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ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΄΄ΚΤΛΙΣΔΙΟ΄΄ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

Γελλήηξηαο παξαγσγήο Ο2 θαη επέθηαζεο θέληξνπ θηαιψλ Ο2 

 
 

Διζαγωγή 

χκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε 7.1 ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο, monograph 2455 (θαη ηεο 

εγθπθιίνπ ΔΟΦ ΑΠ 22288 28/03/2011), ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1
εο

 Απξίιηνπ 2011 , ε δπλαηφηεηα  ρξήζεο   

νμπγφλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο, θαζαξφηεηαο 93%, V/V, ην φπνην  παξέρεηαη απφ ζπγθεληξσηέο/ γελλήηξηεο   

Ομπγφλνπ, ηερλνινγίαο πξνζξφθεζεο  (Pressure Swing Adsorption ,PSA). 

 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΓΝ Υίνπ ζε Ο2 κε βάζε:   

 ην κέγεζνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο Ο2    

  ηεο θάιπςεο πθηζηάκελσλ θιηλψλ λνζειείαο, ζπλππνινγίδνληαο ηνλ αλακελφκελν ζπληειεζηή 

ηαπηνρξνληζκνχ   

 ηεο θάιπςεο ησλ αλακελφκελσλ ή/θαη πθηζηάκελσλ  αηρκψλ δήηεζεο (επνρηθψλ ή/θαη COVID)  

 ηελ χπαξμε εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο/σλ, ζχκθσλα κε ΔΝ 7396-1 θαη ISO 10083 

 

απαηηείηαη ε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ελφο ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο Ο2, 

ηθαλφηεηαο παξνρήο  >30 Nm
3
/h . 

 

Η γξακκή παξαγσγήο Ο2, ζα είλαη πιήξεο θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

 έλα (1) αεξνζπκπηεζηή 

 έλα (1) ςπθηηθφ μεξαληήξα 

 έλα (1) πιήξεο ζπγθξφηεκα θίιηξσλ επεμεξγαζίαο πεπηεζκέλνπ αέξα 

 Αεξηνθπιάθηα 

 κηα (1) γελλήηξηα Ο2, κε ελζσκαησκέλν αλαιπηή Ο2 

 έλα (1) πιήξεο ζπγθξφηεκα θίιηξσλ παξαγφκελνπ Ο2 (fine and sterile) 

 νμπγνλνθπιάθηα 

 κηα (1) κνλάδα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο παξαγφκελνπ Ο2  

 δηαζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν Ο2 (πιηθά θαη εξγαζία) 

 ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ θαη ζπλεξγαδφκελν κε ηηο ππάξρνπζεο κνλάδεο παξαγσγήο 

Ο2 ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη κε ηελ πθηζηάκελε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξνληθή κνλάδα  δηαρείξηζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξηψλ γξακκψλ παξαγσγήο Ο2 (απηνκαηνπνηεκέλε θαη ρεηξνθίλεηε επηινγή σο 

θχξηα, εθεδξηθή ή θαη ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία.). 

 

Γενικά ζηοισεία  

 

Ο πξνζθέξσλ ζα είλαη θάηνρνο ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

 ΔΝ ISO 9001 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, πνηνηηθφ έιεγρν θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ 

αεξίσλ θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε, έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε 

δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θέληξσλ δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ  γ) ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ. 

 ISO 13485 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, πνηνηηθφ έιεγρν θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ 

αεξίσλ θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε, έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε 

δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θέληξσλ δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ  γ) ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ. 

 Σεο Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 βεβαίσζεο γηα ηελ νξζή δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 
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 ISO 14001 για ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, πνηνηηθφ έιεγρν, εγθαηάζηαζε θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ 

παξνρήο ηαηξηθψλ αεξίσλ. 

