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ΠΡΟΛΟΓΟ
ηηο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ (Η/Μ) εγθαηαζηάζεσλ θπξίσλ ηκεκάησλ Ννζνθνκείσλ δίλνληαη νη
βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηκεκάησλ απηώλ.
Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ησλ ππνινγηζκώλ ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ γηα ηνπο θξίζηκνπο ρώξνπο, ζηα
θεθάιαηα πεξί θιηκαηηζκνύ δόζεθαλ αληηπξνζσπεπηηθά ππνδείγκαηα ππνινγηζκώλ.
ε όζα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθώλ ζεσξήζεθε όηη απαηηείην κεγαιύηεξε ζαθήλεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ
αλαγξαθνκέλσλ, δόζεθαλ ηα απαξαίηεηα ζρήκαηα.
Οη πξνδηαγξαθέο θάζε ηκήκαηνο απνηεινύλ απηόλνκε ελόηεηα (δελ ππάξρνπλ ζ’ απηέο παξαπνκπέο ζηηο
πξνδηαγξαθέο άιινπ ηκήκαηνο έζησ θαη εάλ ζε νξηζκέλα ζεκεία επαλαιακβάλνληαη ίδηεο).
Οη πην θάησ πξνδηαγξαθέο αληηθαζηζηνύλ όιεο ηηο παιαηόηεξεο ζε όζα ζέκαηα από θνηλνύ αλαθέξνληαη.
πκπιεξσκαηηθά ή επηπιένλ αλαιπηηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο θαζώο θαη γηα ηνπο
ππνινγηζκνύο ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θύξησλ ηκεκάησλ ησλ Ννζνθνκείσλ, ππάξρνπλ ζηηο:
Πξνδηαγξαθέο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ.
Πξνδηαγξαθέο γηα ζπζηήκαηα ζσιελώζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη θελνύ θαη ζπζηήκαηα απνκάθξπλζεο
αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ.
Γεληθέο αξρέο θαηαζθεπήο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.
Ηιεθηξηθέο αληηζηάζεηο ειαζηηθώλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ θξίζηκσλ ρώξσλ λνζνθνκείσλ.
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Πεξηερόκελα
ΠΡΟΛΟΓΟ
1 ΜΟΝΑΓΑ ΝΟΖΛΔΗΑ
1.1 Κιηκαηηζκόο
1.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
1.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
1.1.3 Αεξηζκόο
1.1.4 Δηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
1.1.5 Θόξπβνο
1.1.6 Εμαξηήκαηα ΚΚΜ
1.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ΚΚΜ
1.1.7.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
1.1.7.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
1.1.7.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
1.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ΚΚΜ
1.1.8.1 Γεληθά
1.1.8.2 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
1.1.8.2.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
1.1.8.2.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
1.1.8.2.3 Τγξαληήξαο
1.1.8.3 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
1.1.8.3.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
1.1.8.3.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
1.1.9 ρήκαηα
ρήκα 1.1.9.1 – ΚΚΜ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα κνλάδα λνζειείαο
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΚΜ
ρήκα 1.1.9.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα κνλάδα λνζειείαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε

1.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
1.2.1 Φσηηζκόο
1.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
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1.2.3 Ηιεθηξηθέο παξνρέο
1.2.4 Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο

1.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
1.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
1.3.2 ύζηεκα θιήζεο αδειθήο
1.3.3 Σειεόξαζε (TV)
1.3.4 Ρνιόγηα

1.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2)], θελό
1.4.1 Λήςεηο
1.4.2 Δηαλνκή
1.4.3 ρήκαηα
ρήκα 1.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα κνλάδα λνζειείαο

1.5 Κνλζόια θιίλεο ζαιάκνπ θιηλώλ
2 ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ
2.1 Κιηκαηηζκόο
2.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
2.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
2.1.3 Αεξηζκόο
2.1.4 Δηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
2.1.5 Θόξπβνο
2.1.6 Εμαξηήκαηα ΚΚΜ
2.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ΚΚΜ
2.1.7.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
2.1.7.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
2.1.7.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
2.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ΚΚΜ
2.1.8.1 Γεληθά
2.1.8.2 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
2.1.8.2.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
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2.1.8.2.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
2.1.8.2.3 Τγξαληήξαο
2.1.8.3 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
2.1.8.3.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
2.1.8.3.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
2.1.9 ρήκαηα
ρήκα 2.1.9.1 – ΚΚΜ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα κνλάδα αηκνθάζαξζεο
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΚΜ
ρήκα 2.1.9.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα κνλάδα αηκνθάζαξζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε

2.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά Ρεύκαηα
2.2.1 Φσηηζκόο
2.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
2.2.3 Ηιεθηξηθέο παξνρέο
2.2.4 Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
2.2.5 ρήκαηα
ρήκα 2.2.5.1 – ύλδεζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κε κ/ζ 230V/230V
ρήκα 2.2.5.2 - Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ρώξνπ αηκνθάζαξζεο

2.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
2.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
2.3.2 ύζηεκα θιήζεο αδειθήο
2.3.3 Σειεόξαζε (TV)
2.3.4 Ρνιόγηα

2.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2)], θελό
2.4.1 Λήςεηο
2.4.2 Δηαλνκή
2.4.3 ρήκαηα
ρήκα 2.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα κνλάδα αηκνθάζαξζεο

2.5 Κνλζόια ζέζεο αηκνθάζαξζεο ρώξνπ αηκνθάζαξζεο
2.6 Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο
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2.6.1 Γεληθά
2.6.2 Δεμακελή λεξνύ θαη πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα
2.6.3 ύζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνύ ηξνθνδόηεζεο ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο
2.6.3.1 Γεληθά
2.6.3.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ
θαζώο θαη ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
2.6.4 ηνηρεία ππνινγηζκνύ εγθαηάζηαζεο αηκνθάζαξζεο
2.6.5 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ζπζθεπώλ επεμεξγαζίαο λεξνύ
2.6.6 ρήκαηα
ρήκα 2.6.6.1 Επεμεξγαζία λεξνύ ηξνθνδόηεζεο ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο

3 ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΜΔΘ) ή ΜΟΝΑΓΑ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ
(ΜΔ) ή ΜΟΝΑΓΑ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ (ΜΑΦ) ή
ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΧΡΧΝ (ΜΠ)
3.1 Κιηκαηηζκόο
3.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
3.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
3.1.3 Αεξηζκόο
3.1.4 Δηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
3.1.5 Θόξπβνο
3.1.6 Εμαξηήκαηα ΚΚΜ
3.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
3.1.7.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
3.1.7.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
3.1.7.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
3.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
3.1.8.1 Γεληθά
3.1.8.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
3.1.8.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
3.1.8.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
3.1.8.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
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3.1.8.3.3 Τγξαληήξαο
3.1.8.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
3.1.8.4 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
3.1.8.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
3.1.8.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
3.1.9 ρήκαηα
ρήκα 3.1.9.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ ΜΕΘ ή ΜΕ ή ΜΑΦ ή ΜΠ
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
ρήκα 3.1.9.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα ΜΕΘ ή ΜΕ ή ΜΑΦ ή ΜΠ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε

3.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
3.2.1 Φσηηζκόο
3.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
3.2.3 Ηιεθηξηθέο παξνρέο
3.2.4 Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
3.2.5 Ηιεθηξηθέο αληηζηάζεηο δαπέδσλ
3.2.6 ρήκαηα
ρήκα 3.2.6.1 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ ΜΕΘ ή ΜΕ ή ΜΑΦ κε 2 θιίλεο
ρήκα 3.2.6.2 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS ΜΕΘ ή ΜΕ ή ΜΑΦ κε 2 θιίλεο
ρήκα 3.2.6.3 – Δηάηαμε ξεπκαηνδνηώλ ζε θνλζόια θιίλεο ΜΕΘ ή ΜΕ ή ΜΑΦ
ρήκα 3.2.6.4 – Δηάηαμε ξεπκαηνδνηώλ ζε θνλζόια θιίλεο ΜΠ
ρήκα 3.2.6.5 – ύλδεζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κε κ/ζ 230V/230V
ρήκα 3.2.6.6 – Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ρώξνπ θιηλώλ ΜΕΘ ή θιηλώλ ΜΕ ή θιηλώλ
ΜΑΦ ή ζεξκνθνηηίδσλ ΜΠ

3.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
3.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
3.3.2 ύζηεκα θιήζεο αδειθήο
3.3.3 Σειεόξαζε (TV)
3.3.4 Ρνιόγηα
3.3.5 Ελδνεπηθνηλσλία
3.3.6 ύζηεκα ειέγρνπ πξόζβαζεο
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3.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2), ηαηξηθόο αέξαο (Α4)], θελό
3.4.1 Λήςεηο
3.4.2 Δηαλνκή
3.4.3 ρήκαηα
ρήκα 3.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ θαη δίθηπα γηα ΜΕΘ, ΜΕ, ΜΑΦ θαη ΜΠ

3.5 Κνλζόιεο
3.5.1 Κνλζόια θιίλεο ρώξνπ θιηλώλ ΜΕΘ ή ΜΕ ή ΜΑΦ
3.5.2 Κνλζόια ζεξκνθνηηίδαο ρώξνπ ζεξκνθνηηίδσλ ΜΠ

4 ΣΜΖΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ
4.1 Κιηκαηηζκόο
4.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
4.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
4.1.3 Αεξηζκόο
4.1.4 Δηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
4.1.5 Θόξπβνο
4.1.6 Εμαξηήκαηα ΚΚΜ
4.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ΚΚΜ
4.1.7.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
4.1.7.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
4.1.7.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
4.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ΚΚΜ
4.1.8.1 Γεληθά
4.1.8.2 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
4.1.8.2.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
4.1.8.2.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
4.1.8.2.3 Τγξαληήξαο
4.1.8.3 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
4.1.8.3.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
4.1.8.3.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
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4.1.9 ρήκαηα
ρήκα 4.1.9.1 – ΚΚΜ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα ηκήκα εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΚΜ
ρήκα 4.1.9.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα ηκήκα εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
θιηκαηηζκνύ ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε

4.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
4.2.1 Φσηηζκόο
4.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
4.2.3 Ηιεθηξηθέο παξνρέο
4.2.4 Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο

4.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
4.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
4.3.2 Σειεόξαζε (TV)
4.3.3 Ρνιόγηα
4.3.4 Ελδνεπηθνηλσλία

4.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2)], θελό
4.4.1 Λήςεηο
4.4.2 Δηαλνκή
4.4.3 ρήκαηα
ρήκα 4.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα ηκήκα εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ

5 ΣΜΖΜΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΧΝ
5.1 Κιηκαηηζκόο
5.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
5.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
5.1.3 Αεξηζκόο
5.1.4 Δηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
5.1.5 Θόξπβνο
5.1.6 Εμαξηήκαηα ΚΚΜ
5.1.6.1 ΚΚΜ γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
5.1.6.2 ΚΚΜ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
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5.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
5.1.7.1 Γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
5.1.7.1.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
5.1.7.1.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
5.1.7.1.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
5.1.7.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
5.1.7.2.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
5.1.7.2.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
5.1.7.2.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
5.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
5.1.8.1 Γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
5.1.8.1.1 Γεληθά
5.1.8.1.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
5.1.8.1.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
5.1.8.1.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
5.1.8.1.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
5.1.8.1.3.3 Τγξαληήξαο
5.1.8.1.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
5.1.8.1.4 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
5.1.8.1.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
5.1.8.1.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
5.1.8.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
5.1.8.2.1 Γεληθά
5.1.8.2.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
5.1.8.2.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
5.1.8.2.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
5.1.8.2.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
5.1.8.2.3.3 Τγξαληήξαο
5.1.8.2.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
5.1.8.2.4 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
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5.1.8.2.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
5.1.8.2.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
5.1.9 ρήκαηα
5.1.9.1 Γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
ρήκα 5.1.9.1.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηνπο θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
ρήκα 5.1.9.1.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
5.1.9.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
ρήκα 5.1.9.2.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
ρήκα 5.1.9.2.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε

5.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
5.2.1 Φσηηζκόο
5.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
5.2.3 Ηιεθηξηθέο παξνρέο
5.2.4 Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
5.2.5 Ηιεθηξηθέο αληηζηάζεηο δαπέδσλ
5.2.6 ρήκαηα
ρήκα 5.2.6.1 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ αίζνπζαο επεκβάζεσλ
θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηεο (εθηόο αλάλεςεο)
ρήκα 5.2.6.2 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
ρήκα 5.2.6.3 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS αίζνπζαο επεκβάζεσλ
ρήκα 5.2.6.4 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
ρήκα 5.2.6.5 – Δηάηαμε ξεπκαηνδνηώλ ζε θνλζόια θιίλεο αλάλεςεο
ρήκα 5.2.6.6 – ύλδεζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κε κ/ζ 230V/230V
ρήκα 5.2.6.7 – Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αίζνπζαο επεκβάζεσλ
ρήκα 5.2.6.8 – Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ρώξνπ πξνλάξθσζεο
ρήκα 5.2.6.9 – Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αλάλεςεο

5.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
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5.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
5.3.2 Σειεόξαζε (TV)
5.3.3 Ρνιόγηα
5.3.4 Ελδνεπηθνηλσλία

5.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2), πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ (Ν2Ο),
ηαηξηθόο αέξαο (Α4), αέξαο γηα θίλεζε ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ (Α8)],
θελό, ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ηαηξηθώλ αεξίσλ (ΑΑΑ)
5.4.1 Λήςεηο
5.4.2 Δηαλνκή
5.4.3 ρήκαηα
ρήκα 5.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ θαη δίθηπα γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ
κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
ρήκα 5.4.3.2 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα ρώξνπο ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
εθηόο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπο

5.5 Κνλζόια θιίλεο αλάλεςεο
6 ΣΜΖΜΑ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟΤ
6.1 Κιηκαηηζκόο
6.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
6.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
6.1.3 Αεξηζκόο
6.1.4 Δηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
6.1.5 Θόξπβνο
6.1.6 Εμαξηήκαηα ΚΚΜ
6.1.6.1 ΚΚΜ γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
6.1.6.2 ΚΚΜ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
6.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
6.1.7.1 Γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
6.1.7.1.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
6.1.7.1.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
6.1.7.1.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
6.1.7.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
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6.1.7.2.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
6.1.7.2.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
6.1.7.2.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
6.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
6.1.8.1 Γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
6.1.8.1.1 Γεληθά
6.1.8.1.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
6.1.8.1.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
6.1.8.1.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
6.1.8.1.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
6.1.8.1.3.3 Τγξαληήξαο
6.1.8.1.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
6.1.8.1.4 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
6.1.8.1.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
6.1.8.1.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
6.1.8.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
6.1.8.2.1 Γεληθά
6.1.8.2.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
6.1.8.2.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
6.1.8.2.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
6.1.8.2.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
6.1.8.2.3.3 Τγξαληήξαο
6.1.8.2.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
6.1.8.2.4 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
6.1.8.2.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
6.1.8.2.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
6.1.9 ρήκαηα
6.1.9.1 Γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
ρήκα 6.1.9.1.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηεο θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
ρήκα 6.1.9.1.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
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θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
6.1.9.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
ρήκα 6.1.9.2.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
ρήκα 6.1.9.2.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε

6.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
6.2.1 Φσηηζκόο
6.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
6.2.3 Ηιεθηξηθέο παξνρέο
6.2.4 Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
6.2.5 Ηιεθηξηθέο αληηζηάζεηο δαπέδσλ
6.2.6 ρήκαηα
ρήκα 6.2.6.1 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ αίζνπζαο επεκβάζεσλ
θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηεο (εθηόο αλάλεςεο)
ρήκα 6.2.6.2 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
ρήκα 6.2.6.3 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS αίζνπζαο επεκβάζεσλ
ρήκα 6.2.6.4 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
ρήκα 6.2.6.5 – Δηάηαμε ξεπκαηνδνηώλ ζε θνλζόια θιίλεο αλάλεςεο
ρήκα 6.2.6.6 – ύλδεζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κε κ/ζ 230V/230V
ρήκα 6.2.6.7 – Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αίζνπζαο επεκβάζεσλ
ρήκα 6.2.6.8 – Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ρώξνπ πξνλάξθσζεο ή αίζνπζαο ηνθεηώλ
ρήκα 6.2.6.9 – Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αλάλεςεο

6.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
6.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
6.3.2 ύζηεκα θιήζεο αδειθήο
6.3.3 Σειεόξαζε (TV)
6.3.4 Ρνιόγηα
6.3.5 Ελδνεπηθνηλσλία

6.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2), πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ (Ν2Ο),
ηαηξηθόο αέξαο (Α4), αέξαο γηα θίλεζε ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ (Α8)],
θελό, ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ηαηξηθώλ αεξίσλ (ΑΑΑ)
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6.4.1 Λήςεηο
6.4.2 Δηαλνκή
6.4.3 ρήκαηα
ρήκα 6.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ θαη δίθηπα γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ
κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
ρήκα 6.4.3.2 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα ρώξνπο ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
εθηόο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπο

6.5 Κνλζόιεο
6.5.1 Κνλζόια θιίλεο ρώξνπ σδίλσλ
6.5.2 Κνλζόια θιίλεο αλάλεςεο

7 ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ
7.1 Κιηκαηηζκόο
7.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
7.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
7.1.3 Αεξηζκόο
7.1.4 Δηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
7.1.5 Θόξπβνο
7.1.6 Εμαξηήκαηα ΚΚΜ
7.1.6.1 ΚΚΜ γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
7.1.6.2 ΚΚΜ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
7.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο
7.1.7.1 πζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ
κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
7.1.7.1.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
7.1.7.1.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
7.1.7.1.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
7.1.7.2 ΚΚΜ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
7.1.7.2.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
7.1.7.2.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
7.1.7.2.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
7.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ
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7.1.8.1 πζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ
κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
7.1.8.1.1 Γεληθά
7.1.8.1.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
7.1.8.1.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
7.1.8.1.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
7.1.8.1.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
7.1.8.1.3.3 Τγξαληήξαο
7.1.8.1.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
7.1.8.1.4 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
7.1.8.1.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
7.1.8.1.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
7.1.8.2 ΚΚΜ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
7.1.8.2.1 Γεληθά
7.1.8.2.2 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
7.1.8.2.2.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
7.1.8.2.2.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
7.1.8.2.2.3 Τγξαληήξαο
7.1.8.2.3 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
7.1.8.2.3.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
7.1.8.2.3.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
7.1.9 ρήκαηα
7.1.9.1 Γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
ρήκα 7.1.9.1.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηεο θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
ρήκα 7.1.9.1.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
7.1.9.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
ρήκα 7.1.9.2.1 – ΚΚΜ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο
ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΚΜ
ρήκα 7.1.9.2.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ

ειίδα
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γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε

7.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
7.2.1 Φσηηζκόο
7.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
7.2.3 Ηιεθηξηθέο παξνρέο
7.2.4 Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
7.2.5 Ηιεθηξηθέο αληηζηάζεηο δαπέδσλ
7.2.6 ρήκαηα
ρήκα 7.2.6.1 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ αίζνπζαο επεκβάζεσλ
θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηεο (εθηόο αλάλεςεο)
ρήκα 7.2.6.2 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
ρήκα 7.2.6.3 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS αίζνπζαο επεκβάζεσλ
ρήκα 7.2.6.4 – Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
ρήκα 7.2.6.5 – Δηάηαμε ξεπκαηνδνηώλ ζε θνλζόια θιίλεο αλάλεςεο
ή ρώξνπ αλαδσνγόλεζεο ή πιεζίνλ θεθαιηνύ θιίλεο ρώξνπ γύςνπ
ρήκα 7.2.6.6 – ύλδεζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κε κ/ζ 230V/230V
ρήκα 7.2.6.7 – Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αίζνπζαο επεκβάζεσλ
ρήκα 7.2.6.8 – Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ρώξνπ πξνλάξθσζεο ή ρώξνπ γύςνπ
ρήκα 7.2.6.9 – Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αλάλεςεο

7.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
7.3.1 Σειέθσλα (T) - Data (D)
7.3.2 ύζηεκα θιήζεο αδειθήο
7.3.3 Σειεόξαζε (TV)
7.3.4 Ρνιόγηα
7.3.5 Δλδνεπηθνηλσλία

7.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2), πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ (Ν2Ο),
ηαηξηθόο αέξαο (Α4), αέξαο γηα θίλεζε ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ (Α8)],
θελό, ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ηαηξηθώλ αεξίσλ (ΑΑΑ)
7.4.1 Λήςεηο
7.4.2 Δηαλνκή
7.4.3 ρήκαηα

ειίδα
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Πεξηερόκελα
ρήκα 7.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ θαη δίθηπα γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ
κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
ρήκα 7.4.3.2 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα ρώξνπο ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
εθηόο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπο

7.5 Κνλζόιεο
7.5.1 Κνλζόια θιίλεο ρώξνπ θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο
7.5.2 Κνλζόια θιίλεο ρώξνπ δηαινγήο
7.5.3 Κνλζόια θιίλεο ρώξνπ αλαδσνγόλεζεο
7.5.4 Κνλζόια θιίλεο αλάλεςεο

ειίδα
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1 ΜΟΝΑΓΑ ΝΟΖΛΔΗΑ
1.1 Κιηκαηηζκόο
1.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
ε απνζήθεο (θαζαξώλ θαη γεληθήο ρξήζεο) θαη ρώξν αθαζάξησλ δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε.
ε απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, θνηλόρξεζην WC θαη αηνκηθήο ρξήζεο WC (WC κε όια ηα είδε πγηεηλήο
ζηνλ ίδην ρώξν), δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε. Εάλ όκσο νη ρώξνη απηνί έρνπλ εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, ζα ζεξκαίλνληαη κε ζεξκαληηθά ζώκαηα πνπ ζα έρνπλ επίπεδεο επηθάλεηεο (γηα εύθνιν θαζαξηζκό ηνπο).
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα πξνβιέπεηαη θιηκαηηζκόο κε ηνπηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ (FCU) θαη κε
θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (ΚΚΜ) πνπ ζα πξνζάγεη λσπό πξνθιηκαηηζκέλν αέξα.
1.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
Η ζεξκνθξαζία ησλ απνδπηεξίσλ, ηνπ ινπηξνύ αζζελώλ, ηνπ θνηλόρξεζηνπ WC θαη ησλ αηνκηθήο ρξήζεο
0
WC (γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ) ζα ιακβάλεηαη 22 C.
Η ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ησλ ππόινηπσλ θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςύμεο
0
0
θαη ηεο ζέξκαλζεο, ζα ιακβάλεηαη 26 C – 50% θαη 22 C – 40% αληίζηνηρα.
1.1.3 Αεξηζκόο
ε απνζήθε θαζαξώλ ζα ππάξρεη κόλν πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα θαη ινπηξό αζζελώλ ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε
λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε ρώξν αθαζάξησλ ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
3

ε θνηλόρξεζην WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 60 m /h πάλσ από θάζε ιεθάλε, ληνπζηέξα θαη νκάδα
νπξεηεξίσλ.
3

ε αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 90 m /h.
ε ρώξνπο πνπ δηαζέηνπλ αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα, ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη
3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο, θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηα WC.
ε ρώξν κόλσζεο (ρώξνο όπνπ λνζειεύνληαη αζζελείο κε κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο) ζα ππάξρεη πξνζαγσγή
αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 6 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 120% ηεο πξνζαγσγήο.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, εθηόο ησλ δηαδξόκσλ, ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο.
Οη πνζόηεηεο ηνπ απαγόκελνπ αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, ρώξν αθαζάξησλ, θνηλόρξεζην WC θαη δηαδξόκνπο, ζα είλαη ηέηνηεο, ώζηε ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο λα
ππάξρεη ηζνδύγην κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνζαγόκελνπ θαη ηνπ απαγόκελνπ αέξα.
1.1.4 Γηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
Η απαγσγή αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, ρώξν αθαζάξησλ θαη WC
(θνηλόρξεζην θαη αηνκηθήο ρξήζεο) ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα
απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
Η απαγσγή αέξα από ην ρώξν κόλσζεο ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
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1.1.5 Θόξπβνο
Η ζηάζκε ζνξύβνπ δελ ζα μεπεξλάεη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηα 40 db θαη ζηνπο ζαιάκνπο θιηλώλ θαη ζην
ππλνδσκάηην πξνζσπηθνύ ηα 35 db (εάλ απαηηείηαη ζα ηνπνζεηνύληαη ερναπνζβεζηήξεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ θαη επίζεο ε επηινγή ησλ FCU ζα γίλεηαη γηα ιεηηνπξγία ηνπο ζε θαηάιιειε ηαρύηεηα θαηά πεξίπησζε,
γηα απνθπγή ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ζνξύβνπ).
1.1.6 Δμαξηήκαηα ΚΚΜ
Η ΚΚΜ ζα θέξεη:
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
ζεξκαληηθό ζηνηρείν,
ςπθηηθό ζηνηρείν,
πγξαληήξα λεξνύ,
αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα,
ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002),
αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε.
Γηα πεξηνρέο όπνπ ε ειάρηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ππνινγηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, είλαη κη0
θξόηεξε ησλ 0 C ζα πξνβιέπεηαη ζηελ είζνδν ηνπ λσπνύ αέξα ζηνλ ελαιιάθηε πξνζεξκαληηθό ζηνηρείν πνπ
0
ζα εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα πξηλ ηνλ ελαιιάθηε 0 C (γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνύ
πάγνπ επί ησλ πιαθώλ ηνπ ελαιιάθηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ).
1.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ΚΚΜ
1.1.7.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδό ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη
0
ην ςπθηηθό ζηνηρείν, ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα λα είλαη 16 C (ε ζρεηηθή πγξαζία ζα πξνθύπηεη πεξίπνπ 95%).
1.1.7.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο
ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ηεο ΚΚΜ ζα ξπζκίδεη ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν θαη ηνλ πγξαληήξα αληίζηνηρα, ώζηε ε ζεξκν0
θξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα λα είλαη 21 C θαη 40% αληίζηνηρα.
1.1.7.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
Μέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο πίεζεο ζηα θίιηξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηεο ΚΚΜ ν ειεγθηήο ζα ειέγρεη
ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλεκηζηήξσλ αληίζηνηρα.
1.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ΚΚΜ
1.1.8.1 Γεληθά
Πην θάησ ν όξνο:
ζεξκνθξαζία αέξα αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ αέξα.
ελαιιάθηεο αλαθέξεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα.
3

3

Έζησ παξνρή πξνζαγόκελνπ θαη απαγόκελνπ αέξα, από ηελ ΚΚΜ, 2000 m /h θαη 1800 m /h αληίζηνηρα.
1.1.8.2 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
1.1.8.2.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 36 C θαη πγξαζία 15 gr/kg (grammars λεξνύ αλά kg μεξνύ αέξα).
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Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηεο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
26 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
0
36-0,25x(36-26)/(2000/1800) = 33,75 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
15 gr/kg (gr αλά kg μεξνύ αέξα).
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
17,1 kc/kg (kc αλά kg μεξνύ αέξα).
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
10,6 gr/kg.
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
10,2 kc/kg.
Θζρύο ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ:
1,2x2000x(17,1-10,2) = 16560 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζε ςπθηηθό ζηνηρείν:
0
0
7 C/12 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
3
0,001x 16560 /(12-7) = 3,3 m /h
1.1.8.2.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 0 C θαη πγξαζία 3,3 gr/kg.
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηεο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
22 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
0
0+0,25x(22-0)/(2000/1800) = 5 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
3,3 gr/kg.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
0
28 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
3,3 gr/kg.
Θζρύο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ:
0,29x2000x(28-5) = 13340 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζε ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
0
0
80 C/70 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
3
0,001x13340/(80-70) = 1,3 m /h
1.1.8.2.3 Τγξαληήξαο
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζην ρώξν):
0
21 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζην ρώξν):
6 gr/kg.
Παξνρή λεξνύ από ηνλ πγξαληήξα:
0,0012x2000x(6-3,3) = 6,5 kg/h.
1.1.8.3 Τπνινγηζκόο (ελδεηθηηθόο) καλνκεηξηθνύ ύςνπο αλεκηζηήξσλ
εκείσζε: Η πηώζε πίεζεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ πνπ ιήθζεθε πην θάησ ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Η πηώζε πίεζεο ζηα ππόινηπα εμαξηήκαηα κπνξεί πξνζεγγηζηηθά λα ιακβάλεηαη ίδηα θαη γηα άιια
παξόκνηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ.
1.1.8.3.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
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Πηώζε πίεζεο (Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
25

αεξαγσγόο
αλαξξόθεζεο
30

αεξαγσγόο
πξνζαγσγήο
50

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό δηάθξαγκα
5

ζηόκην
πξνζαγσγήο
30

ζπλνιηθή

160

Πηώζεο πίεζεο (Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
πξνθίιηξν G41
250
1

ελαιιάθηεο
αεξα – αέξα
150

ζεξκαληηθό
ζηνηρείν
100

ςπθηηθό
ζηνηρείν
200

ζαθόθηιηξν F91

ζπλνιηθή

450

1150

Η πηώζε πίεζεο αλαθέξεηαη ζε αθάζαξην θίιηξν έηνηκν γηα αιιαγή.

Ύςνο = 160+1150 = 1310 Pa.
1.1.8.3.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
20

αεξαγσγόο
απαγσγήο
50

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό
δηάθξαγκα

αεξαγσγόο
απόξξηςεο

ζηόκην
απόξξηςεο

ζπλνιηθή

5

40

25

160

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ελαιιάθηεο
αέξα – αέξα
150

ζπλνιηθή

150

Ύςνο = 160+150 = 310 Pa.
1.1.9 ρήκαηα

ρήκα 1.1.9.1 – ΚΚΜ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα κνλάδα λνζειείαο
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΚΜ
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ρήκα 1.1.9.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα κνλάδα λνζειείαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
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1.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
1.2.1 Φσηηζκόο
Σα θσηηζηηθά γεληθά ζα είλαη θζνξηζκνύ θαη ζα θέξνπλ:
ε ρώξν κόλσζεο γπάιηλν αληηζακβσηηθό θάιπκκα κε ιεία επηθάλεηα (γηα δπλαηόηεηα απνιύκαλζεο) θαη
ζα έρνπλ βαζκό ζηεγαλόηεηαο IP54.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πιαζηηθό θάιπκκα (γηα εύθνιν θαζαξηζκό).
Ο θσηηζκόο ζα γίλεηαη:
Σσλ ζαιάκσλ θιηλώλ κε 1 θσηηζηηθό άκεζνπ θαη 1 έκκεζνπ θσηηζκνύ 1x18 W θαη 1x58 W αληίζηνηρα ζε
θάζε θνλζόια θιίλεο.
Σσλ θνηλόρξεζησλ WC κε θσηηζηηθά νξνθήο θαη κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ από ηεο θαζξέθηεο
ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ αηνκηθήο ρξήζεο WC κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ από ηεο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ ππόινηπσλ ρώξσλ κε θσηηζηηθά νξνθήο.
Θα ηνπνζεηείηαη επηπιένλ ηνπ γεληθνύ θσηηζκνύ:
Σνπηθόο θσηηζκόο ζε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο κε θσηηζηηθό 1 x18 W.
Φσηηζκόο λύρηαο ζε θάζε ζάιακν θιηλώλ κε θσηηζηηθό ππξάθησζεο πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ.
Φσηηζκόο νδεύζεσλ δηαθπγήο κε θσηηζηηθά ελδείμεσλ εμόδνπ 1x8 W κε βαζκό ζηεγαλόηεηαο IP65 θαη
ζπζζσξεπηή Ni – Cd κε δηάξθεηα εθθόξηηζεο 3 h.
Η έληαζε θσηηζκνύ από ηα θσηηζηηθά νξνθήο ζα είλαη:
500 lux ζε εμεηαζηήξην, γξαθεία θαη ρώξνπο εξγαζίαο.
200 lux ζε ππόινηπνπο ρώξνπο.
1.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
Θα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο:
ε ζαιάκνπο θιηλώλ:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο 2.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε ζηάζε αδειθώλ θαη εξγαζία αδειθώλ:
ε θάζε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε εμεηαζηήξην:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο 4.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε γξαθεία:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε office θαγεηνύ:
ε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
ε θάζε ζέζε ζπζθεπήο πνπ ηξνθνδνηείηαη από ξεπκαηνδόηε 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε ππλνδσκάηην πξνζσπηθνύ:
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο 2.
ε ζέζε TV 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1.
ε θαζηζηηθό:
ε ζέζε TV 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε απνζήθεο θαη ρώξν αθαζάξησλ πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ 1 ζε θάζε ρώξν.
ε δηάδξνκνπο 1 θάζε 15 m, κε ειάρηζην αξηζκό 1.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ 1 θάζε 2 m.
Δελ ζα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο ζε WC.
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1.2.3 Ζιεθηξηθέο παξνρέο
Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θνξηίσλ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 πίλαθεο κε παξνρή ν πξώηνο από ΔΕΗ θαη ν δεύηεξνο από ΔΕΗ – ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (ΗΖ).
Ο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ ζα ηξνθνδνηεί:
Σν θσηηζηηθό άκεζνπ θσηηζκνύ θαη 1 ξεπκαηνδόηε ζε θάζε θνλζόια θιίλεο ζε ζαιάκνπο θιηλώλ.
Σν 30% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο ζε δηαδξόκνπο, απνζήθε, ρώξν αθαζάξησλ θαη θαζηζηηθό κε ειάρηζην
αξηζκό θσηηζηηθώλ ζε ρώξν 1.
Σα επίηνηρα θσηηζηηθά πάλσ από ηεο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ ζε WC.
Σν 50% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο ζε θαζέλα από ηεο ππόινηπνπο ρώξνπο, κε ειάρηζην αξηζκό θσηηζηηθώλ
ζε ρώξν 1.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ:
Σεο θιίλεο θαη ηεο ζέζεο γξαθείνπ ζε εμεηαζηήξην.
Κάζε ζέζεο γξαθείνπ ζε γξαθεία.
Κάζε ζέζεο εξγαζίαο ζε πάγθνπο εξγαζίαο.
ε θαζέλα από ηεο ππόινηπνπο ρώξνπο κε ειάρηζην αξηζκό ξεπκαηνδνηώλ ζε ρώξν 1.
Σεο ξεπκαηνδόηεο ησλ FCU, TV θαη ςπγείσλ.
Οη θαηαλαιώζεηο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ δηαθνπηώλ δηαξξνήο θαηά νκάδεο έσο 6 παξνρώλ (αλάινγα κε ηα
θνξηία θάζε παξνρήο).
Γηα ηεο γξακκέο ζε θσηηζηηθά ζα πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξνη δηαθόπηεο δηαξξνήο.
Οη ξεπκαηνδόηεο ησλ FCU ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηδηαίηεξεο γξακκέο.
Γηα ππνινγηζκνύο θνξηίσλ πηλάθσλ θίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνύ θνξηίσλ 0,6 θαη
ηζρύο ξεπκαηνδόηε γεληθήο ρξήζεο 0,2 kW.
1.2.4 Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζα πξνβιέπνληαη γηα ζαιάκνπο θαη WC θιηλώλ θαη εμεηαζηήξην.
Σν ζύζηεκα ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ ζα θαηαζθεπάδεηαη ηεο ηεο θάησ:
Γηα ζαιάκνπο θαη WC θιηλώλ:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ζαιάκνπ ζα ηνπνζεηείηαη γεληθή κπάξα γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ WC θαζώο
2
θαη νη θνλζόιεο ησλ θιηλώλ, κε ηδηαίηεξν θαιώδην Η05V-K 1x6 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Η γεληθή κπάξα κε θαιώδην Η05V-K 1x16 mm ζα ζπλδέεηαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από
ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα εμεηαζηήξην:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηείηαη γεληθή κπάξα γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
Η05V-K 1x6 mm ην θαζέλα.
2
Η γεληθή κπάξα κε θαιώδην Η05V-K 1x16 mm ζα ζπλδέεηαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από
ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.

1.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
1.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο 1 Σεο θαη 1 D:
ζε ζαιάκνπο θιηλώλ ζε θάζε θνλζόια θιίλεο,
ζε εμεηαζηήξην ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε γξαθεία ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
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1.3.2 ύζηεκα θιήζεο αδειθήο
Θα ηνπνζεηείηαη ζύζηεκα κε απιή θσηνζήκαλζε κεηαμύ θάζε θιίλεο θαη WC ζαιάκσλ θιηλώλ θαη ζηάζεο
αδειθώλ.
1.3.3 Σειεόξαζε (TV)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο TV:
ζε ζαιάκνπο θιηλώλ,
ζε θαζηζηηθό.
1.3.4 Ρνιόγηα
Θα ηνπνζεηνύληαη ξνιόγηα αλαινγηθνύ ηύπνπ δηακέηξνπ 25 – 30 cm κε ιεπηνδείθηε ζε δηαδξόκνπο (θαηά
πξνηίκεζε 2 όςεσλ θαη κε απόζηαζε κεηαμύ ηεο πεξίπνπ 30 m).

