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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αποκατάσταση  βλαβών  και  βελτιώσεις  στο  σύστημα  αυτομάτου
ελέγχου  του  κεντρικού  συστήματος  θέρμανσης  –  ψύξης  στο  νέο
κοιμητήριο στη θέση Κούκος του Δήμου Βόλου.

     Τα γραφεία και η αίθουσα τελετών στο νέο κοιμητήριο στη θέση Κούκος
του Δήμου Βόλου θερμαίνονται  και  κλιματίζονται  από ενιαίο  σύστημα που
αποτελείται από λέβητα πετρελαίου,  αερόψυκτο ψύκτη,  μονάδες ανεμιστήρα
στοιχείου και κεντρική κλιματιστική μονάδα προκλιματισμένου νωπού αέρα, τα
οποία ελέγχονται  από ψηφιακό σύστημα κεντρικού  ελέγχου,  αποτελούμενο
από  προγραμματιζόμενο  ηλεκτρονικό  ελεγκτή,  ο  οποίος  συνεργάζεται  με
μονάδες  επέκτασης  και  περιφερειακές  συσκευές  λήψης  ψηφιακών  και
αναλογικών  πληροφοριών  καθώς  επίσης  και  με  μονάδες  ελέγχου και
ρυθμίσεων.
    Για  την  αποδοτικότερη  οικονομικά  λειτουργία  του  συστήματος  και  την
σωστή  κατανομή  των  δαπανών  απαιτούνται  να  γίνουν  τα  παρακάτω
περιγραφόμενα:
1) Αποξήλωση των κατεστραμμένων παλαιών 3-όδων βανών.
2) Προμήθεια και τοποθέτηση  νέων  2-όδων σφαιρικών βανών, (2  τεμάχια

ονομαστικής διαμέτρου  DN 1 1/4  “ και  2  τεμάχια ονομαστικής διαμέτρου
DN 2“).

     Οι  2-οδες βάνες θα είναι ηλεκτροκίνητες με τους κατάλληλους κινητήρες
(ηλεκτρικής τροφοδοσίας 24 VAC), εξοπλισμένοι ο καθένας με 2 τερματικούς
διακόπτες  ένδειξης  τελείως  ανοιχτός  και  τελείως  κλειστός,  και  θα
συνεργάζονται με το υπάρχον σύστημα αυτομάτου ελέγχου.
     Οι νέες 2-οδες βάνες θα είναι κατάλληλες για να διακόπτουν τελείως την
παροχή  νερού  προς  τις  2  ζώνες,  όταν  δεν  υπάρχει  ζήτηση  θέρμανσης  ή
ψύξης από την αντίστοιχη ζώνη, επειδή η κατανομή των δαπανών γίνεται με
ηλεκτρονικούς θερμιδομετρητές.
      Οι κινητήρες των βανών και οι τερματικοί τους διακόπτες θα συνδεθούν
και  ηλεκτρολογικά στις κατάλληλες  θέσεις ψηφιακών εξόδων και  ψηφιακών
εισόδων στο υπάρχον σύστημα αυτομάτου ελέγχου.
3) Τροποποίηση του προγράμματος ελέγχου στον ελεγκτή προκειμένου στο

νέο πρόγραμμα να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για να προσαρμοστεί
στην αντικατάσταση των 2 3-όδων βανών με τις 4 νέες 2-οδες.

4) Προσθήκη διάταξης αντιστάθμισης και ελέγχου της θερμοκρασίας νερού
προσαγωγής του λέβητα στην εγκατάσταση με βάση την θερμοκρασία του
εξωτερικού περιβάλλοντος



5) Αποκατάσταση των μονώσεων των σωληνώσεων της εγκατάστασης και
αντισκωριακή βαφή στα σημεία που έχουν φθαρεί.

6) Αποκατάσταση των διαρροών στο σύστημα τροφοδοσίας του καυστήρα.

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για
την εκτέλεση των παραπάνω περιγραφομένων εργασιών.
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