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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα προκήρυξη αφορά το Έργο της ενεργειακής αναβάθµισης του κτιριακού συγκροτήµατος του 2ου
Γυµνάσιου και 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου του ∆ήµου Καρπενησίου που είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα EEGRANTS-Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ
ΕΟΧ) 2009-2014 υπό τον συντονισµό του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Το σχολικό συγκρότηµα βρίσκεται στο οικοδοµικό τετράγωνο επί των οδών Παπαναστασίου, Αµοργού, Κων.
Λεπενιώτη, Ρόδου στο ∆ήµο του Καρπενησίου. Τα δύο κτιριακά συγκροτήµατα καταλαµβάνουν έκταση 5.000
τ.µ. περίπου, µε υπόγειο, ισόγειο, όροφο και στέγες από κεραµίδια ή δώµατα και στεγάζουν αίθουσες
διδασκαλίας, Γυµναστήριο, αίθουσα εκδηλώσεων, γραφεία καθηγητών, αποθήκες λεβητοστάσιο, χώρο
εγκατάστασης Κ.Κ.Μ. µονάδων, βοηθητικούς χώρους, προαύλιο.
Οι Προβλεπόµενες δράσεις ενεργειακής αναβάθµισης που προβλέπονται είναι οι ακόλουθες:
1. Εγκατάσταση αυτόνοµου Φωτοβολταϊκού συστήµατος, συνολικής ισχύς 205 kWp (102.5 kWp για κάθε
σχολείο) που θα εγκατασταθεί στις στέγες των δύο σχολικών συγκροτηµάτων, πλήρες µε µπαταρίες
αντιστραφείς, φορτιστές µπαταριών, βάσεις, καλωδιώσεις κλπ. Οι µπαταρίες ισοµοιράζονται µεταξύ των δύο
σχολικών συγκροτηµάτων και νέας πίνακας µεταγωγής ελεγχόµενος από το κεντρικό σύστηµα BMS θα δίνει
τη δυνατότητα να φορτίζει η µία συστοιχία την άλλη όταν απαιτείται (Λειτουργία smart grid).
2. Ένα (1) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος σαν εφεδρική πηγή φόρτισης των µπαταριών.
3. ∆ύο (2) Λέβητες Βιοµάζας-πέλλετ 900.000 kcal/h ο καθένας που θα αντικαταστήσουν τους υφιστάµενους.
4. Ανακατασκευή των φωτιστικών σωµάτων µε µετασχηµατιστές κατάλληλους για λάµπες LED και
αντικατάσταση των λαµπτήρων φθορίου µε LED.
5. Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης και ρύθµισης έντασης φωτισµού.
6. Εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτρονικού ελέγχου και των συστηµάτων των κτιρίων και αυτοµατισµών τύπου
BMS µαζί µε τους απαραίτητους αισθητήρες, το λογισµικό.
7. Εγκατάσταση µετρητικού εξοπλισµού ηλεκτρικών και θερµικών καταναλώσεων ο οποίος θα συνεργάζεται µε
το BMS του κτιρίου.
8. αισθητήρες θερµοκρασίας στις ζώνες θέρµανσης που ελέγχονται από τους κυκλοφορητές και έλεγχος τους
από το BMS του κτιρίου.
Ο εργολάβος κατά το στάδιο υποβολής της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να λάβει υπόψη την τεχνική
περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα άρθρα τιµολογίου τον προϋπολογισµό, επί τόπου επίσκεψη στο χώρο,
τα σχέδια των µελετών:

Α. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΘΕΡ-01: ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 3ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
∆ιαµόρφωση Λεβητοστασίου, ∆εξαµενής Πέλλετ, Βοηθητικών σιλό.
ΘΕΡ-02: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

∆ιαχωρισµός σε θερµικές ζώνες σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κυκλοφορητές.
ΘΕΡ-03: ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
∆ιαχωρισµός σε θερµικές ζώνες σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κυκλοφορητές.
ΘΕΡ-04: ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
∆ιαµόρφωση Λεβητοστασίου, ∆εξαµενής Πέλλετ, Βοηθητικών σιλό, πλαίσιο κοπής
λεβητοστασίου.
ΘΕΡ-05: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 3ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ:
∆ιαχωρισµός σε θερµικές ζώνες σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κυκλοφορητές.
ΘΕΡ-06: ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ 3ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
∆ιαχωρισµός σε θερµικές ζώνες σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κυκλοφορητές.
ΘΕΡ-07: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Παρουσιάζονται τα σηµεία ελέγχου του αυτοµατισµού και σύνδεσης του µε το BMS σύστηµα.
ΘΕΡ-08: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παρουσιάζονται τα σηµεία ελέγχου του αυτοµατισµού και σύνδεσης του µε το BMS σύστηµα.

πλάκας

οροφής

Β. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΗΛΕ-01: ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παρουσιάζεται η διαµόρφωση χώρου µπαταριών, ο εξαερισµός τους, ο τρόπος τοποθέτησης του εξοπλισµού.
ΗΛΕ -02: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παρουσιάζονται οι θέσεις των φωτιστικών σωµάτων των ανιχνευτών κίνησης και ρύθµισης στάθµης φωτός.
ΗΛΕ -03: ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παρουσιάζονται οι θέσεις των φωτιστικών σωµάτων των ανιχνευτών κίνησης και ρύθµισης στάθµης φωτός.
ΗΛΕ -04: ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 3ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Παρουσιάζεται η διαµόρφωση χώρου µπαταριών, ο εξαερισµός τους, ο τρόπος τοποθέτησης του εξοπλισµού.
ΗΛΕ -05: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 3ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Παρουσιάζονται οι θέσεις των φωτιστικών σωµάτων των ανιχνευτών κίνησης και ρύθµισης στάθµης φωτός.
ΗΛΕ -06: ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ 3ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Παρουσιάζονται οι θέσεις των φωτιστικών σωµάτων των ανιχνευτών κίνησης και ρύθµισης στάθµης φωτός.
ΗΛΕ -07: ΚΑΤΟΨΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Παρουσιάζεται η χωροθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων.
ΗΛΕ -08: ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γ. ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΗΛ-01: ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΛ-02: ΚΑΤΟΨΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

∆. ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εγκεκριµένη από την Π.Υ. µελέτη πυρασφαλείας όπου αναλύονται τα µέσα πυρόσβεσης και η τοποθέτησης τους.

Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Περιλαµβάνει και µελέτης στατικής επάρκειας.
Ο προτεινόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφάλειας και καλής
λειτουργίας που ορίζει η κείµενη νοµοθεσίας να είναι αµεταχείριστος. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται µε
την απαραίτητη τεκµηρίωση από τεχνικά φυλλάδια, υπολογισµούς, µελέτες όπου θα τεκµηριώνεται την
καταλληλότητα του προτεινόµενου εξοπλισµού και του τρόπου εγκατάστασης δοκιµών και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.

2. ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
2.1 Γενικά
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την κατασκευή αυτόνοµων φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύος 205 KWp,
θέση σε λειτουργία, σε δώµατα και στέγες του 2ου Γυµνασίου και 3ου δηµοτικού του ∆ήµου Καρπενησίου.
Η επιλογή των στεγών/δωµάτων στα δύο κτίρια έγινε µε βάση την θέση, τον προσανατολισµό, την ελεύθερη
επιφάνεια τους προκειµένου να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας.
Κάθε εγκατάσταση περιλαµβάνει τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τους µετατροπείς ισχύος από συνεχές σε
εναλλασσόµενο ρεύµα, τους ρυθµιστές φόρτισης των µπαταριών, τις µπαταρίες την βοηθητική γεννήτρια Η/Ζ,
την πινακίδα µε τις πληροφορίες της εγκατάστασης στον χώρο της εισόδου του κτιρίου, την αντικεραυνική
προστασία καθώς και όλες τις απαιτούµενες καλωδιώσεις και τις ηλεκτρικές συνδέσεις των συστηµάτων µεταξύ
τους, µέχρι και την τελική διασύνδεση της εγκατάστασης µε τους γενικούς πίνακες των κτιρίων.

2.2 Ισχύοντες κανονισµοί-βοηθήµατα
Για την επιλογή και τοποθέτηση της κάθε Φ/Β εγκατάστασης στο σύνολό της (κτίριο και θέση κτιρίου, Φ/Β
στοιχεία, αντιστροφείς, πλαίσια, στηρίγµατα, καλωδιώσεις, διατάξεις ασφαλείας κλπ) λαµβάνονται υπόψη οι
παρακάτω κανονισµοί: Θεσµικό πλαίσιο και κανονισµοί για τα κτίρια και εγκαταστάσεις σε εντός σxεδίου
περιοxές:
-

ΥΑ 12323/ΓΓ175/09: (ΦΕΚ Β 1079/4-6-09): «Ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης Φ/Β συστηµάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων».
ΥΑ 18513/22-9-10 (ΦΕΚ 1557/Β/22-9-10): «Συµπλήρωση ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης Φ/Β
συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις».
ΥΑ 9154/28-2-11: « Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση Φ/Β και ηλιακών συστηµάτων σε
γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια».
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934: (ΦΕΚ Β 2317/10-8-2012): «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες σπιτιών».
VDE 0100-Part 520: “Selection and erection of equipmentcable, wires and wiring systems”.
VDE 0100-Part 712: “Requirements for special installations or locations-PV power supply systems”
VDE 0126-1-1: “Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid”.
IEC 364-7-712: “Electrical installations of building-Part 7- 712:Requirements for special installations or
locations-Solar photovoltaic (PV) power supply system”
ΕΛΟΤ HD 384: «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».
ΕΝ 50081-1: “Electromagnetic Compatibility-Generic emission Standard-Parts 1-2:Residential, Commercial
and Light Industry”.
ΕΛΟΤ ΕΝ 50160: «Χαρακτηριστικά τάσης που παρέχεται από τα
δηµόσια δίκτυα διανοµής»
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164: «Εξαρτήµατα αντικεραυνικής προστασίας (Lighting protection components)».
IEC 60364-7-712: “Electrical installation of buildings-Solar
Photovoltaic (PV) Power Supply Systems”.
ΕΛΟΤ EN 61000.03.02: «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα».
IEC EN 61173: Overvoltage protection for PV power generating systems”
IEC EN 61215/2005: “Design qualification and the type approval of PV modules” ή
IEC 61727 ed 2.0 (2004): “PV Systems-Characteristics of the utility interface”.
EN-IEC 61646: “Thin-film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules -Design Qualification and Type Approval”
ELOT EN 61730: “Low- voltage surge protective devices”.
IEC 61683: “PV systems-Power conditioners-Procedure for measuring efficiency
IEC EN 61730: “Photovoltaic (PV) module safety qualifications”.
IEC 62116: “The procedure of islanding prevention measures for utility interconnected photovoltaic
inverters”.
ΕΛΟΤ ΕΝ 62305: «Αντικεραυνική προστασία-Protection against lighting».
IEC 62446: “Grid connected PV Systems-Minimum requirements for system documentation, commissioning
tests and inspection”.
ΥΠΕΚΑ/ΚΑΠΕ: «Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις».
Handbook of Photovoltaic Science and Engineering - A.Luque, S. Hegedus (Wiley 2003).
ΑΒΒ : “Technical Application Papers N.10, Photovoltaic Plants”
Photovoltaic_systems:_planning_andjnstalling-A guide for installers, architects and engineers.(Deutsche
Gesellshaft fur Sonnenenergie - Berlin 2008).

2.3 Γενική Περιγραφή
Στο έργο περιλαµβάνονται η προµήθεια-µεταφορά επί τόπου και συναρµολόγηση των επί µέρους στοιχείων του
συστήµατος, οι δοκιµές και θέση σε λειτουργία. Τα επιµέρους στοιχεία του συστήµατος θα συνδεθούν σταθερά
στα αντίστοιχα κτίρια, ενώ παράλληλα θα απαιτηθούν εξειδικευµένες τεχνικές ικανότητες και γνώσεις και θα
οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται και η παροχή χρόνου εγγύησης τόσο για την απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισµού όσο και η διασφάλιση της ελάχιστης ετήσιας ενεργειακής απόδοσης κάθε συστήµατος
χωριστά.
Ο Σχεδιασµός του φωτοβολταϊκού συστήµατος και η συνδεσµολογία του πρέπει να είναι σύµφωνη µε τι γενικό
διάγραµµα του προτύπου IEC 60364-7-72:

