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1. ΓΕΝΙΚΑ (γενικές πληροφορίες) 
 

Πρόκειται για σχολικό συγκρότημα Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης. 

Έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια εκδοθείσα το έτος 1986 και έχει αριθμό οικοδομικής αδείας 88. 

 

Η εκπόνηση της μελέτης διενεργήθηκε με επιτόπια παρουσία στο έργο με ταυτόχρονη αποτύπωση 

των χώρων αλλά και των ανοιγμάτων. Τα υφιστάμενα αρχιτεκτονικά σχέδια που ανευρέθηκαν του 

κτιρίου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και χρειάστηκαν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 

αυτών. 

 

Είναι χωροταξικά τοποθετημένο σε οικόπεδο με προσανατολισμό της μεγάλης διάστασης επιφανείας 

του κτιρίου στην Ανατολική πλευρά, σε μια περιοχή της Καστοριάς με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. 

Το Κτίριο βρίσκεται σε αμφιθεατρική θέση, καταλαμβάνει οικοδομικό τετράγωνο και περιβάλλεται από 

Δημοτικούς οδούς. 

 

Από την επιμέτρηση του κτιρίου προκύπτει ότι η συνολική του εμβαδομέτρηση είναι 1189,39 

τετραγωνικά μέτρα κατανεμημένα σε τρία (3) επίπεδα. 

 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

Σε κάθε επίπεδο του κτιρίου έχουμε την χρήση της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ με τις συνοδές 

εγκαταστάσεις. 

 

Έτσι λοιπόν έχουμε: 

 

Στον υπόγειο χώρο του κτιρίου, βρίσκεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων η οποία και 

χρησιμοποιείται και σαν το γυμναστήριο του σχολείου – σαν χώρο εκδηλώσεων – θεατρικών 

παραστάσεων κ.τ.λ.. Τα επίπεδο συμπληρώνεται από την στέγαση του λεβητοστασίου, της 

αποθήκης καυσίμων  και 2 αποθήκες οργάνων γυμναστικής και υλικών χρησίμων για την λειτουργία 

του εκπαιδευτικού ιδρύματος (ως Μη Θερμαινόμενοι Χώροι) γενικής χρήσεως. 

Συνολική εμβαδομέτρηση 209,21 τ.μ. 

 

Στον ισόγειο, βρίσκεται το γραφείο του ΔΝΤΗ και των διδασκάλων, 2 αίθουσες διδασκαλίας του 

νηπιαγωγείου, η αίθουσα του ολοημέρου με την κουζίνα της, διάδρομοι κυκλοφορίας, λουτρά – WC, 

1 αίθουσα διδασκαλίας του Δημοτικού αλλά και τα κυλικεία μαθητών και διδασκάλων και οι διάδρομοι 

κυκλοφορίας. Συνολική εμβαδομέτρηση περίπου  475,44 τ.μ. 

 

Τέλος, στον  όροφο, βρίσκεται το εργαστήριο Η/Υ και πολυμέσων, η Βιβλιοθήκη, αίθουσες 

διδασκαλίας του Δημοτικού αλλά και διάδρομος κυκλοφορίας. Συνολική και πάλι εμβαδομέτρηση 

504,74 τ.μ. 



 

Από την ημερομηνία κατασκευής του κτιρίου και από την παλαιότητά του σε συνδυασμό και με τα 

πάχη, προκύπτει ότι το κτίριο είναι κατασκευασμένο βάση του κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίων. 

 

3. ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Με το δεδομένο ότι το κτίριό μας, μετά από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, η ενεργειακή του 

κατάταξη επιβάλλεται να γίνει Β, εφαρμόσθηκαν όλες οι δυνατές παρεμβάσεις που δύναται να 

εφαρμοσθούν και με το δεδομένο της κοστολογικής συγκράτησης αλλά και του υφιστάμενου της 

κατασκευής. 

 

1) θωράκιση του κτιριακού κελύφους τοποθετώντας σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης 

εξηλασμένης Πολυστερίνης με λ=0,035. Παράλληλα με μόνωση εξηλασμένης πολυστερίνης 

με λ=0,0035 10 εκ. και πάλι, θα γίνει και η κάλυψη του δώματος της στέγης. 

2) αντικατάσταση του συγκροτήματος Λέβητα – Καυστήρα με νέας τεχνολογίας συμπύκνωσης 

πέτρελαίου με μείωσης της ισχύος αυτού, λόγω τοποθετήσεως της θερμομόνωσης και 

κατόπιν μελέτης θερμικών απωλειών,  καθώς και η εγκατάσταση αυτοματισμών κατηγορίας B 

με αντιστάθμιση στην λειτουργία του λέβητα, τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών για τον 

θερμοκρασιακό έλεγχο των χώρων του κτιρίου, καθώς και τοποθέτηση κυκλοφορητών νέας 

τεχνολογίας inverter μεταβλητής ισχύος και παροχής  (κατηγορία αυτοματισμών υφιστάμενου 

κτιρίου Δ). 

3) αντικατσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED 

κατόπιν όπως έχει ήδη αναφερθεί, πλήρους φωτοτεχνικής μελέτης, κάτι που επιφέρει την 

μείωση της κατανάλωσης στο εντυπωσιακό νούμερο των 5,651 KW (πτώση εγκατεστημένης 

ισχύος στο ένα τρίτο του αρχικά τοποθετημένου φωτισμού) 

4) Τοποθέτηση αυτοματισμών (έλεγχος θερμοκρασίας ανα λειτουργικό χώρο, αντιστάθμιση και 

inverter κυκλοφορητές) κατηγορίας Β. 

5) Μόνωση του συνολικού δικτύου κεντρικής θέρμανσης (δίκτυο σωληνώσεων το οποίο είναι 

εμφανές εντός του σχολικού κτιρίου). 

 

 

Τα κουφώματα του κτιρίου δεν κρίθηκε απαραίτητο να αντικατασταθούν, λόγω της καλής κατασκευής 

τους. Δεν θα γίνει καμία αντικατάσταση κουφωμάτων στο εξεταζόμενο κτίριο. 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν, θα φέρουν σήμανση CE. 

 

Ειδικότερα, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται είναι τα 

παρακάτω: 

 

Α) Φωτιστικά σώματα LED – ΑΤ 57,58,59 

 

Το φωτιστικό φέρει εγγύηση 5 ετών και εχει ωφελιμη ζωη τουλάχιστον 50.000 ωρες λειτουργίας με 

απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50) σύμφωνα με το 

test report LM80 το οποίο θα προέρχεται από αναγνωρισμένο ινστιτούτο με ISO 17025. Το φωτιστικό 

πρέπει να διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού, οθόνη με εγκάρσιες 

παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο 

γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και σατινέ κάλυμμα των φωτεινών πηγών (LED) από PMMA 

υψηλής απόδοσης. Επίσης η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1730 Lumen (19 

Watt), 2630 Lumen (25 Watt) και 3560 Lumen (36 Watt) ενώ η απόδοση της πηγής (LED) να είναι 

τουλάχιστον 2450 Lumen (19 Watt), 3620 Lumen (25 Watt), 4900 Lumen (36 Watt) (στους 65 οC). 

Το φωτιστικό πρέπει να συνοδεύεται από το πολικό διάγραμμα κατανομής φωτισμού του φωτιστικού 

που θα προέρχεται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 13032. Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 

140001:2015. Το φωτιστικό να διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module)  

LED. Ο βαθμός προστασίας IP θα πρέπει να είναι IP20. 

 

Β) Συγκρότημα λέβητα – καυστήρα – μονάδας δυμπύκνωσης – αυτοματισμοί – τρόπος και 

είδος αντιστάθμισης.  – ΑΤ 43 

 

Η παρέμβαση στον χώρο του λεβητοστασίου αναφέρεται στην αντικατάσταση του λέβητα – καυστήρα 

παροχής θερμού ύδατος στο σχολικό συγκρότημα ο οποίος θα διαθέτει και σύστημα αντιστάθμισης 

με εξωτερικό αισθητήριο για προσαρμογή της θερμοκρασίας ύδατος στις εξωτερικές θερμοκρασιακές 

συνθήκες. Το συγκρότημα λέβητα-καυστήρα θα έχει σχεδιασμό ECODESIGN 813 και θα έχει τα 

κάτωθι χαρακτηριστικά:Λέβητας πετρελαίου 145 KW ονομαστικής ισχύος με τον αντίστοιχο καυστήρα 

(περιλαμβάνεται) με κεραμικό εναλλάκτη με δυνατότητα λειτουργίας σε συστήματα χαμηλών 

θερμοκρασιών με απόδοση (τουλάχιστον) % με φόρτιση Pn % και μέση θερμοκρασία ύδατος oC 

 

100% Pn – μέση θερμοκρασία ύδατος 70 οC B.A. 96,4 % 

100% Pn – μέση θερμοκρασία επιστροφής ύδατος 30 oC B.A. 101,10 % 

30% Pn – μέση θερμοκρασία ύδατος 30 oC B.A. 103,00 % 

 



Βαθμός απόδοσης έως και 104% (**** ταξινόμηση σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/42 ΕΟΚ) - CE 

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 92/42 ΕΟΚ 

 

Ο λέβητας θα περιλαμβάνει όπως έχει αναφερθεί, ηλεκτρονικό πίνακα αντιστάθμισης της ιδίας 

εταιρείας παραγωγής του λέβητα πλήρως συνεργαζόμενος με το συγκρότημα λέβητα - καυστήρα -

μονάδα συμπύκνωσης ο οποίος με την επιλογή καμπύλων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες της 

εγκατάστασης, οδηγεί την λειτουργία του συγκροτήματος λέβητα - καυστήρα σε επιλογή 

θερμοκρασίας προσαγωγής του συστήματος σύμφωνα με την καμπύλη χωρις μεσολάβηση τρίοδης - 

