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ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS Νέας Πτέρυγας και συντήρηση αυτών» 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικατάσταση συσσωρευτών 

Κοινά Χαρακτηριστικά Προμήθειας και Αντικατάστασης Συσσωρευτών: 

Τύπος: Μολύβδου κλειστού τύπου επαναφορτιζόμενοι τεχνολογίας AGM με βαλβίδα 

ασφάλειας που να επιτρέπει την εκτόνωση της εσωτερικής πίεσης σε περίπτωση 

υπερφόρτισης (τύπου VRLA), μηδενικής συντήρησης 

Ονομαστική τάση – 
Αριθμός στοιχείων: 

12 V - Να έχουν έξι (6) στοιχεία ονομαστικής τάσης 2V ανά συσσωρευτή. 

Χωρητικότητα: Όπως προσδιορίζεται σε κάθε παράγραφο. 

Θερμοκρασία 
λειτουργίας: 

Να περιλαμβάνεται το εύρος 20oC - 25oC 

Αναμενόμενη διάρκεια 
ζωής: 

Τουλάχιστον δέκα (10) έτη στους 20οC (με βεβαίωση του κατασκευαστή). 

Διαστάσεις: Κατάλληλες διαστάσεις για τις υπάρχουσες υποδομές (μεταλλική καμπίνα, 

ικρίωμα) συσσωρευτών που διαθέτουν, όπως προσδιορίζεται σε κάθε 

παράγραφο. 

Επιπλέον υλικά: Να συνοδεύονται απαραίτητα από βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα για τη 

διαμόρφωση τους και την παράδοσή τους σε πλήρη και καλή λειτουργία όπως 

καλώδια διασυνδέσεων των στοιχείων, ακροδέκτες, κοχλίες ή αντίστοιχες 

διατάξεις και εξοπλισμό για την συνδεσμολογία τους σε συστοιχία ανθεκτικά σε 

διαβρώσεις οξέων. Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα 

υλικά διασύνδεσης συσσωρευτών, εφόσον κριθούν κατάλληλα από τον 

Ανάδοχο.  

Εγγύηση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την εγκατάστασή τους. 

Σύμφωνα Πρότυπα: DIN 43534 Lead storage batteries, maintenance free, sealed immobilized 

electrolyte, rated capacities, voltages, main dimensions, 

construction-details, requirements. 

UL 94 HB,  

UL 94 VO 

Standard for safety of Flammability of Plastic Materials for 

Parts in Devices and Appliances testing. 

BS EN 60896-2, 

IEC 60896-2 

Stationary lead-acid batteries, General requirements and 

methods of test, Valve regulated types. 

BS 6290:Part 4 Lead-acid stationary cells and batteries, Specification for 

classifying valve regulated types. 
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BS 6334 FVO, 

IEC 707 FVO 

Flammability of solid non-metallic materials when exposed to 

flame sources, List of test methods 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

Επιπλέον χαρακτηριστικά για τους συσσωρευτές όπως ο αριθμός τους και η 

ελάχιστη ισχύς ανά στοιχείο παρουσιάζονται στις παραγράφους των επιμέρους 

UPS. 

Αρίθμηση: Οι συσσωρευτές να αριθμηθούν με αύξοντες αριθμούς ώστε κατά την 

συντήρησή τους να είναι εύκολη η αποτύπωση των μετρούμενων στοιχείων του 

κάθε συσσωρευτή. Για τους συσσωρευτές των UPS των 40kVA, να αποτυπώνεται 

και η συστοιχία στην οποία ανήκουν. Π.χ. 1.1, 1.2, κλπ. 

Εργασίες 
αντικατάστασης 
συσσωρευτών 

-  Αποξήλωση παλαιών συσσωρευτών. 

- Εγκατάσταση των νέων συσσωρευτών στις υπάρχουσες υποδομές και 

πραγματοποίηση εσωτερικών συνδέσεων 

- Σύνδεση των UPS με τη/τις συστοιχία/συστοιχίες των συσσωρευτών 

(ενδεχόμενη επέκταση καλωδιώσεων λόγω αναδιάταξης εξοπλισμού στο UPS 

των 40kVA). 

