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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC

Στην υπό κατασκευή πτέρυγα θα γίνει ανακαίνιση-αντικατά-
σταση των υπαρχόντων WC. 
Ο χώρος θα έχει αποξηλωθεί από είδη υγιεινής, επενδύσεις, 
φωτιστικά και γυψοσανίδες που δεν χρειάζονται. Πρόκειται 
για ένα χώρο κενό, όπου υπάρχουν μόνο οι αναμονές για 
σύνδεση με τα υπάρχοντα δίκτυα.

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν:
1. Πλήρη υδραυλική εγκατάσταση με παροχή κρύου νερού
Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης ύδρευσης θα είναι σε εσω-
τερική πίεση 10 Atm. και σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ ή 
άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα (EN, ISO, DIN).
Στις σωληνώσεις θα χρησιμοποιηθεί σωλήνας από ορείχαλκο, 
διατομής Φ18 και Φ15.
Ο σωλήνας πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά που θα 
εξασφαλίζουν ότι : 
    -Δεν μεταδίδει στο νερό οσμή και γεύση.
    -Δεν μεταδίδει στο νερό επικίνδυνες για την υγεία ουσίες.
    -Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
Τα όργανα και τα ειδικά τεμάχια της εγκατάστασης θα είναι από 
ορείχαλκο κατάλληλης σύστασης.

2. Αγορά και τοποθέτηση ειδών υγιεινής, πορσελάνης λευκού 
χρώματος
- Οι λεκάνες των λουτρών θα είναι από πορσελάνη, με καζα-
νάκι χαμηλής πίεσης, εφοδιασμένες με πλαστικό κάθισμα. Το 
καζανάκι θα φέρει αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα πλήρωσης 
και θα συνδέεται με το δίκτυο του νερού. (Χ2)
- Οι μπαταρίες ύδατος που θα τοποθετηθούν στους νιπτήρες 
θα είναι ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμένοι διαμέτρου 15mm. (Χ2)
- Νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης 60Χ45εκ (Χ2)
- Έπιπλα μπάνιου, σε γκρι απόχρωση, διαστάσεων 120Χ45 
(Χ2)
- Καθρέπτες διαστάσεων 120Χ100εκ. (Χ2)
- Καθρέπτες διαστάσεων 160Χ70εκ. (Χ2)
- Φωτιστικά σώματα μπάνιου, απλίκα μεταλλική, μήκους 
100εκ. (Χ2)
- Φωτιστικά σώματα μπάνιου, απλίκα μεταλλική, μήκους 
70εκ. (Χ2)
- Συσκευές παροχής υγρού σαπουνιού 0,5lt (Χ2)
- Χαρτοδοχεία δαπέδου με καπάκι (Χ4)
- Δοχεία χαρτοπετσετών (Χ2)
-Πιγκάλ (Χ2)

3. Αποχέτευση λυμάτων
Σύνδεση των αποχετεύσεων των υποδοχέων στο υπάρχον δί-

κτυο με τις ακόλουθες σωληνώσεις σύνδεσης: 
Νιπτήρες  DIN 40mm
Λεκάνες   DIN 100mm
Απορροή δαπέδου DIN 75mm
Για τον εξαερισμό του δικτύου θα πραγματοποιηθεί σύνδεση 
με το υπάρχον σύστημα εξαερισμού.

4. Αγορά και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πρί-
ζες, διακόπτες, ανεμιστήρες εξαερισμού (Χ2)) και  φωτιστικών 
σωμάτων.
Θα γίνει σύνδεση με την υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση.

5. Επενδύσεις
Αγορά και τοποθέτηση αντιολισθηρών πλακιδίων δαπέδου, 
πάχους 8mm, χρώματος γκρι και διαστάσεων 20Χ40εκ., τα 
οποία θα τοποθετηθούν με κόλλα πλακιδίων, σε έκταση  24 τμ.
Οι αρμοί των πλακιδίων θα είναι 2mm, γκρι  χρώματος. Συμ-
περιλαμβάνονται τα σταυρουδάκια.

6. Βαφές
Ο χώρος θα βαφτεί λευκός, με χρώμα, κατάλληλο για χώρους 
με αυξημένη υγρασία.
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Σχεδιασμός wc πτέρυγας Δωρητών
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Όψη, κάτοψη και τομή παντζουριού πτέρυγας Όψη, κάτοψη και τομή παραθύρου πτέρυγας

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκευή ξύλινου πατώματος πτέρυγας
Αρχικά θα αποξηλωθούν οι κατεστραμμένες σανίδες του δα-
πέδου, σε έκταση περίπου 30% (90τμ) και θα αντικατασταθούν 
από νέα ξυλεία πιτς πάιν, πάχους 2εκ. και πλάτους 24εκ.
Στη συνέχεια, όλο το δάπεδο θα τριφτεί, θα περαστεί συντηρη-
τικό εμποτισμού και τέλος θα περαστεί βερνίκι 2 συστατικών. 
Το χρώμα θα είναι σε συνεννόηση με την ομάδα μελέτης του 
Μουσείου.

