
Γ.  ΑΠΕ Θερµική Ενέργεια 
 

Γ.1  ∆ιαµόρφωση Αποθήκης Βιοµάζας  
 

3ο ∆ηµοτικό:  

- Σιλό κατάλληλο για ΠΕΛΛΕΤ 2Χ3Χ1.80 µέτρα στο χώρο που τώρα  βρίσκεται ο λέβητας πετρελαίου πλήρες από 
γαλβανισµένη επίπεδη λαµαρίνα.  

- Βοηθητικό σιλό ύψους 1 µέτρου και διαµέτρου 1 µέτρου µε γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα κατάλληλης αντοχής 
διαµέτρου Φ200 ή µεγαλύτερης για την παροχή από το ισόγειο µε πέλλετ του κεντρικού σιλό αποθήκευσης.   

- Κοχλίας τροφοδοσίας σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο που θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες 
ασφαλιστικές διατάξεις για την µη επιστροφή της φλόγας στο σιλό  

- Αυτοµατισµούς και αισθητήρες για τον έλεγχο στάθµης των δύο σιλό πελλετ (Λέβητα και κύριας αποθήκης) και 
αυτόµατη πλήρωση του σιλό του λέβητα και ειδοποίηση προς το κεντρικό σύστηµα ελέγχου για το χαµήλωµα 
της στάθµης κάτω από το όριο ασφαλείας του κεντρικού σιλό αποθήκευσης. 

 
Όλα τα συστήµατα πλήρης µε βάση-έδραση, εξαερισµού, θυρίδες πρόσβασης. 
  
2ο Γυµνάσιο:  

- ∆ιαµερισµατοποίηση της γειτονικής στο λεβητοστάσιο αποθήκης (ΣΧΕ∆ΙΟ ΘΕΡ-4) µε τοίχο σε µήκος 2.5 
µέτρων περίπου και κατάλληλη διαµόρφωση του δαπέδου της 

- Θυρίδα πρόσβασης από το χώρο του υπογείου, θυρίδα τροφοδοσίας περιφραγµένη και ασφαλισµένη 
σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια στο χώρο του ισογείου. Τροφοδοσία του σιλό του µε αντλία κενού η οποία 
θα προταθεί από τον ανάδοχο µε σχετική τεκµηρίωση για την επάρκεια της.  

- Πλήρες σύστηµα µε αυτοµατισµούς ελέγχου στάθµης πέλλετ, ασφαλιστικά, την εγκατάσταση τους, δοκιµές σε 
λειτουργία µε το προτεινόµενο λέβητα πέλλετ. Θα προβλεφθεί κανάλι και µικρό σιλό για την τροφοδοσία της 
αποθήκης που είναι υπόγεια από την ισόγεια στάθµη του σχολείου. Η διαµόρφωση θα γίνει ενδεικτικά 
σύµφωνα µε τα ακόλουθα διαγράµµατα και µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

 
Η πυρασφάλεια θα καλύπτεται από την εγκεκριµένη σχετική µελέτη 
 

 
Γ.2.  Λέβητες Bιοµάζας 900.000 kcal/h - στερεών καυσίµων  
 

Ο λέβητας βιοµάζας θα πρέπει να 900.000 kcal/h και τεσσάρων διαδροµών κατ ελάχιστο. Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασµένος για να διάφορες επιλογές στερεών καυσίµων όπως agropellet, πέλλετ ξύλου, πυρηνόξυλο, 
κελύφη καρπών, κάρβουνο κ.α. Να είναι υψηλής απόδοσης σύµφωνα µε πιστοποιητικά CE και εύκολος στη 
χρήση µε ενσωµατωµένο σύστηµα αυτόµατης τροφοδότησης καυσίµου. 
Ο λέβητας θα πρέπει να συνοδεύεται από µια αποθήκη πέλλετ (σιλό), χωρητικότητας τουλάχιστον 250 κιλών και 
θα τοποθετείται στο πλάι στον λέβητα.  
Ο τυπικός εξοπλισµός του πρέπει να περιλαµβάνει: 
- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ακριβείς χειρισµούς και ρυθµίσεις. 
- Ασφάλεια υπερθέρµανσης µέσω του ηλεκτρονικού πίνακα. 
-  Μηχανική βαλβίδα σε συνδυασµό µε αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης για προστασία επιστροφής φλόγας στο 

σιλό. 
- Μειωτήρα βαρέως τύπου µε αισθητήρα διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση αύξησης πίεσης στον κοχλία λόγω 

ύπαρξης ξύλου, πέτρας κ.α. στο καύσιµο. 
 
