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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Με ηελ απόθαζε ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΔΚ 2221 Β'/30-07-2012) εγθξίζεθαλ κε 

ππνρξεωηηθή εθαξκνγή ζε όια ηα Γεκόζηα Σερληθά Έξγα ηεηξαθόζηεο ζαξάληα (440) Διιεληθέο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ). Αθνινύζωο, κε ηελ Δγθύθιην 26 (αξ. πξωη. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/356 

4-10-2012) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 

Γηθηύωλ, δόζεθαλ νδεγίεο γηα ηε ζύληαμε ηωλ Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο, ώζηε απηά λα 

ελαξκνληζζνύλ κε ηηο ΔΣΔΠ. Όζα από ηα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα αληίθεηηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο 

ΔΣΔΠ, παύνπλ λα ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο, ε νπνία νξίζηεθε δύν κήλεο 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο, δειαδή από 30-09-2012. 

Mε ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ Γ22/4193/13.12.2019 (ΦΔΚ 4607 
Β'/13-12-2019) εγθξίζεθαλ κε ππνρξεωηηθή εθαξκνγή ζε όια ηα Γεκόζηα Σερληθά Έξγα 
εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ). Οη εμήληα νθηώ (68) από ηηο 
πξναλαθεξόκελεο εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) αληηθαζηζηνύλ ηελ 
1ε έθδνζε αληίζηνηρωλ ΔΣΔΠ πνπ κε ηηο ΓΙΠΑΓ/νηθ/469/23-9-2013 (ΦΔΚ: 2542/Β΄/10-10-2013), 
ΓΙΠΑΓ/νηθ.628/7-10-2014 (ΦΔΚ: 2828/Β΄/21-10-2014), ΓΙΠΑΓ/νηθ.667/ 30-10-2014 (ΦΔΚ: 
3068/Β΄/14-11-2014) θαη ΓΚΠ/νηθ.1211/01-08-2016 (ΦΔΚ 2524 Β’ /16-08-2016) ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο ηέζεθαλ ζε αλαζηνιή εθαξκνγήο ιόγω ηεο αλαγθαηόηεηαο 
αλαζεώξεζεο/επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. 
Οη δύν (2) από ηηο πξναλαθεξόκελεο εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) 
απηέο κε α/α 21 θαη 24 απνηεινύλ λέεο ΔΣΔΠ. 
Mε ηελ απόθαζε Γ22/1989/12.03.2020 (ΦΔΚ 1437/Β'/16-04-2020) ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ & 
Μεηαθνξώλ έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο πξνεγνύκελεο απόθαζεο. 

 

Σν παξόλ έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζύκθωλα κε ηηο ΔΣΔΠ, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζε ζρεηηθό 

πίλαθα θαη ηνπο όξνπο ηωλ ππνινίπωλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ. Ο Δξγνιάβνο είλαη ππνρξεωκέλνο 

λα εθηειέζεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε βάζε ηηο ΔΣΔΠ ή, αλ 

δελ πεξηέρνληαη ζε απηέο, κε βάζε ηηο ινηπέο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Διιεληθνύ 

Κξάηνπο, ή ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, ή Κξάηνπο απηήο εάλ δελ θαιύπηνληαη από Διιεληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

Το πλήρες κείμενο των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο 

παράρτημα II του ΦΕΚ (2221Β'/30-07-2012) και στο παράρτημα II του ΦΕΚ 4607Β'/13-12-2019), 

τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν (λ. 3469/2006/Α΄ 131 θαη π.δ. 29/2018/Α΄58) σε ηλεκτρονική 

μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). 