Κουφώματα
Θα χρειαστεί να αντικατασταθούν 2 εξωτερικά παραθυρόφυλ-
λα (παντζούρια) με νέα, ίδιας μορφής από ξύλο Meranti. 
Επίσης, θα γίνει αντικατάσταση των ξύλινων περβαζιών των 
13 παραθύρων της πτέρυγας με σύνθετη σανίδα Σουηδίας, 
πάχους 3 εκ και διαστάσεων 20X157εκ το καθένα.
Τα ξύλινα κουφώματα των παραθύρων (υαλοστάσια) αρχικά 
θα χρειαστούν γυαλοχάρτισμα.
Στη συνέχεια θα στοκαριστούν και τέλος θα βαφτούν με λα-
δομπογιά υπόλευκου χρώματος. 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Το έργο αφορά την κατασκευή εγκατάστασης κλιματισμού στις 
αίθουσες της δεξιάς πτέρυγας του κτηρίου των παλαιών ανα-
κτόρων.
Κατά την ανακαίνιση του κτηρίου, για τις ανάγκες της συνόδου 
κορυφής, είχε κατασκευασθεί κεντρική εγκατάσταση κλιματι-
σμού, η οποία κάλυπτε και το τμήμα αυτό του κτηρίου.
Σήμερα η εγκατάσταση αυτή είναι εκτός λειτουργίας καθώς:
• Η εγκατάσταση αυτή κάλυπτε ανάγκες εξαερισμού 
και προκλιματισμού του νωπού αέρα, όλου του κτηρίου, και 
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ειδικότερες απαιτήσεις εκθεσια-
κών χώρων.
• Η χρήση του κτηρίου σήμερα έχει διαφοροποιηθεί 
και συνεπώς έχουν διαφοροποιηθεί και οι επιθυμητές συνθή-
κες κλιματισμού των χώρων.
• Έχουν αναπτυχθεί και άλλα αυτόνομα συστήματα κλι-
ματισμού, που καλύπτουν τις ανάγκες τμημάτων που έχουν 
ανακαινισθεί (π.χ. Σινο-ιαπωνική  πτέρυγα κλπ).

Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
Ο υπό μελέτη χώρος έχει συνολική επιφάνεια 310 μ2 και απο-
τελείται από 6 αίθουσες-εκθεσιακούς, 1 χώρο βιβλιοθήκης, 1 
wc και 2 διαδρόμους. 
Το καθαρό ύψος των χώρων είναι 3,30 μ.
Το περίβλημα του κτηρίου είναι φέρουσα τοιχοποιία πάχους 
περίπου 60 cm, και τα ανοίγματα ξύλινα με μονούς υαλοπί-
νακες.
Το δάπεδο είναι ξύλινο ενώ η οροφή από γυψοσανίδα, χωρίς 
θερμομόνωση, διαχωρίζει το χώρο από την αεριζόμενη υπο-
στέγη. 

Γ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Για την σύνταξη της παρούσης μελέτης κλιματισμού και με 
βάση την νέα χρήση του κτηρίου ετέθησαν οι κάτωθι συνθή-
κες σχεδιασμού:
• Εσωτερική θερμοκρασία χώρου ξηρού βολβού 23 
0C.
• Σχετική υγρασία αέρα 50%.
• Επίπεδο αερισμού 
• Άτομα: 50
• Φωτισμός  15 W/μ2.

Δ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο περιορισμός των φορτίων ψύξης και θέρμανσης μπορεί να 

γίνει:
• Την μείωση των φορτίων φωτισμού με την χρήση 
λαμπτήρων μικρής κατανάλωσης (π.χ. λαμπτήρες τύπου Led, 
όπου είναι δυνατόν)
• Τον έλεγχο του επιπέδου εξαερισμού, ώστε αυτός να 
μην είναι άσκοπος αλλά  ν’ ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαι-
τήσεις.
• Τον περιορισμό των φορτίων εξαερισμού με την χρή-
ση ειδικών συσκευών ανάκτησης της ενέργειας.

ΑΔΑ: 6ΓΦΩ465ΦΘ3-Ψ9Η
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ΣΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για τον κλιματισμό των χώρων προτείνεται η εγκατάσταση 
ενός ενιαίου συστήματος κλιματισμού. Το σύστημα θα είναι 
μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου και θα αποτελείται από:

1. Εξωτερική  μονάδα.
Η εξωτερική μονάδα ή η συστοιχία των εξωτερικών μονάδων 
θα εγκατασταθούν στον ελεύθερο ακάλυπτο χώρο όπου βρί-
σκονται εγκατεστημένες και οι εξωτερικές μονάδες των υπό-
λοιπων συστημάτων κλιματισμού.  
 
