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Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Το Ελληνικό Παράρτημα γιορτάζει φέτος 10 χρόνια από την ίδρυσή του. Η επίσημη έγκριση δόθηκε από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ASHRAE κατά την διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου στο Seattle, WA των ΗΠΑ 
(Ιούλιος 1999). Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της ASHRAE, τους συναδέλφους και τους χορηγούς μας για την 
ανταπόκρισή τους και την έμπρακτη συμπαράστασή τους όλα αυτά τα χρόνια.  

Το Σωματείο διοργάνωσε στην Αθήνα την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης με θέμα 
«Ήχος & Δόνηση - Βασικές Αρχές Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης». Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. 
Gottfried Schubert, Δρ. Φυσικός, Σύμβουλος Ακουστικής με θέμα «Σχεδιασμός Κτιριακής Ηχομόνωσης» και ο 
κ. Θεόδωρος Αργουδέλης, Μ.Μ. Σύμβουλος ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ με θέμα «Αντιμετώπιση Δονήσεων σε 
Κτιριακά Η/Μ Έργα». Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 109 συνάδελφοι, και 16 εταιρείες-χορηγοί του 
Σωματείου. 

Στις 26 Νοεμβρίου 2009 διοργανώνεται στην Αθήνα Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης με θέμα «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων». Εισηγητές θα είναι ο κ. Χρήστος Σπίρτζης, Β΄ Αντιπρόεδρος Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα «Θεσμικό Πλαίσιο για την Ενεργειακή Αναβάθμιση & Πιστοποίηση Κτιρίων», 
ο κ. Gordon Holness, PE. ASHRAE Fellow, President 2009-10 με θέμα «Sustaining our Future by Rebuilding 
our Past. Energy Efficiency in Existing Buildings – Our Greatest Opportunity for a Sustainable Future» και ο κ. 
Κωνσταντίνος Ρούσης, Η.Μ. & Μηχ/κός ΗΥ, Τεχνικός Δ/ντης Transam Trading Co Ltd με θέμα «Εφαρμογές 
της Υπέρυθρης Θερμογραφίας στις Κτιριακές Επιθεωρήσεις». Το αναλυτικό πρόγραμμα και το έντυπο για 
δηλώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο www.ashrae.gr 

Το 8ο Ετήσιο Περιφερειακό Συνέδριο Παραρτημάτων της RAL έγινε στο Κουβέιτ 
την περίοδο 3 – 5 Οκτωβρίου, 2009. Το Παράρτημα εκπροσώπησαν οι συνάδελφοι: 
Βιβή Κουτσογιάννη, Γιάννης Παππάς, Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος, Βασίλης 
Ζούκος και ο Κώστας Μπαλαράς που συμμετείχε ως μέλος του ΔΣ της ASHRAE. 

H ASHRAE ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου στο Louisville 
(20-24 Ιουνίου 2009) το Ενεργειακό Πιστοποιητικό Κτιρίων (Building Energy 
Labeling Program). Για περισσότερες πληροφορίες www.buildingeq.com 

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνεται άρθρο του κ. Νίκου Χαζάπη σχετικά με την 
Συντήρηση Συστημάτων BMS. 
 
 
Επιμέλεια: Κ.Α. Μπαλαράς 
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ΜΕΛΗ  Δ.Σ.  2009 - 2010 ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  2009 - 2010 

 

Πρόεδρος 
 

Βασίλης Ζούκος 
Τηλ.: 210  9323331 

Εmail: vzoukos@tee.gr 

 

Επόμενος Πρόεδρος 
 

Δημήτρης Ιωαννίδης 
Τηλ.: 210  6107080 

Εmail: dimitri.ioannidis@gmail.com 

 

Αντιπρόεδρος 
 

Κώστας Κουτσογιάννης 
Τηλ.: 210  8960480 

Εmail: kouts_c@otenet.gr  
 

 

Γραμματέας 
 

Βιβή Κουτσογιάννη 
Τηλ.: 210  2588781 

Εmail: koutsvi@yahoo.com 
 

 

Ταμίας 
 

Δημήτρης Α. Χαραλαμπόπουλος 
 

Εmail: dimitris@ashrae.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Δημήτρης Ατσιδαύτης 
Τηλ.: 210  8034147 
Εmail: datsi@tee.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Αθηνά Γαγλία 
Τηλ.: 210  8109146 

Εmail: agaglia@meteo.noa.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Νίκος Χαζάπης 
Τηλ.: 210  6811850 

Εmail: chazapis@hol.gr 

Δράσεων Περιφερειακού Συνεδρίου Παραρτημάτων - CRC:  
Δ.Α. Χαραλαμπόπουλος,  dimitris@ashrae.gr 
 
Δραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:  
Κ. Παπακώστας,  2310 996025,  dinpap@eng.auth.gr 
 
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion:  
Δ.Α. Χαραλαμπόπουλος,  dimitris@ashrae.gr 
 
Ψύξης – Refrigeration:  
Ε. Μέξη,  210 9211950,  amtenco@otenet.gr 
 
Υποστήριξης Έρευνας – Research Promotion:  
Β. Ζούκος,  210 9323331,  vzoukos@tee.gr 
 
Μεταφοράς Τεχνολογίας - Chapter Technology Transfer:  
Ι. Παππάς,  210  3660734,  pappasjohn47@yahoo.com 
 
Διακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards:  
Κ.Α. Μπαλαράς,  210 8109152,  costas@meteo.noa.gr 
 
Ελέγχου – Auditing:   
T. Νικολαϊδης,  210 7233444,  aniko@tee.gr 
 
Υποψηφιοτήτων – Nominating:  
Δ. Ιωαννίδης,  210 6107080,  dimitri.ioannidis@gmail.com 
 
Υποδοχής – Reception:  
Α. Γαγλία,  210 8109146,  agaglia@meteo.noa.gr 
 
Δημοσιότητας – Publicity:  
Κ.Α. Μπαλαράς,  210 8109152,  costas@meteo.noa.gr 
 
Συμμετοχής – Attendance:  
Δ. Ατσιδαύτης,  datsi@tee.gr 
 
Εκδόσεων & Ενημ/ικού Φυλλαδίου - Publications-Newsletter:  
Κ.Α. Μπαλαράς,  210 8109152,  costas@meteo.noa.gr 
 
Ιστορίας – Historical:  
Κ.Α. Μπαλαράς,  210 8109152,  costas@meteo.noa.gr 
 
Ειδικών Εκδηλώσεων - Special Events:  
Ι. Παπαγρηγοράκης,  210 7258111,  jepa@tee.gr 
 
Τμήματα Παραρτήματος – Chapter Section:  
Β. Ζούκος,  210 9323331,  vzoukos@tee.gr 
 
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας – Home page Editor (Webmaster):  
Σ. Κοντογιαννίδης, 210 8109145,  skonto@meteo.noa.gr 

 
 
 

Συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη ανάγκη να στελεχωθούν οι διάφορες επιτροπές του Παραρτήματος. Όσοι συνάδελφοι 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια επιτροπή και να συμβάλουν στις δραστηριότητες του Σωματείου, 

μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της κάθε επιτροπής ή με κάποιο μέλος του ΔΣ. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  -  11  Ιουνίου  2009 
«Ήχος & Δόνηση - Βασικές Αρχές Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης» 
Το Σωματείο διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση τεχνικής 
ενημέρωσης με θέμα «Ήχος & Δόνηση - Βασικές Αρχές 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης». Η εκδήλωση έγινε σε κεντρικό 
ξενοδοχείο στις 11 Ιουνίου 2009, και συμμετείχαν 109 άτομα. 

Παράλληλα με την εκδήλωση διοργανώθηκε έκθεση εταιρειών 
- χορηγών του Ελληνικού Παραρτήματος, που 
δραστηριοποιούνται στον κλιματισμό, θέρμανση, ψύξη, 
εξοπλισμό εγκαταστάσεων, αυτοματισμούς κλπ., τους οποίους 
ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ακολούθησε συνεστίαση.  

Ο κ. Κων/νος Κουτσογιάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE έκανε την έναρξη της 
εκδήλωσης. Τα θέματα και οι ομιλητές ήταν: 
• Σχεδιασμός Κτιριακής Ηχομόνωσης 

Εισηγητής: Gottfried Schubert, Δρ. Φυσικός, Σύμβουλος 
Ακουστικής 

• Αντιμετώπιση Δονήσεων σε Κτιριακά Η/Μ Έργα 
Εισηγητής: Θεόδωρος Αργουδέλης, Μ.Μ. Σύμβουλος 
ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 

 
Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία 
συμμετείχαν: Δ. Παπακωνσταντίνου (Ακουστικός, 
Κατασκευαστής έργων ακουστικής), Α. Βασιλειάδης, (Σύμβουλος 
Ακουστικής, Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής), Θ. Τιμαγένης 
(Αρχιτέκτονας), G. Schubert (Δρ. Φυσικός, Σύμβουλος 
Ακουστικής), Ν. Χαζάπης (M.M, Συντονιστής), Θ. Αργουδέλης 
(Μ.Μ, Σύμβουλος Ακουστικής), Χ. Κουτσοδημάκης , 
(Σύμβουλος Ακουστικής) 
 
Οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ashrae.gr 
«Εκδηλώσεις», «Σεμινάρια» http://www.ashrae.gr/seminaria.html 

 
Γενική άποψη του ακροατηρίου 

 

 
Gottfried Schubert 

 
 
 

 
Θεόδωρος Αργουδέλης 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  26  Νοεμβρίου  2009 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων» 
Στις 26 Νοεμβρίου 2009 το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE 
διοργανώνει εκδήλωση τεχνικής ενημέρωσης με θέμα 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων» στο 
ξενοδοχείο Ledra Marriott, Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα.  

Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 ομιλίες από τον κ. 
Χρήστο Σπίρτζη, Β΄ Αντιπρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος με θέμα «Θεσμικό Πλαίσιο για την Ενεργειακή 
Αναβάθμιση & Πιστοποίηση Κτιρίων», ο κ. Gordon Holness, PE. 
ASHRAE Fellow, President 2009-10 με θέμα «Sustaining our 
Future by Rebuilding our Past. Energy Efficiency in Existing 
Buildings – Our Greatest Opportunity for a Sustainable Future» 
και τον κ. Κωνσταντίνο Ρούση, Η.Μ. & Μηχ/κός ΗΥ, Τεχνικός 
Δ/ντης Transam Trading Co Ltd με θέμα «Εφαρμογές της 
Υπέρυθρης Θερμογραφίας στις Κτιριακές Επιθεωρήσεις». 
Παράλληλα με το τεχνικό πρόγραμμα, όπως σε κάθε εκδήλωση, 
θα υπάρχει και η Έκθεση Χορηγών του Ελληνικού 
Παραρτήματος. Το αναλυτικό πρόγραμμα και το έντυπο για 
δηλώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο www.ashrae.gr 
 

 

 
 

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων είναι απαραίτητη 
η συμπλήρωση της συνημμένης δήλωσης συμμετοχής 

και η αποστολή της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(dimitris@ashrae.gr) 

Υπ’όψη Δ. Χαραλαμπόπουλου. 
 