Τα βασικά στοιχεία για τη σχεδίαση και επιλογή του κάθε Φ/Β συστήµατος είναι:
• Η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κάθε συστήµατος.
• Η αποφυγή σκιασµών της εγκατάστασης από µόνιµα εµπόδια.
• Η επιµελής τοποθέτηση - εγκατάσταση του κάθε συστήµατος ώστε να µην προκληθεί καµία ζηµία ή ελάττωµα
στη στέγη ή το δώµα του κάθε κτιρίου ή εγκατάστασης.
• Η τήρηση των υφιστάµενων κανονισµών και νοµοθεσίας ώστε κάθε Φ/Β σύστηµα να είναι από τη µία ασφαλές
και λειτουργικό και από την άλλη να µην υπάρξει αλλοίωση της αισθητικής των κτιρίων.
• Η αποφυγή ανακλάσεων του ηλιακού φωτός από την εγκατάσταση προς τα γειτονικά κτίρια, σε βαθµό που να
προκαλούν οχλήσεις στους περίοικους.
Τα δυο σχολικά κτίρια αποτελούνται από πολλές επιµέρους στέγες. Η χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ
που πρέπει να ακολουθηθεί παρουσιάζεται στο επισυναπτόµενο Σχέδιο HΛΕ-7 στο οποίο παρουσιάζονται οι
στέγες των δύο σχολείων. Στο βασικό σχεδιασµό του συστήµατος που έγινε από την τεχνική υπηρεσία του
∆ήµου έχουν χωροθετηθεί 820 φωτοβολταϊκά πλαίσια των 250 Wp µε συνολική ισχύ 205 kWp που
κατανέµονται σε δύο συστήµατα 102.5 kWp για κάθε σχολείο. Ο ανάδοχος µπορεί να προτείνει εναλλακτική
πρότασης µε σύστηµα µε πλαίσιο µεγαλύτερης των 250 Wp ισχύς παροµοίων διαστάσεων και βάρους και
µικρότερο αριθµό πλαισίων ακολουθώντας όµως την ίδια χωροθέτηση. Στο επισυναπτόµενο Σχέδιο HΛΕ-8
παρουσιάζονται τα διαγράµµατα των φωτοβολταϊκών πλαισίων και η κατανοµή τους σε κάθε επιµέρους στέγη.
Σύµφωνα µε τη µελέτη που εκπόνησε η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου προβλέπεται η εγκατάσταση 18
τριφασικών µετατροπέων 10 kVA (9 για κάθε σχολείο), 144 µπαταριών 2V 3000 Α (72 για κάθε σχολείο,
εναλλακτικά µπορεί να προταθούν µικρότερος αριθµός µπαταριών µεγαλύτερης χωρητικότητας ισοδύναµης
συνολικής δυναµικότητας) και 26 ρυθµιστών φόρτισης (13 για κάθε σχολείο) σε χώρο που θα διαµορφωθεί
κατάλληλα στο υπόγειο των δύο κτιρίων σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχέδια ΗΛΕ-01 και ΗΛΕ-02. Θα
προβλεφθεί εξαερισµός για το χώρο εγκατάστασης των µπαταριών µε ανεµιστήρα και αυτοµατισµό µε
θερµοστάτη. Το κάθε σχολείο θα έχει σαν εφεδρική πηγή φόρτισης των µπαταριών από ένα Η/Ζ 80KVA.
Προβλέπεται επίσης η διασύνδεση των συστηµάτων µε καλώδιο και πίνακα τύπου smart grid που θα ελέγχεται
από το κεντρικό σύστηµα ελέγχου του κτιρίου (BMS) ώστε να φορτίζει το ένα σύστηµα µπαταριών το άλλο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αξιολογήσει µε δική του πρωτοβουλία και ευθύνη τον τρόπο κατασκευής της
κάθε εγκατάστασης µε επίσκεψη επί τόπου, ώστε να έχει πλήρη εικόνα του κάθε χώρου όπου θα γίνει η
εγκατάσταση των Φ/Β συστηµάτων και να είναι σε θέση να προχωρήσει στην υποβολή της προσφοράς τους.
Ενναλακτικά µπορεί να προτείνει µικρότερο αριθµό µπαταριών µεγαλύτερης χωρητικότητας

2.4 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση περιλαµβάνει την εγκατάσταση των απαιτούµενων καλωδιώσεων DC επί της οροφής του
κτιρίου, εντός σωληνώσεων/καναλιών, και την όδευσή τους αρχικά σε κεντρικό DC πίνακα (µε αντικεραυνική
προστασία και γείωση) και εν συνεχεία στον µετατροπέα, εν συνεχεία στον κεντρικό πίνακα AC. Ο τρόπος
εγκατάστασης θα γίνει σύµφωνα µε την υπόδειξη του επισυναπτόµενου Σχεδίου ΗΛΕ-7 όπου φαίνεται ο τρόπος
όδευσης των καναλιών
Από τον πίνακα AC θα τοποθετηθεί καλωδίωση τριφασική που θα καταλήξει στο Η/Ζ που θα τοποθετηθεί σε
εξωτερικό χώρο πλησίον του χώρου εγκατάστασης των µπαταριών.

Ο κεντρικός πίνακας DC και ο αντίστοιχος ΑC, θα είναι βαρέως τύπου, θα φέρουν ενδεικτικά όργανα και λυχνίες
εντός και εκτός αυτού και θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το µονογραµµικό σχέδιο της µελέτης που θα
εκπονηθεί από τον εργολάβο και θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προσφορά που θα υποβάλει.
Στην εγκατάσταση συµπεριλαµβάνεται και προληπτικός έλεγχος κατάστασης υφιστάµενης γείωσης του κτιρίου
και της αντικεραυνικής προστασίας αυτού.