2. Δίκτυο αερισμού.
Το δίκτυο θα αναπτυχθεί στην υποστέγη πάνω από τον κλι-
ματιζόμενο χώρο. Για τον σχεδιασμό του πέρα από την κάλυ-
ψη των αναγκών αερισμού των χώρων, λαμβάνεται ιδιαίτερη 
μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των 
λειτουργικών δαπανών. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί 
εναλλάκτης θερμότητας για την ανάκτηση του μεγαλύτερου 
μέρους της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα. Η εγκατά-
σταση θα   αποτελείται από:
• Εναλλάκτη θερμότητας αέρα – αέρα με στοιχείο 
απευθείας εκτόνωσης (VAM + DX COIL), συνδεδεμένο με την 
εξωτερική μονάδα του συστήματος, για τον προκλιματισμό του 
νωπού αέρα και την απομάκρυνση όσο το δυνατόν περισσότε-
ρης υγρασίας
• Δίκτυο απαγωγής και απόρριψης του αέρα μέσω του 
εναλλάκτη θερμότητας. 
• Δίκτυο προσαγωγής του νωπού αέρα στο χώρο μετά 
τον προκλιματισμό με την διέλευση δια μέσω του εναλλάκτη 
θερμότητας. Η προσαγωγή δεν θα γίνεται απευθείας στον 
χώρο αλλά δια μέσω των εσωτερικών κλιματιστικών μονά-
δων για την τελική ρύθμιση των χαρακτηριστικών του.
Και τα δύο ως άνω δίκτυα αναπτύσσονται στην υποστέγη πάνω 
από τον κλιματιζόμενο χώρο. Τα στόμια απόρριψης βρίσκονται 
στην οροφή, ενώ η προσαγωγή του αέρα θα γίνει μέσω των 
τοπικών κλιματιστικών συσκευών που θα τοποθετηθούν στην 
υποστέγη.
Η εγκατάσταση του εναλλάκτη θερμότητας αέρα – αέρα θα 
γίνει στον χώρο που είναι εγκατεστημένη η κεντρική μονάδα 
προκλιματισμού – αερισμού και θα εκμεταλλευτεί τμήμα του 
δικτύου της παλιάς εγκατάστασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέ-
πει να γίνει αποξήλωση και απομάκρυνση από το χώρο της 
υφιστάμενης εγκατάστασης.

3. Δίκτυο τοπικών κλιματιστικών μονάδων
Το δίκτυο των τοπικών κλιματιστικών μονάδων θα καλύπτει 
τα φορτία κάθε χώρου (πλην του αερισμού) και θα αντιστοι-
χεί μία μονάδα για κάθε χώρο. Συνολικά θα εγκατασταθούν 7 

μονάδες.
Οι μονάδες θα εγκατασταθούν στην υποστέγη και θα είναι κα-
ναλάτες.
Η αναρρόφηση του αέρα θα γίνεται μέσω αεραγωγού από 
στόμια κοντά στο δάπεδο στις θέσεις που υποδείχθηκαν από 
τη μελέτη του μουσείου και φαίνονται στα σχέδια. Η προσαγω-
γή του αέρα θα γίνεται από στόμια οροφής.

4. Δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων
Το δίκτυο των ψυκτικών σωληνώσεων θα κατασκευασθεί 
από χαλκοσωλήνα κατάλληλο για ψυκτικές εγκαταστάσεις. Η 
όδευση των σωληνώσεων θα γίνει στην υποστέγη.  Οι διαστά-
σεις και ο σχεδιασμός φαίνονται στα σχέδια.
 

Ζ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Εξωτερική  μονάδα.
Η εξωτερική μονάδα  εφόσον δεν καλύπτεται από μία συσκευή 
θα αποτελείται από συστοιχία εξωτερικών μονάδων, δηλα-
δή εξωτερικές μονάδες συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η κάθε 
εξωτερική μονάδα θα διαθέτει τουλάχιστον δύο συμπιεστές 
αποκλειστικά και μόνον inverter. Το ψυκτικό μέσον θα είναι 
οικολογικό R410A. 
Ο σχεδιασμός του συστήματος με βάση τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας για το R410A και την προηγμένη τεχνολογία των 
συμπιεστών και εναλλακτών θα πρέπει να έχει ως αποτέλε-
σμα πολύ υψηλό βαθμό ενεργειακής αποδοτικότητας με COP 
> 3,5 σε πλήρες φορτίο και ακόμη υψηλότερο βαθμό απόδο-
σης στο 50% του ονομαστικού φορτίου με COP > 5,5.
Κάθε εξωτερική μονάδα θα είναι συγκροτημένη στο εργοστά-
σιο, θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο έλασμα σι-
δήρου με ηλεκτροστατική βαφή, πλήρως προστατευμένη κατά 
ΙΡ54 και θα αποτελείται από ξεχωριστό τμήμα συμπιεστών – 
εναλλακτών. Οι διαστάσεις των εξωτερικών μονάδων θα είναι 
πλήρως τυποποιημένες και ταυτόσημες ανεξαρτήτως ψυκτι-
κού φορτίου και τύπου, με αποτέλεσμα το εμβαδόν βάσης 
κάθε συστοιχίας να είναι το ελάχιστο δυνατό. Κάθε εξωτερική 
μονάδα θα διαθέτει τον δικό της ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος 
και ασθενών, προστασίας ΙΡ65, στον οποίο η πρόσβαση γίνε-
ται μέσω αποσπώμενης μεταλλικής επιφάνειας. Η τροφοδο-
σία της μονάδας θα είναι τριφασική με ουδέτερο και γείωση, 
με τάση 400(380-415)Volts/50Hz. 
Η στάθμη θορύβου για κάθε μονάδα δεν θα ξεπερνά τα 
55dB(A) για μια εξωτερική μονάδα και 62dB(A) για το μέγι-
στο συνδυασμό 4 μονάδων σε μία συστοιχία, σε απόσταση 1m 
οριζόντια και 1m επάνω από το επίπεδο βάσης της συστοιχίας. 
Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας σε 
ακόμα χαμηλότερη στάθμη εκπεμπόμενου θορύβου, γεγονός 