- Calibration των UPS σύμφωνα με τους νέους συσσωρευτές. 

- Εκκίνηση των UPS μετά την τοποθέτηση των συσσωρευτών και έλεγχος καλής 

λειτουργίας. 

Απομάκρυνση και 
περιβαλλοντική 
διαχείριση παλαιών 
συσσωρευτών 

Ο Ανάδοχος να δεσμευτεί για την άμεση απομάκρυνση και περιβαλλοντική 

διαχείριση των συσσωρευτών που θα αποξηλωθούν. 

 

Α. UPS 40kVA 

Πρόκειται για δύο μονάδες UPS τύπου AEG Protect 3.31 40kVA D400E230/174/2rfg-P40-384+EUE-P/2010 

σειριακού αριθμού 70124973/001 και 70124973/002 σε παράλληλη και εφεδρική λειτουργία μεταξύ τους. 

Οι μονάδες συνοδεύονται με κοινή συστοιχία συσσωρευτών σε δύο παράλληλους κλάδους για αυτονομία 

λειτουργίας τριών (3) ωρών σε πλήρες φορτίο. 

 

A1. Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS 40kVA 

Οι υπάρχοντες συσσωρευτές είναι εξήντα τέσσερα (64) τεμάχια τύπου Sunlight SPB 12-150. Με βάση τα 

χαρακτηριστικά αυτών των συσσωρευτών, τα επιπλέον χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια συσσωρευτών 

είναι (ελάχιστες απαιτήσεις): 

- Να είναι εξήντα τέσσερα (64) τεμάχια. 

- Να έχουν απόδοση τουλάχιστον 103,38 watt/στοιχείο με ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση 

εκφόρτισης 1.7V στους 25οC.  
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Σχήμα 1. Ικρίωμα συστοιχιών συσσωρευτών UPS 40kVA 

 

- Να έχουν διαστάσεις κατάλληλες για την τοποθέτησή τους στο υπάρχον ικρίωμα του χώρου. Οι 

διαστάσεις των συσσωρευτών που είναι συνδεδεμένοι είναι: μήκος x πλάτος x ύψος = 482mm x 170mm x 

240mm. H καταλληλότητα των διαστάσεων των συσσωρευτών με βάση τις διαστάσεις του ικριώματος 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Το υπάρχον ικρίωμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.  

       

- Πριν την τοποθέτηση των συσσωρευτών να γίνει από τον Ανάδοχο μετακίνηση του ικριώματος 

περίπου κατά σαράντα εκατοστά (40cm) κατά μήκος του τοίχου όπως παρουσιάζεται στα Σχήματα 2(α) και 

2(β). Η μετακίνηση αυτή περιλαμβάνει την αναδιάταξη της πλησιέστερης μεταλλικής καμπίνας (battery 

pack) και των μονάδων UPS των 8 και 10kVA, καθώς και την αποκατάσταση όλων των καλωδιώσεων - 

γειώσεων. 
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Σχήμα 2 (α). Τρέχουσα διάταξη UPS, μεταλλικών 

καμπίνων και ικριώματος στον χώρο 

Σχήμα 2 (β). Νέα προτεινόμενη διάταξη UPS, 

μεταλλικών καμπίνων και ικριώματος στον χώρο 

 

A2. Συντήρηση UPS 40kVA 

Να ληφθεί υπόψη ότι τα συστήματα είναι παράλληλα και στην έξοδο του Inverter και στον ανορθωτή προς 

τους συσσωρευτές. 

Η συντήρηση των μονάδων του UPS των 40kVA περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

o Οπτικός έλεγχος UPS και συσσωρευτών 

o Οπτικός έλεγχος γειώσεων συστήματος 

o Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης 

o Σταδιακό κλείσιμο κάθε συστήματος UPS και οπτικός έλεγχος, καθαρισμός και δοκιμές λειτουργίας. 