 

Όια ηα ζπζηήκαηα, ππνζπζηήκαηα,  εμαξηήκαηα θαη πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθψλ  

αεξίσλ,   ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά CE, ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ζχκθσλα κε: 

 93/42/ΔΟΚ,   

 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΦΔΚ Β/2198/2-10-2009 "Δλαξκόληζε ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ "πεξί ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ"  

 ΓΤ8/ΟΙΚ/ΓΠ/οικ.110318/14-09-2006 Ννκνζεζία γηα πιηθά θαη ηξόπν θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ 

Ιαηξηθώλ Αεξίσλ, Κελνύ, Σπζηεκάησλ απνκάθξπλζεο αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ θαζώο επίζεο θαη γηα 

ξπζκηζηέο πίεζεο Ιαηξηθώλ Αεξίσλ. 

 ΔΟΦ ΑΠ:23151/7-3-2016,  «Πεξί Ιαηξηθψλ Αεξηψλ »  

 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ κφληκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη θάηνρνη ησλ αδεηψλ πνπ 

πξνβιέπεη ΠΓ 112/2012, ΦΔΚ 197/Α/17.10.2012  (αληηθαηέζηεζε ην  ΠΓ55/2000),  ππφ ηελ επίβιεςε 

πεπεηξακέλσλ ζην ππφςε αληηθείκελν κεραληθψλ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο:  

 EN ISO 7396-1 (medical gas pipeline systems- Part 1: pipelines for compressed medical gases and 

vacππm)  

 EN ISO 7396-2 (medical gas pipeline systems- Part 2) 

 νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

o ΓΤ8/Β/οικ/115301/26-08-2009,  Πξνδηαγξαθέο γηα ζπζηήκαηα ζσιελώζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ 

θαη θελνύ θαη ζπζηήκαηα απνκάθξπλζεο αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ 

o ΓΤ8/Β/οικ.49727/26-4-2010 Έγθξηζε πξνδηαγξαθώλ Η.Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θύξησλ 

ηκεκάησ Ννζνθνκείσλ 

o ΓΤ8/ΟΙΚ/ΓΠ/οικ.110318/14-09-2006 Ννκνζεζία γηα πιηθά θαη ηξόπν θαηαζθεπήο 

εγθαηαζηάζεσλ Ιαηξηθώλ Αεξίσλ, Κελνύ, Σπζηεκάησλ απνκάθξπλζεο αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ 

θαζώο επίζεο θαη γηα ξπζκηζηέο πίεζεο Ιαηξηθώλ Αεξίσλ 

 ΔΠΤ « Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα κνλάδεο παξαγσγήο αεξίνπ νμπγφλνπ (Ο2) απφ ηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία » 

 νδεγίεο ηνπ ΔΟΦ  

 κε ρξήζεο αινγνλνκέλσλ πνιπκεξψλ Non-Halogenated Polymers DIR – 050-0901  

 

βάζεη θαη ησλ νπνίσλ ζα εθηεινχληαη θαη νη απαηηνχκελεο δνθηκέο ηφζν ζηα δίθηπα, φζν θαη ζηηο ινηπέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 

Η ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα γίλεηαη βάζεη γξαπηψλ νδεγηψλ θαη πηλάθσλ ζηελ 

Διιεληθή, πνπ παξαδίδνληαη ζηελ νκάδα ζπληεξήζεσο ηεο λνζειεπηηθήο κνλάδαο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληεξήζεσο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα γίλεηαη δσξεάλ απφ 

κεραληθνχο ηνπ αλαδφρνπ/πξνκεζεπηή. 

 

Ο  πξνζθέξσλ ζα δηαζέηεη πιήξε νξγάλσζε γηα πνιχρξνλε ηερληθή ππνζηήξημε κηαο εγθαηάζηαζεο ηαηξηθψλ 

αεξίσλ, κε πιήξε παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη ιφγσ ησλ ζεκάησλ 

πνηφηεηαο πνπ θαηέρεη, ζα εγγπάηαη θαη ζα θαιχπηεη ηελ πιήξε ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη 

κεηά ηελ πψιεζε ηνπο. 