ΑΔΑ: 6ΓΦΩ465ΦΘ3-Ψ9Η



37

Μουσείο 
Ασιατικής 

Τέχνης 
ΚέρκυραςΜουσειογραφική Μελέτη

που μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μόνο με την χρήση 
αποκλειστικά και μόνο συμπιεστών inverter. 
Τα όρια λειτουργίας του συστήματος σε εξωτερικές θερμο-
κρασίες περιβάλλοντος θα είναι από –5οC έως 43οC κατά την 
λειτουργία σε ψύξη και από –20οC έως 15οC κατά την λει-
τουργία σε θέρμανση.

Συμπιεστές
Όλες οι εξωτερικές μονάδες των 8, 10 και 12HP θα περιλαμ-
βάνουν τουλάχιστον δύο (2) δίδυμους-περιστροφικούς συ-
μπιεστές inverter τύπου DC twin rotary, ενώ οι μεγαλύτερες 
εξωτερικές μονάδες των 14 και 16HP είναι εξοπλισμένες με 
τουλάχιστον τρεις (3) δίδυμους-περιστροφικούς συμπιεστές 
υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας σε πλήρες και μερικό 
φορτίο, ώστε να παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερη απόδο-
ση και εξοικονόμηση ενέργειας έναντι των συμβατικών scroll 
συμπιεστών, ιδίως σε μερικά φορτία
Οι συμπιεστές θα διαθέτουν σύστημα Ενεργού Ελέγχου Λίπαν-
σης _ Active Oil Control για αυξημένη αξιοπιστία,. 
Όλοι ανεξαρτήτως οι συμπιεστές θα ελέγχονται από High-
speed Calculation Vector Control Inverter_ Άμεσο Διανυσμα-
τικό-Έλεγχο Inverter, που παράγει ομαλή ημιτονοειδή καμπύ-
λη λειτουργίας και βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα του 
συστήματος. 
Ο έλεγχος της συχνότητας των κινητήρων κάθε συμπιεστή 
θα πρέπει να είναι σε επίπεδα εξαιρετικά-ακριβή (ακριβείας 
του 0,1 Hz), ώστε ρυθμίζοντας την ταχύτητα περιστροφής των 
συμπιεστών να εξασφαλίζεται πλήρη αναλογικότητα λειτουρ-
γίας, ώστε οι συμπιεστές να μεταβάλλουν την απόδοσή τους 
σε 700~1200 βήματα λειτουργίας ανάλογα με το μέγεθος του 
συμπιεστή. Ο υψηλής ακρίβειας έλεγχος ελαχιστοποιεί την 
ενεργειακή απώλεια κατά την αλλαγή των συχνοτήτων, και 
δημιουργεί ένα άνετο περιβάλλον με μηδενικές αποκλίσεις 
στην επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης.
Θα γίνεται χρήση αποκλειστικά συμπιεστών inverter, τόσο στις 
συστοιχίες, όσο και στις μεμονωμένες εξωτερικές μονάδες, 
ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη  εναλλαγή εκκίνησης 
συμπιεστών με ισοκατανομή των ωρών λειτουργίας, η αύξη-
ση του συντελεστή απόδοσης στα μερικά φορτία, η κατάργηση 
της αναγκαιότητας master/slave, η καλύτερη συμπεριφορά σε 
πιθανότητα βλάβης και η εξάλειψη της ασυνέχειας στη γραμ-
μικότητα του φορτίου.  Η ηλεκτρονική πλακέτα κατανομής 
ισχύος θα συνδυάζει στο βέλτιστο βαθμό τους ρυθμούς περι-
στροφής των συμπιεστών σε σχέση με τις ηλεκτρονικές εκτο-
νωτικές βαλβίδες, για απόλυτο έλεγχο της ροής του ψυκτικού 
μέσου και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εσωτερικών 
μονάδων.