τετράοδης βάνας αναμίξεως για έλεγχο θερμοκαρασίας θερμού ύδατος προσαγωγής. Το απαραίτητο 

εξωτερικό αισθητήριο περιλαμβάνεται στο συγκρότημα λέβητα - καυστήρα - μονάδας συμπύκνωσης - 

ηλεκτρονικό πίνακα αντιστάθμισης.Ο λέβητας όπως έχει σημειωθεί, θα διαθέτει ενσωματωμένο στον 

πίνακα ελέγχου του λέβητα σύστημα αντιστάθμισης με εξωτερικό αισθητήριο που θα προσαρμόζει 

αυτόματα την θερμοκρασία προσαγωγής του ύδατος ανάλογα στις απαιτούμενες εξωτερικές 

συνθήκες. 

Ο λέβητας θα φέρει εργοστασιακό κιτ (από την ίδια εταιρεία κατασκευής του συγκροτήματος λέβητα – 

καυστήρα – μονάδα συμπύκνωσης) αδρανοποίησης συμπυκνωμάτων / ουδετεροποιητής των 

παραγόμενων από τον λέβητα συμπυκνωμάτων. 

 

Τα υπολείμματα καύσης (υγρό) πρόκειται για όξινα υπολείμματα της καύσης (καρβονικό οξύ) τα 

οποία δεν πρέπει να αποβάλλονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή να εκρέουν ελεύθερα στις όμβριες 

οδεύσεις. 

Οι βασικοί λόγοι είναι ότι αρχικά καταστρέφουν τα περισσότερα υλικά με τα οποίαέρχονται σε επαφή 

(πλακάκια, αποχετεύσεις PVC κλπ) και κατά δεύτερον μολύνουν το δίκτυο αποχέτευσης ή ομβρίων 

στο οποίο συνήθως καταλήγουν. 

Προτού λοιπόν απορριφθούν θα πρέπει να αδρανοποιηθούν, να πάψουν δηλαδή να είναι όξινα κάτι 

που επιτυγχάνεται μέσω της συσκευής αδρανοποίησης. 

 

Γ) Κυκλοφορητές INVERTER – ΑΤ 29,30 

 

Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης, ενδεικτικών τύπων, μανομετρικού και πίεσης όπως εμφανίζονται 

στο κείμενο της Τεχνικής Περιγραφής,, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενοι. Κυκλοφορητής υγρού ρότορα, με 

χαμηλές ανάγκες συντήρησης, βιδωτή σύνδεση και σύγχρονο κινητήρα ανθεκτικό στο ρεύμα 

εμπλοκής, τεχνολογίας ECM (Electronically Commutated Motors), και με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό 

σύστημα ρύθμισης ισχύος για τη συνεχή ρύθμιση της διαφορικής πίεσης. Για όλα τα συστήματα 

θέρμανσης και κλιματισμού. Η ρυθμιστική λειτουργία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την χρήση 

καλοριφέρ/ενδοδαπέδιας θέρμανσης. 



 Προεπιλέξιμοι τρόποι αυτόματης ρύθμισης για ιδανική προσαρμογή φορτίου: Σταθερή διαφορική 

πίεση (Δp-c), μεταβλητή διαφορική πίεση (Δp-v), σταθερές στροφές (3 χαρακτηριστικές 

καμπύλες ρύθμισης) 

 Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα 

 Ένδειξη LED για τη ρύθμιση της ονομαστικής τιμής και για ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης 

σε W 

 Αυτόματη λειτουργία απεμπλοκής 

 Χειροκίνητη λειτουργία εξαέρωσης για την εξαέρωση του χώρου του ρότορα 

 Χειροκίνητη επανεκκίνηση 

Θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι σύμφωνοι με την νέα οδηγία ErP (Ευρωπαϊκές Οδηγίες Eco-

Design Directive και Erp-Directive EC 641/2009) 

Τα  τεχνικά χαρακτηριστικά των κυκλοφορητών είναι τα παρακάτω: 

 
 

 

Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με ασθητήριο διαφορικής πίεσης και 

ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), παροχής από 12,0 έως 16,0 m³/h 

Ενδ. Τύποι: 

 STRATOS MAXO 40/05 – Πρωτεύον Κυκλοφορητής 

 

  

Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με ασθητήριο διαφορικής πίεσης και 

ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), παροχής από 2,5 έως 4,0 m³/h 

Ενδ. Τύπος 

 YONOS PICO 40/1-8 - 2,44 m3/h - 3,17 m ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΌ – κυκλοφορητές συλλέκτη 

προσαγωγής 

 

Οι κατανάλωση ισχύος που θα παρουσιάζουν οι νέοι τοποθετούμενοι κυκλοφορητές, θα είναι ίση ή 

μικρότερη των ενδεικτικών τύπων. 

