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Τεσνική έκθεζη 
 
 
 Τν Γεκνηηθό θνιπκβεηήξην Νάνπζαο βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην 
δεκνηηθό δηακέξηζκα Νάνπζαο. Τν θνιπκβεηήξην είλαη θιεηζηό θαη νη θνιπκβεηηθέο 
δεμακελέο ηνπ πιήξσο ζηεγαζκέλεο. Σηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πεξηιακβάλνληαη δύν 
θνιπκβεηηθέο δεμακελέο, κηα ελειίθσλ θαη κηα παηδηθή. 
 
 
Κολςμβηηική δεξαμενή ενηλίκων 
  
 Τν πιάηνο ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο ησλ ελειίθσλ είλαη 23 κέηξα θαη ην κήθνο 
ηεο 50κ. Τν κέγηζην βάζνο ηεο είλαη 2,15 κέηξα θαη ην ειάρηζην 2,10κ. Η κεηαβνιή ηνπ 
βάζνπο γίλεηαη βαζκηαία θαη νκαιά. Ο ζπλνιηθόο όγθνο λεξνύ ππνινγίδεηαη ζηα 2.443,75 
θπβηθά.  
 Γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ζε επίπεδα πνπ πιεξνύλ ηνλ ειιεληθό 
θαλνληζκό πνπ δηέπεη ηηο δεκόζηεο πηζίλεο, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζύζηεκα αλαθπθινθνξίαο – 
θίιηξαλζεο ην νπνίν απνηειείηαη από έμη θίιηξα ραιαδία δηακέηξνπ 1,6κ έθαζην. Η 
αλαθπθινθνξία ηνπ λεξνύ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο επηά θπγνθεληξηθώλ αληιηώλ, 
θαη κίαο εθεδξηθήο,ηζρύνο 5,5 θW, ε θάζε κία, πνπ επηηπγράλνπλ ξνή ύςνπο 100θπβηθώλ 
κέηξσλ αλά ώξα ε θάζε κία. Σπλεπώο, ε πιήξεο αλαθπθινθνξία ηνπ λεξνύ ηεο 
θνιπκβεηηθήο δεμακελήο επηηπγράλεηαη ζε 3 ώξεο θαη 30 ιεπηά. 
 Γηα ηελ άκεζε εθθέλσζε ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο ρξεζηκνπνηνύληαη 3 θξεάηηα 
ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 0,5 κέηξσλ επί 0,5 κέηξσλ ην θάζε έλα. Τα θξεάηηα 
είλαη θαιπκκέλα κε εηδηθή πξνζηαηεπηηθή ζράξα θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην ράιπβα. 
 Να ζεκεησζεί πσο δελ γίλεηαη ρξήζε ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο θαηά ηελ δηάξθεηα 
λπρηεξηλώλ σξώλ θαη ζπλεπώο δελ απαηηείηαη ππνβξύρηνο θσηηζκόο εληόο ηεο. 
Τν παξόλ ζύζηεκα αλαθπθινθνξίαο, ελώ εμαζθαιίδεη ηε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ, θξίλεηαη 
ηδηαίηεξα ελεξγνβόξν κηαο θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ ίδηα έληαζε αλεμαξηήησο ζπλζεθώλ, 
επηζθεπηώλ θαη έληαζεο ρξήζεο ηεο θνιπκβεηηθή δεμακελήο.  
 Σπλεπώο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζπζηνηρίαο αληηζηξνθέα ηζρύνο κε ζύζηεκα 
επηθνηλσλίαο πνπ ζα κπνξνύλ λα κεηώλνπλ ηηο ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ θαζ 
επίζεο ζα αλαιακβάλνπλ απηνκαηνπνηεκέλα λα ελαιιάζζνπλ ηηο αληιίεο ζην ξόιν ηεο 
εθεδξηθήο ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ ηζνκνηξαζκό ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ηεο 
κείσζεο ησλ πηζαλνηήησλ θαηαζηξνθήο ηεο εθεδξηθήο αληιίαο ιόγσ παξαηεηακέλεο 
αθηλεζίαο. 
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Παιδική κολςμβηηική δεξαμενή 
 
