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Μ E Λ Δ Σ Η 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΤΚΔΤΧΝ ΦΤΞΗ ΚΑΙ ΘΔΡΜΑΝΗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ : 16.965,00€ 
        
 
 
 
 
 
 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

 

 
1) ΣΔΧΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ- ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
2) ΣΔΧΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
4)  ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                ΜΔΛΔΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                             ΚΑΙ ΤΚΔΤΧΝ ΦΤΞΗ ΚΑΙ    
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                            ΘΔΡΜΑΝΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                       

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ : 16.965,00 € 
     
        
 
        
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ-ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 14 ζπλνιηθά θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη 
2 αθπγξαληήξσλ  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, νηθ. έηνπο 2020  Κ.Α.Α. 10.7133.0006. 

 
 Σα 13 ππφ  πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα ζα είλαη επίηνηρα θαη ην 1 ηχπνπ ληνπιάπαο 
(αθνξά ην θιηκαηηζηηθφ ησλ 48.000BTU/h), φια ηερλνινγίαο inverter. Θα απνηεινχληαη απφ κία 
εμσηεξηθή θαη κία εζσηεξηθή κνλάδα. Η εζσηεξηθή κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε επί ηνίρνπ 
ή δαπέδνπ αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηνπ ρψξνπ.  

Οη απαηηνχκελεο νλνκαζηηθέο απνδφζεηο θαζψο θαη ε πνζφηεηα ησλ δεηνχκελσλ κνλάδσλ 
θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξψο ζην παξάξηεκα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
 
 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
 

1 Κιηκαηηζηηθφ Inverter   9.000 BTU/H 5(ΣΔΜ.) 

2 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 12.000 BTU/H 2(ΣΔΜ.) 

3 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 18.000 BTU/H 5(ΣΔΜ.) 

4 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 24.000 BTU/H 1(ΣΔΜ.) 

5 Κιηκαηηζηηθφ ληνπιάπα Inverter 48.000 BTU/H  
1(ΣΔΜ.) 

6 Αθπγξαληήξαο 24 lt/24h 2(ΣΔΜ.) 

7 σιελψζεηο ςπθηηθνχ πγξνχ γηα εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθνχ ζε 
απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 3 κέηξσλ 

 
 

50(ΜΔΣΡΑ) 

 
Η αλαθεξφκελε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν. 4412/2016-ΦΔΚ 147/8-8-2016 ηεχρνο Α΄. 

 Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 ηνπ Ν.3463/06 
 ηεο απφ 12/12/2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 240/Α/12-12-2012), πνπ 

θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Α'18). 
 ηνπ Ν.4155/2013 (120A) «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ & άιιεο 

Γηαηάμεηο» 

Η πξνκήζεηα πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί κε απεπζείαο αλάζεζε θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή . 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο δειαδή κέρξη 31/12/2020. 



 
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
1. Η χκβαζε,  

2. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,  

4. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ,  

5. Ο Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο,  

6. Σν Σηκνιφγην εξγαζηψλ.  
 
Σα θιηκαηηζηηθά θαη νη αθπγξαληήξεο ζα παξαδίδνληαη ζηαδηαθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη 
ζα εγθαζίζηαληαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία.  
Μποπεέ ο Γάμορ Μςηιλάνηρ  να κΪνει ηην ππομάθεια ηυν ςλικών ημημαηικΪ ανΪλογα με ηιρ 
ανΪγκερ ηος και μΫσπι εξανηλάζευρ ηηρ ποζόηηηαρ. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Αλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο, κπνξεί λα επηβιεζνχλ, ζε 
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θπξψζεηο πξφζηηκν.  
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. 
Αλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή 
παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλφκελνπ πξντφληνο ή ηκήκαηνο 
απηνχ. Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, κέζα ζε πξνζεζκία 
πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ θαηά ην πξνζθνξφηεξν, 
γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 
ηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Αλ ε θαηαζθεπή ησλ θιηκαηηζηηθψλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ή εκθαλίδεη 
ειαηηψκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα βειηηψζεη ή λα ηα αληηθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζην πξνκεζεπηή ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή. 
 

 

                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
            Μςηιλάνη ΜΑΨΟ 2020                     Μςηιλάνη ΜΑΨΟ 2020 

      Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ    Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ.Γ.Μ.   
      

