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Αντικείµενο έργου 

Αντικείµενο του έργου είναι η ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης  του Δημοτικού 
Σχολείου Βασιλικής. 

 

Τεχνικά στοιχεία του έργου 

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου προέκυψαν από την σύνταξη φακέλου με  

εργασίες αποτύπωσης και επιμετρήσεων ο οποίος περιλαμβάνει : Ενεργειακή 

Επιθεώρηση των κτηρίων – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, Σχέδια σκιάσεων 

των κτηρίων, Μελέτη εφαρµογής ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων του έργου, 

Μελέτη Θέρμανσης, Μελέτη Αερισμού, Μελέτη Κλιματισμού, Μελέτη Φωτοτεχνίας 

καθώς και σχέδια των παραπάνω μελετών. 

Τα υπόψη στοιχεία αφορούν  την εκτέλεση οικοδοµικών και 

ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, οι οποίες συντελούν στην ενίσχυση της 

ενεργειακής αναβάθµισης του Δημοτικού Σχολείου ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη 

λειτουργικότητά του σε σχέση µε τις κύριες χρήσης των χώρων τους, ήτοι: 

 Εφαρµογή καινοτόµων αρχών του ενεργειακού  σχεδιασµού µε σκοπό

 της εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του κάθε σχολικού 

συγκροτήµατος, 

 Αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής, 

 Ανάδειξη της σχέσης Σχολείου µε τα υφιστάµενα γειτονικά κτήρια 

 Πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των εφήβων 

 ∆ηµιουργία καινοτόµου περιβάλλοντος µάθησης σε συνδυασµό µε την 

αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για ενεργειακά αναβαθµισµένα σχολεία. 

 

Γενικά σύνολα εργασιών 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, όπως 

περιγράφεται στο Τιµολόγιο και τον Προϋπολογισµό του έργου έντεχνα, µε 

ακρίβεια και σύµφωνα µε τους κανόνες της 



 

τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής. 
 

Συνοπτική περιγραφή των προτεινόµενων επεµβάσεων του 
έργου 

Στη µελέτη του έργου προβλέπονται οι εξής δράσεις ενεργειακής αναβάθµισης για 

το Δημοτικό σχολείο ανάλογα µε την απαιτούµενη ανάγκη τους για εξοικονόµηση 

ενέργειας: 

 Προσθήκη περιµετρικού κελύφους για τη θερµοµόνωση των εξωτερικών 

τοίχων, 

 Θερµοµόνωση οροφής 

 Τοποθέτηση νέων κουφωµάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης µε

 διπλούς υαλοπίνακες, 

 Τοποθέτηση νέου συστήµατος φωτισµού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 

 Μηχανικός αερισµός 

 Καθαίρεση  παλαιού λεβητοστασίου και εγκατάσταση λεβητοστασίου με 
χαλύβδινο λέβητα, καυστήρα ,  κυκλοφορητή  και των λοιπών συστημάτων . 

Η σωστή ενεργειακή συµπεριφορά του σχολικού κτιρίου θα δηµιουργήσει τις 

κατάλληλες εσωκλιµατικές συνθήκες, δηλαδή την εξασφάλιση συνθηκών θερµικής 

και οπτικής άνεσης. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιµοποιούνται 

τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας. 

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρων επεµβάσεων προκύπτουν από την 

εκπόνηση της µελέτης εφαρµογής του έργου. 

Ο όλος ενεργειακός σχεδιασµός των κτηρίων στοχεύει: 

1. Στην επίτευξη της θερµικής άνεσης. 

2. Στη βελτιστοποίηση του φυσικού φωτισµού µε την επίτευξη οπτικής άνεσης και 

εξοικονόµησης 

ενέργειας. 

3. Στην ελαχιστοποίηση των φορτίων θέρµανσης και δροσισµού. 

4. Στη βελτίωση ποιότητας ζωής και στη ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών 

µέσα στους χώρους, έτσι ώστε οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν άνετα 

και ευχάριστα. 

Σκοπός είναι ο τελικός σχεδιασµός του κελύφους να επιτρέπει την βέλτιστη χρήση 



 

των ηλιακών κερδών κατά τη χειµερινή περίοδο, παράλληλα µε την ελαχιστοποίηση 

των θερµικών απωλειών, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η ενεργειακή 

κατανάλωση για θέρµανση. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Γενικά 

Η παρούσα µελέτη αφορά την ενεργειακή αναβάθµιση του Δημοτικού 

σχολείου Βασιλικής και έχει εκπονηθεί βάσει ενεργειακής επιθεώρησης 

κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ. η  οποία και καθορίζει τις προδιαγραφές και τις ιδιότητες 

όλων των υλικών που θα ενσωµατωθούν στο έργο. 

