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       ΘΑΔ :  
        

 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ 

 

Ζ  παξνύζα Σερληθή Έθζεζε αθνξά ησλ πξνιεπηηθό έιεγρν θαη ηελ ηαθηηθή 

ζπληήξεζε ηνπ Θεληξηθνύ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (BMS) ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο, γηα 

λα εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε απόδνζε θαη δηαξθήο ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ πνπ εμππεξεηεί.  
 

Σν ινγηζκηθό είλαη ARENA κνληέιν CLAXARENASBS05. Οη δε ςεθηαθνί ειεγθηέο είλαη 

ηεο ζεηξάο EAGLE κνληέιν CLEA2026B31, ηεο εηαηξείαο Honeywell.  
 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη αληηπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο Honeywell 

θαη λα δηαζέηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ  βεβαίσζε ή πηζηνπνίεζε όηη είλαη εθπαηδεπκέλνη 

από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε.  
 

Αλαιπηηθά ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεη δύν (2) επηζθέςεηο ην ρξόλν αλά 

εμάκελν, από εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν θαη ζπλίζηαηαη ζηα θαησηέξσ:  
 

1) Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζηαζκώλ (controller) θαη ηεο ηξνθνδνζίαο 

ησλ 
2) Έιεγρνο ινγηζκηθώλ θαη ρξνλνπξνγξακκάησλ, έιεγρνο παξακεηξνπνηήζεσλ, ξπζκίζεηο 

θαη  επαλαξπζκίζεηο, όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν,  
3) Οπηηθόο έιεγρνο ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζηαζκώλ γηα ίρλε πγξαζηώλ ή θζνξώλ, 
4) Έιεγρνο ησλ κεηξήζεσλ ησλ αηζζεηεξίσλ γηα πηζαλέο κεγάιεο απνθιίζεηο από ηα 

θαλνληθά επίπεδα κεηξήζεσλ, 
5) Οπηηθόο έιεγρνο ησλ ηξηόδσλ θαη δηόδσλ βαλώλ γηα ίρλε πγξαζηώλ ή θζνξώλ 
6) Αιιαγέο παξακέηξσλ θαη ινγηζκηθώλ, όπνπ απηό απαηηείηαη,  
7) Σειεθσληθή ππνζηήξημε. 
8) ∆ηαηήξεζε βηβιίνπ θαηαγξαθώλ γηα όιεο ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην ζύζηεκα BMS. 
 

Θαζεκεξηλή ππνζηήξημε εάλ απαηηείηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα 

παξαηεξεζνύλ, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ. 
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη  επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ιάβεη γλώζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηνπ ρώξνπ, ησλ ζπλζεθώλ θαη ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα ηνπ δνζεί 

αληίζηνηρε βεβαίσζε. 
 

Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη γηα έλα (1) ρξόλν από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. 
 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. 
 

ΘΟΕΑΝΖ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2018 
ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ 

 

 
 
 
 

Αλαζηαζόπνπινο Γεκ. 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. 

ΘΟΕΑΝΖ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2018 
ΔΙΔΓΥΘΖΘΔ 

Ο Πξντζηάκελνο  
Ζ/Μ Έξγσλ & Ζ/Φ  

 
 
 

Εήγξαο πύξνο 
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. 

ΘΟΕΑΝΖ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2018 
ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 

Ο Πξντζηάκελνο  
Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 
 
 

Περιηβαλίδεο Μηραήι 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο  

 