 

-Ο- 

πληάμαο 

http://www.et.gr/
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ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (ΔΣΔΠ) ΔΡΓΟΤ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΔΡΓΟΤ 

α/α 
ΦΔΚ 

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ "ΔΛΟΣ 

ΣΠ 1501-” + 
Σίτλος ΔΣΔΠ Απόδοση στην Αγγλική 

 

01 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  

1 01-01-01-00 
Παξαγωγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

Concrete production and 

transportation 

2 01-01-02-00 Γηάζηξωζε ζθπξνδέκαηνο Concrete casting 

3 01-01-03-00 πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Concrete curing 

4 01-01-04-00 Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγωγήο 

ζθπξνδέκαηνο Work site concrete batching plants 

5 01-01-05-00 
Γνλεηηθή ζπκπύθλωζε ζθπξνδέκαηνο Concrete compaction by vibration 

7 01-01-07-00 
θπξνδεηήζεηο νγθωδώλ θαηαζθεπώλ 

Mass concrete 

8 01-02-01-00 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Steel reinforcement for concrete 

10 01-03-00-00 Ιθξηώκαηα Scaffolding (falsework) 

11 01-04-00-00 Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα 

(ηύπνη) 
Concrete formwork 

 

02 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  

17 02-04-00-00 
Δθζθαθέο ζεκειίωλ ηερληθώλ έξγωλ Excavations for foundation works 

21 02-07-02-00 Δπαλεπηρώζεηο ζθακκάηωλ ζεκειίωλ 

ηερληθώλ έξγωλ 
Refill of excavations for foundation 

works 
 03 ΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΣΗΡΗΩΝ  

30 03-03-01-00 
Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ 

παξαζθεπάδνληαη επί ηόπνπ Coatings using in-situ mortars 

41 03-06-02-04 

πζηήκαηα κόλωζεο εμωηεξηθνύ 

θειύθνπο θηηξίνπ κε δηνγθωκέλε 

πνιπζηεξίλε θαη ιεπηά νπιηζκέλα 

ζπλζεηηθά επηρξίζκαηα 

External wall insulation systems 

with expanded polystyrene (EPS) 

boards and fibre mesh reinforced 

synthetic coatings 
 

04 Ζ/Μ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
 

69 04-01-04-01 πζηήκαηα θηηξηαθώλ ζωιελώζεωλ ππό 

πίεζε κε ζωιήλεο πνιππξνππιελίνπ 
Building piping systems under 

pressure with polyethylene tubes 

91 04-09-02-00 Δγθαηάζηαζε Υαιύβδηλωλ Λεβήηωλ Installation of steel boilers 
 

08 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ  

180 08-03-02-00 Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίωλ από 

δηαβαζκηζκέλα αδξαλή 
Underdrain filters with graded 

aggregates 

181 08-03-03-00 Γεωϋθάζκαηα ζηξαγγηζηεξίωλ Geotextiles for underdrains 

187 08-05-01-02 ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπώλ από 

ζθπξόδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο 

Waterproofing of concrete 

structures using asphaltic 

membranes 

201 08-06-02-02 Γίθηπα απνρέηεπζεο από ζωιήλεο 

U-PVC 
pressurized U-PVC pipe networks 

for sewage 
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14 
ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

 

415 14-02-01-01 
Καζαίξεζε επηρξηζκάηωλ ηνηρνπνηίαο 

Removal of plaster coatings from 

masonry 

418 14-02-02-01 Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε 

κεραληθά κέζα 
Partial masonry wall demolition with 

mechanical tools 
 

15 
ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ - ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ- 

ΑΠΟΞΖΛΩΔΗ 

 

436 15-02-02-02 Καζαηξέζεηο κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ κε 

ζεξκηθέο κεζόδνπο 
Thermic demolition of steel 

structures 

440 15-04-01-00 Μέηξα πγείαο - αζθάιεηα θαη απαηηήζεηο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηηο 

θαηεδαθίζεηο - θαζαηξέζεηο 

Health - Safety and Environmental 

Protection requirements for 

demolition works 
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ΕΙΔΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ 
 

Στισ ακόλουθεσ Εικόνεσ παρουςιϊζονται τεχνικϋσ περιγραφϋσ παρεμβϊςεων, οι οπούεσ 
χρηςιμοποιούνται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

 

Τρόποι Εφαρμογόσ Εξωτερικόσ Θερμομόνωςησ 

 

Εικόνα 1: Τρόποσ τοποθέτηςησ θερμικήσ μόνωςησ (Πηγή «πρωτότυπο») 

 