 

 

Δ) Μόνωση Κελύφους – Εφαρμογή – Τελική Επιφάνεια – Μόνωση Οροφής – ΑΤ 20,21,22 

ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ λ<=0,035 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) C-s2, d0 - CE (Συστήμα μόνωσης - 

εξωτερικού επιχρίσματος κλπ κλπ) 

Εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, µε τυποποιημένο και πιστοποιημένο (CE και 

ΕΤΑ) σύστημα που αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες τύπου εξηλασμένης πολυστερίνης με 



συντελεστή λ=0,035 W/m²K ή μικρότερο και αντοχή σε θλίψη ≥300 kPa (ΕΝ 826) για τη ζώνη 

στεγάνωσης, γενικού πάχους 10 cm (και κατά περίπτωση πάχους 10 ή 3 cm σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή στα τμήματα ανωκάσι – κατωκάσι και λαμπάδων κουφώματος), µε όλα τα 

παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης θερµοµονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά 

τεμάχια εξηλασμένης πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγµατα, κόλλες και οργανικά 

επιχρίσματα.  

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται: 

 

1) η προετοιμασία της επιφάνειας, µε την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων µε έτοιμα 

επισκευαστικά κονιάματα καθώς και σταθεροποίηση της βασικής στρώσης µε αστάρι σε περίπτωση 

αφαίρεσης σαθρού τελικού επιχρίσματος 

2) η τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού στήριξης µε νεροσταλάκτη στη βάση του κτηρίου για την 

τοποθέτηση της ζώνης στεγάνωσης. 

3) η εφαρμογή ινοπλισµένης, ρητινούχας κόλλας τσιµεντοειδούς βάσης στα ειδικά τεμάχια γωνιών 

του κτηρίου και ανοιγµάτων και κόλληση τους στην τοιχοποιία 

4) η εφαρμογή της παραπάνω κόλλας στις θερμομονωτικές πλάκες για την κόλληση τους στην 

τοιχοποιία. Η κόλλα θα εφαρμοστεί περιμετρικά και κεντρικά σε τρία τουλάχιστον σημεία (ελάχιστη 

επιφάνεια συγκόλλησης 40%). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετηθεί κόλλα μεταξύ της 

συναρμογής των πλακών. 

5) η μηχανική στήριξη των πλακών µε τα ειδικά βύσματα 

6) οι ενισχύσεις των άκρων µε τα ειδικά τεμάχια (ειδικά προφίλ παραθύρων, προφίλ τερματισμών και 

ό,τι άλλο προβλέπει κάθε πιστοποιημένο σύστημα) 

7) η τοποθέτηση ενισχυτικού σοβά έτοιμου ή βιομηχανικά παραγόμενου οργανικού ελαστομερούς 

ενισχυτικού επιχρίσματος εμποτισμού του υαλοπλέγματος και η τοποθέτηση υαλοπλέγματος 

8) το αστάρωμα της επιφάνειας (αν απαιτείται από το επιλεγόμενο πιστοποιημένο σύστημα) 

9) η εφαρμογή του έτοιμου, έγχρωμου, οργανικού, διακοσμητικού, τελικού επιχρίσματος, κατάλληλου 

για την διαμόρφωση λείων επιφανειών πάχους 1,5 mm κατ’ ελάχιστον, σε απόχρωση που 

καθορίζεται στη μελέτη 

 

Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου και εργασία 

πλήρους κατασκευής.  

Όλη η εργασία θα γίνει από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο και όλα τα χρησιμοποιούμενα 

υλικά θα είναι αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο ανάλογα του 

ολοκληρωμένου συστήματος μόνωσης του κελύφους του κτηρίου.  

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη και την Ελληνικη Τεχνική 

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009 «Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων». 

 

Η επιλογή έγινε με γνώμονα της αντοχής της εξηλασμένης πολυστερίνης, της άψογης τελικής 

επιφανείας της αντοχής στην υγρασία λόγω της εγγύτητας με το οικοσύστημα της λίμνης καθώς και 

της διατήρησης της μερικής βατότητας της στέγης. 



Οι μονώσεις που θα τοποθετηθούν θα είναι τύπου L για την καλύτερη συναρμογή και για την 

αποφυγή σχηματισμού θερμογεφυρών. 

Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται με ειδική κόλλα. Επιπρόσθετα, αναλόγως της περίπτωσης, εκτός 

από την κόλλα χρησιμοποιούν ται και ειδικά βύσματα για τη μηχανική στερέωση των πλακών. Οι 

διαστάσεις των πλακών είναι 1250 mm x 600 mm. Τα πάχη τους κυμαίνονται από 20mm ως 100mm, 

ανά 10mm. Η επιλογή όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι το μέγεθος των 100mm. Η ειδική 

θερμοχωρητικότητα cp σε (J(Kg*K)) =  1450 και ο συντελεστής σε διάχυση υδρατμών μ θα είναι 80 

(ξηρό) – 250 (υγρό) σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.20701-2/2017 (θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών 

υλικών και έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων). Τα προϊόντα εξηλασμένης 

πολυστερίνης να εναρμονίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR), ο οποίος 

αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ. Σε συμμόρφωση με τον παραπάνω Κανονισμό, 

να φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13164, το οποίο αφορά 

προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης για μονώσεις κτιριακών κατασκευών. Σύμφωνα με το 

παραπάνω Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN 13164), κάθε μονωτικό προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από 

έναν κωδικό ταυτοποίησης ο οποίος δηλώνει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. 

