θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες
με μηχανισμό απομόνωσης από το δίκτυο σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαρροές ρεύματος προς την
Ευρώ
γείωση. (Αριθμητικά)
Στην τιμή :θα1.796,84
περιλαμβάνεται :
(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια ενενήντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά
( 1 τεμ )
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A.T.

: 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8217.12.2

Αποξήλωση λεβητοστασίου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21

Αποξήλωση λεβητοστασίου με απομάκρυνση όλων των σωληνώσεων και κόψιμο ή απομοντάρισμα λεβητών
και μεταφορά υλικών για καταστροφή ή ανακύκλωση,
δηλαδή εργασία, προσκόμιση, αποξύλωση,καθαρισμός
(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 2.929,18

και μεταφορά.

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα και δέκα οκτώ λεπτά
A.T.

: 48

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8540.6

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό
9mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Armaflex διαμέτρου πάχους

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους πάχους 9mm και ιδιοτήτων όπως
περιγράφονται στις
τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. περιλαμβάνει κατάλληλα εξαρτήματα
και κόλλες.
δηλαδή προμήθεια
τόπου υλικά μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Ευρώ
(Αριθμητικά)επί
: 3,27
(1 m)
(Ολογράφως) : τρία και είκοσι επτά λεπτά
A.T.

: 49

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8540.15

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου πάχους 30
mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex , πάxους πάχους 30 mm και ιδιοτήτων
όπως περιγράφονται στις
τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. περιλαμβάνει κατάλληλα εξαρτήματα
και κόλλες.
δηλαδή προμήθεια
τόπου υλικά μικροϋλικά
Ευρώ
(Αριθμητικά)επί
: 5,31
(1 m)
(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα ένα λεπτά
A.T.

και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

: 50

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8602.6.1

Oριζόντιος συλλέκτης ή διανομέας από χαλυβδοσωλήνα
Κωδικός αναθεώρησης:

Oριζόντιος συλλέκτης ή διανομέας από χαλυβδοσωλήνα με μία κεντρική παροχή 6" και
πέντε παροχές 3" όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις προδιαγραφές και τα σxέδια,
δηλ. προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη
λειτουργία
σύμφωνα με τα σxέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά ,
μικροϋλικά και αυτοματισμούς, καλώδια, διακόπτες κλπ. την εργασία εγκατάστασης
και σύνδεσης των υπάρχόντων καλωδιώσων, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε
κανονική λειτουργία .
( 1 τεμ )
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 1.467,10
(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια εξήντα επτά και δέκα λεπτά
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A.T.

: 51

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9637.1

Καλώδιο LIYCY TP 300-500V 2x2X0,75mm²
Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο LIYCY TP 300-500V 2x2X0,75mm² το οποίο χρησιμοποιείται για τη μετάδοση φωνής, δεδομένων
και σημάτων σε συστήματα μετρήσεων, ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κυρίως συστημάτων
πυρανίχνευσης) και είναι κατάλληλο για εγκατάσταση κυρίως σε εσωτερικούς κτιριακούς ή ήπιους
βιομηχανικούς χώρους. Υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικούς
χώρους. Φέρει ηλεκτροστατική θωράκιση που το προστατεύει από εξωτερικές παρεμβολές.
προμήθεια και εργασία πλήρους εγκατάστασης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης..
(m)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 3,09
(Ολογράφως) : τρία και εννέα λεπτά
A.T.

: 52

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9682.1

Εσχάρες καλωδίων 50μμ Χ100
Κωδικός αναθεώρησης:

Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ απο διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, όπως αναφέρεται στην
τεxνική
περιγραφή και προδιαγραφή μετα των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των
λοιπών
εξαρτημάτων για τη στερέωση απο τοίxο ή ανάρτηση απο την οροφή πλήρως εγκατεστημένη, δηλ.
προμήθεια,
εγκατάσταση
επι της
εσxάρας και παράδοση. Εσxάρα καλωδίων ύψους 50 μμ Πλάτους 100 mm
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 8,59
προμήθεια και εργασία πλήρους εγκατάστασης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης..
(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα εννέα λεπτά
(m)
A.T.

: 53

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν52.2

Αισθητήριο υγρασίας αεραγωγού
Κωδικός αναθεώρησης:

Αισθητήριο αεραγωγού θερμοκρασίας - υγρασίας, για
μέτρηση σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας σε εφαρμογές
που απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια.
Τάση λειτουργίας AC 24V 20%, DC 13,5... 35V
Κλίμακα μέτρησης υγρασίας 0...100% σχετ. υγρ.
(DC 0... 10V)
Σήμα εξόδου υγρασίας DC 0... 10V
Ακρίβεια μέτρησης 0... 90%r.h. = 2%r.h. στους 23 C
Κλίμακα μέτρησης 0... 50 C / -35...+35 C /θερμοκρασίας 0... 70 C
Σήμα εξόδου θερμοκρασίας DC 0...10V
Βαθμός προστασίας ΙΡ65 και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης.
(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 366,71
(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: 54

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν52.3

Αισθητήριο ποιότητας αέρα αεραγωγού
Κωδικός αναθεώρησης:

Αισθητήριο ποιότητας αέρα αεραγωγού.
Τάση λειτουργίας AC 24V 20%/DC 13,5.. 35V
Κατανάλωση 2 VA
Σήμα εξόδου DC 0... 10V
Βαθμός προστασίας ΙΡ30
Εύρος λειτουργίας 0... 50 C και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα
στήριξης.
Σελίδα 36 από 53

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 696,71
(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: 55

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν52.4

Αισθητήριο διαφορικής πίεσης αέρα αεραγωγού
Κωδικός αναθεώρησης:

Αισθητήρια διαφορικής πίεσης για χρήση με αέρα και μη
διαβρωτικά αέρια, τάση AC 24V 20% ή DC 13.5... 33V και
έξοδο DC 0... 10V, ΙΡ42. και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης.
(τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 256,71
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: 56

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.3.16

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 300 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 35

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα
συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά
παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 m)
8537.3. 16 Ονομαστικής διαμέτρου 300
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 73,64
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 57

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.10.1

Καθαίρεση και επανεγκατάσταση τοπικής αντλίας θερμότητας αέρα αέρα διαιρούμενου
τύπου (split)
Κωδικός αναθεώρησης:

Αποσύνδεση, απομάκρυνση τοπικής αντλίας θερμότητας αέρα αέρα (κλιματιστικό τύπου split) (της
μίας ή και των δύο υπομονάδων), προσωρινή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία,
επανατοποθέτηση και επανασύνδεση στις αρχικές ή σε νέες βάσεις με αντικατάσταση των φθαρμένων
υλικών, ώστε αυτή να καταστεί πλήρως λειτουργική. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται:
1) η εργασία καθαίρεσης και επανεγκατάστασης,
2) το σύνολο των απαιτούμενων μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης,
3) η αντικατάσταση των ψυκτικών σωλήνων και των ηλεκτρικών καλωδίων αν αυτό απαιτειται
(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 146,84
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 58

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.10.2

Καθαίρεση τοπικής αντλίας θερμότητας αέρα αέρα διαιρούμενου τύπου (split)
Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση τοπικής αντλίας θερμότητας αέρα αέρα διαιρούμενου τύπου (split) οποιαδήποτε ισχύος
(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 31,20
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και είκοσι λεπτά
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A.T.

: 59

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.11.3

Τοπική αντλία θερμότητας inverter αέρα - αέρα διαιρούμενου τύπου (split,) θερμανσης ψύξης, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 4,20 kW και SEER > 7,80
Κωδικός αναθεώρησης:

Τοπική αντλία θερμότητας inverter αέρα - αέρα διαιρούμενου τύπου (split,) θερμανσης - ψύξης,
ονομαστικής ψυκτικής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 4,20 kW και SEER > 7,80, κατά το κανονιστικό
πρότυπο 626/2011, ψυκτικού μέσου R32, πλήρως εγκατεστημένη και λειτουργική στην οποία
συμπεριλαμβάνονται:
1) προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εσωτερικής, εξωτερικής μονάδας και ασύρματου
χειριστηριου,
2) κατασκευή του απαιτούμενου ψυκτικού δικτύου από ειδικούς χαλκοσωλήνες κατάλληλης διαμέτρου,
3) τοποθέτηση σωλήνα απαγωγής νερού από την εσωτερική μονάδα,
4) ηλεκτρική σύνδεση της μονάδος σε κυτίο διακλάδωσης υφιστάμενου ηλεκτρικού κυκλώματος με
καλώδιο ΝΥΑ 3x2,5mm μήκους έως 10m,
5) όλες οι απαιτούμενες βάσεις (επιτοίχιες ή οροφής), υλικά στεραίωσης και το σύνολο των
απαιτούμενων μικροϋλικών,
6)
η διάνοιξη
των :απαιτούμενων
οπών στην τοιχοποιία για την διέλευση των απαιτούμενων ψυκτικών
Ευρώ
(Αριθμητικά)
1.298,49
και ηλεκτρικών αγωγών καθώς και η αποκατάσταση των οπών με τσιμεντοκονίαμα.
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ενενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά
(Τεμ.)
A.T.
: 60
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8622.4.1

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής σ
υνδέσεως διαμέτρου 2 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 12

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής
συνδέσεως αποτελούμενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα
τρίοδης βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία
(1 τεμ)
8622.4. 1 Διαμέτρου 2 1/2 ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 511,78
(Ολογράφως) : πεντακόσια έντεκα και εβδομήντα οκτώ λεπτά
A.T.