1.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2)], θελό
1.4.1 Λήςεηο
Θα ηνπνζεηείηαη 1 ιήςε Ο2 θαη 1 θελνύ:
ζε ζαιάκνπο θιηλώλ ζε θάζε θνλζόια θιίλεο,
ζε εμεηαζηήξην πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο.
1.4.2 Γηαλνκή
Η δηαλνκή ηαηξηθώλ αεξίσλ ζα γίλεηαη κε ζύζηεκα δηαλνκήο κε 2 βαζκίδεο πίεζεο.
Οη ζηαζκνί ειέγρνπ γηα ηα ηαηξηθά αέξηα θαη ην θελό κνλάδαο λνζειείαο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε κεηαιιηθό θηβώηην ζην δηάδξνκν θεληξνβαξηθά ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο πνπ ηξνθνδνηνύλ.
Γηα έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνύ κνλάδαο λνζειείαο, ζα ηνπνζεηείηαη ζηε
ζηάζε αδειθώλ πίλαθαο ζεκάησλ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ.
Σα ζήκαηα ηνπ πίλαθα ζεκάησλ ζα απνηεινύληαη από:
Σα πιεξνθνξηαθά ζήκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Σα ζήκαηα θιηληθώλ ζπλαγεξκώλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα δείρλνπλ:
απόθιηζε ηεο πίεζεο ηεο ζσιελώζεηο ηαηξηθώλ αεξίσλ ζηελ έμνδν βαιβίδαο δηαθνπήο πεξηνρήο, κεγαιύηεξε ηνπ ±20% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο δηαλνκήο,
αύμεζε ηεο απόιπηεο πίεζεο ζε ζσιελώζεηο θελνύ ζηελ είζνδν θύξηαο βαιβίδαο δηαθνπήο, πάλσ από
66 kPa.
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1.4.3 ρήκαηα

ρήκα 1.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα κνλάδα λνζειείαο

1.5 Κνλζόια θιίλεο ζαιάκνπ θιηλώλ
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από 1 ζηνηρείν από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm ην
νπνίν:
ζα έρεη κήθνο 1,80 m,
ζα ζηεξεώλεηαη ζηνλ ηνίρν, κε ηε βάζε ηνπ ζε απόζηαζε 1,60 m από ην δάπεδν,
ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
Σν ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
1 θσηηζηηθό άκεζνπ θαη 1 έκκεζνπ θσηηζκνύ 1x18 W θαη 1x58 W αληίζηνηρα θαζώο θαη δηαθόπηε ηνπ θσηηζηηθνύ άκεζνπ θσηηζκνύ (ν δηαθόπηεο ηνπ θσηηζηηθνύ έκκεζνπ θσηηζκνύ ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν
ηνπ ρώξνπ),
2 ξεπκαηνδόηεο (1 από ΔΕΗ θαη 1 από ΔΕΗ – ΗΖ),
1 ιήςε Σ θαη 1 D,
1 ιήςε γηα ην ρεηξηζηήξην ηεο θιήζεο αδειθήο,
1 ιήςε O2 θαη 1 θελνύ,
ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ θσηηζηηθώλ θαη ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ην ζηνηρείν ηεο θνλζόιαο κέζα ζε ζηνηρείν αινπκηλίνπ από πξνθίι ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm, ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.
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2 ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ
2.1 Κιηκαηηζκόο
2.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
ε απνζήθεο (θαζαξώλ θαη γεληθήο ρξήζεο) θαη ρώξν αθαζάξησλ δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε.
ε απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, θνηλόρξεζην WC θαη αηνκηθήο ρξήζεο WC (WC κε όια ηα είδε πγηεηλήο
ζηνλ ίδην ρώξν), δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε. Εάλ όκσο νη ρώξνη απηνί έρνπλ εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, ζα ζεξκαίλνληαη κε ζεξκαληηθά ζώκαηα πνπ ζα έρνπλ επίπεδεο επηθάλεηεο (γηα εύθνιν θαζαξηζκό ηνπο).
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα πξνβιέπεηαη θιηκαηηζκόο κε ηνπηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ (FCU) θαη κε
θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (ΚΚΜ) πνπ ζα πξνζάγεη λσπό πξνθιηκαηηζκέλν αέξα.
2.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
Η ζεξκνθξαζία ησλ απνδπηεξίσλ, ηνπ ινπηξνύ αζζελώλ, ηνπ θνηλόρξεζηνπ WC θαη ησλ αηνκηθήο ρξήζεο
0
WC (γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ) ζα ιακβάλεηαη 22 C.
Η ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ησλ ππόινηπσλ θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςύμεο
0
0
θαη ηεο ζέξκαλζεο, ζα ιακβάλεηαη 26 C – 50% θαη 22 C – 40% αληίζηνηρα.
2.1.3 Αεξηζκόο
ε απνζήθε θαζαξώλ ζα ππάξρεη κόλν πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα θαη ινπηξό αζζελώλ ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε
λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε ρώξν αθαζάξησλ ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
3

ε θνηλόρξεζην WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 60 m /h πάλσ από θάζε ιεθάλε, ληνπζηέξα θαη νκάδα
νπξεηεξίσλ.
3

ε αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 90 m /h.
ε ρώξνπο πνπ δηαζέηνπλ αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα, ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη
3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο, θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηα WC.
ε ρώξν αηκνθάζαξζεο ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 6 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 100% ηεο πξνζαγσγήο.
ε ρώξν κόλσζεο (ρώξνο όπνπ γίλεηαη αηκνθάζαξζε αζζελώλ κε κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο) ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 6 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 120% ηεο πξνζαγσγήο.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, εθηόο ησλ δηαδξόκσλ, ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο.
Οη πνζόηεηεο ηνπ απαγόκελνπ αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, ρώξν αθαζάξησλ, θνηλόρξεζην WC θαη δηαδξόκνπο, ζα είλαη ηέηνηεο, ώζηε ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο λα
ππάξρεη ηζνδύγην κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνζαγόκελνπ θαη ηνπ απαγόκελνπ αέξα.
2.1.4 Γηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
Η απαγσγή αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, ρώξν αθαζάξησλ θαη WC
(θνηλόρξεζην θαη αηνκηθήο ρξήζεο) ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα
απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
Η απαγσγή αέξα από ην ρώξν κόλσζεο ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
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2.1.5 Θόξπβνο
Η ζηάζκε ζνξύβνπ δελ ζα μεπεξλάεη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη ρώξνπο αηκνθάζαξζεο ηα 40 db θαη ζην
ππλνδσκάηην πξνζσπηθνύ ηα 35 db (εάλ απαηηείηαη ζα ηνπνζεηνύληαη ερναπνζβεζηήξεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ θαη επίζεο ε επηινγή ησλ FCU ζα γίλεηαη γηα ιεηηνπξγία ηνπο ζε θαηάιιειε ηαρύηεηα θαηά πεξίπησζε,
γηα απνθπγή ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ζνξύβνπ).
2.1.6 Δμαξηήκαηα ΚΚΜ
Η ΚΚΜ ζα θέξεη:
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
ζεξκαληηθό ζηνηρείν,
ςπθηηθό ζηνηρείν,
πγξαληήξα λεξνύ,
αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα,
ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002),
αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε.
Γηα πεξηνρέο όπνπ ε ειάρηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ππνινγηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, είλαη κη0
θξόηεξε ησλ 0 C ζα πξνβιέπεηαη ζηελ είζνδν ηνπ λσπνύ αέξα ζηνλ ελαιιάθηε πξνζεξκαληηθό ζηνηρείν πνπ
0
ζα εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα πξηλ ηνλ ελαιιάθηε 0 C (γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνύ
πάγνπ επί ησλ πιαθώλ ηνπ ελαιιάθηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ).
2.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ΚΚΜ
2.1.7.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδό ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη
0
ην ςπθηηθό ζηνηρείν, ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα λα είλαη 16 C (ε ζρεηηθή πγξαζία ζα πξνθύπηεη πεξίπνπ 95%).
2.1.7.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο
ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ηεο ΚΚΜ ζα ξπζκίδεη ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν θαη ηνλ πγξαληήξα αληίζηνηρα, ώζηε ε ζεξκν0
θξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα λα είλαη 21 C θαη 40% αληίζηνηρα.
2.1.7.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
Μέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο πίεζεο ζηα θίιηξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηεο ΚΚΜ ν ειεγθηήο ζα ειέγρεη
ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλεκηζηήξσλ αληίζηνηρα.
2.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ΚΚΜ
2.1.8.1 Γεληθά
Πην θάησ ν όξνο:
ζεξκνθξαζία αέξα αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ αέξα.
ελαιιάθηεο αλαθέξεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα.
3

3

Έζησ παξνρή πξνζαγόκελνπ θαη απαγόκελνπ αέξα, από ηελ ΚΚΜ, 2000 m /h θαη 1800 m /h αληίζηνηρα.
2.1.8.2 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
2.1.8.2.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 36 C θαη πγξαζία 15 gr/kg (grammars λεξνύ αλά kg μεξνύ αέξα).
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Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
26 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
0
36-0,25x(36-26)/(2000/1800) = 33,75 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
15 gr/kg (gr αλά kg μεξνύ αέξα).
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
17,1 kc/kg (kc αλά kg μεξνύ αέξα).
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
10,6 gr/kg.
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
10,2 kc/kg.
Θζρύο ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ:
1,2x2000x(17,1-10,2) = 16560 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζε ςπθηηθό ζηνηρείν:
0
0
7 C/12 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
3
0,001x 16560 /(12-7) = 3,3 m /h
2.1.8.2.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 0 C θαη πγξαζία 3,3 gr/kg.
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
22 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
0
0+0,25x(22-0)/(2000/1800) = 5 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
3,3 gr/kg.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
0
28 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
3,3 gr/kg.
Θζρύο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ:
0,29x2000x(28-5) = 13340 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζε ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
0
0
80 C/70 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
3
0,001x13340/(80-70) = 1,3 m /h
2.1.8.2.3 Τγξαληήξαο
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζην ρώξν):
0
21 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζην ρώξν):
6 gr/kg.
Παξνρή λεξνύ από ηνλ πγξαληήξα:
0,0012x2000x(6-3,3) = 6,5 kg/h.
2.1.8.3 Τπνινγηζκόο (ελδεηθηηθόο) καλνκεηξηθνύ ύςνπο αλεκηζηήξσλ
εκείσζε: Η πηώζε πίεζεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ πνπ ιήθζεθε πην θάησ ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Η πηώζε πίεζεο ζηα ππόινηπα εμαξηήκαηα κπνξεί πξνζεγγηζηηθά λα ιακβάλεηαη ίδηα θαη γηα άιια
παξόκνηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ.
2.1.8.3.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
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Πηώζε πίεζεο (Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
25

αεξαγσγόο
αλαξξόθεζεο
30

αεξαγσγόο
πξνζαγσγήο
50

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό δηάθξαγκα
5

ζηόκην
πξνζαγσγήο
30

ζπλνιηθή

160

Πηώζεο πίεζεο (Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
πξνθίιηξν G41
250
1

ελαιιάθηεο
αεξα - αέξα
150

ζεξκαληηθό
ζηνηρείν
100

ςπθηηθό
ζηνηρείν
200

ζαθόθηιηξν F91

ζπλνιηθή

450

1150

Η πηώζε πίεζεο αλαθέξεηαη ζε αθάζαξην θίιηξν έηνηκν γηα αιιαγή.

Ύςνο = 160+1150 =1310 Pa.
2.1.8.3.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
20

αεξαγσγόο
απαγσγήο
50

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό
δηάθξαγκα

αεξαγσγόο
απόξξηςεο

ζηόκην
απόξξηςεο

ζπλνιηθή

5

40

25

160

Πηώζεο πίεζεο (Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ελαιιάθηεο
αέξα - αέξα
150

ζπλνιηθή
150

Ύςνο = 160+150 = 310 Pa.
2.1.9 ρήκαηα

ρήκα 2.1.9.1 – ΚΚΜ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ κνλάδαο αηκνθάζαξζεο
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΚΜ
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ρήκα 2.1.9.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα κνλάδα αηκνθάζαξζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
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2.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά Ρεύκαηα
2.2.1 Φσηηζκόο
Σα θσηηζηηθά γεληθά ζα είλαη θζνξηζκνύ θαη ζα θέξνπλ:
ε ρώξν κόλσζεο γπάιηλν αληηζακβσηηθό θάιπκκα κε ιεία επηθάλεηα θαη ζα έρνπλ βαζκό ζηεγαλόηεηαο
IP54.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πιαζηηθό θάιπκκα.
Ο θσηηζκόο ζα γίλεηαη:
Σσλ ρώξσλ αηκνθάζαξζεο κε 1 θσηηζηηθό άκεζνπ θαη 1 έκκεζνπ θσηηζκνύ 1x18 W θαη 1x58 W αληίζηνηρα ζε θάζε θνλζόια ζέζεο αηκνθάζαξζεο.
Σσλ απνδπηήξησλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ WC κε θσηηζηηθά νξνθήο θαη κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W
πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ αηνκηθήο ρξήζεο WC κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ ππόινηπσλ ρώξσλ κε θσηηζηηθά νξνθήο.
Θα ηνπνζεηείηαη επηπιένλ ηνπ γεληθνύ θσηηζκνύ:
Σνπηθόο θσηηζκόο ζε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο κε θσηηζηηθό 1 x18 W.
Φσηηζκόο νδεύζεσλ δηαθπγήο κε θσηηζηηθά ελδείμεσλ εμόδνπ 1x8 W κε βαζκό ζηεγαλόηεηαο IP65 θαη
ζπζζσξεπηή Ni – Cd κε δηάξθεηα εθθόξηηζεο 3 h.
Η έληαζε θσηηζκνύ από ηα θσηηζηηθά νξνθήο ζα είλαη:
500 lux ζε εμεηαζηήξην, γξαθεία θαη ρώξνπο εξγαζίαο.
200 lux ζε ππόινηπνπο ρώξνπο.
2.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
Θα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο:
ε ρώξνπο αηκνθάζαξζεο:
ε θάζε θνλζόια ζέζεο αηκνθάζαξζεο 4.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε ζηάζε αδειθώλ θαη ρώξν ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ:
ε θάζε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε εμεηαζηήξην:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο 4.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε γξαθεία:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε office θαγεηνύ:
ε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
ε θάζε ζέζε ζπζθεπήο πνπ ηξνθνδνηείηαη από ξεπκαηνδόηε 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε αλακνλή, θαζηζηηθό θαη ηξαπεδαξία:
ε θάζε ζέζε TV 1.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε απνζήθεο, απνδπηήξηα θαη ρώξν αθαζάξησλ πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ 1 ζε θάζε ρώξν.
ε δηάδξνκνπο 1 θάζε 15 m, κε ειάρηζην αξηζκό 1.
ε κεραλνζηάζην (κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ ηξνθνδόηεζεο ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο) πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ 1 θάζε 3 m.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ 1 θάζε 2 m.
Δελ ζα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο ζε WC.
2.2.3 Ζιεθηξηθέο παξνρέο
Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θνξηίσλ ζα ηνπνζεηνύληαη:
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Γηα ηνπο ρώξνπο ηεο κνλάδαο αηκνθάζαξζεο 2 πίλαθεο κε παξνρή ν πξώηνο από ΔΕΗ θαη ν δεύηεξνο
από ΔΕΗ – ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (ΗΖ).
Γηα ην κεραλνζηάζην 1 πίλαθαο κε παξνρή από ΔΕΗ – ΗΖ.
Ο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο αηκνθάζαξζεο ζα ηξνθνδνηεί:
Σν θσηηζηηθό άκεζνπ θσηηζκνύ θαη ηνπο ξεπκαηνδόηεο ζε θάζε θνλζόια ζέζεο αηκνθάζαξζεο.
Σα επίηνηρα θσηηζηηθά πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ ζε WC.
Σν 50% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο ζε θαζέλα από ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο, κε ειάρηζην αξηζκό θσηηζηηθώλ ζε ρώξν 1.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ:
Σεο θιίλεο θαη ηεο ζέζεο γξαθείνπ ζε εμεηαζηήξην.
Κάζε ζέζεο γξαθείνπ ζε γξαθεία.
Κάζε ζέζεο εξγαζίαο ζε πάγθνπο εξγαζίαο.
ε θαζέλα από ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο κε ειάρηζην αξηζκό ξεπκαηνδνηώλ ζε ρώξν 1.
Σνπο ξεπκαηνδόηεο ησλ FCU, TV θαη ςπγείσλ.
Ο πίλαθαο κεραλνζηαζίνπ ζα ηξνθνδνηεί ηα κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο λεξνύ θαζώο θαη ηα θσηηζηηθά θαη
ηνπο ξεπκαηνδόηεο ηνπ κεραλνζηαζίνπ.
Γεληθά νη θαηαλαιώζεηο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ δηαθνπηώλ δηαξξνήο θαηά νκάδεο έσο 6 παξνρώλ (αλάινγα κε ηα θνξηία θάζε παξνρήο).
Εηδηθά όκσο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηή (κ/ζ) 230V/230V νη ξεπκαηνδόηεο ζηηο θνλζόιεο ησλ
ζέζεσλ αηκνθάζαξζεο.
Γηα ηηο γξακκέο ζε θσηηζηηθά ζα πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξνη δηαθόπηεο δηαξξνήο.
Θα ηξνθνδνηνύληαη από ηδηαίηεξε γξακκή θάζε 2 ξεπκαηνδόηεο θνλζόιαο ζέζεο αηκνθάζαξζεο.
Οη ξεπκαηνδόηεο ησλ FCU ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηδηαίηεξεο γξακκέο.
Ο πίλαθαο ελδείμεσλ ηεο θάζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κ/ζ 230V/230V, ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν πνπ
ηξνθνδνηεί ν κ/ζ 230V/230V.
Γηα ππνινγηζκνύο θνξηίσλ πηλάθσλ θίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ηζρύο:
Σσλ 4 ξεπκαηνδνηώλ θάζε θνλζόιαο ζέζεο αηκνθάζαξζεο 3 kW (πεξίπνπ ίζε κε κέγηζηε πηζαλή ηζρύ ηεο
ζπζθεπήο αηκνθάζαξζεο) θαη ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνύ θνξηίσλ 1.
Ρεπκαηνδόηε γεληθήο ρξήζεο 0,2 kW θαη ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνύ θνξηίσλ 0,6.
πζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο 0,2 kW.
2.2.4 Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζα πξνβιέπνληαη γηα ρώξνπο αηκνθάζαξζεο θαη εμεηαζηήξην.
Σν ζύζηεκα ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ ζα θαηαζθεπάδεηαη όπσο πηό θάησ:
Γηα ρώξνπο αηκνθάζαξζεο:
Μέζα ζε θάζε θνλζόια ζέζεο αηκνθάζαξζεο ζα ηνπνζεηνύληαη 2 κπάξεο γεηώζεσλ Cu 40mmx3mm ε
θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x4 mm ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηώζεσλ επί ηεο θνλζόιαο, κε η2
δηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία. (Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο πεξηνρήο ζέζεο αηκνθά2
ζαξζεο ζα ζπλδένληαη ζηηο ιήςεηο γεηώζεσλ ηεο θνλζόιαο ηεο κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm
ε θαζεκία).
ηελ ςεπδνξνθή πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ξεπκαηνδνηώλ ησλ θνλζό2
ισλ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώ2
ζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηώζεσλ ησλ θνλζόισλ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία θαη ηα
2
κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα εμεηαζηήξην:
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ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηείηαη γεληθή κπάξα γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα.
2
Η γεληθή κπάξα κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm ζα ζπλδέεηαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από
ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
2.2.5 ρήκαηα

ρήκα 2.2.5.1 – ύλδεζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κε κ/ζ 230V/230V
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ρήκα 2.2.5.2 - Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ρώξνπ αηκνθάζαξζεο

2.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
2.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο 1 Σ θαη 1 D:
ζε θάζε ζέζε αηκνθάζαξζεο,
ζε εμεηαζηήξην ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε γξαθεία ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
2.3.2 ύζηεκα θιήζεο αδειθήο
Θα ηνπνζεηείηαη ζύζηεκα κε απιή θσηνζήκαλζε κεηαμύ θάζε ζέζεο αηκνθάζαξζεο θαη WC ρώξνπ αηκνθάζαξζεο θαη ζηάζεο αδειθώλ.
2.3.3 Σειεόξαζε (TV)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο TV:
ζε ρώξνπο αηκνθάζαξζεο,
ζε αλακνλή,
ζε θαζηζηηθό,
ζε ηξαπεδαξία.
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2.3.4 Ρνιόγηα
Θα ηνπνζεηνύληαη ξνιόγηα αλαινγηθνύ ηύπνπ δηακέηξνπ 25 – 30 cm κε ιεπηνδείθηε:
ζε ρώξνπο αηκνθάζαξζεο,
ζε δηαδξόκνπο (θαηά πξνηίκεζε 2 όςεσλ θαη κε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ 30 m).

2.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2)], θελό
2.4.1 Λήςεηο
Θα ηνπνζεηείηαη 1 ιήςε Ο2 θαη 1 θελνύ:
ζε ρώξνπο αηκνθάζαξζεο ζε θάζε θνλζόια ζέζεο αηκνθάζαξζεο,
ζε εμεηαζηήξην πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο.
2.4.2 Γηαλνκή
Η δηαλνκή ηαηξηθώλ αεξίσλ ζα γίλεηαη κε ζύζηεκα δηαλνκήο κε 2 βαζκίδεο πίεζεο.
Οη ζηαζκνί ειέγρνπ γηα ηα ηαηξηθά αέξηα θαη ην θελό ηεο κνλάδαο αηκνθάζαξζεο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε κεηαιιηθό θηβώηην ζην δηάδξνκν θεληξνβαξηθά ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο πνπ ηξνθνδνηνύλ.
Γηα έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνύ ζηε κνλάδα αηκνθάζαξζεο, ζα ηνπνζεηείηαη
ζηε ζηάζε αδειθώλ πίλαθαο ζεκάησλ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ.
Σα ζήκαηα ηνπ πίλαθα ζεκάησλ ζα απνηεινύληαη από:
Σα πιεξνθνξηαθά ζήκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Σα ζήκαηα θιηληθώλ ζπλαγεξκώλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα δείρλνπλ:
απόθιηζε ηεο πίεζεο ζηηο ζσιελώζεηο ηαηξηθώλ αεξίσλ ζηελ έμνδν βαιβίδαο δηαθνπήο πεξηνρήο, κεγαιύηεξε ηνπ ±20% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο δηαλνκήο,
αύμεζε ηεο απόιπηεο πίεζεο ζε ζσιελώζεηο θελνύ ζηελ είζνδν θύξηαο βαιβίδαο δηαθνπήο, πάλσ από
66 kPa.
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2.4.3 ρήκαηα

ρήκα 2.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα κνλάδα αηκνθάζαξζεο

2.5 Κνλζόια ζέζεο αηκνθάζαξζεο ρώξνπ αηκνθάζαξζεο
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από 1 ζηνηρείν από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm ην
νπνίν:
ζα έρεη κήθνο 1,80 m,
ζα ζηεξεώλεηαη ζηνλ ηνίρν, κε ηε βάζε ηνπ ζε απόζηαζε 1,60 m από ην δάπεδν,
ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
Σν ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
1 θσηηζηηθό άκεζνπ θαη 1 έκκεζνπ θσηηζκνύ 1x18 W θαη 1x58 W αληίζηνηρα θαζώο θαη δηαθόπηε ηνπ θσηηζηηθνύ άκεζνπ θσηηζκνύ (ν δηαθόπηεο ηνπ θσηηζηηθνύ έκκεζνπ θσηηζκνύ ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν
ηνπ ρώξνπ),
4 ξεπκαηνδόηεο από ΔΕΗ – ΗΖ,
2 ιήςεηο γεηώζεσλ,
1 ιήςε Σ θαη 1 D,
1 ιήςε γηα ην ρεηξηζηήξην ηεο θιήζεο αδειθήο,
1 ιήςε O2 θαη 1 θελνύ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ θσηηζηηθώλ θαη ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ην ζηνηρείν ηεο θνλζόιαο κέζα ζε ζηνηρείν αινπκηλίνπ από πξνθίι ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm, ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.
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2.6 Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο
2.6.1 Γεληθά
Σν λεξό ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο:
Θα έρεη αδηάιεηπηε παξνρή γηα 1 θύθιν αηκνθάζαξζεο θαη 1 θύθιν πιπζίκαηνο ησλ ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο πνπ ζα γίλεηαη κε ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζπζθεπώλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Η παξνρή ζα
εμαζθαιίδεηαη από ηελ εγθαηάζηαζε ύδξεπζεο ζε ζπλδπαζκό κε δεμακελή θαη πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα.
Θα πθίζηαηαη επεμεξγαζία ώζηε λα γίλεηαη θαηάιιειν γηα αηκνθάζαξζε.
Θα ηξνθνδνηεί ηηο ζπζθεπέο κε ζσιήλα ζε βξόγρν.
ε θάζε ζέζε αηκνθάζαξζεο ζα ππάξρεη:
σιήλαο παξνρήο λεξνύ από ην βξόγρν πνπ ζα έρεη ην ειάρηζην δπλαηό κήθνο, δηάκεηξν ½΄΄ θαη ζα θέξεη
βάλα ζην άθξν ηνπ.
σιήλαο απνρέηεπζεο πνπ ζα έρεη δηάκεηξν Φ50 mm θαη ζα θέξεη ζηθώλη ηύπνπ U κε ην θάησ κέξνο ηνπ
ζε απόζηαζε ηνπιάρηζην 0,50 m από ην ζηόκην ππνδνρήο ησλ ιπκάησλ. Η απνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ ζπζθεπήο αηκνθάζαξζεο ζην ζηόκην ζα γίλεηαη κε ειεύζεξε πηώζε.
Επίηνηρε ζηδεξνθαηαζθεπή, γαιβαληζκέλε ζε ζεξκό ινπηξό, πνπ ζα πξνζηαηεύεη ηηο αλακνλέο ύδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο ησλ ζπζθεπώλ από θξνύζεηο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο.
Από ην βξόγρν επίζεο ζα ηξνθνδνηείηαη θαη ν ρώξνο ζπληήξεζεο ησλ ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο.
Σα ιύκαηα από ηνπο ρώξνπο κόλσζεο ζα ρισξηώλνληαη πξηλ ηελ απόξξηςή ηνπο ζην θεληξηθό δίθηπν απνρέηεπζεο.
Οη ζσιελώζεηο θαη πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην επεμεξγαζκέλν λεξό (ζσιήλεο, βάλεο θηι) ζα είλαη από
αηνμηθά πιηθά πνπ δελ ζα δηαβξώλνληαη (πιαζηηθό, PVC, PEX θηι).
Οη ζσιήλεο απνρέηεπζεο ζα είλαη από PVC.
2.6.2 Γεμακελή λεξνύ θαη πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα
Η δεμακελή ζα είλαη από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό θαη ζα έρεη:
Αλζξσπνζπξίδα.
Τπνδνρέο γηα ζύλδεζε ησλ ζσιελώζεσλ πιήξσζεο, ηξνθνδνζίαο, ππεξρείιηζεο, θαζώο θαη θξνπλό γηα
ηελ πιήξε εθθέλσζή ηεο.
ύζηεκα εμαεξηζκνύ.
Απηνκαηηζκό ζηάζκεο γηα ηελ εθθίλεζε θαη παύζε ηεο παξνρήο λεξνύ γηα ηελ πιήξσζή ηεο.
πλαγεξκό γηα ζηάζκε ζην θάησ όξην.
Θα ππάξρνπλ 2 πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα παξάιιεια ηνπνζεηεκέλα από ηα νπνία ην έλα ζα είλαη εθεδξηθό.
Σν θάζε πηεζηηθό:
Θα απνηειείηαη από δνρείν θαη αληιία αλνμείδσηα ή από αηνμηθό πιηθό.
Θα έρεη παξνρή λεξνύ 6xV* ππό πίεζε ηνπιάρηζην 5 bar.
Σα πηεζηηθά ζα ιεηηνπξγνύλ ελαιιάμ κε απηόκαην ηξόπν.
2.6.3 ύζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνύ ηξνθνδόηεζεο ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο
2.6.3.1 Γεληθά
Σα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζα πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή θαη ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί από αξκόδην θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό (ε αξκνδηόηεηα
ηνπ νξγαληζκνύ ζα απνδεηθλύεηαη από πηζηνπνηεηηθό), πνπ ζα βεβαηώλνπλ όηη είλαη ζύκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα.
Ο πξνκεζεπηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ππνβάιεη πηζηνπνηεηηθό όηη ηεξεί ηηο αξρέο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ νξζή πξαθηηθή δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα έρεη εθδνζεί από αξκόδην θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό (ε αξκνδηόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ ζα απνδεηθλύεηαη από πηζηνπνηεηηθό).
Σν ζύζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνύ:
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Θα παξέρεη λεξό θαηάιιειν γηά ζπζθεπέο αηκνθάζαξζεο κε κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηεο ζε νπζίεο ζύκθσλα
κε ηα πξόηππα, θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ΑΑΜΘ.
Θα απνηειείηαη από:
Σηο ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο λεξνύ:
θίιηξα κεραληθά,
θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα,
απνζθιεξπληή,
θίιηξα ζσκαηηδίσλ,
ζύζηεκα αληίζηξνθεο όζκσζεο.
Σν θεληξηθό ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ.
2.6.3.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ
θαζώο θαη ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Φίιηξα κεραληθά
Θα ππάξρνπλ 2 ηεκάρηα παξάιιεια ηνπνζεηεκέλα από ηα νπνία ην έλα ζα είλαη εθεδξηθό.
Σν θάζε θίιηξν:
Θα είλαη ηύπνπ άκκνπ πνιιαπιώλ ζηξώζεσλ. Σα πιηθά ησλ δηαθόξσλ ζηξώζεσλ ζα είλαη αλζεθηηθά ζηηο
ηξηβέο θαη δελ ζα πξνζδίλνπλ γεύζε, νζκή ή ρξώκα ζην λεξό.
Θα έρεη ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ, ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ παξνρή, κέρξη 10 κm.
Θα δηαζέηεη δνρείν πνπ:
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αηνμηθό πιηθό πνπ δελ ζα δηαβξώλεηαη,
ζα έρεη πίεζε:
ιεηηνπξγίαο ηελ πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη όρη κηθξόηεξε ησλ 6 bar,
δνθηκήο 50% κεγαιύηεξε από ηελ πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο.
Θα δηαζέηεη απηόκαηε δηαδηθαζία πιπζίκαηνο, κε νγθνκεηξηθό έιεγρν.
Θα έρεη παξνρή λεξνύ 6xV*.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 2 θίιηξσλ ππάξρεη θαηάιιεινο απηνκαηηζκόο πνπ επίζεο ζα δηαζέηεη:
κλήκε γηα ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο,
ηηο απαξαίηεηεο εηζόδνπο θαη εμόδνπο γηα ζπλεξγαζία ηνπ κε ην θεληξηθό ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ.
Φίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα
Θα ππάξρνπλ 2 ηεκάρηα παξάιιεια ηνπνζεηεκέλα από ηα νπνία ην έλα ζα είλαη εθεδξηθό.
Σν θάζε θίιηξν:
Θα πεξηέρεη ελεξγό άλζξαθα κε ζθιεξνύο θόθθνπο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε καθξνδσία θαη ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπ ζηηο ηξηβέο.
Θα δηαζέηεη δνρείν πνπ:
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αηνμηθό πιηθό πνπ δελ ζα δηαβξώλεηαη,
ζα έρεη πίεζε:
ιεηηνπξγίαο ηελ πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη όρη κηθξόηεξε ησλ 6 bar,
δνθηκήο 50% κεγαιύηεξε από ηελ πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο.
Θα δηαζέηεη απηόκαηε δηαδηθαζία πιπζίκαηνο, κε νγθνκεηξηθό έιεγρν.
Θα έρεη παξνρή λεξνύ 6xV*.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 2 θίιηξσλ ππάξρεη θαηάιιεινο απηνκαηηζκόο πνπ επίζεο ζα δηαζέηεη:
κλήκε γηα ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο,
ηηο απαξαίηεηεο εηζόδνπο θαη εμόδνπο γηα ζπλεξγαζία ηνπ κε ην θεληξηθό ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ.
Απνζθιεξπληήο
Ο απνζθιεξπληήο:
Θα είλαη δίδπκνο, ηύπνπ ξεηηλώλ θαηηόλησλ. Οη ξεηίλεο ζα έρνπλ αλζεθηηθόηεηα ζηηο ηξηβέο, νκνηνκνξθία
θόθθσλ θαη ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε κε πόζηκν λεξό.
Θα δηαζέηεη δνρεία πνπ:
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ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αηνμηθό πιηθό πνπ δελ ζα δηαβξώλεηαη,
ζα έρνπλ πίεζε:
ιεηηνπξγίαο ηελ πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη όρη κηθξόηεξε ησλ 6 bar,
δνθηκήο 50% κεγαιύηεξε από ηελ πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο.
Η ιεηηνπξγία ηνπ ζα είλαη απηόκαηε κε νγθνκεηξηθό έιεγρν. Ο απηνκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ επίζεο ζα
δηαζέηεη κλήκε γηά ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαζώο θαη ηηο απαξαίηεηεο εηζόδνπο
θαη εμόδνπο γηα ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ θεληξηθό ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ.
Θα παξάγεη λεξό 0 βαζκώλ ζθιεξόηεηαο.
Θα έρεη παξνρή λεξνύ 6xV*.
Θα δηαζέηεη απηόκαηε δηαδηθαζία αλαγέλλεζεο κε ΝaCl.
Θα έρεη θαηάιιειν κέγεζνο γηα λα εθηειεί ην πνιύ 1 αλαγέλλεζε γηα 16σξε ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία όισλ
ησλ ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο.
Θα ζπλνδεύεηαη από πιαζηηθό δνρείν κε ΝaCl ζε επαξθή πνζόηεηα γηα ηνπιάρηζην 10 αλαγελλήζεηο. Σν
δνρείν ζα έρεη ηηο θαηάιιειεο δηαηάμεηο γηά ηε δεκηνπξγία δηαιύκαηνο ΝaCl θαη γηα ηελ πξόιεςε ππεξρείιηζεο.
Θα δηαζέηεη νπηηθή έλδεημε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην δνρείν NaCl δελ δηαζέηεη επαξθή πνζόηεηα NaCl.
Φίιηξα ζσκαηηδίσλ
Θα ππάξρνπλ 2 ηεκάρηα παξάιιεια ηνπνζεηεκέλα από ηα νπνία ην έλα ζα είλαη εθεδξηθό.
Σν θάζε θίιηξν:
Θα απνηειείηαη από ην αληαιιάμηκν ζηνηρείν ηνπ (θπζίγγην) κε ηε ζήθε ηνπ θαζώο θαη ηε βαιβίδα εμαέξσζήο ηνπ.
Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ηζρπξό αδηαθαλέο αηνμηθό πιηθό.
Θα έρεη ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ, ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ παξνρή, κέρξη 5 κm.
Θα έρεη πίεζε:
ιεηηνπξγίαο ηελ πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη όρη κηθξόηεξε ησλ 6 bar,
δνθηκήο 50% κεγαιύηεξε από ηελ πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο.
Θα έρεη παξνρή λεξνύ 6xV*.
ύζηεκα αληίζηξνθεο όζκσζεο
Σν ζύζηεκα ζα πεξηιακβάλεη 2 αληίζηξνθεο νζκώζεηο ηνπνζεηεκέλεο ζηε ζεηξά θαη ζα ιεηηνπξγεί θαηά ηέηνην
ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη απηόκαηα ε αδηάιεηπηε ηξνθνδόηεζε όισλ ησλ ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο κε
επεμεξγαζκέλν λεξό αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ηεο πξώηεο ή ηεο δεύηεξεο όζκσζεο.
0

Οη κεκβξάλεο ησλ νζκώζεσλ ζα είλαη από πνιπακίδε θαη γηα ζεξκνθξαζία εηζεξρόκελνπ λεξνύ 15 C, ζα
εμαζθαιίδνπλ:
Παξαγσγή επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ 2xV*.
Απόξξηςε δηαιπκέλσλ αιάησλ κεγαιύηεξε από 95%.
Καηαθξάηεζε θνιινεηδώλ, βαθηεξίσλ θαη θάζε είδνπο κηθξννξγαληζκώλ, ζηα επίπεδα πνπ νξίδνληαη, γηα
λεξό ηξνθνδόηεζεο ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο, από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηελ ΑΑΜΘ.
Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη:
Αληιίεο ςειήο πίεζεο πνιπβάζκηεο από αλνμείδσην ράιπβα ηνπιάρηζηνλ 316.
Εμνπιηζκό γηά πιύζηκν θαη απνζηείξσζε ησλ κεκβξαλώλ ησλ νζκώζεσλ θαζώο θαη ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο λεξνύ ζηηο ζπζθεπέο αηκνθάζαξζεο.
Απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο πνπ:
Θα πεξηιακβάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνύο (κεηξεηέο, ελδείμεηο, πξνζηαζίεο, ζπλαγεξκνύο
γηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ιεηηνπξγίαο), ηνπιάρηζην γηα ηε ξνή, ηελ αγσγηκόηεηα θαη ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ.
Θα έρεη δπλαηόηεηα επηινγήο ιεηηνπξγίαο:
θαη ησλ 2 νζκώζεσλ ζηε ζεηξά,
ηεο πξώηεο όζκσζεο,
ηεο δεύηεξεο όζκσζεο.
Θα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο εηζόδνπο θαη εμόδνπο γηα ζπλεξγαζία ηνπ κε ην θεληξηθό ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ.
*

Με V ζπκβνιίδεηαη ε παξνρή λεξνύ ζε lit/h θαηά ηελ ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζπζθεπώλ
αηκνθάζαξζεο.
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Κεληξηθό ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ
Σν θεληξηθό ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ζα απνηειείηαη από:
Κεληξηθό πίλαθα απηνκαηηζκνύ κε ςεθηαθή νζόλε επηθνηλσλίαο, πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν επεμεξγαζίαο λεξνύ.
Ηιεθηξνληθό ππνινγηζηή πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζηε ζηάζε αδειθώλ.
Ο πίλαθαο απηνκαηηζκνύ ζα δηαζέηεη ςεθηαθή νζόλε όπνπ ζα εκθαλίδνληαη κελύκαηα ζηα Ειιεληθά γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία, βιάβεο, πξνεηδνπνηήζεηο θαη ελέξγεηεο ζην ζύζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνύ. Μέζσ ηεο νζόλεο
ζα κπνξεί λα γίλεηαη κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο
λεξνύ (γηα όζεο από απηέο δηαζέηνπλ ηέηνηα δπλαηόηεηα).
Σα δηάθνξα κελύκαηα ζηελ νζόλε ηνπ πίλαθα απηνκαηηζκνύ ζα εκθαλίδνληαη θαη ζηελ νζόλε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Επίζεο θαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ζα κπνξεί λα γίλεηαη κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ.
2.6.4 ηνηρεία ππνινγηζκνύ εγθαηάζηαζεο αηκνθάζαξζεο
Γηα ην ζρεδηαζκό ηεο εγθαηάζηαζεο δίλνληαη ελδεηθηηθά ηα πηό θάησ ηερληθά ζηνηρεία:
Πίεζε λεξνύ ζηελ είζνδν:
ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ 3 – 6 bar,
ηεο ζπζθεπήο αηκνθάζαξζεο (πζΑηκ) 1,5 – 5 bar.
Καηαλάισζε λεξνύ πζΑηκ:
θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία 30 – 50 lit/h,
θαηά ηελ ιεηηνπξγία πιπζίκαηνο 60 – 100 lit/h.
Δηάξθεηα θύθινπ:
αηκνθάζαξζεο 4 h.
πιπζίκαηνο πζΑηκ 15 min.
Σαρύηεηα λεξνύ ζε βξόγρν δηαλνκήο λεξνύ ζε πζΑηκ κεγαιύηεξε ησλ 2 m/s.
Ηιεθηξηθή ηζρύο:
πηεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο δεμακελήο 1,5 – 2,5 kW,
θίιηξνπ (κεραληθνύ, ελεξγνύ άλζξαθα, ζσκαηηδίσλ) 5 W,
ζπζηήκαηνο δηπιήο αληίζηξνθεο όζκσζεο 3 – 4 kW,
πζΑηκ 2,5 – 3 kW.
Παξνρή λεξνύ:
θίιηξνπ (κεραληθνύ, ελεξγνύ άλζξαθα, ζσκαηηδίσλ) θαη απνζθιεξπληή: 6xV,
πξώηεο ζπζθεπήο όζκσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηπιήο αληίζηξνθεο όζκσζεο 3xV,
δεύηεξεο ζπζθεπήο όζκσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηπιήο αληίζηξνθεο όζκσζεο 2xV,
ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ θαηά ηε ιεηηνπξγία πιπζίκαηνο ησλ πζΑηκ 2xV.
Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο λεξνύ ηέηνηα ώζηε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εγθαηάζηαζε ύδξεπζεο λα εμαζθαιίδεη
επάξθεηα λεξνύ γηά 1 θύθιν θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη 1 θύθιν πιπζίκαηνο όισλ ησλ πζΑηκ (κεηά από
θάζε θύθιν αηκνθάζαξζεο αθνινπζεί θαη θύθινο πιπζίκαηνο ησλ πζΑηκ):
(4 h)x(3xV)+(0,25 h)x(6xV)
2.6.5 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ζπζθεπώλ επεμεξγαζίαο λεξνύ
Έζησ κνλάδα αηκνθάζαξζεο κε 10 πζΑηκ κε θαηαλάισζε λεξνύ 30 (lit/h)/ πζΑηκ.
Παξνρή λεξνύ:
ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ πζΑηκ:
(10 πζΑηκ)x[(30 lit/h)/ πζΑηκ] = 300 lit/h.
ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ θαηά ηε ιεηηνπξγία πιπζίκαηνο ησλ πζΑηκ:
(2x300 lit/h) = 600 lit/h,
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ηεο δεύηεξεο θαηά ζεηξά όζκσζεο:
(2x300 lit/h) = 600 lit/h,
ηεο πξώηεο θαηά ζεηξά όζκσζεο:
(3x300 lit/h) = 900 lit/h,
ηνπ θίιηξνπ (κεραληθνύ, ελεξγνύ άλζξαθα, ζσκαηηδίσλ) θαη ηνπ απνζθιεξπληή:
(6x300 lit/h) = 1800 lit/h,
ηνπ πηεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο:
(6x300 lit/h) = 1800 lit/h.
Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο λεξνύ:
(4 h)x(3x300 lit/h)+(0,25 h)x(6x300 lit/h) = 4050 lit
2.6.6 ρήκαηα