Η παραπάνω ενεργειακή επιθεώρηση εκπονήθηκε προκειµένου να γίνει η 

ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και να τεθούν οι στόχοι βελτίωσης της 

ενεργειακής συµπεριφοράς του. 

Το έργο αφορά σε διώροφο κτίριο το οποίο ανεγέρθηκε το έτος 1955. Το 

κτίριο περιλαμβάνει χώρους γραφείων, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες 

εργαστηρίων, τουαλέτες, λεβητοστάσιο και κοινόχρηστους χώρους-

διάδρομοι. 

 

Σκοπιµότητα & στόχος της ενέργειας 

Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι : 

 ο περιορισµός της καταναλώσιµης ενέργειας, που απαιτείται για την 

λειτουργία των σχολικών µονάδων (ψύξη, θέρµανση, 

ηλεκτροδότηση) ελαχιστοποίηση των θερµογεφυρών και αποφυγή 

της ανάπτυξης µικροοργανισµών, 

 µείωση της ταχύτητας θέρµανσης και αύξηση της 

θερµοχωρητικότητας της εξωτερικής τοιχοποιίας µε στόχο την 

βελτίωση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου που αναβαθµίζεται 

κατά (5) µονάδες της ενεργειακής τους κατηγορίας από Ζ σε Β. 

 

 



 

Οι εργασίες που προβλέπονται για την ενεργειακή αναβάθµιση των 

σχολικών κτιρίων είναι : 

1. Εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης στην συνολική εξωτερική 

επιφάνεια των κτιρίου 

Στην όψη του Σχολικού κτιρίου εφαρµόζεται σύστηµα εξωτερικής 

θερµοµόνωσης πιστοποιηµένο κατά ΕΤΑG 004, όπως περιγράφεται στην 

ανάλυση των άρθρων τιµολογίου: «∆ηµιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης 

συνδυασµένη µε ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις» κ Σύστηµα Εξωτερικής 

Θερµοµόνωση Κτηρίων µε Πετροβάµβακα». Τα επίσηµα έγγραφα που 

πιστοποιούν τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία από τον 

ανάδοχο του έργου. 

Η εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου εφαρµόζεται σε δύο ζώνες 

και περιλαµβάνει: 

Η ζώνη 1 εκτείνεται σε ελάχιστο ύψος 1,00 m από το έδαφος. Είναι 

ζώνη υψηλής στεγάνωσης συνδυασµένη µε ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις. 

Το θερµοµονωτικό υλικό που χρησιµοποιείται είναι εξηλασµένη 

πολυστερίνη (πλάκες XPS) πάχους 10 cm µε συντελεστή θερµικής 

αγωγιµότητας λ ≤ 0,034W/(m2.K), (R ≥ 1,818 m2.K/W). Εφαρµόζεται 

τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης για τη δηµιουργία ζώνης 

στεγάνωσης και έπειτα επικόλληση του µονωτικού υλικού µε ινοπλισµένο 

ρητινούχο κονίαµα και επίχριση µε σύστηµα ακρυλικών επιχρισµάτων που 

αποτελείται από ενισχυµένη βασική στρώση, διπλή στρώση υαλοπλέγµατος 

και τελική στρώση ακρυλικού λείου τελικού έγχρωµου επιχρίσµατος. 

Η ζώνη 2 εκτείνεται στο υπόλοιπο ύψος του κτηρίου. Είναι ζώνη 

ανθεκτική σε κρούσεις και εφαρµόζεται ειδικά δεδοµένης της χρήσης του 

κτηρίου ως σχολικό κτήριο. Το θερµοµονωτικό υλικό που χρησιµοποιείται 

είναι πετροβάµβακας πάχους 10 cm, µε συντελεστή θερµικής 

αγωγιµότητας λ ≤ 0,034W/(m2.K), (R ≥ 3,235 m2.K/W). Η στερέωση του 

υλικού θα γίνει µε ειδικά πλαστικά βύσµατα µε γαλβανιζε καρφί  και 

ινοπλισµένο ρητινούχο κονίαµα στην υφιστάµενη τοιχοποιία και επίχριση 

µε σύστηµα ειδικών ακρυλικών επιχρισµάτων που αποτελείται από βασική 



 

στρώση ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα λευκό, ροδέλες πετροβάµβακα για 

κάλυψη διατρήσεων και τελική στρώση ακρυλικού λείου τελικού έγχρωµου 

επιχρίσµατος, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 
Λεπτοµέρειες εφαρµογής εξωτερικής θερµοµόνωσης. 