Εναλλάκτες θερμότητας
Οι εναλλάκτες θερμότητας των εξωτερικών μονάδων θα είναι 
κατασκευασμένοι στο εργοστάσιο από ειδικά διαμορφωμένο 
υψηλής μετάδοσης θερμότητας χαλκοσωλήνα, κατάλληλο για 
ψυκτικό μέσο R410A, μηχανικά εκτονωμένο σε πολλαπλά 
πτερύγια αλουμινίου. Η επιφάνεια των πτερυγίων θα καλύπτε-
ται από διπλό συνθετικό υδρόφιλο στρώμα, που εξασφαλίζει 
προστασία από τη διάβρωση και καλύτερη διάχυση των συ-
μπυκνωμάτων. Οι εναλλάκτες θα έχουν κατάλληλη συνολική 
επιφάνεια για μεγιστοποίηση της εναλλαγής θερμότητας, δια-
τηρώντας τα επίπεδα θορύβου χαμηλά. Στα μερικά φορτία σε 
συστοιχίες εξωτερικών μονάδων, το σύνολο των εναλλακτών  
θα παραμένει όλο ενεργό, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύ-
ξηση της επιφάνειας συναλλαγής ανά αποδιδόμενο φορτίο σε 
σχέση με τη λειτουργία σε πλήρες φορτίο και επομένως την 
επιπλέον αύξηση του συντελεστή απόδοσης EER/COP σε ρεα-
λιστικές συνθήκες λειτουργίας.

Ανεμιστήρες
Η πτερωτές των εξωτερικών μονάδων είναι θα ειδικά σχεδια-
σμένες και κατασκευασμένες για εξαιρετικά χαμηλή παραγω-
γή στάθμη θορύβου εφαρμόζοντας την τεχνική των Reversed 
Circular Blades, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση 
τόσο της διαταραχής της ροής του αέρα μεταξύ των πτερυγί-
ων, όσο και των δινών στο πίσω τμήμα αυτών. Οι ανεμιστήρες 
περιστρέφονται απευθείας συνδεδεμένοι με υψηλής απόδο-
σης, στεγανούς, συνεχούς λίπανσης, DC inverter κινητήρες 
των 600W, και βρίσκονται σε κοιλότητες τύπου καμπάνας 
διευρυμένης οπής αναρρόφησης, για ακόμα ομαλότερη ροή. 
Έχουν διαθέσιμη στατική πίεση έως 6mm στήλης ύδατος για 
σύνδεση σε μικρό δίκτυο αεραγωγών.

Ασφαλιστικά μέσα
Όλες οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν τις ακόλουθες 
ασφαλιστικές διατάξεις:
Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης, ηλεκτρικές ασφάλει-
ες τήξης, αυτόματο διακόπτη υπερφόρτισης κινητήρων συμπι-
εστών, ασφάλεια υπερθέρμανσης κινητήρων συμπιεστών και 
ανεμιστήρων, ηλεκτρικές αντιστάσεις ελαιοδοχείων, χρονο-
διακόπτη κύκλων επανεκκίνησης, αισθητήρες θερμοκρασίας 
και πίεσης αναρρόφησης και κατάθλιψης συμπιεστών.

Τοποθέτηση των μονάδων στο πεδίο
Θα πρέπει να τηρούνται βασικοί κανόνες για την φυσική το-
ποθέτηση των μονάδων στο χώρο. Οι εξωτερικές μονάδες θα 
πρέπει να είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εί-
ναι εύκολα προσβάσιμες σε περίπτωση service ή επισκευής. 
Δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπόδιο στα εμπρός καπάκια (του 
ηλεκτρολογικού πίνακα). Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απο-
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στάσεις που προδιαγράφει ο κατασκευαστής και αφορούν την 
σωστή λειτουργία των μονάδων και δεν πρέπει να υπάρχει 
εμπόδιο στην έξοδο των ανεμιστήρων. 
Σε περίπτωση που οι μονάδες συνδέονται μεταξύ τους ως συ-
στοιχεία θα πρέπει οι σωλήνες που διέρχονται από τα εμπρός 
καπάκια να έχουν μία απόσταση τουλάχιστον 50 cm από την 
μονάδα έτσι ώστε να είναι δυνατή στο μέλλον οποιαδήποτε ερ-
γασία επισκευής (π.χ. αντικατάσταση συμπιεστού).

 
2. Δίκτυο τοπικών κλιματιστικών μονάδων
Η ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των εσωτερικών μονάδων 
θα είναι μονοφασική με γείωση, με τάση 230(220-240)
Volts/50Hz. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν αισθη-
τήρα πίεσης ψυκτικού μέσου, που επιβλέπει και ενημερώνει 
το σύστημα για την πραγματική ροή του ψυκτικού. Το αποτέ-
λεσμα είναι να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση όλων των 
εσωτερικών μονάδων ενός συστήματος, ανεξαρτήτως ποιών 
και πόσων λειτουργούν, καθώς και της αντίστασης του δικτύ-
ου σωληνώσεων. Ο καθαρισμός του αέρα γίνεται με υψηλής 
απόδοσης φίλτρα, τα οποία ταυτόχρονα επιτυγχάνουν χαμηλή 
πτώση πίεσης και μακροζωία. 