 Η παηδηθή θνιπκβεηηθή δεμακελή ιεηηνπξγεί απηόλνκα από ηελ θύξηα.  
Οη δηαζηάζεηο ηεο είλαη 11,6 κέηξα κήθνο θαη 6 κέηξα πιάηνο ελώ ην κέγηζην βάζνο 
αλέξρεηαη ζηα 0.8κέηξα θαη ην ειάρηζην ζηα 0,37 κέηξα. Η κεηαβνιή ηνπ βάζνπο γίλεηαη 
βαζκηαία θαη νκαιά. Ο ζπλνιηθόο όγθνο λεξνύ ππνινγίδεηαη ζηα 40,72 θπβηθά. Η 
θίιηξαλζε ηνπ λεξνύ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ελόο θίιηξνπ ραιαδία όκνηνπ κε απηά πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θύξηα θνιπκβεηηθή δεμακελή.  
 Η αλαθπθινθνξία πξαγκαηνπνηείηαη από κία θπγνθεληξηθή αληιία ηζρύνο 2θW ε 
νπνία επηηπγράλεη ξνή 30 θπβηθώλ ηελ ώξα. Μηα δεύηεξε, όκνηα αληιία βξίζθεηαη ζε 
θαηάζηαζε αλακνλήο ζε πεξίπησζε ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηε πξώηε.  
Σπλεπώο ε πιήξεο αλαθπθινθνξία ηνπ λεξνύ ηεο δεμακελήο επηηπγράλεηαη ζε ρξόλν 1 
ώξαο θαη 20 ιεπηώλ. 
 Γηα ηελ άκεζε εθθέλσζε ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο ρξεζηκνπνηείηαη θξεάηην 
ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 0,25 κέηξσλ επί 0,25. Τν θξεάηην είλαη θαιπκκέλν κε 
εηδηθή πξνζηαηεπηηθή ζράξα θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην ράιπβα. 
 Να ζεκεησζεί πσο δελ γίλεηαη ρξήζε ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο θαηά ηελ δηάξθεηα 
λπρηεξηλώλ σξώλ θαη ζπλεπώο δελ απαηηείηαη ππνβξύρηνο θσηηζκόο εληόο ηεο. 
Αληίζηνηρα πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε αληηζηξνθέσλ ηζρύνο κε ζθνπό ηελ ξύζκηζε ησλ 
ζηξνθώλ άξα θαη ηνπ ξπζκνύ ελαιιαγήο ηνπ λεξνύ ζηηο πεξηπηώζεηο κεησκέλεο ρξήζεο 
ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο. 
 