Η τοποθέτηση θα γίνει με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης παραδίδοντας τελική επιφάνεια 

κτιρίου με ειδικό χρωμοσοβά χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Θα τοποθετηθούν όλα τα 

απαραίτητα θερμομονωτικά βύσματα, πλέγματα οπλισμού (υαλοπλέγματα), οδηγούς εκκίνησης και 

όλα τα απαιτούμενα υλικά. 

 

 

 

Ε) ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ – ΑΤ 41 

 



300 ΛΙΤ - Το δοχείο αδρανείας, θα φέρει σήμανση CE, θα είναι κατασκευασμένο από 

χαλυβδοέλασμα USD 37.2 θα φέρει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm πυκνότητας 40 kg/m³ 

σκληρής PU αφρού (HCFC-Free) + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN4102), θα φέρει θυρίδα 

επιθεώρησης και βαλβίδα καθαρισμού, με δυνατότητα σύνδεσης αντίστασης, θα περιλαμβάνει ανόδιο 

μαγνησίου σύμφωνα με το DIN 4753-3 και θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 

Νόρμες: 

1) PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (σχεδιασμός δοχείων υπο πίεση) 

2)  Directive 2009/125/CE (Energy related Products) 

Η πίεση λειτουργίας του δοχείου αδρανείας θα είναι 6 bar, πίεση δοκιμής max 10 bar. 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (Tmax) = +95o C 

 

ΣΤ) Δίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες δύο θέσεων – ΑΤ 47,48 

 

Οι δίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες δύο θέσεων χρησιμοποιούνται στο δίκτυο στα σημεία που 

απαιτείται αυτόματη διακοπή της ροής. Οι βαλβίδες πρέπει να παρουσιάζουν στεγανότητα στη θέση 

"κλειστή" για θερμοκρασίες νερού από 30oC μέχρι 120oC και διαφορική πίεση 3 bar. Ο χρόνος 

μεταλλαγής από την θέση "on" στην θέση "off" δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 90 sec.  

Οι κινητήρες των βαλβίδων θα είναι κατάλληλοι για ρεύμα 50 Hz και τάση αντίστοιχης με την τάση 

των αυτοματισμών.  

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Θα τοποθετηθούν δίοδες ηλεκτροκίνητες βάνες, αντίστοιχης διατομής των διατομών των 

σωληνώσεων των παροχών δυο θέσεων (ON-OFF) σε όλες τις παροχές του κτιρίου (4 γραμμές 

κεντρικής θέρμανσης) στις θέσεις στα εμφανιζόμενα σχέδια. 

 

Ζ) ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ – Α.Τ 51 

 

Ο κάθε θερμοστάτης χώρου θα είναι ασύρματος ηλεκτρονικός διευθηνσιοδοτούμενος  χειμώνα – 

θέρους μπαταρίας συχνότητας εκπομπής 400 – 500 Hz, εύρους ρύθμισης 2-35oC, ρυθμιζόμενου 

διαφορικού +- 0,1 - +- 1οC με δυνατότητα επικοινωνίας με ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές 

τουλάχιστον είκοσι θερμοστατικών κεφαλών ανα θερμοστάτη με ξεχωριστές μοναδικές διευθύνσεις 

(Ενδεικτικού τύπου TIEMME CODE 9570156) 

 

Παροχή:Μπαταρίας (2 τμχ ΑΑ – 1,5 Volt) 

Αυτόματης – χειροκίνητης λειτουργίας  

Εβδομαδιαίου προγραμματισμού με 4 (τέσσερις) ζώνες ημερήσιου προγραμματισμού 

Τριών διαφορετικών επιπέδων (Περίοδο θέρμανσης – περίοδο νύχτας – αντιπαγωτική 

προστασία) 

Με κλείδωμα πληκτρολογίου – οθόνης 

 



Τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να έχουν τις κάτωθι συμμορφώσεις (Δήλωση 

συμμόρφωσης – Declaration of Conformity):  

 

CE ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ EU CONFORMITY DECLARATION 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Directive 2014/53/EU 

(RED) with reference to the following standards: 

• ETSI EN 300 220-1 • ETSI EN 300 220-2 

• ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-3 • EN60730-2-9 

 

 

Η) ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ – Α.Τ 35 

 

Για τον αυτόματο ανεξάρτητο έλεγχο ανα λειτουργικό χώρο θα τοποθετηθούν ασύρματες 

θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε θερμαντικό σώμα και από ένα θερμοστάτη ανα λειτουργικό χώρο 

όπως εμφανίζεται στα σχέδια αποτύπωσης κεντρικής θέρμανσης. Ο θερμοστάτης αυτός, ενσύρματα, 

θα επικοινωνεί με το λεβητοστάσιο, συνδεδεμένος με ρελέ αυτοματισμού, ο οποίος και θα δίνει 

εντολή στον αντίστοιχο κυκλοφορητή για την λειτουργία του. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται 

πλήρης αυτονομία του κάθε χώρου με θερμοκρασιακή και λειτουργική αυτονομία. 

