
           

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Η συσκευή πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη και στιβαρής κατασκεύης. 

2. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση, με 

    αντισκωρική προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.  

3. Να έχει δυνατότητα αφύγρανσης. 

4. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος να 

   εκκινεί μόνο εφόσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μία ορισμένη  

   θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων στην λειτουργία της   

      θέρμανσης, κατά την έναρξη, ή μετά από κύκλο απόψυξης.  

5. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά την  

    λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της    

    θέρμανσης), από την δημιουργία παγετού.           

6. Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του πτερυγίου, στην έξοδο του  κλιματιζόμενου αέρα. 

7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του 

    ρεύματος. 

8. Να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή. 

9. Να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης και πτώσης τάσεως του 

    ρεύματος. 

10. Να διαθέτει κατάλληλο φίλτρο. 

11. Η ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου να είναι 1
0
C ή καλύτερη. 

12. Να φέρει ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού. Να  

      αναφερθούν οι δυνατότητες του τηλεχειριστήριου. 

13. Να μην εμφανίζει μείωση της απόδοσής του, για αποστάσεις μεταξύ εσωτερικής και  

      εξωτερικής μονάδας, 5 μέτρα καθ’ ύψος και 10 μέτρα κατά μήκος. 

14. Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην λειτουργία της υψηλής ταχύτητας   

      του ανεμιστήρα, να μην υπερβαίνει τα 50 db.  

15. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στην ταράτσα του κτηρίου, (απόσταση από την  

      εσωτερική μονάδα περίπου 8 μέτρα), σε μεταλλική βάση δαπέδου, βαμμένη με   

      αντισκωρική βαφή.  

16. Η αποχέτευση του κλιματιστικού θα καταλήγει στο έδαφος. 

17. το κλιματιστικό να είναι κατασκευασμένο για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από    

       -5
0
C έως 45

0
C . 

 

              ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι αποστάσεις που αναφέρονται είναι προσεγγιστικές. Ο προμηθευτής είναι  

    υποχρεωμένος να μετρήσει ο ίδιος τις αποστάσεις.   

2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας  

    κατά την διάρκεια των εργασιών.  

3. Ο συμπιεστής να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη και τα υπόλοιπα  

    μέρη του κλιματιστικού να έχουν εγγύηση καλής  λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη.  

4. Να υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη. 

5.να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην στήριξη της εσωτερικής μονάδας στο ταβάνι.    

     

    

  