 
Ανακςκλοθοπία – Φίληπανζη 
 
 Τν ππάξρνλ ζύζηεκα αλαθπθινθνξίαο θαη θίιηξαλζεο ηνπ λεξνύ, ελώ πξνζθέξεη 
πςειήο πνηόηεηαο λεξό, θξίλεηαη ηδηαίηεξα θνζηνβόξν. Σην ζπκπέξαζκα απηό 
θαηαιήγνπκε δεδνκέλνπ πσο ν ξπζκόο αλαθπθινθνξίαο θαη θίιηξαλζεο είλαη αθξηβώο ν 
ίδηνο αλεμαξηήησο ηνπ θόξηνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ, αθόκε θαη ζε 
πεξηόδνπο αξγηώλ. 
Η λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο δεκόζηεο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο νξίδεη έλα εύξνο γηα ην 
ξπζκό αλαθπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ πνπ εμαξηάηαη από ηνπο ρξήζηεο θαη ην κέγεζνο ηεο 
δεμακελήο. 
 Απηό πνπ πξνηείλεηαη, ώζηε λα επηηεπρζεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο ηνπ θνιπκβεηήξηνπ κε ηελ ηαπηόρξνλε δηαηήξεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ 
ηνπ ζε πςειά επίπεδα είλαη ε εγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ αληιηώλ 
αλαθπθινθνξίαο. Τν ζύζηεκα απηό ζα πεξηιακβάλεη αληηζηξαθείο γηα ηε ξύζκηζε ησλ 
ζηξνθώλ ησλ θηλεηήξσλ νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύλ 
απηνκαηνπνηεκέλα κε έλα ζύζηεκα εηζόδνπ-εμόδνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί κειινληηθά ζην 
θνιπκβεηήξην. Με ην ζύζηεκα εηζόδνπ εμόδνπ ζε ιεηηνπξγία ζα είκαζηε ζε ζέζε λα 
γλσξίδνπκε ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ ρξεζηώλ ησλ δεμακελώλ αλά πάζα ζηηγκή. Σπλεπώο 
ζα κπνξνύκε ,κέζσ ησλ αληηζηξνθέσλ λα ξπζκίδνπκε ηηο ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο ησλ 
αληιηώλ άξα θαη ην ξπζκό αλαθπθινθνξίαο. Δπηπιένλ ην ίδην ζύζηεκα ζα αλαιακβάλεη λα 
ηζνκνηξάδεη ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο αλάκεζα ζηηο “βαζηθέο” αληιίεο θαη ζηηο εθεδξηθέο ώζηε 
λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο νη εθεδξηθέο λα αρξεζηεπηνύλ από ηε παξαηεηακέλε πεξίνδν 
αλακνλήο. 
 Τν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα ζα είλαη εκπλεπζκέλν από αληίζηνηρα ζπζηήκαηα πνπ 
πξνηείλνληαη πξόζθαηα ζην εμσηεξηθό γηα βηνκεραλίεο πνπ θάλνπλ έληνλε ρξήζε 
δεμακελώλ κε ξεπζηά. Δίλαη θαηλνηόκν θαη δελ ππάξρεη αληίζηνηρε εθαξκνγή ζηελ Διιάδα 
θαη ίζσο θαη ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Η εμνηθνλόκεζε πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί θηάλεη 
ζηα επίπεδα ηνπ 50%. 
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Θέπμανζη νεπού 
 
 
 Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζεξκηθώλ αλαγθώλ ηόζν ησλ δύν θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 
όζν θαη ησλ λεξώλ ρξήζεο ππάξρεη ζπζηνηρία ειηαθώλ ζπιιεθηώλ θελνύ θαη δύν ιέβεηεο 
πεηξειαίνπ ζπλνιηθήο ηζρύνο 1,5MW. Η ζπκκεηνρή ησλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ ζην ηζνδύγην 
ελέξγεηαο θξίλεηαη ηδηαίηεξα κηθξή θαη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο ηεο πξνβιεκαηηθήο 
δηάηαμεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαζώο θαη ζην γεγνλόο πσο ην ζύζηεκα ησλ ειηαθώλ 
ζπιιεθηώλ θξίλεηαη κηθξό. 
 Γη απηό ην ιόγσ είλαη επηβεβιεκέλε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιεβεηνζηαζίνπ 
κε ηξόπν ηέηνην πνπ νη ειηαθνί ζπιιέθηεο ζα θαηαιήγνπλ άκεζα ζηε θεληξηθή θνιπκβεηηθή 
δεμακελή θάλνληαο ρξήζε ελόο πθηζηάκελνπ πιαθνεηδνύο ελαιιάθηε, ν νπνίνο ζήκεξα 
έρεη ην ξόιν ηνπ εθεδξηθνύ. Δπηπιένλ ζα εληζρπζεί ην ειηαθό ζύζηεκα κε ηελ αύμεζε ηνπ 
αξηζκνύ ησλ ζπιιεθηώλ 
 H ππάξρνπζα δηάηαμε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ 
αθνινπζεί:

 
 