 

Η κάθε θερμοστατική κεφαλή θα μπορεί να προγραμματισθεί με ένα θερμοστάτη με ομαδοποίηση 

ανα χώρο. Θερμοστατική κεφαλή, ηλεκτρονική, προγραμματιζόμενη, με συντονισμό με τον 

ασύρματο θερμοστάτη χώρου, διευθενσιοδοτούμενη, πλήρης με τον διακόπτη σύνδεσης στα 

θερμαντικά σώματα. 

 

Τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να έχουν τις κάτωθι συμμορφώσεις (Δήλωση 

συμμόρφωσης – Declaration of Conformity):  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ - ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΛΕΒ/ΣΙΟ - CE ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ 

ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΕΣ (Compliance with Community Directives: 

2014/53/UE (RED) 

is declared in reference to the harmonized standards: 

ETSI 301 489-1/3 • ETSI EN 300 220-1/2-  

 

Θ) ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ– Α.Τ 26,27,46.49.50 

 

 

Το σύνολο του δικτύου κεντρικής θέρμανσης στο εξεταζόμενο κτίριο, είναι εντελώς 

αμόνωτο. Αυτό σημείνει ότι υπάρχουν πολλές απώλειες από αυτό.  



Το δίκτυο, είναι εμφανές σε όλο το μήκος του, με αποτέλεσμα να καθιστά ευχερή την 

μόνωσή του. Για την μόνωση του δικτύου, θα τοποθετηθεί μόνωση από Armaflex 

αντίστοιχης διατομής με αυτής των σωληνώσεων σε όλο το μήκος του και με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 και στον πίνακα 

4.7. 

 

 

Πίνακας 4.7. Πάχη θερμομόνωσης σωληνώσεων για τα τεχνικά συστήματα 

θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και ζεστού νερού χρήσης.  

 

Πάχος θερμομόνωσης με ισοδύναμο λ = 0,040 (W/(m·K)) στους 20oC  

 

Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους    Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους  

Διάμετρος σωλήνα       Πάχος μόνωσης   Διάμετρος σωλήνα  Πάχος μόνωσης  

 

Για σωληνώσεις τεχνικών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού  

 

από ½˝ έως ¾˝   9 mm    από ½˝ έως 2˝    19 mm  

από 1˝ έως 1½ ˝   11 mm    από 2˝ έως 4˝    21 mm  

από 2˝ έως 3˝   13 mm    μεγαλύτερη από 4˝   25mm 

μεγαλύτερη από 3˝   19 mm  

 

Για σωληνώσεις τεχνικών συστημάτων ζεστού νερού χρήσης 

 ανεξαρτήτου διαμέτρου   9 mm   ανεξαρτήτου διαμέτρου  13mm 

 

Για το εξεταζόμενο κτίριο, η μόνωση που θα τοποθετηθεί, θα είναι πάχους 19mm ανεξαρτήτου 

διαμέτρου. 

 

Τα υλικά κατασκευής των θερμικών μονώσεων των σωλήνων ψυχρού και ζεστού 

νερού χρήσης, πρέπει να έχουν την απαιτούμενη αντοχή στις αντίστοιχες 

θερμοκρασιακές και κλιματολογικές συνθήκες. Το απαιτούμενο πάχος μόνωσης 

για το συνολικό δίκτυο θα είναι πάχους 19 mm για την αποφυγή του φαινομένου 

των υγροποιήσεων 

 

 Σαν βασικό υλικό μόνωσης θα χρησιμοποιηθεί το ISOPIPE TC (Εύκαμπτη 

μόνωση με προστασία SOLAR UV – White solar covering – με λευκή λεία τελική 

επιφάνεια) ή ισοδύναμο το οποίο είναι εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής 

κυτταρικής δομής.  

Το υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό χαμηλών εκπομπών καπνού και 

απουσίας εκπομπών τοξικών ενώσεων κατά την ανάφλεξή του.  

Το υλικό δεν θα περιέχει ενώσεις CFC, HFC, HCFC. 

Προσφέρεται στο εμπόριο με τις παρακάτω μορφές: 



 • Υπό μορφή σωλήνα για μόνωση σωληνώσεων πριν την εγκατάστασή τους. 

 • Υπό μορφή κομμένων σωλήνων με επίστρωση κόλλας από τον παραγωγό 

(αυτοκόλλη‐ τες σωληνώσεις) όπου οι σωληνώσεις είναι ήδη εγκατεστημένες.  

