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ΘΕΜΑ : Άπαξ ετιςια ςυντιρθςθ UPS Νζασ Πτζρυγασ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για: 

- Δφο μονάδεσ UPS 40kVA τφπου AEGProtect 3.31 40kVA D400E230/174/2rfg-P40-384+EUE-P/2010 ςειριακοφ αρικμοφ 

70124973/001 και 70124973/002 ςε παράλλθλθ και εφεδρικι λειτουργία μεταξφ τουσ. Οι μονάδεσ ςυνοδεφονται από κοινι 

ςυςτοιχία 64 ςυςςωρευτϊν 12V/150Ah ςε δφο παράλλθλουσ κλάδουσ για αυτονομία λειτουργίασ τριϊν (3) ωρϊν ςε πλιρεσ 

φορτίο. Να λθφκεί υπόψθ ότι τα ςυςτιματα είναι παράλλθλα και ςτθν ζξοδο του Inverter και ςτον ανορκωτι προσ τουσ 

ςυςςωρευτζσ. 

- Μία μονάδα UPS 8kVA τφπου RIELO Sentinel Power Green SPH8με ςειριακό αρικμό MH34CSPH0001336 και μια ςυςτοιχία 

20 ςυςςωρευτϊν 12V 33Ah. 

 

Ο ζλεγχοσ και θ ςυντιρθςθ των μονάδων του UPS να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτικοφ οίκου κάκε μονάδασ: 

- Ζλεγχοσ κατάςταςθσ και λειτουργικόσ ζλεγχοσ των μονάδων: Σταδιακόσ ζλεγχοσ επιμζρουσ ςυςτθμάτων κάκε UPS και 

οπτικόσ ζλεγχοσ, κακαριςμόσ και δοκιμζσ λειτουργίασ. Ο κακαριςμόσ να γίνει αφοφ ανοίξουν τα καλφμματα (όπου 

αυτά υπάρχουν), με χριςθ ςυςκευισ αναρρόφθςθσ αζρα (ςκοφπα). Λειτουργικόσ ζλεγχοσ των μονάδων: 

Ενεργοποίθςθ του χειροκίνθτου bypass, αποςφνδεςθ τθσ μονάδασ και ζλεγχοσ των ακόλουκων λειτουργιϊν με τθν 

επανεκκίνθςθ του ςυςτιματοσ: λειτουργία ενδεικτικϊν λυχνιϊν ςτθν μονάδα εμφάνιςθσ και λειτουργίασ και 

ςυναγερμϊν, ςωςτι εκκίνθςθ ανορκωτι (rectifier) και μετατροπζα (inverter), λειτουργία διακόπτθ ςτατικοφ bypass 

(SBS), λειτουργία διακοπτϊν, τάςεων εξόδου του rectifier, inverter και SBS, τάςθσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν 

- Μετριςεισ ρεφματοσ, τάςθσ και ςυχνοτιτων: Ζλεγχοσ, μετριςεισ και ρυκμίςεισ των χαρακτθριςτικϊν ειςόδου και 

εξόδου και των ςυνεχϊν μεγεκϊν λειτουργίασ 

- Μετριςεισ και καταγραφζσ των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν φορτίου 

- Ζλεγχοσ του διαμοιραςμοφ φορτίων  

- Ζλεγχοσ και καταγραφι ιςτορικοφ Alarm (παράδοςθ αντίγραφου ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία) 

- Οπτικόσ ζλεγχοσ των μονάδων και των ςυςςωρευτϊν (ςκόνθ, μθχανικζσ φκορζσ, κλπ.), Οπτικι επικεϊρθςθ των 

ςυνδζςεων καλωδίων και βιδϊν, Οπτικόσ ζλεγχοσ γειϊςεων ςυςτιματοσ, Οπτικόσ ζλεγχοσ ανεμιςτιρων ψφξθσ 

- Ζλεγχοσ και ςυςφίξεισ μεταξφ των ςτοιχείων και των καλωδίων AC ειςόδου και εξόδου 

- Ζλεγχοσ των ανεμιςτιρων ψφξθσ 

- Ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ αζρα και τθσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ του χϊρου 

- Ζλεγχοσ λειτουργιϊν επικοινωνίασ, απομακρυςμζνου ελζγχου και ςιμανςθσ κλπ. 