Εικόνα 2: Τρόποσ τοποθέτηςησ θερμικήσ μόνωςησ 
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Εικόνα 3: Εφαρμογή μεταλλικών καρφίδων προσ ςτήριξη του μονωτικού υλικού (Πηγή «πρωτότυπο») 

 

 

 

1. Τοιχοποιύα 

2. Ινοπλιςμϋνη ρυτινούχα κόλλα τςιμεντοειδούσ βϊςησ  

3. Διογκωμϋνη πολυςτερύνη – ςτόριξη με ανοξεύδωτα βύςματα 

4. Οπλιςμϋνο επύχριςμα 

5. Υαλόπλεγμα 160gr/m2 

6. Ακρυλικόσ υδαταπωθητικόσ ϋγχρωμοσ ςοβϊσ 

Εικόνα 4: Περιγραφή τοποθέτηςησ υλικών θερμομόνωςησ 

 



ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 

 

 

Εικόνα 5: Τοποθέτηςη υαλονήματοσ ςε κουφώματα (Πηγή «πρωτότυπο») 

 

 

Εικόνα 6: Αποφυγή θερμογεφυρών ςτο κατωκάςι και αντιςτοίχωσ ςτο ανωκάςι του κουφώματοσ 
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Αςύρματη ρύθμιςη θερμοκραςύασ ανϊ χώρο και ζώνη 

Για την αςύρματη ρύθμιςη τησ θερμοκραςύασ Θα χρηςιμοποιηθούν: 

1. Δύοδη ηλεκτροκύνητη βαλβύδα IP67, δύο θϋςεων ελαφρού τύπου κοχλιωτόσ ςυνδϋςεωσ 

διαμϋτρου ¾’’ ό 1’’ ό 1 ½’’ ό 2’’ αποτελούμενη από κινητόρα ομαλιςμό ςύςτημα αυτονομύασ 

12Volt ςύςτημα αςύρματησ επικοινωνύασ με τον θερμοςτϊτη και ςώμα διόδου βαλβύδασ. 

2. Θερμοςτϊτησ χώρου δύο θϋςεων με ςύςτημα αυτονομύασ τϊςησ 1.5V μϋγιςτη θερμοκραςύα 

ρύθμιςησ 22oC και ελϊχιςτη 18oC ςύςτημα αποπαγοπούηςησ χώρου με ρύθμιςη ςτουσ 12oC 

κατϊ την μη λειτουργύα του κτιρύου και αςύρματη επικοινωνύα με τουλϊχιςτον πϋντε 

ηλεκτροβϊνεσ. 

Λειτουργύα: 

Ο θερμοςτϊτησ χώρου θα διαθϋτει διακόπτη on/off ειςόδου ςτο χώρο (οπότε η 
θερμοκραςύα θα ρυθμύζεται αυτόματα ςτουσ 21oC), με τον ύδιο διακόπτη θα ρυθμύζεται η 
θερμοκραςύα εξόδου από τον χώρο ςτουσ 18oC αυτόματα. Επύςησ θα υπϊρχει διακόπτησ μη 
λειτουργύασ (Σϊββατο-Κυριακό-αργύεσ) οπότε και η θερμοκραςύα αυτόματα θα ρυθμύζεται 
ςτουσ 12oC. Η εντολό από τον θερμοςτϊτη θα ορύζει την λειτουργύα τουλϊχιςτον πϋντε 
ηλεκτροβανών ςτα ςώματα διανομόσ. 

Ένασ θερμοςτϊτησ (κατϊ προτύμηςη ο θερμοςτϊτησ ςτο γραφεύο του διευθυντό ό ςτο 
γραφεύο των καθηγητών ό ςτο γραφεύο του επιςτϊτη) θα λαμβϊνει τισ εντολϋσ από όλουσ 
τουσ θερμοςτϊτεσ του κτιρύου και θα ϋχει την δυνατότητα να ελϋγξει την λειτουργύα 
ϋναρξησ των μονϊδων Αντλιών Θερμότητασ Α/Θ ό του λϋβητα πετρελαύου. Σε περύπτωςη 
χρόςησ Α/Θ ο κεντρικόσ θερμοςτϊτησ θα ϋχει την δυνατότητα να αποςτεύλει δεύτερη 
εντολό ςτην Α/Θ για λειτουργύα ςυντόρηςησ (η λειτουργύα εξηγεύται αναλυτικϊ 
παρακϊτω). Απενεργοποιώντασ τον ςυγκεκριμϋνο θερμοςτϊτη δεν θα υπϊρχει η 
δυνατότητα λειτουργύασ του ςυςτόματοσ θϋρμανςησ. 
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Πλόρωσ αυτοματοποιημϋνη λειτουργύα χώρων για θϋρμανςη και φωτιςμό 