 Με ηε ζεκεξηλή δηάηαμε ε ζεξκόηεηα ησλ ειηαθώλ ζπιιέγεηαη ζε δύν ζεξκνδνρεία 
κε δύν ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο ν θαζέλαο, θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ελόο ζπιιέθηε ελώλεηαη 
κε ηε ζεξκόηεηα ηνπ ιέβεηα θαη νδεγείηαη ζηηο θαηαλαιώζεηο. Παξαηεξνύκε, ην γεγνλόο 
πσο ν ηξόπνο ζύλδεζεο ησλ ειηαθώλ κε ηνπο ελαιιάθηεο ησλ ζεξκνδνρείσλ δελ 
επηηξέπεη ηε ζσζηή ζεξκηθή δηαζηξσκάησζε εληόο ησλ ζεξκνδνρείσλ, κε απνηέιεζκα ην 
κεησκέλν βαζκό απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ην γεγνλόο όηη ε ζεξκόηεηα ησλ 
ειηαθώλ θαιείηαη λα ελζσκαησζεί ζην ζύζηεκα κέζσ ελόο ζπιιέθηε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 
ιέβεηα επηβαξύλεη ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ειηαθώλ κηαο θαη ν άκεζα 
ζπλδεδεκέλνο κε ην ιέβεηα ζπιιέθηεο βξίζθεηαη ζε πνιύ πςειόηεξε ελζαιπία ζε 
ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρα ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο. 
 Γηα ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ ελεξγεηαθνύ δπλακηθνύ πνπ πξνθύπηεη από ηνπο 
ειηαθνύο ζπιιέθηεο πξνηείλεηαη ε άκεζε ζύλδεζε ηνπο κε ηελ θνιπκβεηηθή δεμακελή κέζσ 
δύν αλνμείδσηώλ πιαθνεηδώλ ελαιιαθηώλ, πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην αληιηνζηάζην ηνπ 
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θνιπκβεηεξίνπ θαη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη παξά κόλν σο εθεδξηθνί ζηνπο αληίζηνηρνπο 
όκνηνπο πνπ ζεξκαίλνπλ ηε πηζίλα. 
 Η ζέζε ησλ ελαιιαθηώλ βξίζθεηαη ζε 25 κέηξα απόζηαζε από ην ζεκείν ησλ 
ζεξκνδνρείσλ. Η δηάηαμε πνπ πξνηείλεηαη παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
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Εξαεπιζμόρ 

 
 Σηηο αίζνπζεο απνδπηεξίσλ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, παξνπζηάδεηαη έληνλν ην 
θαηλόκελν ησλ πγξνπνηήζεσλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα δηαβξώλνληαη νη κεηαιιηθέο 
ληνπιάπεο αζθάιηζεο ησλ πξνζσπηθώλ εηδώλ. Οη θεγγίηεο - εμαεξηζκνί πνπ ιεηηνπξγνύλ 
κε ηε θπζηθή ξνή θαη βξίζθνληαη ζηελ νξνθή ηνπ θάζε ρώξνπ απνδείρζεθε πσο δελ 
επαξθνύλ.  Πξνηείλεηαη ε εγθηβώηηζε, εληόο ησλ αλνηγκάησλ ησλ θεγγηηώλ, κεραληθώλ 
δηαηάμεσλ εμαεξηζκώλ θαηαζθεπαζκέλνπο από πιηθό κε αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη 
εμνπιηζκέλσλ κε απηνκαηηζκό πνπ ζα ηνπο ελεξγνπνηεί απηόκαηα ζε πεξίπησζε πνπ ε 
πγξαζία ηνπ ρώξνπ ησλ απνδπηεξίσλ ππεξβεί ζπγθεθξηκέλα όξηα πνπ νξίδνληαη από ην 
δηαρεηξηζηή ηνπ ρώξνπ. 
 

 
 Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθή δηάηαμε εμαεξηζκνύ. Η δηάζηαζε είλαη ζε 
κέηξα. 
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Φωηιζμόρ 

 
 Σηνπο ρώξνπο ησλ απνδπηεξίσλ θαη ησλ ηνπαιεηώλ ησλ ρξεζηώλ θαη ηνπ θνηλνύ 
ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ αηζζεηήξεο θίλεζεο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε 
θαηάρξεζε ηνπ ειεθηξηθνύ θσηηζκνύ. Αλαιπηηθόηεξα νη αηζζεηήξεο θίλεζεο ζα εληνπίδνπλ 
ηελ είζνδν αηόκσλ ζηνπο ρώξνπο ησλ ηνπαιεηώλ ή ησλ απνδπηεξίσλ θαη αλαιόγσο ζα 
ελεξγνπνηνύλ ηνπο αληίζηνηρνπο ιακπηήξεο. 
 Οη δε ιακπηήξεο ησλ ελ ιόγσ ρώξσλ ζα αληηθαηαζηαζνύλ από αληίζηνηρνπο 
ηερλνινγίαο LED πνπ ζα πξνζθέξνπλ νηθνλνκία ηεο ηάμεσο  ησλ 30% ζε ζρέζε κε ηνπο 
ιακπηήξεο πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή ζε ρξήζε. 
 