: 61

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν4596.12

Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ25
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ25 δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι τόπου
και εργασία τοποθέτησης στο έδαφος σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 62,15
(Ολογράφως) : εξήντα δύο και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

: 62

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν5858.5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ κλιματατισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Ηλεκτρικός Πίνακας στεγανού τύπου
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα έχει διαστάσεις 900 x900 x 300 (Π x Υ x B) και θα περιλαμβάνει πλάτη
πίνακα 900 x 900 (Π x Υ), , αυτοματικά,μικρορελέ σύμφωνα με τις εισόδους και τις εξόδους του
plc, αντικεραυνική προστασία καθώς και τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα του πίνακα. Στην τιμή
θα περιλαμβάνεται :

1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του
έργου του ηλεκτρικού πίνακα και του ανωτέρω εξοπλισμού.
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2. Η πλήρη στήριξη, εγκατάσταση και συναρμολόγηση του ανωτέρω εξοπλισμού μαζί με τους
κατάλληλους ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαφυγής.

3. Η πραγματοποίηση των συνδέσεων του εξοπλισμού και των απαραίτητων καλωδιώσεων και γειώσεων.
4. Οι δοκιμές και η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.
Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να έχουν την ικανότητα σύνδεσης με το ενιαίο σύστημα γείωσης, δεν
πρέπει να εμποδίζουν ή να διακόπτουν την συνεχή λειτουργία της ηλεκτρικής παροχής και να μην
αυξάνουν την αντίσταση της υπό προστασίας γραμμής. Οι διατάξεις θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες
με μηχανισμό απομόνωσης από το δίκτυο σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαρροές ρεύματος προς την
γείωση. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται :

Ευρώ
(Αριθμητικά) : 1.796,84
( 1 τεμ(Ολογράφως)
)
: χίλια επτακόσια ενενήντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 63

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8217.12.3

Αποξήλωση ΚΚΜ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21

Αποξήλωση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με απομάκρυνση όλων των σωληνώσεων και κόψιμο ή
απομοντάρισμα της ΚΚΜ και μεταφορά υλικών για καταστροφή ή ανακύκλωση,
δηλαδή εργασία, προσκόμιση, αποξύλωση,καθαρισμός
(Τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 2.235,50

και μεταφορά.

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε και πενήντα λεπτά
A.T.

: 64

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8542.1.1.1

Στόμιο επιστροφής αέρα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 26

Στόμιο οροφής επιστροφής αέρα με διπλή σειρά πτερυγίων χωρίς ρύθμιση της ποσότητας του αέρα με
δυνατότητα ρύθμισης προς τις τέσσερις κατευθήνσεις ενδεικτικού τύπου ΟΤ 30-2Δ φυρογένη
πλήρως
εγκατεστημένα,
δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως
1
TEM
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 342,71

τοίχου

ή

δαπέδου

και

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα δύο και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: 65

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8543.1.4.1

Στόμιο επιστροφής ή προσαγωγής αέρα 8500χ250 μεγάλου βεληνεκούς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 26

Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο ρυθμιζόμενων πτερυγείων κωνοειδούς
διάταξης 8500χ250 μεγάλου βεληνεκούς 15μ ενδεικτικού τύπου M55 φυρογένη
πλήρως
εγκατεστημένα,
δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως
1 TEM
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 289,64

τοίχου

ή

δαπέδου

και

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα εννέα και εξήντα τέσσερα λεπτά
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A.T.

: 66

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8552.2.10

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ MONOBLOCK 40KW ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Cooling capacity : 31,7 kW /
Heating capacity: 35,4 kW (Boost your capacity up to 210kW by combining 6 units together)
SEER: 4,33 / SCOP: 3,54
Κωδικός αναθεώρησης:

ΓΕΝΙΚΑ :
Το ψυχρό/θερμό νερό θα παράγεται από μια αερόψυκτη αντλία θερμότητας νερού για εξωτερική
τοποθέτηση,
H αντλία θερμότητας θα χρησιμοποιεί το οικολογικό ψυκτικό μέσο R410A που έχει τα πλέον αποδοτικά
θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, και θα είναι εξοπλισμένη με συμπιεστή scroll.

"Εξασφάλιση ποιότητας:
H αντλία θερμότητας θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες :
"Οδηγία μηχανολογικού εξοπλισμού 98/37/EC τροποποιημένη,
"Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/CEE,
"Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/CEE τροποποιημένη και με τις εφαρμόσιμες
συστάσεις των Ευρωπαϊκών standards
"Ασφάλεια μηχανήματος, ηλεκτρικός εξοπλισμός στα μηχανήματα, γενικές οδηγίες : EN 60204-1
"Ραδιενεργές ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές : IEC 61000-3-3
"Αγώγιμες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές : IEC 61000-6-4
"Ηλεκτρομαγνητική αντοχή : IEC 61000-6-2
Η αντλία θερμότητας είναι θα είναι σχεδιασμένη, κατασκευασμένη και ελεγμένη σε εργοστάσιο με
σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας
πιστοποιημένο κατά ISO 14001. Οι δημοσιευμένες αποδόσεις του μηχανήματος θα έχουν πιστοποιηθεί
από τη Eurovent.

Όλες οι μονάδες θα υποβάλλονται σε πολλαπλούς ελέγχους αντοχής που θα αφορούν : τον πλήρη έλεγχο
καλής λειτουργίας (run test) στο εργοστάσιο, την αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον, την γήρανση
των υλικών λόγω καταπονήσεων και την αντικραδασμική ανθεκτικότητα της μονάδας σε δυσμενείς
συνθήκες μεταφοράς.

"Χαρακτηριστικά Λειτουργίας
Ψυκτική απόδοση κατά EN14511: 39,8 kW
Απορροφούμενη ισχύς : 13,6 kW
EER: 2,92
Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού στον εξατμιστή: 12/7 oC
Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35 oC
Θερμική απόδοση κατά EN14511: 40,9
Απορροφούμενη ισχύς : 13,2 kW
COP: 3,09
Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού στον εξατμιστή: 40/45 oC
Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 7 oC
Ψυχόμενο μέσο: R-410A
Στάθμη θορύβου: 80 dB(A)

"Συμπιεστής
Ο συμπιεστής θα είναι ερμητικού τύπου scroll με χαμηλά επίπεδα κραδασμών, εξοπλισμένος με:
-2-πολικό ηλεκτροκινητήρα ψυχόμενο από το αέριο αναρρόφησης και με εσωτερικά θερμικά προστασίας.
-Ενεργή προστασία κάθε συμπιεστή έναντι εισόδου υγρού ψυκτικού στην αναρρόφηση και έναντι
υπερθέρμανσης στην κατάθλιψη.
-Πλήρωση με συνθετικά πολυεστερικά λάδια με υαλοθυρίδα ελέγχου στην γραμμή εξισσορόπησης λαδιού
ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος στάθμης λαδιού όταν οι μονάδες βρίσκονται σε ηρεμία.
-Ηλεκτρικό προθερμαντήρα ελαίου για την διατήρηση των σωστών συνθηκών λίπανσης κατά την
εκκίνηση.
-Ηλεκτρονικός έλεγχος από το Pro-Dialog+ για τη διατήρηση του χάρτη λειτουργίας του συμπιεστή,
προστασία υπερθέρμανσης, έλεγχο λειτουργίας του προθερμαντήρα ελαίου και πρεσσοστάτη υψηλής
πίεσης.
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Το επίπεδο χαμηλού θορύβου λειτουργίας και των χαμηλών κραδασμών του μηχανήματος θα
εξασφαλίζονται από αντικραδασμικά στηρίγματα έδρασης του συμπιεστή σε αντικραδασμική βάση.
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με πολύ-κυψελωτό θερμομονωτικό υλικό και θα έχει αντιπαγωτική προστασία που θα εξασφαλίζεται με
ελεγκτή παροχής ρευστού (Flow Switch) όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, και με ηλεκτρικό
προθερμαντήρα ελαίου έως τους -10C όταν η μονάδα δεν λειτουργεί.