 

Δπηπιένλ ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη γξαπηψο φηη  φια ηα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη 

ακεηαρείξηζηα, θαζψο επίζεο φηη ζα δηαζέηεη κφληκε παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ θαη ζα ππάξρεη 

δηαζεζηκφηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπο. 
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δηαζέηνπλ κνλάδα παξαγσγήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα θαη ηα 

πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ, θέξνπλ CE mark ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, νθείινπλ, γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία -επί πνηλή απφξξηςεο-, λα θαηέρνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ Άδεηα Γπλαηφηεηαο Παξαγσγήο ησλ 

Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, 

παξ. 1.1 ηνπ Ν.1316/83. 

Βεβαίσζε εκπεηξίαο / Σερληθή επάξθεηα  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία είλαη ε απφδεημε ηεο εκπεηξίαο αλαθνξηθά κε 

έξγα εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο Ο2 γηα ηαηξηθή ρξήζε, κε βεβαίσζε απφ ην αληίζηνηρν 

λνζειεπηηθφ ίδξπκα. 

Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε ηερληθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρα έξγα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 

εηψλ. Η ηερληθή εκπεηξία/ επάξθεηα ζα βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαηαιφγνπ κε έξγα  εγθαηαζηάζεσλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο Ο2 γηα ηαηξηθή ρξήζε, πνπ έρεη πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ν ίδηνο επηηπρψο θαη 

ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζπγθξφηεκα ίδηαο ή κεγαιχηεξεο παξνρήο, ζε έλα λνζνθνκείν ή θιηληθή. 

Έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε  

Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Ιαηξηθψλ Αεξίσλ ζα γίλεη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 

πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο,  ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ζα εθδίδεηαη έθζεζε ειέγρνπ θαηά ΔΝ ISO 7396 θαη 

ISO 10083.  

Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, επί πνηλή απφξξηςεο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία είλαη ε ππνβνιή 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ  Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ πξνζθέξνληα, σο αζηηθψο ππεχζπλνπ ζχκθσλα κε ην λφκν 

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ πεξί αδηθνπξαμίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 

2251/1994 πεξί επζχλεο παξαγσγνχ). 

 

Σεσνική πεπιγπαθή 

 

Σν ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη κηα (1) πιήξε γξακκή παξαγσγήο νμπγφλνπ, ηθαλφηεηαο παξνρήο νμπγφλνπ 

>30 Nm
3
/h (ε παξνρή αλαθέξεηαη/νξίδεηαη  ζε  θαλνληθέο ζπλζήθεο, Κ), θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο εμφδνπ 6,0 

bar.  

Σν ζπγθξφηεκα ζα θέξεη ζήκαλζε CE ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων, class II b  θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε 

ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο θαλνληζκνχο: 

 

 ΔΝ ISO 7396-1  Medical gas pipeline systems -- Part 1: Pipeline systems for compressed medical 

gases and vacuum (γηα ην ζύλνιν ηνπ δηθηύνπ). 

 ISO 10083:2006 Oxygen concentrator supply systems for use with medical gas pipeline systems (γηα 

ην ζύλνιν ηνπ δηθηύνπ θαη ηηο γελλήηξηεο Ο2). 

 93/42/EΔC,  class II b  

 

Η ζχλζεζε ηνπ νμπγφλνπ γηα ηαηξηθή ρξήζε, πνπ ζα παξάγεηαη απφ ην ζπγθξφηεκα, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

έθδνζε 7.1 ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο, ΔΟΦ ΑΠ22288 θαη ην πξφηππν ISO 10083:2006 θαη ζα πιεξνί 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Σπγθέληξσζε νμπγόλνπ : 93% ±3, V/V (θ.ν.) 