Οι ακµές του κτηρίου θα διαµορφωθούν όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στην ανάλυση των άρθρων του τιµολογίου και στην τεχνική προδιαγραφή: 

«Λεπτοµέρεια διαµόρφωσης ακµών κτηρίου». 

Θα γίνει ενίσχυση της θερµοµονωτικής στρώσης των ακµών του κτηρίου 

από την ανεµοπίεση µε ειδικά συνθετικά γωνιόκρανα. Η εφαρµογή τους 

γίνεται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και τις 

τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και εγκαταστάτη του ολοκληρωµένου 

συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης. Οι εργασίες γύρω από τα 

ανοίγµατα περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο τιµολογίου «Λεπτοµέρεια 

διαµόρφωσης ανοιγµάτων».  

Θα γίνει αποξήλωση των παλαιών κουφωµάτων καθώς και αποξήλωση των 

ποδιών των ανοιγµάτων. 

Η λεπτοµέρεια περιλαµβάνει την προέκταση της θερµοµονωτικής πλάκας 

και το γύρισµα προς την κάσα, τόσο στο ανωκάσι  , όσο και στους 

λαµπάδες των κουφωµάτων, για τον περιορισµό των θερµογεφυρών. θα 

τοποθετηθεί  νέα µαρµαροποδιά, πάχους 3 cm µε το νεροσταλάκτη της. 

Πριν την εφαρµογή της εξωτερικής θερµοµόνωσης στις προσόψεις του 

κτηρίου, θα γίνει αποξήλωση των υπαρχουσών υδρορροών, ενώ µετά το 

πέρας της κατασκευής η επανατοποθέτησή τους. 

Η εγκατάσταση των συστηµάτων κλιµατισµού, µετά την εφαρµογή της 

εξωτερικής θερµοµόνωσης γίνεται σε ειδική βάση στήριξης ενσωµατωµένη 

στη δοµή του συστήµατος θερµοπρόσοψης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δοθεί στο γεγονός ότι η εξωτερική θερµοπρόσοψη απαγορεύεται να 

τρυπηθεί εκ των υστέρων. 

Η θερµοπρόσοψη εφαρµόζεται απαραιτήτως σε υγιείς εξωτερικές 



 

επιφάνειες. Προηγείται έτσι η αποκατάσταση και επισκευή των όψεων 

(επιφάνειες που παρουσιάζεται τοπική βλάβη). Οι εργασίες αποκατάστασης  

περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα τιµολογίου «Καθαρισµός 

τοιχοποιίας για εφαρµογή θερµοπρόσοψης» και «Σποραδική 

επισκευή επιχρισµάτων» 

 

2. Αντικατάσταση των υφιστάμενων ξύλινων και μεταλλικών  

κουφωµάτων µε θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα µε διπλούς 

υαλοπίνακες 

Θα τοποθετηθούν   κουφώµατα   σε αντικατάσταση των υφιστάµενων 

ξύλινων ή μεταλλικών . Τυποποιημένα κουφώματα (παράθυρα και 

εξωστόθυρες) από μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου, με Uf μεταξύ 1,6 και 2,0 

w/m2k, βιομηχανικής κατασκευής προερχόμενος από πιστοποιημένη κατά 

ISO παραγωγική διαδικασία με θερμοδιακοπή 36 mm , αεροπερατότητα 

τύπου class 4, υδατοστεγανότητα τύπου Ε1200, αντοχή σε ανεμοπίεση 

τύπου  C4/B4, αντοχή σε διάρρηξη τύπου  RC2 πιστοποιημένα, με διπλούς 

υαλοπίνακες, εσωτερικού κρύστάλλου laminate των 2χ3mm, διάκενο 

36mm και εξωτερικό κρύσταλλο με επίστρωση χαμηλής εκπεμψιμότητας 

(low-e) πάχους 5mm σύμφωνα με τη μελέτη. Με πιστοποιημένη τιμή 

Ug<=0,8 W/(πι2Κ) . Ανοιγόμενα, δίφυλλα, με φεγγίτη, με δυνατότητα 

ανάκλησης. 