Σε αυτό την λειτουργύα απαιτούνται: 

1. Δύοδη ηλεκτροκύνητη βαλβύδα IP67, δύο θϋςεων ελαφρού τύπου κοχλιωτόσ ςυνδϋςεωσ 

διαμϋτρου ¾’’ ό 1’’ ό 1 ½’’ ό 2’’ αποτελούμενη από κινητόρα ομαλιςμό ςύςτημα αυτονομύασ 

12Volt ςύςτημα αςύρματησ επικοινωνύασ με τον θερμοςτϊτη και ςώμα διόδου βαλβύδασ. 

2. Θερμοςτϊτησ χώρου τριών θϋςεων με ςύςτημα αυτονομύασ τϊςησ 1.5V μϋγιςτη 

θερμοκραςύα ρύθμιςησ 22oC και ελϊχιςτη 18oC ςύςτημα αποπαγοπούηςησ χώρου με ρύθμιςη 

ςτουσ 12oC κατϊ την μη λειτουργύα του κτιρύου και αςύρματη επικοινωνύα με τουλϊχιςτον 

πϋντε ηλεκτροβϊνεσ. 

3. Relay μύασ ανοιχτόσ και μύασ κλειςτόσ επαφόσ 230V – 6A αςύρματησ επικοινωνύασ. 

4. Αιςθητόρασ παρουςύασ 230V αςύρματησ εντολόσ. 

 

Λειτουργύα: 

Ο θερμοςτϊτησ χώρου θα διαθϋτει διακόπτη on/off ειςόδου ςτο χώρο (οπότε η 
θερμοκραςύα θα ρυθμύζεται αυτόματα ςτουσ 21oC), με τον ύδιο διακόπτη θα ρυθμύζεται η 
θερμοκραςύα εξόδου από τον χώρο ςτουσ 18oC αυτόματα. Επύςησ θα υπϊρχει διακόπτησ μη 
λειτουργύασ (Σϊββατο-Κυριακό-αργύεσ) οπότε και η θερμοκραςύα αυτόματα θα ρυθμύζεται 
ςτουσ 12oC. Η εντολό από τον θερμοςτϊτη θα ορύζει την λειτουργύα τουλϊχιςτον πϋντε 
ηλεκτροβανών ςτα ςώματα διανομόσ. Τϋλοσ θα δύναται να δϋχεται βοηθητικό επαφό από 
τον αιςθητόρα παρουςύασ του χώρου. 

Κατϊ την εύςοδο ςτον χώρο κϊποιου χρόςτη θα υπϊρχει η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν 
τα φώτα με την ϋναρξη τουσ από τον χωνευτό διακόπτη που υφύςταται ςτον χώρο, με 
δεδομϋνο ότι η εντολό από τον αιςθητόρα παρουςύασ θα ενεργοποιόςει την εντολό του 
θερμοςτϊτη ο οπούοσ θα ενεργοπούηςη το relay. Κϊθε 15 λεπτϊ ο θερμοςτϊτησ μϋςω τησ 
βοηθητικόσ αςύρματησ επαφόσ από τον αιςθητόρα παρουςύασ που θα διαθϋτει θα διαβϊζει 
την παρουςύα ό μη χρηςτών ςτον χώρο οπότε και η επαφό 230 V-6Α του relay θα 
παραμϋνει κλειςτό ό θα ανούγει (εϊν δεν υφύςταται χρόςτησ ςτον χώρο) οπότε και θα 
παύει η λειτουργύα των φωτιςτικών ςωμϊτων ενώ παρϊλληλα θα δύνεται εντολό ρύθμιςησ 
τησ θερμοκραςύασ ςτουσ 18oC. Θα υφύςταται διακόπτησ απενεργοπούηςησ του ελϋγχου του 
χώρου μϋςω του αιςθητόρα παρουςύασ ςτον θερμοςτϊτη. 