 
 

             ΔΝΣΑ ΔΡΜΟΛΑΟ            ΜΑΚΡΗ ΓΔΠΟΙΝΑ 
  ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.        ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.     
 
 
 
 
 



 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                ΜΔΛΔΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                             ΚΑΙ ΤΚΔΤΧΝ ΦΤΞΗ ΚΑΙ    
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                            ΘΔΡΜΑΝΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                       

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ : 16.965,00 € 
  

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
γηα ηελ πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο έηνπο 2020. 
 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
 

ΣΙΜΗ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Κιηκαηηζηηθφ Inverter   9.000 BTU/H 5 ΣΔΜ   

2 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 12.000 BTU/H 2 ΣΔΜ   

3 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 18.000 BTU/H 5 ΣΔΜ   

4 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 24.000 BTU/H 1 ΣΔΜ   

5 Κιηκαηηζηηθφ ληνπιάπα Inverter 48.000 
BTU/H 

 
1 ΣΔΜ 

 
 

6 Αθπγξαληήξαο 24 lt/24h 2 ΣΔΜ   

7 σιελψζεηο ςπθηηθνχ πγξνχ γηα 
εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθνχ ζε 
απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 3 κέηξσλ 

 
 

50 ΜΔΣΡΑ 

 

 

                        ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
 

                        ΦΠΑ 17%  

                        ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 17%  

 
 
ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο πνπ ζα 

ππνδείμεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο, ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο.
          
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ: 
 
 
 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                ΜΔΛΔΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                             ΚΑΙ ΤΚΔΤΧΝ ΦΤΞΗ ΚΑΙ    
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                            ΘΔΡΜΑΝΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                       

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ : 16.965,00 € 
  
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
(ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ) 

 
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ην έηνο 
2020. 
Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα πιεξεί ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΔΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΟΜΙΗ, ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΣΔΥΝΙΚΧΝ 
ΦΤΛΑΓΙΧΝ ΟΠΟΤ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΓΙΑΠΙΣΧΘΟΤΝ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 
ΚλιμαηιζηικΪ inverter διαιπούμενος ηύπος ονομαζηικάρ απόδοζηρ 9.000, 12.000, 18.000  και 
24.000 ΒΣU/H  
 
Σα θιηκαηηζηηθά ζα είλαη ςχμεο – ζέξκαλζεο, δηαηξνχκελνπ ηχπνπ ηερλνινγίαο inverter θαηλνχξγηα θαη 
ακεηαρείξηζηα.  
 

- Θα είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Α++ ζηελ ςχμε θαη Α+ ζηελ ζέξκαλζε ζηελ κέζε δψλε (θεληξηθή 
Δπξψπε)  

- ζα ιεηηνπξγνχλ κε ςπθηηθφ πγξφ R32 ή πνην ζχγρξνλν θηιηθφ πάληα πξνο ην πεξηβάιινλ. 
- ζα θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE. 
- Θα απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν εζσηεξηθφ ζηνηρείν ζα είλαη ηνίρνπ, ην δε εμσηεξηθφ 

ζηνηρείν (θαηάιιειν γηα εμσηεξηθέο δπζκελείο ζπλζήθεο) ζα κπνξεί λα ζηεξεσζεί κε θαηάιιειε 
ζηεξεσηηθή θαηαζθεπή ζηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ή λα ηνπνζεηεζεί ζην δάπεδν (ζηελ ηηκή 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα παξαπάλσ). Σα δχν ζηνηρεία ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζσιήλα 
θαηάιιεινπ ςπθηηθνχ πγξνχ. Σν θιηκαηηζηηθφ ζα ζπλδέεηαη κε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη 
ζα αζθαιίδεηαη κε θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ απηφ ειεθηξηθή αζθάιεηα. Σέινο ζα ππάξρεη 
θαηάιιειν ζχζηεκα απαγσγήο ησλ ζηξαγγηζκάησλ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζα γίλεηαη 
απνθαηάζηαζε ησλ νπψλ ζηνπο ηνίρνπο κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα.  

- ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε θιηκαηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα επηιερζεί ε θαηαιιειφηεξε ζέζε γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο εζσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, ψζηε λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο ρψξνο γχξσ 
ηεο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή) θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνρέηεπζεο ησλ 
ζπκππθλσκάησλ. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο ζηήξημεο («πιάηε») ηεο 
εζσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, ζα πξέπεη λα βεβαησζεί ν εγθαηαζηάηεο φηη δελ πεξλνχλ 
θαιψδηα ή ζσιήλεο απφ ηα ζεκεία πνπ ζα ηξππήζεη γηα λα βηδψζεη ηελ «πιάηε» ζηήξημεο θαζψο 
θαη ζην ζεκείν πνπ ζα ηξππήζεη γηα ην πέξαζκα ησλ ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ ζχλδεζεο ηεο 
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο. Η κεηαιιηθή πιάθα ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη θαιά 
ζηεξεσκέλε θαη αιθαδηαζκέλε. Οη ζσιήλεο ζχλδεζεο ηεο εζσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο κε 
ηελ εμσηεξηθή ζα πξέπεη λα κνλσζνχλ κε κνλσηηθνχο ζσιήλεο (φρη κε ηαηλία) θαη ην ζχλνιν ησλ 
ζσιήλσλ. Η ζέζε πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο ηνπ 
θιηκαηηζηηθνχ (ζην δάπεδν ή ζηνλ ηνίρν), ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αλεκπφδηζην αεξηζκφ ηεο 
κνλάδαο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή).  Σν κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ λα είλαη 
κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα ηνπ θαηαζθεπαζηή (ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ην κέγηζην 
κήθνο εγθαηάζηαζεο είλαη ηα 15m θαη ην κέγηζην χςνο 5m).  

- Αθνχ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί ε απνρέηεπζε ησλ ζπκππθλσκάησλ 
ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο. Μεηά λα γίλεη, απαξαηηήησο, έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο θαη ζσζηήο 
ιεηηνπξγίαο.  

- ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζσιήλεο ςπθηηθψλ πγξψλ θηι έσο 3m. 
- Θα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ.  



- Οη ζπληειεζηέο απφδνζεο SEER ζα είλαη κεγαιχηεξνη ή ίζνη ηνπ 6,5  θαη ηνπ SCOP (γηα κεζαία 
δψλε) ζα είλαη κεγαιχηεξνη ή ίζνη ηνπ 4. Απαξαίηεηε ζα είλαη ε ελεξγεηαθή ζήκαλζε ζχκθσλα κε 
EU 626/2011  

- Απαξαίηεην ζα είλαη ην θίιηξν ζθφλεο θαη ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ ή άιιν θαιχηεξν.  
- Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ απφ ηερληθφ 

εγρεηξίδην θαη θπιιάδην νδεγηψλ ρξήζεο 
- Σν ρεηξηζηήξην ζα είλαη αζχξκαην κε πιήθηξα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζα δηαζέηεη νζφλε πγξψλ  

θξπζηάιισλ κε ελδείμεηο : 
1. ζεξκνθξαζίαο  
2. ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο  
3. έλδεημε ηαρχηεηαο (πςειή - κεζαία - ρακειή) 
4. έλδεημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο 

          ην ρεηξηζηήξην ζα έρεη θαη ειάρηζηνλ : ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο αλά 1ν C, ρξνλνδηαθφπηε ξχζκηζεο  
          ιεηηνπξγίαο κε δηαβαζκίζεηο αλά κηζή ψξα θαη δηαθφπηε on/off  

 
 

Η ενεργειακή σήμανση θα είναι σύμυωνη με τον Κανονισμό 626/2011 θαη είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο Δ.Δ. 

ηην εηικΫηα θα παπΫσονηαι οι ακόλοςθερ πληποθοπέερ: 