ρήκα 2.6.6.1 Δπεμεξγαζία λεξνύ ηξνθνδόηεζεο ζπζθεπώλ αηκνθάζαξζεο
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3 ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΜΔΘ) ή ΜΟΝΑΓΑ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ (ΜΔ)
ή ΜΟΝΑΓΑ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ (ΜΑΦ) ή ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΧΡΧΝ (ΜΠ)
3.1 Κιηκαηηζκόο
3.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
ε απνζήθεο (θαζαξώλ θαη γεληθήο ρξήζεο) θαη ρώξν αθαζάξησλ δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε.
ε απνδπηήξηα, θνηλόρξεζην WC θαη αηνκηθήο ρξήζεο WC (WC κε όια ηα είδε πγηεηλήο ζηνλ ίδην ρώξν), δελ
ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε. Εάλ όκσο νη ρώξνη απηνί έρνπλ εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, ζα ζεξκαίλνληαη κε
ζεξκαληηθά ζώκαηα πνπ ζα έρνπλ επίπεδεο επηθάλεηεο (γηα εύθνιν θαζαξηζκό ηνπο).
ε ππόινηπνπο ρώξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ινπηξνύ αζζελώλ) ζα γίλεηαη θιηκαηηζκόο κε θεληξηθή
θιηκαηηζηηθή κνλάδα (ΚΚΜ) πνπ ζα πξνζάγεη θαηάιιεια επεμεξγαζκέλν λσπό αέξα θαη κε κεηαζεξκαληηθά
(κ/ζ) ζηνηρεία (γηα ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ).
Θα ηνπνζεηείηαη ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν γηα θάζε:
ρώξν κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ [(θάζε ρώξν θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ)],
νκάδα ρώξσλ από ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηεο κνλάδαο, κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπο (νκάδα εζσηεξηθώλ ρώξσλ, νκάδα ρώξσλ κε εμσηεξηθά θνπθώκαηα ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θηι).
3.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
Η ζεξκνθξαζία ησλ απνδπηεξίσλ, ηνπ θνηλόρξεζηνπ WC θαη ησλ αηνκηθήο ρξήζεο WC (γηα ηνλ ππνινγηζκό
0
ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ) ζα ιακβάλεηαη 22 C.
Η ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ησλ ππόινηπσλ θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ζε ςύμε θαη
ζε ζέξκαλζε ζα ιακβάλεηαη αληίζηνηρα γηα ηνπο:
0
0
ρώξνπο θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ) 24 C – 50% θαη 26 C – 55%,
0
0
ππόινηπνπο ρώξνπο 24 C – 50% θαη 22 C – 60%.
3.1.3 Αεξηζκόο
ε απνζήθε θαζαξώλ ζα ππάξρεη κόλν πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 5 αιιαγέο/h ηνπ αέξα κέζσ
ζηνκίνπ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα (ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ ζα πεξηέρεη απόιπην θίιηξν
θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822).
ε απνζήθε γεληθήο ρξήζεο θαη απνδπηήξηα ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 5 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε ρώξν αθαζάξησλ ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
3

ε θνηλόρξεζην WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 60 m /h πάλσ από θάζε ιεθάλε, ληνπζηέξα θαη νκάδα
νπξεηεξίσλ.
3

ε αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 90 m /h.
ε ρώξνπο πνπ δηαζέηνπλ αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα, ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη
5 αιιαγέο/h ηνπ αέξα, κέζσ ζηνκίνπ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα (ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ
ζα πεξηέρεη απόιπην θίιηξν θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822) θαη απαγσγή ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο, θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηα WC.
ε ρώξν θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ):
Θα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 90%
ηεο πξνζαγσγήο.
Η πξνζαγσγή αέξα ζα γίλεηαη κέζσ ζηνκίσλ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα (ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822).
Η απαγσγή αέξα, ζα γίλεηαη κέζσ ζηνκίσλ, πιεζίνλ ηνπ δαπέδνπ πίζσ από ηηο θιίλεο (ζεξκνθνηηίδεο).
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ε ρώξν κόλσζεο [ρώξνο όπνπ λνζειεύνληαη αζζελείο (πξόσξα) κε κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο] ζα ππάξρεη
απαγσγή αέξα ίζε κε ην 120% ηεο πξνζαγσγήο θαη γηα ηα ππόινηπα όπσο ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα κέζσ ζηνκίσλ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα
(ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822).ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 5 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, εθηόο ησλ δηαδξόκσλ, ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο.
Οη πνζόηεηεο ηνπ απαγόκελνπ αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ρώξν αθαζάξησλ, θνηλόρξεζην WC θαη δηαδξόκνπο, ζα είλαη ηέηνηεο, ώζηε ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο λα ππάξρεη ηζνδύγην
κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνζαγόκελνπ θαη ηνπ απαγόκελνπ αέξα.
3.1.4 Γηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
Η απαγσγή αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, ρώξν αθαζάξησλ θαη WC
(θνηλόρξεζην θαη αηνκηθήο ρξήζεο) ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα
απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
Η απαγσγή αέξα από ην ρώξν κόλσζεο ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
3.1.5 Θόξπβνο
Η ζηάζκε ζνξύβνπ δελ ζα μεπεξλάεη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη ρώξν ζεξκνθνηηίδσλ πξνώξσλ ηα 40 db
θαη ζηνπο ρώξνπο θιηλώλ θαη ππλνδσκάηην πξνζσπηθνύ ηα 35 db.
3.1.6 Δμαξηήκαηα ΚΚΜ
Η ΚΚΜ ζα θέξεη:
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
ζεξκαληηθό ζηνηρείν,
ςπθηηθό ζηνηρείν,
πγξαληήξα αηκνύ,
αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ),
ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002),
ερναπνζβεζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα,
ερναπνζβεζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε,
Γηα πεξηνρέο όπνπ ε ειάρηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ππνινγηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, είλαη κη0
θξόηεξε ησλ 0 C ζα πξνβιέπεηαη ζηελ είζνδν ηνπ λσπνύ αέξα ζηνλ ελαιιάθηε πξνζεξκαληηθό ζηνηρείν πνπ
0
ζα εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα πξηλ ηνλ ελαιιάθηε 0 C (γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνύ
πάγνπ επί ησλ πιαθώλ ηνπ ελαιιάθηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ).
3.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
3.1.7.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο θιηλώλ
(ζεξκνθνηηίδσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην ςπθηηθό ζηνηρείν, ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο
λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 50%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε ρώξν θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ
ζηνηρείν πνπ ηνπ αληηζηνηρεί ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο
0
24 C).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από θάζε νκάδα ρώξσλ πνπ ηεο αληηζηνηρεί ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν (νκάδα ρώξσλ κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ) ν ειεγθηήο
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ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηεο αληηζηνηρεί ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ ηεο λα δηα0
ηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 24 C).
3.1.7.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη
0
ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμεξρόκελνπ αέξα λα είλαη 16 C.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο θιηλώλ
(ζεξκνθνηηίδσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ηνλ πγξαληήξα ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο λα
δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 55%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε ρώξν θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ
ζηνηρείν πνπ ηνπ αληηζηνηρεί ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο
0
26 C).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από θάζε νκάδα ρώξσλ πνπ ηεο αληηζηνηρεί ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν (νκάδα ρώξσλ κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ) ν ειεγθηήο
ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηεο αληηζηνηρεί ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ ηεο λα δηα0
ηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 22 C).
3.1.7.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
Μέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο πίεζεο ζηα θίιηξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηεο ΚΚΜ ν ειεγθηήο ζα ειέγρεη
ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλεκηζηήξσλ αληίζηνηρα.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ηαρύηεηαο αέξα ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα επηδξά
ζηνλ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ
αλεκηζηήξα ώζηε ε παξνρή ηνπ ώζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ.
3.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
3.1.8.1 Γεληθά
Πην θάησ ν όξνο:
ζεξκνθξαζία αέξα αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ αέξα.
ελαιιάθηεο αλαθέξεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα.
ην πην θάησ ππόδεηγκα ππνινγηζκνύ:
Σα είδε ρώξσλ, νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα θνξηία ηνπο είλαη ελδεηθηηθά θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πνιύ
από ηνπο θαηά πεξίπησζε ζρεδηαζκνύο.
Δελ ειήθζεζαλ ππ’ όςε ηα ιαλζάλνληα θνξηία ησλ ρώξσλ (ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο από άηνκα)
ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αηζζεηά θαη ζπλεπώο ηεο πξαθηηθά ακειεηέαο επίδξαζήο
ηνπο ζηνπο ππνινγηζκνύο.
3.1.8.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
Παξνρέο αέξα θαη ζηόκηα
α/α

ρώξνο

1

εκβαδόλ
δαπέδνπ
(m2)
όγθνο
(m3)
αέξαο
(αιιαγέο/h)
λσπόο
αέξαο1
(m3/h)
αηζζεηό
ςπθηηθό
θνξηίν2
(kc/h)

2
3
4

5

ρώξνο
θιηλώλ ή
ζεξ/ηίδσλ
40

ζηάζε
αδειθώλ

δηάδξνκνο

ρώξνο
αθαζάξησλ
5

θνηλόρξεζην
WC
10

γξαθείν
ηαηξώλ

θαζηζηηθό

20

γξαθείν
πξντζηακέλεο
6

8

10

16

120

24

60

18

15

30

30

48

10

5

5

5

10

5

5

1200

120

300

90

-----

-----

150

240

3428

360

571

218

-----

-----

447

667
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α/α

ρώξνο

6

λσπόο
αέξαο3
(m3/h)
λσπόο
αέξαο4
(m3/h)
δηαζηάζεηο
ζηνκίσλ
(mmxmm)
νλνκαζηηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
πιήζνο
ζηνκίσλ
ιόγνο
ι
ηειηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
παξνρή
ζηνκίσλ
απαγόκελνπ
αέξα5
(m3/h)

7

8

9

10
11
12

13

ρώξνο
θιηλώλ ή
ζεξ/ηίδσλ
1182

ζηάζε
αδειθώλ

δηάδξνκνο

ρώξνο
αθαζάξησλ
-----

θνηλόρξεζην
WC
-----

γξαθείν
ηαηξώλ

θαζηζηηθό

197

γξαθείν
πξντζηακέλεο
75

124

154

230

1200

124

300

90

-----

-----

154

240

457x457

305x305

305x305

305x305

-----

-----

305x305

305x610

4x340 =
1360

1X150 =
150

2x150 =
300

1x150 =
150

-----

-----

1x150 =
150

1x300 =
300

4

1

2

1

-----

-----

1

1

0,88

0,88

0,88

0,88

-----

-----

0,88

0,88

4x299 =
1196

1x132 =
132

2x132 =
264

1x132 =
132

-----

-----

1x132 =
132

1x264 =
264

1076

119

-----

119

150

300

119

238

1

Nσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο/h ηνπ αέξα
ηνπ ρώξνπ. Η πξνζαγσγή ηνπ αέξα γηα ρώξν αθαζάξησλ θαη θνηλόρξεζην WC ζα γίλεηαη έκκεζα από
ηνπο γύξσ ρώξνπο κε ζηόκην ζηελ πόξηα.

2

Λακβάλεηαη αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν από:
2
2
ζπζθεπέο 40 (kc/h)/m γηα ην ρώξν θιηλώλ θαη ην ρώξν ζεξκνθνηηίδσλ, 30 (kc/h)/m γηα ηε ζηάζε αδει2
2
θώλ, 0 (kc/h)/m γηα ην δηάδξνκν, 30 (kc/h)/m γηα ην γξαθείν πξντζηακέλεο θαη ην γξαθείν ηαηξώλ θαη
2
10 (kc/h)/m γηα ην θαζηζηηθό,
άηνκα 60 (kc/h)/άηνκν,
2
θσηηζηηθά γεληθνύ θσηηζκνύ 0,05 (kc/h)/(m xlux) (ε έληαζε θσηηζκνύ ιακβάλεηαη 300 lux).

3

Νσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ην αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
0
Παξνρή m /h = (αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν kc/h)/[0,29x[(ζεξκνθξαζία ρώξνπ 24 C)–(ζεξκνθξαζία εμόδνπ
0
από ην ςπθηηθό ζηνηρείν 14 C)]].

4

Νσπόο αέξαο πνπ επηιέγεηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο. Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο παξνρέο
ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

5

Η παξνρή ζηνκίσλ ηνπ απαγόκελνπ αέξα ιακβάλεηαη γηα:
ρώξν αθαζάξησλ ίζε κε ηελ παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζε 10 αιιαγέο ηνπ αέξα ηνπ ρώξνπ,
3
θνηλόρξεζην WC 60 m /h γηα θάζε ιεθάλε, ληνπζηέξα θαη νκάδα νπξεηεξίσλ,
δηάδξνκν κεδεληθή (κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν ππόδεηγκα) ώζηε ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο λα
ππάξρεη ηζνδύγην κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνζαγόκελνπ θαη ηνπ απαγόκελνπ αέξα,
ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ίζε κε ην 90% ηεο παξνρήο ηνπ πξνζαγόκελνπ.

εκείσζε 1:
Παξνρή πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
1196+132+264+132+132+264 = 2120 m /h.
Παξνρή απαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
1076+119+119+150+300+119+238 = 2121 m /h.
εκείσζε 2: Η επηινγή ησλ ζηνκίσλ πξνζαγόκελνπ αέξα (πνπ ζα είλαη νξηδόληηαο δηάρπζεο θαη πνπ όια ζα
πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 ζύκθσλα κε ΕΝ 1822) γίλεηαη όπσο πην θάησ:
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Με βάζε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα γηα όινπο ηνπο ρώξνπο επηιέγνληαη ζηόκηα ηέηνηα
ώζηε ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή λα εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα.
Γηα έλαλ από ηνπο ρώξνπο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ην ρώξν θιηλώλ ή ζεξκνθνηηίδσλ επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή ίζε (πξνζεγγηζηηθά) κε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.
Τπνινγίδεηαη ν ιόγνο ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, έζησ ίζνο κε ι.
Γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή κε ιόγν πξνο ηελ νλνκαζηηθή ίζν κε ι.
εκείσζε 3: Γηα όια ηα ζηόκηα ιακβάλεηαη ίδηνο ιόγνο ι ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, γηαηί έηζη
κε δεδνκέλν όηη όια ηα ζηόκηα ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή ηνπο εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα θαη ζηελ
ηειηθή παξνρή ζα εκθαλίδνπλ παξόκνηα πηώζε πίεζεο αέξα, νπόηε:
δελ ζα ππάξρεη αλάγθε αξρηθήο ξύζκηζήο ηνπο κε δηαθξάγκαηα γηα επίηεπμε ηεο ηειηθήο παξνρήο (ελέξγεηα
όρη ζσζηή γηα δηαηήξεζε ηεο ηειηθήο παξνρήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ),
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζα ππάξρεη νκνηόκνξθε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ ησλ ζηνκίσλ κε ζπλέπεηα:
ίδην απαηηνύκελν ρξόλν αιιαγήο ηνπο,
δηαηήξεζε ζε όια ηα ζηόκηα ηεο ηειηθήο παξνρήο, κέζσ ηνπ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηεο ΚΚΜ (ζα εκθαλίδεηαη ζε όια ίδηα αύμεζε ηεο πηώζεο πίεζεο αέξα).
3.1.8.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
3.1.8.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 36 C θαη πγξαζία 15 gr/kg (grammes λεξνύ αλά kg μεξνύ αέξα).
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
24 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
0
36-0,25x(36-24)/(2120/2121) = 33 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
15 gr/kg (gr αλά kg μεξνύ αέξα).
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
17 kc/kg (kc αλά kg μεξνύ αέξα).
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
0
14 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
9,5 gr/kg.
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
9 kc/kg.
Θζρύο ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ:
1,2x2120x(17-9) = 20352 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
0
0
7 C/12 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
3
0,001x 20352/(12-7) = 4,1 m /h
3.1.8.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 0 C θαη πγξαζία 3,3 gr/kg.
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε) πεξίπνπ:
0
(22+26)/2 = 24 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
0
0+0,25x(24-0)/(2120/2121) = 6 C.
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Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
3,3 gr/kg.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
3,3 gr/kg.
Θζρύο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ:
0,29x2120x(16-6) = 6148 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
0
0
80 C/70 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
3
0,001x 6148/(80-70) = 0,6 m /h
3.1.8.3.3 Τγξαληήξαο
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
11,3 gr/kg.
Παξνρή αηκνύ από ηνλ πγξαληήξα:
0,0012x2120x(11,3-3,3) = 20 kg/h.
3.1.8.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
Ηζρύο θαη παξνρή λεξνύ γηα κ/ζ ζηνηρεία
α/α

ρώξνο

1

Θεξκηθέο απώιεηεο
ρώξσλ
(kc/h)
Παξνρή αέξα
(m3/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ1
(0C)
Θζρύο κ/ζ2
(kc/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ3
(0C)
Θζρύο κ/ζ4
(kc/h)
Σειηθή Θζρύο κ/ζ5
(kc/h)
Παξνρή λεξνύ ζε κ/ζ6
(m3/h)

2
3

4
5

6
7
8

ρώξνο θιηλώλ ή
ζεξκνθνηηίδσλ
694

νκάδα ρώξσλ 1

νκάδα ρώξσλ 2

382

345

1196

528

396

28

24,5

25

4162

1302

1033

24

24

24

3468

1531

1148

4162

1531

1148

0,4

0,2

0,1

1

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
0
0
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν C = [ζεξκνθξαζία ρώξνπ (26 C γηα ην ρώξν θιηλώλ ή
0
ζεξκνθνηηίδσλ θαη 22 C γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο)]+[ζεξκηθέο απώιεηεο ρώξνπ (σλ) kc/h]/[0,29x (πα3
ξνρή αέξα ρώξνπ (σλ) m /h)].

2

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
0
ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ C)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ηνλ πγξαληήξα 16 C)].

3

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
0
Λακβάλεηαη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία ησλ ρώξσλ 24 C.

4

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
0
ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ 24 C)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν 14 C)].
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5

Σειηθή ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο ηζρείο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

6

Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
0
Παξνρή λεξνύ m /h = 0,001x(ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ kc/h)/[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ λεξνύ 80 C)–
0
(ζεξκνθξαζία εηζόδνπ λεξνύ 70 C)].

εκείσζε: Επηιέρηεθε ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν:
γηα ην ρώξν θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ) (ρώξνο κε ηδηαίηεξε απαίηεζε γηα ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ),
γηα ηελ νκάδα ρώξσλ 1, ηε ζηάζε αδειθώλ, ην δηάδξνκν θαη γξαθείν πξντζηακέλεο (εζσηεξηθνί ρώξνη θαη
ζπλεπώο κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο),
γηα ηελ νκάδα ρώξσλ 2, ην γξαθείν γηαηξώλ θαη ην θαζηζηηθό (εμσηεξηθνί ρώξνη κε ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκό
θαη ζπλεπώο κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο).
3.1.8.4 Τπνινγηζκόο (ελδεηθηηθόο) καλνκεηξηθνύ ύςνπο αλεκηζηήξσλ
εκείσζε: Η πηώζε πίεζεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ πνπ ιήθζεθε πην θάησ ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Η πηώζε πίεζεο ζηα ππόινηπα εμαξηήκαηα κπνξεί πξνζεγγηζηηθά λα ιακβάλεηαη ίδηα θαη γηα άιια
παξόκνηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ.
3.1.8.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
25

αεξαγσγόο
αλαξξόθεζεο
30

αεξαγσγόο
πξνζαγσγήο
50

ερναπναζβεζηήξαο
150

κ/ζ
ζηνηρείν

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

80

ξπζκηζηηθό δηάθξαγκα
5

ζηόκην
πξνζαγσγήο1
500

ζπλνιηθή

860

Πηώζεο πίεζεο (Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
πξνθίιηξν G41
250
1

ελαιιάθηεο
αεξα - αέξα
150

ζεξκαληηθό
ζηνηρείν
100

ςπθηηθό
ζηνηρείν
200

ζαθόθηιηξν F91

ζπλνιηθή

450

1150

Η πηώζε πίεζεο αλαθέξεηαη ζε αθάζαξην θίιηξν έηνηκν γηα αιιαγή.

Ύςνο = 860+1150 = 2110 Pa.
3.1.8.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
20

αεξαγσγόο
απαγσγήο

ερναπνζβεζηήξαο

50

150

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό
δηάθξαγκα

αεξαγσγόο
απόξξηςεο

ζηόκην
απόξξηςεο

ζπλνιηθή

5

40

25

310

Πηώζεο πίεζεο (Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ελαιιάθηεο
αέξα - αέξα
150

ζπλνιηθή
150

Ύςνο = 310+150 = 460 Pa.
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3.1.9 ρήκαηα

ρήκα 3.1.9.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ ΜΔΘ ή ΜΔ ή ΜΑΦ ή ΜΠ
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
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ρήκα 3.1.9.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα ΜΔΘ ή ΜΔ ή ΜΑΦ ή ΜΠ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
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3.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
3.2.1 Φσηηζκόο
Σα θσηηζηηθά γεληθά ζα είλαη θζνξηζκνύ θαη ζα θέξνπλ:
ε ρώξνπο θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ) γπάιηλν αληηζακβσηηθό θάιπκκα κε ιεία επηθάλεηα θαη ζα έρνπλ βαζκό
ζηεγαλόηεηαο IP54.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πιαζηηθό πξηζκαηηθό θάιπκκα.
Ο θσηηζκόο ζα γίλεηαη:
Σσλ ρώξσλ θιηλώλ (όρη ζεξκνθνηηίδσλ) κε θσηηζηηθά νξνθήο θαη κε 1 θσηηζηηθό άκεζνπ θαη 1 έκκεζνπ
θσηηζκνύ 1x18 W θαη 1x58 W αληίζηνηρα ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
Σσλ απνδπηήξησλ θαη θνηλόρξεζησλ WC κε θσηηζηηθά νξνθήο θαη κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ
από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ αηνκηθήο ρξήζεο WC κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ ππόινηπσλ ρώξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρώξσλ ζεξκνθνηηίδσλ) κε θσηηζηηθά νξνθήο.
Θα ηνπνζεηείηαη επηπιένλ ηνπ γεληθνύ θσηηζκνύ:
Σνπηθόο θσηηζκόο ζε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο κε θσηηζηηθό 1 x18 W.
Φσηηζκόο νδεύζεσλ δηαθπγήο κε θσηηζηηθά ελδείμεσλ εμόδνπ 1x8 W κε βαζκό ζηεγαλόηεηαο IP65 θαη
ζπζζσξεπηή Ni – Cd κε δηάξθεηα εθθόξηηζεο 3 h.
Η έληαζε θσηηζκνύ από ηα θσηηζηηθά νξνθήο ζα είλαη:
500 lux ζε ρώξνπο θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ), γξαθεία θαη ρώξνπο εξγαζίαο,
200 lux ζε ππόινηπνπο ρώξνπο.
Η έληαζε θσηηζκνύ ζε ρώξνπο θιηλώλ (όρη ζεξκνθνηηίδσλ) ζα είλαη ξπζκηδόκελε.
3.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
Θα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο:
ε ρώξνπο θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ):
ε θάζε θνλζόια θιίλεο ΜΕΘ ή ΜΕ ή ΜΑΦ (ζεξκνθνηηίδαο ΜΠ) 24 (8).
ε επνπηεία αζζελώλ (πξνώξσλ) 4.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε ζηάζε αδειθώλ, εξγαζηήξην θαη ρώξν ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ:
ε θάζε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε γξαθεία:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε office θαγεηνύ:
ε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
ε ζέζε ζπζθεπήο πνπ ηξνθνδνηείηαη από ξεπκαηνδόηε 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε ππλνδσκάηην πξνζσπηθνύ:
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο 2.
ε ζέζε TV 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1.
ε αλακνλή θαη θαζηζηηθό:
ε θάζε ζέζε TV 1.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε απνζήθεο, απνδπηήξηα θαη ρώξν αθαζάξησλ πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ 1 ζε θάζε ρώξν.
ε δηάδξνκνπο 1 θάζε 15 m, κε ειάρηζην αξηζκό 1.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ 1 θάζε 2 m.
Δελ ζα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο ζε WC.
3.2.3 Ζιεθηξηθέο παξνρέο
Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θνξηίσλ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 πίλαθεο κε παξνρή ν πξώηνο από ΔΕΗ – ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (ΗΖ) θαη ν δεύηεξνο από ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο (UPS).
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Ο πίλαθαο από UPS ζα ηξνθνδνηεί:
Σν 30% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο ζε θάζε ρώξν θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ).
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο (ζεξκνθνηηίδαο).
ηελ επνπηεία αζζελώλ (πξνώξσλ).
Γεληθά νη θαηαλαιώζεηο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ δηαθνπηώλ δηαξξνήο θαηά νκάδεο έσο 6 παξνρώλ (αλάινγα κε ηα θνξηία θάζε παξνρήο).
Εηδηθά όκσο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηή (κ/ζ) 230V/230V:
Οη ξεπκαηνδόηεο ησλ ρώξσλ θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ):
ηηο θνλζόιεο ησλ θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ).
ηελ επνπηεία αζζελώλ (πξνώξσλ).
Σα θσηηζηηθά ζηηο θνλζόιεο ησλ θιηλώλ.
Γηα ηηο γξακκέο ζε θσηηζηηθά ζα πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξνη δηαθόπηεο δηαξξνήο.
Θα ηξνθνδνηνύληαη από Θδηαίηεξε γξακκή:
Κάζε 4 ξεπκαηνδόηεο θνλζόιαο θιίλεο (ζεξκνθνηηίδαο).
Οη ξεπκαηνδόηεο ηεο επνπηείαο αζζελώλ ρώξνπ θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ) πνπ ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ
πίλαθα από:
ΔΕΗ – ΗΖ.
UPS.
Ο πίλαθαο ελδείμεσλ ηεο θάζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κ/ζ 230V/230V, ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν πνπ
ηξνθνδνηεί ν κ/ζ 230V/230V.
Σν UPS ζα έρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο επί 1½ h (ππό πιήξεο θνξηίν).
Γηα ππνινγηζκνύο θνξηίσλ πηλάθσλ θίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνύ θνξηίσλ 0,6 θαη
ηζρύο:
Ρεπκαηνδόηε:
Κνλζόιαο θιίλεο 0,15 kW.
Κνλζόιαο ζεξκνθνηηίδαο 0,3 kW.
Επνπηείαο αζζελώλ (πξνώξσλ) ρώξνπ θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ) 0,3 kW.
Κιίβαλνπ 3 kW.
Γεληθήο ρξήζεο 0,2 kW.
πζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο 0,2 kW.
3.2.4 Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζα πξνβιέπνληαη γηα ρώξνπο θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ).
Σν ζύζηεκα ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ γηα θάζε ρώξν ζα θαηαζθεπάδεηαη όπσο πηό θάησ:
Μέζα ζε θάζε θνλζόια θιίλεο (ζεξκνθνηηίδαο) ζα ηνπνζεηνύληαη 2 κπάξεο γεηώζεσλ Cu 40mmx3mm ε
θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V2
K 1x4 mm ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηώζεσλ επί ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θα2
ιώδην H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία. [Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο πεξηνρήο θιίλεο (ζεξκνθνηηίδαο) ζα ζπλ2
δένληαη ζηηο ιήςεηο γεηώζεσλ ηεο θνλζόιαο ηεο κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία].
ηελ ςεπδνξνθή πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ξεπκαηνδνηώλ ησλ θνλζόισλ
2
κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία θαζώο θαη νη γεηώζεηο ησλ ππόινηπσλ ξεπκαηνδνηώλ
2
ηνπ ρώξνπ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm ε θαζεκία
θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηώζεσλ ησλ θνλζόισλ κε ηδηαίηεξν θα2
ιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία, ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K
2
2
1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm γηα
ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ
ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
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3.2.5 Ζιεθηξηθέο αληηζηάζεηο δαπέδσλ
Σν ειαζηηθό θάιπκκα δαπέδνπ θάζε ρώξνπ θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ) ζα έρεη:
Γηα ηελ αληίζηαζή ηνπ σο πξνο γε R2:
10 KΧ < ηηκέο R2,
50 KΧ < κέζνο όξνο ηηκώλ R2 .
Γηα ηελ επηθαλεηαθή αληίζηαζή ηνπ R3 :
10 KΧ < ηηκέο R3 < 5 ΜΧ,
25 KΧ < κέζνο όξνο ηηκώλ R3 < 1 ΜΧ.
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3.2.6 ρήκαηα

ρήκα 3.2.6.1 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ ΜΔΘ ή ΜΔ ή ΜΑΦ κε 2 θιίλεο
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ρήκα 3.2.6.2 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ – UPS ΜΔΘ ή ΜΔ ή ΜΑΦ κε 2 θιίλεο
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ρήκα 3.2.6.3 – Γηάηαμε ξεπκαηνδνηώλ ζε θνλζόια θιίλεο ΜΔΘ ή ΜΔ ή ΜΑΦ

ρήκα 3.2.6.4 – Γηάηαμε ξεπκαηνδνηώλ ζε θνλζόια θιίλεο ΜΠ
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ρήκα 3.2.6.5 – ύλδεζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κε κ/ζ 230V/230V
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ρήκα 3.2.6.6 – Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ρώξνπ θιηλώλ ΜΔΘ ή θιηλώλ ΜΔ ή θιηλώλ ΜΑΦ
ή ζεξκνθνηηίδσλ ΜΠ

3.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
3.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο:
2 D ζε θάζε θνλζόια θιίλεο (ζεξκνθνηηίδαο),
1 Σ θαη 1 D:
ζε επνπηεία αζζελώλ (πξνώξσλ) ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο,
ζε γξαθεία ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
3.3.2 ύζηεκα θιήζεο αδειθήο
Θα ηνπνζεηείηαη ζύζηεκα κε απιή θσηνζήκαλζε κεηαμύ θιηλώλ θαη επνπηείαο αζζελώλ.
3.3.3 Σειεόξαζε (TV)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο TV:
ζε ππλνδσκάηην πξνζσπηθνύ,
ζε αλακνλή,
ζε θαζηζηηθό.
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3.3.4 Ρνιόγηα
Θα ηνπνζεηνύληαη ξνιόγηα αλαινγηθνύ ηύπνπ δηακέηξνπ 25 – 30 cm:
κε ιεπηνδείθηε, δεπηεξνιεπηνδείθηε θαη ρξνλόκεηξν ζε ρώξνπο θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ),
κε ιεπηνδείθηε ζε δηαδξόκνπο (θαηά πξνηίκεζε 2 όςεσλ θαη κε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ 30 m).
3.3.5 Δλδνεπηθνηλσλία
Θα ηνπνζεηείηαη απιό ζύζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο ζηαζκνύ – ππνζηαζκώλ κεηαμύ επνπηείαο αζζελώλ
(πξνώξσλ) θαη ησλ ππόινηπσλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο εθηόο απνζεθώλ, απνδπηήξησλ, ρώξσλ αθαζάξησλ θαη
WC.
3.3.6 ύζηεκα ειέγρνπ πξόζβαζεο
Θα ηνπνζεηείηαη ζηελ εμσηεξηθή πόξηα ηεο κνλάδαο θαη ζα πξνβιέπεη:
Ελδνεπηθνηλσλία κεηαμύ ηεο πόξηαο θαη ηεο ζηάζεο αδειθώλ.
Άλνηγκα ηεο πόξηαο κε θνπκπί από ηε ζηάζε αδειθώλ θαη επηπιένλ κε καγλεηηθή θάξηα ή θσδηθό πξόζβαζεο από ην πξνζσπηθό.