2.5 Καλωδίωση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει µελέτη µε τη διαστασιολόγηση των καλωδίων του συστήµατος
που προτείνει. Η όδευση των καλωδίων θα είναι σύµφωνη µε αυτή του Σχεδίου ΗΛΕ-7.
Η διαστασιολόγηση και ο υπολογισµός των επιµέρους διατοµών θα γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα:
IEC 60229
IEC 60304
IEEE Std 1242-1999- IEC 60287-2-2
Γενικά η συνδεσµολογία της Φ/Β εγκατάστασης θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60364-7-72.
Για την µελέτη των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη τα υπόψη τα παρακάτω δεδοµένα:
Μέγιστο ρεύµα φόρτισης – λειτουργίας του καλωδίου
Θερµοκρασιακές συνθήκες της εγκατάστασης
Ρεύµατα βραχυκύκλωσης
Αντίστασης καλωδίου για τον υπολογισµό της πτώσης τάσης
Η διαστασιολόγηση θα γίνει επίσης µε το δεδοµένο ότι κάθε σύστηµα διανοµής δεν ξεπερνάει το 1% των
απωλειών, όπως αυτό προδιαγράφετε και στους κανονισµούς.
Η προσφορά που θα καταθέσει ο ανάδοχος, θα συνοδεύεται από τα ανάλογα τεχνικά σχέδια (µονογραµµικό
ηλεκτρολογικό σχέδιο, κάτοψη στέγης ή δώµατος µε θέσεις εξοπλισµού και συνδέσεις όπου θα απεικονίζονται
και οι οδεύσεις των καλωδιώσεων, τα συστήµατα στήριξης-στερέωσης των Φ/Β πλαισίων που θα
χρησιµοποιηθούν), υπογεγραµµένα από µηχανικό ανάλογης ειδικότητας.
Τέλος, εφίσταται η προσοχή στην επιλογή του προτεινόµενου εξοπλισµού όπου βασικό στοιχείο αξιολόγησης µε
ποινή αποκλεισµού, είναι η απόλυτη συµβατότητα µεταξύ τους ώστε να διασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες
απόδοσης και η απρόσκοπτη λειτουργία του κάθε συστήµατος.

2.6 Στηρίγµατα φωτοβολταϊκών πλαισίων Τοποθέτηση - Ανέγερση - Σύνδεση - Εξασφάλιση
Η τοποθέτηση των χαλύβδινων και αλουµινένιων στοιχείων θα εκτελείται στις θέσεις οι οποίες προβλέπονται από
την εγκεκριµένη µελέτη ή στις θέσεις στις οποίες η Υπηρεσία έχει εφαρµόσει σχετικές τροποποιήσεις/βελτιώσεις.
Η σύνδεση των χαλύβδινων και αλουµινένιων τεµαχίων θα εκτελείται κατά τους τρόπους τους προβλεπόµενους
στην εγκεκριµένη µελέτη ή αν δεν αναφέρεται ρητώς τότε µε βάση τους αποδεκτούς κανόνες της Επιστήµης και
της Τεχνικής.

Επιµέτρηση
Τα χαλύβδινα τεµάχια θα πρέπει να είναι αυτά που αναφέρονται στο ΤΜ. Εάν οι διαστάσεις των τεµαχίων είναι
µεγαλύτερες των αναγραφοµένων στο ΤΜ, τότε αυτά γίνονται δεκτά υπό τον όρο όµως της πληρωµής των για
την αξία των τεµαχίων που αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριµένες διαστάσεις των τεµαχίων σύµφωνα µε το
ΤΜ. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία τροποποιήσει το ΤΜ και ως αποτέλεσµα τροποποιηθεί ο αριθµός ή/και το
µήκος ή/και οι διαστάσεις διατοµής των µεταλλικών στοιχείων, ο κατασκευαστής θα πρέπει να ακολουθήσει τις
αλλαγές αυτές ενώ θα αναπροσαρµοστεί και το σχετικό κόστος του έργου. Η πληρωµή αποτελεί πλήρη
αποζηµίωση για την προµήθεια των κατασκευαζόµενων µεταλλικών στοιχείων, την µεταφορά τούτων επί τόπου
του έργου, την τοποθέτηση και τη σύνδεσή τους, τη σύνδεση του έργου µε τα υφιστάµενα σχολικά κτίρια όπως
η θεµελίωσή τους επ’ αυτών.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Προβλέπεται οι εγκατάσταση δύο νέων λεβήτων βιοµάζας 900.000 kcal/h έκαστος προς αντικατάσταση των
υφιστάµενων λεβήτων πετρελαίου που καλύπτουν τις υφιστάµενες ανάγκες θέρµανσης των σχολείων.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την αποµάκρυνση του υφιστάµενου εξοπλισµού Λεβήτων πετρελαίου και δεξαµενών
καυσίµων µε ασφάλεια και χωρίς να υποστούν ζηµιές τόσο ο εξοπλισµός όσο και οι υφιστάµενες σωληνώσεις σε
χώρο που θα του υποδείξουν οι µηχανικοί επίβλεψης του ∆ήµου.
Σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις και το ύψος των προτεινόµενων λεβήτων πρέπει να ελεγχθεί από τον ανάδοχο
κατά το στάδιο της προσφοράς µε επί τόπου επίσκεψη ότι είναι κατάλληλο για το χώρο των Λεβητοστασιών µε
δυνατότητα συντήρησης του και καθαρισµού τους.
Η διαµόρφωση των Λεβητοστασίων που πρέπει να γίνει από τον ανάδοχο παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενα
σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης του ∆ήµου: «Κάτοψη υπογείου κτιριακό συγκρότηµα 3ου ∆ηµοτικού» ΘΕΡ-1,
«Κάτοψη υπογείου κτιριακό συγκρότηµα 2ου Γυµνάσιου» ΘΕΡ-4.
Ο λέβητας θα εγκατασταθεί σε νέα βάση τσιµεντένια σε κατάλληλο ύψος. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος
τοποθέτησης του ώστε να αναρροφά τον απαραίτητο αέρα καύσης ο ανεµιστήρας του χωρίς να εισρέουν