Ένασ θερμοςτϊτησ (κατϊ προτύμηςη ο θερμοςτϊτησ ςτο γραφεύο του διευθυντό ό ςτο 
γραφεύο των καθηγητών ό ςτο γραφεύο του επιςτϊτη) θα λαμβϊνει τισ εντολϋσ από όλουσ 
τουσ θερμοςτϊτεσ του κτιρύου και θα ϋχει την δυνατότητα να ελϋγξει την λειτουργύα 
ϋναρξησ των μονϊδων Αντλιών Θερμότητασ Α/Θ ό του λϋβητα πετρελαύου. Σε περύπτωςη 
χρόςησ Α/Θ ο κεντρικόσ θερμοςτϊτησ θα ϋχει την δυνατότητα να αποςτεύλει δεύτερη 
εντολό ςτην Α/Θ για λειτουργύα ςυντόρηςησ (η λειτουργύα εξηγεύται αναλυτικϊ 
παρακϊτω). Απενεργοποιώντασ τον ςυγκεκριμϋνο θερμοςτϊτη δεν θα υπϊρχει η 
δυνατότητα λειτουργύασ του ςυςτόματοσ θϋρμανςησ. 

Στην παρακϊτω Εικόνα φαύνεται η λειτουργύα των επιμϋρουσ μονϊδων του ςυςτόματοσ. 
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Εικόνα 7: Σχηματική αναπαράςταςη τησ λειτουργίασ ενεργοποίηςησ απενεργοποίηςησ του ςυςτήματοσ 

θέρμανςησ και φωτιςμού ανάλογα με την παρουςία ή μη χρηςτών εντόσ του χώρου 
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Θϋρμανςη χώρων με ςυςτοιχύα Α/Θ υψηλών θερμοκραςιών 

Στην παρακϊτω Εικόνα φαύνεται ο τρόποσ ςύνδεςησ των αντλιών θερμότητασ με το 
υπϊρχον δύκτυο διανομόσ θερμού μϋςου. 

 

 

Εικόνα 8: Σύνδεςη αντλιών θερμότητασ με εξωτερικό υδραυλικό διαχωριςτή 

 

Το δύκτυο αποτελεύται από: 

1. Αντλύα θερμότητασ υψηλών θερμοκραςιών, παραγωγόσ νερού θερμοκραςύασ τουλϊχιςτον 

75οC με ςταθερό απόδοςη τουλϊχιςτον 16 kW από τουσ -10oC, COP=2 ςτουσ -10oC και 

προςαγωγό 65oC, COP=2,4 ςτουσ 7oC και προςαγωγό 75oC, ςυμπεριλαμβανομϋνου 

κυκλοφορητό, δοχεύου διαςτολόσ, εξωτερικό ό εςωτερικό δοχεύο υδραυλικού διαχωριςτό 

τουλϊχιςτον 40lt, ςύςτημα αντιςτϊθμιςησ, ςύςτημα επικοινωνύασ με περιςςότερεσ του ενόσ 

μονϊδεσ για τον ϋλεγχο του πλόρουσ ςυςτόματοσ θϋρμανςησ από την μύα μονϊδα. 

Η λειτουργύα ορύζεται από την ςύνδεςη των τεςςϊρων η περιςςοτϋρων μονϊδων Α/Θ 
μεταξύ τουσ και ηλεκτρονικϊ εκτόσ από την υδραυλικό ςύνδεςη. Η μονϊδα Α/Θ 1 θα 
οριςτεύ ωσ η κύρια μονϊδα λειτουργύασ και οι μονϊδεσ 2-3-4 ωσ ςυμπληρωματικϋσ. Ο 
κύκλοσ λειτουργύασ ϋχει ωσ εξόσ: 

1. Κατϊ την εντολό από τον κεντρικό θερμοςτϊτη λειτουργύασ του δικτύου θϋρμανςησ θα 

εκκινεύ η μονϊδα 1 η οπούα θα προςϊγει νερό 75oC ςτο δύκτυο δύνοντασ παρϊλληλα εντολό 

να εκκινόςει ϊμεςα και ο κυκλοφορητόσ του υπϊρχοντοσ δικτύου διανομόσ.   