Τα μέλη της ASHRAE θα έχουν προτεραιότητα στην 
συμμετοχή. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ  
«Εισαγωγή στα Συστήματα Κλιματισμού, Εξοπλισμός & Εφαρμογές» 
Το Ελληνικό Παράρτημα ξεκίνησε την διοργάνωση 
εκδηλώσεων για φοιτητές με τίτλο «Εισαγωγή στα Συστήματα 
Κλιματισμού, Εξοπλισμός & Εφαρμογές», διάρκειας 2 ωρών, 
με ομιλητή τον διακεκριμένο συνάδελφο Κ. Κουτσογιάννη, 
Πρόεδρο του Ελληνικού Παραρτήματος 08-09. Οι εκδηλώσεις 
γίνονται στα τμήματα Μηχανολογίας Πολυτεχνικών Σχολών, 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδα, με την παρουσίαση των 
βασικών αρχών κλιματισμού, μεθόδων υπολογισμού φορτίων, 
αρχών θερμικής άνεσης και ποιότητας εσωτερικού 
περιβάλλοντος, αναλύοντας τον συναφή εξοπλισμό και 
παρουσιάζοντας παραδείγματα εφαρμογών. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης γίνεται επίσης μια σύντομη παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων της ASHRAE, με έμφαση στις παροχές και τα 
πλεονεκτήματα για τους φοιτητές-μέλη της ASHRAE, και της 
ιστορίας του Ελληνικού Παραρτήματος.  

Ο Κ. Κουτσογιάννης, εισηγητής του σεμιναρίου. 

Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση και το μόνο που απαιτείται είναι να βρεθεί το κατάλληλο αμφιθέατρο ή 
αίθουσα στον χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου μπορεί να γίνει η εκδήλωση και να προσκληθούν οι 
φοιτητές που ενδιαφέρονται. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνει μια παρόμοια εκδήλωση στο δικό σας εκπαιδευτικό 
ίδρυμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Καθ. Κ. Παπακώστα, Πρόεδρο της Επιτροπής Φοιτητών 
(dinpap@eng.auth.gr). 
 

 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Η βιβλιοθήκη του Σωματείου εμπλουτίστηκε με την απόκτηση 
όλων των Κανονισμών & Τεχνικών Οδηγιών της ASHRAE.  

Επίσης υπάρχουν διαθέσιμα: 
• Tο βιβλίο της ASHRAE «Green Guide» The Design, 

Construction, and Operation of Sustainable Buildings, 2nd 
ed., 2006, το οποίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την 
μελέτη, τον σχεδιασμό, την παραλαβή και την λειτουργία, 
πράσινων κτιρίων. 

• Τα τέσσερα Handbooks: Fundamentals, Refrigeration, HVAC 
Applications, HVAC Systems & Equipment. 

Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή για τα μέλη της ASHRAE 
που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις σχετικές εκδόσεις έτσι 
ώστε να μπορούν να ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους. Δεν 
είναι όμως διαθέσιμα προς δανεισμό. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Δημήτρη 
Χαραλαμπόπουλο (dimitris@ashrae.gr) ή με κάποιο άλλο μέλος 
του ΔΣ. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. συνεδρίασε στις 8/7, 16/9 και 22/9/09. Τα βασικότερα 
θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 
• Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 11/6/2009 
• Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 26/11/2009 
• Οργάνωση μελλοντικών τεχνικών εκδηλώσεων. Πρόσκληση 

DL της ASHRAE 
• Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τα 10 χρόνια 

λειτουργίας 
• Οργάνωση συμμετοχής του Σωματείου στην Climatherm 

2010. Οργάνωση τεχνικού συνεδρίου 
• Συμμετοχή & εκπροσώπηση του Παραρτήματος στο 

Περιφερειακό Συνέδριο της RAL στο Κουβέϊτ 3-5/10/09 
• Οικονομικά θέματα. Εξεύρεση χορηγιών 

 

 
 
 
 

ΝΕΑ  ΠΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 
 
 
SOLAR  HIGH-COMBI 
Ηλιακά συστήματα που συνδυάζουν την ηλιακή θέρμανση & ψύξη και την παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης 
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι 
συντονιστής του ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου HIGH-COMBI, 
που σκοπό έχει την ανάπτυξη και την προώθηση ηλιακών 
συστημάτων που συνδυάζουν την ηλιακή θέρμανση και ψύξη, 
καθώς και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Στο πλαίσιο του 
έργου πρόκειται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα ένα πιλοτικό 
σύστημα, το οποίο, μέσω μίας καινοτόμου δι-εποχιακής 
αποθήκευσης, μπορεί να επιτύχει πάνω από 80% κάλυψη των 
συνολικών θερμικών και ψυκτικών φορτίων του κτιρίου. 
 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Sole SA, Institute for Sustainable 
Technologies - AEE INTEC (Αυστρία), Solarinstallation und Design GmbH – 
SOLID (Αυστρία), Fraunhofer -Institut Solare Energiesysteme – ISE (Γερμανία), 
Steinbeis Innovation GmbH (Γερμανία), Politecnico Di Milano (Ιταλία), 
Provincia di Milano - Direzione Centrale Risorse Ambientali (Ιταλία), Sistemes 
Avançats D'energia Solar Termica – AIGUASOL (Ισπανία), Societat Municipal 
d'Habitatge de Terrassa, S.Α. (Ισπανία), University of Oradea (Ρουμανία). 
 

 

www.highcombi.eu 
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TABULA 
Τυπολογίες κτιρίων για την ενεργειακή αξιολόγηση του κτιριακού αποθέματος 
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος TABULA 
δημιουργείται μια εναρμονισμένη βάση δεδομένων με 
αντιπροσωπευτικές τυπολογίες Ευρωπαϊκών κτιρίων, μεταξύ των 
οποίων και για τα Ελληνικά κτίρια, με έμφαση στα κτίρια 
κατοικιών. Η βάση δεδομένων θα συμπεριλαμβάνει τις 
διαφορετικές εθνικές τυπολογίες κατασκευής και τα 
χαρακτηριστικά των αντιπροσωπευτικών κτιρίων σε διαφορετικές 
κλιματικές/γεωγραφικές ζώνες, όπως τυπικές τιμές για τις 
επιφάνειες του κελύφους των κτιρίων με τις αντίστοιχες τιμές 
θερμοπερατότητας και θερμοοπτικών ιδιοτήτων αδιαφανών και 
διαφανών επιφανειών, αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων 
θέρμανσης, ποσοστά των διαφορετικών τυπολογιών κτιρίων και 
εγκαταστάσεων στο κτιριακό απόθεμα, και θα αξιολογηθεί το 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας σε δύο επίπεδα επεμβάσεων – 
ως αποτέλεσμα τυπικών & προηγμένων επεμβάσεων. Τα 
δεδομένα της τυπολογίας των κτιρίων θα είναι προσβάσιμα μέσω 
διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αντιστοίχηση 
ενός συγκεκριμένου κτιρίου με το αντιπροσωπευτικό κτίριο από 
την εθνική βάση δεδομένων, έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη 
ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και να έχει ο ενδιαφερόμενος 
μια πρώτη εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας. 
 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν: Institute for Housing and Environment IWU GmbH 
(Γερμανία), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (EAA), French Energy and 
Environment Agency ADEME (Γαλλία), Narodowa Agencja Poszanowania 
Energii S.A. NAPE (Πολωνία), Politecnico di Torino (Ιταλία), Vito nv 
Energietechnologie (Βέλγιο), Austrian Energy Agency (Αυστρία), Slovenian 
Building and Civil Engineering Institute (Σλοβενία), Mälardalens university 
(Σουηδία), STU-K (Τσεχία), Energy Action Ltd (Ιρλανδία), Danish Building 
Research Institute (Δανία). 
 

 

 

 

 

www.building-typology.eu 

 

 
 

 

 
 
CLIMATHERM  2010 
Αθήνα  3 – 7  Μαρτίου,  2010 
Το Σωματείο μας θα συμμετέχει για τέταρτη φορά στην διεθνή 
έκθεση CLIMATHERM 2010, που θα γίνει στην Αθήνα την 
περίοδο 3 – 7 / 3 / 2010. Στο περίπτερο μας θα μπορείτε να 
συναντηθείτε με τα μέλη του ΔΣ, να πάρετε πληροφορίες 
εγγραφής, να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές μας, και να 
δείτε διάφορες ενδιαφέρουσες εκδόσεις της ASHRAE. Επίσης θα 
είναι διαθέσιμοι όλοι οι Κανονισμοί και οι Τεχνικές Οδηγίες της 
ASHRAE. 

Το Σωματείο θα διοργανώσει στα πλαίσια της Έκθεσης μια 
σειρά τεχνικών εκδηλώσεων με διακεκριμένους ομιλητές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Σχετικές πληροφορίες θα 
ανακοινωθούν σύντομα. 
 

 

 

www.climatherm.gr 

 

Ευχαριστούμε την διοργανώτρια Κα 
Σούλα Κυβέρη, Project ΕΠΕ για την 
υποστήριξή της. 
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10th  REHVA  WORLD  CONGRESS 
CLIMA  2010,  9  – 12  ΜΑΪΟΥ  2010 
H CLIMA 2010 διοργανώνεται στην Antalya τη περίοδο 9 – 12 
Μαΐου 2010.  

The 10th REHVA World Congress will offer scientists, 
industries, building owners, consultants, engineers, architects and 
policy-makers a platform for the exchange of scientific knowledge 
and technical solutions.  
 

 

www.clima2010.org 
 
3η  BUILDING  GREEN  ΕXPO 
Αθήνα  26  –  29  Νοεμβρίου  2010 
H 3η Building Green Εxpo για το Ενεργειακά Αυτόνομο 
Κτίριο και τον Αστικό Χώρο. διοργανώνεται στις 26-29 
Νοεμβρίου 2010 στην Αθήνα. 