 επσλπκία ή εκπνξηθφ ζήκα ηνπ πξνκεζεπηή· 
 αλαγλσξηζηηθφ κνληέινπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή· 
 «SEER» θαη «SCOP» γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε, κε γαιάδην αλεκηζηήξα θαη ζχκβνιν 
θχκαηνο αέξα γηα SEER θαη θφθθηλν αλεκηζηήξα θαη ζχκβνιν θχκαηνο αέξα γηα SCΟΡ· 
 ελεξγεηαθή απφδνζε· ε αηρκή ηνπ βέινπο πνπ πεξηέρεη ηελ ηάμε ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο ηεο ζπζθεπήο ηνπνζεηείηαη έλαληη ηεο αηρκήο ηνπ βέινπο ηεο νηθείαο ηάμεο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ςχμε θαη θαηά 
ηε ζέξκαλζε. Όζνλ αθνξά ηε ζέξκαλζε, είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο θαηά ηε κέζε επνρή ζέξκαλζεο. Η αλαγξαθή ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηε 
ζεξκφηεξε θαη θαηά ηελ ςπρξφηεξε επνρή ζέξκαλζεο είλαη πξναηξεηηθή· 
 γηα ςχμε: θνξηίν ζρεδηαζκνχ, ζε kW, ζηξνγγπινπνηεκέλν ζην πξψην δεθαδηθφ ςεθίν· 
 γηα ζέξκαλζε: θνξηίν ζρεδηαζκνχ, ζε kW, γηα έσο 3 επνρέο ζέξκαλζεο, 
ζηξνγγπινπνηεκέλν ζην πξψην δεθαδηθφ ςεθίν. Γηα ηηο επνρέο ζέξκαλζεο γηα ηηο νπνίεο δελ 
αλαθέξεηαη ην θνξηίν ζρεδηαζκνχ, ζηε ζέζε ηεο ηηκήο αλαγξάθεηαη «Χ»· 
 γηα ςχμε: επνρηαθφο βαζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ηηκή SEER), ζηξνγγπινπνηεκέλνο 
ζην πξψην δεθαδηθφ ςεθίν· 
 γηα ζέξκαλζε: επνρηαθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο (ηηκή SCOP), γηα έσο 3 επνρέο 
ζέξκαλζεο, ζηξνγγπινπνηεκέλνο ζην πξψην δεθαδηθφ ςεθίν. Γηα ηηο επνρέο ζέξκαλζεο γηα ηηο 
νπνίεο δελ αλαθέξεηαη ν SCOP, ζηε ζέζε ηεο ηηκήο αλαγξάθεηαη «Χ»· 
 εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζε kWh αλά έηνο, γηα ςχμε θαη γηα ζέξκαλζε, 
ζηξνγγπινπνηεκέλε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην. Γηα ηηο επνρέο ζέξκαλζεο γηα ηηο νπνίεο δελ 
αλαθέξεηαη ε εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο., ζηε ζέζε ηεο ηηκήο αλαγξάθεηαη «Χ»· 
 ηηκέο ζηάζκεο ερεηηθήο ηζρχνο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ θαη ηεο κνλάδαο εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ, ζε dB(A) , ζηξνγγπινπνηεκέλεο ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην· 
 ράξηεο ηεο Δπξψπεο φπνπ απεηθνλίδνληαη ηξεηο αληηπξνζσπεπηηθέο πεξίνδνη ζέξκαλζεο 
θαη ηα ηεηξαγσλίδηα αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο. 

 



 

  



ΚλιμαηιζηικΪ ηύπος νηοςλΪπαρ ονομαζηικάρ απόδοζηρ 48.000 ΒΣU/H  
Σα θιηκαηηζηηθά ληνπιάπαο ζα είλαη ςχμεο – ζέξκαλζεο, δηαηξνχκελνπ ηχπνπ ηερλνινγίαο inverter 
θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. Δάλ δηαζέηεη θαη ειεθηξηθή αληίζηαζε ή ζεξκηθή ηζρχ ηεο δελ ζα 
ππνινγίδεηαη ζηε απαίηεζε ησλ 48.000btu/h. εκεηψλεηαη φηη ηα 48.000btu/h δελ είλαη ε κέγηζηε 
απφδνζε ηνπ θιηκαηηζηηθνχ αιιά ε νλνκαζηηθή. 
Σα θιηκαηηζηηθά πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ ελεξγεηαθή ζήκαλζε πνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ 
Καλνληζκφ 626/2011 θαη είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 
Γεθηά γίλνληαη θιηκαηηζηηθά κε νλνκαζηηθή ηζρχ κέρξη 55.000btu/h. 

- Θα είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο ηνπιάρηζηνλ Α++ ζηελ ςχμε θαη Α+ ζηελ ζέξκαλζε, ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηεο Αξηζκ. Γ6/Β/14826 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα». 