- Έλεγχος των συσσωρευτών (καταγραφή μέτρησης τάσης και εσωτερικής αντίστασης ανά τεμάχιο) 

- Ζλεγχοσ αποφόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν 

- Κακαριςμόσ ςυςςωρευτϊν 
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- Επίδειξθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ςτο προςωπικό του Τεχνικοφ Τμιματοσ που κα είναι παρόν. 

- Λοιποί ζλεγχοι καλισ λειτουργίασ με βάςθ τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου.  

- Για το UPS των 40kVA, όταν οι εργαςίεσ αφοροφν το ζνα εκ των δυο UPS που λειτουργοφν παράλλθλα ςε εφεδρεία με 

το πλιρεσ φορτίο, οι εργαςίεσ να γίνονται ςτο ςυγκεκριμζνο UPS και το δεφτερο να βρίςκεται ςε λειτουργία για να 

υποςτθρίηει τα κρίςιμα φορτία του νοςοκομείου.  

Για τισ μονάδεσ των 40kVA να γίνει επιπλζον διερεφνθςθ διακεςιμότθτασ-χρόνου παράδοςθσ ανταλλακτικϊν κφριων 

μερϊν των μονάδων για τθν οποία να κατατεκεί ςχετικι ζκκεςθ. 

Για τθν μονάδα των 8kVA να γίνει επιπλζον διάγνωςθ, και επί τόπου αποκατάςταςθ εφόςον είναι δυνατόν, τθσ αδυναμίασ 

απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ τθσ μονάδασ. 

 

Γενικοί Όροι 

- Στο κόςτοσ περιλαμβάνεται το ςυνολικό κόςτοσ τόςο των εργαςιϊν και των μικροχλικϊν που απαιτοφνται για τθν 

ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και τθν παράδοςθ των ςυςτθμάτων ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 

- Οι εργαςίεσ να πραγματοποιθκοφν από εξειδικευμζνο προςωπικό με τισ κατάλλθλεσ άδειεσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ 

και πιςτοποίθςθ/εκπαίδευςθ ςτθ ςυντιρθςθ των ςυγκεκριμζνων τφπων μθχανθμάτων. 

- Σε περίπτωςθ που κατά τθ ςυντιρθςθ προκφψει ανάγκθ επιπλζον υλικϊν και εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ να αποςτείλει 

άμεςα οικονομικοτεχνικι προςφορά. 

- Οι εργαςίεσ να πραγματοποιθκοφν με τθν παρουςία προςωπικοφ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Οι εργαςίεσ να 

πραγματοποιθκοφν ςε προςυμφωνθμζνο χρόνο με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκομείου, υποχρεωτικά ςε θμζρα μθ 

εφθμερίασ του νοςοκομείου και να ολοκλθρωκοφν ςτο ςυντομότερο δυνατό χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν εντόσ τθσ ίδιασ θμζρασ. 

- Μετά το πζρασ των εργαςιϊν να παραδοκεί ςτο Τεχνικό Τμιμα του νοςοκομείου, (α) πρωτότυπο Δελτίο Εργαςιϊν με 

τθν περιγραφι των εργαςιϊν που πραγματοποιικθκαν, (β) δελτίο μετριςεων, (γ) λίςτα καταγραφισ ιςτορικοφ – 

ςυμβάντων, ανά ςφςτθμα UPS, (δ) προςφορά για επιπλζον υλικά και εργαςίεσ που εντοπιςτοφν κατά τθ διάρκεια 

ςυντιρθςθσ και (ε) ζκκεςθ διερεφνθςθσ διακεςιμότθτασ-χρόνου παράδοςθσ ανταλλακτικϊν κφριων μερϊν του UPS 

των 40kVA. 

- Παράδοςθ των UPS ςε πλιρθ και καλι λειτουργία και τθν εγγφθςθ ενόσ (1) ζτουσ αναφορικά με τισ εργαςίεσ 

ςυντιρθςθσ. 

- Ο Ανάδοχοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν για τθν αςφάλεια των 

εγκαταςτάςεων, τθν προςταςία των εργαηόμενων τθσ εταιρίασ και παντόσ τρίτου ςτον χϊρο των εργαςιϊν. 

 

Εκτιμϊμενο Κόςτοσ: 

Κόςτοσ εργαςιϊν – Συνολικό κόςτοσ : Τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

 

 