Στόχος της έκθεσης είναι να γίνει και πάλι η πλατφόρμα 
επικοινωνίας και ο χώρος συνάντησης για την ανταλλαγή ιδεών, 
την εφαρμογή τεχνολογιών και την παρουσίαση νέων προϊόντων 
στους κλάδους της Δόμησης, της Ενέργειας και του 
Περιβάλλοντος. 
 

 

www.buildinggreenexpo.gr 
 
1st International High Performance Buildings Conference 
20th International Compressor Engineering Conference 
13th International Refrigeration and Air Conditioning Conference 
12  –  15  Ιουλίου  2010, West Lafayatte, ΗΠΑ 
It has been a tradition for Purdue University to host the 
International Compressor Engineering and the International 
Refrigeration and Air Conditioning Conferences with hundreds of 
participants from the academia and industry.  

Conference Topics: Air Distribution Systems, Building 
Acoustics, Building Envelopes and Facades, Building-Integrated 
Photovoltaics, Building Performance Monitoring, Building 
Simulation and Modeling, Building System Diagnostics, Building 
Thermal Systems & Controls, Case Studies (Integrated Building 
Design), Heating & Cooling Plants, Indoor Air Quality, 
Innovative Building Materials, Lighting and Daylighting Design, 
Low-Energy Cooling, Natural and Hybrid Ventilation, Net-Zero 
Energy Building Design, Shading Design and Control, Solar 
Energy Utilization in Buildings, Sustainable/Green Building 
Technologies, Thermal and Visual Comfort 
December 17, 2009: Abstract submission deadline 
www.conftool.com/2010Purdue 
 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα 

www.engineering.purdue.edu/Herrick/Events 
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ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ASHRAE 
 
ΤΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΚΤΙΡΙΩΝ 
“Building  Energy  Labeling Program” 

H ASHRAE ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Ετήσιου 
Συνεδρίου στο Louisville (20-24 Ιουνίου 2009) το Ενεργειακό 
Πιστοποιητικό Κτιρίων (Building Energy Labeling Program). 

Most of us know the fuel efficiency of our cars, but what about 
our buildings? ASHRAE is working to change that, moving one 
step closer today to introducing its building energy labeling 
program with release of a prototype label at its 2009 Annual 
Conference in Louisville, Ky. 

A prototype label for the ASHRAE Headquarters in Atlanta was 
unveiled.  The Building Energy Quotient program, which will be 
known as Building EQ, will include both asset and operational 
ratings for all building types, except residential. ASHRAE is 
working with major real estate developers to implement the label 
prototype this fall with a widespread launch of the full program in 
2010.  
“As the United States looks to reduce its energy use, information is the 
critical first step in making the necessary choices and changes,” Bill 
Harrison, ASHRAE president, said. “With labeling mandatory in Europe 
and disclosure of a building’s energy performance becoming required 
by several states, now is the time to introduce a label that can serve as a 
model for mandatory programs. ASHRAE’s introduction of its prototype 
labeling program couldn’t be better-timed.” 
Ron Jarnagin, who chairs the committee developing the label, noted that 
the market, with its move toward placing a premium on energy-efficient 
properties, would benefit from a labeling program. 
“When potential building tenants and owners have information on the 
properties they are interested in, they can understand the full cost of 
their investment and place a value on the energy efficiency of a 
building,” he said. “ASHRAE’s label will help building owners 
differentiate their product in a technically sound manner while providing 
tenants with the tools they need to select energy-efficient spaces.” 
The ASHRAE labeling program differs from existing labeling programs 
in that it focuses solely on energy use. Under the ASHRAE program, new 
buildings will be eligible to receive an asset rating. An operation rating 
will be available once the building has at least one year of data on the 
actual energy use of buildings. Existing buildings would be eligible to 
receive both an asset and operational rating. 
The asset rating provides an assessment of the building based on the 
components specified in the design and would be based on the results of 
a building energy model. The operational rating provides information 
on the actual energy use and is based on a combination of the structure 
of the building and how it is operated. 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  

www.buildingeq.com 
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ΤΟ  ΝΕΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΤΗΣ  ASHRAE  ΕΠΙΑΣΕ  ΤΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   
LEED  PLATINUM 
The Society’s office building in Atlanta, GA, which underwent a 
major renovation in 2008, is one of only six buildings in the state 
of Georgia to receive a LEED Platinum rating, the highest 
certification the program offers. LEED, which stands for 
Leadership in Energy and Environmental Design, is a program of 
the United States Green Building Council (USGBC), a non-profit 
which seeks to promote green building practices. 

As a leader in energy efficient technology, ASHRAE viewed its 
headquarters renovation as the perfect way to “walk the talk.” The 
34,500 ft2 office building, built originally in 1965, now acts as a 
showcase of energy efficiency and sustainability through its living 
lab—which provides recourses on building, system and equipment 
performance—and learning center. 

The LEED Platinum Certification acts as third-party verification 
of ASHRAE’s efforts to create an environmentally friendly, 
energy-efficient, sustainable workplace. 
“While our first objective was to provide a healthy, comfortable and 
productive environment for our staff, we also wanted to set an example 
of what can be done to renovate existing buildings,” ASHRAE President 
Gordon Holness said. “Given that 75 to 80 percent of all existing 
buildings will still be around in 2030, our greatest opportunity for a 
sustainable future is through the upgrade and retrofit of these buildings. 
It is extremely gratifying to achieve the USGBC’s highest rating and 
confirm ASHRAE’s leadership and commitment to supporting a 
sustainable built environment.” 
“The strength of USGBC has always been the collective strength of our 
leaders in the building industry," said Rick Fedrizzi, President, CEO & 
Founding Chair, U.S. Green Building Council.  "Given the 
extraordinary importance of climate protection and the central role of 
the building industry in that effort, ASHRAE demonstrates their 
leadership through their LEED Platinum certification of their renovated 
Headquarters.” 
In order to qualify for the highly sought-after Platinum certification, 
ASHRAE took into consideration a number of concerns such as energy 
use, heat island reduction, water efficient landscaping, material reuse 
and water use reduction, to name just few. ASHRAE addressed these 
issues, among others, by installing a cool, white reflective roof 
membrane to minimize heat island effects;updating the landscaping and 
eliminating the need for landscaping irrigation; retaining more than 75 
percent of the existing building structure as part of this renovation; and 
reducing its estimated overall annual water consumption per year by 
almost 50 percent by utilizing low-flow fixtures throughout building. 
Additionally, the ASHRAE headquarters received bonus points for 
innovation and design.  
 

 

 

http://images.ashrae.biz/renovation/ 

 

LEED  PLATINUM 

 

 

LEED takes into account five key measurements 
when evaluating new construction: sustainable site 
development, water savings, energy efficiency, 
materials selection and indoor environmental 
quality. Bonus points may be obtained through 
innovation in design and regional priority. 
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Your Source for HVACR Engineering Careers 
ASHRAEjobs.com 
ASHRAE launched a new program called ASHRAE Jobs 
(www.ashraejobs.com/) to help with ASHRAE members to find 
jobs. This is a new Career Center for ASHRAE members and 
HVAC hiring authorities.  

The Career Center is user friendly. The information and postings 
are specific to the ASHRAE Community. Job seekers have a 
shorter and more pleasurable search experience, and employers 
have immediate access to a pre-filtered pool of talent.  

One unique feature is that Center highlights ASHRAE members. 
The online job application form requires an applicant to identify 
themselves by membership status. So does the resume posting 
form. And, employers can sort applications and resumes by their 
status. Why did we agree to keep this open to non ASHRAE 
members? Because career research is the fastest growing use of 
the web and we also see this service driving ASHRAE 
membership. 
If you have questions, contact Greg Martin (gmartin@ashrae.org) or 
John von Harz (Services Manager at jvonharz@mepjobs.com) will be 
pleased to answer them. 
 

 

 

www.ashraejobs.com 

 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ASHRAE   
Δωρεάν  Έγκυρη  &  Άμεση  Ενημέρωση 
Τα μέλη της ASHRAE μπορούν να εγγραφούν για να 
λαμβάνουν δωρεάν το μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίo, 
με τα πιο πρόσφατα νέα σχετικά με τις δραστηριότητες της 
ASHRAE και των παραρτημάτων της.  
www.ashrae.org/publications/page/151 
 
 

Τα μέλη της ASHRAE μπορούν να εγγραφούν για να 
λαμβάνουν δωρεάν το εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό 
δελτίo, με νέα σχετικά με την βιομηχανία HVAC&R και άλλες 
ειδήσεις.  
www.ashrae.org/publications/page/573 
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ENERGY  EFFICIENT  BUILDINGS  ENCOURAGED  THROUGH  FREE 
DOWNLOAD  OF  ADVANCED  ENERGY  DESIGN  GUIDE  SERIES 
To encourage energy efficient design in a range of building 
types, ASHRAE and its partnering organizations are making 
available for free the Advanced Energy Design Guide series. 
 
 

The guides provide a sensible, hands-on approach to design 
through use of products that are practical and commercially 
available as "off-the-shelf" technology. They offer designers and 
contractors the tools needed for achieving a 30% energy savings 
compared to buildings that meet the minimum energy efficiency 
requirements of Standard 90.1-1999. 
 
 

 
 
 
Partnering organizations include the American Institute of Architects, the 
Illuminating Engineering Society of North America, the U.S. Green Building 
Council and the U.S. Department of Energy. "Addressing energy use in our 
buildings is one of the most important measures we can take in our efforts to 
protect the health of our environment," said Brendan Owens, vice president of 
LEED Technical Development, U.S. Green Building Council.  "The Advanced 
Energy Design Guide series are critical publications for the building industry.  
Every percentage point reduction in buildings' energy use brings us that much 
closer to our goal of mitigating climate change." "The importance for all design 
and construction professionals to move toward carbon neutral, sustainable 
buildings is of paramount importance to the American Institute of Architects," 
said Christine McEntee, executive vice president and CEO of the AIA.  "The 
Advanced Energy Design Guides are an approachable, important tool to help 
achieve that goal." 
 

 

AEDG 
www.ashrae.org/freeaedg 

 

 
ΚΤΙΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  -  ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ASHRAE  
HPB – HIGH PERFORMING BUILDINGS 
Δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση 
Στο περιοδικό της ASHRAE με τίτλο High Performance 
Buildings – HPB παρουσιάζονται πληροφορίες και στοιχεία 
σχετικά με τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία κτιρίων 
υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. 
 