σκόνες ή αλλά αντικείµενα. Η θέσης εγκατάστασης δίδεται ενδεικτικά στα συνηµµένα σχέδια και θα πρέπει να
µελετηθεί για το τύπο λέβητα που θα επιλεγεί µε επί τόπου αυτοψία του ανάδοχου πριν υποβάλει προσφορά. Η
εγκατάσταση των λεβήτων θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση του για την
απαραίτητη συντήρηση.
Ο λέβητας του 2ου δηµοτικού µπορεί να εισέλθει στο χώρο του Λεβητοστασίου από το υφιστάµενο κουραγκλέ
και θα εγκατασταθεί στο χώρο της υφιστάµενης δεξαµενής καυσίµου. Στην προσφορά του ο εργολάβος θα
πρέπει να περιλάβει την αποκατάσταση της τοιχοποιία που τυχόν χρειαστεί να κατακρηµνισθεί για να εισέλθει ο
λέβητας και νέα µεταλλική πόρτα προς το χώρο του κουραγκλέ.
Για την εγκατάσταση του λέβητα στο 3ο Γυµνάσιο προβλέπεται η διάνοιξη κατάλληλη οπής αναλογικής του
µεγέθους του λέβητα στην οροφή του λεβητοστασίου σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. Στη συνέχεια θα
ενισχυθεί κατάλληλα µε µεταλλικούς δοκούς περιµετρικά της οπής και θα καλυφθεί µε στεγανό σταθερό
µεταλλικό καπάκι το οποίο θα έχει θυρίδα για την αποµάκρυνση του δοχείου στάχτης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να
υποβάλει µελέτη εφαρµογής για τον σύνολο της εργασίας αυτής υπογεγραµµένη από αρµόδιο µηχανικό.
Θα εγκατασταθεί καινούργια καπναγωγός που θα συνδεθεί µε την υφιστάµενη καπνοδόχο. Ο προσανατολισµός
του θα είναι τέτοιος ώστε να απαιτούνται οι ελάχιστες αλλαγές πορείας του καπνοδόχου ώστε να επιταχύνεται ο
οµαλός ελκυσµός των καυσαερίων
Θα γίνουν όλες οι εργασίες για την σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο θέρµανσης και τοποθετηθούν όλα τα
απαραίτητα εξαρτήµατα, βαλβίδες αισθητήρια που απαιτούνται.
Στο τέλος της εγκατάστασης θα γίνουν όλες οι απαραίτητες δοκιµές που προβλέπονται για να ελεγχθεί η οµαλή
λειτουργία του συστήµατος.
Οι έλεγχοι, ρυθµίσεις και δοκιµές θα περιλαµβάνουν :
(1)
τον έλεγχο των εγκαταστάσεων από πλευράς συµµόρφωσης προς την µελέτη,
(2)
τις δοκιµές στεγανότητας των δικτύων αέρα και νερού,
(3)
την ρύθµιση παροχών νερού,
(4)
την εξισορρόπηση όλου του συστήµατος
(5)
ηλεκτρικές µετρήσεις,
(6)
την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των µηxανηµάτων και των αυτόµατων ελέγxων,
(7)
την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσµάτων.
Αυτή θα γίνει µε την µορφή "πρωτοκόλλου δοκιµών" τα οποία θα συντάξει ο εργολάβος και θα τα υποβάλλει
στην Υπηρεσία για έγκριση. Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέχουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων
µηχανικός θα αναγράφει τις τυχόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος (αλλαγές,
µετατροπές ή προσθέσεις) που έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν και πιθανά προβλήµατα λόγω ελαττωµατικής
λειτουργίας.
Οι ρυθµίσεις, µετρήσεις και δοκιµές θα γίνουν παρουσία του επιβλέποντα του ∆ήµου. Στις περιπτώσεις
µηχανηµάτων που δεν µπορούν να επιτύχουν τις προδιαγραφόµενες παροχές ή αποδόσεις, ο εργολήπτης θα
προβεί στην αντικατάσταση τους.
Η πυρασφάλεια θα καλύπτεται από την εγκεκριµένη σχετική µελέτη.

4. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Η αποθήκη θα διαµορφωθεί κατάλληλα σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο ΘΕΡ-01 και ΘΕΡ-02. Θα διαµορφωθεί
κατάλληλα για να µπορεί να διαχειρίζεται µε ευκολία η ποσότητα Πελλετ που θα αποθηκεύεται.
Πιο συγκεκριµένα το 3ο ∆ηµοτικό και σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ΘΕΡ-01 προβλέπεται η εγκατάσταση
Σιλό ΠΕΛΛΕΤ 2Χ3Χ1.80 µέτρα στο χώρο που τώρα βρίσκεται ο λέβητας πετρελαίου. Επειδή το λεβητοστάσιο
αυτό βρίσκεται σε κουραγκλε έχει προβλεφθεί µικρότερο σιλό όπως αυτό σχεδιάζεται στο Σχέδιο ΘΕΡ-01 ύψους
1 µέτρου και διαµέτρου 1 µέτρου µε σωλήνα κατάλληλης αντοχής διαµέτρου Φ200 ή µεγαλύτερης που θα
προτείνει ο ανάδοχος για την παροχή από το ισόγειο µε πέλλετ του κεντρικού σιλό αποθήκευσης. Η
Τροφοδοσία της ενδιάµεσης διεξαγµένης του Λέβητα θα γίνεται µε κοχλία σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο
που θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές διατάξεις για την µη επιστροφή της φλόγας στο σιλό
τον έλεγχο στάθµης των δύο σιλό πέλλετ (Λέβητα και κύριας αποθήκης).

Για το 2ο Γυµνάσιο προβλέπεται η διαµερισµατοποίηση της γειτονικής στο λεβητοστάσιο αποθήκης (ΣΧΕ∆ΙΟ
ΘΕΡ-4) µε τοίχο σε µήκος 2.5 µέτρων περίπου και η διαµόρφωση του δαπέδου της σύµφωνα µε το παρακάτω
υπόδειγµα:

Θυρίδα πρόσβασης από το χώρο του υπογείου, θυρίδα τροφοδοσίας περιφραγµένη και ασφαλισµένη σύµφωνα
µε τα συνηµµένα σχέδια στο χώρο του ισογείου. Η τροφοδοσία του σιλό του λέβητας λόγω µεγάλης απόστασης
(7 µέτρων) θα γίνεται µε αντλία κενού η οποία θα προταθεί από τον ανάδοχο µε σχετική τεκµηρίωση για την
επάρκεια της.

Ο εργολάβος καλείται να προτείνει πλήρες συστήµατα µε αυτοµατισµούς ελέγχου στάθµης πέλλετ, ασφαλιστικά,
την εγκατάσταση τους, δοκιµές σε λειτουργία µε το προτεινόµενο λέβητα πέλλετ.
Η πυρασφάλεια θα καλύπτεται από την εγκεκριµένη σχετική µελέτη

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Προβλέπεται η εγκατάσταση πυροσβεστικών µέσων σύµφωνα µε τη εγκεκριµένη µελέτη πυρασφάλειας.

6. ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Για το σύστηµα φωτισµού προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες που φαίνονται στα σχέδια ΗΛΕ-2, ΗΛΕ-3, ΗΛΕ-5,
ΗΛΕ-6:

-

Ανακατασκευή των υπαρχόντων φωτιστικών µε µετασχηµατιστή κατάλληλο για λαµπτήρες Led και
αντικατάσταση των λαµπτήρων µε ισοδύναµους Led
Εγκατάσταση ανιχνευτών παρουσίας
Εγκατάσταση ανιχνευτών ρύθµισης στάθµης φωτός

7. ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Προβλέπεται η εγκατάσταση Ηλιοθερµικού συστήµατος για την κάλυψη των αναγκών ζεστού νερού χρήσης του
γυµναστηρίου.
Ο εξοπλισµός θα περιλαµβάνει σύστηµα τεσσάρων Ηλιακών Συλλεκτών µε τι βάσεις του, ο καθένας 2,50 τµ
ξεχωριστό Boiler 500 λίτρων µε ηλεκτρική αντίσταση 4 kw.
Η εγκατάσταση θα γίνει πλήρης σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ΗΛΙΟ-1, ΗΛΙΟ-2.
Οι ηλιακοί συλλέκτες θα εγκατασταθούν στην οροφή του Γυµναστηρίου στη θέση που προβλέπουν τα σχέδια
ενώ το µπόιλερ σε αποθήκη στο χώρο του Γυµναστηρίου. Στην προσφορά θα περιλαµβάνονται όλες οι
υδραυλικές σωληνώσεις απαραίτητες για τη σύνδεση του συστήµατος µε το δίκτυο ζεστού - κρύου νερού χρήση
των λουτρών του γυµναστηρίου, εξαρτήµατα στήριξης, ηλεκτρικές συνδέσεις, γειώσεις, δοκιµές σε καλή
λειτουργία παρουσία του µηχανικού επίβλεψης του ∆ήµου.

8. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κτηρίων (BMS) ή πλέον συστήµατα Ενεργειακής ∆ιαχείρισης Κτηρίων (Building
Energy Management System – BEMS) χαρακτηρίζουν ένα κτήριο ως “έξυπνο” και πράσινο ενεργειακά.
Η εγκατάσταση τους σε µικρά ή µεγάλα κτίρια κάνει την διαχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της
εγκατάστασης, φιλική και εύκολη προς τον χρήστη, λόγω της λειτουργίας της εγκατάστασης από ένα σηµείο,
κεντρικά, µε γραφική απεικόνιση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ∆ίνει την δυνατότητα εποπτείας όλων των Η/Μ
εγκαταστάσεων του κτιρίου, ώστε κάθε στιγµή να είναι γνωστή η κατάστασή τους.
Για την βέλτιστη εξοικονόµηση ενέργειας προβλέπεται η εγκατάσταση Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (BMS)
(Building Management System) για τον έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση των ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων του κτιρίου, το οποίο θα αναλάβει από ένα η περισσότερα σηµεία τον έλεγχο και την εποπτεία
του κλιµατισµού (θέρµανση – ψύξη και αερισµού) µε τη σύγκριση της εξωτερικής θερµοκρασίας µε τις
απαιτούµενες θερµοκρασίες χώρων, λαµβάνονται αποφάσεις για την λειτουργία λεβήτων, ψυκτών,
κλιµατιστικών µονάδων, ανεµιστήρων, αντλιών ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής που εµπλέκεται στο σύστηµα
θερµάνσεως / κλιµατισµού.
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προγραµµατισµού του συστήµατος σε ηµερησία, εβδοµαδιαία και ετήσια
βάση, µε διαφορετικά προγράµµατα λειτουργίας καθηµερινών / αργιών. Ειδικά προγράµµατα λειτουργίας θα
αναλαµβάνουν την ελαχιστοποίηση της απαιτούµενης ενέργειας, την κυκλική εναλλαγή λειτουργίας των
εγκαταστάσεων (duty cycling), τη βέλτιστη εκκίνηση, σταµάτηµα της εγκαταστάσεως, προκειµένου να
διατηρηθούν οι απαραίτητες θερµοκρασιακές συνθήκες (optimum start-stop).
∆υνατότητα Καταγραφής ωρών λειτουργίας της ηλεκτρικής και της θερµικής κατανάλωσης έτσι ωστε να γίνουν
νέες στοχευµένες δράσεις εξοικονόµησης. Εποπτεία της οµαλής λειτουργίας των τρίτων συστηµάτων, αναγγελία
και καταγραφή ενδεχόµενης βλάβης.
Τα σηµεία ελέγχου θα είναι σύµφωνα µε τον πίνακα:
Περιγραφή

Όργανο

Τεµ.

Α/Ι

Α/Ο

D/I

D/O

Λέβητας 2ου Γυµνασίου
Εντολή οn/off λέβητα
Θερµικό καυστήρα

Έλεγχος θερµοκρασίας νερού προσαγωγής

Έλεγχος θερµοκρασίας νερού επιστροφής

Relay
Βοηθητική Επαφή
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως

Λέβητας 3
Εντολή οn/off λέβητα
Θερµικό καυστήρα

Έλεγχος θερµοκρασίας νερού προσαγωγής

ου

1
1

1
1

1

1

1

1

∆ηµοτικού

Relay
Βοηθητική Επαφή
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως

1
1

1

1
1

1

Έλεγχος θερµοκρασίας νερού επιστροφής

Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως

1

1

Boiler / Ηλιακών συλλεκτών
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως
Relay
Βοηθητική Επαφή
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως

Έλεγχος θερµοκρασίας
Εντολή οn/off αντιστάσεων
Επιβεβαίωση λήψης εντολής

Έλεγχος θερµοκρασίας ηλιακών

1
1
1

1

1

1

1
1

Kυκλοφορητές θέρµανσης
Εντολή οn/off κυκλοφορητή
Πτώση θερµικού

Relay
Βοηθητική Επαφή

5
5

5

5

2

2

Μεταγωγή Χ/Θ
Έλεγχος βάνας µεταγωγής Χ/Θ

Τρίοδη on/off

1

Περιβάλλον χώρος

Έλεγχος θερµοκρασίας και υγρασίας Π.Χ.

