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ΘΕΜΑ: Επιπλέον Εργασίες Επισκευής και Ελέγχου της Κατάστασης των Συστημάτων των UPS 

της Νέας Πτέρυγας του Γ. Ν. Πατρών  

ΣΧΕΤ.: α) Υπ. αριθ. πρωτ. 38790/13-11-2012 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος 

 β) Υπ. αριθ. πρωτ. 43980/28-12-2012 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος 

 

Σας παρακαλούμε πολύ για την ένταξη στην ανωτέρω α΄ σχετική εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος 

επιπλέον εργασιών επισκευής και ελέγχου της κατάστασης των συστημάτων UPS (Αδιάλειπτης Παροχής 

Ισχύος) της Νέας Πτέρυγας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί. Οι επιπλέον εργασίες 

έχουν προκύψει, λόγω του έκτακτου συμβάντος βλάβης του Δεκεμβρίου 2012 (ανωτέρω β' σχετικό) ή/και λόγω 

της απόλυτης συνάφειάς τους με το αντικείμενο της ανωτέρω α' σχετικής εισήγησης, ώστε να μην υπάρχει 

κατάτμηση του αντικειμένου. 

Οι επιπλέον εργασίες αφορούν την πραγματοποίηση επιπλέον επισκευών στο σύστημα των UPS  των 40KVA 

της Νέας Πτέρυγας, έλεγχο κατάστασης λειτουργίας των UPS των 6KVA και των 10KVA της Νέας Πτέρυγας 

και εργασίες δικτυακής διασύνδεσης του συνόλου των τεσσάρων (4) μονάδων UPS του υποσταθμού της Νέας 

Πτέρυγας.  

Τα συγκεκριμένα UPS τροφοδοτούν τα κρίσιμα φορτία (ΜΕΘ,  Τμήμα Χειρουργείων, κλπ.) και τα συστήματα 

ελέγχου και λειτουργίας των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Νέας Πτέρυγας και η εγγυημένα 

ορθή λειτουργία τους αποτελεί θέμα ασφάλειας των νοσηλευόμενων.   

Εγκαταστάτρια εταιρεία: Sunlight ΑΒΕΕ (τηλ. 210 6245400) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α) Επιπλέον εργασίες στο σύστημα των UPS των 40KVA της Νέας Πτέρυγας  

Πρόκειται για το σύστημα UPS, με δυο μονάδες AEG SVS GmbH, τύπου Protect 3.31 S2-H18 - 

D400E230/174/2rfg-P40-384-EUE-P με σειριακούς αριθμούς 70124973/001 και 70124973/002 σε παράλληλη 

και εφεδρική λειτουργία. Λόγω της βλάβης του συστήματος (ανωτέρω β' σχετικό) χρειάζονται τα ακόλουθα: 

 Αντικατάσταση ενός (1) συσσωρευτή στην συστοιχία των συσσωρευτών 

Ο συσσωρευτής να είναι Sunlight SPB 12-150 AGM VRLA 12V 150Ah C10 1.80Vpc at 25C nominal float 

voltage 2.25-2.30Vpc at 20C, μολύβδου, κλειστού τύπου, τεχνολογίας VRLA ελεγχόμενης πίεσης με βαλβίδες 

ασφαλείας, μηδενικής συντήρησης,  δεκαετούς διάρκειας ζωής, καθώς οι υπόλοιποι συσσωρευτές της 

συστοιχίας είναι SPB 12-150. 

 Αντικατάσταση της can-communication κάρτας επικοινωνίας του UPS No1  
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Πρόκειται για την κάρτα επικοινωνίας (can-communication card) του UPS No1 με διεπαφή σειριακής 

επικοινωνίας για σύνδεση με PC για εξωτερικό έλεγχο του μηχανήματος. 

