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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS 40KVA ΝΕΑΣ 

ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”  

ΣΧΕΤ.:  

 

  

 Σας παρακαλούμε να καλέσετε εξειδικευμένη εταιρία για την επισκευή και τον έλεγχο της κατάστασης 

του UPS (Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής) των 40KVA της Νέας Πτέρυγας του ΓΝΠ “Ο Άγιος Ανδρέας”. 

Το συγκεκριμένο UPS τροφοδοτεί τα κρίσιμα φορτία (ΜΕΘ, Τμήμα Χειρουργείων, κλπ.) της Νέας Πτέρυγας 

και η εγγυημένα ορθή λειτουργία του αποτελεί θέμα ασφάλειας των νοσηλευόμενων.   

 Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου των συστημάτων UPS της Νέας Πτέρυγας, 

διαπιστώθηκε οπτικός συναγερμός ειδοποίησης σφάλματος στο ένα από τα δυο παραλληλισμένα UPS 40KVA. 

Από τα διαγνωστικά μηνύματα του συστήματος, συμπεράναμε ότι πρόκειται για σφάλμα-αστοχία ανεμιστήρα 

(fan failure) του UPS. Το σύστημα του UPS εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά η αποκατάσταση της 

συγκεκριμένης βλάβης για την πλήρως ορθή λειτουργία του συστήματος κρίνεται από το Τεχνικό Τμήμα 

επείγουσα. 

 Πρόκειται για UPS Sunlight του Γερμανικού Οίκου AEG SVS GmbH, τύπου Protect 3.31 S2-H18 

τριφασικής εισόδου-μονοφασικής εξόδου (τύπου D400E230/174/2rfg-P40-384-EUE-P), ονομαστικής ισχύος 

40KVA, με σειριακό αριθμό 70124973/002 σε παράλληλη και εφεδρική λειτουργία με UPS του ίδιου τύπου, με 

σειριακό αριθμό 70124973/001.  

 Οι συσσωρευτές του συστήματος είναι μολύβδου, κλειστού τύπου (στεγανού), τεχνολογίας VRLA 

ελεγχόμενης πίεσης με βαλβίδες ασφαλείας, μηδενικής συντήρησης, μεγάλης διάρκειας ζωής (10+ χρόνια). 

 Εγκαταστάτρια εταιρεία: Sunlight ΑΒΕΕ (τηλ. 210 6245400) 

  

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Κατά την επίσκεψη της εξειδικευμένης εταιρίας να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες στο UPS 

με σειριακό αριθμό 70124973/002: 

 Αντικατάσταση των ανεμιστήρων ψύξης, που αφορούν το σφάλμα που διαγνώστηκε. Το μοντέλο των 

υπαρχόντων ανεμιστήρων είναι EBMPAPST W2S130-AA03-21 230V~50/60Hz 45/39W Thermally 

protected 48/09 HU(T)). 

 Αποκατάσταση του σφάλματος fan failure με οποιαδήποτε επιπλέον ανταλλακτικά κρίνονται σκόπιμα 

κατά τη διαδικασία της επισκευής (inverter interface). 
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 Επίσης, να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες στο UPS με σειριακό αριθμό 70124973/001: 

 Έλεγχος και αντικατάσταση όσων ανεμιστήρων ψύξης κριθεί απαραίτητο κατά την επίσκεψη.   

 Έλεγχος inverter interface και αντικατάσταση αυτού αν κριθεί απαραίτητο 

 Μετά την ανωτέρω εργασία να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι στο συγκρότημα των δυο 

παραλληλισμένων UPS: 

 Έλεγχος συστήματος μεταγωγής από UPS σε By-pass 

 Έλεγχος συνδέσεων και σύσφιξη αυτών 

 Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (πλακετών, πυκνωτών κ.λ.π.) και καρτών ελέγχου 

 Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών 

 Έλεγχος συστήματος γείωσης 

 Έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας και αναχωρήσεων 

 Έλεγχος τάσεων εισόδου και εξόδου 

 Έλεγχος συχνότητας εξόδου 

 Έλεγχος ισοκατανομής φορτίων ανά φάση 

 Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm 

 Έλεγχος και βαθμονόμηση του συστήματος (threshold and test points)  

 Έλεγχος και καταγραφή ιστορικού Alarm 

 Έλεγχος συνθηκών χώρου 

 Καθαρισμός συσσωρευτών και έλεγχος τάσης λειτουργίας τους 

 Έλεγχοι καλής λειτουργίας με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου 

 Όταν οι εργασίες αφορούν το ένα εκ των δυο UPS που λειτουργούν παράλληλα σε εφεδρεία με το 

πλήρες φορτίο, οι εργασίες να γίνονται στο συγκεκριμένο UPS και το δεύτερο να βρίσκεται σε λειτουργία για 

να υποστηρίζει τα κρίσιμα φορτία του νοσοκομείου, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο.   

 Οι συσσωρευτές του συστήματος είναι μηδενικής συντήρησης. Λόγω της κρισιμότητας των φορτίων 

του UPS, εφόσον κατά τον έλεγχο (οπτικός, μέτρηση τάσης) των συσσωρευτών δεν υπάρχουν ενδείξεις 

ακαταλληλότητάς τους, δεν επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της πλήρους εκφόρτισης και φόρτισης 

των συσσωρευτών. 

 Όλες οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 
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  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η δαπάνη αφορά την εργασία και την προμήθεια των υλικών (συμπεριλαμβανομένων και των 

μικροϋλικών, π.χ. ασφάλειες) που θα απαιτηθούν, καθώς και την απομάκρυνση των αχρήστων από τους χώρους 

της εργασίας.  

 Ο Ανάδοχος να έχει μαζί του όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά που χρειάζονται για την επίλυση του 

προβλήματος που αναφέρεται.  

 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι κατά την κατάθεση της προσφοράς τους να προκομίσουν αναλυτικά τιμές: 

κόστους εργασίας και κόστους ανταλλακτικών ανά τεμάχιο.  

 Για τα υλικά που προσφέρονται στην προσφορά, αλλά τελικά δε θα χρησιμοποιηθούν κατά την 

επισκευή, να πραγματοποιηθεί απομείωση του κόστους των υλικών. 

 Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα με την Τεχνική Υπηρεσία 

του νοσοκομείου, υποχρεωτικά απόγευμα σε ημέρα μη εφημερίας του νοσοκομείου και να ολοκληρωθούν εντός 

της ίδιας ημέρας με την έναρξή τους. 

 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να προσκομίσουν αποδεικτικά της εμπειρίας τους στο αντικείμενο σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα και να διαθέτουν εξειδικευμένους τεχνικούς. 

 Η εταιρία να παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών του αντικειμένου και των υλικών για 

τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

 Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Η εταιρία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την προστασία 

των εργαζόμενων της εταιρίας και του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθεί στο νοσοκομείο δελτίο εργασιών και πίνακας 

ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης να παραδοθεί αναλυτική κατάσταση των ελέγχων που 

πραγματοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων αυτών, καθώς και λίστα του ιστορικού των συναγερμών του 

συστήματος. 

 

Εκτιμώμενο κόστος:  Πέντε χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (5500,00€) πλέον ΦΠΑ 

 

   


