
Τετνικές Προδιαγραφές υσγειοκαταυύκτη οικιακού τύποσ   

 

Τν ςπγείν ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (ζπζθεπέο ηχπνπ 

OEM εηαηξηψλ ζα απνθιείνληαη). Τν ςπγείν ζα έρεη δχν πφξηεο (κία γηα ζπληήξεζε 

θαη κία γηα θαηάςπμε) θαη δελ πξέπεη λα είλαη εληνηρηδφκελν. 

Ειάρηζηα Φαξαθηεξηζηηθά: 

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζχγρξνλα πιηθά πςειήο αληνρήο. 

2. Η ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ λα ππεξβαίλεη ηα 340lt. Ο ρψξνο ηεο 

θαηάςπμεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100lt.  

3. Να έρεη ιεηηνπξγία No Frost. 

4. Η ελεξγεηαθή θιάζε ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ Ε ή αλψηεξε. Να θέξεη έλδεημε 

θιηκαηηθήο θιάζεο  T (18°C - 43°C) . 

5. Ο αεξφθεξηνο αθνπζηηθφο ζφξπβνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 41 dB. 

6. Τν ςπθηηθφ πγξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη ζχγρξνλν θαη θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (ηχπνπ R600 ή R290). 

7. Δηαζηάζεηο ζπζθεπήο: πξέπεη ππνρξεσηηθά ην πιάηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 61 

εθαηνζηά.  

8. Να θέξεη Energy Label ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Να πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο κεηαθίλεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Να έρεη ζήκαλζε CE θαη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλν θαηά RoHS.  

9. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα έρεη ISO 9001 θαη ISO 14001. 

 

 

Όξνη πξνκήζεηαο ηεο ζπζθεπήο: 

α) Θα είλαη ακεηαρείξηζην, θαηλνχξγην, ζθξαγηζκέλν ζηε πιήξε ζπζθεπαζία ηνπ θαη 

ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια παξειθφκελα θαη εγρεηξίδηα ηνπ. 

β) Θα δίδεηαη απφ ην πξνκεζεπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

εηψλ (24 κελψλ) γηα ηε ζπζθεπή απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Σηελ εγγχεζε ζα 

ηνλίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή λα αληηθαζηζηά ηα θζεηξφκελα εμαξηήκαηα, 

κέξε, παξειθφκελα, ιφγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο, εάλ εκθαληζζεί ε ίδηα βιάβε ηξεηο θνξέο (δελ λννχληαη εθείλεο πνπ 

νθείινληαη ζηνλ θαθφ ρεηξηζκφ ηεο ζπζθεπήο), ε ζπζθεπή ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηελ ππνρξέσζε αληηθαηαζηάζεψο ηεο κε άιιε θαηλνχξγηα ηδίσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπιάρηζηνλ. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο αληηθαηάζηαζεο απηήο, 

εληφο κελφο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ηφηε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηε ζπκβαηηθή αμία ηεο ζπζθεπήο θαη 

ησλ παξειθφκελσλ ηεο ζην Ννζνθνκείν. 



γ) Θα παξέρεηαη ηερληθή εμππεξέηεζε, αληαιιαθηηθά θαζψο θαη παξειθφκελα, γηα 

πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Θα δίδεηαη έγγξαθε 

δηαβεβαίσζε κε επίζεκν έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πξνκεζεπηή. 

δ) Σηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο, ζην ζεκείν 

ηνπνζέηεζεο ηνπ ςπγείν ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηεο Ν.Μ Ναππιίνπ, θαηφπηλ 

ππνδείμεσο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο. 

 