Εναλλάκτες θερμότητας
Οι εναλλάκτες θερμότητας των εσωτερικών μονάδων θα είναι 
κατασκευασμένοι στο εργοστάσιο από χαλκοσωλήνα κατάλ-
ληλο για ψυκτικό μέσο R410A μηχανικά εκτονωμένο σε πολ-
λαπλά πτερύγια αλουμινίου. Η επιφανεία των πτερυγίων θα 
καλύπτεται από διπλό συνθετικό υδρόφιλο στρώμα, που εξα-
σφαλίζει προστασία από τη διάβρωση και καλύτερη διάχυση 
των συμπυκνωμάτων. Οι εναλλάκτες έχουν κατάλληλη συνο-
λική επιφάνεια για μεγιστοποίηση της εναλλαγής θερμότητας, 
διατηρώντας τα επίπεδα θορύβου χαμηλά.

Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες
Η ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες των εσωτερικών μονά-
δων θα είναι από το εργοστάσιο συγκολλημένες στην είσοδο 
του εναλλάκτη, θα ρυθμίζουν την ροή του ψυκτικού μέσου 
συνεχώς, ανάλογα με τις διακυμάνσεις του φορτίου στο χώρο, 
ώστε να διατηρείται μια σταθερή θερμοκρασία με ακρίβεια 
συν-πλην 0,5οC. 

Ανεμιστήρες
Η πτερωτές των εσωτερικών μονάδων θα είναι τύπου πολλα-
πλών πτερυγίων με απόδοση υπολογισμένη βάσει της επιφά-
νειας του εναλλάκτη. Η χαμηλή στάθμη θορύβου αποτελεί το 
κριτήριο σχεδιασμού και κατασκευής των πτερωτών, ενώ η 
στατική και δυναμική ζυγοστάθμιση θα αποκλείει ανεπιθύμη-
τες δονήσεις και θα εξασφαλίζει την μακροζωία των υψηλής 

απόδοσης και συνεχούς λίπανσης κινητήρων.

3. Χειριστήρια
Το σύστημα θα μπορεί να ελέγχεται από μία σειρά χειριστηρί-
ων, τα οποία συνδέονται με τις εσωτερικές μονάδες με διπο-
λικά καλώδια χωρίς πολικότητα, όπως ακριβώς και οι εσωτε-
ρικές μονάδες μεταξύ τους. Το σύστημα θα θέτει αυτόματα τις 
αντίστοιχες διευθύνσεις, ενώ θα διαθέτει ρουτίνα ανίχνευσης 
σωστής συνδεσμολογίας (Mis-wiring Check). 
Προσφέρονται και ενσύρματα και ασύρματα τοπικά χειριστή-
ρια για όλους τους τύπους των εσωτερικών μονάδων, πλή-
ρους και απλοποιημένου ελέγχου. Κάθε μεμονωμένο τοπικό 
χειριστήριο δύναται να ελέγξει μέχρι και 8 εσωτερικές μονά-
δες, ενώ κάθε εσωτερική μονάδα δύναται να ελεγχθεί και από 
δύο πλήρη τοπικά χειριστήρια. Ένας αισθητήρας θερμοκρα-
σίας θα βρίσκεται στο τοπικό χειριστήριο. Υπάρχει η δυνατό-
τητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού σε οποιοδήποτε 
επίπεδο ελέγχου μέσω εξειδικευμένου χειριστηρίου timer. 
Κάθε σύστημα ή και ομάδα συστημάτων θα μπορεί να ελέγ-
χεται παράλληλα με τα τοπικά χειριστήρια και από ομαδικά 
χειριστήρια, μέγιστης δυναμικότητας 64 ομάδων εσωτερικών 
μονάδων, σε 4 ζώνες των 16. Ομαδικά χειριστήρια μπορούν 
να παραλληλιστούν ανά 2. Κάθε ομαδικό χειριστήριο με κα-
τάλληλο προσαρμογέα μπορεί να ελέγξει και ανεξάρτητα του 
S-MMS συστήματα inverter. 
Σχετικά με τον έλεγχο των συστημάτων μέσω αυτόνομου 
περιβάλλοντος δικτύου με τη βοήθεια, είτε οθόνης επαφής 
υγρών κρυστάλλων, είτε προσωπικού υπολογιστή, χωρίς 
περιορισμούς (1024 εσωτερικές μονάδες και στις δύο περι-
πτώσεις)  και λογισμικό (περιβάλλον Windows®), δίνεται η 
δυνατότητα πλήρους ελέγχου, χειρισμού, προγραμματισμού, 
ενεργειακής διαχείρισης (κατανομή δαπανών ανά εσωτερική 
μονάδα με προσαρμογέα μετρητή ισχύος στις εξωτερικές μο-
νάδες) και τεχνικού ελέγχου των συσκευών. Τέλος δίνεται η 
πλήρης δυνατότητα συνεργασίας με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων (BMS) μέσω των πρωτοκόλ-
λων LONWorks και BACnet.