"Συμπυκνωτής
"Ανεμιστήρες
-Η μονάδα θα φέρει χαμηλού θορύβου και απευθείας μετάδοσης κίνησης ανεμιστήρες, που θα έχουν
αεροδυναμικά πτερύγια και περιστρεφόμενο κέλυφος για την διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του
ανεμιστήρα. Η φτερωτή θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη. Ο αέρας θα
αποβάλλεται /οριζόντια για τις μονάδες 17-21/ κατακόρυφα για τις μονάδες 26-40/ και οι
ανεμιστήρες θα προστατεύονται με μεταλλικό πλέγμα, επικαλυμμένο με πολυαιθυλένιο.

"Συμπυκνωτής
-Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα είναι εξοπλισμένα με πτερύγια αλουμινίου, μηχανικά συνδεδεμένα σε
εσωτερικά διαμορφωμένους χάλκινους αυλούς. Τα στοιχεία του εναλλάκτη θα προστατεύονται έναντι
φθορών με μεταλλικό πλέγμα, επικαλυμμένο με πολυαιθυλένιο.

"Ψυκτικό κύκλωμα
Το ψυκτικό κύκλωμα θα συμπεριλαμβάνει: φίλτρο ξηραντήρα με αφαιρούμενο κέλυφος, αισθητήρες
πίεσης και θερμοκρασίας, γυαλί ένδειξης υγρού, ένα διακόπτη υψηλής πίεσης με αυτόματη επαναφορά
(reset) και πλήρη ποσότητα ψυκτικού μέσου R-410A..
Το ψυκτικό κύκλωμα θα είναι πλήρως στεγανό. Όλες οι σωληνώσεις και τα ψυκτικά εξαρτήματα θα
είναι συγκολλητά. Οι αισθητήρες πίεσης είναι στερεωμένοι επάνω στις σωληνώσεις και έχουν
εξαλειφθεί παρεμβύσματα σύνδεσης και τριχοειδείς σωλήνες ως πηγές διαρροών.
Κατά τη χειμερινή λειτουργία σε θέρμανση, ο συμπυκνωτής θα ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και
εξωτερικό αισθητήρα θερμότητας για το ρυθμό των αποψύξεων (defrost cycles), ώστε η μονάδα να
λειτουργεί με υψηλό βαθμό απόδοσης σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

"Ηλεκτρικές απαιτήσεις
-Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με ένα εργοστασιακά εγκατεστημένο ηλεκτρικό διακόπτη διακοπής
παροχής ισχύος και θα λειτουργεί στα 400 volts, 3-φασικό ρεύμα, 50 hertz (400 V 10%)
-Το κουτί ελέγχου και αυτοματισμών της μονάδας θα λειτουργεί με τάση 24 V μέγιστο.
"Περίβλημα
-Το περίβλημα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με φινίρισμα πολυεστερικής βαφής φούρνου σε
χρώμα ελαφρύ γκρι (RAL 7035). Τα πλαίσια είναι εύκολα αφαιρούμενα καθώς και οι ανοιγώμενες
θυρίδες του κιβωτίου ελέγχου, εξασφαλίζουν τέλεια επισκεψιμότητα και επιτρέπουν την εύκολη
πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα.

"Έλεγχος μονάδας
-H αντλία θερμότητας πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μικροϋπολογιστή, που θα ελέγχει όλες τις
παραμέτρους λειτουργίας και ασφαλείας της μονάδας με σκοπό να μεγιστοποιήσει την απόδοση της
μονάδας και να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα διακοπής του ψυκτικού κυκλώματος λόγω λάθους. Το
σύστημα ασφαλείας θα διασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:
-Προστασία έναντι πολλαπλών εκκινήσεων του συμπιεστή μέσω αποπροσαρμοζόμενου αλγορίθμου ελέγχου
που ρυθμίζει την θερμοκρασία εξόδου του ψυχρού νερού. Οι ψύκτες θα μπορούν να λειτουργούν με
ελάχιστη χωρητικότητα νερού στο υδραυλικό δίκτυο 3,5 λίτρα νερού ανά kW ψυκτικού φορτίου.
-Βελτιστοποίηση της πίεσης λειτουργίας του συμπιεστή με κυμαινόμενο σημείο ρύθμισης με βάση την
εξωτερική θερμοκρασία και το θερμικό φορτίο με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
-Αυτόματη αποφόρτιση του συμπιεστή όταν εντοπιστεί μία υπερβολική υψηλή πίεση συμπύκνωσης για
την αποφυγή της διακοπής λειτουργίας της μονάδος από πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης.

"Χειριστήριο ελέγχου
-Ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου που θα περιλαμβάνει ενδείξεις και λυχνίες ελέγχου της
κατάστασης και τυχόν σφαλμάτων, δύο αριθμητικούς δείκτες, ένα σχηματικό διάγραμμα του συστήματος
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-Το χειριστήριο θα επιτρέπει:
"Προβολή των θερμοκρασιών εισόδου/εξόδου του νερού και του εξωτερικού αέρα, των πιέσεων και των
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"On/off της μονάδας
"Εναλλαγή σε δεύτερο σημείο ρύθμισης (unoccupied mode)
"Νυχτερινή Λειτουργία σε μειωμένη ισχύ και με σημαντικά χαμηλότερη στάθμη θορύβου
"Έλεγχος απορροφουμένης ισχύς (demand limitation)
-Το χειριστήριο θα επιτρέπει τις ακόλουθες λειτουργίες :
"Λειτουργία on/off βασισμένη στην εξωτερική θερμοκρασία
"Ρύθμιση θερμοκρασίας εξόδου βασισμένο στην θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα ή στη θερμοκρασία
επιστροφής του νερού
"Παραλληλισμός λειτουργίας δύο ψυκτών με εξισορρόπηση χρόνου λειτουργίας αυτών (master/slave
control). (Θα απαιτείται μόνο ένας αισθητήρας νερού για τον έλεγχο της θερμοκρασία του συλλέκτη
προσαγωγής)

"Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας
-H αντλία θερμότητας θα περιλαμβάνει εισόδους ελέγχου που θα επιτρέπουν :
"On/off της μονάδας
"Επιλογή Ψύξης-Θέρμανσης
"Έλεγχος απορροφούμενης ισχύς (demand limitation) (one stage)
"Εναλλαγή σε δεύτερο σημείο ρύθμισης (unoccupied mode)
"Επαφή ασφαλείας και διακόπτης λειτουργίας της μονάδος
-H αντλία θερμότητας θα περιλαμβάνει εξόδους ελέγχου που θα επιτρέπουν:
"Σήμα ότι η μονάδα είναι έτοιμη να ξεκινήσει
"Σήμα για την ύπαρξη δυσλειτουργίας (alert)
"Σήμα για την ύπαρξη βλάβης (alarm)
"Έλεγχος αντλίας νερού (μονή ή διπλή αντλία νερού με αυτόματη εναλλαγή)
Το απομακρυσμένο χειριστήριο ελέγχου θα μπορεί να εγκατασταθεί έως 300 μέτρα μακριά από τη
μονάδα με τη βοήθεια ενός εξωτερικού μετ/τη 220V/24V που θα εγκαταστήσει ο τεχνικός στο πεδίο.