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει στεγάνωση τριών επιπέδων με ελαστικά από 

EPDM και αφρώδους μονωτικού υλικού κάτω από τον υαλοπίνακα όπως 

επίσης και στην κάσα και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας. Η 

διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται 

σύμφωνα τόσο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής όσο και με την διεθνή 

πιστοποίηση (GSBINTERNATIONAL) για την ηλεκτροστατική βαφή και για 

την ανοδίωση. 

Επίσης θα αντικατασταθούν οι είσοδοι του κτιρίου µε ανοιγόµενες  πόρτες 

σε χρώµα αποµίµησης ξύλου ίδιων χαρακτηριστικών . 

Τέλος, θα τοποθετηθεί υαλοπίνακας µε αµµοβολή, στα κουφώµατα των 



 

θυρών σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας .   

 

3. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στην ψευδοροφή του κτιρίου 

Το θερµοµονωτικό υλικό που χρησιµοποιείται είναι πετροβάμβακας   

πάχους 10 cm, µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ ≤ 

0,033W/(m2.K), (R ≥ 3,03 m2.K/W). Τοποθετείται στην άνω παρειά της 

υπάρχουσας ψευδοροφής του κτιρίου χωρίς περαιτέρω στήριξη. 

 

4. Οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες που πρέπει να γίνουν, για 

την εξοικονόµηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθµιση του 

κτιρίου είναι:  

4. α Αντικατάσταση φωτιστικών 

Αντικατάσταση των υφιστάµενων φωτιστικών φθορισµού, από σύγχρονα 

φωτιστικά τεχνολογίας LED τύπου πάνελ, φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 

120lm/W, θερµοκρασίας χρώµατος 4000Κ και τοποθέτηση επιπλέον 

φωτιστικών ώστε να επιτυγχάνονται τα απαραίτητα επίπεδα φωτισµού ανά 

χώρο, σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ. Στις αίθουσες και τα γραφεία θα 

τοποθετηθούν φωτιστικά µε συντελεστή θάµβωσης UGR<19. Συνολικά θα 

τοποθετηθούν 135 φωτιστικά ισχύος 135 x 36 = 4.860 KW. Εποµένως η 

συνολική ισχύς ανέρχεται σε 4,86 KW .  

  

4.β Αντικατάσταση παλαιού λέβητα πετρελαίου  
 

Αντικατάσταση παλαιού λέβητα πετρελαίου με νέο συμπύκνωσης καθώς και του  

καυστήρα, κυκλοφορητή. Περιλαμβάνει:  

1) τον αυτόνομο χαλύβδινο λέβητα πετρελαίου-αερίου ενδεικτικής θερμαντικής 

ισχύος 120.000 Kcal/h, με την κατάλληλη πιστοποίηση CE και σήμανση αστερίσκου 

του λέβητα, με θερμόμετρο, δείκτη στάθμης νερού  

2)τον κατάλληλο καυστήρα πετρελαίου  

3)τους συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής του λέβητα από τους κλάδους 

συνδέσεως προς αυτόν,  



 

4) τον κατάλληλο κυκλοφορητή της απαιτούμενης παροχής (m3 /h) και 

μανομετρικού  

5) δύο βάνες εκατέρωθεν του κυκλοφορητή,  

6) τον καπναγωγό συνδέσεως του λέβητα με την καπνοδόχο από λαμαρίνα μαύρη 

πάχους 4 mm,  

7) τον καπνοσυλλέκτη με ανεμιστήρα μονοφασικό και αυτόματο στεγανό διακόπτη 

προστασίας του κινητήρα του, συνδεδεμένο με τον καπναγωγό του λέβητα και με 

προθήκη σ’ αυτόν διαφράγματος (ΤΑΜΠΕΡ) για την δυνατότητα λειτουργίας του 

λέβητα χωρίς την ταυτόχρονη λειτουργία του καπνοσυλλέκτη,  

8) τους δύο υδροστάτες (καυστήρα και κυκλοφορητή),  

9) τον θερμοστάτη χώρου και τις λοιπές διατάξεις αυτοματισμού του καυστήρα 

καθώς και την ταυτόχρονη με αυτόν λειτουργία ή στάση του καπνοσυλλέκτη,  

10) την ηλεκτρική εγκατάσταση κινήσεως του λεβητοστασίου από τον πίνακα 

κινήσεως μέχρι τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τον καπνοσυλλέκτη και τα όργανα 

ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών και τον σωλήνα πετρελαίου 

τροφοδοτήσεως του καυστήρα από την δεξαμενή πετρελαίου με βάνα διακοπής και 

την απαιτούμενη χαλκοσύνδεση για την σύνδεσή του με τον καυστήρα,  

11) το κατάλληλο κλειστό δοχείο διαστολής με τα απαιτούμενα Lit  

12) βαλβίδα ασφαλείας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των 

πιο πάνω κυρίων και βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα μικρουλικά και την 

εργασία για την σύνδεση με τους κεντρικούς κλάδους θερμάνσεως την δεξαμενή 

πετρελαίου και την ηλεκτρική γραμμή μονώσεως του λεβητοστασίου, ρύθμιση και 

παράδοση της όλης εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

13) Καπνοδόχος ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση 

πετροβάμβακα πάχους 25mm, εσωτερικής/εξωτερικής διατομής Φ250/Φ300 mm, με 

όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, καπέλο, στηρίγματα, καπναγωγός σύνδεσης 

λέβητα - καπνοδόχου κ.λπ.), δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως. 

Τελος, θα εφαρμοστούν και διατάξεις πυρασφάλειας (πυροσβεστήρες αυτοματισμοί 

καθώς και η προσκόμιση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την αρμόδια υπηρεσία). 

 



 

 
4.γ Εγκατάσταση εξαερισµού-αερισµού ανάκτησης θερµότητας 
 

Εγκατάσταση συστήµατος εξαερισµού-αερισµού-ανάκτησης θερµότητας 

που θα καλύπτει τις αίθουσες διδασκαλίας, τους διαδρόµους, τα γραφεία 

και τους βοηθητικούς χώρους. Το σύστηµα αερισµού θα αποτελείται από 

δύο διαφορετικά και αντίθετα ρεύµατα, ένα ρεύµα προσαγωγής του νωπού 

αέρα στους χώρους και ένα το ρεύµα απορριπτόµενου αέρα. Τα ρεύµατα 

αυτά θα διασταυρώνονται χωρίς να αναµιγνύονται στον εναλλάκτη αέρα-

αέρα µε βαθµό απόδοσης τουλάχιστον 68%. ∆εδοµένου του σχεδιασµού 

του κτιρίου επιλέγεται η εγκατάσταση 10 µονάδων και στους δυο οροφους 

του κτιρίου. Οι απαιτήσεις σε αερισµό υπολογίζονται σε 17.500  m3/h 

συνολικά. 

Οι µονάδες θα τοποθετηθούν στην οροφή του κάθε χώρου και θα 

ενσωµατωθούν στις υφιστάµενες ψευδοροφές, όπως και το δίκτυο των 

αεραγωγών µε τα αντίστοιχα στόµια. Θα ληφθούν υπόψη όλα τα άλλα 

δίκτυα (θέρµανσης, ηλεκτρολογικά κλπ) καθώς και οι θέσεις των 

φωτιστικών σωµάτων. Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην προσβασιµότητα    

των    µονάδων     για     τον     καθαρισµό     και     την     συντήρηση     

τους.     Τα δίκτυα αεραγωγών, τα στόµια και τα διαφράµατα θα είναι 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες εγκεκριµένες ΕΤΕΠ και πρότυπα του ΕΛΟΤ. 

 

Μονάδες εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας. 

Κάθε µονάδα θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που θα περιέχει τους δύο 

ανεµιστήρες (προσαγωγής και απόρριψης), τον εναλλάκτη αέρα-αέρα, τον 

προθερµαντήρα αέρα στο δίκτυο του νωπού, τα φίλτρα συγκράτησης 

σωµατιδίων, τις ηχοπαγίδες και όλους τους αυτοµατισµούς και συστήµατα 

ελέγχου. Ο έλεγχος θα γίνεται µε τη βοήθεια του χειριστηρίου το οποίο θα 

είναι επίτοιχο και θα ελέγχει πλήρως την λειτουργία της µονάδας. 