Η. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ψυκτικές σωληνώσεις
Λόγω της ύπαρξης του αισθητήρα πίεσης σε όλες τις εσω-
τερικές μονάδες και επομένως του ακριβή ελέγχου της ροής 
του ψυκτικού μέσου σε όλα τα σημεία, το δίκτυο σωληνώσε-
ων μπορεί να κατασκευαστεί με Συνδέσμους-Υ (joints) μετά 
από Διανομείς (headers), με Διανομείς (headers) μετά από 
Συνδέσμους-Υ (joints), με Συνδέσμους-Υ (joints) μετά από 
Συνδέσμους-Υ (joints) και με Διανομείς (headers) μετά από 
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Διανομείς (headers). Η δυνατότητα αυτή όλων των πιθανών 
συνδυασμών, εκτός από την απλούστευση του σχεδιασμού 
του δικτύου, επιτρέπει και την μετέπειτα επέκτασή του χωρίς 
προβλήματα και αλλαγές στο υπάρχον δικτυο. 
Επίσης δεν απαιτείται επαύξηση των διατομών των σωληνώ-
σεων, τόσο της υγρής, όσο και της αέριας γραμμής, για μήκη 
μεγαλύτερα των 90m. Ελαιοπαγίδες δεν απαιτούνται στο ψυ-
κτικό κύκλωμα. Τα μεγέθη και η ποιότητα των σωληνώσεων 
θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το ψυκτικό μέσο R410A, γε-
γονός που μειώνει γενικότερα τις απαιτούμενες διατομές σε 
σχέση με άλλα ψυκτικά μέσα.

2. Αεραγωγοί - Στόμια
Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται κατακόρυφα τμήματα 
αμόνωτων αεραγωγών κατασκευασμένα από λαμαρίνα για τη 
σύνδεση των καναλάτων κλιματιστικών μονάδων με τα στόμιο 
αναρρόφησης κοντά στο δάπεδο. Η λαμαρίνα θα είναι πάχους 
0,6 χιλιοστών, ενώ η κατά μήκος σύνδεση θα γίνεται με διπλή 
αναδίπλωση.
Στην πλευρά προσαγωγής των κλιματιστικών κατασκευάζεται 
μονωμένο πλένουμ, με μόνωση πάχους τουλάχιστον 15 χιλιο-
στών από το οποίο θα αναχωρούν δύο εύκαμπτοι, εργοστασι-
ακά μονωμένοι, αεραγωγοί, με μόνωση πάχους 25 χιλιοστών, 
προς τα στόμια προσαγωγής αέρα.

Πιο συγκεκριμένα για κάθε μηχάνημα.
Χώρος 1
Αγωγός αερισμού: Εύκαμπτος εργοστασιακά μονωμένος αε-
ραγωγός Φ180
Κανάλι επιστροφής: Λαμαρίνα πάχους 0,6mm διαστάσεων  
10cmx35cm
Αγωγοί προσαγωγής: Δύο εύκαμπτοι εργοστασιακά μονωμέ-
νοι αεραγωγοί Φ180
Στόμια προσαγωγής: Δύο στόμια 25x25
Στόμιο επιστροφής: Με φίλτρο 35x40

Χώρος 2
Αγωγός αερισμού: Εύκαμπτος εργοστασιακά μονωμένος αε-
ραγωγός Φ180
Κανάλι επιστροφής: Λαμαρίνα πάχους 0,6mm διαστάσεων  
10cmx35cm
Αγωγοί προσαγωγής: Δύο εύκαμπτοι εργοστασιακά μονωμέ-
νοι αεραγωγοί Φ180
Στόμια προσαγωγής: Δύο στόμια 25x25
Στόμιο επιστροφής: Με φίλτρο 35x40

Χώρος 3
Αγωγός αερισμού: Εύκαμπτος εργοστασιακά μονωμένος αε-
ραγωγός Φ180

Κανάλι επιστροφής: Δύο από λαμαρίνα πάχους 0,6mm δια-
στάσεων  10cmx30cm το καθένα
Αγωγοί προσαγωγής: Δύο εύκαμπτοι εργοστασιακά μονωμέ-
νοι αεραγωγοί Φ180
Στόμια προσαγωγής: Δύο στόμια 30x30
Στόμιο επιστροφής: Δύο με φίλτρο 30x30

Χώρος 4
Αγωγός αερισμού: Εύκαμπτος εργοστασιακά μονωμένος αε-
ραγωγός Φ180
Κανάλι επιστροφής: Λαμαρίνα πάχους 0,6mm διαστάσεων  
10cmx35cm 
Αγωγοί προσαγωγής: Δύο εύκαμπτοι εργοστασιακά μονωμέ-
νοι αεραγωγοί Φ180
Στόμια προσαγωγής: Δύο στόμια 25x25
Στόμιο επιστροφής: Mε φίλτρο 35x40

Χώρος 5α
Αγωγός αερισμού: Εύκαμπτος εργοστασιακά μονωμένος αε-
ραγωγός Φ180
Κανάλι επιστροφής: Λαμαρίνα πάχους 0,6mm διαστάσεων  
10cmx30cm 
Αγωγοί προσαγωγής: Ένας εύκαμπτος εργοστασιακά μονω-
μένος αεραγωγός Φ180
Στόμια προσαγωγής: Ένα στόμια 30x30
Στόμιο επιστροφής: Mε φίλτρο 30x35