"Ψυχροστάσιο
-Το ψυχροστάσιο θα είναι ενσωματωμένο στο πλαίσιο της μονάδας χωρίς να μεγαλώνουν οι διαστάσεις
της και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: αφαιρούμενο φίλτρο οθόνης, δοχείο διαστολής,
φυγοκεντρική αντλία νερού με τριφασικό κινητήρα εξοπλισμένη με ενσωματωμένη προστασία
υπερθέρμανσης, ηλεκτρονικός διακόπτης ροής νερού, βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη στα 4 bar, βάνα
ρύθμισης της παροχής νερού. Ένας μετρητής πίεσης και μία σειρά βανών επιτρέπουν μετρήσεις της
διαφορικής πίεσης : της αντλίας νερού, της απώλειας πίεσης του εξατμιστή, της απώλειας πίεσης
του φίλτρου.
-Για τη μείωση των κραδασμών και της μετάδοσης θορύβου η αντλία νερού θα μονωθεί από το σώμα του
ψύκτη και τις σωληνώσεις νερού με αντιδονητικά στηρίγματα και αντισταθμιστές διαστολής.
-Αντιπαγωτική προστασία έως τους -10C θα εξασφαλίζεται από ηλεκτρικές αντιστάσεις (24 volt) και
η αντλία νερού θα ξεκινάει αυτόματα από μία διάταξη ασφαλείας σε περίπτωση κινδύνου σχηματισμού
πάγου.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 15.813,94
-Έλεγχος έλλειψης νερού ή χαμηλής πίεσης
(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια δέκα τρία και ενενήντα τέσσερα λεπτά
πλήρως
εγκατεστημένα,
δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα
μικροϋλικά
A.T.
: 67 επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως
1 TEM
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8557.1.11

τοίχου

ή

δαπέδου

και

Αυτόνομη κεντρική κλιματιστική μονάδα παροχής 2,2 m^3/s με θερμαντικό στοιχείο 70kw
και ψυκτικό 60kw. συντελεστη ανακυκλοφορίας αέρα και ανάκτησης στην θέρμανση και
ψύξη 0.6 και ειδική απορόφηση ισχύος 1,8 kws/m^3
Κωδικός αναθεώρησης:

Γενικά
Οι Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες θα είναι διαιρούμενες αποτελούμενες από επάλληλα τυποποιημένα
τμήματα δυνάμενα να συναρμολογηθούν μεταξύ τους με κοχλίες είτε στο εργοστάσιο κατασκευής τους
είτε επί τόπου στο έργο.
Το κάθε ένα από τα τεμάχια θα περιέχει τα κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού του εξαρτήματα
και συσκευές, οι οποίες θα περιέχονται μέσα σε μεταλλικό κέλυφος ομοιόμορφης κατασκευής για όλα
τα τμήματα της μονάδος.

Το κέλυφος της μονάδος θα είναι κατασκευασμένο από το εργοστάσιο με διπλά τοιχώματα από
γαλβανισμένη λαμαρίνα, μονωτικό υλικό πλήρωσης από υαλοβάμβακα πάχους 60mm και πυκνότητας 20-30
Kgr/m3
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Το πάχος των χαλυβδόφυλλων θα είναι 0,8 mm για το εξωτερικό φύλλο και 0,8 mm για το εσωτερικό.
H όλη κατασκευή εξωτερικά θα είναι βαμμένη με εποξειδική πολυεστερική πούδρα με ηλεκτροστατική
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βαφή σε μια στρώση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εποξειδικού υλικού.
Και τα δύο φύλλα θα έχουν στραντζαρισμένα χείλη με διαμορφωμένα, το εσωτερικό χείλος κατά τρόπο
που να επιτρέπει την τοποθέτηση του κατάλληλου στεγανοποιητικού.
Οι συνδέσεις των τοιχωμάτων θα γίνουν με κοχλίες.
Οι γωνιακές συνδέσεις θα γίνουν με προφίλ χυτό αλουμινίου ώστε να εξασφαλίζει στεγανή σύνδεση μα
τον σκελετό της μονάδας..
Η στήριξη του κελύφους θα γίνεται πάνω σε βάση από σκυρόδεμα με τη μεσολάβηση περιμετρικών ή
εγκάρσιων δοκών από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2,0 mm τουλάχιστον και κοχλίες
στερέωσης.
Το κέλυφος θα έχει πόρτες με πλάτος ικανό προς επίσκεψη του εσωτερικού της Κ.Κ.Μ. Η κατασκευή
τους θα είναι παρόμοια με τα τοιχώματα του κελύφους για να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα . Οι
πόρτες θα έχουν μεντεσέδες και κλείστρα και η τοποθέτησή τους θα είναι τέτοια, ώστε να
σφραγίζουν με την πίεση του αέρα.

Η όλη κατασκευή θα είναι αεροστεγής, ώστε να εμποδίζεται ή διαρροή αέρα ή θορύβου.
Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι γαλβανισμένες και σε όλους τους αρμούς θα υπάρχει
στεγανοποιητικό παρέμβυσμα. Τα ανοίγματα για σύνδεση με τους αεραγωγούς θα έχουν προβλεφθεί από
το εργοστάσιο, καθώς επίσης και τα
μικρά ανοίγματα για σωλήνες και καλώδια τα οποία θα φέρουν κατάλληλο στεγανοποιητικό ελαστικό
δακτύλιο.

Η ηχητική συμπεριφορά των τοιχωμάτων του κελύφους θα έχει τις παρακάτω ελάχιστες αποδόσεις
σχετικά με την απώλεια στη μεταβίβαση του ήχου. (transmission loss : tl) κατά ISO 140 ή 52210 ή
ESTM E 90-90:
125 dB250 dB500 dB1000 dB2000 dB4000 dB8000 dB
19 19 20 22 21 30 36
Η κατασκευή των μονάδων θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 1886. Συγκεκριμένα η ακαμψία κάθε μονάδος
(βέλος κάμψης) θα εμπίπτει στην κατηγορία 1 που αντιστοιχεί σε μέγιστο βέλος κάμψης 4mm/m για
τις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας του ανεμιστήρα κάθε μονάδας.
Αντίστοιχα η αεροστεγανότητα κάθε μονάδος θα εμπίπτει στην κλάση 2 που αντιστοιχεί σε μέγιστη
διαρροή 0,44 l/s.m2 για υποπίεση 400 Pa και 0,63 l/s.m2 για υποπίεση 700Pa.
Το μονωτικό υλικό πλήρωσης των τοιχωμάτων θα ανήκει στην κατηγορία 2 εφ' όσον θα είναι
υαλοβάμβακας με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας από 0,5? 1 W x m2 x K-1
Γενικά η ελάχιστη κατηγοριοποίηση των μονάδων κατά Eurovent θα είναι αντίστοιχη του T2 TB2 F9 L2
D1.

Στην περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης των μονάδων, θα καλύπτεται από ειδικό κάλυμμα από
πισσόχαρτο και θα περιλαμβάνει ανοξείδωτες βίδες σύνδεσης των πάνελ.

Η τυπική Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα θα αποτελείται από τα πιο κάτω τμήματα :
α.Τμήμα ανεμιστήρων προσαγωγής
Το τμήμα θα περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με πτερύγια με κλίση προς
τα εμπρός για συνολικές στατικές πιέσεις μέχρι τα 750Pa ενώ πίσω για μεγαλύτερες στατικές
πιέσεις. Σε περίπτωση που η συνολική στατική πίεση ξεπερνάει τα 1100Pa τότε θα πρέπει να
επιλέγεται ανεμιστήρας με πτερύγια αεροδυναμικά κεκλιμένα προς τα πίσω. Οι ανεμιστήρες θα είναι
φυγοκεντρικοί διπλού πλάτους, διπλής αναρρόφησης, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι για
αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία. Τα έδρανα του άξονα θα φέρουν ένσφαιρους τριβείς
αυτοευθυγραμμιζόμενου τύπου, αυτολίπαντους, κατάλληλους για διάρκεια ζωής 100.000 ωρών.
Ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ασύγχρονο με βραχυκυκλωμένο δρομέα, προστασίας IP-44 κατάλληλο για 400
V/230 V, 50 Hz που θα εδράζεται στο εσωτερικό της μονάδας σε κοινή ρυθμιζόμενη αντικραδασμική
βάση με τον ανεμιστήρα.

Η μετάδοση της κινήσεως θα γίνεται με ατέρμονες κωνικούς ιμάντες και αυλακοφόρες τροχαλίες, με
την τροχαλία του κινητήρα μεταβλητής διαμέτρου για την ευχερή κατά +10% μεταβολή των ονομαστικών
στροφών επί τόπου του έργου χωρίς αλλαγή των τροχαλιών.
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Η ισχύς του κινητήρα θα είναι κατά 20% τουλάχιστον μεγαλύτερη της απαιτούμενης για την κίνηση
του ανεμιστήρα στις ονομαστικές συνθήκες παροχής και εξωτερικής στατικής πιέσεως κάθε μονάδας.
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εύκαμπτου αεραγωγού από πλαστικοποιημένο, ύφασμα ανθεκτικό στην υγρασία, στη θερμοκρασία και
στους μικροοργανισμούς.
Στην πόρτα επίσκεψης του συγκροτήματος θα προστίθεται και ειδικό πλέγμα προστασίας του κινητήρα
για αποφυγή ατυχημάτων.