Η ηλεκτρονική πρόσβαση στο HPB είναι δωρεάν.  
www.HPBmagazine.org/subscribe 

Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση 
 

www.HPBmagazine.org 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΡΑΒΕΙΑ  ΤΗΣ  ASHRAE   
Κτίρια  που  Διακρίνονται  για  τις Καινοτομίες  τους  στην  Κατασκευή,  Εξοπλισμό  
&  Λειτουργία  τους 
H ASHRAE απονέμει κάθε χρόνο μια σειρά από τεχνολογικά 
βραβεία με σκοπό: 
• Να αναγνωρίσει τα μέλη της ASHRAE που σχεδιάζουν ή/και 

συλλαμβάνουν καινοτόμες τεχνολογίες που αποδεικνύονται 
μέσω των πραγματικών δεδομένων λειτουργίας. 

• Να ενημερώσει τα άλλα μέλη της ASHRAE σχετικά με τις 
καινοτόμες τεχνολογίες. 

• Να δώσει έμφαση στα τεχνολογικά επιτεύγματα των μελών 
της ASHRAE προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων 
επαγγελματιών και άλλων διεθνών ενώσεων, καθώς επίσης 
και τους ιδιοκτήτες κτιρίων και εγκαταστάσεων. 

Κάθε χρόνο η ASHRAE απονέμει βραβεία σε επτά κατηγορίες:  
- Εμπορικά κτίρια (νέα και υπάρχοντα)  
- Εκπαιδευτικά κτίρια (νέα και υπάρχοντα) 
- Νοσοκομεία (νέα και υπάρχοντα)  
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή διαδικασίες (νέες και 

υπάρχουσες)  
- Κτίρια συνάθροισης (νέα και υπάρχοντα) 
- Κτίρια κατοικιών (νέα και υπάρχοντα) 
- Εφαρμογές εναλλακτικών ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Το κτίριο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για ένα τουλάχιστο 
έτος. Σε κάθε κατηγορία απονέμεται ένα πρώτο και ένα δεύτερο 
βραβείο, και μια τιμητική αναφορά. Επίσης, ένας από τους πρώτους 
νικητές μπορεί να επιλεχτεί για να λάβει το βραβείο της ASHRAE για 
Engineering Excellence.  
 

 

 

Η αναλυτική παρουσίαση του 
προγράμματος και της διαδικασίας 
υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, παρουσιάζονται στη 
διεύθυνση: 

www.ashrae.org/publications/detail/14704 

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και 
στοιχεία για το κτίριο υποβάλλονται στα 
κεντρικά της ASHRAE στην Ατλάντα, μέχρι 
την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

 
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ  ΤΑ  ΣΧΟΛΙΑ  ΣΑΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ASHRAE 
Τεχνικές Εκδόσεις  -  Βιβλία  -  Τεχνικές Οδηγίες  -  Κανονισμοί 
Όλες οι εκδόσεις της ASHRAE υπόκεινται σε συνεχή 
αξιολόγηση και βελτίωση. Εάν έχετε επισημάνει κάποιο 
πρόβλημα ή έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να τα 
υποβάλλετε ηλεκτρονικά, ανάλογα με την κατηγορία της έκδοσης, 
στις εξής διευθύνσεις: 
• Comment on Publications 

ASHRAE has more than 300 publications, written to present the most 
current and useful information possible. If you want to comment on existing 
publications, recommend changes to existing publications or propose a new 
publication, visit http://xp20.ashrae.org/ABOUT/frm_pubcom.htm 

• Comment on the ASHRAE Handbook 
The four-volume ASHRAE Handbook series presents fundamental 
engineering data, explains new advances in equipment and covers 
application of new technologies to solve design and operating problems. To 
comment, visit http://www.ashrae.org/publications/page/158 

• Comment on Standards 
ASHRAE standards serve as the basis of testing and design practice around 
the world. Proposed standards and addendum to standards are periodically 
open for public comment. For more information on Standards out for public 
review, visit http://www.ashrae.org/technology/page/331 
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ΤΑ  ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ASHRAE  
Η καλύτερη πηγή τεχνικής ενημέρωσης 
Η ASHRAE διοργανώνει 2 συνέδρια κάθε χρόνο. Το χειμερινό 
συνέδριο διοργανώνεται στα τέλη Ιανουαρίου κάθε χρόνου σε 
συνδυασμό με το AHR Expo, και το θερινό συνέδριο 
διοργανώνεται στο τέλος Ιουνίου κάθε χρόνου. 

Τα συνέδρια της ASHRAE είναι μοναδική ευκαιρία να 
ενημερωθείτε για τις τεχνολογικές εξελίξεις, να κάνετε 
επαγγελματικές επαφές και να ανταλλάξετε απόψεις με περίπου 
4000 συναδέλφους και μέλη της ASHRAE, να επιλέξετε και να 
παρακολουθήσετε μεταξύ των 350 τεχνικών ομιλιών και 
παρουσιάσεων στα περίπου 115 τεχνικά προγράμματα που 
περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα και να συμμετάσχετε σε 
κάποια από τις περίπου 100 τεχνικές επιτροπές που θα 
συνεδριάζουν κατά την διάρκεια των συνεδρίων. 

Το πρόγραμμα των συνεδρίων της ASHRAE έχει ως εξής: 

 Χειμερινά συνέδρια  
& AHR Expo 

Θερινά Συνέδρια 

2010 
2011 

23-27 Ιανουαρίου-Orlando 
29 Ιαν με 2 Φεβ -Las Vegas 

26-30 Ιουνίου-Albuquerque 
25-29 Ιουνίου-Montreal  

 

 

 

 

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΗΣ  ASHRAE  ΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Τα Ενημερωτικά Δελτία της ASHRAE για Φοιτητές είναι 
διαθέσιμα ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ASHRAE – 
Student Zone στην διεύθυνση 
 
http://www.ashrae.org/students/page/455 
 
με πολλές χρήσιμες πληροφορίες.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες 
της ASHRAE για τους φοιτητές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
ASHRAE www.ashrae.org και επιλέξτε Student Zone. 

 
http://www.ashrae.org/students/ 

 
 

 
ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ  
Ανανεώστε ηλεκτρονικά την ετήσια συνδρομή σας προς την 
ASHRAE, και συμβάλλετε στην πράσινη προσπάθεια με την: 
• Εξοικονόμηση χρόνου 
• Εξοικονόμηση χαρτιού 
• Μείωση κόστους 
• Εξοικονόμηση ενέργειας από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες 
 

www.ashrae.org 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ  -  MEMBER 

Όσοι συνάδελφοι είναι μέλη της ASHRAE στο βαθμό του Εταίρου Μέλους - Associate Member 
και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις (τουλάχιστον 12ετή εμπειρία που περιλαμβάνει τα χρόνια σπουδών και 
επαγγελματικής δραστηριότητας) θα πρέπει να φροντίσουν για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό του 
Πλήρους Μέλους - Member της ASHRAE.  
 
Η διαδικασία είναι απλή. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μια αίτηση που διατίθεται από την ιστοσελίδα της ASHRAE 
(www.ashrae.org) και στη συνέχεια την υποβάλει στα κεντρικά γραφεία της ASHRAE στην Ατλάντα. Δεν υπάρχει καμία 
οικονομική επιβάρυνση από την αλλαγή του βαθμού ενός μέλους, αλλά αποτελεί μια διάκριση και είναι απαραίτητη για 
να μπορεί ένα μέλος να συμμετάσχει σε τεχνικές επιτροπές της ASHRAE και για τη μελλοντική του υποψηφιότητα σε 
άλλες διακρίσεις, όπως αυτή του βαθμού του Επίτιμου Μέλους - Fellow. Επιπλέον, όταν εγκριθεί η αίτηση σας θα λάβετε 
ένα κουπόνι αξίας 20$ από την ASHRAE το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναντι της ετήσιας συνδρομής σας ή για 
την αγορά εκδόσεων ή άλλων προϊόντων από την ASHRAE. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον 
Κώστα Μπαλαρά, (Τηλ.: 210 8109152, Email: costas@meteo.noa.gr). 
 

 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΒΑΘΜΟ  ΤΟΥ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ  ΜΕΛΟΥΣ - 
FELLOW  ΤΗΣ  ASHRAE 
Η  ανώτατη  διάκριση  μέλους  της  ASHRAE 

Όσοι συνάδελφοι είναι μέλη της ASHRAE στο βαθμό του Member για μια 10ετία και πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την ανάδειξή τους στο βαθμό του Επίτιμου Μέλους - Fellow της ASHRAE, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τον Κώστα Μπαλαρά, Πρόεδρο Επιτροπής Διακρίσεων/Βραβείων του Παραρτήματος 
(Τηλ.: 210 8109152, Email: costas@meteo.noa.gr) και να ενημερωθούν σχετικά με την διαδικασία υποβολής 
υποψηφιότητας.  

 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΩΝ  ΣΤΗΝ  ASHRAE 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της ASHRAE & του Ελληνικού Παραρτήματος, 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δημήτρη Χαραλαμπόπουλο, Πρόεδρο Επιτροπής Υποστήριξης Μελών 
(Email: dimitris@ashrae.gr). 
 

 
 
 

Q & A 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Μια νέα υπηρεσία του Σωματείου για τα μέλη της ASHRAE. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή 
ψάχνετε για κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, μελέτη, επιλογή τεχνολογιών HVAC κλπ, μπορείτε 
να στείλετε το ερώτημά σας στα μέλη του ΔΣ και κάποιος συνάδελφος θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει.  
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CARRIER 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 

Άντερσεν 4γ & Μωραΐτη 93, 115 25 Ν. Ψυχικό 
Τηλ: 210 6796300  Φαξ: 210 6796390 

Email: customer_info@carrier.gr 
www.carrier.gr 

CLIMA COMFORT 
COMPONENTS EΠE 

 

 
Βρασίδα 11, 115 28 Αθήνα 

Τηλ: 210 725 5925  Φαξ: 210 725 5927 
Ε-mail: climacom@otenet.gr 

www.troxtechnik.com 

DAIKIN 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 

Λ. Κηφισίας 197, 151 24 Μαρούσι 
Τηλ: 210 876 1300  Φαξ: 210 876 1400 

E-mail: info@daikin.gr  
www.daikin.gr 

DELPHIS S.A.  
Δ. Δασκαλόπουλος Α.Ε. 

 

 
Πελοποννήσου 2, 145 64 N. Κηφισσιά 
Τηλ: 210 6209929  Φαξ: 210 6209928 

Email: info@delphisgroup.gr 
www.delphisgroup.gr 

ΔΕΛΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
 

Λεωφόρος Ποσειδώνος 51, 183 44 Μοσχάτο 
Τηλ: 210 9400720  Φαξ: 210 9414357 

Email: info@deltatechniki.gr 
www.deltatechniki.gr 

ΔΗΑΜΑΡ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 

 
 
 

Κέας 22, 151 27 Μελίσσια 
Τηλ: 210 8034147- 148  Φαξ: 210 6130284 

Email: info@diamar.gr 
www.diamar.gr 

DIMTEK Α.Ε. 
 

 
 
 
 
 
 

Σουλίου 10 & Μάκρης, 18755 Πειραιάς 
Τηλ: 210 5325404  Φαξ: 210 5322544 

E-mail: info@dimtech.gr  
www.dimtech.gr 

ΕΚΑ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

 
Ηφαίστου 20-22 & Ηρακλείτου 7, 15238 

Χαλάνδρι 
Τηλ: 210 6090609  Φαξ: 210 6090809 

E-mail: info@eka.gr 
www.eka.com.cy 

GRV Energy 
Solutions S.A. 

 
 
 
 
 
 
 

Λ. Κηφισίας 326, 15233 Χαλάνδρι 
Τηλ: 210 6824967  Φαξ: 210 6856102 

E-mail: info@greenconstructions.gr 
www.greenconstructions.gr 
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INTERKLIMA Α.Ε. 
 

 
 
 
 
 
 
 

70o Χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 34100 Χαλκίδα 
Τηλ: 22620 85600  Φαξ: 22620 85728 

Email: admin@inteklima.gr 
www.interklima.gr 

ISOREN Α.Ε. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Νταλιας 11, 13671 Αχαρναί 
Τηλ: 210 2402006  Φαξ: 210 2406383 

Email: info@isoren.gr 
www.isoren.gr 

McQUAY 
HELLAS A.E. 

 
 
 
 
 
 
 

Ελ. Βενιζέλου 97, 171 23 Ν. Σμύρνη 
Τηλ: 210 9311440  Φαξ: 210 9311441 

Email: mcquayhellas@mcquay.gr 
www.mcquay.gr 

PROJECT ΜΕΠΕ 
CLIMATHERM 

 
 
 
 
 
 
 

Αιγαίου 71, 171 23 Νέα Σμύρνη 
Τηλ: 210 9315073  Φαξ: 210 9356110 

Email: info@climatherm.gr 
www.climatherm.gr 

SOL ENERGY 
HELLAS Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 

Ηλία Ηλιού 21, Ν.Κόσμος, 116 31 Αθήνα 
Τηλ: 210 9023587  Φαξ: 210 9023589 

Email: info@solenergy.gr 
www.solenergy.gr 

SORVATZIOTIS 
 

 

 
Πρ. Ηλία 24 & Βαλαωρίτου, 166 74 Γλυφάδα 

Τηλ: 210 9640180  Φαξ: 210 9640496 
Email: sorva@otenet.gr 

ΤeΚΔΟΤΙΚΗ 
ΣΕΛΚΑ - 4Μ ΕΠΕ 

 
 

 
 
 
 

Τζώρτζ 20-22, 106 82 Αθήνα 
Τηλ: 210 3838417  Φαξ: 210 3813244 

Email: tekdotiki@vivodinet.gr 
www.tekdotiki.gr 

TRANE 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 

Εριφύλης 18, 152 32 Χαλάνδρι  
Τηλ: 210 8112200  Φαξ: 210 6839599 

Email: trane@trane.gr 
www.trane.gr 

WILO 
HELLAS ABEE 

 
 

 
 

Αγ. Αθανασίου 80, 145 69 Άνοιξη Αττικής 
Τηλ: 210 6248300  Φαξ: 210 6248360 

Email: wilo.info@wilo.gr 
www.wilo.gr 

 
 
Η αναφορά σε ονόματα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτημα ή την ASHRAE. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο εκφράζουν τις απόψεις  των συγγραφέων τους και όχι αυτές του 
Ελληνικού Παραρτήματος ή της ASHRAE. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα άρθρα τους σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων & Ενημέρωσης, Kώστα Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr). 
 
 

Ακολουθεί άρθρο του κ. Νίκου Χαζάπη, Μ.Μ.  σχετικά με την 
«Συντήρηση Συστημάτων BMS» 
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Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS 
Νίκος Χαζάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τεχνικό γραφείο Ν. Χαζάπης & Συνεργάτες, Ν. Καρελλά 23, 152 33 Χαλάνδρι 
Τηλ. 210 6811850, Fax 211 7004491, Ε-mail: chazapis@hol.gr 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ένα σύστημα BMS, είναι ένα ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα, που βοηθά ώστε να διαχειριζόμαστε, να 
ελέγχουμε  και να επιτηρούμε τις Η/Μ εγκαταστάσεις ενός κτιρίου, από το κέντρο ελέγχου του κτιρίου. Τα 
συστήματα αυτά παρέχουν αποδοτικό αυτόματο έλεγχο και επιτήρηση σε μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, 
καθώς και στην απορροφημένη ηλεκτρική ισχύ, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κόστους. Το BMS, μπορεί 
ακόμη να επιτρέψει την αποδοτική απασχόληση στο τεχνικό προσωπικό και μπορεί τέλος να χρησιμοποιηθεί 
ώστε, να διατηρηθεί ένα περιβάλλον άνεσης για τους χρήστες του κτιρίου. 
 
Για να εξασφαλίσουμε την μέγιστη απόδοση από ένα σύστημα BMS, καθώς και από την εγκατάσταση και τα 
μηχανήματα που ελέγχει, είναι ουσιώδες να παρέχουμε επαρκή προγραμματισμένη Συντήρηση. Η συντήρηση 
του BMS συνήθως, λαμβάνεται σε αντιδραστική βάση, με αποτέλεσμα η κατανάλωση ενέργειας να μην ελέγχεται, 
οι συνθήκες άνεσης να χειροτερεύουν και τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται μόνον, όταν γίνουν επικίνδυνα. 
Συντήρηση χαμηλότερου κόστους δεν σημαίνει και καλύτερη αξία για τον χρήστη. 
 
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Για να είναι δυνατόν ένα σύστημα BMS, να συνεχίσει να ελέγχει εγκαταστάσεις και μηχανήματα, ώστε να καλύψει 
συγκεκριμένες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος και ενεργειακών απαιτήσεων, θα πρέπει να συντηρείται σε 
κανονικά διαστήματα και να δοκιμάζεται με μία σειρά ολοκληρωμένων συστημικών δοκιμών. Επί πλέον ένα 
σύστημα BMS, είναι ένα αξιοσημείωτο πάγιο στοιχείο της επιχείρησης. Η έλλειψη της συντήρησης, θα προξενήσει 
διάβρωση της αξίας του. 
 
Συγκεκριμένα πλεονεκτήματα από την συντήρηση του BMS, προκύπτουν από την βελτίωση της 
παραγωγικότητας των χρηστών του κτιρίου. Εάν τα θέματα όπως, λεπτή ρύθμιση θερμοκρασίας και πίεσης 
χώρου, η βαθμονόμηση των αισθητηρίων και των σημείων ρύθμισης, δεν συντηρούνται περιοδικά, τότε το 
εσωτερικό περιβάλλον θα χειροτερέψει με αναμενόμενη επίδραση στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. 
 
Αν και ο καθορισμός της πραγματικής βελτίωσης της παραγωγικότητας για συγκεκριμένα μέτρα δεν είναι 
δυνατός, οι Bordas και Leaman1 ανέφεραν ότι: «μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι απώλειες (ή οφέλη) έως και 15% 
του τζίρου μίας τυπικής επιχείρησης γραφείων, μπορεί να οφείλεται στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρήση 
του εσωτερικού περιβάλλοντος». Άλλες μελέτες από Oseland και Williams2 που χρησιμοποίησαν μοντελοποίηση 
απεκάλυψαν ότι «μία διαφορά 18% σε θερμική ικανοποίηση ισοδυναμεί με μία αλλαγή 3% σε παραγωγικότητα». 
Αυτό ισοδυναμεί με μία αύξηση κατά € 2,400 στο τζίρο, υποθέτοντας ότι ο μέσος εργαζόμενος δημιουργεί 
εισόδημα στην επιχείρηση € 80,000 ή σύνολο € 240,000 για προσωπικό 100 ατόμων. Υποθέτοντας ένα χώρο 
ανά εργαζόμενο 14 m2, με ένα τυπικό ενεργειακό δείκτη 287 kWh/m2, η εξοικονόμηση κόστους ενέργειας που 
σχετίζεται με τη συντήρηση, μπορεί να φθάσει 15%, δηλαδή € 4,219. Το τυπικό κόστος συντήρησης του 
συστήματος BMS, για αυτό το κτίριο μπορεί να είναι € 2,000 το χρόνο. Αν και η εξοικονόμηση ενέργειας που 
οφείλεται σε ένα σύστημα BMS ποικίλει, ο μέσος όρος που συνήθως λαμβάνεται είναι 20%.     
 
Τέσσερις μελέτες ενεργειακών καταγραφών, από ένα τμήμα του διεθνούς πρακτορείου ενέργειας IEA Annex 16, 
έδειξαν εξοικονόμηση 15-30% στην κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με συμβατικούς αυτοματισμούς και 
επίσης εξοικονόμηση 8-14% στην ηλεκτρική κατανάλωση. Αυτή η εξοικονόμηση συνεχίζει μόνον εάν το σύστημα 
BMS, συντηρείται καλώς.  
 
Οι απαιτήσεις της νέας ελληνικής νομοθεσίας που απορρέει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οδηγούν αυξανόμενα 
στην ανάγκη της Συντήρησης. Επί πλέον πλεονεκτήματα κόστους μπορεί να προέλθουν από την συντήρηση, 
καθώς μία εγκατάσταση που συντηρείται με τον βέλτιστο τρόπο, έχει αυξημένη αξιοπιστία. Αυτό δίδει μία 
επέκταση στην χρηματοοικονομική απόδοση της επένδυσης (ROI). 
 

