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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

    

ΘΕΜΑ : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ για την Άπαξ ετήςια ςυντήρηςη UPS 
Κεντρικοφ Κτιρίου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για δφο μονάδεσ UPS τφπου ABB Powerscale των 40kVA με ςειριακοφσ αρικμοφσ: P2S3506 και 

P2S3507 ςε παράλλθλθ και εφεδρικι λειτουργία. Για κάκε μονάδα υπάρχει μια ςυςτοιχία από 64 

ςυςςωρευτζσ  τφπου Vision SFM80X 12V 80Ah. 

Η προλθπτικι ςυντιρθςθ να περιλαμβάνει τισ προβλεπόμενεσ από τον καταςκευαςτικό οίκο εργαςίεσ που 

αφοροφν ςτο 5ο
 και 6ο

 ζτοσ λειτουργίασ τθσ κάκε μονάδασ, δθλαδι: 

- Αντικατάςταςη των ανεμιςτήρων fan 48V DC 600m
3
/h 172 x 150 x 51 (τεμάχια 2) 

- Αντικατάςταςη AC πυκνωτϊν με την προμήθεια και τοποθζτηςη NW24060x1 Booster/Inverter 

Filter 30-40kVA (τεμάχια 2) 

- Αντικατάςταςη DC πυκνωτϊν με την προμήθεια και τοποθζτηςη NW24040xDC capacitor board 

(τεμάχια 4) 

Επιπλζον για την εγκυρότερη παρακολοφθηςη των ςυςτημάτων, να πραγματοποιηθεί η προμήθεια, 

τοποθζτηςη και παραμετροποίηςη καρτϊν δικτφου USHA+ για την απομακρυςμζνη παρακολοφθηςη (2 

τεμάχια). 

H προλθπτικι ςυντιρθςθ να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ εργαςίεσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ που 

περιγράφονται ςτθν ενότθτα 7 (7.1.2-7.1.4) του ςχετικοφ εγχειριδίου (04-3004_S7_ OPM_ 

ABB_POWERSCALE _10-50 kVA_EN_150113.doc) και των οδθγιϊν του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

- Ζλεγχοσ κατάςταςθσ και λειτουργικόσ ζλεγχοσ των μονάδων και των ςυςςωρευτϊν 

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

- Οπτικι επικεϊρθςθ των ςυνδζςεων καλωδίων και βιδϊν 

- Ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ αζρα και τθσ κερμοκραςίασ του χϊρου 

- Ζλεγχοσ λειτουργιϊν (επικοινωνία, απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ και ςιμανςθ κλπ.) 

- 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 τάςεων ςυςςωρευτϊν 

- Ζλεγχοσ αποφόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν 

- Ζλεγχοσ μεταγωγισ φορτίου από το UPS ςτθν κφρια τροφοδοςία μζςω ςτατικοφ bypass 

- Κακαριςμόσ μονάδων και ςυςςωρευτϊν 

- Deep battery test – Ζλεγχοσ βακιάσ εκφόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν – τεςτ αυτονομίασ 
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Επιπλζον των τεχνικϊν ςθμείων που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 7 να πραγματοποιθκοφν τα ακόλουκα: 

- Ζλεγχοσ και καταγραφι ιςτορικοφ Alarm. Παράδοςθ λίςτασ ςτο Τεχνικό Τμιμα. 

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

- 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, εφόςον αυτό καταςτεί 

απαραίτθτο.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

- «Οι εργαςίεσ να πραγματοποιηθοφν από εξειδικευμζνο προςωπικό με τισ κατάλληλεσ άδειεσ 

αςκήςεωσ επαγγζλματοσ και πιςτοποίηςη/εκπαίδευςη ςτη ςυντήρηςη των ςυγκεκριμζνων 

τφπων μηχανημάτων, το οποίο να τεκμηριϊνεται ςτην Τεχνική Προςφορά των υποψήφιων 

Αναδόχων». 

- 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 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. 

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

Δελτίο Εργαςιϊν με τθν περιγραφι των εργαςιϊν που πραγματοποιικθκαν και των υλικϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν, (β) δελτίο μετριςεων και (γ) λίςτα καταγραφισ ιςτορικοφ – ςυμβάντων, ανά 

ςφςτθμα UPS. 

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

Ανάδοχοσ να αποςτείλει άμεςα προςφορά. 

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

εργαςίεσ και το υλικά 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 του παντόσ 

τρίτου ςτον χϊρο των εργαςιϊν. 

 

Κόςτοσ με βάςθ τθν ανωτζρω ςχετικι προςφορά:  

Υλικϊν: Ζξι χιλιάδεσ εξακόςια είκοςι ζνα ευρϊ και εξιντα λεπτά (6.621,60€)ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Εργαςιϊν: Χίλια διακόςια δεκαπζντε ευρϊ και είκοςι λεπτά (1.215,20€)ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Συνολικό κόςτοσ:   

Επτά χιλιάδεσ οκτακόςια τριάντα ζξι ευρϊ και ογδόντα (7.836,80€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 
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