β.Τμήμα ανεμιστήρα επιστροφής
Θα είναι αντίστοιχο με εκείνο του ανεμιστήρα προσαγωγής της παραπάνω παραγράφου.
γ.Τμήμα θερμικής επεξεργασίας του αέρα (Τμήμα στοιχείων)
Αυτό θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :
oΘερμαντικό στοιχείο που θα λειτουργεί με ζεστό νερό, κατασκευασμένο από χάλκινους σωλήνες με
πτερύγια από αλουμίνιο, που θα στερεώνονται στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση. Η μετωπική
επιφάνεια του στοιχείου θα είναι επαρκής, ώστε όλη η παροχή του αέρα να περνάει μέσα από αυτή με
ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 4 m/sec (ή όχι μεγαλύτερη από 2,5 m/sec, όταν το θερμαντικό στοιχείο
και το ψυκτικό στοιχείο βρίσκονται σε κοινό κιβώτιο).
oΗ διάμετρος των σωλήνων του στοιχείου, ο αριθμός των σειρών τους (rows), ο αριθμός των
κυκλωμάτων ως και η πυκνότητα των πτερυγίων θα είναι τέτοιες, ώστε το στοιχείο να έχει την
ικανότητα που καθορίζεται στα σχέδια, για πτώση πίεσης του ζεστού νερού όχι μεγαλύτερη από αυτή
που αναγράφεται στο σκίτσο συναρμογής της μονάδας.
oΨυκτικό στοιχείο που θα λειτουργήσει με κρύο νερό, κατασκευασμένο από χάλκινους σωλήνες, με
πτερύγια από αλουμίνιο, που θα στερεώνονται στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση. Η μετωπική
επιφάνεια του στοιχείου θα είναι επαρκής, ώστε όλη η παροχή αέρα να περνάει μέσα από αυτή με
ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 2,5 m/sec.
oΗ διάμετρος των σωλήνων του στοιχείου, ο αριθμός των σειρών τους (rows), ο αριθμός των
κυκλωμάτων όπως και η πυκνότητα των πτερυγίων θα είναι τέτοιος, ώστε το στοιχείο να έχει την
ικανότητα που καθορίζεται στα σχέδια, με πτώση πίεσης του κρύου νερού όχι μεγαλύτερη από αυτή
που αναγράφεται στο σκίτσο συναρμογής της μονάδας.
oΥγραντήρα ατμού: Η ύγρανση ατμού θα επιτυγχάνεται με την λειτουργία αυτόνομης μονάδας παραγωγής
ατμού η οποία θα συνδέεται με την μονάδα με ανοξείδωτους αυλούς.
oΛεκάνη συγκέντρωσης : Κάτω από το τμήμα στοιχείων και υγραντήρα (cοiΙ section) θα υπάρχει
λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, η οποία θα είναι κατασκευασμένη, επίσης από ανοξείδωτη
λαμαρίνα πάχους 1,25 mm. τουλάχιστον. Πριν τη σύνδεση με την αποχέτευση θα δημιουργηθεί παγίδα U
από χαλκοσωλήνα Φ 32 mm. Η μέγιστη μετωπική ταχύτητα του αέρα στα στοιχεία δεν θα υπερβαίνει τα
2,5 m/sec. Θα τοποθετηθούν κατάλληλα, ταινίες στεγανοποίησης που να αποκλείουν την παράκαμψη (by
pass) των στοιχείων από αέρα.
oΔιαχωριστή σταγονιδίων (droplet eliminator) από υλικό βραδυνόμενης καύσης (flame retardant)
κατά προτίμηση , για τα τμήματα στοιχείου που περιλαμβάνουν και υγραντήρα.

δ.Κιβώτιο Ανάμιξης - Φίλτρων
Το κιβώτιο θα φέρει στόμια σύνδεσης των αεραγωγών νωπού αέρα και αέρα που ανακυκλοφορεί, με
διαφράγματα (ντάμπερ) και στα δύο ανοίγματα (δύο ομάδες).
Τα διαφράγματα κάθε ομάδας θα είναι πολύφυλλα, θα εξασφαλίζουν πρακτικά απόλυτη αεροστεγανότητα
με την βοήθεια στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων από καουτσούκ στις ακραίες θέσεις (και στα
πτερύγια και στο περίβλημα) τους, όπως επίσης και την ελάχιστη αντίσταση λόγω του αεροδυναμικού
σχεδιασμού που θα έχουν.
Θα είναι συνδεδεμένα με σύστημα μοχλών με τους οποίους θα επιτυγχάνεται η αντίστροφη κίνηση των
διαφραγμάτων νωπού αέρα και αέρα που ανακυκλοφορεί (μεταξύ τους) δια μέσου κατάλληλα
ασφαλιζόμενου συστήματος μεταλλικών ράβδων.
Τα φίλτρα θα είναι διατεταγμένα μέσα στο κιβώτιο σε γωνιακή διάταξη και θα είναι όπως
προδιαγράφονται παρακάτω.
Το σύστημα μοχλών και ο τελικός άξονας, θα φέρουν τις αναγκαίες διατάξεις και θα είναι κατάλληλα
για χειροκίνητη λειτουργία του ντάμπερ και θα προβλέπεται στερέωση σε οποιαδήποτε θέση ή για
λειτουργία με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα διαφραγμάτων.

ε.Διπλό κιβώτιο ανάμιξης και φίλτρων
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Ίδιο με το ανωτέρω με την διαφορά τριών πολύφυλλων διαφραγμάτων, εκ των οποίων το καθένα (λήψης
νωπού αέρα, απόρριψης και επικοινωνίας των δύο κιβωτίων) θα είναι εφοδιασμένο με ντάμπερ.
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Οι επίπεδες πλάκες του εναλλάκτη θα είναι από αλουμίνιο, με ειδική διαμόρφωση για επίτευξη
στιβαρής κατασκευής και υψηλού βαθμού απόδοσης. Η συναρμογή των πλακών θα γίνεται με τρόπο ώστε
να επιτυγχάνεται τέλεια στεγανότητα και να αποφεύγεται η οξείδωση των άκρων.
Το σύνολο των πλακών θα περιβάλλεται από πλαίσιο αλουμινίου η από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με
παρεμβολή στεγανοποιητικού υλικού για την επίτευξη τέλειας στεγανότητας μεταξύ των δύο ρευμάτων
αέρα. Οι πλάκες εναλλαγής θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία (εφ' όσον απαιτείται).
Ο εναλλάκτης θα εγκατασταθεί διαγώνια μέσα σε κιβώτιο, με διαστάσεις που να ταιριάζουν με αυτές
της κλιματιστικής μονάδας στην οποία θα προσαρμοσθεί.
Ο εναλλάκτης από την μια πλευρά θα συνδέεται με την είσοδο του τμήματος θερμικής επεξεργασίας
αέρα και την έξοδο του ανεμιστήρα επιστροφής-απόρριψης και από την άλλη πλευρά θα έχει στόμια
για την σύνδεση του με τους αεραγωγούς φρέσκου αέρα και απόρριψης. Τα στόμια αυτά θα είναι
εφοδιασμένα με dampers.
Το κιβώτιο στο οποίο θα εγκατασταθεί ο εναλλάκτης θα έχει πλευρικά τοιχώματα αφαιρετά για
επίσκεψη και πλύσιμο του εναλλάκτη. Το κάτω μέρος του κιβωτίου θα διαμορφώνεται σε ανοξείδωτη
λεκάνη (μια ή περισσότερες ανάλογα με την διάταξη της μονάδας) για συγκέντρωση των συμπυκνωμάτων
και των νερών από το πλύσιμο του εναλλάκτη. Η λεκάνη θα είναι εφοδιασμένη με στόμιο αποχέτευσης.

