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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
 
Αγ. Παρασκευή, 18.05.2015 
Α.Π.: Δ.β./271/143 

  
   

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Αρμόδια: κα. M.ZAΠΠΑ  
Τηλ.: 210-650 6806  
Telefax: 210-650 6762 
E-mail: maria.zappa@eeae.gr 

 

 

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  
 
για την αντικατάσταση των είκοσι έξι (26) υπαρχόντων τερματικών μονάδων νερού 
αέρα τύπου fan coil  με νέα και της τοποθέτησης έξι (6) νέων στο κτίριο της Ε.Ε.Α.Ε. 
 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προτίθεται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, 
στην αντικατάσταση των είκοσι έξι (26) υπαρχόντων τερματικών μονάδων νερού αέρα, τύπου 
fan coil, με νέα και στην τοποθέτηση έξι (6) νέων στις εγκαταστάσεις της,  προϋπολογιζόμενης 
αξίας  δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α. 23%, η οποία θα βαρύνει το 
Πρόγραμμα ΠΡΙΣΜΑ (029) από τη δράση της Γ.Γ.Ε.Τ «ΚΡΗΠΙΣ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν τις προσφορές τους, στις οποίες 
να περιλαμβάνεται αναλυτική τεχνική περιγραφή σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές, πρωτοκολλημένες, στο Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Διοικητικού & Τεχνικής Υποστήριξης  της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, ΤΘ 60092) μέχρι και την 
5η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για 5 
μήνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Οικονομικού & 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού & Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕΑΕ (πληροφορίες κα 
Μ. Ζάππα) τηλ. 210-6506806, Fax: 210 6506762, e-mail: maria.zappa@eeae.gr.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές  για την αντικατάσταση των είκοσι έξι (26) υπαρχόντων  τερματικών 
μονάδων νερού αέρα τύπου fan coil  με νέα και την τοποθέτηση έξι (6) νέων στις εγκαταστάσεις 
της Ε.Ε.Α.Ε., ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ. 

 
H ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. 
 
Β.ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ                           Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

για την αντικατάσταση των είκοσι έξι (26) υπαρχόντων τερματικών μονάδων νερού 
αέρα τύπου fan coil με νέα και την τοποθέτηση έξι (6) νέων στο κτίριο της Ε.Ε.Α.Ε. 

 

 
Η παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν  στην αντικατάσταση των είκοσι έξι (26)  
υπαρχόντων fan coil νερού, με νέα, και την τοποθέτηση έξι (6) νέων στις εγκαταστάσεις της 
Ε.Ε.Α.Ε. Η τοποθέτηση των νέων θα γίνει σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια και σε δίκτυα 
σωληνώσεων που θα κατασκευαστούν σε προέκταση από τις παλαιές (μικρά τμήματα). 
 
Τα μεγέθη των fan coil που απαιτούνται είναι : fan coil 06 και fan coil 04. Τα δίκτυα θα είναι από 
χαλκό. 
 
 
 
 
Ψυκτική ικανότητα από 0,75 ~ 5,45kW 
Θερμαντική ικανότητα από 0,60 ~ 7,89kW 
Παροχή αέρα από 35 έως 333 l/s (126 έως 1200m3/h) 
 
 
 
Τερματικές μονάδες νερού αέρα, τύπου fan coil θα είναι σχεδίασης για την πλέον αθόρυβη 
λειτουργία. Οι μονάδες που τοποθετούνται στους κλιματιζόμενους χώρους και επεξεργάζονται 
τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με ψυχρό ή ζεστό νερό, θα έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά : 
 
• Οι τερματικές μονάδες νερού θα είναι ευέλικτες στην τοποθέτησή τους σε οποιοδήποτε 

συνδυασμό εγκατάστασης, από μονάδες με περίβλημα για εμφανή τοποθέτηση στο δάπεδο, 
σε τοίχο ή κάτω από την οροφή, έως και μοντέλα χωρίς περίβλημα για οριζόντια ή 
κατακόρυφη κρυφή εγκατάσταση. Θα υπάρχει η ευελιξία εγκατάστασης της μονάδας σε 
κατακόρυφη ή οριζόντια θέση χωρίς να χρειάζονται πρόσθετα ειδικά εξαρτήματα. 
 

• Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης, θα φέρουν περίβλημα από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και εσωτερικά μονωμένη. Το 
περίβλημα θα φέρει στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά 
πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου θα υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες πρόσβασης στις 
ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω 
κοχλία, για την προστασία των μονάδων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση, εφόσον 
απαιτείται. 
 

• Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη επιφάνεια 
διήθησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο., θα είναι πλενόμενου τύπου, και για 
την εύκολη αφαίρεση και τον καθορισμό τους και θα εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο στήριξης, 
που θα εξασφαλίζει την απλή συντήρηση της μονάδας. 

Επίσης λόγω μεγαλύτερης επιφάνειάς τους τα φίλτρα θα συντελούν θετικά στη μείωση της 
στάθμης θορύβου της μονάδας και θα έχουν τριπλάσιο διάστημα καθαρισμού και 
συντήρησης σε σχέση με τα απλά συμβατικά φίλτρα. Τέλος η κατασκευή του φίλτρου θα 
είναι από πολυπροπυλένιο, κατηγορίας EU1. 
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• Η θέση του φιλτροθέσιου και του φίλτρου μέσα στη μονάδα θα έχουν σχεδιαστεί με στόχο 

την αποφυγή της παράκαμψης αέρα γύρω από το φίλτρο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο 
αέρας περνάει εξ' ολοκλήρου μέσα από το φίλτρο και θα είναι καθαρός. 
 

• Προαιρετικά τα fan coil θα μπορούν να εξοπλιστούν με φωτοκαταλυτικά φίλτρα υψηλής 
απόδοσης για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα ή με φίλτρα υψηλής απόδοσης (EU3 ή 
G3) με παρακράτηση 85% gravimetric και κατηγορία πυρασφάλειας Μ1. 

 
• Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential) για τα 

μικρότερα μεγέθη, και φυγοκεντρικού τύπου για τα μεγαλύτερα μεγέθη, εξασφαλίζοντας 
έτσι τη άνεση των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους. 

 
• Ο κινητήρας θα είναι πολλαπλών ταχυτήτων, απ' ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του 

ανεμιστήρα με ρύθμιση 5 ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα 
απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη την διάρκεια ζωής του. 

 
• Ο εναλλάκτης νερού - αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια 

αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα. 
 

• Η σχεδίαση των fan coil θα επιτρέπει την εύκολη εγκατάστασή τους σε οροφή ή δάπεδο (σε 
οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση), καθώς οι ίδιες μονάδες θα μπορούν να 
εγκατασταθούν σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση χωρίς να απαιτείται επιπλέον βοηθητικό 
λεκανάκι αποχέτευσης. 

 
• Αντιστρεψιμότητα : Εάν η μονάδα δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις σύνδεσης της 

εγκατάστασης (δεξιά ή αριστερά), το στοιχείο νερού και ο πίνακας ελέγχου μπορούν να 
μετακινηθούν από τα αριστερά στα δεξιά, και αντιστρόφως, στον χώρο όπου θα γίνει η 
εγκατάσταση. 

 
• Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα 

βρίσκονται προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να βρίσκεται 
δεξιά ή αριστερά της μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. 

 
 
Εξασφάλιση ποιότητας  
 
• Η απόδοση του μηχανήματος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχουν μετρηθεί και 

πιστοποιηθεί κατά Eurovent. 
• Η κατασκευή του μηχανήματος θα συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά CE, 

ήτοι τις οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία 
χαμηλής τάσης και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 

• Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο παραγωγής με 
πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001. 
 

• Οι τερματικές μονάδες νερού θα συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό 
χειριστήριο με τις ακόλουθες λειτουργίες : 

 
- Λειτουργία ON/OFF 
- Χειροκίνητη επιλογή πολλαπλών ταχυτήτων 
- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων 
- Θερμοστάτη χώρου 
- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα - θέρους 
- Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας 
- Προστασία έναντι παγώματος 
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- Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ) 
- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης 
- Αυτοέλεγχος λειτουργίας 

 
Αναλυτικότερα οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : 

 
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας : Από 10°C έως 30°C με τη δυνατότητα περιορισμού της 

θερμοκρασίας σε δημόσια κτίρια όπου απαιτείται χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μέσω 
μικροδιακόπτη που βρίσκεται μέσα στη συσκευή ελέγχου. 