Ο καθαρισμός να γίνει αφού ανοίξουν τα καλύμματα (όπου αυτά υπάρχουν), με χρήση συσκευής 

αναρρόφησης αέρα (σκούπα). Λειτουργικός έλεγχος των μονάδων: Ενεργοποίηση του χειροκίνητου bypass, 

αποσύνδεση της μονάδας και έλεγχος των ακόλουθων λειτουργιών με την επανεκκίνηση του συστήματος: 

λυχνίες στην μονάδα εμφάνισης και λειτουργίας (DOU), σωστή εκκίνηση των rectifier και inverter, του 

διακόπτη στατικού bypass (SBS), των τάσεων εξόδου των: rectifier, inverter, SBS και τάσης φόρτισης 

συσσωρευτών 

o Ηλεκτρικός έλεγχος και μετρήσεις:  

 Τάση L1-L2, L2-L3, L3-L1 ανορθωτή,  

 Τάση SBS (static bypass switch) L-N 

 Τάση εξόδου Inverter L-N 

 Ρεύμα εξόδου Inverter L-N 

 Συχνότητα εισόδου 

 Συχνότητα εξόδου 

 Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτών 

 Ρεύματος φορτίου σε ampere και ποσοστό 

 Ενεργού, αέργου και φαινομένης ισχύος φορτίου 
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 Συντελεστή Ισχύος (power factor) 

o Έλεγχος ισοκατανομής φορτίων ανά φάση και προτάσεις αλλαγών 

o Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm 

o Βαθμονόμηση (calibration) και έλεγχος των σημείων κατωφλίων, ελέγχου και ενδείξεων 

o Έλεγχος συστήματος μεταγωγής από UPS σε By-pass και έλεγχος λειτουργίας διακοπτών του 

συστήματος 

o Έλεγχος και καταγραφή ιστορικού Alarm. Παράδοση λίστας στο Τεχνικό Τμήμα. 

o Ενημέρωση του λογισμικού (αν υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση) 

o Έλεγχος συνθηκών χώρου (αερισμός, υγρασία, θερμοκρασία) 

o Έλεγχος συνδέσεων και σύσφιξη καλωδίων AC εισόδου και εξόδου 

o Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και καρτών ελέγχου 

o 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.  

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

 

Β. UPS 10kVA 

Πρόκειται για μία μονάδα UPS τύπου Sunlight SPLUS 33110/2009 με σειριακό αριθμό 0910D0587027. 

 

Β1. Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS 10kVA 

Οι υπάρχοντες συσσωρευτές είναι είκοσι (20) τεμάχια τύπου Sunlight SPB 12-33. 

Οι συσσωρευτές να διαθέτουν χαρακτηριστικά κατάλληλα τροφοδοσίας ισχύος στο UPS SPLUS 33110/2009 

των 10KVA για αυτονομία με πλήρες φορτίο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά συσσωρευτών (ελάχιστες απαιτήσεις): 

- Να είναι είκοσι (20) τεμάχια. 

- Με απόδοση τουλάχιστον 61,40 watt/στοιχείο με ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση εκφόρτισης 1.7V στην 

απαιτούμενη αυτονομία λειτουργίας των 30 λεπτών στους 25οC.  

- Το σκαρίφημα της μεταλλικής καμπίνας συσσωρευτών παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. Οι εξωτερικές 

διαστάσεις της καμπίνας είναι προσεγγιστικά 386mm x 925mm x 1070mm.  Οι διαστάσεις των 

συσσωρευτών που είναι συνδεδεμένοι είναι: μήκος x πλάτος x ύψος = 197mm x 130mm x 155mm με 

συνολικό ύψος 168mm. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλότητα των 

διαστάσεων των συσσωρευτών με βάση τις διαστάσεις της μεταλλικής καμπίνας. 
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Σχήμα 3. Σχέδιο μεταλλικής καμπίνας συστοιχίας συσσωρευτών 

 

Β2. Συντήρηση UPS 10kVA 

Η συντήρηση της μονάδας του UPS των 10kVA περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

o Οπτικός έλεγχος UPS και συσσωρευτών 

o Τεχνικός καθαρισμός του UPS και δοκιμές λειτουργίας. Ο καθαρισμός να γίνει αφού ανοίξουν τα 