η.Τμήμα Φίλτρων
Το πλαίσιο που θα εδράζονται τα φίλτρα θα είναι από ισχυρή ανοξείδωτη λαμαρίνα με τις ενισχύσεις
που χρειάζονται. Τα φίλτρα θα μπαίνουν μέσα στα κιβώτια συρταρωτά στις πιο κατάλληλες θέσεις για
την συντήρηση, και θα έχουν κάλυμμα και παρέμβυσμα από λάστιχο.
Τα φίλτρα θα είναι μέσα στο κιβώτιο σε κατάλληλη διάταξη και θα είναι από συνθετικό υλικό. Στο
κιβώτιο των φίλτρων απαραίτητα θα υπάρχει πόρτα για την συντήρηση και επίσκεψη αυτών.
Η συνολική επιφάνεια των φίλτρων θα είναι αρκετή ώστε η παροχή αέρα της συσκευής, που
προδιαγράφεται, να περνάει απ' αυτά με μετωπική ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 2,8 m/sec.
Σε κάθε μονάδα θα υπάρχουν τα προφίλτρα και τα τελικά φίλτρα.
Τα προφίλτρα θα είναι μιας χρήσεως, κατηγορίας κατά την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση (EUROVENT CLASS),
όπως καθορίζεται παρακάτω, δηλαδή κατά περίπτωση :
EU4, δηλαδή με αποτελεσματικότητα κατά Dust Spot (DUST SCOT EFFICIENCY) 25 έως 30% κατά την
δοκιμή EUROVENT 4/4 και αρχική αντίσταση 60 Pa για μετωπική ταχύτητα διόδου 2,5 m/sec, από
ύφασμα μίγματος βαμβακερών και συνθετικών ινών.
Τα τελικά φίλτρα θα είναι τύπου BAG FILTERS, κατηγορίας κατά την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση (EUROVENT
CLASS) όπως καθορίζεται παρακάτω δηλαδή κατά περίπτωση :
EU8, δηλαδή με απόδοση 90 έως 95% κατά την δοκιμή DUST SPOT EFFICIENCY που μετριέται με την
δοκιμή EUROVENT 4/4 και αρχική αντίσταση 50 Pa για μετωπική ταχύτητα 2,5 m/sec, από υαλοβάμβακα,
με μήκος θυλάκων φίλτρου 635 mm για τις μονάδες χειρουργείων, εντατικής θεραπείας κλπ, χώρων που
η παροχή αέρα γίνεται με απόλυτα φίλτρα.
Θα προβλέπεται και διαφορικό πιεσόμετρο για ενδείξεις της καθαρότητας των φίλτρων και για
σήμανση στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ειδοποίησης όταν το Δρ υπερβεί ορισμένο όριο
που σημαίνει ανάγκη για καθαρισμό των φίλτρων.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 31.040,52

θ.Συναρμολόγηση
τμημάτων
(Ολογράφως)
: τριάντα μία χιλιάδες σαράντα και πενήντα δύο λεπτά
Το κάθε τμήμα των μονάδων θα είναι πλήρως συναρμολογημένο από το εργοστάσιο κατασκευής των
μονάδων.
A.T.
: 68
Τα τμήματα μεταξύ τους, ανάλογα με το μέγεθος της μονάδος και την ευκολία εισκόμισής της θα
συναρμολογηθούν
είτε στο Ανιχνευτές
εργοστάσιο
είτε και
επίΕπιτηρητές
τόπου του
έργου. Ασφάλεια και υψηλή αισθητική
Άρθρο
: ΑΤΗΕ Ν5.3.1
κίνησης
παρουσίας
Κωδικός
αναθεώρησης:
Η συναρμολόγηση θα γίνεται
εσωτερικά
των μονάδων ΗΛΜ
για 46
την πλήρη αεροστεγανότητα αυτών με την
βοήθεια
ελασμάτων
τα
οποία
θα
προμηθεύονται
από
τον
κατασκευαστή.
Ανιχνευτές κίνησης και Επιτηρητές παρουσίας Ασφάλεια και υψηλή αισθητική.
Γωνία ανίχνευσης 220o, εύρος ανίχνευσης 16 m (ευθεία και πλευρικά του ανιχνευτή), απευθείας
έλεγχος ωμικών λαμπτήρων ισχύος 3.680 W. Με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας 0,5 - 300 lux, για
πλήρως
εγκατεστημένα,
δηλαδήή στοιχεία,
τοίχου
ή απενεργοποίηση
δαπέδου και του φωτισμού,
ενεργοποίηση
σε συνθήκες ημέρας
νύχτας και στηρίγματα
χρονοκαθυστέρηση
στην
μικροϋλικά
επί τόπουμε
και
εργασία
μετά την ανίχνευση,
εύρος
από εγκαταστάσεως
10 sec έως 30 min. Δυνατότητα παραλληλισμού πολλαπλών
1 TEM
ανιχνευτών
για την κάλυψη μεγαλύτερης επιφάνειας, μόνιμης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης για
4 ώρες, καθώς και λειτουργία προσομοίωσης παρουσίας μέσω ασύρματου χειριστηρίου ενδικτεικός
τύπος MasteLINE 220 ABB.
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Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο εκτέλεσης του έργου του αισθητηρίου μέτρησης εντάσεως ρεύματος και των απαραιτήτων
εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης.
(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 73,36
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και τριάντα έξι λεπτά
A.T.

: 69

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.01.01

Μετατροπή φωτιστικού σώματος φθορισμού, ενός λαμπτήρα σχήματος Τ8 μήκους 60 εκ.,
σε φωτιστικό σώμα LED με λαμπτήρα 60 εκ. ισχύος 8 W και απόδοσης 900 lm
Κωδικός αναθεώρησης:

Μετατροπή φωτιστικού σώματος φθορισμού, ενός λαμπτήρα σχήματος Τ8 μήκους 60 εκ., σε φωτιστικό
σώμα LED με λαμπτήρα 60 εκ. ισχύος 8 W και απόδοσης 900 lm (ελαχιστης απόδοσης 110 lumen/W),
λευκού φωτός θερμοκταίας 4000 βαθμών kelvin, οροφής ή ανηρτημένο, επί τόπου στην εγκατάσταση
άνευ καθαίρεσης, με αποσύνδεση του balanst, ανακατασκευή του εσωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος με
καταληλη συνδεσμολογια με καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ διατομής 1,5mm2, αντικατάσταση των βάσεων των
λαμπτήρων αν απαιτείται, αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους τύπου LED των 60 εκ. ελαχιστης
απόδοσης 110 lumen/W και συνολικής απόδοσης 900 lm μετά της περισυλλογής προς ανακύκλωση των
παλαιών λαπτήρων, βάσεων, καλωδίων και λοιπών εξαρτημάτων. Πλήρης εργασία, υλικά και μικρουλικά
κατασκευεύης ήτοι λαμπτήρες LED Τ8 60εκ απόδοσης 110 lumen/W, ηλεκτρικά καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ
διατομής 1,5mm2, βάσεις φωτιστικών. Φωτιστικό έτοιμο, εγκατεστημένο και λειτουργικό.

(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 7,95
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα πέντε λεπτά
A.T.

: 70

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.01.03

Μετατροπή φωτιστικού σώματος φθορισμού, τεσσάρων λαμπτήρων σχήματος Τ8 μήκους
60 εκ., σε φωτιστικό σώμα LED με λαμπτήρες 60 εκ. ισχύος 8 W και απόδοσης 900 lm
Κωδικός αναθεώρησης:

Μετατροπή φωτιστικού σώματος φθορισμού, τεσσάρων λαμπτήρων σχήματος Τ8 μήκους 60 εκ., σε
φωτιστικό σώμα LED με λαμπτήρες 60 εκ. ισχύος 8 W και απόδοσης 900 lm (ελαχιστης απόδοσης 110
lumen/W), λευκού φωτός θερμοκταίας 4000 βαθμών kelvin, οροφής ή ανηρτημένο, επί τόπου στην
εγκατάσταση άνευ καθαίρεσης, με αποσύνδεση του balanst, ανακατασκευή του εσωτερικού ηλεκτρικού
κυκλώματος με καταληλη συνδεσμολογια με καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ διατομής 1,5mm2, αντικατάσταση των
βάσεων των λαμπτήρων αν απαιτείται, αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους τύπου LED των 60 εκ.
ελαχιστης απόδοσης 110 lumen/W και συνολικής απόδοσης 900 lm μετά της περισυλλογής προς
ανακύκλωση των παλαιών λαπτήρων, βάσεων, καλωδίων και λοιπών εξαρτημάτων. Πλήρης εργασία, υλικά
και μικρουλικά κατασκευεύης ήτοι λαμπτήρες LED Τ8 60εκ απόδοσης 110 lumen/W, ηλεκτρικά καλώδια
ΝΥΑ ή ΝΥΜ διατομής 1,5mm2, βάσεις φωτιστικών. Φωτιστικό έτοιμο, εγκατεστημένο και λειτουργικό.

(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 25,83
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα τρία λεπτά
A.T.