Οι µονάδες θα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP2018 και Ecodesign 

και φα φέρουν πιστοποιητικό CE και πιστοποίηση Eurovent. Οι µονάδες 

είναι επιθυµητό να µην χρήζουν δικτύου αποχέτευσης συµπυκνωµάτων. Η 



 

κάθε µονάδα θα διαθέτει προθερµαντήρα στο δίκτυο του νωπού. Η µονάδα 

θα διαθέτει φίλτρα συγκράτησης σωµατιδίων τόσο για τον νωπό αέρα όσο 

και για τον αέρα απόρριψης. Επίσης θα διαθέτει υποχρεωτικά σύστηµα 

παράκαµψης της παροχής αέρα (bypass), σύστηµα µετάδοσης κίνησης είτε 

πολλαπλών ταχυτήτων είτε µεταβλητής ταχύτητας, και σύστηµα ελέγχου 

και προειδοποίηση αλλαγής φίλτρων µε διάταξη παραγωγής οπτικών 

σηµάτων ή µε συναγερµό. Θα µπορεί να χρησιµοποιείται αυτόνοµα ή 

ενσωµατωµένη στο σύστηµα VRV. 

Αεραγωγοί προσαγωγής/απόρριψης αέρα 

Οι αεραγωγοί θα είναι είτε συµπαγείς ή εύκαµπτοι. Για την προσαγωγή ή 

απαγωγή αέρα χαµηλής πίεσης θα χρησιµοποιούνται αεραγωγοί 

κατασκευασµένοι από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα. Όλοι οι αεραγωγοί θα 

κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους Αµερικανικούς κανονισµούς 

A.S.H.R.A.E. κατόπιν προηγούµενης υποβολής και έγκρισης από την 

επίβλεψη πλήρων κατασκευαστικών σχεδίων, πάνω στα οποία θα φαίνονται 

οι ακριβείς διαστάσεις του αεραγωγού, αλλά και η θέση αυτού ως προς τα 

λοιπά οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου, καθώς και οι ακριβείς θέσεις των 

στοµίων, των στηριγµάτων, οι παροχές αέρα για κάθε τµήµα και τα 

απαιτούµενα ανοίγµατα στα οικοδοµικά στοιχεία για τη διέλευση αυτών. 

Όλοι οι αεραγωγοί θα πρέπει να είναι ανθεκτικής και στεγανής κατασκευής. 

Η χρησιµοποίηση λαµαρινοβιδών στην κατασκευή των αεραγωγών 

απαγορεύεται. Οι αεραγωγοί θα µονωθούν µε εύκαµπτες πλάκες µονωτικού 

υλικού από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δοµής πάχους 

30mm ή µε πάπλωµα υαλοβάµβακα 30mm µε ενσωµατωµένο φύλλο 

αλουµινίου. Οι αεραγωγοί θα πρέπει να αναρτηθούν µε κατάλληλα 

στηρίγµατα κατά τρόπο στέρεο και σύµφωνα µε τους κανόνες της 

αισθητικής. Η ανάρτηση αυτών θα γίνονται µε ντίζες µε σπείρωµα µεγάλου 

µήκους για αυξοµοίωση του ύψους του αεραγωγού. Από τις ντίζες θα 

αναρτάται οριζόντια σιδηρογωνιά, πάνω στην οποία θα επικάθεται ο 

αεραγωγός. Οι ντίζες θα αναρτώνται µε κοχλίωση µέσω αυτοδιατρητικών 

βυσµάτων οροφής. 



 

Τα κιβώτια ανάµιξης αέρα θα κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα 

πάχους 1,5 mm και θα ενισχύονται µε σιδηρογωνιά που να έχει πάχος 

ανάλογα µε τις διαστάσεις αυτών. Θα φέρουν επίσης πόρτες ασφαλείς και 

στεγανές. Η σύνδεση µεταξύ των αεραγωγών και των µονάδων ή 

ανεµιστήρων θα γίνεται είτε µε ειδικά τεµάχια από νεοπρένιο µε περιθώριο 

από λαµαρίνα, είτε µε ειδικό αεροστεγές καραβόπανο. 