3.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2), ηαηξηθόο αέξαο (Α4)], θελό
3.4.1 Λήςεηο
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο:
4 (2) Ο2, 4 (2) Α4 θαη 4 (2) θελνύ, ζε ρώξνπο θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ) ζε θάζε θνλζόια θιίλεο (ζεξκνθνηηίδαο),
1 Ο2, 1 Α4 θαη 1 θελνύ, ζε ινπηξό αζζελώλ.
3.4.2 Γηαλνκή
Η δηαλνκή ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ ζα γίλεηαη κε ζύζηεκα δηαλνκήο κε 2 βαζκίδεο πίεζεο.
Η δηαλνκή ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνύ ζα γίλεηαη κε 2 ηδηαίηεξα δίθηπα γηα ην θαζέλα. ε θάζε θνλζόια
ην θάζε έλα από ηα 2 δίθηπα ηνπ θάζε ηαηξηθνύ αέξηνπ θαζώο θαη ηνπ θελνύ ζα ηξνθνδνηεί ην 50% ησλ ιήςεσλ πνπ ηνπ αληηζηνηρνύλ.
Οη ζηαζκνί ειέγρνπ γηα ηα ηαηξηθά αέξηα θαη ην θελό ηεο κνλάδαο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε κεηαιιηθό θηβώηην ζην
δηάδξνκν θεληξνβαξηθά ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο πνπ ηξνθνδνηνύλ.
Γηα έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνύ ζηε κνλάδα ζα ηνπνζεηείηαη ζηε ζηάζε αδειθώλ θαη επηπιένλ ζηνπο ρώξνπο θιηλώλ (ζεξκνθνηηίδσλ) πίλαθαο ζεκάησλ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ.
Σα ζήκαηα ηνπ πίλαθα ζεκάησλ ζα απνηεινύληαη από:
Σα πιεξνθνξηαθά ζήκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Σα ζήκαηα θιηληθώλ ζπλαγεξκώλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα δείρλνπλ:
απόθιηζε ηεο πίεζεο ζηηο ζσιελώζεηο ηαηξηθώλ αεξίσλ ζηελ έμνδν βαιβίδαο δηαθνπήο πεξηνρήο, κεγαιύηεξε ηνπ ±20% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο δηαλνκήο,
αύμεζε ηεο απόιπηεο πίεζεο ζε ζσιελώζεηο θελνύ ζηελ είζνδν θύξηαο βαιβίδαο δηαθνπήο, πάλσ από
66 kPa.
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3.4.3 ρήκαηα

ρήκα 3.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ θαη δίθηπα γηα ΜΔΘ, ΜΔ, ΜΑΦ θαη ΜΠ
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3.5 Κνλζόιεο
3.5.1 Κνλζόια θιίλεο ρώξνπ θιηλώλ ΜΔΘ ή ΜΔ ή ΜΑΦ
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από:
2 ζηνηρεία από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm θαη κήθνπο ην θαζέλα 2,50 m
πνπ ζα ζηεξεώλνληαη επί 2 θαηαθόξπθσλ θνηινδνθώλ νη νπνίεο ζα είλαη παθησκέλεο ζηελ νξνθή.
2 ξάγεο αλνμείδσηεο (γηα αλάξηεζε ηαηξηθώλ νξγάλσλ) κήθνπο 2,50 m ε θαζεκία, από ηηο νπνίεο ε κία ζα
ζηεξεώλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θάησ ζηνηρείνπ θαη ε άιιε επί ησλ θνηινδνθώλ θάησ από ην θάησ ζηνηρείν.
Η βάζεηο ηνπ πάλσ θαη ηνπ θάησ ζηνηρείνπ ζα απέρνπλ από ην δάπεδν 1,70 m θαη 1,20 m αληίζηνηρα.
Σα ζηνηρεία ζα δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
Σν πάλσ ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη 1 θσηηζηηθό άκεζνπ θαη 1 έκκεζνπ θσηηζκνύ 1x18 W θαη 1x58 W αληίζηνηρα θαζώο θαη δηαθόπηε ηνπ θσηηζηηθνύ άκεζνπ θσηηζκνύ (ν δηαθόπηεο ηνπ θσηηζηηθνύ έκκεζνπ θσηηζκνύ ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν ηνπ ρώξνπ).
Σν θάησ ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
24 ξεπκαηνδόηεο (12 από ΔΕΗ – ΗΖ θαη 12 από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS),
6 ιήςεηο γεηώζεσλ,
2 ιήςεηο D,
2 αλακνλέο γηα ιήςε monitor,
1 ιήςε γηα ην ρεηξηζηήξην ηεο θιήζεο αδειθήο,
4 ιήςεηο O2, 4 A4 θαη 4 θελνύ,
θσηηζηηθό ζώκα κε αξζξσηό βξαρίνλα (γηα κηθξνεπεκβάζεηο) ζηεξεσκέλν επί ηεο ξάγαο πνπ ππάξρεη ζην
πάλσ κέξνο ηνπ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ θσηηζηηθώλ θαη ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ηα ζηνηρεία ηεο θνλζόιαο κέζα από ηηο θνηινδνθνύο ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.
3.5.2 Κνλζόια ζεξκνθνηηίδαο ρώξνπ ζεξκνθνηηίδσλ ΜΠ
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από:
1 ζηνηρείν από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm ην νπνίν:
ζα έρεη κήθνο 2,00 m,
ζα ζηεξεώλεηαη επί 2 θαηαθόξπθσλ θνηινδνθώλ νη νπνίεο ζα είλαη παθησκέλεο ζηελ νξνθή, κε ηε βάζε ηνπ ζε απόζηαζε 1,50 m από ην δάπεδν,
ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
1 ξάγα αλνμείδσηε (γηα αλάξηεζε ηαηξηθώλ νξγάλσλ) κήθνπο 2,00 m πνπ ζα ζηεξεώλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζηνηρείνπ.
Σν ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
8 ξεπκαηνδόηεο (4 από ΔΕΗ – ΗΖ θαη 4 από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS),
4 ιήςεηο γεηώζεσλ,
2 ιήςεηο D,
2 αλακνλέο γηα ιήςε monitor,
2 ιήςεηο O2, 2 ιήςεηο A4 θαη 2 ιήςεηο θελνύ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ην ζηνηρείν ηεο θνλζόιαο
κέζα από ηηο θνηινδνθνύο ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.
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4 ΣΜΖΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ
4.1 Κιηκαηηζκόο
4.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
ε απνζήθεο (θαζαξώλ θαη γεληθήο ρξήζεο) θαη ρώξν αθαζάξησλ δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε.
ε απνδπηήξηα, θνηλόρξεζην WC θαη αηνκηθήο ρξήζεο WC (WC κε όια ηα είδε πγηεηλήο ζηνλ ίδην ρώξν), δελ
ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε. Εάλ όκσο νη ρώξνη απηνί έρνπλ εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, ζα ζεξκαίλνληαη κε
ζεξκαληηθά ζώκαηα πνπ ζα έρνπλ επίπεδεο επηθάλεηεο (γηα εύθνιν θαζαξηζκό ηνπο).
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα πξνβιέπεηαη θιηκαηηζκόο κε ηνπηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ (FCU) θαη κε
θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (ΚΚΜ) πνπ ζα πξνζάγεη λσπό πξνθιηκαηηζκέλν αέξα.
4.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
Η ζεξκνθξαζία ησλ απνδπηεξίσλ, ηνπ θνηλόρξεζηνπ WC θαη ησλ αηνκηθήο ρξήζεο WC (γηα ηνλ ππνινγηζκό
0
ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ) ζα ιακβάλεηαη 22 C.
Η ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ησλ ππόινηπσλ θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςύμεο
0
0
θαη ηεο ζέξκαλζεο, ζα ιακβάλεηαη 26 C – 50% θαη 22 C – 40% αληίζηνηρα.
4.1.3 Αεξηζκόο
ε απνζήθε θαζαξώλ ζα ππάξρεη κόλν πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, θαη απνδπηήξηα ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε ρώξν αθαζάξησλ ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
3

ε θνηλόρξεζην WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 60 m /h πάλσ από θάζε ιεθάλε, ληνπζηέξα θαη νκάδα
νπξεηεξίσλ.
3

ε αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 90 m /h.
ε ρώξνπο πνπ δηαζέηνπλ αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα, ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη
3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο, θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηα WC.
ε ρώξν κόλσζεο (ρώξνο όπνπ γίλεηαη εμέηαζε αζζελώλ κε κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο) ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 6 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 120% ηεο πξνζαγσγήο.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, εθηόο ησλ δηαδξόκσλ, ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο.
Οη πνζόηεηεο ηνπ απαγόκελνπ αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, ρώξν αθαζάξησλ, θνηλόρξεζην WC θαη δηαδξόκνπο, ζα είλαη ηέηνηεο, ώζηε ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο λα
ππάξρεη ηζνδύγην κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνζαγόκελνπ θαη ηνπ απαγόκελνπ αέξα.
4.1.4 Γηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
Η απαγσγή αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ρώξν αθαζάξησλ θαη WC (θνηλόρξεζην θαη
αηνκηθήο ρξήζεο) ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ
ζην πεξηβάιινλ.
Η απαγσγή αέξα από ην ρώξν κόλσζεο ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
4.1.5 Θόξπβνο
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Η ζηάζκε ζνξύβνπ ζηνπο ρώξνπο δελ ζα μεπεξλάεη ηα 40 db (εάλ απαηηείηαη ζα ηνπνζεηνύληαη ερναπνζβεζηήξεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ θαη επίζεο ε επηινγή ησλ FCU ζα γίλεηαη γηα ιεηηνπξγία ηνπο ζε θαηάιιειε
ηαρύηεηα θαηά πεξίπησζε, γηα απνθπγή ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ζνξύβνπ).
4.1.6 Δμαξηήκαηα ΚΚΜ
Η ΚΚΜ ζα θέξεη:
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
ζεξκαληηθό ζηνηρείν,
ςπθηηθό ζηνηρείν,
πγξαληήξα λεξνύ,
αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα,
ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002),
αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε.
Γηα πεξηνρέο όπνπ ε ειάρηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ππνινγηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, είλαη κη0
θξόηεξε ησλ 0 C ζα πξνβιέπεηαη ζηελ είζνδν ηνπ λσπνύ αέξα ζηνλ ελαιιάθηε πξνζεξκαληηθό ζηνηρείν πνπ
0
ζα εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα πξηλ ηνλ ελαιιάθηε 0 C (γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνύ
πάγνπ επί ησλ πιαθώλ ηνπ ελαιιάθηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ).
4.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ΚΚΜ
4.1.7.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδό ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη
0
ην ςπθηηθό ζηνηρείν, ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα λα είλαη 16 C (ε ζρεηηθή πγξαζία ζα πξνθύπηεη πεξίπνπ 95%).
4.1.7.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο
ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ηεο ΚΚΜ ζα ξπζκίδεη ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν θαη ηνλ πγξαληήξα αληίζηνηρα, ώζηε ε ζεξκν0
θξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα λα είλαη 21 C θαη 40% αληίζηνηρα.
4.1.7.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
Μέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο πίεζεο ζηα θίιηξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηεο ΚΚΜ ν ειεγθηήο ζα ειέγρεη
ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλεκηζηήξσλ αληίζηνηρα.
4.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ΚΚΜ
4.1.8.1 Γεληθά
Πην θάησ ν όξνο:
ζεξκνθξαζία αέξα αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ αέξα.
ελαιιάθηεο αλαθέξεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα.
3

3

Έζησ παξνρή πξνζαγόκελνπ θαη απαγόκελνπ αέξα, από ηελ ΚΚΜ, 2000 m /h θαη 1800 m /h αληίζηνηρα.
4.1.8.2 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
4.1.8.2.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 36 C θαη πγξαζία 15 gr/kg (grammars λεξνύ αλά kg μεξνύ αέξα).
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
26 C.
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Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
0
36-0,25x(36-26)/(2000/1800) = 33,75 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
15 gr/kg (gr αλά kg μεξνύ αέξα).
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
17,1 kc/kg (kc αλά kg μεξνύ αέξα).
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
10,6 gr/kg.
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
10,2 kc/kg.
Θζρύο ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ:
1,2x2000x(17,1-10,2) = 16560 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζε ςπθηηθό ζηνηρείν:
0
0
7 C/12 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
3
0,001x 16560 /(12-7) = 3,3 m /h
4.1.8.2.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 0 C θαη πγξαζία 3,3 gr/kg.
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
22 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
0
0+0,25x(22-0)/(2000/1800) = 5 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
3,3 gr/kg.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
0
28 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
3,3 gr/kg.
Θζρύο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ:
0,29x2000x(28-5) = 13340 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζε ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
0
0
80 C/70 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
3
0,001x13340/(80-70) = 1,3 m /h
4.1.8.2.3 Τγξαληήξαο
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζην ρώξν):
0
21 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζην ρώξν):
6 gr/kg.
Παξνρή λεξνύ από ηνλ πγξαληήξα:
0,0012x2000x(6-3,3) = 6,5 kg/h.
4.1.8.3 Τπνινγηζκόο (ελδεηθηηθόο) καλνκεηξηθνύ ύςνπο αλεκηζηήξσλ
εκείσζε: Η πηώζε πίεζεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ πνπ ιήθζεθε πην θάησ ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Η πηώζε πίεζεο ζηα ππόινηπα εμαξηήκαηα κπνξεί πξνζεγγηζηηθά λα ιακβάλεηαη ίδηα θαη γηα άιια
παξόκνηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ.
4.1.8.3.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην

αεξαγσγόο

αεξαγσγόο

δηάθξαγκα

ξπζκηζηη-

ζηόκην

ζπλνιηθή
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αλαξξόθεζεο
25

αλαξξόθεζεο
30

πξνζαγσγήο
50

ππξαζθάιεηαο
20

θό δηάθξαγκα
5

πξνζαγσγήο
30

160

Πηώζεο πίεζεο (Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
πξνθίιηξν G41
250
1

ελαιιάθηεο
αεξα - αέξα
150

ζεξκαληηθό
ζηνηρείν
100

ςπθηηθό
ζηνηρείν
200

ζαθόθηιηξν F91

ζπλνιηθή

450

1150

Η πηώζε πίεζεο αλαθέξεηαη ζε αθάζαξην θίιηξν έηνηκν γηα αιιαγή.

Ύςνο = 160+1150 =1310 Pa.
4.1.8.3.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
20

αεξαγσγόο
απαγσγήο
50

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό
δηάθξαγκα

αεξαγσγόο
απόξξηςεο

ζηόκην
απόξξηςεο

ζπλνιηθή

5

40

25

160

Πηώζεο πίεζεο (Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ελαιιάθηεο
αέξα - αέξα
150

ζπλνιηθή
150

Ύςνο = 160+150 = 310 Pa.
4.1.9 ρήκαηα

ρήκα 4.1.9.1 – ΚΚΜ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα ηκήκα εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΚΜ
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ρήκα 4.1.9.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα ηκήκα εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
θιηκαηηζκνύ ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
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4.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
4.2.1 Φσηηζκόο
Σα θσηηζηηθά γεληθά ζα είλαη θζνξηζκνύ θαη ζα θέξνπλ πιαζηηθό πξηζκαηηθό θάιπκκα.
Ο θσηηζκόο ζα γίλεηαη:
Σσλ θνηλόρξεζησλ WC κε θσηηζηηθά νξνθήο θαη κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ αηνκηθήο ρξήζεο WC κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ ππόινηπσλ ρώξσλ κε θσηηζηηθά νξνθήο.
Θα ηνπνζεηείηαη επηπιένλ ηνπ γεληθνύ θσηηζκνύ:
Σνπηθόο θσηηζκόο:
ε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο κε θσηηζηηθό 1 x18 W.
ε αίζνπζα κηθξνεπεκβάζεσλ θαη ρώξν γύςνπ, πάλσ από ηελ θιίλε κε ζθηαιπηηθή ιπρλία.
Φσηηζκόο νδεύζεσλ δηαθπγήο κε θσηηζηηθά ελδείμεσλ εμόδνπ 1x8 W κε βαζκό ζηεγαλόηεηαο IP65 θαη
ζπζζσξεπηή Ni – Cd κε δηάξθεηα εθθόξηηζεο 3 h.
Η έληαζε θσηηζκνύ από ηα θσηηζηηθά νξνθήο ζα είλαη:
500 lux ζε αίζνπζα κηθξνεπεκβάζεσλ, ρώξν γύςνπ, εμεηαζηήξηα, γξαθεία θαη ρώξνπο εξγαζίαο.
200 lux ζε ππόινηπνπο ρώξνπο.
4.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
Θα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο:
ε εμεηαζηήξηα:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο 4.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε ρώξν γξακκαηείαο θαη ζηάζε αδειθώλ:
ε θάζε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε γξαθεία:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε αλακνλέο:
ε θάζε ζέζε TV 1.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε απνζήθεο θαη ρώξν αθαζάξησλ πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ 1 ζε θάζε ρώξν.
ε δηάδξνκνπο 1 θάζε 15 m, κε ειάρηζην αξηζκό 1.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ 1 θάζε 2 m.
Δελ ζα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο ζε WC.
4.2.3 Ζιεθηξηθέο παξνρέο
Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θνξηίσλ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 πίλαθεο κε παξνρή ν πξώηνο από ΔΕΗ θαη ν δεύηεξνο από ΔΕΗ – ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (ΗΖ).
Ο πίλαθαο από ΔΕΗ – ΗΖ ζα ηξνθνδνηεί:
Σν 30% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο ζε δηαδξόκνπο, απνζήθεο, ρώξν αθαζάξησλ θαη θαζηζηηθά κε ειάρηζην
αξηζκό θσηηζηηθώλ ζε ρώξν 1.
Σα επίηνηρα θσηηζηηθά πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ ζε WC.
Σηο ζθηαιπηηθέο ιπρλίεο.
Σν 50% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο ζε θαζέλα από ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο κε ειάρηζην αξηζκό θσηηζηηθώλ
ζε ρώξν 1.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ:
Σεο θιίλεο θαη ηεο ζέζεο γξαθείνπ ζε εμεηαζηήξην.
Κάζε ζέζεο γξαθείνπ ζε γξαθεία.
Κάζε ζέζεο εξγαζίαο ζε πάγθνπο εξγαζίαο.

70
ε θαζέλα από ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο κε ειάρηζην αξηζκό ξεπκαηνδνηώλ ζε ρώξν 1.
Σνπο ξεπκαηνδόηεο ησλ FCU, TV θαη ςπγείσλ.
Οη θαηαλαιώζεηο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ δηαθνπηώλ δηαξξνήο θαηά νκάδεο έσο 6 παξνρώλ (αλάινγα κε ηα
θνξηία θάζε παξνρήο).
Γηα ηηο γξακκέο ζε θσηηζηηθά ζα πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξνη δηαθόπηεο δηαξξνήο.
Οη ξεπκαηνδόηεο ησλ FCU ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηδηαίηεξεο γξακκέο.
Γηα ππνινγηζκνύο θνξηίσλ πηλάθσλ θίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνύ θνξηίσλ 0,6 θαη
ηζρύο:
Ρεπκαηνδόηε:
Κιίβαλνπ 3 kW.
Γεληθήο ρξήζεο 0,2 kW.
θηαιπηηθήο ιπρλίαο 0,8 kW.
Οδνληηαηξηθήο θαξέθιαο 2 kW.
Αθηηλνινγηθνύ νδνληηαηξείνπ 2 kW.
4.2.4 Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζα πξνβιέπνληαη γηα αίζνπζα κηθξνεπεκβάζεσλ, ρώξν γύςνπ θαη εμεηαζηήξηα.
Σν ζύζηεκα ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ γηα θάζε ρώξν ζα θαηαζθεπάδεηαη όπσο πηό θάησ:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηείηαη γεληθή κπάξα γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα.
2
Η γεληθή κπάξα κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm ζα ζπλδέεηαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ
– ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.

4.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
4.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο 1 Σ θαη 1 D:
ζε αίζνπζα κηθξνεπεκβάζεσλ ζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε ρώξν γύςνπ ζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε εμεηαζηήξηα ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε γξαθεία ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
4.3.2 Σειεόξαζε (TV)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο TV:
ζε αλακνλέο.
ζε θαζηζηηθά.
4.3.3 Ρνιόγηα
Θα ηνπνζεηνύληαη ξνιόγηα αλαινγηθνύ ηύπνπ δηακέηξνπ 25 – 30 cm κε ιεπηνδείθηε:
ζε αίζνπζα κηθξνεπεκβάζεσλ,
ζε δηαδξόκνπο (θαηά πξνηίκεζε 2 όςεσλ θαη κε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ 30 m).
4.3.4 Δλδνεπηθνηλσλία
Θα ηνπνζεηείηαη απιό ζύζηεκα ζηαζκνύ – ππνζηαζκώλ κεηαμύ γξακκαηείαο θαη ππόινηπσλ ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ, εθηόο απνζεθώλ, ρώξσλ αθαζάξησλ θαη WC.

71

4.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2)], θελό
4.4.1 Λήςεηο
Θα ηνπνζεηείηαη 1 ιήςε Ο2 θαη 1 θελνύ:
ζε εμεηαζηήξηα πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο,
ζε αίζνπζα κηθξνεπεκβάζεσλ πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο,
ζε ρώξνπο ζεξαπείαο πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο.
4.4.2 Γηαλνκή
Η δηαλνκή ηαηξηθώλ αεξίσλ ζα γίλεηαη κε ζύζηεκα δηαλνκήο κε 2 βαζκίδεο πίεζεο.
Οη ζηαζκνί ειέγρνπ γηα ηα ηαηξηθά αέξηα θαη ην θελό ηνπ ηκήκαηνο εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ζα ηνπνζεηνύληαη ζε
κεηαιιηθό θηβώηην ζην δηάδξνκν θεληξνβαξηθά ησλ ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ ηξνθνδνηνύλ.
Γηα έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνύ ζην ηκήκα εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ, ζα ηνπνζεηείηαη ζηε γξακκαηεία πίλαθαο ζεκάησλ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ.
Σα ζήκαηα ηνπ πίλαθα ζεκάησλ ζα απνηεινύληαη από:
Σα πιεξνθνξηαθά ζήκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Σα ζήκαηα θιηληθώλ ζπλαγεξκώλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα δείρλνπλ:
απόθιηζε ηεο πίεζεο ζηηο ζσιελώζεηο ηαηξηθώλ αεξίσλ ζηελ έμνδν βαιβίδαο δηαθνπήο πεξηνρήο, κεγαιύηεξε ηνπ ±20% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο δηαλνκήο,
αύμεζε ηεο απόιπηεο πίεζεο ζε ζσιελώζεηο θελνύ ζηελ είζνδν θύξηαο βαιβίδαο δηαθνπήο, πάλσ από
66 kPa.
4.4.3 ρήκαηα

ρήκα 4.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα ηκήκα εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ
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5 ΣΜΖΜΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΧΝ
5.1 Κιηκαηηζκόο
5.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
ε απνζήθεο (θαζαξώλ θαη γεληθήο ρξήζεο) θαη ρώξν αθαζάξησλ δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε.
ε απνδπηήξηα θαη θνηλόρξεζην WC, δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε. Εάλ όκσο νη ρώξνη απηνί έρνπλ
εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, ζα ζεξκαίλνληαη κε ζεξκαληηθά ζώκαηα πνπ ζα έρνπλ επίπεδεο επηθάλεηεο (γηα εύθνιν θαζαξηζκό ηνπο).
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα γίλεηαη θιηκαηηζκόο κε θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (ΚΚΜ) πνπ ζα πξνζάγνπλ
θαηάιιεια επεμεξγαζκέλν λσπό αέξα θαη κε κ/ζ ζηνηρεία (γηα ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ).
Θα ηνπνζεηείηαη ηδηαίηεξε ΚΚΜ γηα:
θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο [ρώξνη πνπ είλαη ζε άκεζε επαθή κε απηέο όπσο ληπηήξσλ, εηζόδνπ – εμόδνπ, πξνλάξθσζεο, αλάλεςεο (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα ηηο 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη όρη εληαίνο ρώξνο γηα όιν ην ηκήκα ρεηξνπξγείσλ, νπόηε ε αλάλεςε ζα ηξνθνδνηείηαη από ηελ ίδηα ΚΚΜ κε ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο
ρεηξνπξγείσλ) θηι].
ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ.
Θα ηνπνζεηείηαη ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν γηα:
θάζε ρώξν κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ (θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη αλάλεςε),
ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ηδηαίηεξε ΚΚΜ (εθηόο ηεο
αλάλεςεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα ηηο 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ),
θάζε νκάδα ρώξσλ από ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ, κε παξόκνηα δηαθύκαλζε
θνξηίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο (νκάδα εζσηεξηθώλ ρώξσλ, νκάδα ρώξσλ κε εμσηεξηθά θνπθώκαηα ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θηι).
5.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
Η ζεξκνθξαζία ησλ απνδπηεξίσλ, ηνπ θνηλόρξεζηνπ WC θαη ησλ αηνκηθήο ρξήζεο WC (γηα ηνλ ππνινγηζκό
0
ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ) ζα ιακβάλεηαη 22 C.
Η ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ησλ ππόινηπσλ θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ζε ςύμε θαη
ζε ζέξκαλζε ζα ιακβάλεηαη αληίζηνηρα γηα:
0
0
ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ 21 C – 50% θαη 24 C – 60%,
0
0
ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (εθηόο ηεο αλάλεςεο) 21 C – 50% θαη 24 C –
60%,
0
0
ηελ αλάλεςε 24 C – 50% θαη 26 C – 55%,
0
0
ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ 24 C – 50% θαη 22 C – 60%.
5.1.3 Αεξηζκόο
ε απνζήθε θαζαξώλ ζα ππάξρεη κόλν πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα κέζσ ζηνκίσλ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα (ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ ζα πεξηέρεη απόιπην θίιηξν θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822).
ε απνζήθε γεληθήο ρξήζεο θαη απνδπηήξηα ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε ρώξν αθαζάξησλ ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε θνηλόρξεζην WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα ηζνθαηαλεκεκέλε πάλσ από θάζε ιεθάλε, ληνπζηέξα θαη νκάδα νπξεηεξίσλ.
3

ε αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 90 m /h.
ε ρώξνπο πνπ δηαζέηνπλ αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα, ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη
10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα, κέζσ ζηνκίνπ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα (ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ
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ζα πεξηέρεη απόιπην θίιηξν θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822) θαη απαγσγή ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο, θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηα WC.
ε αίζνπζεο επεκβάζεσλ:
Θα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 20 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, ίζε κε ην 85%
ηεο πξνζαγσγήο.
Η πξνζαγσγή αέξα ζα γίλεηαη κέζσ ζηνκίσλ νξνθήο κε λεκαηνεηδή ξνή (ηύπνπ «perforated plate») πνπ
ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822), πάλσ από ηελ θιίλε.
Η απαγσγή αέξα ζα γίλεηαη από ηηο ηέζζεξεηο δίεδξεο γσλίεο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ κέζσ 2 ζηνκίσλ
ηνίρνπ ζε θάζε γσλία, έλα πιεζίνλ ηνπ δαπέδνπ θαη έλα πιεζίνλ ηεο νξνθήο, κε πνζνζηό απαγσγήο από
ηα ζηόκηα πιεζίνλ ηνπ δαπέδνπ θαη ηεο νξνθήο 75% θαη 25% αληίζηνηρα.
ε βνεζεηηθνύο ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ θαη ζε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα κέζσ ζηνκίσλ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα (ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822).ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, εθηόο ησλ δηαδξόκσλ, ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο.
Οη πνζόηεηεο ηνπ απαγόκελνπ αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ρώξν αθαζάξησλ, θνηλόρξεζην WC θαη δηαδξόκνπο, ζα είλαη ηέηνηεο, ώζηε ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ λα
ππάξρεη ηζνδύγην κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνζαγόκελνπ θαη ηνπ απαγόκελνπ αέξα.
5.1.4 Γηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
Η απαγσγή αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ρώξν αθαζάξησλ θαη WC (θνηλόρξεζην θαη
αηνκηθήο ρξήζεο) ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
5.1.5 Θόξπβνο
Η ζηάζκε ζνξύβνπ ζηνπο ρώξνπο δελ ζα μεπεξλάεη ηα 40 db.
5.1.6 Δμαξηήκαηα ΚΚΜ
5.1.6.1 ΚΚΜ γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
Η ΚΚΜ ζα θέξεη:
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
ζεξκαληηθό ζηνηρείν,
ςπθηηθό ζηνηρείν,
πγξαληήξα αηκνύ,
αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη επίζεο λα κεηώλεηαη ζην 30% ηεο θαλνληθήο όηαλ δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ),
ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002),
ερναπνζβεζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα,
ερναπνζβεζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή ηνπ λα κεηώλεηαη
ζην 30% ηεο θαλνληθήο όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ).
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε.
Γηα πεξηνρέο όπνπ ε ειάρηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ππνινγηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, είλαη κη0
θξόηεξε ησλ 0 C ζα πξνβιέπεηαη ζηελ είζνδν ηνπ λσπνύ αέξα ζηνλ ελαιιάθηε πξνζεξκαληηθό ζηνηρείν πνπ
0
ζα εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα πξηλ ηνλ ελαιιάθηε 0 C (γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνύ
πάγνπ επί ησλ πιαθώλ ηνπ ελαιιάθηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ).
5.1.6.2 ΚΚΜ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
Η ΚΚΜ ζα θέξεη:
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
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πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
ζεξκαληηθό ζηνηρείν,
ςπθηηθό ζηνηρείν,
πγξαληήξα αηκνύ,
αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ),
ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002),
ερναπνζβεζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα,
ερναπνζβεζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε.
Γηα πεξηνρέο όπνπ ε ειάρηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ππνινγηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, είλαη κη0
θξόηεξε ησλ 0 C ζα πξνβιέπεηαη ζηελ είζνδν ηνπ λσπνύ αέξα ζηνλ ελαιιάθηε πξνζεξκαληηθό ζηνηρείν πνπ
0
ζα εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα πξηλ ηνλ ελαιιάθηε 0 C (γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνύ
πάγνπ επί ησλ πιαθώλ ηνπ ελαιιάθηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ).
5.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
5.1.7.1 Γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
5.1.7.1.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηηο 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην ςπθηηθό ζηνηρείν ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 50%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηελ θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηελ αλάλεςε (γηα ηελ πεξίπησζε
πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα ηηο 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ, νπόηε ε αλάλεςε θαηαηάζζεηαη
ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ησλ 2 αηζνπζώλ επεκβάζεσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ αληη0
ζηνηρεί ζηνλ θάζε ρώξν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 21 C γηα
0
ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη 24 C γηα ηελ αλάλεςε).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (εθηόο ηεο αλάλεςεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο
αλάλεςεο γηα ηηο 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηνπο αληηζηνηρεί ώζηε ν
0
κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 21 C).
5.1.7.1.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη
0
ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμεξρόκελνπ αέξα λα είλαη 16 C.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηηο 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ηνλ πγξαληήξα ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη
ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 60%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηελ θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηελ αλάλεςε (γηα ηελ πεξίπησζε
πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα ηηο 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ρώξν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηεο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο
0
0
24 C γηα ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη 26 C γηα ηελ αλάλεςε).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ εθηόο ηεο αλάλεςεο (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο
αλάλεςεο γηα ηηο 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηνπο αληηζηνηρεί ώζηε ν
0
κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 24 C).
5.1.7.1.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
Μέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο πίεζεο ζηα θίιηξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηεο ΚΚΜ ν ειεγθηήο ζα ειέγρεη
ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλεκηζηήξσλ αληίζηνηρα.
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Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ηαρύηεηαο αέξα ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα επηδξά
ζηνλ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ
αλεκηζηήξα ώζηε ε παξνρή ηνπ ώζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη επίζεο όηαλ
δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ λα κεηώλεηαη ζην 30% ηεο θαλνληθήο.
Ο ειεγθηήο επίζεο ζα επηδξά ζηνλ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ απαγόκελνπ αέξα ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα
ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ αλεκηζηήξα ώζηε ε παξνρή ηνπ, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ, λα κεηώλεηαη ζην 30% ηεο θαλνληθήο.
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5.1.7.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
5.1.7.2.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηελ αλάλεςε (γηα ηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εληαίνο ρώξνο αλάλεςεο γηα όιεο ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην ςπθηηθό ζηνηρείν ώζηε ε ζρεηηθή πγξαζία ζηελ αλάλεςε λα δηαηεξείηαη ζηα
επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 50%). Επηζεκαίλεηαη όηη εάλ ζηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο δελ πεξηιακβάλεηαη
θαη ε αλάλεςε (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ, νπόηε ε αλάλεςε θαηαηάζζεηαη ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ησλ 2 αηζνπζώλ επεκβάζεσλ) ηόηε ην αηζζεηήξην πγξαζίαο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ππόινηπνπο
ρώξνπο θαη ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην ςπθηηθό ζηνηρείν ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο λα
δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 50%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηελ αλάλεςε (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εληαίνο ρώξνο αλάλεςεο γηα όιεο ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν
0
πνπ ηεο αληηζηνηρεί ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηεο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 24 C).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από θάζε νκάδα ρώξσλ πνπ ηεο αληηζηνηρεί ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν (νκάδα ρώξσλ κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ) ν ειεγθηήο
ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηεο αληηζηνηρεί ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ ηεο λα δηα0
ηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 24 C).
5.1.7.2.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη
0
ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμεξρόκελνπ αέξα λα είλαη 16 C.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηελ αλάλεςε (γηα ηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εληαίνο ρώξνο αλάλεςεο γηα όιεο ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ηνλ πγξαληήξα ώζηε ε ζρεηηθή πγξαζία ζηελ αλάλεςε λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 55%). Επηζεκαίλεηαη όηη εάλ ζηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ε
αλάλεςε (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ)
ηόηε ην αηζζεηήξην πγξαζίαο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηνπο
ππόινηπνπο ρώξνπο θαη ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ηνλ πγξαληήξα ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο
ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 60%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηελ αλάλεςε ν ειεγθηήο (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εληαίνο ρώξνο αλάλεςεο γηα όιεο ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ) ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν
0
πνπ ηεο αληηζηνηρεί ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηεο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 26 C).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από θάζε νκάδα ρώξσλ πνπ ηεο αληηζηνηρεί ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν (νκάδα ρώξσλ κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ) ν ειεγθηήο
ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηεο αληηζηνηρεί ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ ηεο λα δηα0
ηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 22 C).
5.1.7.2.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
Μέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο πίεζεο ζηα θίιηξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηεο ΚΚΜ ν ειεγθηήο ζα ειέγρεη
ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλεκηζηήξσλ αληίζηνηρα.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ηαρύηεηαο αέξα ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα επηδξά
ζηνλ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ
αλεκηζηήξα ώζηε ε παξνρή ηνπ ώζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ.
5.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
5.1.8.1 Γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
5.1.8.1.1 Γεληθά
Πην θάησ ν όξνο:
ζεξκνθξαζία αέξα αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ αέξα.
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ελαιιάθηεο αλαθέξεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα.
ην πην θάησ ππόδεηγκα ππνινγηζκνύ:
Σα είδε ρώξσλ, νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα θνξηία ηνπο είλαη ελδεηθηηθά θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πνιύ
από ηνπο θαηά πεξίπησζε ζρεδηαζκνύο.
Δελ ειήθζεζαλ ππ’ όςε ηα ιαλζάλνληα θνξηία ησλ ρώξσλ (ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο από άηνκα)
ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αηζζεηά θαη ζπλεπώο ηεο πξαθηηθά ακειεηέαο επίδξαζήο
ηνπο ζηνπο ππνινγηζκνύο.
5.1.8.1.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
Παξνρέο αέξα θαη ζηόκηα
α/α

ρώξνο

αίζνπζα
επεκβάζεσλ 1

ρώξνο
ληπηήξσλ
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ 1

1

εκβαδόλ
δαπέδνπ
(m2)
όγθνο
(m3)
αέξαο
(αιιαγέο/h)
λσπόο
αέξαο1
(m3/h)
αηζζεηό
ςπθηηθό
θνξηίν2
(kc/h)
λσπόο
αέξαο3
(m3/h)
λσπόο
αέξαο4
(m3/h)
δηαζηάζεηο
ζηνκίσλ
(mmxmm)
νλνκαζηηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
πιήζνο
ζηνκίσλ
ιόγνο
ι
ηειηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
παξνρή
ζηνκίσλ
απαγόκελνπ
αέξα5
(m3/h)
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2
3
4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

ρώξνο
εηζόδνπ εμόδνπ
αηζνπζώλ
επεκβάζεσλ 1, 2
16

αίζνπζα
επεκβάζεσλ 2

ρώξνο
ληπηήξσλ
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ 2

6

ρώξνο
πξνλάξθσζεο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ 1
14

36

6

ρώξνο
πξνλάξθσζεο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ 2
14

113

16

38

43

97

16

38

20

10

10

10

20

10

10

2260

160

380

430

1940

160

380

6170

480

960

1080

5450

480

960

2128

166

331

372

1879

166

331

2260

166

380

430

1940

166

380

305x610

305x305

457x610

457x610

305x610

305x305

457x610

8x300 =
2400

1x150 = 150

1x450 = 450

1x450 = 450

8x300 =
2400

1x150 = 150

1x450 = 450

8

1

1

1

8

1

1

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

8x282 =
2256

1x141 = 141

1x423 = 423

1x423 = 423

8x282 =
2256

1x141 = 141

1x423 = 423

1918

127

380

380

1918

127

380

1

Nσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο/h ηνπ αέξα
ηνπ ρώξνπ.

2

Λακβάλεηαη αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν:
Γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ από:
2
ζπζθεπέο 80 (kc/h)/m ,
άηνκα 80 (kc/h)/άηνκν (θαηά κέζν όξν ιακβάλνληαη 10 άηνκα γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ),
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ζθηαιπηηθή ιπρλία 260 kc/h,
δνξπθόξν ζθηαιπηηθή ιπρλία 70 kc/h,
2
θσηηζηηθά γεληθνύ θσηηζκνύ 0,05 (kc/h)/(m xlux) (ε έληαζε θσηηζκνύ ιακβάλεηαη 800 lux).
Γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο από:
2
ζπζθεπέο 40 (kc/h)/m ,
άηνκα 60 (kc/h)/άηνκν (θαηά κέζν όξν ιακβάλνληαη 2 άηνκα γηα θάζε ρώξν),
2
θσηηζηηθά γεληθνύ θσηηζκνύ 0,05 (kc/h)/(m xlux) (ε έληαζε θσηηζκνύ ιακβάλεηαη 400 lux).
3

Νσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ην αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
0
Παξνρή m /h = (αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν kc/h)/[0,29x[(ζεξκνθξαζία ρώξνπ 21 C)–(ζεξκνθξαζία εμόδνπ
0
από ην ςπθηηθό ζηνηρείν 11 C)]].

4

Νσπόο αέξαο πνπ επηιέγεηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο παξνρέο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

5

Η παξνρή ζηνκίσλ ηνπ απαγόκελνπ αέξα ιακβάλεηαη γηα ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηνπο, ίζε κε ην 85% θαη ην 90% ηεο παξνρήο ηνπ πξνζαγόκελνπ αληίζηνηρα.

εκείσζε 1:
Παξνρή πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
2256+141+423+423+2256+141+423 = 6063 m /h.
Παξνρή απαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
1918+127+380+380+1918+127+380 = 5230 m /h.
εκείσζε 2: Η επηινγή ησλ ζηνκίσλ πξνζαγόκελνπ αέξα (πνπ ζα είλαη λεκαηνεηδνύο ξνήο γηα ηηο αίζνπζεο
επεκβάζεσλ θαη νξηδόληηαο δηάρπζεο γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο θαη πνπ όια ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 ζύκθσλα κε ΕΝ 1822) γίλεηαη όπσο πην θάησ:
Με βάζε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα γηα όινπο ηνπο ρώξνπο επηιέγνληαη ζηόκηα ηέηνηα
ώζηε ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή λα εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα.
Γηα έλα από ηνπο ρώξνπο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ 1 επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
πιήζνο ηέηνην ώζηε όηαλ ηνπνζεηεζνύλ πεξηκεηξηθά ηεο θιίλεο θαηά ην δπλαηό λα θαιύπηνπλ όιε ηελ πεξίκεηξό ηεο αθήλνληαο ζην θέληξν ειεύζεξν ρώξν ηνπιάρηζην 600x600 mm (γηα ηνπνζέηεζε ηεο θύξηαο
θαη ηεο δνξπθόξνπ ζθηαιπηηθήο ιπρλίαο),
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή ίζε (πξνζεγγηζηηθά) κε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.
Τπνινγίδεηαη ν ιόγνο ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, έζησ ίζνο κε ι,
Γηα ηε αίζνπζα επεκβάζεσλ 2 επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
πιήζνο ηέηνην ώζηε όηαλ ηνπνζεηεζνύλ πεξηκεηξηθά ηεο θιίλεο θαηά ην δπλαηό λα θαιύπηνπλ όιε ηελ πεξίκεηξό ηεο αθήλνληαο ζην θέληξν ειεύζεξν ρώξν ηνπιάρηζην 600x600 mm,
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή κε ιόγν πξνο ηελ νλνκαζηηθή ίζν κε ι.
Γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή κε ιόγν πξνο ηελ νλνκαζηηθή ίζν κε ι.
εκείσζε 3: Γηα όια ηα ζηόκηα ιακβάλεηαη ίδηνο ιόγνο ι ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, γηαηί έηζη
κε δεδνκέλν όηη όια ηα ζηόκηα ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή ηνπο εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα θαη ζηελ
ηειηθή παξνρή ζα εκθαλίδνπλ παξόκνηα πηώζε πίεζεο αέξα, νπόηε:
δελ ζα ππάξρεη αλάγθε αξρηθήο ξύζκηζήο ηνπο κε δηαθξάγκαηα γηα επίηεπμε ηεο ηειηθήο παξνρήο (ελέξγεηα
όρη ζσζηή γηα δηαηήξεζε ηεο ηειηθήο παξνρήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ),
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζα ππάξρεη νκνηόκνξθε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ ησλ ζηνκίσλ κε ζπλέπεηα:
ίδην απαηηνύκελν ρξόλν αιιαγήο ηνπο,
δηαηήξεζε ζε όια ηα ζηόκηα ηεο ηειηθήο παξνρήο, κέζσ ηνπ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηεο ΚΚΜ (ζα εκθαλίδεηαη ζε όια ίδηα αύμεζε ηεο πηώζεο πίεζεο αέξα).
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5.1.8.1.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
5.1.8.1.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 36 C θαη πγξαζία 15 gr/kg (grammars λεξνύ αλά kg μεξνύ αέξα).
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
21 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
0
36-0,25x(36-21)/(6063/5230) = 32,8 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
15 gr/kg (gr αλά kg μεξνύ αέξα).
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
16,8 kc/kg (kc αλά kg μεξνύ αέξα).
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ (κεηαζεξκαληηθά) ζηνηρεία):
0
11 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
8 gr/kg.
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
7,4 kc/kg.
Θζρύο ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ:
1,2x6063x(16,8-7,4) = 68391 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
0
0
7 C/12 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
3
0,001x68391/(12-7) = 13,7 m /h
5.1.8.1.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 0 C θαη πγξαζία 3,3 gr/kg.
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
24 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
0
0+0,25x(24-0)/(6063/5230) = 5,2 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
3,3 gr/kg.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
3,3 gr/kg.
Θζρύο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ:
0,29x6063x(16-5,2) = 18989 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
0
0
80 C/70 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
3
0,001x18989/(80-70) = 1,9 m /h
5.1.8.1.3.3 Τγξαληήξαο
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
11,3 gr/kg.
Παξνρή αηκνύ από ηνλ πγξαληήξα:
0,0012x6063x(11,3-3,3) = 58 kg/h.