Αισθητήριο
θερµοκρασίας και
υγρασίας
περιβάλλοντα
χώρου

1

2

ΚΚΜ-2 Γυµνάσιο

Εντολή on/off ανεµιστήρα προσαγωγής

Επιβεβαίωση
λειτουργίας
ανεµιστήρα
προσαγωγής
Πτώση θερµικού ανεµιστήρα προσαγωγής
Εντολή on/off ανεµιστήρα επιστροφής

Επιβεβαίωση
λειτουργίας
ανεµιστήρα
επιστροφής
Πτώση θερµικού ανεµιστήρα επιστροφής

Έλεγχος
θερµοκρασίας
επιστροφής

και

υγρασίας

Έλεγχος θερµοκρασίας προσαγωγής

Ρύπανση φίλτρου
Ρύθµιση βάνας θερµού
Ρύθµιση βάνας ψυχρού
Η/Μ ύγρανσης

∆ιαφορικός
πρεσοστάτης
ανεµιστήρα 0.23mbar
∆ιαφορικός
πρεσοστάτης
ανεµιστήρα 0.23mbar
Βοηθητική Επαφή
Relay
∆ιαφορικός
πρεσοστάτης
ανεµιστήρα 0.23mbar
Βοηθητική Επαφή
Αισθητηριο
θερµοκρασίας και
υγρασίς
αεραγωγού
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
αεραγωγού
∆ιαφορικός
πρεσσοστάτης
φίλτρων
110mbar
Τρίοδη
βάνα
αναλογική αναλ
3-way αναλ
ΗΜ ύγρανσης

1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

2

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

ΚΚΜ-3 ∆ηµοτικό
Εντολή on/off ανεµιστήρα προσαγωγής

Relay

1

1

Επιβεβαίωση
λειτουργίας
ανεµιστήρα
προσαγωγής
Πτώση θερµικού ανεµιστήρα προσαγωγής
Εντολή on/off ανεµιστήρα επιστροφής

Επιβεβαίωση
λειτουργίας
ανεµιστήρα
επιστροφής
Πτώση θερµικού ανεµιστήρα επιστροφής

Έλεγχος
θερµοκρασίας
επιστροφής

και

υγρασίας

Έλεγχος θερµοκρασίας προσαγωγής

Ρύπανση φίλτρου
Ρύθµιση βάνας θερµού
Ρύθµιση βάνας ψυχρού
Η/Μ ύγρανσης

∆ιαφορικός
πρεσοστάτης
ανεµιστήρα 0.23mbar
Βοηθητική Επαφή
Relay
∆ιαφορικός
πρεσοστάτης
ανεµιστήρα 0.2-3
mbar
Βοηθ. Επαφή
Αισθητήριο
υγρασίας
θερµοκρασίας
αγωγού
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
αγωγού
∆ιαφορικός
πρεσσοστάτης
φίλτρων
1-10
mbar
Τρίοδη αναλογική
Τρίοδη αναλογική
ΗΜ ύγρανσης

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

2

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

Φωτισµός ∆ηµοτικού
Εντολή on/off
Επιβεβαίωση λήψης εντολής

Relay
Βοηθητική Επαφή

10
10

10
10

Φωτισµός Γυµνάσιο
Εντολή on/off
Επιβεβαίωση λήψης εντολής

Relay
Βοηθητική Επαφή

10
10

10
10

2

2

3
3

3
3

Χώρος Μέσης τάσης
Θέση διακοπτών

Βοηθητική Επαφή

Πυροσβεστικό
Βλάβη αντλιών
Λειτουργία αντλιών
Πίεση συλλέκτη

Βοηθητική Επαφή
Βοηθητική Επαφή
Αισθητήριο
πίεσης

1

1

Μ/Σ
Alarm
Pre-alarm

Θερµοκρασία χώρου ΜΣ

Βοηθητική Επαφή
Βοηθητική Επαφή
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
χώρου

2
2

2
2

1

1

2
1

1

Γ.Π.Χ.Τ.
Θέση διακοπτών
Μετρητής ηλεκτρικών µεγεθών

Βοηθητική Επαφή
Elnet

Θέση διακόπτη παράκαµψης (by-pass)
Θέση διακόπτη (on load)
Βλάβη ups
Μετρητής
κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας
Μετρητής κατανάλωσης θερµικής ενέργειας