• Υπό μορφή αυτοκόλλητων φύλλων για μόνωση σωληνώσεων διαμέτρου 

μεγαλύτερης από 4” ή επιφανειών.  

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μονωτικού ISOPIPE TC (Εύκαμπτη μόνωση με 

προστασία SOLAR UV – White solar covering – με λευκή λεία τελική επιφάνεια) 

είναι τα εξής:  

• Θερμοκρασιακή περιοχή από ‐50°C έως +110°C.  

• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας στους λ< 0,045 W/(mk) σε μέση 

θερμοκρασία -20 εως +30 C. Τα τεστ κατά ΕΝ 12667. 

• Συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατμών μ>7000 κατά ΕΝ13469, 

ΕΝ12086. 

• Πυρασφάλεια Β-S2,d0 Low Flame spread κατά EN 13501-1 (μόνωση υπο μορφή 

σωλήνων). 

 

 Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

διαρκούς ελέγχου από ανεξάρτητα Ινστιτούτα. 

 

Η μόνωση θα πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο της 

κατασκευάστριας εταιρείας και θα τηρούνται όλοι οι περιορισμοί. 

 

Οι διαδικασίες παραγωγής και πωλήσεων των παραπάνω υλικών θα πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες κατά τα διεθνή πρότυπα UNI EN ISO 9001:2000 και η 

μόνωση θα φέρει σήμανση CE. 

 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝ12667) - ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝ 13469, ΕΝ 12086 - 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΕΝ 13501-1 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ UV ΛΕΙΑΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Ι) ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ– Α.Τ 19 

 

 

Στην είσοδο του χώρου του λεβητοστασίου θα τοποθετηθεί πυράντοχη πόρτα μονόφυλλη 

με πόμολο, με δείκτη πυραντίστασης 120 λεπτών, σε διαστάσεις  (1,00 Χ 2,16), σύμφωνα 

με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:  

 Μονόφυλλη με πόμολο σε διαστάσεις που θα καθοριστούν από επιτόπιο έλεγχο.  

 Πλήρες σύστημα θύρας, έτοιμο και παραδοτέο προς τοποθέτηση στο έργο. 



 Δείκτης πυραντοχής 120, πιστοποιημένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

Πιστοποίησης EN 1634. Η θύρα να φέρει σήμανση CE.  

 Θυρόφυλλο κατασκευασμένο από διπλή γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 0,7 χιλ. έκαστη, με 

πολυστρωματικό πυρήνα από εναλλασσόμενες στρώσεις υψηλής πυκνότητας 

ορυκτοβάμβακα και ειδικά πυράντοχα υλικά σύνδεσης. Συνολικό πάχος φύλλου, 60 χιλιοστά.  

 Προβαλλόμενα φτερά στις δύο κάθετες και την επάνω οριζόντια πλευρά του θυρόφυλλου, για 

επικάλυψη με την κάσα.  

 Κάσα από γωνιακό προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,4χιλ. εξοπλισμένη με 

αναδιπλούμενους σφιγκτήρες για τοποθέτηση στον τοίχο και πλήρωση με τσιμεντοκονία. 

 Μεταλλική τραβέρσα – αποστάτης στο κάτω μέρος της κάσας, η οποία αφαιρείται μετά την 

τοποθέτηση.  

 Αναστρεφόμενη κλειδαριά με οπή υποδοχής κυλίνδρου.  

 Ατσάλινοι πύροι συγκράτησης στο θυρόφυλλο και χωνευτά αντικρίσματα πολυαμιδίου για την 

υποδοχή τους, στην κάσα από την πλευρά των μεντεσέδων.  

 Ειδικά πόμολα μαύρου χρώματος με σκελετό από ατσάλι, πλήρης με πλάκες, ροζέτες, απλά 

κλειδιά και με πλαστικό παρέμβυσμα για την τοποθέτηση κυλίνδρου ασφαλείας. Κέντρο 

πόμολου σε απόσταση 1075mm από τελική στάθμη δαπέδου.  

 Δύο μεντεσέδες από τους οποίους ο ένας με ρυθμιζόμενο ελατήριο για αυτόματο κλείσιμο της 

πόρτας και ο άλλος για ρύθμιση καθ’ ύψος.  

 Ειδικά θερμοδιογκούμενα περιμετρικά λάστιχα μαύρου χρώματος και πλάτους 28mm, στην 

κάσα.  

 Αντί-χαρακτική βαφή RAL ΜΑΤ, με γκοφρέ υφή και βασική απόχρωση RAL 7035 (ανοιχτό 

γκρι).  

