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ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
  

 

Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  

 



 

A. Κλιµατιστικά τοίχου:  

Εξωτερική µονάδα για  κλιµατιστικό (τοίχου) δυναµικότητας ψύξης 24.000btu/hr  

Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Να είναι Inverter 

Ψυκτική απόδοση  (btu/hr) : περιπ. 24.800  µε εύρος  7.100 – 23.000 

Θερµαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500  µε εύρος 8.800–24.000  

SEER/κλάση: 5,5/Α 

SCOP/ κλάση :3,8 / Α 

Εύρος λειτουργίας (
ο
C) :-15 / 48 

 

B. Κλιµατιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)  

Κλιµατιστική µονάδα (ντουλάπα)  δυναµικότητας ψύξης  60.000 btu/hr 

Η µονάδα θα πρέπει  να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Να είναι Inverter 

Ψυκτική απόδοση  ( btu/hr) :  60.000 µε εύρος  20.100 – 48.300 

Θερµαντική απόδοση  (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 µε εύρος  20.800  – 54.400 

EER / κλάση :3,4 / Α 

SCOP/ κλάση : 3,8 / Α 

Παροχή αέρα  (m3/hr):1.800 

Εύροςλειτουργίας (oC) :-15 / 48 
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  

 



 

A. Κλιµατιστικά τοίχου:  

Εξωτερική µονάδα για  κλιµατιστικό (τοίχου) δυναµικότητας ψύξης 24.000btu/hr  

Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Να είναι Inverter 

Ψυκτική απόδοση  (btu/hr) : περιπ. 24.800  µε εύρος  7.100 – 23.000 

Θερµαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500  µε εύρος 8.800–24.000  

SEER/κλάση: 5,5/Α 

SCOP/ κλάση :3,8 / Α 

Εύρος λειτουργίας (
ο
C) :-15 / 48 
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Παροχή αέρα  (m3/hr):1.800 

Εύροςλειτουργίας (oC) :-15 / 48 
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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Θερµαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500  µε εύρος 8.800–24.000  

SEER/κλάση: 5,5/Α 

SCOP/ κλάση :3,8 / Α 

Εύρος λειτουργίας (
ο
C) :-15 / 48 
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2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 
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8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  
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ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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Ψυκτική απόδοση  ( btu/hr) :  60.000 µε εύρος  20.100 – 48.300 

Θερµαντική απόδοση  (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 µε εύρος  20.800  – 54.400 

EER / κλάση :3,4 / Α 

SCOP/ κλάση : 3,8 / Α 

Παροχή αέρα  (m3/hr):1.800 

Εύροςλειτουργίας (oC) :-15 / 48 
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 
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σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 
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9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  
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ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
  

 

Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  

 



 

A. Κλιµατιστικά τοίχου:  

Εξωτερική µονάδα για  κλιµατιστικό (τοίχου) δυναµικότητας ψύξης 24.000btu/hr  

Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Να είναι Inverter 

Ψυκτική απόδοση  (btu/hr) : περιπ. 24.800  µε εύρος  7.100 – 23.000 

Θερµαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500  µε εύρος 8.800–24.000  

SEER/κλάση: 5,5/Α 

SCOP/ κλάση :3,8 / Α 

Εύρος λειτουργίας (
ο
C) :-15 / 48 

 

B. Κλιµατιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)  
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Θερµαντική απόδοση  (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 µε εύρος  20.800  – 54.400 

EER / κλάση :3,4 / Α 

SCOP/ κλάση : 3,8 / Α 

Παροχή αέρα  (m3/hr):1.800 

Εύροςλειτουργίας (oC) :-15 / 48 
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δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 
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8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 
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11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 
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οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  

 



 

A. Κλιµατιστικά τοίχου:  

Εξωτερική µονάδα για  κλιµατιστικό (τοίχου) δυναµικότητας ψύξης 24.000btu/hr  

Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Να είναι Inverter 

Ψυκτική απόδοση  (btu/hr) : περιπ. 24.800  µε εύρος  7.100 – 23.000 

Θερµαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500  µε εύρος 8.800–24.000  

SEER/κλάση: 5,5/Α 

SCOP/ κλάση :3,8 / Α 

Εύρος λειτουργίας (
ο
C) :-15 / 48 

 

B. Κλιµατιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)  

Κλιµατιστική µονάδα (ντουλάπα)  δυναµικότητας ψύξης  60.000 btu/hr 

Η µονάδα θα πρέπει  να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
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Ψυκτική απόδοση  ( btu/hr) :  60.000 µε εύρος  20.100 – 48.300 

Θερµαντική απόδοση  (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 µε εύρος  20.800  – 54.400 

EER / κλάση :3,4 / Α 

SCOP/ κλάση : 3,8 / Α 

Παροχή αέρα  (m3/hr):1.800 

Εύροςλειτουργίας (oC) :-15 / 48 
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Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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SCOP/ κλάση :3,8 / Α 

Εύρος λειτουργίας (
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C) :-15 / 48 
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2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
  

 

Γενικά  τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες ,  αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου προµηθευτή µε πενταετή τουλάχιστον 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. 

3. Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της 

ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρµανσης από τη 

δηµιουργία παγετού. 

5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα. 

6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης του συµπιεστή, σύστηµα 

προστασίας συµπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύµατος και σύστηµα προστασίας 

έναντι υπέρτασης. 

7. Όλες οι µονάδες   (εσωτερικές και εξωτερικές)  θα πρέπει να έχουν χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. 

8. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν ασύρµατο χειριστήριο µε lcd οθόνη.  

9.  Θα πρέπει να λειτουργούν µε οικολογικό φρέον   R410 a  και να διαθέτουν πιστοποίηση  

CE.  

10.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 

14001. 

11.  Όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter  ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

12.  Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε όλα τα εξαρτήµατα, το 

οποίο θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και να παραδοθούν  καλή 

λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε εγχειρίδια και  prospectus.  

 



 

A. Κλιµατιστικά τοίχου:  

Εξωτερική µονάδα για  κλιµατιστικό (τοίχου) δυναµικότητας ψύξης 24.000btu/hr  

Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Να είναι Inverter 

Ψυκτική απόδοση  (btu/hr) : περιπ. 24.800  µε εύρος  7.100 – 23.000 

Θερµαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500  µε εύρος 8.800–24.000  

SEER/κλάση: 5,5/Α 

SCOP/ κλάση :3,8 / Α 

Εύρος λειτουργίας (
ο
C) :-15 / 48 

 

B. Κλιµατιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)  

Κλιµατιστική µονάδα (ντουλάπα)  δυναµικότητας ψύξης  60.000 btu/hr 

Η µονάδα θα πρέπει  να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Να είναι Inverter 

Ψυκτική απόδοση  ( btu/hr) :  60.000 µε εύρος  20.100 – 48.300 

Θερµαντική απόδοση  (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 µε εύρος  20.800  – 54.400 

EER / κλάση :3,4 / Α 

SCOP/ κλάση : 3,8 / Α 

Παροχή αέρα  (m3/hr):1.800 

Εύροςλειτουργίας (oC) :-15 / 48 
 

 

 

O πρόεδρος του ∆.Σ  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς 

 