 
 
Πποϋπολογιζμόρ 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΜΕΤ. CPV ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΚΟΣΤΟΣ 

Ηλιακοί ςυλλζκτεσ επιλεκτικήσ βαφήσ 2τ.μ 18 τμχ 09331100-9 250,00 4.500,00 

Ανοξείδωτοσ ςωλήνασ  1”  μονωμζνοσ  400 μζτρα 44160000-9 14,00 5.600,00 

Κυκλοφορητήσ 32/60 1 τμχ 42943700-5 150,00 150,00 

Ηλιακό κίτ  1 τμχ 44160000-9 400,00 400,00 

Διάλλειμα  γλυκόλησ 150 λιτ 24322310-3 4,00 600,00 

Ελεγκτήσ 1 τμχ 42961000-0 200,00 200,00 

Βάςη ςτζγησ τφπου πάνελ κατάλληλη για 20  
ηλιακοφσ ςυλλζκτεσ 2τ.μ. ζκαςτοσ 20  τμχ 09332000-5 125,00 2.500,00 

Ηλεκτρολογικόσ πίνακασ ηλιοθερμικοφ 
ςυςτήματοσ 1 τμχ 31214510-7 70,00 70,00 

Αντιςτροφζασ ιςχφοσ  6 kw  για ζλεγχο 
ςτροφών κινητήρων 7 τμχ 31155000-7 1.142,86 8.000,00 

Αντιςτροφζασ ιςχφοσ  2,2 kw  για ζλεγχο 
ςτροφών κινητήρων 2 τμχ 31155000-7 800,00 1.600,00 

Καλώδιο επικοινωνίασ UTP 6CAT 100 μζτρα 44300000-3 1,70 170,00 

Εργαςίεσ τροποποίηςησ λεβητοςταςίου 1 Αποκ. 45351000-2 5.000,00 5.000,00 

Εξαεριςμόσ οροφήσ 11 τμχ 39714100-1 340,00 3.740,00 

Λαμπτήρεσ  led E24 10W 30 τμχ 31531000-7 17,00 510,00 

Ανιχνευτζσ κίνηςησ 11 τμχ 31214100-0 68,00 748,00 

  
    

  

  
    

  

  
   

Σφνολο 33.788,00 

  
   

Φ.Π.Α.24% 8.109,12 

  
   

Τελικό 
Σφνολο 41.897,12 
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Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ 
 
1. Σην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί όζνη αζρνινύληαη επαγγεικαηηθά κε ηελ  εκπνξία ή 
θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ. 
 
2. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο : 
 
α. Έιιελεο 
 
β. Αιινδαπνί 
 
γ. Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 
 
δ. Σπλεηαηξηζκνί 
 
ε. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ 
 
3. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, δελ πξέπεη λα 
 
απαζρνινύλ νύηε θαηά ην ρξόλν θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, νύηε θαζ’ όιε ηε 
 
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, αλαζθάιηζην πξνζσπηθό. 

 
 
Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 
 
 

 Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο ζα πξέπεη λα είλαη επηιεθηηθήο βαθήο κε ζπληειεζηή 

απνξξνθεηηθόηεηαο α>0,93 θαη ζπληειεζηή εθπνκπήο ε<0,03, γηα ηε βέιηηζηε απόδνζεο 

ηνπο θαη ην πιαίζην ηνπο από  αινπκίλην. Επηπιένλ ν παινπίλαθαο ηωλ ζπιιεθηώλ ζα πξέπεη 

λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από άζξαπζην θξύζηαιιν , ηύπνπ security, πάρνπο 4mm 

ηνπιάρηζηνλ θαη κε ζηαζεξό ζπληειεζηή δηαζηνιήο. Ο ζπληειεζηήο δηαπεξαηόηεηαο ηνπ 

παινπίλαθα πξέπεη λα είλαη η>0,90 ηνπιάρηζηνλ. Η νπίζζηα κόλωζε ηνπ ζπιιέθηε ζα πξέπεη 