                                                           
1 Productivity in Buildings: the ‘killer’ variables. London 1997 
2 How best practice can improve productivity: The relationship between 
energy efficiency and staff productivity. London 1997 
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Η κανονική εκτέλεση της συντήρησης, επιτρέπει την εμπιστοσύνη στην ακρίβεια των μηνυμάτων βλάβης και 
συναγερμού που δίδει το BMS. Όπου η συντήρηση είναι ανεπαρκής, ξεκινά να συμβαίνει μία βαθμιαία 
υποβάθμιση αυθεντικότητας των συναγερμών. Η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτό το γεγονός, γρήγορα οδηγεί σε 
μηνύματα συναγερμού που αγνοούνται από το προσωπικό, με πιθανές επιπτώσεις στην Υγιεινή και ασφάλεια. 
Ομοίως, απώλεια εμπιστοσύνης μπορεί να συμβεί όταν οι αναφορές καταναλώσεων ενέργειας και νερού, που 
συλλέγονται από το BMS, δεν συντηρούνται καλώς.     
 
Τα πλεονεκτήματα εξοικονόμησης ενέργειας από μια κανονική συντήρηση των συστημάτων ελέγχου BMS, 
περιλαμβάνουν3: 
 

• Βέλτιστος χρόνος έναρξης/παύσης των εγκαταστάσεων Ψύξης – Θέρμανσης μειώνει της ώρες 
λειτουργίας των μηχανημάτων δίδοντας εξοικονόμηση της τάξης του 5-7% 

• Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων φωτισμού ανά ζώνη – εξοικονόμηση της τάξεως 30-40%. 
• Αισθητήρια θερμοκρασίας βαθμονομημένα σε ακρίβεια 0,5 C εξοικονομούν 10-15 % στα καύσιμα, σε 

σχέση με αισθητήρια με ακρίβεια μόνον 2 C. 
• Μια θερμοκρασία χώρου κατά 1 C, υψηλότερη από αυτή που απαιτείται μπορεί να αύξηση την δαπάνη 

κατανάλωσης ενέργειας Θέρμανσης κατά έως και 10%. 
• Επί πλέον πλεονεκτήματα μπορεί να συμβούν, αυξάνοντας τις «νεκρές ζώνες» που χρησιμοποιούνται 

στα συστήματα ελέγχου, ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση σε Ψύξη ή Θέρμανση.  
• Όπου χρησιμοποιούνται Ρυθμιστές Μεταβλητών Στροφών (VSD), είναι σημαντικό ότι τα συστήματα 

ελέγχου συντηρούνται, καθώς οι αντλίες και οι ανεμιστήρες λειτουργώντας στο 50% της ικανότητας των, 
χρησιμοποιούν το 20% της πλήρους ηλεκτρικής ισχύος. 

• Βελτιωμένος έλεγχος καύσης των Λεβήτων, καθώς κάθε 1% περίσσια αέρα αυξάνει την κατανάλωση 
καυσίμου κατά 3%. 

• Τα Ψυκτικά συγκροτήματα νερού, που λειτουργούν ικανοποιητικά με θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού  
7οC κάτω από συνθήκες πλήρους φορτίου, θα μπορούσαν να ρυθμιστούν ώστε παρέχουν ψυχρό νερό 
υψηλότερης θερμοκρασίας σε συνθήκες μερικού φορτίου, μειώνοντας το έργο του Ψύκτη. Το κόστος 
ενέργειας για την παροχή ψυχρού νερού στους 7οC, είναι 10% υψηλότερο από ότι στους 11οC, για ίδιο 
ποσό ψύξης που παρέχεται και εφ’ όσον η ανάγκη αφύγρανσης και μετα-θέρμανσης δεν υφίσταται. 

 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Ο τύπος και οι όροι μίας συμφωνίας ή σύμβασης για την συντήρηση ενός Συστήματος Ελέγχου και η επιλογή του 
παρόχου συντήρησης μπορεί να επηρεάσει την απόδοση.  Παραδείγματα προβλέψεων για την σύμβαση της 
συντήρησης περιλαμβάνουν:   

• Συμβάσεις με βάση τον προμηθευτή – Ο ανάδοχος έχει ένα υπονοούμενο κίνητρο ώστε να 
εξασφαλίσει αποδοτική συντήρηση και να στηρίξει την αξιοπιστία των προϊόντων του κατασκευαστή. 
Αυτοί ίσως έχουν πρόσβαση στο σχεδιασμό του Συστήματος Ελέγχου. 

• Σύμβαση συντήρησης – Αυτή η περίπτωση ποικίλει από μία απλή επιθεώρηση και έλεγχο έως τη 
πλήρη επισκευή του συστήματος ελέγχου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο σύμβασης, που μπορεί 
να ενσωματώσει και στόχους αποδόσεων.   

 
Κίνητρα σε σχέση με την απόδοση μπορεί να περιληφθούν στην σύμβαση’ αυτά βασίζονται σε: 

1. Στόχους αποδόσεων ενεργειακής κατανάλωσης. 
2. για βιομηχανικές εφαρμογές, όπως συστήματα ελέγχου μηχανογραφικών κέντρων η σταθερή 

επίτευξη μετρουμένων μεταβλητών με ποινική ρήτρα για κάθε απόκλιση. 
3. Προτάσεις ποινικής ρήτρας για αστοχία του συστήματος ελέγχου ή για άλλες αποδεδειγμένες 

ανεπάρκειες. 
4. Κίνητρα για την εκ νέου ρύθμιση των προγραμμάτων συντήρησης ώστε να ελαχιστοποιηθεί 

το μη αναγκαίο φορτίο συντήρησης.   
 
ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Ιδανικότερα, οι αναγκαίες ρουτίνες της συντήρησης των συστημάτων ελέγχου θα πρέπει να καθορίζονται από την 
φάση της μελέτης εφαρμογής και θα ήταν συνετό να αναζητηθεί καθοδήγηση από τον ειδικό σύμβουλο των 
συστημάτων ελέγχου.  Ο μελετητής θα πρέπει να προσδιορίσει και να υπογραμμίσει αυτά τα συστήματα τα οποία 
είναι τα πλέον κρίσιμα για την αποδοτική εφαρμογή της μελέτης.    
 
Η έκταση και η συχνότητα εκτέλεσης των προγραμματισμένων δοκιμών συντήρησης εξαρτώνται από την 
πραγματική εγκατάσταση. Προφανώς από τις οδηγίες του κατασκευαστή λαμβάνεται σχετική πληροφόρηση αλλά 
αυτή οδηγεί συνήθως σε «υπερ-συντήρηση». 

                                                           
3 BSRIA Guidance note 2003 
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Οι συνήθεις δοκιμές συντήρησης των συστημάτων ελέγχου, περιλαμβάνουν: 

• Την αποδοτική λειτουργικότητα όλων των ασφαλιστικών διατάξεων (με πρωτεύουσα σημασία). 
• Βαθμονόμηση μετρήσεων αισθητηρίων, συνήθως σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα, ίσως με πιο συχνές 

μετρήσεις σε επιλεγμένα κρίσιμα συστήματα. 
• Λειτουργικότητα των σερβομηχανισμών για πλήρες εύρος λειτουργίας, με πιο συχνές δοκιμές σε 

εξαρτήματα κρίσιμα για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. 
   

Οι λεπτομέρειες των προγραμματισμένων δοκιμών θα πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο καταγραφών (system 
log book), με επαρκές βάθος ώστε να επιτρέπεται ο προσδιορισμός επαναλαμβανόμενων προβλημάτων, 
τάσεων, ή βλαβών. Όπου τα ανωτέρω στοιχεία φανερώνουν ένα ύποπτο εξάρτημα, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί 
στον κατασκευαστή με στόχο την αντικατάσταση ή την βελτίωση του σχεδιασμού.  
 
Μία καλή πρακτική μέσα στην συντήρηση των συστημάτων ελέγχου είναι ο έλεγχος της ενεργειακής 
κατανάλωσης των εγκαταστάσεων (Η/Μ συστημάτων). Θα πρέπει να ορισθούν κάποιοι ενεργειακοί στόχοι από 
τους μελετητές και όπου η μετρήσεις πέφτουν έξω από τα όρια γίνεται μια αναφορά και διεξάγεται μία πρόσθετη 
έρευνα. Οι ενεργειακοί στόχοι καθώς και οι μετρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο βιβλίο καταγραφών.  
 
Καθώς η ικανοποίηση του χρήστη, είναι από τους βασικούς στόχους ενός συστήματος ελέγχου, θα ήταν λογικό 
για τον πελάτη να επιτύχει την λειτουργία ενός συστήματος από αναφορές, συντεταγμένα από τους ίδιους τους 
Χρήστες του κτιρίου. Όπου είναι εφικτό οι αναφορές του Χρήστη θα μπορούν να περάσουν στον ανάδοχο της 
συντήρησης των συστημάτων ελέγχου, ώστε να αξιολογήσουν και να συστήσουν κατάλληλες ενέργειες και 
δράσεις.   
 
Οι πελάτες θα πρέπει να αναζητούν συναντήσεις ανασκόπησης της συντήρησης με τον ανάδοχο των υπηρεσιών 
συντήρησης των αυτοματισμών. Αντικειμενικός σκοπός των συναντήσεων θα πρέπει να είναι η ανασκόπηση της 
απόδοσης της συντήρησης και να αναζητούνται  συνεχείς βελτιώσεις. Όπου απασχολείται ανεξάρτητος 
σύμβουλος για την επίβλεψη της απόδοσης, θα πρέπει να παρευρίσκεται σε αυτές τις συναντήσεις 
ανασκόπησης.  
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Το τεύχος των προδιαγραφών αυτών, αφορά την παροχή υπηρεσιών για την Υποστήριξη συντήρησης του 

συστήματος Κεντρικού ελέγχου Εγκαταστάσεων του Κτιρίου ___________ στην θέση ____________. 
2. Το συμβόλαιο συντήρησης θα έχει χρονική διάρκεια ______ ετών. 
3. Ο υποψήφιος ανάδοχος Συντήρησης συστήματος BMS, θα δώσει προσφορά για τα πιο κάτω επίπεδα συντήρησης: 

Βασικό / Ενδιάμεσο / Πλήρως Εκτεταμένο / Όλες οι τρείς επιλογές. Γενικές εργασίες συντήρησης για κάθε επίπεδο 
παρέχονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις. 

4. Το κάθε επίπεδο συντήρησης θα περιλαμβάνει (επιλεκτικά): 
a. Συντήρηση Ηλεκτρικών Πινάκων. 
b. Συντήρηση εξοπλισμού κεντρικού σταθμού BMS. 
c. Συντήρηση υλικού αυτοματισμών  
d. Συντήρηση Λογισμικού εφαρμογής 
e. Συντήρηση της απόδοσης του Κτιρίου. 