καλύμματα (όπου αυτά υπάρχουν), με χρήση συσκευής αναρρόφησης αέρα (σκούπα). 

o Έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας και αναχωρήσεων και συσφίξεις συνδέσεων 

o Οπτικός έλεγχος γειώσεων συστήματος  

o Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και καρτών ελέγχου 

o Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης 

o Ηλεκτρικός έλεγχος και μετρήσεις:  

 Τάση εισόδου L1-N, L2-N, L3-N 

 Τάση εξόδου Inverter L-N 

 Ρεύμα εισόδου L1, L2, L3 

 Ρεύμα εξόδου Inverter L 

 Συχνότητα εισόδου 

 Συχνότητα εξόδου 

 Έλεγχος τάσης φόρτισης συσσωρευτών (DCBus). 

 Έλεγχος ρεύματος φόρτισης συσσωρευτών. 

 Ρεύματος φορτίου σε ampere και ποσοστό 

 Συντελεστή Ισχύος (power factor) 

o Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm 

o Έλεγχος και εφόσον απαιτείται βαθμονόμηση (calibration) των σημείων κατωφλίων, ελέγχου και 

ενδείξεων 

o Έλεγχος συστήματος μεταγωγής από UPS σε By-pass και αντίστροφα 

o Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών του συστήματος 
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o Έλεγχος και καταγραφή ιστορικού δεδομένων λειτουργίας, αναφορών και σφαλμάτων. Παράδοση 

αρχείου στο Τεχνικό Τμήμα. 

o Δοκιμή διακοπής της τάσης της Δ.Ε.Η. 

o Έλεγχοι καλής λειτουργίας με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου 

o Ενημέρωση του λογισμικού (αν υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση) 

o Έλεγχος συνθηκών χώρου (αερισμός, υγρασία, θερμοκρασία) 

 

Γ. UPS 8kVA 

Πρόκειται για μία μονάδα UPS τύπου RIELO Sentinel Power Green SPH8 με σειριακό αριθμό 

MH34CSPH0001336. 

 

Γ1. Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS 8kVA 

Οι υπάρχοντες συσσωρευτές είναι είκοσι (20) τεμάχια τύπου Sunlight SPB 12-33. 

Οι συσσωρευτές να διαθέτουν χαρακτηριστικά κατάλληλα τροφοδοσίας ισχύος στο Sentinel Power Green 

SPH8 των 8KVA για αυτονομία με πλήρες φορτίο τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτών. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά συσσωρευτών (ελάχιστες απαιτήσεις): 

- Να είναι είκοσι (20) τεμάχια. 

-  Με απόδοση τουλάχιστον 36,84 watt/στοιχείο με ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση εκφόρτισης 1.7V στην 

απαιτούμενη αυτονομία λειτουργίας των 60 λεπτών στους 25οC.  

Το σκαρίφημα της μεταλλικής καμπίνας συσσωρευτών παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. Οι εξωτερικές 

διαστάσεις της καμπίνας είναι προσεγγιστικά 386mm x 925mm x 1070mm.  Οι διαστάσεις των 

συσσωρευτών που είναι συνδεδεμένοι είναι: μήκος x πλάτος x ύψος = 197mm x 130mm x 155mm με 

συνολικό ύψος 168mm. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλότητα των 

διαστάσεων των συσσωρευτών με βάση τις διαστάσεις της μεταλλικής καμπίνας. 

 

Γ2. Συντήρηση UPS 8kVA 

Η συντήρηση των μονάδων του UPS των 8kVA περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

o Οπτικός έλεγχος UPS και συσσωρευτών 

o Τεχνικός καθαρισμός του UPS. Ο καθαρισμός να γίνει αφού ανοίξουν τα καλύμματα (όπου αυτά 

υπάρχουν), με χρήση συσκευής αναρρόφησης αέρα (σκούπα). 

o Έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας και αναχωρήσεων και συσφίξεις συνδέσεων 

o Οπτικός έλεγχος γειώσεων συστήματος  

o Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και καρτών ελέγχου 

o Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης 

o Ηλεκτρικός έλεγχος και μετρήσεις:  

 Τάση εισόδου L1-N, L2-N, L3-N 
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 Τάση εξόδου Inverter L-N 

 Ρεύμα εισόδου L1, L2, L3 

 Ρεύμα εξόδου Inverter L 

 Συχνότητα εισόδου 

 Συχνότητα εξόδου 

 Έλεγχος τάσης φόρτισης συσσωρευτών (DCBus). 