: 71

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.01.12

Μετατροπή φωτιστικού σώματος φθορισμού, δύο λαμπτήρων σχήματος Τ8 μήκους 120 εκ.,
σε φωτιστικό σώμα LED με λαμπτήρες 120 εκ. ισχύος 16 W και απόδοσης 1800 lm.
Κωδικός αναθεώρησης:

Μετατροπή φωτιστικού σώματος φθορισμού, δύο λαμπτήρων σχήματος Τ8 μήκους 120 εκ., σε φωτιστικό
σώμα LED με λαμπτήρες 120 εκ. ισχύος 16 W και απόδοσης 1800 lm (ελαχιστης απόδοσης 110 lumen/W),
λευκού φωτός θερμοκταίας 4000 βαθμών kelvin, οροφής ή ανηρτημένο, επί τόπου στην εγκατάσταση
άνευ καθαίρεσης, με αποσύνδεση του balanst, ανακατασκευή του εσωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος με
καταληλη συνδεσμολογια με καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ διατομής 1,5mm2, αντικατάσταση των βάσεων των
λαμπτήρων αν απαιτείται, αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους τύπου LED των 120 εκ. ελαχιστης
απόδοσης 110 lumen/W και συνολικής απόδοσης 1800 lm μετά της περισυλλογής προς ανακύκλωση των
παλαιών λαπτήρων, βάσεων, καλωδίων και λοιπών εξαρτημάτων. Πλήρης εργασία, υλικά και μικρουλικά
κατασκευεύης ήτοι λαμπτήρες LED Τ8 120 εκ απόδοσης 110 lumen/W, ηλεκτρικά καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ
διατομής 1,5mm2, βάσεις φωτιστικών. Φωτιστικό έτοιμο, εγκατεστημένο και λειτουργικό.
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(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 17,88
(Ολογράφως) : δέκα επτά και ογδόντα οκτώ λεπτά
A.T.

: 72

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.01.21

Μετατροπή φωτιστικού σώματος φθορισμού, ενός λαμπτήρα σχήματος Τ8 μήκους 150 εκ.,
σε φωτιστικό σώμα LED με λαμπτήρες 150 εκ. ισχύος 20 W και απόδοσης 2300 lm.
Κωδικός αναθεώρησης:

Μετατροπή φωτιστικού σώματος φθορισμού, ενός λαμπτήρα σχήματος Τ8 μήκους 150 εκ., σε φωτιστικό
σώμα LED με λαμπτήρα 150 εκ. ισχύος 20 W και απόδοσης 2300 lm (ελαχιστης απόδοσης 110 lumen/W),
λευκού φωτός θερμοκταίας 4000 βαθμών kelvin, οροφής ή ανηρτημένο, επί τόπου στην εγκατάσταση
άνευ καθαίρεσης, με αποσύνδεση του balanst, ανακατασκευή του εσωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος με
καταληλη συνδεσμολογια με καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ διατομής 1,5mm2, αντικατάσταση των βάσεων των
λαμπτήρων αν απαιτείται, αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους τύπου LED των 150 εκ. ελαχιστης
απόδοσης 110 lumen/W και συνολικής απόδοσης 2300 lm μετά της περισυλλογής προς ανακύκλωση των
παλαιών λαπτήρων, βάσεων, καλωδίων και λοιπών εξαρτημάτων. Πλήρης εργασία, υλικά και μικρουλικά
κατασκευεύης ήτοι λαμπτήρες LED Τ8 150 εκ απόδοσης 110 lumen/W, ηλεκτρικά καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ
διατομής 1,5mm2, βάσεις φωτιστικών. Φωτιστικό έτοιμο, εγκατεστημένο και λειτουργικό.

(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 14,90
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα λεπτά
A.T.

: 73

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.01.22

Μετατροπή φωτιστικού σώματος φθορισμού, δύο λαμπτήρων σχήματος Τ8 μήκους 150 εκ.,
σε φωτιστικό σώμα LED με λαμπτήρες 150 εκ. ισχύος 20 W και απόδοσης 2300 lm.
Κωδικός αναθεώρησης:

Μετατροπή φωτιστικού σώματος φθορισμού, δύο λαμπτήρων σχήματος Τ8 μήκους 150 εκ., σε φωτιστικό
σώμα LED με λαμπτήρες 150 εκ. ισχύος 20 W και απόδοσης 2300 lm (ελαχιστης απόδοσης 110 lumen/W),
λευκού φωτός θερμοκταίας 4000 βαθμών kelvin, οροφής ή ανηρτημένο, επί τόπου στην εγκατάσταση
άνευ καθαίρεσης, με αποσύνδεση του balanst, ανακατασκευή του εσωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος με
καταληλη συνδεσμολογια με καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ διατομής 1,5mm2, αντικατάσταση των βάσεων των
λαμπτήρων αν απαιτείται, αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους τύπου LED των 150 εκ. ελαχιστης
απόδοσης 110 lumen/W και συνολικής απόδοσης 2300 lm μετά της περισυλλογής προς ανακύκλωση των
παλαιών λαπτήρων, βάσεων, καλωδίων και λοιπών εξαρτημάτων. Πλήρης εργασία, υλικά και μικρουλικά
κατασκευεύης ήτοι λαμπτήρες LED Τ8 150 εκ απόδοσης 110 lumen/W, ηλεκτρικά καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ
διατομής 1,5mm2, βάσεις φωτιστικών. Φωτιστικό έτοιμο, εγκατεστημένο και λειτουργικό.

(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 19,87
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά
A.T.

: 74

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.01.51

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση, προσωρινή αποθήκευση εντός του εργοταξίου και επανατοποθέτηση ηλεκτρικών φωτιστικών
σωμάτων, με νέα μέσα ανάρτησης και στήριξης, με ή άνευ επέκτασης των καλωδίων.

(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 19,87
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά
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A.T.

: 75

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.02.01

Φωτιστικό σώμα τύπου LED, μεγίστης ισχύος 25 W, διαμέτρου D=22,5 cm ή διαστάσεων
22,5 Χ 22,5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα τύπου LED, μεγίστης ισχύος 25 W, διαμέτρου D=22,5 cm ή διαστάσεων 22,5 Χ 22,5
cm, τοίχου ή οροφής, χωνευτό ή εξωτερικό, μετά της βάσεως, του λαμπτήρα τύπου LED λευκού φωτός
θερμοκταίας 4000 βαθμών kelvin, απόδοσης μεγαλύτερης των 85 lm/W, φωτεινότητας μεγαλύτερης των
1800 lm, και του καλυμματος, επιλογής της Υπηρεσίας μετά από πρόταση του αναδόχου.
Το φωτιστικό φέρει εγγύηση 5 ετών και εχει ωφελιμη ζωη τουλαχιστον 50.000 ωρες λειτουργίας με
απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50). O κατασκευαστής των
φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015 Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει
CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module) LED. Ο βαθμός προστασίας IP θα
πρέπει να είναι IP20.
Πλήρως τοποθετημένο, συνδεδεμένο και λειτουργικό.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του φωτιστικού επί τόπου στο έργο, τα μικροϋλικα
εγκατάστασης, η εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 25,34
(Τεμ.) (Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 76

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9411.01.01

Καθαίρεση φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου, επιτοίχιων ή οροφής, χωνευτών ή
εξωτερικών
Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου, επιτοίχιων ή οροφής, χωνευτών ή εξωτερικών, μετά της
αποσύνδεσης, μετά της περισυλλογής των απορριμμάτων προς ανακύκλωση προς ανακύκλωση.

(Τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 4,97
(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα επτά λεπτά
A.T.

: 77

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.96

Επενδύσεις τοίχων ή οροφών με σανίδες φυσικής ξυλείας, πάχους 21 έως 25 mm,
Κωδικός αναθεώρησης:

Επενδύσεις τοίχων ή οροφών με σανίδες φυσικής ξυλείας δρυός πεύκης ή καστανιάς, πάχους 21 έως 25
mm, επιλογής της υπηρεσίας μετά από πρόταση του αναδόχου, που φέρουν επεξεργασία ειδική για
ξυλεία επενδύσεων όψεων, πλανισμένες, εμποτισμένες με ειδικά συντηριτικά, συγκολλημμένες επί
οποιουδήποτε υποστρώματος με ειδικές ρητινούχες κόλλες, στερεωμένες με κατάλληλες βίδες ή
βύσματα βυθισμένης κεφαλής τοποθετημένες με προδιάτρηση, κατάλληλου μήκους για την στερέωσή τους
σε συμπαγές τμήμα του υποστρώματος.