5. Η επείγουσα κλήση θα χρεώνεται σαν επί πλέον κόστος  στο συμβόλαιο συντήρησης. Ο εγγυώμενος χρόνος 
ανταπόκρισης από την κλήση έως την άφιξη του τεχνικού θα είναι: 2 εργάσιμες ημέρες / 8 εργάσιμες ώρες / 4 
εργάσιμες ώρες / άλλο. 

6. Πρόσθετες εργασίες είναι πιθανόν να απαιτηθούν. Αυτές θα ορισθούν από τον ___________ (πελάτης). Για κάθε 
πρόσθετη εργασία θα απαιτείται υποβολή προσφοράς. Η ημερήσια χρέωση για επί πλέον παραμονή στο έργο για 
εκτέλεση πρόσθετων εργασιών συντήρησης, θα περιλαμβάνεται στην αρχική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου.  
Η εργασία δεν θα χρεώνεται εάν αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια κανονικών επισκέψεων, χωρίς 
επίδραση στην προγραμματισμένη Συντήρηση. Αυτό θα εξακριβώνεται με αμοιβαία συμφωνία. 

7. Σύμφωνα με την Πολιτική Περιβάλλοντος του πελάτη, τα ανταλλακτικά θα επισκευάζονται μάλλον, παρά θα 
αντικαθίστανται, όπου είναι οικονομικά αποδεκτό. 

8. Τα ανταλλακτικά θα χρεώνονται σαν επί πλέον κόστος στο συμβόλαιο Συντήρησης του BMS, ή (επιλεκτικά): 
a. Τα ουσιώδη ανταλλακτικά θα κρατούνται στο έργο / εκτός έργου από τον Ανάδοχο της συντήρησης. Όλα τα 

ανταλλακτικά που διατηρούνται εκτός έργου θα χρεώνονται στον πελάτη μόνον όταν χρησιμοποιηθούν. Όλα τα 
ανταλλακτικά που διατηρούνται στο έργο θα χρεώνονται με την παράδοση. 

b. Τα ανταλλακτικά που θα διατηρούνται θα είναι τα πιο κάτω: 
i. Περιφερειακές Μονάδες Ελέγχου (μία για κάθε τύπο) 
ii. Μονάδες εισόδου / εξόδου (δύο για κάθε τύπο εγκατεστημένο). 
iii. Μονάδα επικοινωνίας ΑΚΕ (μία για κάθε τύπο). 
iv. Αισθητήρια όργανα (δύο από κάθε τύπο). 
v. Σερβοκινητήρες βαλβίδων / Ωθητήρες διαφραγμάτων (δύο από κάθε τύπο). 
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vi. Εξοπλισμός επικοινωνίας δικτύου (ένας από κάθε τύπο). 
vii. Ασφάλειες (δύο από κάθε τύπο και ονοματικό ρεύμα ανά Πίνακα κίνησης). 
viii. Θερμικά και ρελέ (ένα από κάθε τύπο και ονομαστικό ρεύμα ανά πίνακα κίνησης). 
ix. Τα ανταλλακτικά θα ανανεώνονται καθώς καταναλώνονται, ή  

c. Τα ανταλλακτικά θα διατηρούνται στο έργο από τον ___(πελάτης). Ο ανάδοχος της συντήρησης θα παρέχει 
πληροφόρηση ώστε να υποβοηθά στην προμήθεια / αγορά των υλικών που απαιτούνται για λογαριασμό του 
______(πελάτης). Το περιθώριο κέρδους του αναδόχου, θα επιδεικνύεται στην προσφορά και θα παραμένει 
σταθερό για όλη την διάρκεια της σύμβασης Συντήρησης. 

9. Ο Ανάδοχος συντήρησης του BMS, θα αντικαθιστά προσωρινά τον σταθμό εργασίας Η/Υ, σε περίπτωση 
απομάκρυνσης από το έργο για επισκευή. 

10. Ο Ανάδοχος συντήρησης θα παρακολουθεί την εγκατάσταση κάθε έξη μήνες ώστε να συζητά την απόδοση της 
σύμβασης συντήρησης και να αναθεωρεί το πρόγραμμα συντήρησης. Αυτό γίνεται ώστε να προσδιορίζονται όποια 
ζητήματα σε κάθε πλευρά, που θα βελτίωναν την απόδοση και αφορά το αμοιβαίο συμφέρον του πελάτη και του 
αναδόχου συντήρησης. 

11. Ο ανάδοχος της συντήρησης θα εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που επισκέπτεται το έργο έχει την αναγκαία 
εκπαίδευση, ώστε να υποστηρίξει τα προϊόντα που συντηρεί. Αυτό θα φανερώνεται από την πρόβλεψη του 
βιογραφικού του κάθε μέλους της ομάδας συντήρησης, πριν την επίσκεψη στο έργο, όπου θα φαίνεται η σχετική 
εμπειρία, οι σπουδές και η αναγνωρισμένη εκπαίδευση στα προϊόντα αυτοματισμού. 

12. Ο ανάδοχος συντήρησης θα εγγυάται την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών στο έργο εντός 2 εργάσιμων ημερών / 24 
ωρών / 8 ωρών.   

13. Η συντήρηση θα διεξάγεται κατά την διάρκεια κανονικών εργάσιμων ωρών από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00  έως  
17:00 (εκτός αργιών) εκτός εάν άλλως ορισθεί. 

14. Εκτίμηση κινδύνων Υγιεινής & Ασφάλειας, Μέθοδοι εργασιών συντήρησης θα διεξάγονται από τον ανάδοχο 
συντήρησης και οι συστάσεις θα ακολουθούνται σε όλες τις εργασίες που διεξάγονται. Όλες οι εργασίες θα γίνονται 
με την ισχύουσα νομοθεσία της Υγιεινής & Ασφάλειας. 

15. Όλα τα όργανα δοκιμών & μέτρησης θα είναι βαθμονομημένα σύμφωνα με τις διαδικασίες ISO-9002, και θα είναι 
ανιχνεύσιμα για τους εθνικούς κανονισμούς (διαπιστευμένα εργαστήρια ΕΣΥΔ). 

16. Η ακρίβεια των αισθητηρίων μέτρησης και ελέγχου, θα ελέγχονται σε συνθήκες λειτουργίας. Το όργανο δοκιμών που 
θα χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ακρίβειας του αισθητηρίου θα είναι ικανό σε ακρίβεια μέτρησης καλύτερη από 
αυτήν του αισθητηρίου οργάνου. Για παράδειγμα, η ακρίβεια αισθητηρίου θερμοκρασίας BMS είναι συνήθως +/- 
0,5οC, ενώ το όργανο δοκιμών, μπορεί να μετρά +/- 0,2οC. 

 Οι Τυπικές ακρίβειες των αισθητηρίων οργάνων BMS είναι: 
• Θερμοκρασία αέρα ξηρού βολβού +/- 0.5 οC 
• Θερμοκρασία υγρών +/- 0.5 οC  
• Σχετική υγρασία +/- 5% RH της μετρούμενης τιμής 
• Πίεση +/- 2% της κανονικής συνθήκης λειτουργίας. 
• Επίπεδο Φωτισμού +/- 5% της μετρούμενης τιμής. 
• Ταχύτητα αέρα & νερού +/- 2% της κανονικής συνθήκης λειτουργίας. 
• CO2 +/- 5% της μετρούμενης τιμής 

17. Ο ανάδοχος της Συντήρησης θα συμβουλεύει τον πελάτη για ποία εξαρτήματα του BMS, πλησιάζουν το τέλος της 
διάρκειας ζωής των, την αναμενόμενη υπόλοιπη ζωή και την δικαιολόγηση της εκτίμησης. 

18. Διαχείριση συναγερμών από 24ωρη παρακολούθηση (εάν απαιτείται). 
19. Συνημμένες καταστάσεις που ακολουθούν: 

d. Προγράμματα εργασιών συντήρησης BMS και συχνότητες – παρέχονται σε μορφή διαμόρφωση πελάτη / 
διαμόρφωση κατασκευαστή / διαμόρφωση διαγωνιζομένου.   

e. Τιμοκατάλογος Κοστολόγησης (ωριαίο κόστος επιπρόσθετης εργασίας στο έργο, επείγουσα κλήση, ωριαίο 
κόστος υπερωριακής εργασίας, έξοδα ταξιδίου και άλλα κόστη, Κύρια ανταλλακτικά όπως στο άρθρο ….  – 
που παρέχεται από τον πελάτη / διαγωνιζόμενο. 

f. Κατάσταση σημείων ελέγχου BMS – που παρέχεται από τον πελάτη / διαγωνιζόμενο. 
g. Κατάσταση εγκαταστάσεων – που παρέχεται από τον πελάτη / διαγωνιζόμενο. 
h. Κατάσταση εγκατεστημένου εξοπλισμού BMS – που παρέχεται από τον πελάτη / διαγωνιζόμενο. 

20. Κατάσταση Συναγερμών υπηρεσίας 24ωρης παρακολούθησης – που παρέχεται από τον πελάτη / διαγωνιζόμενο. 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ BMS 

 
Οι εργασίες συντήρησης καταχωρούνται σε τρία επίπεδα: βασικά / ενδιάμεσα και πλήρως εκτεταμένα συμβόλαια συντήρησης. 
Οι αναλυτικές διαδικασίες για την διεξαγωγή αυτών των εργασιών θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με συνιστώμενη 
συντήρηση του κατασκευαστή / ή το πρόγραμμα του αναδόχου συντήρησης. 
 
Βασική Συντήρηση 
 
ο Έλεγχος εξωτερικού μέρους του ερμαρίου για φθορές. Εξασφαλίσατε ότι ο κύριος διακόπτης απομόνωσης στην 

πόρτα είναι στην θέση του και λειτουργεί (κάθε 12 μήνες). 
ο Έλεγχος – σφίξιμο των ηλεκτρικών συνδέσεων στους ηλεκτρικούς πίνακες (κάθε 12 μήνες). 
ο ¨Έλεγχος ακεραιότητας της μόνωσης των καλωδίων (κάθε 12 μήνες). 
ο Έλεγχος για σημεία υπερθέρμανσης των εξαρτημάτων, όπως ρελέ, καλώδια, κλεμμοσειρές, και επίσης η γενική 

εσωτερική θερμοκρασία μέσα στον πίνακα (κάθε 12 μήνες). 
ο Εξασφαλίσατε ότι οι ανεμιστήρες αερισμού και οι γρίλιες λειτουργούν και είναι καθαροί (κάθε 12 μήνες). 
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ο Έλεγχος των ρυθμίσεων, του μεγέθους και της λειτουργίας των συστημάτων προστασίας, όπως θερμικά, ρελέ 
διαρροής, αυτόματοι διακόπτες, και ασφάλειες (κάθε 12 μήνες). 