Χώρος 5β
Αγωγός αερισμού: Εύκαμπτος εργοστασιακά μονωμένος αε-
ραγωγός Φ180
Κανάλι επιστροφής: Δύο από λαμαρίνα πάχους 0,6mm δια-
στάσεων  10cmx30cm το καθένα
Αγωγοί προσαγωγής: Δύο εύκαμπτοι εργοστασιακά μονωμέ-
νοι αεραγωγοί Φ180
Στόμια προσαγωγής: Δύο στόμια 30x30
Στόμιο επιστροφής: Δύο με φίλτρο 30x30
Χώρος 6
Κανάλι επιστροφής: Λαμαρίνα πάχους 0,6mm διαστάσεων  
10cmx30cm 
Αγωγοί προσαγωγής: Δύο εύκαμπτοι εργοστασιακά μονωμέ-
νοι αεραγωγοί Φ150
Στόμια προσαγωγής: Ένα στόμιο 30x30
Στόμιο επιστροφής: Mε φίλτρο 30x30

3. Δίκτυο Αποχέτευσης Συμπυκνωμάτων
Για την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών 
μονάδων θα δημιουργηθεί ξεχωριστό δίκτυο σωληνώσεων. 
Το δίκτυο της αποχέτευσης φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέ-
διο. Η όδευση του δικτύου θα γίνει στην ψευδοροφή όπου θα 
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Φορτία

βρίσκονται εγκατεστημένες και οι εσωτερικές μονάδες.
Το δίκτυο  θα κατασκευαστεί από ευθύγραμμο σωλήνα PVC  6 
ατμοσφαιρών διατομής Φ25. Οι αλλαγές κατευθύνσεως και οι 
συνδέσεις των κυρίως και δευτερευόντων κλάδων θα γίνεται 
με τη χρήση κατάλληλων κολλητών εξαρτημάτων.
Η κλίση του δικτύου θα πρέπει να είναι 1%.
Η απορροή του δικτύου των εσωτερικών μονάδων θα γίνεται 
στα σιφώνια των νιπτήρων στις τουαλέτες, όπως φαίνεται στα 
σχέδια. Η αποχέτευση της εξωτερικής μονάδας θα γίνεται με 
ελεύθερη απορροή στο σημείο που θα εγκατασταθεί.
Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνει με κατάλληλα στηρίγ-
ματα.

4. Ηλεκτρική τροφοδοσία μονάδων
Η ηλεκτρική τροφοδοσία των εσωτερικών μονάδων θα γίνει 
μέσω του ηλεκτρολογικού πίνακα στην αίθουσα 5α. Η κάθε 
μονάδα θα τροφοδοτείται από δικό της μικροαυτόματο ασφα-
λειοδιακόπτη εντάσεως 10Α, με χρήση καλωδίου τύπου NYM 
3x1,5mm2
 
Η ηλεκτρική τροφοδοσία της εξωτερικής μονάδας θα γίνει 
από τον υφιστάμενο ηλεκτρολογικό πίνακα που βρίσκεται στον 
εξωτερικό χώρο που είναι εγκατεστημένες και οι υπόλοιπες 
εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες, μέσω τριπολικής αυτόμα-
της ασφάλειας εντάσεως 50A, με χρήση καλωδίου τύπου NYM 
5x16mm2
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Μουσείο 
Ασιατικής 

Τέχνης 
ΚέρκυραςΜουσειογραφική Μελέτη

Αεραγωγοί

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της εγκα-
τάστασης του ανελκυστήρα, ώστε να συμμορφωθεί με τον 
ισχύοντα κανονισμό εγκατάστασης και λειτουργίας. Η συμ-
μόρφωση αυτή είναι απαραίτητη και για τον επανέλεγχο από 
τον φορέα ελέγχου και την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.  
Οι εργασίες αυτές εντοπίζονται σε:
• Αντικατάσταση του Block βαλβίδων το οποίο δεν φέ-
ρει χειραντλία με νέο block, με την απαραίτητη από τον κανο-
νισμό χειραντλία. 
• Αντικατάσταση μίας κλειδαριάς προμανδάλωσης, η 
οποία έχει καταστραφεί.
• Επιδιόρθωση της εσωτερικής πόρτας της καμπίνας, 
ώστε να κλείνει σωστά.

ΑΔΑ: 6ΓΦΩ465ΦΘ3-Ψ9Η
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Μουσείο 
Ασιατικής 
Τέχνης 
Κέρκυρας Μουσειογραφική Μελέτη

Ψυκτικές Σωληνώσεις
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Μουσείο 
Ασιατικής 

Τέχνης 
ΚέρκυραςΜουσειογραφική Μελέτη

Αποχέτευση Κλιματιστικών Μονάδων
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Μουσείο 
Ασιατικής 
Τέχνης 
Κέρκυρας Μουσειογραφική Μελέτη

ΑΔΑ: 6ΓΦΩ465ΦΘ3-Ψ9Η



45

Μουσείο 
Ασιατικής 

Τέχνης 
ΚέρκυραςΜουσειογραφική Μελέτη
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