Σπγθέληξσζε ειαίνπ : ≤ 0,1mg/m
3
 ππό αηκνζθαηξηθή πίεζε 

Σπγθέληξσζε CO : ≤ 5ml/m
3
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Σπγθέληξσζε CO2 : ≤ 300ml/m
3
 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε 

πδξαηκνύο 

: ≤ 67ml/m
3
 

Σπγθέληξσζε SO2 : ≤ 1ml/m
3
 

Σπγθέληξσζε ΝΟ + ΝΟ2 : ≤ 2ml/m
3
 

 

 

Αναλςηικά, η γπαμμή  παπαγωγήρ οξςγόνος θα αποηελείηαι από ηα παπακάηω: 

Παξαγσγή θαη απνζήθεπζε πεπηεζκέλνπ αέξα 

Η παξαγσγή ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εάλ (1) ειεθηξνθίλεην θνριηνθφξν 

αεξνζπκπηεζηή, πνπ ε παξνρή ηνπ  έρεη  ππνινγηζζεί   ψζηε λα θαιχπηεηαη ην 100% ηεο κέγηζηεο δήηεζεο. 

Ο αεξνζπκπηεζηήο ζα είλαη θνριηνθφξνο, ειαηνιίπαληνο,  άκεζεο ζχκπιεμεο (κε ιφγν ζχκπιεμεο κεηαβιεηφ 

θαη φρη 1:1, γηα κηθξφηεξε απαίηεζε κεγέζνπο ειεθηξνθηλεηήξα θαη κηθξφηεξν θφζηνο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο). 

Ο αεξνζπκπηεζηήο ζα δηαζέηεη θίιηξα εηζαγσγήο ηνπ αέξα, ζα είλαη θαηαζηγαζκέλνο, εμνπιηζκέλνο κε 

κεηαςχθηε, κε πιήξεο ειεθηξηθφ ζχζηεκα, κε πίλαθα νξγάλσλ, κε σξνκεηξεηέο, κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ θηλεηήξα  θαη θίιηξα αλαξξνθήζεσο. Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο ζα πξνζηαηεχνπλ  ηνλ 

αεξνζπκπηεζηή απφ: ππεξζέξκαλζε θηλεηήξα, ππεξζέξκαλζε ζπκπηεζηή θαη  ππεξπίεζε. 

Η ιεηηνπξγία ηνπ  αεξνζπκπηεζηή ζα είλαη απηφκαηε θαη ζα ειέγρεηαη απφ ελζσκαησκέλν αηζζεηήξην πίεζεο, 

ελψ ν ηξφπνο ηεο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ζα πξνζδηνξίδεηαη  απφ ηελ ελζσκαησκέλε   ειεθηξνληθή κνλάδα 

ειέγρνπ.   

Οη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο ζα εκθαλίδνπλ ηηο ηηκέο: πίεζεο , ζεξκνθξαζίαο,  ψξεο άθνξηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ππφ θνξηίν. 

Οη ζπλαγεξκνί ζα ζεκαηνδνηνχλ:  ιάζνο πεξηζηξνθή,  ππεξθφξησζε ηνπ θηλεηήξα,  ππεξζέξκαλζε ηνπ 

ζπκπηεζηή  θαη ζπληήξεζε. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αεξνζπκπηεζηή: 

Τύπνο : Ηιεθηξνθίλεηνο θνριηνθόξνο 

Πίεζε ιεηηνπξγίαο : 10bar 

Παξνρή : ≥ 390 m
3
/ h  FAD @ 10 bar (θαηά DIN 1945/1952 θαη ISO 1217) 

Ιζρύο ειεθηξνθηλεηήξα :  όηη απαηηείηαη γηα ηελ  παξαπάλσ παξνρή 

Σηάζκε ζνξύβνπ : ≤ 80  db 

Γηαθεύγνπζα πνζόηεηα ειαίνπ : ≤ 4  mg/m
3
 

 

Η απνζήθεπζε ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ζα γίλεηαη ζε πθηζηάκελν αεξνθπιάθην, ρσξεηηθφηεηαο 2000 ιίηξσλ,  

(δηαζέηεη εηζφδνπο θαη εμφδνπο γηα ηε ζχλδεζε ησλ αεξνζπκπηεζηψλ θαη ηνπ δηθηχνπ κέζσ ιπνκέλσλ 

ζπλδέζκσλ, βαιβίδεο αζθαιείαο, καλφκεηξα θαη ειεθηξνληθή βαιβίδα απηφκαηεο εθθέλσζεο 

ζπκππθλσκάησλ). 