 Έλεγχος ρεύματος φόρτισης συσσωρευτών. 

 Ρεύματος φορτίου σε ampere και ποσοστό 

 Συντελεστή Ισχύος (power factor) 

o Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm 

o Έλεγχος και εφόσον απαιτείται βαθμονόμηση (calibration) των σημείων κατωφλίων, ελέγχου και 

ενδείξεων 

o Έλεγχος συστήματος μεταγωγής από UPS σε By-pass και αντίστροφα 

o Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών του συστήματος 

o Έλεγχος και καταγραφή ιστορικού δεδομένων λειτουργίας, αναφορών και σφαλμάτων. Παράδοση 

αρχείου στο Τεχνικό Τμήμα. 

o Δοκιμή διακοπής της τάσης της Δ.Ε.Η. 

o Έλεγχοι καλής λειτουργίας με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου 

o Ενημέρωση του λογισμικού (αν υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση) 

o Έλεγχος συνθηκών χώρου (αερισμός, υγρασία, θερμοκρασία) 

o Επιπλέον να γίνει διερεύνηση και ει δυνατόν επίλυση του σφάλματος αδυναμίας απομακρυσμένης 

επιτήρησης του UPS μέσω δικτύου μέσω της κάρτας Netman 204. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στο κόστος περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος τόσο των εργασιών και των υλικών, όσο και των 

μικροϋλικών που απαιτούνται για την παράδοση των συστημάτων σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

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

πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, στο χρονικό 

διάστημα 01-07-2018 έως 14-07-2018 (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης μέχρι 01-07-

2018), υποχρεωτικά σε ημέρα μη εφημερίας του νοσοκομείου και να ολοκληρωθούν στο συντομότερο 

δυνατό χρονικό διάστημα από την έναρξη των εργασιών. 

Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθεί στο Τεχνικό Τμήμα του νοσοκομείου, (α) πρωτότυπο Δελτίο 

Εργασιών με την περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, (β) δελτίο μετρήσεων, (γ) λίστα 

καταγραφής ιστορικού – συμβάντων, ανά σύστημα UPS και (δ) Δελτίο Αποστολής Υλικών. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κατά προτίμηση εξουσιοδοτημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο ή να 

διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό στην συγκεκριμένη 
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εργασία και να προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως και πελατολόγιο και μία πρόσφατα 

σχετικά βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών στον Δημόσιο Τομέα. Να αναφέρεται ονομαστικά στην 

κατάθεση της προσφοράς ο/η Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που θα είναι υπεύθυνος/η για το συγκεκριμένο 

έργο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την παράδοση των UPS σε πλήρη και καλή λειτουργία και την εγγύηση 

τουλάχιστον δύο (2) ετών για τους συσσωρευτές και ενός (1) έτους πλήρους και καλής λειτουργίας 

αναφορικά με τις εργασίες συντήρησης. 

Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την 

ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία των εργαζόμενων της εταιρίας και του παντός τρίτου στον 

χώρο των εργασιών. 

 Ο Ανάδοχος να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα πιστοποιητικά:  

- Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  σύμφωνα με το ISO 9001:2008 για το αντικείμενο των εργασιών,  

- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το ISO 14001:2004 και  

- Σύστημα Διαχείρισης για την Υγιεινή και Ασφάλεια, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007. 

  

Εκτιμώμενο κόστος:  

 

Υλικών: Είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (21.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Εργασιών: Πέντε χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος:  

Είκοσι έξι χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (26.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 