Το σύστηµα θα πρέπει να έχεις 2 χρόνια εγγύηση. 
 
Ο λέβητας θα έχει την τυπική διαµόρφωση ανάλογη του ακόλουθου διαγράµµατος, Το πάχος τοιχωµάτων στο 
θάλαµο καύσης τουλάχιστον είναι 6 mm. 
 



 

1. Έξοδος προς σώµατα, 2. Καµινάδα, 3. Θύρα εκτόνωσης, 4. Χοάνη καύσης, 5. προσαρµογή φυσητήρα, 6. 
χώρος καύσης, 7. επιστροφή νερού από σώµατα, 8. φλογοαυλοί, 9. Εκτόνωση, 10 µειωτήρας, 11 σιλό 
 
Και ενδεικτικές διαστάσεις: 
 

Α (mm) Β(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) H(mm) 
2390 2280 2830 4798 3490 2840 1800 600 

 
Ανάλογα µε την πίεση λειτουργία του 3, 5 bar κλπ θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τις κατάλληλες βαλβίδες ασφαλείας.  
Ο Λέβητας θα έχει πρόβλεψη για αυτόµατο σύστηµα εξαγωγής στάχτης. Ο ανάδοχος θα προβλέψει η διαδικασία να γίνεται 
αυτοµατοποιηµένα στο τέλος της ηµέρας και η στάχτη θα αποθηκεύεται σε κατάλληλο σιλό που θα προµηθεύσεις επαρκές 
για την ποσότητα µιας εβδοµάδας.  
 

∆.  Ηλιοθερµικό Σύστηµα 
Προβλέπεται η εγκατάσταση Ηλιοθερµικού συστήµατος για την κάλυψη των αναγκών ζεστού νερού χρήσης του 
γυµναστηρίου.  
Ο εξοπλισµός θα περιλαµβάνει σύστηµα τεσσάρων Ηλιακών Συλλεκτών επιλεκτικών τύπου µπλε Τιτανίου ο 

καθένας 2,50 τµ Boiler 500 λίτρων µε 2 εναλλάκτες χυτής  πολυουρεθάνης  7 εκ. πυκνότητας  40 kg/ , 
Ηλεκτρική αντίσταση 4 kw, Ρυθµιστή πίεσης και αυτόµατο πλήρωσης, Αυτόµατος λειτουργίας µε αντλία, ∆οχείο 
διαστολής 25 λίτρων, Βάσεις για δυο συλλέκτες ,Σετ εξαρτηµάτων σύνδεσης συλλεκτών Αντιψυκτικά υγρά, 
Ανοδική προστασία µε ράβδο µαγνησίου κατά της ηλεκτρόλυσης 
Θερµοστάτης ασφαλείας διπλής επαφής, µε επιπλέον θερµικό ασφαλείας για προστασία κατά της 
υπερθέρµανσης. 
 

 