 
- Θα μπορούν να ορίζονται οι παρακάτω θερμοκρασιακοί περιορισμοί :  

Λειτουργία Ψύξης : ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία 23°C  
Λειτουργία θέρμανσης: μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία 20°C  
 

 
- Αυτόματος ανεμιστήρας : Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτομάτως από τη 

συσκευή ελέγχου. Όταν η θερμοκρασία άνεσης του χώρου είναι πολύ διαφορετική από 
την επιθυμητή, επιλέγεται υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Καθώς η θερμοκρασία χώρου 
αρχίζει να προσεγγίζει την επιθυμητή τιμή, η ταχύτητα του ανεμιστήρα μειώνεται έως 
ότου φτάσει στην ελάχιστη ταχύτητα.  

 
-  Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας : Η αυτόματη αλλαγή λειτουργίας από Ψύξη σε θέρμανση, 

με βάση τη θερμοκρασία του νερού, εξασφαλίζει τη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας 
δωματίου.  

 
-  Αλλαγή λειτουργίας εξ αποστάσεως : Αυτόματη αλλαγή από Ψύξη σε θέρμανση, με βάση 

το εξ' αποστάσεως σήμα από το σύστημα κεντρικού ελέγχου 
 

- Προστασία έναντι ζεστών και κρύων ρευμάτων αέρα: Διακόπτει τη λειτουργία του 
ανεμιστήρα όταν ικανοποιείται η θερμοκρασία άνεσης του χώρου και η θερμοκρασία 
νερού είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν ενοχλητικά 
ρεύματα ανακυκλοφορίας αέρα μέσα στο δωμάτιο.  

 
- Αισθητήρας αέρα : Βρίσκεται πάνω στη μονάδα - εάν η συσκευή ελέγχου είναι επίτοιχη, 

ένας δεύτερος αισθητήρας αέρα, που βρίσκεται πάνω στη συσκευή ελέγχου, μπορεί να 
χρησιμοποιείται για καλύτερη προσέγγιση της επιθυμητής θερμοκρασίας δωματίου.  

 
- Προστασία από παγετό : Εξασφαλίζει τη διατήρηση της θερμοκρασίας δωματίου πάνω 

από ένα ελάχιστο επίπεδο. Εάν η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας (off) και η θερμοκρασία 
δωματίου πέσει κάτω από τους 7oC, ενεργοποιείται η προστασία από παγετό, οπότε η 
μονάδα λειτουργεί για θέρμανση έως ότου η θερμοκρασία ανέβει πάνω από τους 9°C. Στο 
σημείο αυτό, η μονάδα τίθεται και πάλι εκτός λειτουργίας (off). 

 
- Bελτιστoπoίηση της διαχείρισης της ενισχυτικής θέρμανσης (προσφέρεται με την επιλογή 

της ηλεκτρικής αντίστασης θέρμανσης) : Εάν η θερμοκρασία του νερού είναι κάτω των 
30°C, το σύστημα θα λειτουργεί στην επιλογή απαίτησης θέρμανσης και η ηλεκτρική 
αντίσταση θέρμανσης θα είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή θέρμανσης. Εάν η θερμοκρασία του 
νερού είναι πάνω από 35°C, το σύστημα θα λειτουργεί σε επιλογή ενισχυτικής 
θέρμανσης, ενεργοποιώντας μαζί τη βαλβίδα νερού και την ηλεκτρική αντίσταση 
θέρμανσης. Η λειτουργία της ενισχυτικής θέρμανσης απενεργοποιείται εάν η 
θερμοκρασία του νερού φτάσει πάνω από 45°C (απενεργοποιείται η ηλεκτρική 
αντίσταση θέρμανσης).  

 
- Εξοικονόμηση ενέργειας : Επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν είναι κανένας 

μέσα στο δωμάτιο, χωρίς να είναι ανάγκη να τεθεί η μονάδα εκτός λειτουργίας. Όταν 
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πιεστεί το κουμπί εξοικονόμησης ενέργειας, η επιθυμητή θερμοκρασία τροποποιείται ως 
εξής, χωρίς αλλαγή στη θέση του διακόπτη επιλογής της αρχικά καθορισμένης 
θερμοκρασίας :  

Λειτουργία Ψύξης : Η επιθυμητή θερμοκρασία ανεβαίνει κατά 4°C  
Λειτουργία θέρμανσης : Η επιθυμητή θερμοκρασία χαμηλώνει κατά 4°C  
Η μονάδα επιστρέφει στη συνηθισμένη λειτουργία όταν πιεστεί εκ νέου το κουμπί 
εξοικονόμησης ενέργειας.  