Τιμή
τετραγωνικό
μέτρο (m2) κατασκευασμένης επένδυσης.
Ευρώ ανά(Αριθμητικά)
: 40,00
(Ολογράφως) : σαράντα
A.T.

: 78

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.01

Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα,
μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5421

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας Α ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς ενδιάμεση
τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα)
5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους
υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm,
αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα
φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για
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εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή
γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.
Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα
9x9 cm.
Τιμή ανά(Αριθμητικά)
τετραγωνικό
μέτρο (m2).
Ευρώ
: 123,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία
A.T.

: 79

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.12

Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών
τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του
τοιχοπετάσματος.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά
A.T.

: 80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με
ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά
μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 81

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.26

Υαλοστάσια αλουμινίου, σύνθετου ή πολυσύνθετου σχεδίου, χρώματος απομίμησης ξύλου
Κωδικός αναθεώρησης:

Υαλοστάσια αλουμινίου, σύνθετου ή πολυσύνθετου σχεδίου, χρώματος απομίμησης ξύλου, με ενδιάμεσα
κατακόρυφα και οριζόντια μεταλλικά στοιχεία της ίδιας σειράς για τη δημιουργία πολλαπλών επί
μέρους ανοιγμάτων εντός του ίδιου περιγράμματος πλαισίου, μετά των μονόφυλλων ή δίφυλλων
ανοιγόμενων/ανακλινόμενων φύλλων και των σταθερών τμημάτων, κατασκευασμένα από θερμοδιακοπτόμενα
στοιχεία κουφωμάτων αλουμινίου, με θερμοδιακοπή από υαλονεσχυμένο πολυαμίδιο πλάτους ίσου ή
μεγαλύτερου από 24mm σε φύλλο και κάσα, που προερχόνται από πιστοποιημένη κατά ISO διαδικασία
παραγωγής, οποιουδήποτε τύπου ή σειράς, εγκεκριμμένης από την Υπηρεσία, μετά από πρόταση του
αναδόχου συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής, οποιασδήποτε αναλογίας
διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με εμφανή ή μη διάταξη υποδοχής διπλών υαλοπινάκων πάχους 24mm
με σκελετό κάσσας (πλαισίου) και σχεδίου σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων της μελέτης ή όμοιων
με αυτών που αντικαθιστούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τα στοιχεία του πλαισίου πρέπει να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή απομίμησης ξύλου τραχείας
επιφάνειας, απόχρωσης απομίμησης ξύλου, να έχουν συντελεστή μικρότερο ή ίσο με Uf<=2,20 W/m2K,
αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 3 ή Class 4, να μπορούν να φέρουν
υάλωση πάχους >= από 24mm, να φέρουν στεγάνωση τριών επιπέδων με ελαστικά EPDM περιμετρικά σε
όλο το μήκος των ανοιγόμενων φύλλων και να προερχόνται από πιστοποιημένη κατά ISO διαδικασία
παραγωγής.
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Πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα, μετά των περιμετρικών μηχανισμών ανοιγματος/ανάκλισης
και τα πόμολα, μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την
εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και
ασφάλειας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" και με
πιστοποιημένο υπολογισμό θερμοπερατότητας.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τά σχέδια της μελέτης και τις
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου
εργασίας και περιλαμβάνει τις παρακάτω δαπάνες :

Προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης,
ανάρτησης και ανάκλισης φύλλων (μέσω περιμετρικών μηχανισμών), στεγάνωσης, σφράγισης αρμών,
τοποθέτησης πομόλων, αποκατάστασης τυχόν μερεμετιών και γενικώς παράδοση του υαλοστασίου σε
άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Το σχέδιο των υαλοστασιων θα είναι αντίστοιχο με τον πίνακα κουφωμάτων της μελέτης ή όμοιων με
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 460,00 σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας έαν αυτός δεν υφίσταται.
αυτών που
αντικαθιστούν,
(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας ανοίγματος.
A.T.
: 82
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.01

Διπλοί θερμομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, 4-16-4mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Διπλοί θερμομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί, oποποιονδήποτε διαστάσεων,
απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".
Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων αλουμινίου θα είναι ενεργειακοί, με μαλακή επίστρωση μεταλλικών
οξειδίων, ώστε να ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Η πλήρωση του διάκενου μεταξύ τους, θα
γίνει με αδρανές αέριο Argon για ενίσχυση των θερμομονωτικών τους χαρακτηριστικών. Ο εξωτερικός
υαλοπίνακας Θα είναι πάχους 4mm και θα φέρει μαλακή επίστρωση μεταλλικών οξειδίων, ενώ ο
εσωτερικός θα είναι πάχους 4mm. Το διάκενο θα έχει πάχος 16 mm και πλήρωση με αέριο Αrgon. Ο
συντελεστής θερμοπερατότητας των υαλοπινάκων με χαρακτηριστικά 4‐ 16‐ 4 θα είναι Ug <= 1,2 W/m2K.
Σύστημα υαλοπίνακα με ενεργειακές ιδιότητες και φωτός κατά ΕΝ410. Επίσης με ιδιότητες κατά
ΕΝ13501-2, ΕΝ13501-1, ΕΝ1063 και με θερμικές ιδιότητες όπως παραπάνω.
Πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.
Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 100,00
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας υαλοπίνακα.
(Ολογράφως) : εκατό
A.T.

: 83

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.03

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

νερού η διαλύτου.

(Αριθμητικά) : 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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A.T.

: 84

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα
και εργασία.
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 12,40
(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά
A.T.

: 85

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.71.03

Ανακαίνιση παλαιών ξύλινων παραθύρων και υαλοστασίων, επί τόπου στο έργο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7791

Ανακαίνιση παλαιών ξύλινων παραθύρων και υαλοστασίων, επί τόπου στο έργο, χωρίς αφαίρεση από το
άνοιγμα, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
1. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση ανοιγόμενων φύλλων.
2. Αφαίρεση, προσωρινή αποθήκευση εντός του εργοταξίου και επανατοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων
(αν αυτό απαιτείται). Η παρούσα εργασία μπορεί και να μην εκτελεστεί εάν δεν απαιτείταιμ για την
βαφή των ξύλινων στοιχείων.
3. Απόξεση παλαιών χρωματισμών και λείανση των ξύλινων επιφάνειων.
4. Στοκάρισμα ρωγμών.
5. Επάλειψη με ειδικό αστάρι για την δημιουργία επιφάνειας φίλιας προς τη νέα βαφή και
απομόνωσής της απ' τα υπολείμματα της παλιάς βαφής.
6. Βαφή με ειδικά υδατοδιαλυτά χρώματα ξύλινων κουφωμάτων, φυσικής απόχρωσης επιλογής της
Υπηρεσίας.
7. Διάστρωση υδατοδιάλυτου βερνικιού δύο στρώσεων.
8. Συλλογή
των υπολειμμάτων
και λοιπών απορριμμάτων πάσης φύσης σε κάδο ή όχημα περισυλλογής,
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 50,00
προς ανακύκλωση.
(Ολογράφως) : πενήντα
Τιμή
A.T. ανά
: 86τετραγωνικό μέτρο (m2) ανοίγματος.
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.07

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7810

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός
τιμολογείται ιδιαιτέρως).
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,30
(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα λεπτά

A.T.

: 87

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου
μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές
γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 3,10
(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά
A.T.

: 88

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.52

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF σε διάφορα
σχέδια, ελάχιστου πάχους 6 mm, διαστάσεων 600x600 mm, σε υπάρχοντα κρυφό ή
εμφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και
οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και
οριζοντιότητα.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών σταθερών στοιχείων στήριξης των
πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από προφίλ ανoδιωμένου αλουμινίου
(κάλυψη τουλάχιστο 20 μικρά).
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων τετραγωνικών πλακών οιουδήποτε χρώματος
και μορφής τελικής επιφάνειας, από μοριοσανίδα MDF διαστάσεων 600x600 mm, με
ηχοαποροφητική επίστρωση στην πίσω πλευρά της.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ
A.T.

: 89

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.56.11

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών ή πλαστικών υδρορροών με νέα μέσα
στήριξης και στερέωσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών ή πλαστικών υδρορροών πάσης φύσεως, με νέα μέσα
στήριξης και στερέωσης,σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές
μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση και αποθήκευση των
προϊόντων και τα νέα υλικά στήριξης και στερέωση. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,00
(Ολογράφως) έξι
:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

__/__/2022

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

__/__/2022

Ο Συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΔΟΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

__/__/2022

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

ΚΟΤΣΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'
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