Ε.   Κεντρικό Σύστηµα Κτιριακού Ελέγχου 

Ε.1   Ελεγκτής A/I, 2 A/O, 12 D/I και 8 D/O    
Τοπικός Ελεγκτής  ελέγχου (field controller) µε 6 A/I, 2 A/O, 12 D/I και 8 D/O. Οι δυνατότητες εισόδου / εξόδου 
τοπικού ελεγκτή ελέγχου θα επιτρέπουν την σύνδεση του µε διάφορες συσκευές ή όργανα ελέγχου µε τις πιο 
κάτω  κατηγορίες 
-Αναλογική είσοδος  (ΑΙ): Θα είναι σήµα παρακολούθησης και µέτρησης της θερµοκρασίας, υγρασίας, κλπ και θα 
περιλαµβάνει σήµατα της µορφής 0-10V DC, 4-20mA. 
-Αναλογική έξοδος (ΑΟ):  Θα είναι για τη µεταβολή θέσης και αµέσου ψηφιακού ελέγχου των συστηµάτων 
ελέγχου. Θα περιλαµβάνει σήµατα της µορφής 0-1V DC, 0-10V DC, 0-20V DC. 
- ∆υαδική Είσοδος  (ΒΙ):  Θα είναι σήµα που δηµιουργείται από την αλλαγή κατάστασης µίας επαφής χωρίς 
τάση. 
- ∆υαδική έξοδος  (ΒΟ):  Θα είναι σήµα που προέρχεται από το τοπικό κέντρο ελέγχου, αλλάζοντας τη 
κατάσταση µίας επαφής εξόδου που χρησιµοποιείται για το ξεκίνηµα - σταµάτηµα των εγκαταστάσεων. 
- Είσοδος παλµική:  (ΡΙ)   
- D/I: ψηφιακή είσοδο 



- D/Ο: ψηφιακή έξοδος 
θα συµπεριλαµβάνει µικροεπεξεργαστή, µνήµη, δυνατότητα επικοινωνίας και επεξεργασίας τοπικών εισόδων / 
εξόδων, από αισθητήρια και επαφές, δυνατότητα σύνδεσης µε τοπικό δίκτυο LAN (Local Area Network) για να 
είναι δυνατή η επεκτασιµότητα του συστήµατος αυτοµατισµών κτιρίου και παρακολούθησης εγκαταστάσεων. 
∆υνατότητα επικοινωνίας/ελέγχου από το Κεντρικό Ελεγκτή Ελέγχου, πλήρης προγραµµατιζόµενος για εκτέλεσης 
ελέγχου αυτοµατισµών. Θα είναι εφοδιασµένος µε “τοπικό χειριστήριο” θα επιτρέπει στον χειριστή να εκθέτει τα 
µετρούµενα µεγέθη και να δίνει εντολές στα διάφορα συστήµατα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο 
προσωπικό να εκτελεί διάφορους χειρισµούς κοντά στις εγκαταστάσεις. Επί πλέον θα έχει φωτεινούς ενδείκτες, 
(LED) που θα δίνουν δυνατότητα ενηµέρωσης για καταστάσεις συναγερµών, επικοινωνίας δικτύου LAN και 
κατάσταση αυτοδοκιµής. 
Ενδεικτικού τύπου Johnson Controls FX07, FX014 
 

 

Ε.2  Κεντρική Ηλεκτρονική µονάδα αυτοµατισµού ελέγχου και λειτουργίας 
Περιλαµβάνει κεντρική µονάδα αυτοµατισµού καταγραφής και ελέγχου λειτουργίας συστήµατος θέρµανσης, της 
κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας του πίνακα «ευφυούς δικτύου» (smart grid) και των οργάνων  µέτρησης 
ηλεκτρικών και θερµικών καταναλώσεων. Η κεντρική µονάδα θα επικοινωνεί µε τους αποµακρυσµένους τοπικούς  
ελεγκτές ελέγχου θα λαµβάνει σήµατα από τα όργανα και θα δίνει τις εντολές λειτουργίας των συστηµάτων 
ανάλογα µε τον προγραµµατισµό. δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου προσωπικού υπολογιστή και σύνδεσης 
στο διαδίκτυο πλήρης. Ενδεικτικού τύπου dis-tech ES-BOS 6 AX 

 
 