80
5.1.8.1.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
Πίλαθαο ηζρύνο θαη παξνρήο λεξνύ γηα κ/ζ ζηνηρεία
α/α

ρώξνο

1

Θεξκηθέο απώιεηεο
ρώξσλ
(kc/h)
Παξνρή αέξα
(m3/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ1
(0C)
Θζρύο κ/ζ2
(kc/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ3
(0C)
Θζρύο κ/ζ4
(kc/h)
Σειηθή Θζρύο κ/ζ5
(kc/h)
Παξνρή λεξνύ ζε κ/ζ6
(m3/h)

2
3

4
5

6
7
8

αίζνπζα
επεκβάζεσλ 1
1800

αίζνπζα
επεκβάζεσλ 2
1400

βνεζεηηθνί
ρώξνη
1500

2256

2256

1551

26,8

26,1

27,3

7066

6608

5083

21

21

21

6542

6542

4498

7066

6608

5083

0,7

0,7

0,5

1

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
0
0
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν C = (ζεξκνθξαζία ρώξνπ 24 C)+[ζεξκηθέο απώιεηεο ρώ3
ξνπ(σλ) kc/h]/[0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ (σλ) m /h)]

2

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
0
ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ C)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ηνλ πγξαληήξα 16 C)].

3

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
0
Λακβάλεηαη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία ησλ ρώξσλ 21 C.

4

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
0
ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ 21 C)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν 11 C)].

5

Σειηθή ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο ηζρείο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

6

Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
0
Παξνρή λεξνύ m /h = 0,001x(ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ kc/h)/[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ λεξνύ 80 C)–
0
(ζεξκνθξαζία εηζόδνπ λεξνύ 70 C)].

εκείσζε: Επηιέρηεθε ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν:
γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ 1 (ρώξνο κε ηδηαίηεξε απαίηεζε γηα ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ),
γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ 2 (ρώξνο κε ηδηαίηεξε απαίηεζε γηα ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ),
γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο (εζσηεξηθνί ρώξνη θαη ζπλεπώο κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπο).
5.1.8.1.4 Τπνινγηζκόο (ελδεηθηηθόο) καλνκεηξηθνύ ύςνπο αλεκηζηήξσλ
εκείσζε: Η πηώζε πίεζεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ πνπ ιήθζεθε πην θάησ ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Η πηώζε πίεζεο ζηα ππόινηπα εμαξηήκαηα κπνξεί πξνζεγγηζηηθά λα ιακβάλεηαη ίδηα θαη γηα άιια
παξόκνηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ.
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5.1.8.1.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
25

αεξαγσγόο
αλαξξόθεζεο
30

αεξαγσγόο
πξνζαγσγήο
50

ερναπναζβεζηήξαο
150

κ/ζ
ζηνηρείν

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

80

ξπζκηζηηθό δηάθξαγκα
5

ζηόκην
πξνζαγσγήο1
500

ζπλνιηθή

860

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
πξνθίιηξν G41
250
1

ελαιιάθηεο
αεξα - αέξα
150

ζεξκαληηθό
ζηνηρείν
100

ςπθηηθό
ζηνηρείν
200

ζαθόθηιηξν F91

ζπλνιηθή

450

1150

Η πηώζε πίεζεο αλαθέξεηαη ζε αθάζαξην θίιηξν έηνηκν γηα αιιαγή.

Ύςνο = 860+1150 = 2110 Pa.
5.1.8.1.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
20

αεξαγσγόο
απαγσγήο

ερναπνζβεζηήξαο

50

150

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό
δηάθξαγκα

αεξαγσγόο
απόξξηςεο

ζηόκην
απόξξηςεο

ζπλνιηθή

5

40

25

310

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ελαιιάθηεο
αέξα - αέξα
150

ζπλνιηθή
150

Ύςνο = 310+150 = 460 Pa.
5.1.8.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
5.1.8.2.1 Γεληθά
Πην θάησ ν όξνο:
ζεξκνθξαζία αέξα αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ αέξα.
ελαιιάθηεο αλαθέξεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα.
ην πην θάησ ππόδεηγκα ππνινγηζκνύ:
Σα είδε ρώξσλ, νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα θνξηία ηνπο είλαη ελδεηθηηθά θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πνιύ
από ηνπο θαηά πεξίπησζε ζρεδηαζκνύο.
Δελ ειήθζεζαλ ππ’ όςε ηα ιαλζάλνληα θνξηία ησλ ρώξσλ (ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο από άηνκα)
ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αηζζεηά θαη ζπλεπώο ηεο πξαθηηθά ακειεηέαο επίδξαζήο
ηνπο ζηνπο ππνινγηζκνύο.
5.1.8.2.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
Παξνρέο αέξα θαη ζηόκηα
α/α

ρώξνο

αλάλεςε

ζηάζε
αδειθώλ

αθάζαξηνο
δηάδξνκνο

1

εκβαδόλ
δαπέδνπ
(m2)
όγθνο
(m3)
αέξαο
(αιιαγέο/h)
λσπόο

106

8

286

2
3
4

απνζήθε
γεληθήο
ρξήζεο
6

θνηλόρξεζην
WC
10

γξαθείν
ηαηξώλ

θαζηζηηθό

30

θαζαξόο
δηάδξνκνο
80

10

12

22

81

216

16

27

27

32

10

10

10

10

10

10

10

10

2860

220

810

2160

-----

-----

270

320
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α/α

5

6

7

8

9

10
11
12

13

ρώξνο
αέξαο1
(m3/h)
αηζζεηό
ςπθηηθό
θνξηίν2
(kc/h)
λσπόο
αέξαο3
(m3/h)
λσπόο
αέξαο4
(m3/h)
δηαζηάζεηο
ζηνκίσλ
(mmxmm)
νλνκαζηηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
πιήζνο
ζηνκίσλ
ιόγνο
ι
ηειηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
παξνρή
ζηνκίσλ
απαγόκελνπ
αέξα5
(m3/h)

αλάλεςε

ζηάζε
αδειθώλ

αθάζαξηνο
δηάδξνκνο

θαζαξόο
δηάδξνκνο

απνζήθε
γεληθήο
ρξήζεο

θνηλόρξεζην
WC

γξαθείν
ηαηξώλ

θαζηζηηθό

8760

476

1905

5556

-----

-----

667

742

3021

164

657

1916

-----

-----

230

256

3021

220

810

2160

-----

-----

270

320

457x610

305x610

305x610

457x610

-----

-----

305x610

305x610

7x450 =
3150

1X300 =
300

3x300 =
900

5x450 =
2250

-----

-----

1x300 =
300

1x300 =
300

7

1

3

5

-----

-----

1

1

0,96

0,96

0,96

0,96

-----

-----

0,96

0,96

7x432 =
3024

1x288 =
288

3x288 =
864

5x432 =
2160

-----

-----

1x288 =
288

1x288 =
288

2720

260

950

1944

160

270

260

260

1

Nσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο/h ηνπ αέξα
ηνπ ρώξνπ. Η πξνζαγσγή ηνπ αέξα γηα απνζήθε γεληθήο ρξήζεο θαη θνηλόρξεζην WC ζα γίλεηαη έκκεζα
από ηνπο γύξσ ρώξνπο κε ζηόκην ζηελ πόξηα.

2

Λακβάλεηαη αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν από:
2
2
2
ζπζθεπέο 40 (kc/h)/m γηα ηελ αλάλεςε, 30 (kc/h)/m γηα ηε ζηάζε αδειθώλ, 0 (kc/h)/m γηα ηνπο δηα2
2
δξόκνπο, 30 (kc/h)/m γηα ην γξαθείν ηαηξώλ θαη 10 (kc/h)/m γηα ην θαζηζηηθό,
άηνκα 60 (kc/h)/άηνκν,
2
θσηηζηηθά γεληθνύ θσηηζκνύ 0,05 (kc/h)/(m xlux) (ε έληαζε θσηηζκνύ ιακβάλεηαη 300 lux).

3

Νσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ην αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
0
Παξνρή m /h = (αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν kc/h)/[0,29x[(ζεξκνθξαζία ρώξνπ 24 C)–(ζεξκνθξαζία εμόδνπ
0
από ην ςπθηηθό ζηνηρείν 14 C)]].

4

Νσπόο αέξαο πνπ επηιέγεηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο παξνρέο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

5

Η παξνρή ζηνκίσλ ηνπ απαγόκελνπ αέξα ιακβάλεηαη γηα:
απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, ίζε κε ηελ παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζε 10 αιιαγέο ηνπ αέξα ηνπ ρώξνπ,
θνηλόρξεζην WC ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα,
αθάζαξην δηάδξνκν, ίζε κε ην 110% ηεο παξνρήο ηνπ πξνζαγόκελνπ,
ηνλ θαζαξό δηάδξνκν όζε απαηηείηαη ώζηε ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ λα ππάξρεη ηζνδύγην κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνζαγόκελνπ θαη ηνπ απαγόκελνπ αέξα,
ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο, ίζε κε ην 90% ηεο παξνρήο ηνπ πξνζαγόκελνπ.

εκείσζε 1:
Παξνρή πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
3024+288+864+2160+288+288 = 6912 m /h.
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Παξνρή απαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
2720+260+950+1944+160+270+260+260 = 6824 m /h.
εκείσζε 2: Η επηινγή ησλ ζηνκίσλ πξνζαγόκελνπ αέξα (πνπ ζα είλαη νξηδόληηαο δηάρπζεο θαη πνπ όια ζα
πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 ζύκθσλα κε ΕΝ 1822) γίλεηαη όπσο πην θάησ:
Με βάζε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα γηα όινπο ηνπο ρώξνπο επηιέγνληαη ζηόκηα ηέηνηα
ώζηε ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή λα εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα.
Γηα έλαλ από ηνπο ρώξνπο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο ηελ αλάλεςε επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή ίζε (πξνζεγγηζηηθά) κε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.
Τπνινγίδεηαη ν ιόγνο ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, έζησ ίζνο κε ι.
Γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
κε νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή κε ιόγν πξνο ηελ νλνκαζηηθή ίζν κε ι.
εκείσζε 3: Γηα όια ηα ζηόκηα ιακβάλεηαη ίδηνο ιόγνο ι ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, γηαηί έηζη
κε δεδνκέλν όηη όια ηα ζηόκηα ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή ηνπο εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα θαη ζηελ
ηειηθή παξνρή ζα εκθαλίδνπλ παξόκνηα πηώζε πίεζεο αέξα, νπόηε:
δελ ζα ππάξρεη αλάγθε αξρηθήο ξύζκηζήο ηνπο κε δηαθξάγκαηα γηα επίηεπμε ηεο ηειηθήο παξνρήο (ελέξγεηα
όρη ζσζηή γηα δηαηήξεζε ηεο ηειηθήο παξνρήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ),
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζα ππάξρεη νκνηόκνξθε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ ησλ ζηνκίσλ κε ζπλέπεηα:
ίδην απαηηνύκελν ρξόλν αιιαγήο ηνπο,
δηαηήξεζε ζε όια ηα ζηόκηα ηεο ηειηθήο παξνρήο, κέζσ ηνπ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηεο ΚΚΜ (ζα εκθαλίδεηαη ζε όια ίδηα αύμεζε ηεο πηώζεο πίεζεο αέξα).
5.1.8.2.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
5.1.8.2.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 36 C θαη πγξαζία 15 gr/kg (grammars λεξνύ αλά kg μεξνύ αέξα).
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
24 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
0
36-0,25x(36-24)/(6912/6824) = 33 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
15 gr/kg (gr αλά kg μεξνύ αέξα).
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
17 kc/kg (kc αλά kg μεξνύ αέξα).
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
0
14 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
9,5 gr/kg.
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
9 kc/kg.
Θζρύο ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ:
1,2x6912x(17-9) = 66355 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
0
0
7 C/12 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
3
0,001x66355 /(12-7) = 13,3 m /h
5.1.8.2.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 0 C θαη πγξαζία 3,3 gr/kg.
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Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε) πεξίπνπ:
0
(22+26)/2 = 24 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
0
0+0,25x(24-0)/(6912/6824) = 5,9 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
3,3 gr/kg.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
3,3 gr/kg.
Θζρύο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ:
0,29x6912x(16-5,9) = 20245 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
0
0
80 C/70 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
3
0,001x20245/(80-70) = 2 m /h
5.1.8.2.3.3 Τγξαληήξαο
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
11,3 gr/kg.
Παξνρή αηκνύ από ηνλ πγξαληήξα:
0,0012x6912x(11,3-3,3) = 66 kg/h.
5.1.8.2.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
Πίλαθαο ηζρύνο θαη παξνρήο λεξνύ γηα κ/ζ ζηνηρεία
α/α
1

2
3

4
5

6
7
8

ρώξνο
Θεξκηθέο απώιεηεο
ρώξσλ
(kc/h)
Παξνρή αέξα
(m3/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ1
(0C)
Θζρύο κ/ζ2
(kc/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ3
(0C)
Θζρύο κ/ζ4
(kc/h)
Σειηθή Θζρύο κ/ζ5
(kc/h)
Παξνρή λεξνύ ζε κ/ζ6
(m3/h)

αλάλεςε
1750

νκάδα ρώξσλ 1
2460

νκάδα ρώξσλ 2
520

3024

3312

576

28

24,6

25,1

10524

8260

1520

24

24

24

8770

9605

1670

10524

9605

1670

1,1

1,0

0,2

1

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
0
0
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν C = [ζεξκνθξαζία ρώξνπ (26 C γηα ηελ αλάλεςε θαη 22
0
C γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο)]+[ζεξκηθέο απώιεηεο ρώξνπ (σλ) kc/h]/[0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ (σλ)
3
m /h)].

2

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
0
ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ C)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ηνλ πγξαληήξα 16 C)].

3

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
0
Λακβάλεηαη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία ησλ ρώξσλ 24 C.
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4

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
0
ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ 24 C)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν 14 C)].

5

Σειηθή ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο ηζρείο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

6

Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
0
Παξνρή λεξνύ m /h = 0,001x(ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ kc/h)/[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ λεξνύ 80 C)–
0
(ζεξκνθξαζία εηζόδνπ λεξνύ 70 C)].

εκείσζε: Επηιέρηεθε ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν:
γηα ηελ αλάλεςε (ρώξνο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ),
γηα ηελ νκάδα ρώξσλ 1, ηε ζηάζε αδειθώλ, ηνλ θαζαξό δηάδξνκν θαη ηνλ αθάζαξην δηάδξνκν (εζσηεξηθνί
ρώξνη θαη ζπλεπώο κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο),
γηα ηελ νκάδα ρώξσλ 2, ην γξαθείν γηαηξώλ θαη ην θαζηζηηθό (εμσηεξηθνί ρώξνη κε ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκό
θαη ζπλεπώο κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο).
5.1.8.2.4 Τπνινγηζκόο (ελδεηθηηθόο) καλνκεηξηθνύ ύςνπο αλεκηζηήξσλ
εκείσζε: Η πηώζε πίεζεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ πνπ ιήθζεθε πην θάησ ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Η πηώζε πίεζεο ζηα ππόινηπα εμαξηήκαηα κπνξεί πξνζεγγηζηηθά λα ιακβάλεηαη ίδηα θαη γηα άιια
παξόκνηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ.
5.1.8.2.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
25

αεξαγσγόο
αλαξξόθεζεο
30

αεξαγσγόο
πξνζαγσγήο
50

ερναπναζβεζηήξαο
150

κ/ζ
ζηνηρείν

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

80

ξπζκηζηηθό δηάθξαγκα
5

ζηόκην
πξνζαγσγήο1
500

ζπλνιηθή

860

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
πξνθίιηξν G41
250
1

ελαιιάθηεο
αεξα - αέξα
150

ζεξκαληηθό
ζηνηρείν
100

ςπθηηθό
ζηνηρείν
200

ζαθόθηιηξν F91

ζπλνιηθή

450

1150

Η πηώζε πίεζεο αλαθέξεηαη ζε αθάζαξην θίιηξν έηνηκν γηα αιιαγή.

Ύςνο = 860+1150 = 2110 Pa.
5.1.8.2.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
20

αεξαγσγόο
απαγσγήο

ερναπνζβεζηήξαο

50

150

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό
δηάθξαγκα

αεξαγσγόο
απόξξηςεο

ζηόκην
απόξξηςεο

ζπλνιηθή

5

40

25

310

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ελαιιάθηεο
αέξα - αέξα
150

ζπλνιηθή
150

Ύςνο = 310+150 = 460 Pa.
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5.1.9 ρήκαηα
5.1.9.1 Γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο

ρήκα 5.1.9.1.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηνπο θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
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ρήκα 5.1.9.1.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
2 αηζνπζώλ επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
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5.1.9.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ

ρήκα 5.1.9.2.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
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ρήκα 5.1.9.2.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
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5.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
5.2.1 Φσηηζκόο
Σα θσηηζηηθά γεληθά ζα είλαη θζνξηζκνύ θαη ζα θέξνπλ:
ε αίζνπζεο επεκβάζεσλ, βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο θαη αλάλεςε, γπάιηλν αληηζακβσηηθό θάιπκκα κε
ιεία επηθάλεηα θαη ζα έρνπλ βαζκό ζηεγαλόηεηαο IP54.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πιαζηηθό πξηζκαηηθό θάιπκκα.
Ο θσηηζκόο ζα γίλεηαη:
Σσλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ κε θσηηζηηθά νξνθήο πεξηκεηξηθά ησλ ζηνκίσλ πξνζαγσγήο αέξα πάλσ από
ηελ θιίλε.
Σσλ απνδπηήξησλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ WC κε θσηηζηηθά νξνθήο θαη κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W
πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ αηνκηθήο ρξήζεο WC κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ ππόινηπσλ ρώξσλ κε θσηηζηηθά νξνθήο.
Θα ηνπνζεηείηαη επηπιένλ ηνπ γεληθνύ θσηηζκνύ:
Σνπηθόο θσηηζκόο:
ε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο κε θσηηζηηθό 1 x18 W.
ε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ, πάλσ από ηελ θιίλε, κε ζθηαιπηηθή ιπρλία.
Φσηηζκόο νδεύζεσλ δηαθπγήο κε θσηηζηηθά ελδείμεσλ εμόδνπ 1x8 W κε βαζκό ζηεγαλόηεηαο IP65 θαη
ζπζζσξεπηή Ni – Cd κε δηάξθεηα εθθόξηηζεο 3 h.
Η έληαζε ηνπ θσηηζκνύ από ηα θσηηζηηθά νξνθήο ζα είλαη:
800 lux ζε αίζνπζεο επεκβάζεσλ.
500 lux ζε βνεζεηηθνύο ρώξνπο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ, αλάλεςε, γξαθεία θαη ρώξνπο εξγαζίαο.
200 lux ζε ππόινηπνπο ρώξνπο.
5.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
Θα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο:
ε αίζνπζεο επεκβάζεσλ:
ε θάζε ζηήιε νξνθήο 8.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 2 θάζε 2 m.
ε ρώξνπο πξνλάξθσζεο:
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο 4.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε αλάλεςε:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο 8.
ε επνπηεία αζζελώλ 4.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε ζηάζε αδειθώλ:
ε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε γξαθεία:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε office θαγεηνύ:
ε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
ε θάζε ζέζε ζπζθεπήο πνπ ηξνθνδνηείηαη από ξεπκαηνδόηε 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε θαζηζηηθό:
ε ζέζε TV 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε απνζήθεο, απνδπηήξηα θαη ρώξνπο αθαζάξησλ πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ 1 ζε θάζε ρώξν.
ε δηάδξνκνπο 1 θάζε 15 m, κε ειάρηζην αξηζκό 1.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ 1 θάζε 2 m.
ε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ ζα ηνπνζεηείηαη επί πιένλ θαη 1 ηξηθαζηθόο ξεπκαηνδόηεο.
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Δελ ζα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο ζε WC.
5.2.3 Ζιεθηξηθέο παξνρέο
Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θνξηίσλ ζα πξνβιέπνληαη πίλαθεο κε παξνρή από ΔΕΗ – ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (ΗΖ) θαη από ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο (UPS).
Θα ηνπνζεηνύληαη πίλαθεο:
Από ΔΕΗ – ΗΖ:
1 γηα θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο (εθηόο αλάλεςεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάλεςε),
1 γηα ηελ αλάλεςε,
1 γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο.
Από UPS:
1 γηα θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σνπο ξεπκαηνδόηεο ησλ ζηειώλ νξνθήο.
Σε ζθηαιπηηθή ιπρλία.
1 γηα ηελ αλάλεςε πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σν 30% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ηελ επνπηεία αζζελώλ.
Γεληθά νη θαηαλαιώζεηο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ δηαθνπηώλ δηαξξνήο θαηά νκάδεο έσο 6 παξνρώλ (αλάινγα κε ηα θνξηία θάζε παξνρήο).
Εηδηθά όκσο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηή (κ/ζ) 230V/230V:
Οη ξεπκαηνδόηεο:
Σσλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (πεξηιακβάλνληαη θαη νη ξεπκαηνδόηεο ζηηο ζηήιεο νξνθήο), εθηόο ηνπ
ηξηθαζηθνύ.
Σσλ ρώξσλ πξνλάξθσζεο.
Οη ζθηαιπηηθέο ιπρλίεο.
Οη ξεπκαηνδόηεο ηεο αλάλεςεο:
ηηο θνλζόιεο ησλ θιηλώλ.
ηελ επνπηεία αζζελώλ.
Γηα ηηο γξακκέο ζε θσηηζηηθά ζα πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξνη δηαθόπηεο δηαξξνήο.
Θα ηξνθνδνηνύληαη από ηδηαίηεξε γξακκή:
Κάζε 4 ξεπκαηνδόηεο:
ηήιεο νξνθήο ζε αίζνπζα επεκβάζεσλ.
Κνλζόιαο θιίλεο αλάλεςεο.
Οη ξεπκαηνδόηεο ηεο επνπηείαο αζζελώλ αλάλεςεο πνπ ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ πίλαθα από:
ΔΕΗ – ΗΖ.
UPS.
Ο πίλαθαο ελδείμεσλ ηεο θάζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κ/ζ 230V/230V, ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν πνπ
ηξνθνδνηεί ν κ/ζ 230V/230V.
Σν UPS ζα έρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο επί 1½ h (ππό πιήξεο θνξηίν).
Γηα ππνινγηζκνύο θνξηίσλ πηλάθσλ θίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνύ θνξηίσλ 0,6 θαη
ηζρύο:
Ρεπκαηνδόηε:
Σξηθαζηθνύ 2,5 kW.
Αίζνπζαο επεκβάζεσλ 0,4 kW.
Κνλζόιαο θιίλεο αλάλεςεο 0,3 kW.
Επνπηείαο αζζελώλ αλάλεςεο 0,3 kW.
Γεληθήο ρξήζεο 0,2 kW.
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Κηλεηήξα ζπξόκελεο πόξηαο 0,6 kW.
Κηλεηήξα θιίλεο αίζνπζαο επεκβάζεσλ 0,5 kW.
Κηλεηήξα ζηήιεο νξνθήο αίζνπζαο επεκβάζεσλ 0,5 kW.
θηαιπηηθήο ιπρλίαο 0,8 kW.
πζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο 0,2 kW.
5.2.4 Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζα πξνβιέπνληαη γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ, ρώξνπο πξνλάξθσζεο θαη αλάλεςε.
Σν ζύζηεκα ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ ζα θαηαζθεπάδεηαη όπσο πηό θάησ:
Γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ:
Μέζα ζε θάζε ζηήιε νξνθήο ζα ηνπνζεηνύληαη 2 κπάξεο γεηώζεσλ Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε
2
κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ ηεο ζηήιεο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm ε
θαζεκία. ηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηώζεσλ επί ηεο ζηήιεο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K
2
1x6 mm ε θαζεκία. (Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο πεξηνρήο ζηήιεο ζα ζπλδένληαη ζηηο ιήςεηο γεηώζε2
σλ ηεο ζηήιεο κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία).
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ξεπκαηνδνηώλ ησλ ζηε2
ιώλ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία θαζώο θαη νη γεηώζεηο ησλ ππόινηπσλ ξεπκα2
ηνδνηώλ ηνπ ρώξνπ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm
ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηώζεσλ ησλ ζηειώλ κε η2
δηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία, ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θα2
ιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα ρώξνπο πξνλάξθσζεο:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ πνπ ηξνθνδνηνύληαη
2
κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη
2
ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα
2
ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα αλάλεςε:
Μέζα ζε θάζε θνλζόια θιίλεο ζα ηνπνζεηνύληαη 2 κπάξεο γεηώζεσλ Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε
2
κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm
ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηώζεσλ επί ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία. (Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο πεξηνρήο θιίλεο ζα ζπλδένληαη ζηηο ιήςεηο
2
γεηώζεσλ ηεο θνλζόιαο ηεο κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία).
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ξεπκαηνδνηώλ ησλ θνλζό2
ισλ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία θαζώο θαη νη γεηώζεηο ησλ ππόινηπσλ ξεπκα2
ηνδνηώλ ηνπ ρώξνπ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm
ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηώζεσλ ησλ θνλζόισλ κε
2
ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία, ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θα2
ιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
5.2.5 Ζιεθηξηθέο αληηζηάζεηο δαπέδσλ
Σν ειαζηηθό θάιπκκα δαπέδνπ, ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ, ησλ ρώξσλ πξνλάξθσζεο θαη ηεο αλάλεςεο ζα
έρεη:
Γηα ηελ αληίζηαζή ηνπ σο πξνο γε R2:
10 KΧ < ηηκέο R2,
50 KΧ < κέζνο όξνο ηηκώλ R2 .
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Γηα ηελ επηθαλεηαθή αληίζηαζή ηνπ R3 :
10 KΧ < ηηκέο R3 < 5 ΜΧ,
25 KΧ < κέζνο όξνο ηηκώλ R3 < 1 ΜΧ.
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5.2.6 ρήκαηα

ρήκα 5.2.6.1 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ αίζνπζαο επεκβάζεσλ
θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηεο (εθηόο αλάλεςεο)
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ρήκα 5.2.6.2 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
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ρήκα 5.2.6.3 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ – UPS αίζνπζαο επεκβάζεσλ
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ρήκα 5.2.6.4 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ – UPS αλάλεςεο κε 2 θιίλεο

ρήκα 5.2.6.5 – Γηάηαμε ξεπκαηνδνηώλ ζε θνλζόια θιίλεο αλάλεςεο
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ρήκα 5.2.6.6 – ύλδεζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κε κ/ζ 230V/230V
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ρήκα 5.2.6.7 – Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αίζνπζαο επεκβάζεσλ
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ρήκα 5.2.6.8 – Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ρώξνπ πξνλάξθσζεο
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ρήκα 5.2.6.9 – Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αλάλεςεο

5.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
5.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο:
2 D ζε αλάλεςε ζε θάζε θνλζόια θιίλεο,
1 Σ θαη 1 D:
ζε αλάλεςε ζε επνπηεία αζζελώλ ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο,
ζε αίζνπζεο επεκβάζεσλ ζε θάζε ζηήιε νξνθήο,
ζε γξαθεία ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
5.3.2 Σειεόξαζε (TV)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο TV ζε θαζηζηηθό.
5.3.3 Ρνιόγηα
Θα ηνπνζεηνύληαη ξνιόγηα αλαινγηθνύ ηύπνπ δηακέηξνπ 25 – 30 cm:
κε ιεπηνδείθηε, δεπηεξνιεπηνδείθηε θαη ρξνλόκεηξν ζε αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη αλάλεςε,
κε ιεπηνδείθηε ζε δηαδξόκνπο (θαηά πξνηίκεζε 2 όςεσλ θαη κε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ 30 m).
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5.3.4 Δλδνεπηθνηλσλία
Θα ηνπνζεηείηαη απιό ζύζηεκα ζηαζκνύ – ππνζηαζκώλ κεηαμύ ζηάζεο αδειθώλ θαη ησλ ππόινηπσλ ρώξσλ
ηνπ ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ εθηόο απνζεθώλ, απνδπηήξησλ, ρώξσλ αθαζάξησλ θαη WC.

5.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2), πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ (Ν2Ο),
ηαηξηθόο αέξαο (Α4), αέξαο γηα θίλεζε ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ (Α8)],
θελό, ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ηαηξηθώλ αεξίσλ (ΑΑΑ)
5.4.1 Λήςεηο
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο:
ε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ:
1 Ο2, 1 Α4, 1 Α8 θαη 1 θελνύ, επί ζηήιεο ρεηξνύξγνπ,
1 Ο2, 1 Ν2Ο, 1 Α4, 1 θελνύ θαη 1 ΑΑΑ, επί ζηήιεο αλαηζζεζηνιόγνπ,
1 Ο2, 1 Ν2Ο, 1 Α4, 1 Α8, 1 θελνύ θαη 1 ΑΑΑ, επί ηνίρνπ.
ε θάζε ρώξν πξνλάξθσζεο 1 Ο2, 1 Ν2Ο, 1 Α4, 1 θελνύ θαη 1 ΑΑΑ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
ε ρώξν γύςνπ 1 Ο2, 1 Ν2Ο, 1 Α4, 1 Α8, 1 θελνύ θαη 1 ΑΑΑ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
ε αλάλεςε 2 Ο2, 2 Α4 θαη 2 θελνύ, ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ε θάζε άιιν ρώξν κε θιίλεο αζζελώλ 1 Ο2, 1 Α4 θαη 1 θελνύ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο.
5.4.2 Γηαλνκή
Η δηαλνκή ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ ζα γίλεηαη κε ζύζηεκα δηαλνκήο κε 2 βαζκίδεο πίεζεο.
Θα ηνπνζεηνύληαη ηδηαίηεξνη ζηαζκνί ειέγρνπ:
Γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάλεςε).
Γηα ηελ αλάλεςε θαη ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εληαίνο ρώξνο αλάλεςεο γηα όιν ην ηκήκα). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ ζα ηνπνζεηνύληαη ηδηαίηεξνη ζηαζκνί ειέγρνπ κόλν γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ
ηκήκαηνο.
Οη ζηαζκνί ειέγρνπ γηα ηα ηαηξηθά αέξηα θαη ην θελό γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηνπο θαζώο θαη γηα ηελ αλάλεςε θαη ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε
κεηαιιηθά θηβώηηα ζην δηάδξνκν θεληξνβαξηθά ησλ ρώξσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ. Επηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε κεηαιιηθό θηβώηην ζα ηνπνζεηνύληαη ζηαζκνί ειέγρνπ ρώξσλ πνπ θιηκαηίδνληαη από ηελ ίδηα ΚΚΜ.
Γηα έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνύ ζην ηκήκα, ζα ηνπνζεηείηαη ζηε ζηάζε αδειθώλ πίλαθαο ζεκάησλ όισλ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ. εκεηώλεηαη όηη ηα ζήκαηα ζα είλαη ηαμηλνκεκέλα θαηά νκάδεο πνπ ε θαζεκία ζα πεξηέρεη ζήκαηα ζηαζκώλ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ίδην θηβώηην.
Επηπιένλ πίλαθαο ζεκάησλ ζα ηνπνζεηείηαη ζε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη αλάλεςε γηα ηα ζήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο.
Σα ζήκαηα πίλαθα ζεκάησλ ζα απνηεινύληαη από:
Σα πιεξνθνξηαθά ζήκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Σα ζήκαηα θιηληθώλ ζπλαγεξκώλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα δείρλνπλ:
απόθιηζε ηεο πίεζεο ζηηο ζσιελώζεηο ηαηξηθώλ αεξίσλ ζηελ έμνδν βαιβίδαο δηαθνπήο πεξηνρήο, κεγαιύηεξε ηνπ ±20% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο δηαλνκήο,
αύμεζε ηεο απόιπηεο πίεζεο ζε ζσιελώζεηο θελνύ ζηελ είζνδν θύξηαο βαιβίδαο δηαθνπήο, πάλσ από
66 kPa.
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5.4.3 ρήκαηα

ρήκα 5.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ θαη δίθηπα γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ
κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
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ρήκα 5.4.3.2 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα ρώξνπο ηκήκαηνο ρεηξνπξγείσλ
εθηόο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπο

5.5 Κνλζόια θιίλεο αλάλεςεο
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από:
1 ζηνηρείν από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm ην νπνίν:
ζα έρεη κήθνο 2,00 m,
ζα ζηεξεώλεηαη επί 2 θαηαθόξπθσλ θνηινδνθώλ νη νπνίεο ζα είλαη παθησκέλεο ζηελ νξνθή, κε ηε βάζε ηνπ ζε απόζηαζε 1,50 m από ην δάπεδν,
ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
1 ξάγα αλνμείδσηε (γηα αλάξηεζε ηαηξηθώλ νξγάλσλ) κήθνπο 2,00 m πνπ ζα ζηεξεώλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζηνηρείνπ.
Σν ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
8 ξεπκαηνδόηεο (4 από ΔΕΗ – ΗΖ θαη 4 από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS),
4 ιήςεηο γεηώζεσλ,
2 ιήςεηο D,
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2 αλακνλέο γηα ιήςε monitor,
2 ιήςεηο O2, 2 A4 θαη 2 θελνύ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ην ζηνηρείν ηεο θνλζόιαο
κέζα από ηηο θνηινδνθνύο ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.
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6 ΣΜΖΜΑ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟΤ
6.1 Κιηκαηηζκόο
6.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
ε απνζήθεο (θαζαξώλ θαη γεληθήο ρξήζεο) θαη ρώξν αθαζάξησλ δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε.
ε απνδπηήξηα, θνηλόρξεζην WC θαη αηνκηθήο ρξήζεο WC, δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε. Εάλ όκσο
νη ρώξνη απηνί έρνπλ εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, ζα ζεξκαίλνληαη κε ζεξκαληηθά ζώκαηα πνπ ζα έρνπλ επίπεδεο
επηθάλεηεο (γηα εύθνιν θαζαξηζκό ηνπο).
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα γίλεηαη θιηκαηηζκόο κε θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (ΚΚΜ) πνπ ζα πξνζάγνπλ
θαηάιιεια επεμεξγαζκέλν λσπό αέξα θαη κε κ/ζ ζηνηρεία (γηα ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ).
Θα ηνπνζεηείηαη ηδηαίηεξε ΚΚΜ γηα:
ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο (ρώξνη πνπ είλαη ζε άκεζε επαθή κε απηέο
όπσο ληπηήξσλ, εηζόδνπ – εμόδνπ, πξνλάξθσζεο, αλάλεςεο θηι).
ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ.
Θα ηνπνζεηείηαη ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν γηα:
θάζε ρώξν κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ (θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ, αλάλεςε θαη αίζνπζα ηνθεηώλ),
ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (εθηόο ηεο αλάλεςεο),
θάζε νκάδα ρώξσλ από ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ, κε παξόκνηα δηαθύκαλζε
θνξηίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο (νκάδα εζσηεξηθώλ ρώξσλ, νκάδα ρώξσλ κε εμσηεξηθά θνπθώκαηα ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θηι).
6.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
Η ζεξκνθξαζία ησλ απνδπηεξίσλ, ηνπ θνηλόρξεζηνπ WC θαη ησλ αηνκηθήο ρξήζεο WC (γηα ηνλ ππνινγηζκό
0
ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ) ζα ιακβάλεηαη 22 C.
Η ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ησλ ππόινηπσλ θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ζε ςύμε θαη
ζε ζέξκαλζε ζα ιακβάλεηαη αληίζηνηρα γηα:
0
0
ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο (εθηόο ηεο αλάλεςεο) 21 C – 50% θαη 24 C
– 60%,
0
0
ηελ αλάλεςε 24 C – 50% θαη 26 C – 55%,
0
0
ηηο αίζνπζεο ηνθεηώλ 24 C – 50% θαη 26 C – 55%,
0
0
ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ 24 C – 50% θαη 22 C – 60%.
6.1.3 Αεξηζκόο
ε απνζήθε θαζαξώλ ζα ππάξρεη κόλν πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 5 αιιαγέο/h ηνπ αέξα κέζσ
ζηνκίνπ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα (ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ ζα πεξηέρεη απόιπην θίιηξν
θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822).
ε απνζήθε γεληθήο ρξήζεο θαη απνδπηήξηα ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 5 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε ρώξν αθαζάξησλ ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
3

ε θνηλόρξεζην WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 60 m /h πάλσ από θάζε ιεθάλε, ληνπζηέξα θαη νκάδα
νπξεηεξίσλ.
3