 

B) Εργασίες ελέγχου και συντήρησης των UPS των 6KVA και 10KVA 

Να πραγματοποιηθούν οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης των UPS που ακολουθούν: α) Sunlight S-Plus.31 

(S-PLUS31012020 σειριακού αριθμού 0910D05587027) ονομαστικής ισχύος 10KVA με συστοιχία είκοσι 

συσσωρευτών SPB 12V-33Ah και β) Sunlight S-DSP.1106 (σειριακού αριθμού 0912D0662038) ονομαστικής 

ισχύος 6KVA με συστοιχία είκοσι συσσωρευτών SPB 12V-33Ah. 

Συγκεκριμένα, να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες για καθένα από τα ανωτέρω UPS: β1) Έλεγχος 

λειτουργίας ανεμιστήρων και αντικατάσταση αυτών εφόσον κριθεί απαραίτητο, β2) έλεγχος ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων και καρτών, β3) έλεγχος πυκνωτών, β4) έλεγχος λειτουργίας διακοπτών, β5) έλεγχος λειτουργίας 

στοιχείων ενδείξεων, β6) έλεγχος συνδέσεων και σύσφιξη αυτών, β7) έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας και 

αναχωρήσεων, β8) έλεγχος τάσεων εισόδου και εξόδου, β9) έλεγχος συστήματος γείωσης, β10) έλεγχος 

συχνότητας εξόδου, β11) έλεγχος ισοκατανομής ανά φάση, β12) έλεγχος συστήματος μεταγωγής σε bypass, 

β13) έλεγχος και βαθμονόμηση του συστήματος εφόσον κριθεί απαραίτητο, β14) έλεγχος και καταγραφή 

ιστορικού alarm (παράδοση λίστας στο Τεχνικό Τμήμα), β15) έλεγχος φορτιστή συσσωρευτών, β16) έλεγχος 

καλής λειτουργίας συσσωρευτών με καταγραφή των τάσεων λειτουργίας τους και μέσω ελεγχόμενης 

αποφόρτισης, β17) έλεγχος συνθηκών χώρου, β18) καθαρισμός UPS και συσσωρευτών και β19) λοιποί έλεγχοι 

λειτουργίας που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 

Γ) Εγκατάσταση απομακρυσμένης επίβλεψης των τεσσάρων (4) μονάδων UPS από PC εντός νοσοκομείου 

Να πραγματοποιηθεί διασύνδεση των τεσσάρων (4) μονάδων UPS με το δίκτυο του νοσοκομείου. Να 

πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες συνδέσεις και παραμετροποιήσεις των μονάδων UPS με την απαιτούμενη 

καλωδίωση και διευθύνσεις IP που θα δοθούν από το νοσοκομείο. Να εγκατασταθεί το απαιτούμενο λογισμικό 

παρακολούθησης στους τέσσερις (4) υπολογιστές που θα υποδειχθούν από το νοσοκομείο. Να δοθεί το 

λογισμικό εγκατάστασης του προγράμματος παρακολούθησης, εφόσον αυτό δεν επιβαρύνει επιπλέον 

οικονομικά το νοσοκομείο. Να γίνει επίδειξη της χρήσης του προγράμματος παρακολούθησης στο προσωπικό 

του Τεχνικού Τμήματος που θα βρίσκεται παρόν κατά την διάρκεια των εργασιών. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ισχύουν οι γενικοί όροι της ανωτέρω α' σχετικής εισήγησης. 

Προτείνεται η ταυτόχρονη εκτέλεση της συγκεκριμένης εισήγησης με την α΄ σχετική εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, για αποφυγή κατάτμησης του έργου, με δεδομένο ότι η υλοποίηση της α΄ σχετικής 

εισήγησης δε βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Εκτιμώμενο κόστος επιπλέον εργασιών εφόσον πραγματοποιηθούν μαζί με την ανωτέρω α' σχετική εισήγηση: 
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Δυο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2500,00€) πλέον ΦΠΑ 

 

  