Ε.3  Λογισµικό κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου 
Λογισµικό κατάλληλο για τον έλεγχο και των προγραµµατισµό της Κεντρική Ηλεκτρονική µονάδα αυτοµατισµού 
ελέγχου και λειτουργίας και των Τοπικών Ελεγκτών ελέγχου. ∆υνατότητα παρακολούθησης και λειτουργίας 
µέσω διαδικτύου και αποµακρυσµένου ελέγχου, σύνδεση µε βάση δεόµενων για καταγραφή των µετρήσεων, 
προγραµµατισµό αυτοµατισµού, ενιαία σύνδεση και παρακολούθηση όλων των οργάνων συσκευών, λειτουργίες 
προειδοποίησης κακής λειτουργίας, γραφικής απεικόνισης µετρήσεων σε πραγµατικό χρόνο, συµβατό µε τα 
πρωτόκολλά επικοινωνίας ελεγκτών και οργάνων χωρίς ανάγκη πρόσθετου λογισµικού, δυνατότητα 
εγκατάστασης σε προσωπικό υπολογιστή και λειτουργικό σύστηµα τύπου window/mac και συµβατό µε τα 
συνήθη προγράµµατα περιήγησης διαδικτύου. Επικοινωνία µε του ελεγκτές συλλογής σηµάτων σύµφωνα µε το 
ενδεικτικό διάγραµµα. Ενδεικτικός τύπος τέτοιου λογισµικού DISTECH Controls EC-Net Supervisor 
 

Ε.4  Λογισµικό Συλλογής Ενεργειακών Καταναλώσεων   
Λογισµικό κατάλληλο για την συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων των ενεργειακών καταναλώσεων, 
πρωτόκολλο επικοινωνίας συµβατό µε τους ελεγκτές που συνδέονται τα όργανα καταγραφής, γραφικό 
περιβάλλον για την δηµιουργία εικονικών οργάνων παρακολούθησης, αποθήκευση δεδοµένων µε δυνατότητα 
επεξεργασίας τους και µετατροπής του σε µονάδες όπως kWh, µετρικούς τόνους CO2, κόστος σε Ευρώ και 



αξιολόγησης τους, δυνατότητα εγκατάστασης σε προσωπικό υπολογιστή και λειτουργικό σύστηµα τύπου 
window/mac και συµβατό µε τα συνήθη προγράµµατα περιήγησης διαδικτύου. Ενδεικτικό λογισµικό DISTECH 
Controls EC-Net EnerVue 
 

Ε.5  ∆ιαφορικός πρεσσοστάτης αέρα 
ενδεικτικού τύπου S+S Regeltechik DS2 ή παρόµοιου, χρησιµοποιείται για τον έλεγχο πίεσης πάνω από την 
ατµοσφαιρική, κάτω από την ατµοσφαιρική και διαφορική πίεση σε αεραγωγούς. 
 

 

 

E.6  Αισθητήρας θερµοκρασίας  
ενδεικτικού τύπου Thermasgard TF43 µε σπείρωµα για βίδωµα. 
 

 
 
E.7   Αισθητήρας υγρασίας/θερµοκρασίας αεραγωγού 
ενδεικτικού τύπου HYGRASGARD KFF/KFTF κατάλληλος για αεραγωγούς και µε δυνατότητα σύνδεσης µε 
ελεγκτές συλλογής σηµάτων. 
 

 
 
 



ΣΤ.  Φωτισµός LED 
Τα προϊόντα φωτισµού  LED πρέπει φέρουν τις απαιτούµενες διεθνείς πιστοποιήσεις , όπως τη σήµανση CE , 
που δηλώνει τη συµµόρφωση προς τις οδηγίες της ΕΕ , και τη σήµανση ROHS ή ισοδύναµη που δηλώνει την 
απουσία επικίνδυνων υλικών (µόλυβδο, υδράργυρο, κάδµιο,  εξασθενές χρώµιο, PBB, PBDE). 
Για την αντικατάσταση των υπαρχόντων παλαιών ενεργοβόρων λαµπτήρων φθορίου ισχύος 36watt, θα 
χρησιµοποιηθούν στα υπάρχοντα φωτιστικά σώµατα λαµπτήρες Led Tube T8 120 cm, ισχύος 18 watt ενώ για 
τους φθορίου Ισχύος 18watt Led 9watt µε θερµοκρασία χρώµατος  στα 4.000Κ (Day White). Οι συγκεκριµένοι 
λαµπτήρες έχουν CRI>80, απόδοση 1.750lm και beam angle 120ο . 
Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά: 
Led lifetime > 35.000 hrs 
1.750 lm 
CRI > 80 
3 year warranty 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Material: PC/Metal 
Power: 18 watt 
Voltage: 100-240Vac 50Hz 
Luminous Flux: 1.750 lm 
Color Temperature: Day White (4.000K) 
Beam Angle: 180ο  
Size(L*Φ): 1.200mm*26mm 
Life time: > 35.000 hrs 
Dimmable: NO 
IP:20 