ε αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 90 m /h.
ε ρώξνπο πνπ δηαζέηνπλ αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα, ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη
5 αιιαγέο/h ηνπ αέξα, κέζσ ζηνκίνπ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα (ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ
ζα πεξηέρεη απόιπην θίιηξν θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822) θαη απαγσγή ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο, θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηα WC.
ε αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη αίζνπζεο ηνθεηώλ:
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Θα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 20 αιιαγέο/h θαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα αληίζηνηρα
θαη απαγσγή, ίζε κε ην 85% θαη 90% ηεο πξνζαγσγήο αληίζηνηρα.
Η πξνζαγσγή αέξα ζα γίλεηαη κέζσ ζηνκίσλ νξνθήο κε λεκαηνεηδή ξνή (ηύπνπ «perforated plate») πνπ
ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822), πάλσ από ηελ θιίλε.
Η απαγσγή αέξα ζα γίλεηαη από ηηο ηέζζεξεηο δίεδξεο γσλίεο ησλ αηζνπζώλ κέζσ 2 ζηνκίσλ ηνίρνπ ζε
θάζε γσλία, έλα πιεζίνλ ηνπ δαπέδνπ θαη έλα πιεζίνλ ηεο νξνθήο, κε πνζνζηό απαγσγήο από ηα ζηόκηα
πιεζίνλ ηνπ δαπέδνπ θαη ηεο νξνθήο 75% θαη 25% αληίζηνηρα.
ε βνεζεηηθνύο ρώξνπο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα κέζσ ζηνκίσλ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα (ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822).ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα κέζσ ζηνκίσλ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα
(ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822).ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 5 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, εθηόο ησλ δηαδξόκσλ, ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο.
Οη πνζόηεηεο ηνπ απαγόκελνπ αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ρώξν αθαζάξησλ, θνηλόρξεζην WC θαη δηαδξόκνπο, ζα είλαη ηέηνηεο, ώζηε ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ λα ππάξρεη ηζνδύγην κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνζαγόκελνπ θαη ηνπ απαγόκελνπ αέξα.
6.1.4 Γηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
Η απαγσγή αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ρώξν αθαζάξησλ θαη WC (θνηλόρξεζην θαη
αηνκηθήο ρξήζεο) ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
6.1.5 Θόξπβνο
Η ζηάζκε ζνξύβνπ ζηνπο ρώξνπο δελ ζα μεπεξλάεη ηα 40 db.
6.1.6 Δμαξηήκαηα ΚΚΜ
6.1.6.1 ΚΚΜ γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
Η ΚΚΜ ζα θέξεη:
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
ζεξκαληηθό ζηνηρείν,
ςπθηηθό ζηνηρείν,
πγξαληήξα αηκνύ,
αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη επίζεο λα κεηώλεηαη ζην 30% ηεο θαλνληθήο όηαλ δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ),
ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002),
ερναπνζβεζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα,
ερναπνζβεζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή ηνπ λα κεηώλεηαη
ζην 30% ηεο θαλνληθήο όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ).
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε.
Γηα πεξηνρέο όπνπ ε ειάρηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ππνινγηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, είλαη κη0
θξόηεξε ησλ 0 C ζα πξνβιέπεηαη ζηελ είζνδν ηνπ λσπνύ αέξα ζηνλ ελαιιάθηε πξνζεξκαληηθό ζηνηρείν πνπ
0
ζα εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα πξηλ ηνλ ελαιιάθηε 0 C (γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνύ
πάγνπ επί ησλ πιαθώλ ηνπ ελαιιάθηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ)
6.1.6.2 ΚΚΜ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
Η ΚΚΜ ζα θέξεη:
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
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πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
ζεξκαληηθό ζηνηρείν,
ςπθηηθό ζηνηρείν,
πγξαληήξα αηκνύ,
αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ),
ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002),
ερναπνζβεζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα,
ερναπνζβεζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε.
Γηα πεξηνρέο όπνπ ε ειάρηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ππνινγηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, είλαη κη0
θξόηεξε ησλ 0 C ζα πξνβιέπεηαη ζηελ είζνδν ηνπ λσπνύ αέξα ζηνλ ελαιιάθηε πξνζεξκαληηθό ζηνηρείν πνπ
0
ζα εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα πξηλ ηνλ ελαιιάθηε 0 C (γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνύ
πάγνπ επί ησλ πιαθώλ ηνπ ελαιιάθηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ).
6.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
6.1.7.1 Γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
6.1.7.1.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην ςπθηηθό ζηνηρείν ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 50%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηελ θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηελ αλάλεςε ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ρώξν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επί0
0
πεδα (ζπλήζσο 21 C γηα ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη 24 C γηα ηελ αλάλεςε).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ αεξαγσγό απαγόκελνπ αέξα από ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ησλ
αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (εθηόο ηεο αλάλεςεο) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηνπο αληηζηνηρεί ώ0
ζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 21 C).
6.1.7.1.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη
0
ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμεξρόκελνπ αέξα λα είλαη 16 C.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ηνλ πγξαληήξα ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη
ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 60%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηελ θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηελ αλάλεςε ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ρώξν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επί0
0
πεδα (ζπλήζσο 24 C γηα ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη 26 C γηα ηελ αλάλεςε).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (εθηόο ηεο αλάλεςεο) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηνπο
αληηζηνηρεί ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο
0
24 C).
6.1.7.1.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
Μέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο πίεζεο ζηα θίιηξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηεο ΚΚΜ ν ειεγθηήο ζα ειέγρεη
ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλεκηζηήξσλ αληίζηνηρα.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ηαρύηεηαο αέξα ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα επηδξά
ζηνλ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ
αλεκηζηήξα ώζηε ε παξνρή ηνπ ώζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη επίζεο όηαλ
δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ λα κεηώλεηαη ζην 30% ηεο θαλνληθήο.
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Ο ειεγθηήο επίζεο ζα επηδξά ζηνλ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ απαγόκελνπ αέξα ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα
ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ αλεκηζηήξα ώζηε ε παξνρή ηνπ, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ, λα κεηώλεηαη ζην 30% ηεο θαλνληθήο.
6.1.7.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
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6.1.7.2.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηηο αίζνπζεο ηνθεηώλ ν
ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην ςπθηηθό ζηνηρείν ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα
επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 50%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε αίζνπζα ηνθεηώλ ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ
0
ηεο αληηζηνηρεί ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηεο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 24 C).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από θάζε νκάδα ρώξσλ πνπ ηεο αληηζηνηρεί ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν (νκάδα ρώξσλ κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ) ν ειεγθηήο
ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηεο αληηζηνηρεί ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ ηεο λα δηα0
ηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 24 C).
6.1.7.2.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη
0
ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμεξρόκελνπ αέξα λα είλαη 16 C.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηηο αίζνπζεο ηνθεηώλ ν
ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ηνλ πγξαληήξα ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 55%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε αίζνπζα ηνθεηώλ ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ
0
αληηζηνηρεί ζε θάζε ρώξν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 26 C).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από θάζε νκάδα ρώξσλ πνπ ηεο αληηζηνηρεί ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν (νκάδα ρώξσλ κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ) ν ειεγθηήο
ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηεο αληηζηνηρεί ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ ηεο λα δηα0
ηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 22 C).
6.1.7.2.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
Μέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο πίεζεο ζηα θίιηξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηεο ΚΚΜ ν ειεγθηήο ζα ειέγρεη
ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλεκηζηήξσλ αληίζηνηρα.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ηαρύηεηαο αέξα ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα επηδξά
ζηνλ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ
αλεκηζηήξα ώζηε ε παξνρή ηνπ ώζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ.
6.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ
6.1.8.1 Γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
6.1.8.1.1 Γεληθά
Πην θάησ ν όξνο:
ζεξκνθξαζία αέξα αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ αέξα.
ελαιιάθηεο αλαθέξεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα.
ην πην θάησ ππόδεηγκα ππνινγηζκνύ:
Σα είδε ρώξσλ, νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα θνξηία ηνπο είλαη ελδεηθηηθά θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πνιύ
από ηνπο θαηά πεξίπησζε ζρεδηαζκνύο.
Δελ ειήθζεζαλ ππ’ όςε ηα ιαλζάλνληα θνξηία ησλ ρώξσλ (ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο από άηνκα)
ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αηζζεηά θαη ζπλεπώο ηεο πξαθηηθά ακειεηέαο επίδξαζήο
ηνπο ζηνπο ππνινγηζκνύο.
6.1.8.1.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
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Παξνρέο αέξα θαη ζηόκηα
α/α

ρώξνο

αίζνπζα
επεκβάζεσλ

αλάλεςε

ληπηήξεο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ

1

εκβαδόλ
δαπέδνπ
(m2)
όγθνο
(m3)
αέξαο
(αιιαγέο/h)
λσπόο
αέξαο1
(m3/h)
αηζζεηό
ςπθηηθό
θνξηίν2
(kc/h)
λσπόο
αέξαο3
(m3/h)
λσπόο
αέξαο4
(m3/h)
δηαζηάζεηο
ζηνκίσλ
(mmxmm)
νλνκαζηηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
πιήζνο
ζηνκίσλ
ιόγνο
ι
ηειηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
παξνρή
ζηνκίσλ
απαγόκελνπ
αέξα5
(m3/h)

42

20

113

2
3
4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

είζνδνο έμνδνο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ

6

ρώξνο
πξνλάξθσζεο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ
14

54

16

38

43

20

10

10

10

10

2260

540

160

380

430

6170

1595

480

960

1080

2128

550

166

331

372

2260

550

166

380

430

305x610

305x610

305x305

457x610

457x610

8x300 =
2400

2x300 = 600

1x150 = 150

1x450 = 450

1x450 = 450

8

2

1

1

1

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

8x282 =
2256

2x282 = 564

1x141 = 141

1x423 = 423

1x423 = 423

1918

508

127

380

380

16

1

Nσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο/h ηνπ αέξα
ηνπ ρώξνπ.

2

Λακβάλεηαη αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν:
Γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ από:
2
ζπζθεπέο 80 (kc/h)/m ,
άηνκα 80 (kc/h)/άηνκν (θαηά κέζν όξν ιακβάλνληαη 10 άηνκα),
ζθηαιπηηθή ιπρλία 260 kc/h,
δνξπθόξν ζθηαιπηηθή ιπρλία 70 kc/h,
2
θσηηζηηθά γεληθνύ θσηηζκνύ 0,05 (kc/h)/(m xlux) (ε έληαζε θσηηζκνύ ιακβάλεηαη 800 lux).
Γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο από:
2
ζπζθεπέο 40 (kc/h)/m ,
άηνκα 60 (kc/h)/άηνκν [θαηά κέζν όξν (εθηόο ηεο αλάλεςεο) ιακβάλνληαη 2 άηνκα ζε θάζε ρώξν],
2
θσηηζηηθά γεληθνύ θσηηζκνύ 0,05 (kc/h)/(m xlux) (ε έληαζε θσηηζκνύ ιακβάλεηαη 300 lux γηα ηελ αλάλεςε θαη 400 lux γηα ηνπο ππόινηπνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο).

3

Νσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ην αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
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γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο εθηόο ηεο αλάλεςεο:
3
0
παξνρή m /h = (αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν kc/h)/[0,29x[(ζεξκνθξαζία ρώξνπ 21 C)–(ζεξκνθξαζία εμόδνπ
0
από ην ςπθηηθό ζηνηρείν 11 C)]],
γηα ηελ αλάλεςε:
3
0
παξνρή m /h = (αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν kc/h)/[0,29x[(ζεξκνθξαζία ρώξνπ 24 C)–(ζεξκνθξαζία εμόδνπ
0
από ην κ/ζ ζηνηρείν 14 C)]]
(ζεκεηώλεηαη όηη ιακβάλεηαη ε ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ην κ/ζ ζηνηρείν θαη όρη από ην ςπθηηθό ζηνηρείν,
δηόηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ιεηηνπξγεί ην κ/ζ ζηνηρείν ώζηε ε δηαθνξά κεηαμύ ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ θαη
0
πξνζαγόκελνπ αέξα ζην ρώξν λα κελ μεπεξλάεη ηνπο 10 C).
4

Νσπόο αέξαο πνπ επηιέγεηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο παξνρέο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

5

Η παξνρή ζηνκίσλ ηνπ απαγόκελνπ αέξα ιακβάλεηαη γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηεο, ίζε κε ην 85% θαη ην 90% ηεο παξνρήο ηνπ πξνζαγόκελνπ αληίζηνηρα.

εκείσζε 1:
Παξνρή πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
2256+564 +141+423+423 = 3807 m /h.
Παξνρή απαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
1918+508 +127+380+380 = 3313 m /h.
εκείσζε 2: Η επηινγή ησλ ζηνκίσλ πξνζαγόκελνπ αέξα (πνπ ζα είλαη λεκαηνεηδνύο ξνήο γηα ηηο αίζνπζεο
επεκβάζεσλ θαη νξηδόληηαο δηάρπζεο γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο θαη πνπ όια ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 ζύκθσλα κε ΕΝ 1822) γίλεηαη όπσο πην θάησ:
Με βάζε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα γηα όινπο ηνπο ρώξνπο επηιέγνληαη ζηόκηα ηέηνηα
ώζηε ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή λα εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα.
Γηα έλαλ από ηνπο ρώξνπο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
πιήζνο ηέηνην ώζηε όηαλ ηνπνζεηεζνύλ πεξηκεηξηθά ηεο θιίλεο θαηά ην δπλαηό λα θαιύπηνπλ όιε ηελ πεξίκεηξό ηεο αθήλνληαο ζην θέληξν ειεύζεξν ρώξν ηνπιάρηζην 600x600 mm (γηα ηνπνζέηεζε ηεο θύξηαο
θαη ηεο δνξπθόξνπ ζθηαιπηηθήο ιπρλίαο),
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή ίζε (πξνζεγγηζηηθά) κε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.
Τπνινγίδεηαη ν ιόγνο ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, έζησ ίζνο κε ι.
Γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή κε ιόγν πξνο ηελ νλνκαζηηθή ίζν κε ι.
εκείσζε 3: Γηα όια ηα ζηόκηα ιακβάλεηαη ίδηνο ιόγνο ι ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, γηαηί έηζη
κε δεδνκέλν όηη όια ηα ζηόκηα ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή ηνπο εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα θαη ζηελ
ηειηθή παξνρή ζα εκθαλίδνπλ παξόκνηα πηώζε πίεζεο αέξα, νπόηε:
δελ ζα ππάξρεη αλάγθε αξρηθήο ξύζκηζήο ηνπο κε δηαθξάγκαηα γηα επίηεπμε ηεο ηειηθήο παξνρήο (ελέξγεηα
όρη ζσζηή γηα δηαηήξεζε ηεο ηειηθήο παξνρήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ),
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζα ππάξρεη νκνηόκνξθε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ ησλ ζηνκίσλ κε ζπλέπεηα:
ίδην απαηηνύκελν ρξόλν αιιαγήο ηνπο,
δηαηήξεζε ζε όια ηα ζηόκηα ηεο ηειηθήο παξνρήο, κέζσ ηνπ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηεο ΚΚΜ (ζα εκθαλίδεηαη ζε όια ίδηα αύμεζε ηεο πηώζεο πίεζεο αέξα).
6.1.8.1.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
6.1.8.1.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 36 C θαη πγξαζία 15 gr/kg (grammars λεξνύ αλά kg μεξνύ αέξα).
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
21 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
0
36-0,25x(36-21)/(3807/3313) = 32,7 C.
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Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
15 gr/kg. (gr αλά kg μεξνύ αέξα).
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
16,8 kc/kg (kc αλά kg μεξνύ αέξα).
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ (κεηαζεξκαληηθά) ζηνηρεία):
0
11 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
8 gr/kg.
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
7,4 kc/kg.
Θζρύο ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ:
1,2x3807x(16,8-7,4) = 42943 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
0
0
7 C/12 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
3
0,001x42943/(12-7) = 8,5 m /h
6.1.8.1.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 0 C θαη πγξαζία 3,3 gr/kg.
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
24 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
0
0+0,25x(24-0)/(3807/3313) = 5,2 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
3,3 gr/kg.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
3,3 gr/kg.
Θζρύο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ:
0,29x3807x(16-5,2) = 11924 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
0
0
80 C/70 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
3
0,001x11924/(80-70) = 1,2 m /h
6.1.8.1.3.3 Τγξαληήξαο
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
11,3 gr/kg.
Παξνρή αηκνύ από ηνλ πγξαληήξα:
0,0012x3807x(11,3-3,3) = 37 kg/h.
6.1.8.1.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
Πίλαθαο ηζρύνο θαη παξνρήο λεξνύ γηα κ/ζ ζηνηρεία
α/α

ρώξνο

αίζνπζα
επεκβάζεσλ

αλάλεςε

1

Θεξκηθέο απώιεηεο
ρώξσλ
(kc/h)
Παξνρή αέξα
(m3/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ1
(0C)

1800

245

ππόινηπνη
βνεζεηηθνί
ρώξνη
950

2256

564

987

26,8

27,5

27,3

2
3

114
4
5

6
7
8

Θζρύο κ/ζ2
(kc/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ3
(0C)
Θζρύο κ/ζ4
(kc/h)
Σειηθή Θζρύο κ/ζ5
(kc/h)
Παξνρή λεξνύ ζε κ/ζ6
(m3/h)

7066

1181

3234

21

24

21

6542

2126

2862

7066

2126

3234

0,7

0,2

0,3

1

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
0
0
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν C = (ζεξκνθξαζία ρώξνπ 24 C γηα ηελ αίζνπζα επεκβά0
ζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο εθηόο ηεο αλάλεςεο θαη 26 C γηα ηελ αλάλεςε)+[ζεξκηθέο απώ3
ιεηεο ρώξνπ(σλ) kc/h]/[0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ (σλ) m /h)].

2

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
0
ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ C)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ηνλ πγξαληήξα 16 C)].

3

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
0
Λακβάλεηαη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία ησλ ρώξσλ 21 C γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο
0
ρώξνπο ηεο εθηόο ηεο αλάλεςεο θαη 24 C γηα ηελ αλάλεςε.

4

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ 21 C γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
0
εθηόο ηεο αλάλεςεο θαη 24 C γηα ηελ αλάλεςε)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν
0
11 C)].

5

Σειηθή ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο ηζρείο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

6

Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
0
Παξνρή λεξνύ m /h = 0,001x(ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ kc/h)/[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ λεξνύ 80 C)–
0
(ζεξκνθξαζία εηζόδνπ λεξνύ 70 C)].

εκείσζε: Επηιέρηεθε ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν:
γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ (ρώξνο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ),
γηα ηελ αλάλεςε (ρώξνο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ),
γηα ηνπο ππόινηπνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο (εζσηεξηθνί ρώξνη θαη ζπλεπώο κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο).
6.1.8.1.4 Τπνινγηζκόο (ελδεηθηηθόο) καλνκεηξηθνύ ύςνπο αλεκηζηήξσλ
εκείσζε: Η πηώζε πίεζεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ πνπ ιήθζεθε πην θάησ ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Η πηώζε πίεζεο ζηα ππόινηπα εμαξηήκαηα κπνξεί πξνζεγγηζηηθά λα ιακβάλεηαη ίδηα θαη γηα άιια
παξόκνηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ.
6.1.8.1.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
25

αεξαγσγόο
αλαξξόθεζεο
30

αεξαγσγόο
πξνζαγσγήο
50

ερναπναζβεζηήξαο
150

κ/ζ
ζηνηρείν
80

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό δηάθξαγκα
5

ζηόκην
πξνζαγσγήο1
500

ζπλνιηθή

860
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Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
πξνθίιηξν G41
250
1

ελαιιάθηεο
αεξα - αέξα
150

ζεξκαληηθό
ζηνηρείν
100

ςπθηηθό
ζηνηρείν
200

ζαθόθηιηξν F91

ζπλνιηθή

450

1150

Η πηώζε πίεζεο αλαθέξεηαη ζε αθάζαξην θίιηξν έηνηκν γηα αιιαγή.

Ύςνο = 860+1150 = 2110 Pa.
6.1.8.1.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
20

αεξαγσγόο
απαγσγήο

ερναπνζβεζηήξαο

50

150

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό
δηάθξαγκα

αεξαγσγόο
απόξξηςεο

ζηόκην
απόξξηςεο

ζπλνιηθή

5

40

25

310

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ελαιιάθηεο
αέξα - αέξα
150

ζπλνιηθή
150

Ύςνο = 310+150 = 460 Pa.
6.1.8.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
6.1.8.2.1 Γεληθά
Πην θάησ ν όξνο:
ζεξκνθξαζία αέξα αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ αέξα.
ελαιιάθηεο αλαθέξεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα.
ην πην θάησ ππόδεηγκα ππνινγηζκνύ:
Σα είδε ρώξσλ, νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα θνξηία ηνπο είλαη ελδεηθηηθά θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πνιύ
από ηνπο θαηά πεξίπησζε ζρεδηαζκνύο.
Δελ ειήθζεζαλ ππ’ όςε ηα ιαλζάλνληα θνξηία ησλ ρώξσλ (ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο από άηνκα)
ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αηζζεηά θαη ζπλεπώο ηεο πξαθηηθά ακειεηέαο επίδξαζήο
ηνπο ζηνπο ππνινγηζκνύο.
6.1.8.2.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
Παξνρέο αέξα θαη ζηόκηα
α/α

ρώξνο

αίζνπζα
ηνθεηώλ 1

αίζνπζα
ηνθεηώλ 2

δηάδξνκνο

ρώξνο
σδίλσλ

ζηάζε
αδειθώλ

1

εκβαδόλ
δαπέδνπ
(m2)
όγθνο
(m3)
αέξαο
(αιιαγέο/h)
λσπόο
αέξαο1
(m3/h)
αηζζεηό
ςπθηηθό
θνξηίν2
(kc/h)
λσπόο
αέξαο3
(m3/h)
λσπόο
αέξαο4

20

20

25

15

60

60

75

10

10

600

2
3
4

5

6

7

10

θνηλόρξεζην
WC
10

ρώξνο
αθαζάξησλ
5

45

30

30

15

5

5

5

600

375

225

150

-----

-----

1763

1763

1047

667

447

-----

-----

608

608

361

230

154

-----

-----

608

608

375

230

154

-----

-----

10
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α/α

8

9

10
11
12

13

ρώξνο
(m3/h)
δηαζηάζεηο
ζηνκίσλ
(mmxmm)
νλνκαζηηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
πιήζνο
ζηνκίσλ
ιόγνο
ι
ηειηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
παξνρή
ζηνκίσλ
απαγόκελνπ
αέξα5
(m3/h)

αίζνπζα
ηνθεηώλ 1

αίζνπζα
ηνθεηώλ 2

δηάδξνκνο

ρώξνο
σδίλσλ

ζηάζε
αδειθώλ

θνηλόρξεζην
WC

ρώξνο
αθαζάξησλ

305x305

305x305

305x305

305x610

305x305

-----

-----

4x150 =
600

4x150 =
600

2x150 =
300

1x300 =
300

1x150 =
150

-----

-----

4

4

2

1

1

-----

-----

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

-----

-----

4x152 =
608

4x152 =
608

2x152 =
304

1x304 =
304

1x152 =
152

-----

-----

547

547

274

274

137

300

150

1

Nσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο/h ηνπ αέξα
ηνπ ρώξνπ. Η πξνζαγσγή ηνπ αέξα γηα θνηλόρξεζην WC θαη ρώξν αθαζάξησλ ζα γίλεηαη έκκεζα από
ηνπο γύξσ ρώξνπο κε ζηόκην ζηελ πόξηα.

2

Λακβάλεηαη αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν από:
2
2
2
ζπζθεπέο 40 (kc/h)/m γηα ηηο αίζνπζεο ηνθεηώλ, 0 (kc/h)/m γηα ην δηάδξνκν, 10 (kc/h)/m γηα ην ρώξν
2
σδίλσλ θαη 30 (kc/h)/m γηα ηε ζηάζε αδειθώλ.
άηνκα 60 (kc/h)/άηνκν,
2
θσηηζηηθά γεληθνύ θσηηζκνύ 0,05 (kc/h)/(m xlux) (ε έληαζε θσηηζκνύ ιακβάλεηαη 500 lux γηα ηηο αίζνπζεο ηνθεηώλ θαη 300 lux γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο).
Νσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ην αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
0
Παξνρή m /h = (αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν kc/h)/[0,29x[(ζεξκνθξαζία ρώξνπ 24 C)–(ζεξκνθξαζία εμόδνπ
0
από ην ςπθηηθό ζηνηρείν 14 C)]].

3

4

Νσπόο αέξαο πνπ επηιέγεηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο παξνρέο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

5

Η παξνρή ζηνκίσλ ηνπ απαγόκελνπ αέξα ιακβάλεηαη γηα:
ρώξν αθαζάξησλ, ίζε κε ηελ παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζε 10 αιιαγέο ηνπ αέξα ηνπ ρώξνπ,
3
θνηλόρξεζην WC, 60 m /h γηα θάζε ιεθάλε, ληνπζηέξα θαη νκάδα νπξεηεξίσλ,
ην δηάδξνκν, όζε απαηηείηαη ώζηε ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο λα ππάξρεη ηζνδύγην κεηαμύ ησλ
πνζνηήησλ ηνπ πξνζαγόκελνπ θαη ηνπ απαγόκελνπ αέξα,
ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο, ίζε κε ην 90% ηεο παξνρήο ηνπ πξνζαγόκελνπ.

εκείσζε 1:
Παξνρή πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
608+608+304+304+152 = 1976 m /h.
Παξνρή απαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
547+547+274+274+137+300+150 = 2229 m /h.
εκείσζε 2: Η επηινγή ησλ ζηνκίσλ πξνζαγόκελνπ αέξα (πνπ ζα είλαη λεκαηνεηδνύο ξνήο γηα ηηο αίζνπζεο
ηνθεηώλ θαη νξηδόληηαο δηάρπζεο γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο θαη πνπ όια ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα
θιάζεο Η14 ζύκθσλα κε ΕΝ 1822) γίλεηαη όπσο πην θάησ:
Με βάζε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα γηα όινπο ηνπο ρώξνπο επηιέγνληαη ζηόκηα ηέηνηα
ώζηε ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή λα εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα.
Γηα έλαλ από ηνπο ρώξνπο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο ηελ αίζνπζα ηνθεηώλ
1 επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
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νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή ίζε (πξνζεγγηζηηθά) κε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.
Τπνινγίδεηαη ν ιόγνο ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, έζησ ίζνο κε ι.
Γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή κε ιόγν πξνο ηελ νλνκαζηηθή ίζν κε ι.
εκείσζε 3: Γηα όια ηα ζηόκηα ιακβάλεηαη ίδηνο ιόγνο ι ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, γηαηί έηζη
κε δεδνκέλν όηη όια ηα ζηόκηα ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή ηνπο εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα θαη ζηελ
ηειηθή παξνρή ζα εκθαλίδνπλ παξόκνηα πηώζε πίεζεο αέξα, νπόηε:
δελ ζα ππάξρεη αλάγθε αξρηθήο ξύζκηζήο ηνπο κε δηαθξάγκαηα γηα επίηεπμε ηεο ηειηθήο παξνρήο (ελέξγεηα
όρη ζσζηή γηα δηαηήξεζε ηεο ηειηθήο παξνρήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ),
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζα ππάξρεη νκνηόκνξθε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ ησλ ζηνκίσλ κε ζπλέπεηα:
ίδην απαηηνύκελν ρξόλν αιιαγήο ηνπο,
δηαηήξεζε ζε όια ηα ζηόκηα ηεο ηειηθήο παξνρήο, κέζσ ηνπ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηεο ΚΚΜ (ζα εκθαλίδεηαη ζε όια ίδηα αύμεζε ηεο πηώζεο πίεζεο αέξα).
6.1.8.2.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
6.1.8.2.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 36 C θαη πγξαζία 15 gr/kg (grammars λεξνύ αλά kg μεξνύ αέξα).
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
24 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
0
36-0,25x(36-24)/(1976/2229) = 32,6 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
15 gr/kg (gr αλά kg μεξνύ αέξα).
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
16,8 kc/kg (kc αλά kg μεξνύ αέξα).
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
0
14 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
9,5 gr/kg.
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
9 kc/kg.
Θζρύο ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ:
1,2x1976x(16,8-9) = 18495 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
0
0
7 C/12 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
3
0,001x18495/(12-7) = 3,7 m /h
6.1.8.2.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 0 C θαη πγξαζία 3,3 gr/kg.
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε) πεξίπνπ:
0
(22+26)/2 = 24 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
0
0+0,25x(24-0)/(1976/2229) = 6,8 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
3,3 gr/kg.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
0
16 C.
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Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
3,3 gr/kg.
Θζρύο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ:
0,29x1976x(16-6,8) = 5272 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
0
0
80 C/70 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
3
0,001x5272/(80-70) = 0,5 m /h
6.1.8.2.3.3 Τγξαληήξαο
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
11,3 gr/kg.
Παξνρή αηκνύ από ηνλ πγξαληήξα:
0,0012x1976x(11,3-3,3) = 19 kg/h.
6.1.8.2.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
Πίλαθαο ηζρύνο θαη παξνρήο λεξνύ γηα κ/ζ ζηνηρεία
α/α

ρώξνο

1

Θεξκηθέο απώιεηεο
ρώξσλ
(kc/h)
Παξνρή αέξα
(m3/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ1
(0C)
Θζρύο κ/ζ2
(kc/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ3
(0C)
Θζρύο κ/ζ4
(kc/h)
Σειηθή Θζρύο κ/ζ5
(kc/h)
Παξνρή λεξνύ ζε κ/ζ6
(m3/h)

2
3

4
5

6
7
8

αίζνπζα
ηνθεηώλ 1
494

αίζνπζα
ηνθεηώλ 1
494

ππόινηπνη
ρώξνη ηκήκαηνο
330

608

608

760

26,8

26,8

23,5

1904

1904

1653

24

24

24

1763

1763

2204

1904

1904

2204

0,2

0,2

0,2

1

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
0
0
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν C = [ζεξκνθξαζία ρώξνπ (26 C γηα ηηο αίζνπζεο ηνθεηώλ
0
θαη 22 C γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο)]+[ζεξκηθέο απώιεηεο ρώξνπ (σλ) kc/h]/[0,29x(παξνρή αέξα ρώ3
ξνπ (σλ) m /h)].

2

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
0
ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ C)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ηνλ πγξαληήξα 16 C)].

3

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
0
Λακβάλεηαη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία ησλ ρώξσλ 24 C.

4

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
0
ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ 24 C)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν 14 C)].

5

Σειηθή ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο ηζρείο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.
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6

Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
0
Παξνρή λεξνύ m /h = 0,001x(ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ kc/h)/[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ λεξνύ 80 C)–
0
(ζεξκνθξαζία εηζόδνπ λεξνύ 70 C)].

εκείσζε: Επηιέρηεθε ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν:
γηα ηελ αίζνπζα ηνθεηώλ 1 (ρώξνο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ),
γηα ηελ αίζνπζα ηνθεηώλ 2 (ρώξνο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ),
γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ καηεπηεξίνπ, εθηόο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ θαη ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπο (εζσηεξηθνί ρώξνη θαη ζπλεπώο κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπο).
6.1.8.2.4 Τπνινγηζκόο (ελδεηθηηθόο) καλνκεηξηθνύ ύςνπο αλεκηζηήξσλ
εκείσζε: Η πηώζε πίεζεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ πνπ ιήθζεθε πην θάησ ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Η πηώζε πίεζεο ζηα ππόινηπα εμαξηήκαηα κπνξεί πξνζεγγηζηηθά λα ιακβάλεηαη ίδηα θαη γηα άιια
παξόκνηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ.
6.1.8.2.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
25

αεξαγσγόο
αλαξξόθεζεο
30

αεξαγσγόο
πξνζαγσγήο
50

ερναπναζβεζηήξαο
150

κ/ζ
ζηνηρείν

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

80

ξπζκηζηηθό δηάθξαγκα
5

ζηόκην
πξνζαγσγήο1
500

ζπλνιηθή

860

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
πξνθίιηξν G41
250
1

ελαιιάθηεο
αεξα - αέξα
150

ζεξκαληηθό
ζηνηρείν
100

ςπθηηθό
ζηνηρείν
200

ζαθόθηιηξν F91

ζπλνιηθή

450

1150

Η πηώζε πίεζεο αλαθέξεηαη ζε αθάζαξην θίιηξν έηνηκν γηα αιιαγή.

Ύςνο = 860+1150 = 2110 Pa.
6.1.8.2.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
20

αεξαγσγόο
απαγσγήο

ερναπνζβεζηήξαο

50

150

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό
δηάθξαγκα

αεξαγσγόο
απόξξηςεο

ζηόκην
απόξξηςεο

ζπλνιηθή

5

40

25

310

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ελαιιάθηεο
αέξα - αέξα
150

ζπλνιηθή
150

Ύςνο = 310+150 = 460 Pa.
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6.1.9 ρήκαηα
6.1.9.1 Γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο

ρήκα 6.1.9.1.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηεο θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
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ρήκα 6.1.9.1.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
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6.1.9.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ

ρήκα 6.1.9.2.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
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ρήκα 6.1.9.2.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
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6.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
6.2.1 Φσηηζκόο
Σα θσηηζηηθά γεληθά ζα είλαη θζνξηζκνύ θαη ζα θέξνπλ:
ε αίζνπζεο επεκβάζεσλ, βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο (ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε
αλάλεςε) θαη αίζνπζεο ηνθεηώλ γπάιηλν αληηζακβσηηθό θάιπκκα κε ιεία επηθάλεηα θαη ζα έρνπλ βαζκό
ζηεγαλόηεηαο IP54.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πιαζηηθό πξηζκαηηθό θάιπκκα.
Ο θσηηζκόο ζα γίλεηαη:
Σσλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ θαη ησλ αηζνπζώλ ηνθεηώλ κε θσηηζηηθά νξνθήο πεξηκεηξηθά ησλ ζηνκίσλ
πξνζαγσγήο αέξα πάλσ από ηελ θιίλε.
Σσλ ρώξσλ σδίλσλ κε 1 θσηηζηηθό άκεζνπ θαη 1 έκκεζνπ θσηηζκνύ 1x18 W θαη 1x58 W αληίζηνηρα ζε
θάζε θνλζόια θιίλεο.
Σσλ απνδπηήξησλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ WC κε θσηηζηηθά νξνθήο θαη κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W
πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ αηνκηθήο ρξήζεο WC κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ ππόινηπσλ ρώξσλ κε θσηηζηηθά νξνθήο.
Θα ηνπνζεηείηαη επηπιένλ ηνπ ππόινηπνπ θσηηζκνύ:
Σνπηθόο θσηηζκόο:
ε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο κε θσηηζηηθό 1 x18 W.
ε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη αίζνπζα ηνθεηώλ, πάλσ από ηελ θιίλε, κε ζθηαιπηηθή ιπρλία.
Φσηηζκόο νδεύζεσλ δηαθπγήο κε θσηηζηηθά ελδείμεσλ εμόδνπ 1x8 W κε βαζκό ζηεγαλόηεηαο IP65 θαη
ζπζζσξεπηή Ni – Cd κε δηάξθεηα εθθόξηηζεο 3 h.
Η έληαζε θσηηζκνύ ιόγσ ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο ζα είλαη:
800 lux ζε αίζνπζεο επεκβάζεσλ.
500 lux ζε βνεζεηηθνύο ρώξνπο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ, ζε αίζνπζεο ηνθεηώλ, αλάλεςε, γξαθεία θαη ρώξνπο εξγαζίαο.
200 lux ζε ππόινηπνπο ρώξνπο.
6.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
Θα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο:
ε αίζνπζεο επεκβάζεσλ:
ε θάζε ζηήιε νξνθήο 8.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 2 θάζε 2 m.
ε ρώξνπο πξνλάξθσζεο:
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο 4.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε αλάλεςε:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο 8.
ε επνπηεία αζζελώλ 4.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε αίζνπζεο ηνθεηώλ:
ε θάζε πιεπξά θιίλεο 2.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε ρώξνπο σδίλσλ:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο 4.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε ρώξν πξνεηνηκαζίαο επίηνθσλ.
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο 2.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε ζηάζε αδειθώλ:
ε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε γξαθεία:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.
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Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε office θαγεηνύ:
ε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
ε θάζε ζέζε ζπζθεπήο πνπ ηξνθνδνηείηαη από ξεπκαηνδόηε 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε αλακνλή θαη θαζηζηηθό:
ε θάζε ζέζε TV 1.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε απνζήθεο, απνδπηήξηα θαη ρώξνπο αθαζάξησλ πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ 1 ζε θάζε ρώξν.
ε δηάδξνκνπο 1 θάζε 15 m, κε ειάρηζην αξηζκό 1.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ 1 θάζε 2 m.
ε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ ζα ηνπνζεηείηαη επί πιένλ θαη 1 ηξηθαζηθόο ξεπκαηνδόηεο.
Δελ ζα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο ζε WC.
6.2.3 Ζιεθηξηθέο παξνρέο
Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θνξηίσλ ζα πξνβιέπνληαη πίλαθεο κε παξνρή από ΔΕΗ – ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (ΗΖ) θαη από ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο (UPS).
Θα ηνπνζεηνύληαη πίλαθεο:
Από ΔΕΗ – ΗΖ:
1 γηα θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο (εθηόο αλάλεςεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάλεςε).
1 γηα ηελ αλάλεςε.
1 γηα ηηο αίζνπζεο ηνθεηώλ.
1 γηα ηνπο ππόινηπνπο ηνπ ρώξνπο.
Από UPS:
1 γηα θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σνπο ξεπκαηνδόηεο ησλ ζηειώλ νξνθήο.
Σε ζθηαιπηηθή ιπρλία.
1 γηα ηελ αλάλεςε πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σν 30% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ηελ επνπηεία αζζελώλ.
1 γηα ηηο αίζνπζεο ηνθεηώλ πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
1 από ηνπο 2 ξεπκαηνδόηεο ζε θάζε πιεπξά ηεο θιίλεο.
Σηο ζθηαιπηηθέο ιπρλίεο.
Γεληθά νη θαηαλαιώζεηο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ δηαθνπηώλ δηαξξνήο θαηά νκάδεο έσο 6 παξνρώλ (αλάινγα κε ηα θνξηία θάζε παξνρήο).
Εηδηθά όκσο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηή (κ/ζ) 230V/230V:
Οη ξεπκαηνδόηεο:
Σσλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (πεξηιακβάλνληαη θαη νη ξεπκαηνδόηεο ζηηο ζηήιεο νξνθήο), εθηόο ηνπ
ηξηθαζηθνύ.
Σσλ ρώξσλ πξνλάξθσζεο.
Σσλ αηζνπζώλ ηνθεηώλ.
Οη ζθηαιπηηθέο ιπρλίεο.
Οη ξεπκαηνδόηεο ηεο αλάλεςεο:
ηηο θνλζόιεο ησλ θιηλώλ.
ηελ επνπηεία αζζελώλ.
Γηα ηηο γξακκέο ζε θσηηζηηθά ζα πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξνη δηαθόπηεο δηαξξνήο.
Θα ηξνθνδνηνύληαη από ηδηαίηεξε γξακκή:
Κάζε 4 ξεπκαηνδόηεο:
ηήιεο νξνθήο ζε αίζνπζα επεκβάζεσλ.
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Κνλζόιαο θιίλεο αλάλεςεο.
Οη ξεπκαηνδόηεο ηεο επνπηείαο αζζελώλ αλάλεςεο πνπ ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ πίλαθα από:
ΔΕΗ – ΗΖ.
UPS.
Οη ξεπκαηνδόηεο ησλ 2 πιεπξώλ ηεο θιίλεο ζε αίζνπζα ηνθεηώλ πνπ ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ πίλαθα
από:
ΔΕΗ – ΗΖ.
UPS.
Ο πίλαθαο ελδείμεσλ ηεο θάζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κ/ζ 230V/230V, ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν πνπ
ηξνθνδνηεί ν κ/ζ 230V/230V.
Σν UPS ζα έρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο επί 1½ h (ππό πιήξεο θνξηίν).
Γηα ππνινγηζκνύο θνξηίσλ πηλάθσλ θίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνύ θνξηίσλ 0,6 θαη
ηζρύο:
Ρεπκαηνδόηε:
Σξηθαζηθνύ 2,5 kW.
Αίζνπζαο επεκβάζεσλ θαη αίζνπζαο ηνθεηώλ 0,4 kW.
Κνλζόιαο θιίλεο αλάλεςεο 0,3 kW.
Επνπηείαο αζζελώλ αλάλεςεο 0,3 kW.
Γεληθήο ρξήζεο 0,2 kW.
Κηλεηήξα ζπξόκελεο πόξηαο 0,6 kW.
Κηλεηήξα θιίλεο αίζνπζαο επεκβάζεσλ 0,5 kW.
Κηλεηήξα ζηήιεο νξνθήο αίζνπζαο επεκβάζεσλ 0,5 kW.
θηαιπηηθήο ιπρλίαο 0,8 kW.
πζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο 0,2 kW.
6.2.4 Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζα πξνβιέπνληαη γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ, ρώξνπο πξνλάξθσζεο, αλάλεςε, αίζνπζεο ηνθεηώλ, ρώξνπο θαη WC σδίλσλ θαζώο θαη ρώξν θαη WC πξνεηνηκαζίαο επίηνθσλ.
Σν ζύζηεκα ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ ζα θαηαζθεπάδεηαη όπσο πηό θάησ:
Γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ:
Μέζα ζε θάζε ζηήιε νξνθήο ζα ηνπνζεηνύληαη 2 κπάξεο γεηώζεσλ Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε
2
κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ ηεο ζηήιεο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm ε
θαζεκία. ηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηώζεσλ επί ηεο ζηήιεο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K
2
1x6 mm ε θαζεκία. (Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο πεξηνρήο ζηήιεο ζα ζπλδένληαη ζηηο ιήςεηο γεηώζε2
σλ ηεο ζηήιεο κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία).
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ξεπκαηνδνηώλ ησλ ζηε2
ιώλ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία θαζώο θαη νη γεηώζεηο ησλ ππόινηπσλ ξεπκα2
ηνδνηώλ ηνπ ρώξνπ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm
ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηώζεσλ ησλ ζηειώλ κε η2
δηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία, ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θα2
ιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα ρώξνπο πξνλάξθσζεο:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ πνπ ηξνθνδνηνύληαη
2
κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη
2
ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα
2
ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα αλάλεςε:
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Μέζα ζε θάζε θνλζόια θιίλεο ζα ηνπνζεηνύληαη 2 κπάξεο γεηώζεσλ Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε
2
κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm
ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηώζεσλ επί ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία. (Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο πεξηνρήο θιίλεο ζα ζπλδένληαη ζηηο ιήςεηο
2
γεηώζεσλ ηεο θνλζόιαο ηεο κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία).
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ξεπκαηνδνηώλ ησλ θνλζό2
ισλ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία θαζώο θαη νη γεηώζεηο ησλ ππόινηπσλ ξεπκα2
ηνδνηώλ ηνπ ρώξνπ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm
ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηώζεσλ ησλ θνλζόισλ κε
2
ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία, ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θα2
ιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα αίζνπζεο ηνθεηώλ:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ πνπ ηξνθνδνηνύληαη
2
κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη
2
ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα
2
ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα ρώξνπο θαη WC σδίλσλ:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηείηαη γεληθή κπάξα γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ WC θαζώο θαη
2
νη θνλζόιεο ησλ θιηλώλ, κε ηδηαίηεξν θαιώδην Η05V-K 1x6 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Η γεληθή κπάξα κε θαιώδην Η05V-K 1x16 mm ζα ζπλδέεηαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από
ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα ρώξν θαη WC πξνεηνηκαζίαο επίηνθσλ:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηείηαη γεληθή κπάξα γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ WC πνπ ηνπ
2
αληηζηνηρεί κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Η γεληθή κπάξα κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm ζα ζπλδέεηαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από
ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
6.2.5 Ζιεθηξηθέο αληηζηάζεηο δαπέδσλ
Σν ειαζηηθό θάιπκκα δαπέδνπ, ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ, ησλ ρώξσλ πξνλάξθσζεο, ηεο αλάλεςεο θαη
ησλ αηζνπζώλ ηνθεηώλ ζα έρεη:
Γηα ηελ αληίζηαζή ηνπ σο πξνο γε R2:
10 KΧ < ηηκέο R2,
50 KΧ < κέζνο όξνο ηηκώλ R2 .
Γηα ηελ επηθαλεηαθή αληίζηαζή ηνπ R3 :
10 KΧ < ηηκέο R3 < 5 ΜΧ,
25 KΧ < κέζνο όξνο ηηκώλ R3 < 1 ΜΧ.
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6.2.6 ρήκαηα