- ζα ιεηηνπξγνχλ κε ςπθηηθφ πγξφ R32 ή πνην ζχγρξνλν θηιηθφ πάληα πξνο ην πεξηβάιινλ. 
- ζα θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE. 
- Θα απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν εζσηεξηθφ ζηνηρείν (ληνπιάπα), ην δε εμσηεξηθφ ζηνηρείν 

(θαηάιιειν γηα εμσηεξηθέο δπζκελείο ζπλζήθεο) ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην δάπεδν (ζηελ 
ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα παξαπάλσ). Σα δχν ζηνηρεία ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 
ζσιήλα θαηάιιεινπ ςπθηηθνχ πγξνχ. Σν θιηκαηηζηηθφ ζα ζπλδέεηαη κε παξνρή ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο θαη ζα αζθαιίδεηαη κε θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ απηφ ειεθηξηθή αζθάιεηα. Σέινο ζα 
ππάξρεη θαηάιιειν ζχζηεκα απαγσγήο ησλ ζηξαγγηζκάησλ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζα γίλεηαη 
απνθαηάζηαζε ησλ νπψλ ζηνπο ηνίρνπο κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα.  

- ηελ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα επηιερζεί ε θαηαιιειφηεξε ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 
εζσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, ψζηε λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο ρψξνο γχξσ ηεο (ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή) θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνρέηεπζεο ησλ 
ζπκππθλσκάησλ. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα βεβαησζεί ν εγθαηαζηάηεο φηη δελ 
πεξλνχλ θαιψδηα ή ζσιήλεο απφ ηα ζεκεία πνπ ζα γηα ην πέξαζκα ησλ ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ 
ζχλδεζεο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο Οη ζσιήλεο ζχλδεζεο ηεο εζσηεξηθήο 
θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο κε ηελ εμσηεξηθή ζα πξέπεη λα κνλσζνχλ κε κνλσηηθνχο ζσιήλεο (φρη κε 
ηαηλία) θαη ην ζχλνιν ησλ ζσιήλσλ. Η ζέζε πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο 
κνλάδαο ηνπ θιηκαηηζηηθνχ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αλεκπφδηζην αεξηζκφ ηεο κνλάδαο 
(ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή).  Σν κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ λα είλαη κέζα ζηα 
επηηξεπηά φξηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

- Θα πξέπεη ην θιηκαηηζηηθφ λα έρεη δπλαηφηεηα αθχγξαλζεο θαη λα δηαζέηεη απηφκαηε θίλεζε ηνπ 
πηεξπγίνπ ζηελ έμνδν ηνπ θιηκαηηδφκελνπ αέξα.  

- Αθνχ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί ε απνρέηεπζε ησλ ζπκππθλσκάησλ 
ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο. Μεηά λα γίλεη, απαξαηηήησο, έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο θαη ζσζηήο 
ιεηηνπξγίαο.  

- ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζσιήλεο ςπθηηθψλ πγξψλ θηι έσο 3m. 
- Θα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ.  
- Οη ζπληειεζηέο απφδνζεο SEER  θαη SCOP ζα είλαη κεγαιχηεξνη ή ίζνη ηνπ 6 θαη 4 αληίζηνηρα.  
- Απαξαίηεην ζα είλαη ην θίιηξν ζθφλεο θαη ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ ή άιιν θαιχηεξν.  
- Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ απφ ηερληθφ 

εγρεηξίδην θαη θπιιάδην νδεγηψλ ρξήζεο 
- Σν ρεηξηζηήξην ζα είλαη αζχξκαην κε πιήθηξα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζα δηαζέηεη νζφλε πγξψλ  

θξπζηάιισλ κε ελδείμεηο : 
5. ζεξκνθξαζίαο  
6. ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο  
7. έλδεημε ηαρχηεηαο (πςειή - κεζαία - ρακειή) 
8. έλδεημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο 

          ην ρεηξηζηήξην ζα έρεη θαη ειάρηζηνλ : ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο αλά 1ν C, ρξνλνδηαθφπηε ξχζκηζεο  
          ιεηηνπξγίαο κε δηαβαζκίζεηο αλά κηζή ψξα θαη δηαθφπηε on/off  

 
 
 
 
 
 
 
 