 

Ζ.  Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 50KVA 
Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασσόµενου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων 
αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα πλήρες µε δεξαµενή καυσίµων και πίνακα αυτόµατης 
µεταγωγής, ηχοµονωτικό καπάκι, προθέρµανση του ψυκτικού υγρού του κινητήρα προκειµένου το Η/Ζ να είναι 
σε θέση να εκκινεί, να αναλαµβάνει τα φορτία και να λειτουργεί χωρίς δυσκολία σε συνθήκες ψύχους και 
υγρασίας, εγγύηση 2 χρόνων. 
 
Με ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Ισχύς συνεχούς λειτουργίας 
Ισχύς εφεδρικής λειτουργίας           
Κατασκευαστής πετρελαιοκινητήρα              
Τύπος πετρελαιοκινητήρα                               
Στροφές                                                                                
Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων      
Κυλινδρισµός                                                      
Αναπνοή κινητήρα             
Κατανάλωση καυσίµου σε πλήρες φορτίο  
Αέρας ψύξης κινητήρα                                                       
Αέρας καύσης κινητήρα                                                    
Κατασκευαστής γεννήτριας                                             
Τύπος γεννήτριας                                              
Κλάσης Μονώσεως                           
Ρυθµιστής τάσεως γεννήτριας        
Ρεύµα                                                    
Συχνότητα                                                            
Τάση συσσωρευτού                                           
Λίτρα ενσωµατωµένης δεξαµενής καυσίµου 
∆ιαστάσεις Μ Χ Π Χ Υ        
Βάρος (πλήρες µε νερό, λάδι)                         
Στάθµη Θορύβου µε φορτίο 100%  
Στάθµη Θορύβου µε φορτίο 100%  
Στάθµη Θορύβου µε φορτίο 100%  

45 KVA 
50 KVA 
PERKINS 
1103A-33TG1 
1500 σ.α.λ  
3 Έν Σειρά 
3.3 Λίτρα 
Φυσική 
10,6 Λίτρα/Ώρα 
86,4 (κυβ.µ./λεπτό) 
2,9 (κυβ.µ./λεπτό) 
MARELLI 
MJB 200 SB4 
Κλάση Η 
Ηλεκτρονική 
3Φ, 230/400 V 
50 Hz 
12V DC 
145Λίτρα 
2291 x 1026x 1426 mm 
1025kg 
57 db/15 m 
63 db/7 m 
74.8 db/1 m 

 



ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Βάσει διεθνών προδιαγραφών (DIN 6271,ISO 3046, BS 5514) αφορά συνεχή 
λειτουργία µε δυνατότητα υπερφόρτισης 10% για 1 ώρα ανά 12 ώρες λειτουργίας. 
ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Βάσει των ίδιων προδιαγραφών αφορά παροχή συνεχούς ηλεκτρικής ενέργειας (µε 
µεταβολές του φορτίου), σε περίπτωση διακοπής της κύριας παροχής ενέργειας 
 

Η.  Ανιχνευτής φωτός 
Ανιχνευτής φωτός κατάλληλος για εσωτερική τοποθέτηση, Ενδεικτικός τύπος S+S Regeletechnik Photasgard 
RHKF,  
 
 

 

 

Σηµειώνεται ότι τυχόν αναφορές, σχήµατα, φωτογραφίες, προδιαγραφές κλπ που ενδεχοµένως υποκρύπτουν 

προϊόντα συγκεκριµένων εµπορικών οίκων, είναι εντελώς ενδεικτικά, οι µόνοι περιορισµοί που υπάρχουν 

βρίσκονται στο Φύλλο Συµµόρφωσης. 
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