ρήκα 6.2.6.1 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ αίζνπζαο επεκβάζεσλ
θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηεο (εθηόο αλάλεςεο)
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ρήκα 6.2.6.2 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
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ρήκα 6.2.6.3 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ – UPS αίζνπζαο επεκβάζεσλ

131

ρήκα 6.2.6.4 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ – UPS αλάλεςεο κε 2 θιίλεο

ρήκα 6.2.6.5 – Γηάηαμε ξεπκαηνδνηώλ ζε θνλζόια θιίλεο αλάλεςεο
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ρήκα 6.2.6.6 – ύλδεζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κε κ/ζ 230V/230V
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ρήκα 6.2.6.7 – Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αίζνπζαο επεκβάζεσλ
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ρήκα 6.2.6.8 – Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ρώξνπ πξνλάξθσζεο ή αίζνπζαο ηνθεηώλ
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ρήκα 6.2.6.9 – Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αλάλεςεο

6.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
6.3.1 Σειέθσλα (T) – Data (D)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο:
2 D ζε αλάλεςε ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
1 Σ θαη 1 D:
ζε αλάλεςε ζε επνπηεία αζζελώλ ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο,
ζε αίζνπζεο επεκβάζεσλ ζε θάζε ζηήιε νξνθήο,
ζε αίζνπζεο ηνθεηώλ,
ζε ρώξνπο σδίλσλ ζε θάζε θνλζόια θιίλεο,
ζε γξαθεία ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
6.3.2 ύζηεκα θιήζεο αδειθήο
Θα ηνπνζεηείηαη ζύζηεκα κε απιή θσηνζήκαλζε κεηαμύ θάζε θιίλεο θαη WC ρώξσλ σδίλσλ θαη ζηάζεο αδειθώλ.
6.3.3 Σειεόξαζε (TV)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο TV:
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ζε ρώξνπο σδίλσλ,
ζε αλακνλή,
ζε θαζηζηηθό.
6.3.4 Ρνιόγηα
Θα ηνπνζεηνύληαη ξνιόγηα αλαινγηθνύ ηύπνπ δηακέηξνπ 25 – 30 cm:
κε ιεπηνδείθηε, δεπηεξνιεπηνδείθηε θαη ρξνλόκεηξν ζε αίζνπζεο επεκβάζεσλ, αλάλεςε θαη αίζνπζεο ηνθεηώλ,
κε ιεπηνδείθηε ζε δηαδξόκνπο (θαηά πξνηίκεζε 2 όςεσλ θαη κε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ 30 m).
6.3.5 Δλδνεπηθνηλσλία
Θα ηνπνζεηείηαη απιό ζύζηεκα ζηαζκνύ – ππνζηαζκώλ κεηαμύ ζηάζεο αδειθώλ θαη ησλ ππόινηπσλ ρώξσλ
ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ εθηόο απνζεθώλ, απνδπηήξησλ, ρώξσλ αθαζάξησλ θαη WC.

6.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2), πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ (Ν2Ο),
ηαηξηθόο αέξαο (Α4), αέξαο γηα θίλεζε ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ (Α8)],
θελό, ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ηαηξηθώλ αεξίσλ (ΑΑΑ)
6.4.1 Λήςεηο
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο:
ε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ:
1 Ο2, 1 Α4, 1 Α8 θαη 1 θελνύ, επί ζηήιεο ρεηξνύξγνπ,
1 Ο2, 1 Ν2Ο, 1 Α4, 1 θελνύ θαη 1 ΑΑΑ, επί ζηήιεο αλαηζζεζηνιόγνπ,
1 Ο2, 1 Ν2Ο, 1 Α4, 1 Α8, 1 θελνύ θαη 1 ΑΑΑ, επί ηνίρνπ.
ε θάζε ρώξν πξνλάξθσζεο 1 Ο2, 1 Ν2Ο, 1 Α4, 1 θελνύ θαη 1 ΑΑΑ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
ε αλάλεςε 2 Ο2, 2 Α4 θαη 2 θελνύ, ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ε θάζε αίζνπζα ηνθεηώλ 2 Ο2, 2 Α4 θαη 2 θελνύ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
ε ρώξνπο σδίλσλ 1 Ο2, 1 Α4 θαη 1 θελνύ, ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ε θάζε άιιν ρώξν κε θιίλεο αζζελώλ 1 Ο2, 1 Α4 θαη 1 θελνύ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο.
6.4.2 Γηαλνκή
Η δηαλνκή ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ ζα γίλεηαη κε ζύζηεκα δηαλνκήο κε 2 βαζκίδεο πίεζεο.
Θα ηνπνζεηνύληαη ηδηαίηεξνη ζηαζκνί ειέγρνπ:
Γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάλεςε).
Γηα ηελ αλάλεςε θαη ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη
εληαίνο ρώξνο αλάλεςεο γηα όιν ην ηκήκα). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα
θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ ζα ηνπνζεηνύληαη ηδηαίηεξνη ζηαζκνί ειέγρνπ κόλν γηα ηνπο ππόινηπνπο
ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο.
Οη ζηαζκνί ειέγρνπ γηα ηα ηαηξηθά αέξηα θαη ην θελό γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηνπο θαζώο θαη γηα ηελ αλάλεςε θαη ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε
κεηαιιηθά θηβώηηα ζην δηάδξνκν θεληξνβαξηθά ησλ ρώξσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ. Επηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε κεηαιιηθό θηβώηην ζα ηνπνζεηνύληαη ζηαζκνί ειέγρνπ ρώξσλ πνπ θιηκαηίδνληαη από ηελ ίδηα ΚΚΜ.
Γηα έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνύ ζην ηκήκα, ζα ηνπνζεηείηαη ζηε ζηάζε αδειθώλ πίλαθαο ζεκάησλ όισλ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ. εκεηώλεηαη όηη ηα ζήκαηα ζα είλαη ηαμηλνκεκέλα θαηά νκάδεο πνπ ε θαζεκία ζα πεξηέρεη ζήκαηα ζηαζκώλ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ίδην θηβώηην.
Επηπιένλ πίλαθαο ζεκάησλ ζα ηνπνζεηείηαη ζε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ, ηνθεηώλ θαη αλάλεςε γηα ηα ζήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο.
Σα ζήκαηα πίλαθα ζεκάησλ ζα απνηεινύληαη από:
Σα πιεξνθνξηαθά ζήκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Σα ζήκαηα θιηληθώλ ζπλαγεξκώλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα δείρλνπλ:
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απόθιηζε ηεο πίεζεο ζηηο ζσιελώζεηο ηαηξηθώλ αεξίσλ ζηελ έμνδν βαιβίδαο δηαθνπήο πεξηνρήο, κεγαιύηεξε ηνπ ±20% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο δηαλνκήο,
αύμεζε ηεο απόιπηεο πίεζεο ζε ζσιελώζεηο θελνύ ζηελ είζνδν θύξηαο βαιβίδαο δηαθνπήο, πάλσ από
66 kPa.

138
6.4.3 ρήκαηα

ρήκα 6.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ θαη δίθηπα γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ
κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
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ρήκα 6.4.3.2 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα ρώξνπο ηκήκαηνο καηεπηεξίνπ
εθηόο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπο

6.5 Κνλζόιεο
6.5.1 Κνλζόια θιίλεο ρώξνπ σδίλσλ
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από 1 ζηνηρείν από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm ην
νπνίν:
ζα έρεη κήθνο 1,80 m,
ζα ζηεξεώλεηαη ζηνλ ηνίρν, κε ηε βάζε ηνπ ζε απόζηαζε 1,60 m από ην δάπεδν,
ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
Σν ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
1 θσηηζηηθό άκεζνπ θαη 1 έκκεζνπ θσηηζκνύ 1x18 W θαη 1x58 W αληίζηνηρα θαζώο θαη δηαθόπηε ηνπ θσηηζηηθνύ άκεζνπ θσηηζκνύ (ν δηαθόπηεο ηνπ θσηηζηηθνύ έκκεζνπ θσηηζκνύ ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν
ηνπ ρώξνπ),
4 ξεπκαηνδόηεο από ΔΕΗ – ΗΖ,
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1 ιήςε Σ θαη 1 D,
1 ιήςε γηα ην ρεηξηζηήξην ηεο θιήζεο αδειθήο,
1 ιήςε O2, 1 Α4 θαη 1 θελνύ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ θσηηζηηθώλ θαη ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ην ζηνηρείν ηεο θνλζόιαο κέζα ζε ζηνηρείν αινπκηλίνπ από πξνθίι ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm, ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.
6.5.2 Κνλζόια θιίλεο αλάλεςεο
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από:
1 ζηνηρείν από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm ην νπνίν:
ζα έρεη κήθνο 2,00 m,
ζα ζηεξεώλεηαη επί 2 θαηαθόξπθσλ θνηινδνθώλ νη νπνίεο ζα είλαη παθησκέλεο ζηελ νξνθή, κε ηε βάζε ηνπ ζε απόζηαζε 1,50 m από ην δάπεδν,
ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
1 ξάγα αλνμείδσηε (γηα αλάξηεζε ηαηξηθώλ νξγάλσλ) κήθνπο 2,00 m πνπ ζα ζηεξεώλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζηνηρείνπ.
Σν ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
8 ξεπκαηνδόηεο (4 από ΔΕΗ – ΗΖ θαη 4 από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS),
4 ιήςεηο γεηώζεσλ,
2 ιήςεηο D,
2 αλακνλέο γηα ιήςε monitor,
2 ιήςεηο O2, 2 A4 θαη 2 θελνύ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ην ζηνηρείν ηεο θνλζόιαο
κέζα από ηηο θνηινδνθνύο ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.
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7 ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ
7.1 Κιηκαηηζκόο
7.1.1 Σξόπνο θιηκαηηζκνύ
ε απνζήθεο (θαζαξώλ θαη γεληθήο ρξήζεο) θαη ρώξν αθαζάξησλ δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε.
ε απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, θνηλόρξεζην WC, αηνκηθήο ρξήζεο WC (WC κε όια ηα είδε πγηεηλήο ζηνλ
ίδην ρώξν) θαη εκθαληζηήξην δελ ζα πξνβιέπεηαη ςύμε ή ζέξκαλζε. Εάλ όκσο νη ρώξνη απηνί έρνπλ εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, ζα ζεξκαίλνληαη κε ζεξκαληηθά ζώκαηα πνπ ζα έρνπλ επίπεδεο επηθάλεηεο (γηα εύθνιν θαζαξηζκό ηνπο).
ε αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο (ρώξνη πνπ είλαη ζε άκεζε επαθή κε απηέο όπσο ληπηήξσλ, εηζόδνπ – εμόδνπ, πξνλάξθσζεο, αλάλεςεο θηι) ζα γίλεηαη θιηκαηηζκόο κε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (ΚΚΜ) θαη κ/ζ ζηνηρεία (γηα ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ).
Θα ηνπνζεηείηαη ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν γηα:
θάζε ρώξν κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ (θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη αλάλεςε),
ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (εθηόο ηεο αλάλεςεο),
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα πξνβιέπεηαη θιηκαηηζκόο κε ηνπηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ (FCU) θαη κε
θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (ΚΚΜ) πνπ ζα πξνζάγεη λσπό πξνθιηκαηηζκέλν αέξα.
7.1.2 Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία
Η ζεξκνθξαζία ησλ απνδπηεξίσλ, ηνπ ινπηξνύ αζζελώλ, ηνπ θνηλόρξεζηνπ WC θαη ησλ αηνκηθήο ρξήζεο
0
WC (γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ) ζα ιακβάλεηαη 22 C.
Η ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ησλ ππόινηπσλ θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ζε ςύμε θαη
ζε ζέξκαλζε ζα ιακβάλεηαη αληίζηνηρα γηα:
0
0
ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο (εθηόο ηεο αλάλεςεο) 21 C – 50% θαη 24 C
– 60%,
0
0
ηελ αλάλεςε 24 C – 50% θαη 26 C – 55%,
0
0
ην ρώξν αλαδσνγόλεζεο θαη ην ρώξν γύςνπ 24 C – 50% θαη 24 C – 55%,
0
0
ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ 26 C – 50% θαη 22 C – 40%.
7.1.3 Αεξηζκόο
ε απνζήθε θαζαξώλ ζα ππάξρεη κόλν πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα θαη ινπηξό αζζελώλ ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε
λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα.
ε ρώξν αθαζάξησλ θαη εκθαληζηήξην ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 10 αιιαγέο/h
θαη 12 αιιαγέο/h ηνπ αέξα αληίζηνηρα.
3

ε θνηλόρξεζην WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 60 m /h πάλσ από θάζε ιεθάλε, ληνπζηέξα θαη νκάδα
νπξεηεξίσλ.
3

ε αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη κόλν απαγσγή αέξα, 90 m /h.
ε ρώξνπο πνπ δηαζέηνπλ αηνκηθήο ρξήζεο WC ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα, ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη
3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο, θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηα WC.
ε ρώξν αλαδσνγόλεζεο, ρώξν γύςνπ, αθηηλνινγηθό, θαη εξγαζηήξην αλαιύζεσλ ζα ππάξρεη πξνζαγσγή
αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 5 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο.
ε ρώξν κόλσζεο (ρώξνο όπνπ εμεηάδνληαη αζζελείο κε κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο) ζα ππάξρεη πξνζαγσγή
αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 6 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή ίζε κε ην 120% ηεο πξνζαγσγήο.
ε αίζνπζεο επεκβάζεσλ:
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Θα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 15 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, ίζε κε ην 85%
ηεο πξνζαγσγήο αληίζηνηρα.
Η πξνζαγσγή αέξα ζα γίλεηαη κέζσ ζηνκίσλ νξνθήο κε λεκαηνεηδή ξνή (ηύπνπ «perforated plate») πνπ
ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822), πάλσ από ηελ θιίλε.
Η απαγσγή αέξα ζα γίλεηαη από ηηο ηέζζεξεηο δίεδξεο γσλίεο ησλ αηζνπζώλ κέζσ 2 ζηνκίσλ ηνίρνπ ζε
θάζε γσλία, έλα πιεζίνλ ηνπ δαπέδνπ θαη έλα πιεζίνλ ηεο νξνθήο, κε πνζνζηό απαγσγήο από ηα ζηόκηα
πιεζίνλ ηνπ δαπέδνπ θαη ηεο νξνθήο 75% θαη 25% αληίζηνηρα.
ε βνεζεηηθνύο ρώξνπο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα κέζσ ζηνκίσλ νξνθήο κε νξηδόληηα δηάρπζε ηνπ αέξα (ηύπνπ «ceiling diffusor»), πνπ ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 (ζύκθσλα κε ΕΝ 1822) ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 7 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο ζα ππάξρεη πξνζαγσγή αέξα ηέηνηα ώζηε λα γίλνληαη 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα θαη απαγσγή, εθηόο ησλ δηαδξόκσλ, ίζε κε ην 90% ηεο πξνζαγσγήο.
Οη πνζόηεηεο ηνπ απαγόκελνπ αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, ρώξν αθαζάξησλ, εκθαληζηήξην, θνηλόρξεζην WC θαη δηαδξόκνπο, ζα είλαη ηέηνηεο ώζηε ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηεο
κνλάδαο λα ππάξρεη ηζνδύγην κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνζαγόκελνπ θαη ηνπ απαγόκελνπ αέξα.
7.1.4 Γηακόξθσζε δηθηύσλ αεξαγσγώλ
Η απαγσγή αέξα από απνζήθε γεληθήο ρξήζεο, απνδπηήξηα, ινπηξό αζζελώλ, ρώξν αθαζάξησλ θαη WC
(θνηλόρξεζην θαη αηνκηθήο ρξήζεο), εκθαληζηήξην ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα
θαη ν αέξαο ζα απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
Η απαγσγή αέξα από ην ρώξν κόλσζεο ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν δίθηπν αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξα θαη ν αέξαο ζα απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ.
7.1.5 Θόξπβνο
Η ζηάζκε ζνξύβνπ δελ ζα μεπεξλάεη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηα 40 db θαη ζηνπο ζαιάκνπο θιηλώλ βξαρείαο
παξαθνινύζεζεο ηα 35 db (εάλ απαηηείηαη ζα ηνπνζεηνύληαη ερναπνζβεζηήξεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ θαη
επίζεο ε επηινγή ησλ FCU ζα γίλεηαη γηα ιεηηνπξγία ηνπο ζε θαηάιιειε ηαρύηεηα θαηά πεξίπησζε, γηα απνθπγή ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ζνξύβνπ).
7.1.6 Δμαξηήκαηα ΚΚΜ
7.1.6.1 ΚΚΜ γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
Η ΚΚΜ ζα θέξεη:
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
ζεξκαληηθό ζηνηρείν,
ςπθηηθό ζηνηρείν,
πγξαληήξα αηκνύ,
αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη επίζεο λα κεηώλεηαη ζην 30% ηεο θαλνληθήο όηαλ δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ),
ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002),
ερναπνζβεζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα,
ερναπνζβεζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή ηνπ λα κεηώλεηαη
ζην 30% ηεο θαλνληθήο όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ).
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε.
Γηα πεξηνρέο όπνπ ε ειάρηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ππνινγηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, είλαη κη0
θξόηεξε ησλ 0 C ζα πξνβιέπεηαη ζηελ είζνδν ηνπ λσπνύ αέξα ζηνλ ελαιιάθηε πξνζεξκαληηθό ζηνηρείν πνπ
0
ζα εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα πξηλ ηνλ ελαιιάθηε 0 C (γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνύ
πάγνπ επί ησλ πιαθώλ ηνπ ελαιιάθηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ).
7.1.6.2 ΚΚΜ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
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Η ΚΚΜ ζα θέξεη:
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε,
ζεξκαληηθό ζηνηρείν,
ςπθηηθό ζηνηρείν,
πγξαληήξα λεξνύ,
αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα,
ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΕΝ 779:2002),
αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα,
πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε.
Γηα πεξηνρέο όπνπ ε ειάρηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ππνινγηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, είλαη κη0
θξόηεξε ησλ 0 C ζα πξνβιέπεηαη ζηελ είζνδν ηνπ λσπνύ αέξα ζηνλ ελαιιάθηε πξνζεξκαληηθό ζηνηρείν πνπ
0
ζα εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα πξηλ ηνλ ελαιιάθηε 0 C (γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνύ
πάγνπ επί ησλ πιαθώλ ηνπ ελαιιάθηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ).
7.1.7 Απηόκαηνο έιεγρνο
7.1.7.1 πζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ
κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
7.1.7.1.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην ςπθηηθό ζηνηρείν ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 50%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη αλάλεςε ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην
κ/ζ ζηνηρείν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ρώξν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα
0
0
(ζπλήζσο 21 C γηα ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη 24 C γηα ηελ αλάλεςε).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ αεξαγσγό απαγόκελνπ αέξα από ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ησλ
αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (εθηόο ηεο αλάλεςεο) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηνπο αληηζηνηρεί ώ0
ζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 21 C).
7.1.7.1.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη
0
ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμεξρόκελνπ αέξα λα είλαη 16 C.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ηνλ πγξαληήξα ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη
ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο 60%).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη αλάλεςε ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην
κ/ζ ζηνηρείν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ρώξν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα
0
0
(ζπλήζσο 24 C γηα ηηο αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη 26 C γηα ηελ αλάλεςε).
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ηνπ απαγόκελνπ αέξα από ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (εθηόο ηεο αλάλεςεο) ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη ην κ/ζ ζηνηρείν πνπ ηνπο
αληηζηνηρεί ώζηε ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα (ζπλήζσο
0
24 C).
7.1.7.1.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
Μέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο πίεζεο ζηα θίιηξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηεο ΚΚΜ ν ειεγθηήο ζα ειέγρεη
ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλεκηζηήξσλ αληίζηνηρα.
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ηαρύηεηαο αέξα ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα επηδξά
ζηνλ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ
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αλεκηζηήξα ώζηε ε παξνρή ηνπ ώζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη επίζεο όηαλ
δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ λα κεηώλεηαη ζην 30% ηεο θαλνληθήο.
Ο ειεγθηήο επίζεο ζα επηδξά ζηνλ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ απαγόκελνπ αέξα ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα
ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ αλεκηζηήξα ώζηε ε παξνρή ηνπ, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ, λα κεηώλεηαη ζην 30% ηεο θαλνληθήο.
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7.1.7.2 ΚΚΜ ππόινηπσλ ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
7.1.7.2.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ςύμε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδό ηεο ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ζα ξπζκίδεη
0
ην ςπθηηθό ζηνηρείν, ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα λα είλαη 16 C (ε ζρεηηθή πγξαζία ζα πξνθύπηεη πεξίπνπ 95%).
7.1.7.2.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζέξκαλζε
Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο ζηνλ θεληξηθό αεξαγσγό ζηελ έμνδν ηεο
ΚΚΜ, ν ειεγθηήο ηεο ΚΚΜ ζα ξπζκίδεη ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν θαη ηνλ πγξαληήξα αληίζηνηρα, ώζηε ε ζεξκν0
θξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα λα είλαη 21 C θαη 40% αληίζηνηρα.
7.1.7.2.3 Έιεγρνο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ
Μέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο πίεζεο ζηα θίιηξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηεο ΚΚΜ ν ειεγθηήο ζα ειέγρεη
ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλεκηζηήξσλ αληίζηνηρα.
7.1.8 Τπόδεηγκα ππνινγηζκνύ
7.1.8.1 πζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ
κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
7.1.8.1.1 Γεληθά
Πην θάησ ν όξνο:
ζεξκνθξαζία αέξα αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ αέξα.
ελαιιάθηεο αλαθέξεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα.
ην πην θάησ ππόδεηγκα ππνινγηζκνύ:
Σα είδε ρώξσλ, νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα θνξηία ηνπο είλαη ελδεηθηηθά θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πνιύ
από ηνπο θαηά πεξίπησζε ζρεδηαζκνύο.
Δελ ειήθζεζαλ ππ’ όςε ηα ιαλζάλνληα θνξηία ησλ ρώξσλ (ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο από άηνκα)
ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αηζζεηά θαη ζπλεπώο ηεο πξαθηηθά ακειεηέαο επίδξαζήο
ηνπο ζηνπο ππνινγηζκνύο.
7.1.8.1.2 Τπνινγηζκόο παξνρώλ αέξα θαη ζηνκίσλ
Παξνρέο αέξα θαη ζηόκηα
α/α

ρώξνο

αίζνπζα
επεκβάζεσλ

αλάλεςε

ληπηήξεο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ

1

εκβαδόλ
δαπέδνπ
(m2)
όγθνο
(m3)
αέξαο
(αιιαγέο/h)
λσπόο
αέξαο1
(m3/h)
αηζζεηό
ςπθηηθό
θνξηίν2
(kc/h)
λσπόο
αέξαο3
(m3/h)
λσπόο
αέξαο4
(m3/h)

56

29
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2
3
4

5

6

7

είζνδνο έμνδνο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ

9

ρώξνο
πξνλάξθσζεο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ
20

77

23

54

61

15

7

7

7

7

2260

540

160

380

430

6170

1595

480

960

1080

2128

550

166

331

372

2260

550

166

380

430

23
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α/α

ρώξνο

αίζνπζα
επεκβάζεσλ

αλάλεςε

ληπηήξεο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ

8

δηαζηάζεηο
ζηνκίσλ
(mmxmm)
νλνκαζηηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
πιήζνο
ζηνκίσλ
ιόγνο
ι
ηειηθή
παξνρή
ζηνκίσλ
πξνζαγόκελνπ αέξα
(m3/h)
παξνρή
ζηνκίσλ
απαγόκελνπ
αέξα5
(m3/h)

305x610

305x610

8x300 =
2400

9

10
11
12

13

είζνδνο έμνδνο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ

305x305

ρώξνο
πξνλάξθσζεο
αίζνπζαο
επεκβάζεσλ
457x610

2x300 = 600

1x150 = 150

1x450 = 450

1x450 = 450

8

2

1

1

1

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

8x282 =
2256

2x282 = 564

1x141 = 141

1x423 = 423

1x423 = 423

1918

508

127

380

380

457x610

1

Nσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο/h ηνπ αέξα
ηνπ ρώξνπ.

2

Λακβάλεηαη αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν:
Γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ από:
2
ζπζθεπέο 80 (kc/h)/m ,
άηνκα 80 (kc/h)/άηνκν (θαηά κέζν όξν ιακβάλνληαη 10 άηνκα),
ζθηαιπηηθή ιπρλία 260 kc/h,
δνξπθόξν ζθηαιπηηθή ιπρλία 70 kc/h,
2
θσηηζηηθά γεληθνύ θσηηζκνύ 0,05 (kc/h)/(m xlux) (ε έληαζε θσηηζκνύ ιακβάλεηαη 800 lux).
Γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο από:
2
ζπζθεπέο 40 (kc/h)/m ,
άηνκα 60 (kc/h)/άηνκν [θαηά κέζν όξν (εθηόο ηεο αλάλεςεο) ιακβάλνληαη 2 άηνκα ζε θάζε ρώξν],
2
θσηηζηηθά γεληθνύ θσηηζκνύ 0,05 (kc/h)/(m xlux) (ε έληαζε θσηηζκνύ ιακβάλεηαη 300 lux γηα ηελ αλάλεςε θαη 400 lux γηα ηνπο ππόινηπνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο).

3

Νσπόο αέξαο πνπ απαηηείηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο κε βάζε ην αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο εθηόο ηεο αλάλεςεο:
3
0
παξνρή m /h = (αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν kc/h)/[0,29x[(ζεξκνθξαζία ρώξνπ 21 C)–(ζεξκνθξαζία εμόδνπ
0
από ην ςπθηηθό ζηνηρείν 11 C)]],
γηα ηελ αλάλεςε:
3
0
παξνρή m /h = (αηζζεηό ςπθηηθό θνξηίν kc/h)/[0,29x[(ζεξκνθξαζία ρώξνπ 24 C)–(ζεξκνθξαζία εμόδνπ
0
από ην κ/ζ ζηνηρείν 14 C)]]
(ζεκεηώλεηαη όηη ιακβάλεηαη ε ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ην κ/ζ ζηνηρείν θαη όρη από ην ςπθηηθό ζηνηρείν,
δηόηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ιεηηνπξγεί ην κ/ζ ζηνηρείν ώζηε ε δηαθνξά κεηαμύ ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ θαη
0
πξνζαγόκελνπ αέξα ζην ρώξν λα κελ μεπεξλάεη ηνπο 10 C).

4

Νσπόο αέξαο πνπ επηιέγεηαη λα πξνζάγεηαη ζηνπο ρώξνπο.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο παξνρέο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

5

Η παξνρή ζηνκίσλ ηνπ απαγόκελνπ αέξα ιακβάλεηαη γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηεο, ίζε κε ην 85% θαη ην 90% ηεο παξνρήο ηνπ πξνζαγόκελνπ αληίζηνηρα.

εκείσζε 1:
Παξνρή πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
2256+564 +141+423+423 = 3807 m /h.
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Παξνρή απαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ:
3
1918+508 +127+380+380 = 3313 m /h.
εκείσζε 2: Η επηινγή ησλ ζηνκίσλ πξνζαγόκελνπ αέξα (πνπ ζα είλαη λεκαηνεηδνύο ξνήο γηα ηηο αίζνπζεο
επεκβάζεσλ θαη νξηδόληηαο δηάρπζεο γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο θαη πνπ όια ζα πεξηέρνπλ απόιπηα θίιηξα θιάζεο Η14 ζύκθσλα κε ΕΝ 1822) γίλεηαη όπσο πην θάησ:
Με βάζε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα γηα όινπο ηνπο ρώξνπο επηιέγνληαη ζηόκηα ηέηνηα
ώζηε ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή λα εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα.
Γηα έλαλ από ηνπο ρώξνπο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
πιήζνο ηέηνην ώζηε όηαλ ηνπνζεηεζνύλ πεξηκεηξηθά ηεο θιίλεο θαηά ην δπλαηό λα θαιύπηνπλ όιε ηελ πεξίκεηξό ηεο αθήλνληαο ζην θέληξν ειεύζεξν ρώξν ηνπιάρηζην 600x600 mm (γηα ηνπνζέηεζε ηεο θύξηαο
θαη ηεο δνξπθόξνπ ζθηαιπηηθήο ιπρλίαο),
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή ίζε (πξνζεγγηζηηθά) κε ηελ παξνρή ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.
Τπνινγίδεηαη ν ιόγνο ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, έζησ ίζνο κε ι.
Γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο επηιέγνληαη ηα ζηόκηα κε:
νλνκαζηηθή παξνρή πιεζίνλ ηεο παξνρήο ζηε γξακκή 7 ηνπ πην πάλσ πίλαθα,
ηειηθή παξνρή κε ιόγν πξνο ηελ νλνκαζηηθή ίζν κε ι.
εκείσζε 3: Γηα όια ηα ζηόκηα ιακβάλεηαη ίδηνο ιόγνο ι ηεο ηειηθήο παξνρήο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, γηαηί έηζη
κε δεδνκέλν όηη όια ηα ζηόκηα ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή ηνπο εκθαλίδνπλ ίδηα πηώζε πίεζεο αέξα θαη ζηελ
ηειηθή παξνρή ζα εκθαλίδνπλ παξόκνηα πηώζε πίεζεο αέξα, νπόηε:
δελ ζα ππάξρεη αλάγθε αξρηθήο ξύζκηζήο ηνπο κε δηαθξάγκαηα γηα επίηεπμε ηεο ηειηθήο παξνρήο (ελέξγεηα
όρη ζσζηή γηα δηαηήξεζε ηεο ηειηθήο παξνρήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ),
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζα ππάξρεη νκνηόκνξθε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ ησλ ζηνκίσλ κε ζπλέπεηα:
ίδην απαηηνύκελν ρξόλν αιιαγήο ηνπο,
δηαηήξεζε ζε όια ηα ζηόκηα ηεο ηειηθήο παξνρήο, κέζσ ηνπ inverter ηνπ αλεκηζηήξα ηεο ΚΚΜ (ζα εκθαλίδεηαη ζε όια ίδηα αύμεζε ηεο πηώζεο πίεζεο αέξα).
7.1.8.1.3 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
7.1.8.1.3.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 36 C θαη πγξαζία 15 gr/kg (grammars λεξνύ αλά kg μεξνύ αέξα).
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
21 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
0
36-0,25x(36-21)/(3807/3313) = 32,7 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
15 gr/kg. (gr αλά kg μεξνύ αέξα).
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
16,8 kc/kg (kc αλά kg μεξνύ αέξα).
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ (κεηαζεξκαληηθά) ζηνηρεία):
0
11 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
8 gr/kg.
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
7,4 kc/kg.
Θζρύο ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ:
1,2x3807x(16,8-7,4) = 42943 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
0
0
7 C/12 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
3
0,001x42943/(12-7) = 8,5 m /h
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7.1.8.1.3.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 0 C θαη πγξαζία 3,3 gr/kg.
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
24 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
0
0+0,25x(24-0)/(3807/3313) = 5,2 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
3,3 gr/kg.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
3,3 gr/kg.
Θζρύο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ:
0,29x3807x(16-5,2) = 11924 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
0
0
80 C/70 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
3
0,001x11924/(80-70) = 1,2 m /h
7.1.8.1.3.3 Τγξαληήξαο
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζηα κ/ζ ζηνηρεία):
11,3 gr/kg.
Παξνρή αηκνύ από ηνλ πγξαληήξα:
0,0012x3807x(11,3-3,3) = 37 kg/h.
7.1.8.1.3.4 Μ/ζ ζηνηρεία
Πίλαθαο ηζρύνο θαη παξνρήο λεξνύ γηα κ/ζ ζηνηρεία
α/α

ρώξνο

αίζνπζα
επεκβάζεσλ

αλάλεςε

1

Θεξκηθέο απώιεηεο
ρώξσλ
(kc/h)
Παξνρή αέξα
(m3/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ1
(0C)
Θζρύο κ/ζ2
(kc/h)
Θεξκνθξαζία
εμόδνπ από κ/ζ3
(0C)
Θζρύο κ/ζ4
(kc/h)
Σειηθή Θζρύο κ/ζ5
(kc/h)
Παξνρή λεξνύ ζε κ/ζ6
(m3/h)

1800

245

ππόινηπνη
βνεζεηηθνί
ρώξνη
950

2256

564

987

26,8

27,5

27,3

7066

1181

3234

21

24

21

6542

2126

2862

7066

2126

3234

0,7

0,2

0,3

2
3

4
5

6
7
8

1

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
0
0
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν C = (ζεξκνθξαζία ρώξνπ 24 C γηα ηελ αίζνπζα επεκβά0
ζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο εθηόο ηεο αλάλεςεο θαη 26 C γηα ηελ αλάλεςε)+[ζεξκηθέο απώ3
ιεηεο ρώξνπ(σλ) kc/h]/[0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ (σλ) m /h)].

2

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ.
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Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
0
ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ C)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ηνλ πγξαληήξα 16 C)].
3

Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
0
Λακβάλεηαη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία ησλ ρώξσλ 21 C γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο
0
ρώξνπο ηεο εθηόο ηεο αλάλεςεο θαη 24 C γηα ηελ αλάλεςε.

4

Θζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
Θζρύο kc/h = 0,29x(παξνρή αέξα ρώξνπ m /h)x[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην κ/ζ ζηνηρείν θαηά ηε
0
ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ 21 C γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
0
εθηόο ηεο αλάλεςεο θαη 24 C γηα ηελ αλάλεςε)-(ζεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν
0
11 C)].

5

Σειηθή ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ.
Λακβάλεηαη ε κεγαιύηεξε από ηηο ηζρείο ζηηο γξακκέο 4 θαη 6 ηνπ πην πάλσ πίλαθα.

6

Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:
3
0
Παξνρή λεξνύ m /h = 0,001x(ηζρύο ηνπ κ/ζ ζηνηρείνπ kc/h)/[(ζεξκνθξαζία εμόδνπ λεξνύ 80 C)–
0
(ζεξκνθξαζία εηζόδνπ λεξνύ 70 C)].

εκείσζε: Επηιέρηεθε ηδηαίηεξν κ/ζ ζηνηρείν:
γηα ηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ (ρώξνο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ),
γηα ηελ αλάλεςε (ρώξνο κε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ),
γηα ηνπο ππόινηπνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο (εζσηεξηθνί ρώξνη θαη ζπλεπώο κε παξόκνηα δηαθύκαλζε θνξηίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο).
7.1.8.1.4 Τπνινγηζκόο (ελδεηθηηθόο) καλνκεηξηθνύ ύςνπο αλεκηζηήξσλ
εκείσζε: Η πηώζε πίεζεο ζηα δίθηπα αεξαγσγώλ πνπ ιήθζεθε πην θάησ ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Η πηώζε πίεζεο ζηα ππόινηπα εμαξηήκαηα κπνξεί πξνζεγγηζηηθά λα ιακβάλεηαη ίδηα θαη γηα άιια
παξόκνηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ.
7.1.8.1.4.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
25

αεξαγσγόο
αλαξξόθεζεο
30

αεξαγσγόο
πξνζαγσγήο
50

ερναπναζβεζηήξαο
150

κ/ζ
ζηνηρείν

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

80

ξπζκηζηηθό δηάθξαγκα
5

ζηόκην
πξνζαγσγήο1
500

ζπλνιηθή

860

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
πξνθίιηξν G41
250
1

ελαιιάθηεο
αεξα - αέξα
150

ζεξκαληηθό
ζηνηρείν
100

ςπθηηθό
ζηνηρείν
200

ζαθόθηιηξν F91

ζπλνιηθή

450

1150

Η πηώζε πίεζεο αλαθέξεηαη ζε αθάζαξην θίιηξν έηνηκν γηα αιιαγή.