Αθςγπανηάπαρ 24 lt/24h 
Ο Αθπγξαληήξαο ζα είλαη ηερλνινγίαο αθχγξαλζεο κε ζπκπηεζηή. Θα έρεη νλνκαζηηθή δπλαηφηεηα 
αθχγξαλζεο 20 ιίηξα ην 24σξν. Θα θέξεη δνρείν ζπιινγήο λεξνχ ηνπιάρηζηνλ 3 ιίηξσλ θαη ζα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλερνχο αθχγξαλζεο κε ζχλδεζε κε ηελ απνρέηεπζε. Δπεηδή νη αθπγξαληήξεο 
ζα ιεηηνπξγνχλ ζε ρψξνπο φπνπ ζα εξγάδνληαη άηνκα ζα έρνπλ ζφξπβν κηθξφηεξν ή ίζν απφ 38 db 
(ζηελ ρακειή ηαρχηεηα) 
Θα έρεη ηνπιάρηζηνλ 3 ηαρχηεηεο αέξα 
Μέγηζηε θαηαλάισζε 300W 
Θα δηαζέηεη ρξνλνδηαθφπηε 
Θα έρεη ιεηηνπξγία ηνληζηή 
Μεηά απφ δηαθνπή ξεχκαηνο λα θάλεη απηφκαηε επαλεθθίλεζε. 
Απαξαίηεηα ζα είλαη ηερλνινγίαο wi-fi  

      Θα θέξεη πηζηνπνίεζε CE 
 
 
υληνώζειρ τςκηικού ςγπού για εγκαηΪζηαζη κλιμαηιζηικού ζε απόζηαζη μεγαλύηεπη 
ηυν 3 μΫηπυν 
Σα επηπιένλ κέηξα (δεχγνπο) ζσιελψζεσλ ςπθηηθνχ πγξνχ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ 
θιηκαηηζηηθνχ (πάρνο, πιηθφ θαη δηαηνκή ζσιελψζεσλ). αλ επηκεηξνχκελε πνζφηεηα λνείηαη ε 
απφζηαζε απφ ηα 3κέηξα έσο ην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο κεηξνχκελε 1 θνξά θαη φρη 2, δειαδή 
επηκεηξνχκελε πνζφηεηα 1m ζεκαίλεη 1m ζσιήλα πξνζαγσγήο θαη 1m ζσιήλα επηζηξνθήο.  

 

                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
            Μςηιλάνη ΜΑΨΟ 2020                     Μςηιλάνη ΜΑΨΟ 2020 

      Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ    Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ.Γ.Μ.   
      

 
 

             ΔΝΣΑ ΔΡΜΟΛΑΟ            ΜΑΚΡΗ ΓΔΠΟΙΝΑ 
  ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.        ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                ΜΔΛΔΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                             ΚΑΙ ΤΚΔΤΧΝ ΦΤΞΗ ΚΑΙ    
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                            ΘΔΡΜΑΝΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                       

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ : 16.965,00 € 
  

 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
γηα ηελ πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο έηνπο 2020. 
 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

(ΣΔΜ.) 

ΣΙΜΗ ΓΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Κιηκαηηζηηθφ Inverter   9.000 BTU/H 5 550,00 2.750,00 

2 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 12.000 BTU/H 2 650,00 1.300,00 

3 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 18.000 BTU/H 5 930,00 4.650,00 

4 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 24.000 BTU/H 1 1.150,00 1.150,00 

5 Κιηκαηηζηηθφ ληνπιάπα Inverter 48.000 
BTU/H 

 
1 

 
3.300,00 3.300,00 

6 Αθπγξαληήξαο 24 lt/24h 2 300,00 600,00 

7 σιελψζεηο ςπθηηθνχ πγξνχ γηα 
εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθνχ ζε απφζηαζε 
κεγαιχηεξε ησλ 3 κέηξσλ 

 
 

50 

 
 

15,00 750,00 

                        ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
14.500,00 

                        ΦΠΑ 17% 2.465,00 

                        ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 17% 16.965,00 

 
 
ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο πνπ ζα 

ππνδείμεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο, ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο.
          
Η ανυηΫπυ δαπΪνη θα καλςθθεέ από ηο πποϋπολογιζμό ηος Γάμος με ΚΑΑ 10.7133.0006 
 
 

                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
            Μςηιλάνη ΜΑΨΟ 2020                     Μςηιλάνη ΜΑΨΟ 2020 

      Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ    Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ.Γ.Μ.   
      

 
 

             ΔΝΣΑ ΔΡΜΟΛΑΟ            ΜΑΚΡΗ ΓΔΠΟΙΝΑ 
  ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.        ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                ΜΔΛΔΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                             ΚΑΙ ΤΚΔΤΧΝ ΦΤΞΗ ΚΑΙ    
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                            ΘΔΡΜΑΝΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                       

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ : 16.965,00 € 
  

 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
γηα ηελ πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο έηνπο 2020. 
 