 Μεταλλική πινακίδα στην πατούρα του θυρόφυλλου όπου αναφέρονται τα στοιχεία 

παραγωγής και πιστοποίησης του προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ ) Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, πλαστική από πολυαιθυλένιο ΑΤ 56 

 

Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης 

(rotational molding), τον πλέον κατάλληλο τρόπο για την παραγωγή  τέτοιου είδους 

δεξαμενών. Το υλικό κατασκευής τους είναι πρωτογενές γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής 

πυκνότητας (LLDPE) και δεν θα είναι τοξικό. Θα περιέχει (εκ παραγωγής) σταθεροποιητή 

έναντι της UV ακτινοβολίας. Οι δεξαμενές θα είναι χρώματος που θα επιλεγεί απο την 

επίβλεψη. Επιπλέον η δεξαμενή θα φέρει καπάκι με σπείρωμα κατάλληλων διαστάσεων 



με αντίστοιχο μονωτικό ελαστικό δακτύλιο. Η δεξαμενή θα διαθέτει γενική εγγύηση 

τουλάχιστον δέκα ετών σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες εγκατάστασή της. 

 

Z) Κανάλια πολύ μικρής διατομής διέλευσης καλωδίων ΑΤ 68,69,70 

 

Θα είναι κανάλια εγκατάστασης μικρών διαστάσεων, τα οποία θα εξασφαλίζουν την 

διακριτική όδευση των καλωδίων σε ένα δωμάτιο (πχ εγκατάσταση γύρω από πόρτες ή 

κατά μήκος της οροφής). 

Θα αποτελούνται από ενιαίο εσωτερικό χώρο ο οποίος, αναλόγως των διαστάσεών 

τους, θα μπορεί προαιρετικά να χωρισθεί σε δύο ή τρία τμήματα και θα φέρουν ενιαίο 

κάλυμμα το οποίο θα εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη. 

Επιπλέον, θα διαθέτουν προσαρμοσμένη κατά μήκος της βάσης ενιαία εσωτερική 

μεμβράνη για τη συγκράτηση των καλωδίων εντός του καναλιού. 

 

Διαστάσεις 

 

Θα περιλαμβάνουν τις κάτωθι διαστάσεις (mm x mm): 

 

20 x 12.5 

 

40 x 16 

 

75 x 20 

 

Εξαρτήματα τοποθέτησης 

 

Η σειρά θα είναι πλήρης σε εξαρτήματα τοποθέτησης με τα οποία θα επιτυγχάνεται 

συνέχεια στα άκρα, τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές γωνίες. Με τον τρόπο αυτό θα 

αποκλείεται ο κίνδυνος δυσμενών συνεπειών (βραχυκύκλωμα, εκδήλωση πυρκαγιάς κλπ.) 

μέσα από σχισμές ή κενά. 

 

Τα εξαρτήματα θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 

• Ακραίο κάλυμμα 

 

• Ρυθμιζόμενη γωνία εσωτερική, εξωτερική ή επίπεδη 

 

• Διακλάδωση ταυ 

 

• Συνδετικά καλυμμάτων 



 

• Ειδικό εξάρτημα υπερύψωσης για τοποθέτηση στο επίπεδο του δαπέδου 

 

• Στοιχείο σύνδεσης με κουτί για φωτιστικό οροφής - Κουτί για φωτιστικό οροφής 

 

Εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού 

H σειρά θα περιλαμβάνει εξαρτήματα στήριξης για σειρές διακοπτικού υλικού του ίδιου 

κατασκευαστή. 

Συγκεκριμένα: 

Η σειρά διακοπτικού υλικού εξωτερικής τοποθέτησης με πλατύ πλήκτρο, θα 

προσαρμόζεται κατά μήκος του καναλιού ή επάνω σε αυτό, οριζοντίως και καθέτως. 

Η σειρά διακοπτικού υλικού εξωτερικής τοποθέτησης με στενό πλήκτρο, θα 

προσαρμόζεται επάνω στο κανάλι. 

Η επαγγελματική σειρά διακοπτικού υλικού θα προσαρμόζεται κατά μήκος ή στην άκρητου 

καναλιού, και οι βάσεις της θα περιλαμβάνουν διαχωριστικό για τον διαχωρισμό των 

ρευμάτων. Σε κάθε περίπτωση, θα αποκλείεται η απ’ ευθείας στήριξη του διακοπτικού 

υλικού. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Κανάλια, εξαρτήματα τοποθέτησης και εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού θα είναι 

από παρθένο PVC (μη αναγεννημένο) για καλύτερη αντοχή στη γήρανση. Θα έχουν 

δείκτη προστασίας ΙΡ 40 και αντοχή στην κρούση ΙΚ 07, κατά NFC68‐104 (90). Βάση 

προτύπου, τα χαρακτηριστικά αυτά θα εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη κι όταν η 

αφαίρεση του καλύμματος γίνεται με τη βοήθεια ενός κοινού εργαλείου. 

Θα είναι κατάλληλα για θερμοκρασία συνεχούς χρήσης έως 60 °C. 

H βάση και το κάλυμμα θα παρουσιάζουν αντοχή σε πυρακτωμένο νήμα στους 960 °C, 

και τα εξαρτήματα τοποθέτησης στους 850 °C κατά NFC 20‐455. 

Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand DLP mini κανάλι 

Όλα τα υλικά, θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06. 

-ο- 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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