λα απνηειείηαη από πεηξνβάκβαθα πάρνπο 30mm ηνπιάρηζηνλ. Οη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

ζπιιέθηε ζα πξέπεη λα είλαη 100εθ. πιάηνο, 8εθ πάρνο θαη 200εθ κήθνο ηνπιάρηζηνλ.  Οη 

ζπιιέθηεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηερληθό θπιιάδην θαη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 

 Οη βάζεηο, ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνύλ νη ζπιιέθηεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε 

ζε θεξακνζθεπήο θαη ζα αθνινπζήζνπλ ηε θιίζε ηε ζηέγεο. Οη βάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από αινπκίλην θαη νη θνριίεο ζύλδεζεο πνπ ζα ηηο ζπλνδεύνπλ από 

αλνμείδωην αηζάιη.  Οη βάζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηερληθό θπιιάδην θαη 

πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 

 Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έρεη επθξηλείο ελδείμεηο ηωλ ζεξκνθξαζηώλ ηωλ ειηαθώλ 

ζπιιεθηώλ θαη ηνπ ζεξκνδνρείνπ. Η νζόλε ηνπ ζα είλαη θωηηδόκελε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ, 

εάλ γίλεη ζε εζωηεξηθό ρώξν, δελ ζα απαηηεί επηπιένλ εξκάξην. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από ηερληθό θπιιάδην θαη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. 

 

 Ο θπθινθνξεηήο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ηξηβάζκηνο δηαηνκήο 1 ίληζαο θαη 

κέγηζηνπ καλνκεηξηθνύ 6κ. Ο θπθινθνξεηήο ζα ζπλνδεύεηαη κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο 
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ξνήο ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνθπγή ηεο αληίζεηεο ξνήο ηνπ θπθιώκαηνο. Ο 

θπθινθνξεηήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από Τερληθό θπιιάδην θαη πηζηνπνηεηηθό ISO 

9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. 

 

 Οη αληηζηξνθείο ζα πξέπεη λα δέρνληαη είζνδν ηξηθαζηθνύ ξεύκαηνο θαη λα κπνξνύλ λα 

ξπζκίζνπλ ζηξνθέο ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα. Θα πξέπεη, επίζεο, λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε 

θίιηξν RFI, λα έρνπλ ελζωκαηωκέλν PID  ειεγθηή θαη λα αληέρνπλ ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο 

έωο 90%, ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηερληθή έθζεζε πνπ ζα πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο 

ηνλ ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία  ιεηηνπξγίαο ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο ξύζκηζεο ζηξνθώλ .  

 

 Οη αληηζηξνθείο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζύζηεκα softplc.Οη αληηζηξνθείο  

πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Τερληθό θπιιάδην θαη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 

 

 Όινη νη αληηζηξνθείο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηελ θαηάιιειε ειεθηξνινγηθή 

πξνζηαζία, ζύκθωλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 

 Οη ιακπηήξεο  led ζα πξέπεη λα είλαη ηζρύνο 9 W ηνπιάρηζηνλ κε ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο 

6500Κ θαη θωηεηλόηεηαο 800 lumens ηνπιάρηζηνλ. Επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε 

ην πξόηππν E24. Οη ιακπηήξεο  πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Τερληθό θπιιάδην θαη 

πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 Οη αληρλεπηέο θίλεζεο ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ επηηνίρηα ηνπνζέηεζε θαη λα είλαη 

ζύκθωλνη κε ην πξόηππν IP44 ηνπιάρηζηνλ. Η ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

230V θαη ε δηαθνπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα 5Α ηνπιάρηζηνλ. Η αληρλεπηηθή ηνπ ηθαλόηεηα 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη 45 κνηξώλ. Οη αληρλεπηέο θίλεζεο  πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Τερληθό 

θπιιάδην θαη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

         Ο Σπληάμαο     Ο Πξντζηάκελνο H/M        Ο Γηεπζπληήο Τ.Υ. 

 
 
       Σπύξνο Βιάρνο 

 
 
        Γηώξγνο Παιαηάο 

 
 
      Παύινο Κπξηαθίδεο 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Hιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΤΔ     Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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