 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟΤ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

1 Κιηκαηηζηηθφ Inverter   9.000 BTU/H  
 
 

 

2 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 12.000 BTU/H  
 
 

 

3 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 18.000 BTU/H  
 
 

 

4 Κιηκαηηζηηθφ Inverter 24.000 BTU/H  
 
 

 

5 Κιηκαηηζηηθφ ληνπιάπα Inverter  
48.000 BTU/H 
 

 
 

 

6 Αθπγξαληήξαο 24 lt/24h 
 
 

  

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΙΓΗ 
9.000, 12.000, 18.000  και 24.000 ΒΣU/H  
 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΝΑΙ ε ΟΧΙ 

είλαη inverter;   

είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Α++ ζηελ ςχμε;   

είλαη ελεξγεηαθήο Α+ ζηελ ζέξκαλζε ζηελ κέζε δψλε (θεληξηθή Δπξψπε);  

ιεηηνπξγνχλ κε ςπθηηθφ πγξφ R32;  

θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE;  

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζσιήλεο ςπθηηθψλ πγξψλ θηι έσο 3m;  

Έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ;   

SEER κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 6,5;  

SCOP (γηα κεζαία δψλε) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 4;   

Έρνπλ ελεξγεηαθή ζήκαλζε ζχκθσλα κε EU 626/2011;   

Έρνπλ θίιηξν ζθφλεο θαη ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ ή άιιν θαιχηεξν;  

παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ;  
 

 

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ 
απφ ηερληθφ εγρεηξίδην θαη θπιιάδην νδεγηψλ ρξήζεο; 

 

Σν ρεηξηζηήξην είλαη αζχξκαην θαη δηαζέηεη νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ;   

   
 
 
 



ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΙΓΗ 
ΝΣΟΤΛΑΠΑ 48.000 ΒΣU/H  
 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΝΑΙ ε ΟΧΙ 

Δίλαη ηερλνινγίαο inverter; 
 

 

είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο ηνπιάρηζηνλ Α++ ζηελ ςχμε θαη Α+ ζηελ ζέξκαλζε;   

Έρνπλ ελεξγεηαθή ζήκαλζε ζχκθσλα κε EU 626/2011;  

ιεηηνπξγνχλ κε ςπθηηθφ πγξφ R32 ή πνην ζχγρξνλν θηιηθφ πάληα πξνο ην 
πεξηβάιινλ; 

 

θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE; 
 

 

έρνπλ δπλαηφηεηα αθχγξαλζεο;  
 

 

παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ;  
 

 

Οη ζπληειεζηέο απφδνζεο SEER  θαη SCOP είλαη κεγαιχηεξνη ηνπ 6 θαη 4 
αληίζηνηρα (γηα κέζε δψλε); 
  

 

Έρνπλ θίιηξν ζθφλεο θαη ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ ή άιιν θαιχηεξν; 
  

 

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ 
απφ ηερληθφ εγρεηξίδην θαη θπιιάδην νδεγηψλ ρξήζεο; 

 

Σν ρεηξηζηήξην ζα είλαη αζχξκαην θαη ζα δηαζέηεη νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ;   

   

ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΙΓΗ 
Αθςγπανηάπαρ 24 lt/24h  

ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΝΑΙ ε ΟΧΙ 

Δίλαη ηερλνινγίαο ζπκπηεζηή; 
 

 

Έρεη δπλαηφηεηα αθχγξαλζεο 20ιηηξα ην 24σξν;   

Έρεη δνρείν ηνπιάρηζηνλ 3 ιίηξσλ;  

Δίλαη ηερλνινγίαο wi-fi;  

θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE; 
 

 

Θα έρεη ηνπιάρηζηνλ 3 ηαρχηεηεο αέξα;  

Έρεη κέγηζηε θαηαλάισζε 300W;  

Έρεη ζφξπβν κηθξφηεξν ή ίζν απφ 38 db (ζηελ ρακειή ηαρχηεηα);  

ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ απφ ηερληθφ εγρεηξίδην θαη θπιιάδην 
νδεγηψλ ρξήζεο; 

 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλερνχο αθχγξαλζεο κε ζχλδεζε κε ηελ απνρέηεπζε; 
 

 

Θα δηαζέηεη ρξνλνδηαθφπηε; 
 

 

Θα έρεη ιεηηνπξγία ηνληζηή; 
 

 

Μεηά απφ δηαθνπή ξεχκαηνο λα θάλεη απηφκαηε επαλεθθίλεζε;  

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ: 
 
 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 