Εύκαµπτοι Αεραγωγοί 

Κάθε τµήµα εύκαµπτου αεραγωγού προσαγωγής θα αποτελείται από δύο 

εύκαµπτους οµοκεντρικούς αγωγούς, κατασκευασµένους από «πτυχωτό» 

αλουµίνιο µε ενδιάµεση µόνωση από πάπλωµα υαλοβάµβακα 25mm. Τα 

υλικά κατασκευής θα είναι άκαυστα, άοσµα, απρόσβλητα από µύκητες και 

βακτηρίδια. Ο αεραγωγός θα αποτελεί άκαυστο στοιχείο και θα πληροί από 

της πλευράς αυτής (του άκαυστου) τους όρους των Κανονισµών DIN 4102 

Β1.4. Η διαµόρφωση της επιφανείας του θα είναι επιμελημένης 

κατασκευής, ώστε να προκαλεί τη µικρότερη δυνατή πτώση πίεσης του 

αέρα που διέρχεται από αυτόν σε σύγκριση µε τους µεταλλικούς 

αεραγωγούς. Θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασίες λειτουργίας 0°C έως 

80°C µ ε εγγυημένη στεγανότητα. Θα μπορούν εύκολα να κοπούν στο 

απαιτούµενο µήκος επιτόπου του έργου. Θα συνδέονται µε τα δίκτυα 

αεραγωγών και τις µονάδες ή τα Plenum µέσω ειδικών υποδοχών 

(κολάρων αρσενικών) που θα σφίγγονται µε εξωτερικούς σφικτήρες και θα 

στεγανοποιούνται µε αυτοκόλλητη ταινία. 

Στόµια 

Τα στόµια απαγωγής-παροχής αέρα θα είναι ορθογωνικού σχήµατος και θα 

φέρουν µια σειρά σταθερών πτερυγίων (παράλληλα ή κάθετα στην µεγάλη 

διάσταση του αεραγωγού) µε διατοµή αεροδυναµική, και εσωτερικά 

πολύφυλλο διάφραγµα για την ρύθµιση της ποσότητας του αέρα. Τα 

πτερύγια του διαφράγµατος θα κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό, που 

χειρίζεται απ’ έξω µε κλειδί. Κάθε πτερύγιο θα περιστρέφεται αντίστροφα 

από τα δύο εκατέρωθεν. Το πλαίσιο του στοµίου θα προσαρµόζεται στεγανά 

- µε παρεµβολή ελαστικού παρεµβύσµατος - πάνω σε ξύλινο ή σιδηρό 



 

πλαίσιο, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το πλαίσιο αυτό θα στερεώνεται 

µε κοχλίες γύρω από το άκρο του ανοίγµατος του αεραγωγού, που 

καλύπτεται µε το στόµιο. Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο   από   

αλουµίνιο   ανοδιωµένο   (ανοδίωση   πάχους   10    µ    ακολουθούµενη  

από διαδικασία σφραγίσµατος). 

Τα στόµια λήψης νωπού-απόρριψης αέρα κατασκευάζονται από ανοδιωµένο 

προφίλ αλουµινίου µε σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45º, κατάλληλα για 

εξωτερική τοποθέτηση σε τοίχο και λήψη νωπού αέρα ή απόρριψη αέρα 

απόρριψης. Θα εξασφαλίζουν στεγανότητα έναντι της βροχής µέσω της 

µορφής Ζ των πτερυγίων τους. Θα τοποθετηθεί στο πίσω µέρος του 

στοµίου πλέγµα για την συγκράτηση φύλλων και εντόµων. 

Η τιµή περιλαµβάνει τις µονάδες αερισµού µε εναλλάκτη θερµότητας αέρα-

αέρα το δίκτυο αεραγωγών και για τα δύο ρεύµατα, τις µονώσεις, την 

εγκατάσταση-στήριξη του δικτύου, τα κιβώτια διανοµής αέρα (plenum) και 

τα στόµια, (στόµια νωπού, στόµια προσαγωγής και απαγωγής, 

διαφράγµατα στοµίων), τη σωλήνωση συµπυκνωµάτων και όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία και τον έλεγχο της. 

∆ηλαδή εγκατάσταση αερισµού πλήρως τοποθετηµένη, συνδεµένη και 

εγκατεστηµένη, µε όλα τα απαραίτητα υλικά, ειδικά τεµάχια, συσκευές, 

µηχανήµατα και µικροϋλικά για την τοποθέτηση- σύνδεση-εγκατάσταση-

ρύθµιση-δοκιµές καθώς και την εργασία για την τοποθέτηση-σύνδεση- 

εγκατάσταση-ρύθµιση-δοκιµές για παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία. 
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