 
 Προαιρετικά οι μονάδες μπορούν να εξοπλιστούν με :  
 

• Ηλεκτρικές αντιστάσεις θέρμανσης υψηλής/χαμηλής απόδοσης  

Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις θέρμανσης θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με στόχο την 
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας με θετικό συντελεστή θερμοκρασίας (PΤC).  
Η αντίσταση του υλικού θα αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας της αντίστασης 
θέρμανσης, και επομένως η ισχύς θα μειώνεται αναλόγως. Χάρη στο χαρακτηριστικό αυτό 
θα επιτυγχάνεται γρήγορη θέρμανση κατά την έναρξη λειτουργίας, η θερμαντική 
ικανότητα ρυθμίζεται αυτομάτως, ενώ συγχρόνως θα εξασφαλίζεται αξιόπιστη και 
ασφαλής λειτουργία. Αυτή η επιλογή είναι θα διαθέσιμη με χαμηλή και υψηλή απόδοσης 
αντιστάσεις για όλα τα μεγέθη των συσκευών.  

 
• Στοιχείο ζεστού νερού (τετρασωλήνιο)  

Για τετρασωλήνιες εφαρμογές εγκατάστασης θα υπάρχει η επιλογή ενσωματωμένου 
στοιχείου νερού θέρμανσης εργοστασιακά τοποθετημένου.  

 
• Βαλβίδες Ελέγχου 

Σώμα βαλβίδας: Τόσο η επιλογή δίοδης όσο και τετράοδης βαλβίδας (τρίοδης με 
ενσωματωμένη παράκαμψη) όταν τοποθετούνται στο εργοστάσιο θα υποβάλλονται σε 
δοκιμές ελέγχου. Οι βαλβίδες θα διαθέτουν πλήρη μόνωση εντός μορφοποιημένου 
μονωτικού περιβλήματος, πράγμα που θα εμποδίζει τον σχηματισμό υγρασίας πάνω στo 
σώμα της βαλβίδας, τόσο για οριζόντια όσο και κατακόρυφη τοποθέτηση. Οι βαλβίδες θα 
μπορούν να τοποθετούνται στο εργοστάσιο είτε σε δεξιά είτε σε αριστερή υδραυλική 
σύνδεση. 

 
- Κινητήρες βαλβίδας : Θα είναι διαθέσιμη επιλογή κινητήρων για δίοδες ή τετράοδες 

βαλβίδες για όλους τους τύπους συσκευών ελέγχου, για λειτουργία on/off ή αναλογική 
λειτουργία ελέγχου, με παροχή ισχύος είτε 230 V είτε 24 V ως εξής : 

- Κινητήρας 230 V on/off  
- Κινητήρας 24 V on/off  
- Αναλογικός Κινητήρας 3 σημείων 230 V 
- Αναλογικός Κινητήρας 3 σημείων 24 V 
- Αναλογικός Κινητήρας 0-10 V/24 V  

 
• Κιτ προστασίας έναντι ζεστών και κρύων ρευμάτων αέρα όλα τα μεγέθη σε δισωλήνιο 

σύστημα  
• Διακόπτης αυτόματης αλλαγής λειτουργίας Ψύξης θέρμανσης  
• Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα με καλώδιο 15 μ.  
• Kιτ απομακρυσμένου αισθητήρα θερμοκρασίας νερού με καλώδιο 15 μ.  
• Κιτ χρήσης ασύρματου τηλεχειριστήριου με δέκτη υπερύθρων (IR2)  
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Εγκατάσταση νέων fan coil 

Για την τοποθέτηση των νέων fan coil θα απαιτηθούν μονωμένες σωλήνες χαλκού για την 
τροφοδοσία με ζεστό-κρύο νερό και σωλήνες χαλκού χωρίς μόνωση για την αποχέτευση των 
συμπυκνωμάτων. 
 
 
Θα απαιτηθούν συνολικά 28 FW 04 και 4 Fan Coil 06. 
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