Ύςνο = 860+1150 = 2110 Pa.
7.1.8.1.4.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
20

αεξαγσγόο
απαγσγήο

ερναπνζβεζηήξαο

50

150

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό
δηάθξαγκα

αεξαγσγόο
απόξξηςεο

ζηόκην
απόξξηςεο

ζπλνιηθή

5

40

25

310

150
Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ελαιιάθηεο
αέξα - αέξα
150

ζπλνιηθή
150

Ύςνο = 310+150 = 460 Pa.
7.1.8.2 ΚΚΜ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
7.1.8.2.1 Γεληθά
Πην θάησ ν όξνο:
ζεξκνθξαζία αέξα αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ αέξα.
ελαιιάθηεο αλαθέξεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα.
3

3

Έζησ παξνρή πξνζαγόκελνπ θαη απαγόκελνπ αέξα, από ηελ ΚΚΜ, 2000 m /h θαη 1800 m /h αληίζηνηρα.
7.1.8.2.2 Τπνινγηζκόο εμαξηεκάησλ επεμεξγαζίαο αέξα
7.1.8.2.2.1 Φπθηηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 36 C θαη πγξαζία 15 gr/kg (grammars λεξνύ αλά kg μεξνύ αέξα).
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
26 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
0
36-0,25x(36-26)/(2000/1800) = 33,75 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
15 gr/kg (gr αλά kg μεξνύ αέξα).
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν):
17,1 kc/kg (kc αλά kg μεξνύ αέξα).
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
0
16 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
10,6 gr/kg.
Ελζαιπία εμόδνπ αέξα από ην ςπθηηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζην ρώξν):
10,2 kc/kg.
Θζρύο ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ:
1,2x2000x(17,1-10,2) = 16560 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζε ςπθηηθό ζηνηρείν:
0
0
7 C/12 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ςπθηηθό ζηνηρείν:
3
0,001x 16560 /(12-7) = 3,3 m /h
7.1.8.2.2.2 Θεξκαληηθό ζηνηρείν
Έζησ ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
ζεξκνθξαζία 0 C θαη πγξαζία 3,3 gr/kg.
Απόδνζε ελαιιάθηε:
25%.
Θεξκνθξαζία απαγόκελνπ αέξα από ηνπο ρώξνπο (εηζόδνπ ζηνλ ελαιιάθηε):
0
22 C.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
0
0+0,25x(22-0)/(2000/1800) = 5 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ ελαιιάθηε (εηζόδνπ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν):
3,3 gr/kg.
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
0
28 C.
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Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν (εηζόδνπ ζηνλ πγξαληήξα):
3,3 gr/kg.
Θζρύο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ:
0,29x2000x(28-5) = 13340 kc/h.
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ/εμόδνπ λεξνύ ζε ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
0
0
80 C/70 C.
Παξνρή λεξνύ ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν:
3
0,001x13340/(80-70) = 1,3 m /h
7.1.8.2.2.3 Τγξαληήξαο
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζην ρώξν):
0
21 C.
Τγξαζία εμόδνπ αέξα από ηνλ πγξαληήξα (εηζόδνπ ζην ρώξν):
6 gr/kg.
Παξνρή λεξνύ από ηνλ πγξαληήξα:
0,0012x2000x(6-3,3) = 6,5 kg/h.
7.1.8.2.3 Τπνινγηζκόο πςώλ αλεκηζηήξσλ
7.1.8.2.3.1 Αλεκηζηήξαο πξνζαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
25

αεξαγσγόο
αλαξξόθεζεο
30

αεξαγσγόο
πξνζαγσγήο
50

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό δηάθξαγκα
5

ζηόκην
πξνζαγσγήο
30

ζπλνιηθή

160

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) πξνζαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
πξνθίιηξν G41
250
1

ελαιιάθηεο
αεξα - αέξα
150

ζεξκαληηθό
ζηνηρείν
100

ςπθηηθό
ζηνηρείν
200

ζαθόθηιηξν F91

ζπλνιηθή

450

1150

Η πηώζε πίεζεο αλαθέξεηαη ζε αθάζαξην θίιηξν έηνηκν γηα αιιαγή.

Ύςνο = 160+1150 =1310 Pa.
7.1.8.2.3.2 Αλεκηζηήξαο απαγόκελνπ αέξα
Πηώζε πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε δίθηπν αεξαγσγώλ (εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ζηόκην
αλαξξόθεζεο
20

αεξαγσγόο
απαγσγήο
50

δηάθξαγκα
ππξαζθάιεηαο
20

ξπζκηζηηθό
δηάθξαγκα

αεξαγσγόο
απόξξηςεο

ζηόκην
απόξξηςεο

ζπλνιηθή

5

40

25

160

Πηώζεο πίεζεο (ζε Pa) απαγόκελνπ αέξα ζε εμαξηήκαηα ΚΚΜ (εζσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε)
ελαιιάθηεο
αέξα - αέξα
150

ζπλνιηθή
150

Ύςνο = 160+150 = 310 Pa.
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7.1.9 ρήκαηα
7.1.9.1 Γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο

ρήκα 7.1.9.1.1 – ύζηεκα θιηκαηηζκνύ γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηεο θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
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ρήκα 7.1.9.1.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα 1 αίζνπζα επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
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7.1.9.2 Γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ

ρήκα 7.1.9.2.1 – ΚΚΜ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ γηα ππόινηπνπο ρώξνπο
ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
θαη απηόκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΚΜ
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ρήκα 7.1.9.2.2 – Μεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα από ηελ ΚΚΜ
γηα ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ ζε ςύμε θαη ζε ζέξκαλζε
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7.2 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα
7.2.1 Φσηηζκόο
Σα θσηηζηηθά γεληθά ζα είλαη θζνξηζκνύ θαη ζα θέξνπλ:
ε αίζνπζεο επεκβάζεσλ θαη βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο (ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε
αλάλεςε) γπάιηλν αληηζακβσηηθό θάιπκκα κε ιεία επηθάλεηα θαη ζα έρνπλ βαζκό ζηεγαλόηεηαο IP54.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πιαζηηθό πξηζκαηηθό θάιπκκα.
Ο θσηηζκόο ζα γίλεηαη:
Σσλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ κε θσηηζηηθά νξνθήο πεξηκεηξηθά ησλ ζηνκίσλ πξνζαγσγήο αέξα πάλσ από
ηελ θιίλε.
Σσλ ζαιάκσλ θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο κε 1 θσηηζηηθό άκεζνπ θαη 1 έκκεζνπ θσηηζκνύ
1x18 W θαη 1x58 W αληίζηνηρα ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
Σσλ απνδπηήξησλ θαη θνηλόρξεζησλ WC κε θσηηζηηθά νξνθήο θαη κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ
από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ αηνκηθήο ρξήζεο WC κε επίηνηρα θσηηζηηθά 1x18 W πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ.
Σσλ ππόινηπσλ ρώξσλ κε θσηηζηηθά νξνθήο.
Θα ηνπνζεηείηαη επηπιένλ ηνπ γεληθνύ θσηηζκνύ:
Σνπηθόο θσηηζκόο:
ε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο κε θσηηζηηθό 1 x18 W.
ε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ, ρώξν αλαδσνγόλεζεο θαη ρώξν γύςνπ, πάλσ από ηελ θιίλε κε ζθηαιπηηθή ιπρλία.
Φσηηζκόο λύρηαο ζε θάζε ζάιακν θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο κε θσηηζηηθό ππξάθησζεο πιεζίνλ
ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ.
Φσηηζκόο νδεύζεσλ δηαθπγήο κε θσηηζηηθά ελδείμεσλ εμόδνπ 1x8 W κε βαζκό ζηεγαλόηεηαο IP65 θαη
ζπζζσξεπηή Ni - Cd κε δηάξθεηα εθθόξηηζεο 3 h.
Η έληαζε θσηηζκνύ από ηα θσηηζηηθά νξνθήο ζα είλαη:
800 lux ζε αίζνπζεο επεκβάζεσλ,
500 lux ζε βνεζεηηθνύο ρώξνπο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ, ρώξν αλαδσνγόλεζεο, ρώξν γύςνπ, αλάλεςε,
ρώξν δηαινγήο, εμεηαζηήξηα, γξαθεία θαη ρώξνπο εξγαζίαο.
200 lux ζε ππόινηπνπο ρώξνπο.
Η έληαζε θσηηζκνύ ζε ρώξν αθηηλνδηαγλσζηηθνύ θαη ρώξν αμνληθνύ ηνκνγξάθνπ ζα είλαη ξπζκηδόκελε.
7.2.2 Ρεπκαηνδόηεο
Θα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο:
ε αίζνπζεο επεκβάζεσλ:
ε θάζε ζηήιε νξνθήο 8.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 2 θάζε 2 m.
ε ρώξνπο πξνλάξθσζεο:
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο 4.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε αλάλεςε:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο 8.
ε επνπηεία αζζελώλ 4.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε ρώξν αλαδσνγόλεζεο:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο 8.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε ρώξν γύςνπ:
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο 8.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε ρώξν δηαινγήο:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο 4.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε εμεηαζηήξηα:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.

157
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο 4.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε ρώξνπο θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο 2.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε ρώξν γξακκαηείαο, ζηάζε αδειθώλ (βξαρείαο παξαθνινύζεζεο), εκθαληζηήξην θαη εξγαζηήξην:
ε θάζε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε γξαθεία:
ε θάζε ζέζε γξαθείνπ 2.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε office θαγεηνύ:
ε πάγθν εξγαζίαο 2 ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
ε θάζε ζέζε ζπζθεπήο πνπ ηξνθνδνηείηαη από ξεπκαηνδόηε 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1 θάζε 2 m.
ε ππλνδσκάηην πξνζσπηθνύ:
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο 2.
ε ζέζε TV 1.
Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ επηπιένλ 1.
ε αλακνλή θαη θαζηζηηθό:
ε θάζε ζέζε TV 1.
Πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ επηπιένλ 1 θάζε 3 m.
ε απνζήθεο, απνδπηήξηα θαη ρώξν αθαζάξησλ πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ 1 ζε θάζε ρώξν.
ε δηάδξνκνπο 1 θάζε 15 m, κε ειάρηζην αξηζκό 1.
ε ππόινηπνπο ρώξνπο πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ 1 θάζε 2 m.
ε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ, ρώξν αλαδσνγόλεζεο, ρώξν γύςνπ θαη εξγαζηήξην ζα ηνπνζεηείηαη επί πιένλ θαη 1 ηξηθαζηθόο ξεπκαηνδόηεο.
Δελ ζα ηνπνζεηνύληαη ξεπκαηνδόηεο ζε WC.
7.2.3 Ζιεθηξηθέο παξνρέο
Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θνξηίσλ ζα ηνπνζεηνύληαη πίλαθεο κε παξνρή:
Από ΔΕΗ:
1 γηα ηα εμεηαζηήξηα.
1 γηα ην εξγαζηήξην.
1 γηα ην αθηηλνδηαγλσζηηθό, ηνλ αμνληθό ηνκνγξάθν, ηνλ ππεξερνγξάθν θαη ην εκθαληζηήξην.
1 γηα ηνπο ρώξνπο βξαρείαο παξαθνινύζεζεο.
1 γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο (εθηόο ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ θαη ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπο,
ηεο αλάλεςεο, ηνπ ρώξνπ αλαδσνγόλεζεο, ηνπ ρώξνπ γύςνπ θαη ηνπ ρώξνπ δηαινγήο).
Από ΔΕΗ - ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (ΗΖ):
1 γηα θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο (εθηόο ηεο αλάλεςεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάλεςε).
1 γηα ηελ αλάλεςε.
1 γηα ην ρώξν αλαδσνγόλεζεο.
1 γηα ην ρώξν γύςνπ.
1 γηα ην ρώξν δηαινγήο.
1 γηα ηα εμεηαζηήξηα πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
ην 50% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο ζε θάζε ρώξν.
ην 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ θάζε:
θιίλεο,
ζέζεο γξαθείνπ.
1 γηα ην εξγαζηήξην πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σν 50% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ θάζε ζέζεο εξγαζίαο ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο.
2 γηα ην αθηηλνδηαγλσζηηθό, ηνλ αμνληθό ηνκνγξάθν, ηνλ ππεξερνγξάθν θαη ην εκθαληζηήξην πνπ ζα
ηξνθνδνηνύλ:
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Ο πξώηνο ζε θάζε ρώξν:
Σα επίηνηρα θσηηζηηθά πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ ζε WC.
Σν 50% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ.
Ο δεύηεξνο ην αθηηλνινγηθό κεράλεκα, ηνλ αμνληθό ηνκνγξάθν, ηνλ ππεξερνγξάθν θαη ην εκθαληζηήξην (ν πίλαθαο ζα ηξνθνδνηείηαη θαηεπζείαλ από ην γεληθό πίλαθα ρακειήο ηάζεο).
1 γηα ηνπο ρώξνπο βξαρείαο παξαθνινύζεζεο πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σν θσηηζηηθό άκεζνπ θσηηζκνύ θαη 1 ξεπκαηνδόηε θάζε θνλζόιαο θιίλεο ζε ρώξνπο θιηλώλ.
Σν 30% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο ζε δηαδξόκνπο, απνζήθε, ρώξν αθαζάξησλ θαη θαζηζηηθό κε ειάρηζην αξηζκό θσηηζηηθώλ ζε ρώξν 1.
Σα επίηνηρα θσηηζηηθά πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ ζε WC.
Σν 50% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο ζε θαζέλα από ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο, κε ειάρηζην αξηζκό θσηηζηηθώλ ζε ρώξν 1.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ:
Κάζε ζέζεο εξγαζίαο ζε πάγθνπο εξγαζίαο.
ε θάζε ρώξν κε ειάρηζην αξηζκό ξεπκαηνδνηώλ ζε ρώξν 1.
1 γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σα επίηνηρα θσηηζηηθά πάλσ από ηνπο θαζξέθηεο ησλ ληπηήξσλ ζε WC.
Σν 50% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο, κε ειάρηζην αξηζκό θσηηζηηθώλ ζε ρώξν 1.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ:
Κάζε ζέζεο εξγαζίαο ζε πάγθνπο εξγαζίαο.
ε θάζε ρώξν κε ειάρηζην αξηζκό ξεπκαηνδνηώλ ζε ρώξν 1.
Από ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο (UPS):
1 γηα θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σνπο ξεπκαηνδόηεο ησλ ζηειώλ νξνθήο,
Σε ζθηαιπηηθή ιπρλία.
1 γηα ηελ αλάλεςε πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σν 30% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ηελ επνπηεία αζζελώλ.
1 γηα ην ρώξν αλαδσνγόλεζεο πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ θάζε θνλζόιαο θιίλεο.
Σηο ζθηαιπηηθέο ιπρλίεο ησλ θνλζόισλ ησλ θιηλώλ.
1 γηα ην ρώξν γύςνπ πνπ ζα ηξνθνδνηεί:
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
Σηο ζθηαιπηηθέο ιπρλίεο ησλ θιηλώλ.
Από ηνπο πίλαθεο από ΔΕΗ - ΗΖ ζα ηξνθνδνηνύληαη νη ξεπκαηνδόηεο ησλ FCU, TV θαη ςπγείσλ.
Γεληθά νη θαηαλαιώζεηο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ δηαθνπηώλ δηαξξνήο θαηά νκάδεο έσο 6 παξνρώλ (αλάινγα κε ηα θνξηία θάζε παξνρήο).
Εηδηθά όκσο ζα ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηή (κ/ζ) 230V/230V:
Οη ξεπκαηνδόηεο:
Σσλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ (πεξηιακβάλνληαη θαη νη ξεπκαηνδόηεο ζηηο ζηήιεο νξνθήο), εθηόο ηνπ
ηξηθαζηθνύ.
Σσλ ρώξσλ πξνλάξθσζεο.
ηηο θνλζόιεο θιηλώλ ηνπ ρώξνπ αλαδσνγόλεζεο.
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο ηνπ ρώξνπ γύςνπ.
Οη ζθηαιπηηθέο ιπρλίεο.
Οη ξεπκαηνδόηεο ηεο αλάλεςεο:
ηηο θνλζόιεο ησλ θιηλώλ.
ηελ επνπηεία αζζελώλ.
Γηα ηηο γξακκέο ζε θσηηζηηθά ζα πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξνη δηαθόπηεο δηαξξνήο.
Θα ηξνθνδνηνύληαη από ηδηαίηεξε γξακκή:
Κάζε 4 ξεπκαηνδόηεο:
ηήιεο νξνθήο ζε αίζνπζα επεκβάζεσλ.
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Κνλζόιαο θιίλεο αλάλεςεο.
Κνλζόιαο θιίλεο ρώξνπ αλαδσνγόλεζεο.
Πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο ηνπ ρώξνπ γύςνπ.
Οη ξεπκαηνδόηεο ηεο επνπηείαο αζζελώλ αλάλεςεο πνπ ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ πίλαθα από:
ΔΕΗ – ΗΖ.
UPS.
Οη ξεπκαηνδόηεο ησλ FCU ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηδηαίηεξεο γξακκέο.
Ο πίλαθαο ελδείμεσλ ηεο θάζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κ/ζ 230V/230V, ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν πνπ
ηξνθνδνηείηαη από ην κ/ζ 230V/230V.
Σν UPS ζα έρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο επί 1½ h (ππό πιήξεο θνξηίν).
Γηα ππνινγηζκνύο θνξηίσλ πηλάθσλ θίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνύ θνξηίσλ 0,6 θαη
ηζρύο:
Ρεπκαηνδόηε:
Σξηθαζηθνύ 2,5 kW.
Αίζνπζαο επεκβάζεσλ 0,4 kW.
Κνλζόιαο θιίλεο αλάλεςεο 0,3 kW.
Επνπηείαο αζζελώλ αλάλεςεο 0,3 kW.
Κνλζόιαο θιίλεο ρώξνπ αλαδσνγόλεζεο 0,4 kW.
Κιίλεο ρώξνπ γύςνπ 0,3 kW.
Γεληθήο ρξήζεο 0,2 kW.
Κηλεηήξα ζπξόκελεο πόξηαο 0,6 kW.
Κηλεηήξα θιίλεο ηεο αίζνπζαο επεκβάζεσλ 0,5 kW.
Κηλεηήξα ζηήιεο νξνθήο ηεο αίζνπζαο επεκβάζεσλ 0,5 kW.
θηαιπηηθήο ιπρλίαο 0,8 kW.
πζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο 0,2 kW.
Αθηηλνινγηθνύ κεραλήκαηνο 40 kW.
Αμνληθνύ ηνκνγξάθνπ 70 – 100 kW.
Μαγλεηηθνύ ηνκνγξάθνπ 70 – 100 kW.
Αγγεηνγξάθνπ 70 – 100 kW.
Τπεξερνγξάθνπ 5 kW.
Μαζηνγξάθνπ 10 kW.
7.2.4 Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο
Θζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζα πξνβιέπνληαη γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ, ρώξνπο πξνλάξθσζεο, αλάλεςε, ρώξν αλαδσνγόλεζεο, ρώξν γύςνπ, ρώξν δηαινγήο αζζελώλ, εμεηαζηήξηα, αθηηλνδηαγλσζηηθό, αμνληθό ηνκνγξάθν, ππεξερνγξάθν θαζώο θαη ρώξνπο θαη WC θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο.
Σν ζύζηεκα ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ ζα θαηαζθεπάδεηαη όπσο πηό θάησ:
Γηα αίζνπζεο επεκβάζεσλ:
Μέζα ζε θάζε ζηήιε νξνθήο ζα ηνπνζεηνύληαη 2 κπάξεο γεηώζεσλ Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε
2
κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ ηεο ζηήιεο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm ε
θαζεκία. ηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηώζεσλ επί ηεο ζηήιεο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K
2
1x6 mm ε θαζεκία. (Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο πεξηνρήο ζηήιεο ζα ζπλδένληαη ζηηο ιήςεηο γεηώζε2
σλ ηεο ζηήιεο κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία).
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ξεπκαηνδνηώλ ησλ ζηε2
ιώλ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία θαζώο θαη νη γεηώζεηο ησλ ππόινηπσλ ξεπκα2
ηνδνηώλ ηνπ ρώξνπ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm
ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηώζεσλ ησλ ζηειώλ κε η2
δηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία, ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θα2
ιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
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Γηα ρώξνπο πξνλάξθσζεο:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ πνπ ηξνθνδνηνύληαη
2
κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη
2
ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα
2
ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα αλάλεςε:
Μέζα ζε θάζε θνλζόια θιίλεο ζα ηνπνζεηνύληαη 2 κπάξεο γεηώζεσλ Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε
2
κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm
ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηώζεσλ επί ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία. (Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο πεξηνρήο θιίλεο ζα ζπλδένληαη ζηηο ιήςεηο
2
γεηώζεσλ ηεο θνλζόιαο ηεο κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία).
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ξεπκαηνδνηώλ ησλ θνλζό2
ισλ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία θαζώο θαη νη γεηώζεηο ησλ ππόινηπσλ ξεπκα2
ηνδνηώλ ηνπ ρώξνπ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm
ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηώζεσλ ησλ θνλζόισλ κε
2
ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία, ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θα2
ιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα ρώξν αλαδσνγόλεζεο:
Μέζα ζε θάζε θνλζόια θιίλεο ζα ηνπνζεηνύληαη 2 κπάξεο γεηώζεσλ Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε
2
κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm
ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηώζεσλ επί ηεο θνλζόιαο, κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία. (Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο πεξηνρήο θιίλεο ζα ζπλδένληαη ζηηο ιήςεηο
2
γεηώζεσλ ηεο θνλζόιαο ηεο κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ε θαζεκία).
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώζεσλ ησλ ξεπκαηνδνηώλ ησλ θνλζό2
ισλ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηώ2
ζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηώζεσλ ησλ θνλζόισλ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm ε θαζεκία, ηα κε2
ηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα ηνπ
2
δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα ρώξν γύςνπ:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηνύληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ε θαζεκία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη γεηώζεηο ησλ ξεπκαηνδνηώλ πνπ ηξνθνδνηνύληαη
2
κέζσ κ/ζ 230V/230V, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x4 mm ε θαζεκία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη
2
ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα θαη ην πιέγκα
2
ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x16 mm γηα ην θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Οη γεληθέο κπάξεο κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm , ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα εμεηαζηήξηα, αθηηλνδηαγλσζηηθό, αμνληθό ηνκνγξάθν θαη ππεξερνγξάθν:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηείηαη γεληθή κπάξα γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν θαιώδην
2
H05V-K 1x6 mm ην θαζέλα.
2
Η γεληθή κπάξα κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm ζα ζπλδέεηαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από
ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα ρώξν δηαινγήο αζζελώλ:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζα ηνπνζεηείηαη γεληθή κπάξα γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ θαη νη θνλζόιεο ησλ
2
θιηλώλ, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm γηα θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
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2

Η γεληθή κπάξα κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm ζα ζπλδέεηαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από
ΔΕΗ - ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
Γηα ρώξνπο θαη WC θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο:
ηελ ςεπδνξνθή θαη πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ θάζε ρώξνπ ζα ηνπνζεηείηαη γεληθή κπάξα γεηώζεσλ
Cu 40mmx3mm ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ WC θαζώο θαη
2
νη θνλζόιεο ησλ θιηλώλ, κε ηδηαίηεξν θαιώδην H05V-K 1x6 mm γηα θάζε ζεκείν ζύλδεζεο.
2
Η γεληθή κπάξα κε θαιώδην H05V-K 1x16 mm ζα ζπλδέεηαη κε ηε κπάξα γεηώζεσλ ηνπ πίλαθα από
ΔΕΗ – ΗΖ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρώξν.
7.2.5 Ζιεθηξηθέο αληηζηάζεηο δαπέδσλ
Σν ειαζηηθό θάιπκκα δαπέδνπ, ησλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ, ησλ ρώξσλ πξνλάξθσζεο, ηεο αλάλεςεο, ηνπ
ρώξνπ αλαδσνγόλεζεο θαη ηνπ ρώξνπ γύςνπ ζα έρεη:
Γηα ηελ αληίζηαζή ηνπ σο πξνο γε R2:
10 KΧ < ηηκέο R2,
50 KΧ < κέζνο όξνο ηηκώλ R2 .
Γηα ηελ επηθαλεηαθή αληίζηαζή ηνπ R3 :
10 KΧ < ηηκέο R3 < 5 ΜΧ,
25 KΧ < κέζνο όξνο ηηκώλ R3 < 1 ΜΧ.
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7.2.6 ρήκαηα

ρήκα 7.2.6.1 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ αίζνπζαο επεκβάζεσλ
θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηεο (εθηόο αλάλεςεο)
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ρήκα 7.2.6.2 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
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ρήκα 7.2.6.3 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ – UPS αίζνπζαο επεκβάζεσλ

165

ρήκα 7.2.6.4 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ – UPS αλάλεςεο κε 2 θιίλεο

ρήκα 7.2.6.5 – Γηάηαμε ξεπκαηνδνηώλ ζε θνλζόια θιίλεο αλάλεςεο
ή ρώξνπ αλαδσνγόλεζεο ή πιεζίνλ θεθαιηνύ θιίλεο ρώξνπ γύςνπ
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ρήκα 7.2.6.6 – ύλδεζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κε κ/ζ 230V/230V
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ρήκα 7.2.6.7 – Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αίζνπζαο επεκβάζεσλ
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ρήκα 7.2.6.8 – Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ρώξνπ πξνλάξθσζεο ή ρώξνπ γύςνπ
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ρήκα 7.2.6.9 – Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο αλάλεςεο

7.3 Ζιεθηξηθά – Αζζελή ξεύκαηα
7.3.1 Σειέθσλα (T) - Data (D)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο
2D
ζε αλάλεςε ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ζε ρώξν αλαδσνγόλεζεο ζε θάζε θνλζόια θιίλεο,
ζε ρώξν δηαινγήο ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
1 Σ θαη 1 D:
ζε αλάλεςε ζε επνπηεία αζζελώλ ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο,
ζε αίζνπζεο επεκβάζεσλ ζε θάζε ζηήιε νξνθήο,
ζε ρώξν γύςνπ πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο,
ζε εμεηαζηήξηα ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε αθηηλνδηαγλσζηηθό ζε ζέζε ρεηξηζηεξίνπ,
αμνληθό ηνκνγξάθν ζε ζέζε ρεηξηζηεξίνπ,
ζε ππεξερνγξάθν ζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε γξαθεία ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ,
ζε ρώξνπο θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο ζε θάζε θνλζόια θιίλεο,
ζε πάγθνπο εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο.
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7.3.2 ύζηεκα θιήζεο αδειθήο
Θα ηνπνζεηείηαη ζύζηεκα κε απιή θσηνζήκαλζε κεηαμύ θάζε θιίλεο θαη WC ρώξσλ θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο θαη ζηάζεο αδειθώλ.
7.3.3 Σειεόξαζε (TV)
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο TV:
ζε ρώξνπο θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο,
ζε αλακνλέο,
ζε θαζηζηηθά.
7.3.4 Ρνιόγηα
Θα ηνπνζεηνύληαη ξνιόγηα αλαινγηθνύ ηύπνπ δηακέηξνπ 25 - 30 cm:
κε ιεπηνδείθηε, δεπηεξνιεπηνδείθηε θαη ρξνλόκεηξν ζε αίζνπζεο επεκβάζεσλ, αλάλεςε, ρώξν αλαδσνγόλεζεο θαη ρώξν γύςνπ,
κε ιεπηνδείθηε ζε δηαδξόκνπο (θαηά πξνηίκεζε 2 όςεσλ θαη κε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ 30 m).
7.3.5 Δλδνεπηθνηλσλία
Θα ηνπνζεηείηαη απιό ζύζηεκα ζηαζκνύ – ππνζηαζκώλ κεηαμύ:
ζέζεο ρεηξηζηεξίνπ θαη ρώξνπ κεραλήκαηνο ζε αθηηλνδηαγλσζηηθό θαη αμνληθό ηνκνγξάθν,
γξακκαηείαο θαη ησλ ππόινηπσλ ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ, εθηόο απνζεθώλ, απνδπηήξησλ, ρώξσλ αθαζάξησλ θαη WC.

7.4 Ηαηξηθά αέξηα [νμπγόλν (Ο2), πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ (Ν2Ο),
ηαηξηθόο αέξαο (Α4), αέξαο γηα θίλεζε ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ (Α8)],
θελό, ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ηαηξηθώλ αεξίσλ (ΑΑΑ)
7.4.1 Λήςεηο
Θα ηνπνζεηνύληαη ιήςεηο:
ε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ:
1 Ο2, 1 Α4, 1 Α8 θαη 1 θελνύ, επί ζηήιεο ρεηξνύξγνπ,
1 Ο2, 1 Ν2Ο, 1 Α4, 1 θελνύ θαη 1 ΑΑΑ, επί ζηήιεο αλαηζζεζηνιόγνπ,
1 Ο2, 1 Ν2Ο, 1 Α4, 1 Α8, 1 θελνύ θαη 1 ΑΑΑ, επί ηνίρνπ.
ε θάζε ρώξν πξνλάξθσζεο 1 Ο2, 1 Ν2Ο, 1 Α4, 1 θελνύ θαη 1 ΑΑΑ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
ε αλάλεςε 2 Ο2, 2 Α4 θαη 2 θελνύ, ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ε ρώξν αλαδσνγόλεζεο 2 Ο2, 2 Ν2Ο, 2 Α4, 2 θελνύ θαη 2 ΑΑΑ, ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ε ρώξν γύςνπ 1 Ο2, 1 Α4, 1 Α8 θαη 1 θελνύ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
ε ρώξν δηαινγήο 1 Ο2, 1 Α4 θαη 1 θελνύ, ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ε εμεηαζηήξηα 1 Ο2, 1 Α4 θαη 1 θελνύ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ θάζε θιίλεο.
ε άθηηλνδηαγλσζηηθό 1 Ο2 θαη 1 θελνύ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
ε αμνληθό ηνκνγξάθν 1 Ο2 θαη 1 θελνύ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
ε καγλεηηθό ηνκνγξάθν 1 Ο2 θαη 1 θελνύ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
ε ππεξερνγξάθν 1 Ο2 θαη 1 θελνύ, πιεζίνλ ηνπ θεθαιηνύ ηεο θιίλεο.
ε ρώξνπο θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο 1 Ο2 θαη 1 θελνύ ζε θάζε θνλζόια θιίλεο.
7.4.2 Γηαλνκή
Η δηαλνκή ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ ζα γίλεηαη κε ζύζηεκα δηαλνκήο κε 2 βαζκίδεο πίεζεο.
Θα ηνπνζεηνύληαη ηδηαίηεξνη ζηαζκνί ειέγρνπ:
Γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάλεςε).
Γηα ηελ αλάλεςε θαη ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εληαίνο ρώξνο αλάλεςεο γηα όιν ην ηκήκα). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρώξνο αλάλεςεο γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ ζα ηνπνζεηνύληαη ηδηαίηεξνη ζηαζκνί ειέγρνπ κόλν γηα ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ
ηκήκαηνο.
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Οη ζηαζκνί ειέγρνπ γηα ηα ηαηξηθά αέξηα θαη ην θελό γηα θάζε 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηνπο θαζώο θαη γηα ηελ αλάλεςε θαη ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ ηκήκαηνο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε
κεηαιιηθά θηβώηηα ζην δηάδξνκν θεληξνβαξηθά ησλ ρώξσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ.
Γηα έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνύ ζην ηκήκα, ζα ηνπνζεηείηαη ζηε ζηάζε αδειθώλ πίλαθαο ζεκάησλ όισλ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ. εκεηώλεηαη όηη ηα ζήκαηα ζα είλαη ηαμηλνκεκέλα θαηά νκάδεο πνπ ε θαζεκία ζα πεξηέρεη ζήκαηα ζηαζκώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ίδην θηβώηην.
Επηπιένλ πίλαθαο ζεκάησλ ζα ηνπνζεηείηαη ζε θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη αλάλεςε γηα ηα ζήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο.
Σα ζήκαηα πίλαθα ζεκάησλ ζα απνηεινύληαη από:
Σα πιεξνθνξηαθά ζήκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Σα ζήκαηα θιηληθώλ ζπλαγεξκώλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα δείρλνπλ:
απόθιηζε ηεο πίεζεο ζηηο ζσιελώζεηο ηαηξηθώλ αεξίσλ ζηελ έμνδν βαιβίδαο δηαθνπήο πεξηνρήο, κεγαιύηεξε ηνπ ±20% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο δηαλνκήο,
αύμεζε ηεο απόιπηεο πίεζεο ζε ζσιελώζεηο θελνύ ζηελ είζνδν θύξηαο βαιβίδαο δηαθνπήο, πάλσ από
66 kPa.
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7.4.3 ρήκαηα

ρήκα 7.4.3.1 – ηαζκόο ειέγρνπ θαη δίθηπα γηα 2 αίζνπζεο επεκβάζεσλ
κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο
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ρήκα 7.4.3.2 – ηαζκόο ειέγρνπ γηα ρώξνπο ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
εθηόο αηζνπζώλ επεκβάζεσλ θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπο

7.5 Κνλζόιεο
7.5.1 Κνλζόια θιίλεο ρώξνπ θιηλώλ βξαρείαο παξαθνινύζεζεο
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από 1 ζηνηρείν από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm ην
νπνίν:
ζα έρεη κήθνο 1,80 m,
ζα ζηεξεώλεηαη ζηνλ ηνίρν, κε ηε βάζε ηνπ ζε απόζηαζε 1,60 m από ην δάπεδν,
ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
Σν ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
1 θσηηζηηθό άκεζνπ θαη 1 έκκεζνπ θσηηζκνύ 1x18 W θαη 1x58 W αληίζηνηρα θαζώο θαη δηαθόπηε ηνπ θσηηζηηθνύ άκεζνπ θσηηζκνύ (ν δηαθόπηεο ηνπ θσηηζηηθνύ έκκεζνπ θσηηζκνύ ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν
ηνπ ρώξνπ),
2 ξεπκαηνδόηεο (1 από ΔΕΗ θαη 1 από ΔΕΗ – ΗΖ),
1 ιήςε Σ θαη 1 D,
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1 ιήςε γηα ην ρεηξηζηήξην ηεο θιήζεο αδειθήο,
1 ιήςε O2 θαη 1 θελνύ,
ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ θσηηζηηθώλ θαη ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ην ζηνηρείν ηεο θνλζόιαο κέζα ζε ζηνηρείν αινπκηλίνπ από πξνθίι ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm, ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.
7.5.2 Κνλζόια θιίλεο ρώξνπ δηαινγήο
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από:
1 ζηνηρείν από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm ην νπνίν:
ζα έρεη κήθνο 2,00 m,
ζα ζηεξεώλεηαη επί 2 θαηαθόξπθσλ θνηινδνθώλ νη νπνίεο ζα είλαη παθησκέλεο ζηελ νξνθή, κε ηε βάζε ηνπ ζε απόζηαζε 1,50 m από ην δάπεδν,
ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
1 ξάγα αλνμείδσηε (γηα αλάξηεζε ηαηξηθώλ νξγάλσλ) κήθνπο 2,00 m πνπ ζα ζηεξεώλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζηνηρείνπ.
Σν ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
4 ξεπκαηνδόηεο από ΔΕΗ – ΗΖ,
2 ιήςεηο γεηώζεσλ,
2 ιήςεηο D,
1 ιήςε O2, 1 A4 θαη 1 θελνύ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ηα ζηνηρεία ηεο θνλζόιαο
κέζα από ηηο θνηινδνθνύο ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.
7.5.3 Κνλζόια θιίλεο ρώξνπ αλαδσνγόλεζεο
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από:
1 ζηνηρείν από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm ην νπνίν:
ζα έρεη κήθνο 2,00 m,
ζα ζηεξεώλεηαη επί 2 θαηαθόξπθσλ θνηινδνθώλ νη νπνίεο ζα είλαη παθησκέλεο ζηελ νξνθή, κε ηε βάζε ηνπ ζε απόζηαζε 1,50 m από ην δάπεδν,
ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
2 ξάγεο αλνμείδσηεο (γηα αλάξηεζε ηαηξηθώλ νξγάλσλ) κήθνπο 2,00 m ε θαζεκία, από ηηο νπνίεο ε κία ζα
ζηεξεώλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ε άιιε επί ησλ θνηινδνθώλ θάησ από ην ζηνηρείν.
Σν ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
8 ξεπκαηνδόηεο (4 από ΔΕΗ – ΗΖ θαη 4 από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS),
4 ιήςεηο γεηώζεσλ,
2 ιήςεηο D,
2 αλακνλέο γηα ιήςε monitor,
2 ιήςεηο O2, 2 Ν2Ο, 2 A4, 2 θελνύ θαη 2 ΑΑΑ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ θσηηζηηθώλ θαη ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ηα ζηνηρεία ηεο θνλζόιαο κέζα από ηηο θνηινδνθνύο ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.
7.5.4 Κνλζόια θιίλεο αλάλεςεο
Η θνλζόια ζα απνηειείηαη από:
1 ζηνηρείν από πξνθίι αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν πάρνπο 3 mm ην νπνίν:
ζα έρεη κήθνο 2,00 m,
ζα ζηεξεώλεηαη επί 2 θαηαθόξπθσλ θνηινδνθώλ νη νπνίεο ζα είλαη παθησκέλεο ζηελ νξνθή, κε ηε βάζε ηνπ ζε απόζηαζε 1,50 m από ην δάπεδν,
ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα γηα ηελ όδεπζε ηνπ θάζε δηθηύνπ.
1 ξάγα αλνμείδσηε (γηα αλάξηεζε ηαηξηθώλ νξγάλσλ) κήθνπο 2,00 m πνπ ζα ζηεξεώλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζηνηρείνπ.
Σν ζηνηρείν ζα πεξηιακβάλεη:
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8 ξεπκαηνδόηεο (4 από ΔΕΗ – ΗΖ θαη 4 από ΔΕΗ – ΗΖ – UPS),
4 ιήςεηο γεηώζεσλ,
2 ιήςεηο D,
2 αλακνλέο γηα ιήςε monitor,
2 ιήςεηο O2, 2 A4 θαη 2 θελνύ.
Σα δίθηπα ηξνθνδόηεζεο ησλ ιήςεσλ ζα θαηέξρνληαη από ηελ ςεπδνξνθή πξνο ην ζηνηρείν ηεο θνλζόιαο
κέζα από ηηο θνηινδνθνύο ην θαζέλα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα.