ο Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών, κυρίων ρελέ, βοηθητικών ρελέ, εκκινητών Υ-Δ. Όπου είναι εύκολο ελέγξατε το 
μέτωπο των επαφών για καθαριότητα και «pitting»   (κάθε 12 μήνες). 

ο Έλεγχος τροφοδοσίας τάσης εισόδου. Οπτική επιθεώρηση των μετασχηματιστών και τροφοδοτικών. Έλεγχος για την 
καλή γείωση του πίνακα.   (κάθε 12 μήνες). 

ο Εξασφαλίσατε την καθαριότητα του πίνακα και των εξαρτημάτων και επίσης την μείωση του κινδύνου εισόδου σκόνης 
και υγρασίας (κάθε 12 μήνες). 

ο Εξασφαλίσατε την καλή κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών σε όλους του πίνακες (κάθε 12 μήνες). 
 

Ενδιάμεση Συντήρηση 
ο Όλα τα ανωτέρω, συν 
ο Σημείωση των μετρήσεων ρεύματος που απορροφά κάθε κύκλωμα ισχύος και σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις 

σαν ένδειξη ανεύρεσης πιθανής βλάβης (κάθε 12 μήνες). 
 

Πλήρως εκτεταμένη Συντήρηση 
ο Όλα τα ανωτέρω, συν 
ο Ανάληψη επιτήρησης ποιότητας ρεύματος επιλεγμένων κυκλωμάτων  (κάθε 12 μήνες). 
ο Ανάληψη θερμικής απεικόνισης επιλεγμένων πινάκων (κάθε 12 μήνες).  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ 

 
ο Το Λογισμικό προστασίας virus, είναι ενήμερο. 
ο Εξασφαλίσατε την γενική καθαριότητα και λειτουργία της οθόνης, ποντικιού, εκτυπωτών, πληκτρολογίου, κελύφους, 

καλωδίων και συνδέσεων (κάθε 12 μήνες). 
ο Έλεγχος του ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο   (κάθε 12 μήνες). 
ο Εκτέλεση ομαλής εκκίνησης του Η/Υ και εξασφάλιση ότι το σύστημα επανεκκινεί επιτυχώς (κάθε 12 μήνες). 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 
 
Βασική Συντήρηση 
ο Έλεγχος λειτουργίας των μανδαλώσεων προστασίας από παγωνιά & πίεσης αέρα & πυρανίχνευσης (κάθε 12 μήνες). 
ο Οπτική επιθεώρηση όλων των εξαρτημάτων για: κάμψη αξόνων βαλβίδων, σπασμένο κέλυφος σερβοκινητήρων, 

κατεστραμμένα καλώδια, μόνωση ή σχάρες, διαρροές από στυπιοθλήπτες & σωλήνες, χαλαρές συνδέσεις, αστοχία 
συνδέσμων, οξείδωση,  και κίνδυνος εισόδου σκόνης και υγρασίας (κάθε 12 μήνες). 

ο Έλεγχος και βαθμονόμηση των κυρίων αισθητηρίων ελέγχου (κάθε 12 μήνες). 
ο Έλεγχος βαθμονόμησης και της κατάστασης των γενικών αισθητηρίων επιτήρησης του BMS. Εξασφαλίσατε ότι τα 

αισθητήρια θερμοκρασίας επιτηρούν αποδοτικά τις συνθήκες, για παράδειγμα δεν επηρεάζονται από άλλες θερμικές 
πηγές, η θερμική επαφή είναι καλή (κάθε 12 μήνες). 

ο Έλεγχος της λειτουργίας των διαφορικών πρεσσοστατών αέρα, των διακοπτών στάθμης, τα χρονοπρογράμματα, 
χρονικά και προγράμματα βέλτιστου χρόνου εκκίνησης-παύσης  (κάθε 12 μήνες). 

ο Έλεγχος της λειτουργίας εξαρτημάτων προστασίας, όπως θερμοστάτες άνω ορίου, μετρητές παροχής και πίεσης. 
Σημειώνεται ότι κρυφές αστοχίες μπορεί να συμβούν σε αυτά τα όργανα προστασίας με αποτέλεσμα η βλάβη των να 
είναι μη ανιχνεύσιμη έως ότου το όργανα προστασίας πρέπει να λειτουργήσει (κάθε 12 μήνες). 

ο Έλεγχος καλής λειτουργίας των Ρυθμιστών Μεταβλητών στροφών (VSD) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
κατασκευαστών (κάθε 12 μήνες). 

ο Έλεγχος σωστής λειτουργίας των σερβοκινητήρων βαλβίδων και διαφραγμάτων, οδήγηση των σερβοκινητήρων σε 
ανοικτή, κλειστή και ενδιάμεση θέση. Έλεγχος της υστέρησης και των τερματικών επαφών. Έλεγχος των ελατηρίων 
επαναφοράς εάν εφαρμόζονται. Επιθεώρηση των βαλβίδων & διαφραγμάτων που δεν λειτουργούν. Έλεγχος 
στεγανότητας των αξόνων κίνησης   (κάθε 12 μήνες). 

ο Αντικατάσταση μπαταρίας των Περιφερειακών μονάδων ελέγχου (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή). 
ο Διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε κάθε ΑΚΕ και κατόπιν επαναφορά και εξασφάλιση ότι το σύστημα επανεκκινεί 

ικανοποιητικά (κάθε 12 μήνες). 
ο Διαβεβαίωση ότι τα κρίσιμα μηνύματα Συναγερμού λαμβάνονται από τον κεντρικό σταθμό εργασίας Η/Υ (κάθε 12 

μήνες). 
ο Έλεγχος ψευτο-συναγερμών (καθώς συμβαίνουν.  
 
Ενδιάμεση Συντήρηση 
ο Όλα τα ανωτέρω και επί πλέον: 
ο Έλεγχος δημιουργίας μηνυμάτων συναγερμού από όλα τα σημεία ελέγχου εισόδου / εξόδου (κάθε 12 μήνες). 

 
Πλήρως εκτεταμένη συντήρηση  
ο Όλα τα ανωτέρω και επί πλέον: 
ο Σε συνεργασία με άλλους υπεργολάβους συντήρησης (όπου διατίθενται) έλεγχος λειτουργίας των FCU, VAV boxes, 

συναγερμούς από Ψυκτικά συγκροτήματα, Λέβητες, Μονάδες πιεστικά συγκροτήματα  (κάθε 12 μήνες).  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
Βασική Συντήρηση  
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ο Έλεγχος ρύθμισης πραγματικού χρόνου (κάθε 6 μήνες).  
ο Δημιουργία αντίγραφου όλων των αρχείων των ΑΚΕ. Παραγωγή 2 αντιγράφων. Αποθήκευση του ενός στο έργο και 

ενός εκτός έργου (κάθε 6 μήνες). 
ο Αναθεώρηση της ανάγκης για τα υπάρχοντα αρχεία καταγραφών (κάθε 12 μήνες).  
ο Έλεγχος λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνει δοκιμές μανδαλώσεων από το Λογισμικό και τα 

όργανα ασφαλείας, δίνοντας εντολές On/off, open/closed  (κάθε 12 μήνες). 
ο Έλεγχος επικοινωνίας μεταξύ κεντρικού σταθμού εργασίας Η/Υ, και των Περιφερειακών ΑΚΕ, και άλλες συσκευές 

δικτύου  (κάθε 12 μήνες). 
ο Διατήρηση βιβλίου καταγραφών για όλες τις αλλαγές που γίνονται στο σύστημα BMS. 

 
Ενδιάμεση Συντήρηση 
ο Όλα τα ανωτέρω και επί πλέον: 
ο Έλεγχος και αναφορά για οποιαδήποτε ανωμαλία σε ενδείξεις από μετρητές καταναλώσεων ενέργειας και νερού  
ο Έλεγχος ότι η διαμόρφωση του λογισμικού του ΑΚΕ, ταυτίζεται με την τεκμηρίωση και είναι κατάλληλο για τις 

απαιτήσεις του κτιρίου (όταν γίνονται αλλαγές). 
ο Επιθεώρηση των συναγερμών που έχουν καταγραφεί για ένδειξη ανώμαλων συνθηκών (κάθε 12 μήνες). 
 
Πλήρως εκτεταμένη συντήρηση  
ο Όλα τα ανωτέρω και επί πλέον: 
ο Έλεγχος των προτεραιοτήτων κάθε συναγερμού εάν είναι κατάλληλοι (κάθε 12 μήνες). 
ο Παροχή όλων των αναθεωρήσεων του Λογισμικού (καθώς υφίστανται). 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

  
Βασική Συντήρηση 
ο Πιστοποίηση & επιθεώρηση της καλής λειτουργίας και των ρυθμίσεων όλων των βρόχων ελέγχου. Έλεγχος της 

θερμοκρασίας / σχ. Υγρασίας / CO2 κλπ, ότι διατηρούνται μέσα στις απαιτήσεις της μελέτης. Νέες ρυθμίσεις σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι απαιτούμενες συνθήκες 
εσωτερικού περιβάλλοντος (κάθε 6 μήνες). 

ο Επιθεώρηση έσχατων ιστορικών στοιχείων. Προσδιορισμός και ανεύρεση ανωμαλιών.  
ο Έλεγχος γραφικών απεικονίσεων για σωστή λειτουργία (κάθε 12 μήνες).  

 
Ενδιάμεση Συντήρηση 
ο Όλα τα ανωτέρω και επί πλέον: 
ο Έλεγχος και εκτέλεση όταν χρειάζεται της λεπτής ρύθμισης των ρουτινών αυτομάτου ελέγχου (κάθε 6 μήνες). 
ο Κάνετε συστάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος BMS (κάθε 12 μήνες). 
 
Πλήρως εκτεταμένη συντήρηση  
ο Όλα τα ανωτέρω και επί πλέον: 
ο Συμβουλές όπου οι περιγραφές της στρατηγικής αυτοματισμού στα εγχειρίδια λειτουργίας & συντήρησης είναι 

εσφαλμένα. Εξασφαλίσατε, όπου είναι κατάλληλο, ότι η επί πλέον τεκμηρίωση συμφωνεί με τις διαδικασίες 
συστήματος ποιότητας (ΣΔΠ). 

 