2. Σε περύπτωςη όπου το νερό επιςτροφόσ προσ τισ μονϊδεσ μετϊ από 15 λεπτϊ λειτουργύασ 

(μετρϊτε από την μονϊδα 1 με χρόςη εμβαπτιςμϋνου θερμόμετρου ςτην επιςτροφό του 

δικτύου διανομόσ και πριν από τον υδραυλικό διαχωριςτό) δεν ξεπερνϊει τουσ 55oC τότε η 

μονϊδα Α/Θ 1 δύνει εντολό ϋναρξησ και τησ δεύτερησ μονϊδασ Α/Θ 2. 
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3. Σε περύπτωςη όπου το νερό επιςτροφόσ προσ τισ λειτουργούντεσ μονϊδεσ μετϊ από 15 

λεπτϊ δεν ξεπερνϊει τουσ 55oC τότε δύνεται εντολό και ςτην τρύτη μονϊδα να εκκινόςει. 

4. Ομούωσ δύνεται εντολό και ςτην τϋταρτη μονϊδα να εκκινόςει. 

5.  Η εςωτερικό ρύθμιςη αντιςτϊθμιςησ θα εύναι μονύμωσ απενεργοποιημϋνη ωσ προσ το νερό 

προςαγωγόσ ςε όλεσ τισ μονϊδεσ Α/Θ. 

6. Η παύςη λειτουργύασ κϊθε μονϊδασ θα πραγματοποιεύται όταν  το νερό επιςτροφόσ ςε 

ςχϋςη με το νερό προςαγωγόσ θα ϋχουν διαφορϊ θερμοκραςύασ μικρότερο από ΔΤ<5oC 

(ρυθμιζόμενο ϋωσ τουσ 10oC) και η παύςη θα εκτελεύται ςταδιακϊ, δηλαδό αρχικϊ θα 

απενεργοποιεύται η μονϊδα 4 εντόσ 15 λεπτών και αφού ιςχύει η ΔΤ<5oC θα 

απενεργοποιεύται η μονϊδα 3 και ούτω καθ’ εξόσ.  

7. Η εντολό λειτουργύασ προσ το λϋβητα για ϋναρξη λειτουργύασ θα δύνεται από την κύρια 

μονϊδα Α/Θ 1 μόνο όταν: 

a. η μονϊδα διαβϊςει θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ μικρότερη από 0oC 

b. αντιληφθεύ ςφϊλμα ςε οποιαδόποτε Α/Θ 

c. ςε περύπτωςη που οι μονϊδεσ ϋχουν ςύςτημα καταγραφόσ του COP τουσ, ςτην 

περύπτωςη όπου αντιληφθεύ COP<2.9 τουλϊχιςτον 30 λεπτϊ μετϊ την ϋναρξη λειτουργύασ 

τησ.  

8. Στην εντολό ςυντόρηςησ του κτιρύου από την ϋξοδο 2 του κεντρικού θερμοςτϊτη τότε η 

θερμοκραςύα εξερχομϋνου νερού από τισ μονϊδεσ ρυθμύζεται ςτουσ 55oC, οπότε και το ΔΤ 

των μονϊδων ρυθμύζεται ςτουσ ΔΤ=20oC. Κατϊ αυτόν τον τρόπο μπορεύ να ςυντηρηθεύ το 

θερμό μϋςο ςε ϋναν ό περιςςότερουσ χώρουσ του κτιρύου ςε επιθυμητό χαμηλό θερμικϊ 

ϊνετη θερμοκραςύα χωρύσ την πλόρη λειτουργύα των μονϊδων Α/Θ. 

 