Βοηθητική Επαφή
Βοηθητική Επαφή
Βοηθητική Επαφή

2

UPS

Σύνολο Σηµείων Ελέγχου

1
1
1
2
2

1
1
1
2
2

22

4

57

35

Και σηµειώνονται στα συνηµµένα Σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ΘΕΡ-7 και ΘΕΡ-8. Θα προβλεφθούν επίσης
και θερµοστάτες που θα δίνουν σήµα στο κεντρικό σύστηµα και θα ενεργοποιεί κατάλληλα τους κυκλοφορητές
της θέρµανσης. Οι θερµοστάτες θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τα Σχέδια ΘΕΡ2, 3, 5, 6.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει να υποβάλει σχετική µελέτη µε το σύστηµα που προτείνει και να προµηθεύσει και να
εγκαταστήσει παντός είδους υλικά καλώδια αισθητήρια.
Ο χειριστής του συστήµατος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα σε πραγµατικό χρόνο να προβεί σε άµεση λήψη
αποφάσεων και ενεργειών, για όλο το κτίριο.
Οι ενέργειες αυτές µπορεί να είναι προκαθορισµένες στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου ή να λαµβάνονται στιγµιαία
από τον χειριστή του συστήµατος, µετά από κατάλληλες ενδείξεις από το κοµµάτι εποπτείας (π.χ. περίπτωση
βλάβης.
Το σύστηµα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα για συγκέντρωση και καταγραφή πληροφοριών, σε
προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα (ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, χρόνο), ώστε να ληφθούν οι βέλτιστες
αποφάσεις για την λειτουργία του κτιρίου.
Να ελαχιστοποιεί το κόστος λειτουργίας του κτιρίου, κάτι που επιταχύνεται µε την συνεχή παρακολούθηση όλων
των εγκαταστάσεων.
Να δίνει στοιχεία για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων µε πληροφορίες για πιθανές βλάβες.
Το πρώτο επίπεδο, θα περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες συσκευές ή αισθητήρια για την επικοινωνία του
συστήµατος ελέγχου µε τον περιβάλλοντα χώρο ή µε τις συσκευές τις οποίες ελέγχει (κλιµατιστικές µονάδες,
λέβητες, ψύκτες, πόρτες, δεξαµενές καυσίµου κ.α.).
Το δεύτερο επίπεδο θα περιλαµβάνει την συγκέντρωση όλων των σηµάτων εισόδου / εξόδου από και προς τις
συσκευές ή τα αισθητήρια του πρώτου επιπέδου, σε τοπικούς αυτόνοµους ελεγκτές. Οι τοπικοί ελεγκτές ή
Τοπικές Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου (Τ.Ψ.Μ.Ε.), παρέχοντας ένα συγκεκριµένο αριθµό εισόδων / εξόδων,
αποτελούν το θεµέλιο για ένα σύστηµα κτιριακού αυτοµατισµού ,δίδοντας τα κανάλια επικοινωνίας του
κεντρικού συστήµατος ελέγχου µε τα απαραίτητα αισθητήρια ή / και κινητήρες. Το τρίτο επίπεδο, περιλαµβάνει
τη συγκέντρωση των στοιχείων από τους τοπικούς ελεγκτές σε ένα ή περισσότερους, ανάλογα µε τη απαιτήσεις
της εγκατάστασης, κεντρικούς ελεγκτές δικτύου (Κ.Ε.Λ.).
Κάθε ΚΕΛ θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και συντονισµό όλων των Τ.Ψ.Μ.Ε. που ανήκουν σε αυτή και είναι
µε τη σειρά της και αυτή πλήρως αυτόνοµη και ανεξάρτητη σε λειτουργία. Αποτελεί δε τον ενδιάµεσο χώρο για
την ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ των Τ.Ψ.Μ.Ε., επιτρέποντας παράλληλα την άµεση πρόσβαση σε
οποιαδήποτε Τ.Ψ.Μ.Ε. από ένα κεντρικό σηµείο. Οι Κ.Ε.Λ. µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους σε ένα κεντρικό
δίκτυο υψηλής ταχύτητας, επιτρέποντας την ταχύτατη µεταφορά πληροφοριών, από κάθε σηµείο της
εγκαταστάσεως. ∆ίδεται έτσι η δυνατότητα, ακόµη και για παρακολούθηση πολλαπλών κτιρίων από ένα κεντρικό
σηµείο ελέγχου. Στο τέταρτο και υψηλότερο επίπεδο, βρίσκεται η άµεση επικοινωνία του χειριστή µε το
σύστηµα που υλοποιείται µέσω ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ο οποίος βρίσκεται σε άµεση επικοινωνία µε
τους κεντρικούς ελεγκτές, συγκεντρώνοντας στοιχεία και δίδοντας εντολές σε πραγµατικό χρόνο.
Με τη χρήση του Η/Υ η εποπτεία των εγκαταστάσεων αλλά και ο προγραµµατισµός του συστήµατος ελέγχου,
είναι κατά πολύ ευκολότερος και εποπτικότερος. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι η χρήση του
Η/Υ δεν είναι απαραίτητη, ούτε δεσµευτική για τη λειτουργία του κεντρικού συστήµατος ελέγχου. Είναι δε
εντελώς ανεξάρτητη από τη λειτουργία των Κ.Ε.Λ και των Τ.Ψ.Μ.Ε., αφού ο υπολογιστής µόνο αντλεί στοιχεία ή
δίνει εντολές. Έτσι, πιθανή βλάβη του Η/Υ αφήνει τελείως ανεπηρέαστη τη προγραµµατισµένη λειτουργία του
συστήµατος ελέγχου. Σαν υπολογιστής bms µπορει να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε υπολογιστής διαθέτει έναν
web browser (πχ Internet explorer, Mozzila Firefox κλπ). Ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της
εγκατάστασης µέσω του Η/Υ, είναι µια εξαιρετικά απλή διαδικασία, αφού η χρήση του απευθύνεται σε µη
εξειδικευµένο προσωπικό. Η επικοινωνία του χειριστή µε το σύστηµα γίνεται µέσω γραφικών παραστάσεων, που
απεικονίζουν τις διάφορες εγκαταστάσεις του κτιρίου που ελέγχει.

Ο χειριστής θα πρέπει έχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού της λειτουργίας του συστήµατος ή εκτελέσεως
χειροκίνητων εντολών, όπως ακριβώς θα τις εκτελούσε σε έναν ηλεκτρικό πίνακα αυτοµατισµού. Σε όλες τις
παραπάνω λειτουργίες, υπάρχει η δυνατότητα επανα-προγραµµατισµού ανά πάσα χρονική στιγµή, ακόµη και
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εγκαταστάσεως και το γεγονός αυτό αποτελεί και τη σηµαντική διαφορά των
συστηµάτων Κεντρικού Ελέγχου Κτιρίων, σε σχέση µε τις εξειδικευµένες συσκευές αυτοµατισµού (π.χ. πίνακας
αυτοµατισµού µε relay).
Κάθε σύστηµα BMS θα παραδοθεί σε λειτουργία από τους υπεύθυνους για την εγκατάστασή του, οι οποίοι και
προσαρµόζουν κάθε µια από τις παραπάνω λειτουργίες, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις του κτιρίου.
Παράλληλα, πιθανή ανάγκη µεταβολής ή τροποποίησης οποιουδήποτε προγράµµατος λειτουργίας µιας
εγκαταστάσεως, είναι δυνατή και πολύ εύκολη, µέσω του κεντρικού συστήµατος ελέγχου της εγκαταστάσεως,
χωρίς να απαιτείται παρουσία εξειδικευµένου προσωπικού. Τέλος το κεντρικό σύστηµα ελέγχου πρέπει είναι
εύκολα επεκτάσιµο µε προσθήκη αναλόγων µονάδων ελέγχου.

9. ΜΟΝΑ∆Α ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 50KVA
Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την φόρτιση των µπαταριών που θα
εγκατασταθεί σε περιφραγµένο χώρο που θα κατασκευάσει ο εργολάβος όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο ΗΛΕ02 στο κτιριακό συγκρότηµά του 2ου Γυµνασίου ώστε έτσι να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των
σχολείων. Το σύστηµα θα συνδεθεί µε τον πίνακα smart grid και θα προγραµµατιστεί από το σύστηµα
αυτοµάτου ελέγχου του κτιρίου να φορτίζει τις µπαταριές σε περίπτωση που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

Καρπενήσι, 16 Μαΐου 2016
Ελέγχθηκε
Ο Συντάκτης

Ο Προϊστάµενος Τ.Τ.Ε.

Καράµπελας Παναγιώτης

Παπαϊωάννου Γεώργιος

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχ/κός

ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός