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο,  ζα  ηνπνζεηεζεί θαηάιιειν ζχζηεκα  εμαεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ 

(δίθηπν αεξαγσγψλ απφξξηςεο ζεξκνχ αέξα ή/θαη ζχζηεκα απαγσγήο ζεξκνχ αέξα). 

Δπεμεξγαζία πεπηεζκέλνπ αέξα 

Απνηειείηαη απφ έλα (1) μεξαληήξα  ςπθηηθνχ ηχπνπ θαη απφ κία δηάηαμε/ζεηξά θίιηξσλ επεμεξγαζίαο ηνπ 

αέξα, ψζηε ν παξαγφκελνο αέξαο λα είλαη θιάζεο 1.4.1 θαηά  ISO 8573-1. 

Γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο παξνρήο ηνπ μεξαληήξα ζα ιακβάλνληαη ζπληειεζηέο δηφξζσζεο  γηα ηηο εμήο 

ζπλζήθεο:  

1. Πίεζε ιεηηνπξγίαο 7 bar g 

2. Μέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 45ºC, θαη΄ ειάρηζηνλ 

3. Μέγηζηε ζεξκνθξαζία π. αέξα ζην ζεκείν  εηζφδνπ   55
 
ºC θαη΄ ειάρηζηνλ  

4. εκείν δξφζνπ  +3 ºC PDP  γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο, 1,2 θαη 3  
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Ο μεξαληήξαο ζα είλαη ςπθηηθνχ ηχπνπ,  αεξφςπθηνο, ησλ παξαθάησ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

Παξνρή : ≥ 580  m
3
/h  @  7 bar 

Σεκείν δξόζνπ : +3 
0
C 

Μέγηζηε πίεζε εηζόδνπ : 14 bar 

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία αέξα 

εηζόδνπ 
: 60

0
C 

Ψπθηηθό κέζν : R134a/R404Α/R407C 

Ηιεθηξηθή ηξνθνδνζία : 230 Vac/50 Hz 

Σηάζκε ζνξύβνπ ζην 1 κ : < 70 dbA 

 

Ο μεξαληήξαο ζα  θέξεη φξγαλν έλδεημεο ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ, ελδείμεηο γηα ηα δηάθνξα ζθάικαηα θαζψο θαη 

ςπρξή επαθή γηα ζεκαηνδφηεζε ησλ ζθαικάησλ ηνπ. 

 

ηελ είζνδν ηνπ ςπθηηθνχ μεξαληήξα ζα ηνπνζεηεζεί δηάηαμε  επεμεξγαζίαο ηνπ αέξα,  πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

έλα (1) θπγνθεληξηθφ θίιηξν δηαρσξηζκνχ ζπκππθλσκάησλ θαη έλα (1) θίιηξν ζσκαηηδίσλ/αεξνιπκάησλ 

βαζκνχ 1 micron.  

ηελ είζνδν ηεο γελλήηξηαο Ο2 ζα ηνπνζεηεζεί, έλα (1) θίιηξν ζσκαηηδίσλ/ αεξνιπκάησλ βαζκνχ 0,01 

micron θαη έλα (1) θίιηξν   ελεξγνχ άλζξαθα.  

Όια ηα θίιηξα ζα θέξνπλ ζθαηξηθέο βάλεο δηαθνπήο (γηα απνκφλσζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζπληεξήζεσλ/αιιαγήο θπζίγγσλ)  θαη ζα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ιπφκελνπο ζπλδέζκνπο.  

Σα θίιηξα  ζα είλαη ηθαλφηεηαο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ φζε ε παξνρή ηνπ μεξαληήξα θαη ζα θέξνπλ 

πηζηνπνίεζε θαηά ISO 12500, ζα είλαη δε ηχπνπ θπζηγγίνπ θαη  αλάινγα κε ηε βαζκίδα ζα είλαη εθνδηαζκέλα 

κε ηα παξαθάησ : 

 Απηφκαηε βαιβίδα εθθελψζεσο ζπκππθλσκάησλ  

 Γηαθνξηθφ καλφκεηξν γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ θίιηξνπ    

 Γείθηε θαηεχζπλζεο ξνήο ξεπζηνχ 

  

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θίιηξσλ  ζα είλαη: 

1. Φπγνθεληξηθφ θίιηξν δηαρσξηζκνχ ζπκππθλσκάησλ 

 

Παξνρή  : ≥ 390 Νm
3
/ h  @ 7bar 

Βαζκόο απόδνζεο : ≥ 99% 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 80° C 

ΓP  θίιηξνπ : ≤60 mbar 

Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Καηεύζπλζε ξνήο : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 

2.Φίιηξν ζπγθξάηεζεο  ζσκαηηδίσλ/ αεξνιπκάησλ κέρξη 1micron,  θαηάινηπα ειαίνπ 0,1 mg/m
3
 (0,1ppm) . 

 

Παξνρή  : ≥ 390 Νm
3
/ h  @ 7bar 

Βαζκόο/ηθαλόηεηα  

θαηαθξάηεζεο   

: 1 micron 

Βαζκόο απόδνζεο : ≥ 99,95 % 

Πεξηεθηηθόηεηα ιαδηνύ ζηνπο 

20°C 

: 0,1 mg/m
3
 ,   0,1 ppm 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 60° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ : < 60 mbar 

ΓP θνξεζκέλνπ θίιηξνπ : < 140 mbar 

Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Καηεύζπλζε ξνήο : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 
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3.Φίιηξν ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ/αεξνιπκάησλ κέρξη 0,01 micron,  θαηάινηπα ειαίνπ 0,01 mg/m
3
 

(0,01ppm) 

 

Παξνρή  : ≥ 390 Νm
3
/ h  @ 7bar 

Βαζκόο/ηθαλόηεηα  

θαηαθξάηεζεο   

: 0,01 micron 

Βαζκόο απόδνζεο : ≥ 99,99 % 

Πεξηεθηηθόηεηα ιαδηνύ ζηνπο 

20°C  

: 0,01 mg/m
3
   ,   0,01 ppm 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 80° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ  : <  80 mbar 

ΓP θνξεζκέλνπ θίιηξνπ  : <  200 mbar 

Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Καηεύζπλζε ξνήο  : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 

 

4.Φίιηξν ζπγθξάηεζεο αηκψλ θαη θαηάινηπσλ ειαίνπ (ελεξγνχ άλζξαθα) 0,003 mg/m
3 

 

Παξνρή   : ≥ 390 Νm
3
/ h  @ 7bar 

Βαζκόο/ηθαλόηεηα  

θαηαθξάηεζεο   

: 0,003 mg/m
3
 (κεηά από θίιηξν 

ζπγθξάηεζεο ζθόλεο κέρξη 0,01κηθξά  / 

ειαίνπ 0,01 mg/m3) 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 50° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ  : < 250 mbar 

Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Καηεύζπλζε ξνήο  : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 

Παξαγσγή θαη απνζήθεπζε αεξίνπ νμπγφλνπ 

Η παξαγσγή νμπγφλνπ ζα γίλεηαη απφ κηα (1) γελλήηξηα νμπγφλνπ ηερλνινγίαο  PSA,  ε νπνία ζα παξάγεη 

αέξα εκπινπηηζκέλν ζε νμπγφλν, κε πεξηεθηηθφηεηα ζε   Ο2, 93% V/V (κ.ο.).  

 

Η ηερλνινγία PSA  απνηειεί κέζνδν δηαρσξηζκνχ  αεξίσλ,   πνπ ππάξρνπλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, κε ηελ 

δηαδηθαζία  ηεο πξνζξφθεζεο ππφ πίεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αέξα πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο   θπζηθνρεκηθέο 

ηδηφηεηεο, επί εηδηθνχ πξνζξνθεηηθνχ πιηθνχ (δεόιηζνο / zeolite ).  

 

Η  γελλήηξηα νμπγφλνπ ζα θέξεη δπν ζηήιεο  ζηηο νπνίεο ελαιιάζζεηαη ζπλερψο θαη θπθιηθά, ε ιεηηνπξγία, 

κεηαμχ:  

 ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο Ο2 ζηε κηα  ζηήιε   

 θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλαγέλλεζεο ηνπ θνξεζκέλνπ πξνζξνθεηηθνχ πιηθνχ ζηελ άιιε ζηήιε  

 

Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο νμπγφλνπ,  ην παξαγφκελν Ο2 ζα απνζεθεχεηαη ζε   μερσξηζηά δνρεία 

παξαγφκελνπ αεξίνπ θαη ηαπηφρξνλα  ζα ηξνθνδνηείηαη ην δίθηπν ηνπ Ο2 ηαηξηθήο ρξήζεο. Σν αέξην πξντφλ 

πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θάζε αλαγέλλεζεο ηνπ πξνζξνθεηηθνχ πιηθνχ είλαη αέξαο εκπινπηηζκέλνο ζε Ν2, 

πνπ πεξηέρεη 8...12% Ο2. Απηφ πξέπεη λα νδεγείηαη/απνξξίπηεηαη ζην πεξηβάιινλ κέζσ θαηάιιεινπ δίθηπν 

αγσγψλ (PVC) γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ (απνθπγή δεκηνπξγίαο επηθίλδπλεο αηκφζθαηξαο 

ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νμπγφλν – αζθπμία). 

 

Η ζχλζεζε  ηνπ   παξαγφκελνπ  Ο2 ζα είλαη 93% V/V (θ.ν.),  ζχκθσλα κε  : 

 ISO 10083:2006 Oxygen concentrator supply systems for use with medical gas pipeline systems 

 EUROPEAN PHARMACOPOEIA 7.1, monograph 04/2011:2455, Oxygen (93 per cent) 

 22288/28-3-2011 εγθχθιην  ηνπ ΔΟΦ  
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Η εηαηξεία  θαηαζθεπήο  ησλ πξνζθεξνκέλσλ   γελλεηξηψλ Ο2, ζα είλαη  πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001, ISO 

13485 θαη ISO 14001. 

 

Η γελλήηξηα  Ο2, ηερλνινγίαο  PSA, ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1) κηα (1) ειεθηξνληθή κνλάδα έιεγρνπ  κε νζφλε θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LED, γηα 

ιεηηνπξγία/ρεηξηζκφ ηεο γελλήηξηαο, ηελ απεηθφληζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ,  ζθαικάησλ θαη έλδεημεο   φισλ ησλ κεηξνπκέλσλ κεγεζψλ  

2) 3 ηξφπνπο (mode)  ιεηηνπξγίαο:   ΤΝΔΥΗ (ζηαζεξφο ρξνληζκφο),  ΑΤΣΟΜΑΣΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ππφ ζπλζήθεο κεησκέλεο δήηεζεο Ο2 

(κεηαβιεηφο ρξνληζκφο) θαη  ΑΤΣΟΜΑΣΗ ECO γηα πεξαηηέξσ κείσζε θαηαλάισζεο  

ελέξγεηαο κε ρξήζε εηδηθψλ παξακέηξσλ/αιγνξίζκνπ κεηαβιεηνχ ρξνληζκνχ  

3) δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο Απηφκαηεο Δπαλεθθίλεζεο  

4) ιεηηνπξγία Απηφκαηεο Γηαθνπήο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ρακειήο θαζαξφηεηαο, 

ζθάικαηνο ζηνλ αλαιπηή Ο2 ,ή απνζχλδεζήο ηνπ, ή πςειήο πίεζεο εηζφδνπ  

5) ρξήζε βαιβίδσλ NC, γηα αζθάιεηα ζε πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ ή δηαθνπψλ ξεχκαηνο  

6) δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο Master/Slave  φηαλ ππάξρεη θαη δεχηεξε γελλήηξηα Ο2 

7) δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ελαιιαγήο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ δπν γελλεηξηψλ  Ο2 ζε 

πξνθαζνξηζκέλν πξνγξακκαηηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, φηαλ ππάξρεη θαη δεχηεξε γελλήηξηα 

Ο2 

8) έλα (1) ελζσκαησκέλν θαη αλεμάξηεην νμχκεηξν αθξηβείαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο, απνηεινχκελν απφ:  έλα (1) αηζζεηήξην zirconium O2, έλα (1)  αλαιπηή θαζαξφηεηαο  Ο2 

πξνγξακκαηηδφκελεο ιεηηνπξγίαο, θαη κεηξήζεηο/ελδείμεηο κέγηζηεο/ειάρηζηεο ηηκήο 

9) έλα (1) ελζσκαησκέλν  αηζζεηήξα Dew Point, γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία 

ηνπ αέξα εηζφδνπ ή ηνπ παξαγφκελνπ O2 

10) δπν (2) αλαινγηθνχο αηζζεηήξεο πίεζεο, Pressure Transducer 4..20 mA, γηα κέηξεζε 

αληίζηνηρα ηεο  πίεζεο παξαγφκελνπ O2 θαη ηεο πίεζεο Αέξα εηζφδνπ  

11) μζτρηςη ροήσ παραγόμενου O2, με ενδείξεισ ςτιγμιαίασ παροχήσ ςε Νm
3
/h, μετρήςεισ/ενδείξεισ 

μζγιςτησ τιμήσ και μετρητή ςυνολικήσ κατανάλωςησ ςε Νm
3  

O2  

12) ανεξάρτητεσ ψηφιακζσ ειςόδουσ για την δυνατότητα τηλεχειριςμοφ 

13) μια (1) ψηφιακή ζξοδο (relay με διαθζςιμεσ επαφζσ C/NC/NO) για ςηματοδότηςη των ςφαλμάτων 

λειτουργίασ τησ 

14) θφρα RJ45, για ςφνδεςη με δίκτυο Ethernet, και online παρακολοφθηςη μζςω Η/Υ, υποςτήριξη 

πολλϊν χρηςτϊν ταυτόχρονα  

15) ενςωματωμζνο πρωτόκολλο επικοινωνίασ MODBUS TCP/IP (για ςφνδεςη ςε ςυςτήματα BMS) 

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Γελλήηξηαο  Ο2: 

Πίεζε  π. αέξα εηζόδνπ : 7..10 bar(g) 

Πνηόηεηα π. αέξα  εηζόδνπ : Class  1.4.1    ISO 8573.1 

Καζαξόηεηα παξαγόκελνπ Ο2 : 93%, ±3 , V/V  (θ.ν.) 

Παξνρή παξαγόκελνπ Ο2 : > 30  Nm
3
/h   

Πίεζε παξαγόκελνπ Ο2,  : 6,0 bar(g), ±10% 

Σηάζκε ζνξύβνπ : ≤ 80 dB(A) 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο : +10ºC….+40ºC 

Υςόκεηξν : ≤ 500m   asl 

Ηιεθηξηθή παξνρή : 1Ph,  230Vac/50Hz 

Ηιεθηξηθή θαηαλάισζε : 100W  

 

Η  γελλήηξηα Ο2, ηερλνινγίαο  PSA, ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε εηδηθή δηάηαμε δηαηήξεζεο ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο  εληφο εχξνπο   ± 3 κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηελ  νλνκαζηηθή θαζαξφηεηα ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο,   γηα φιν ην εχξνο ησλ παξνρψλ πνπ νξίδεηαη . 

22DIAB000023611 2022-02-16



 8 

 

ε πεξίπησζε κείσζεο ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ Ο2 θάησ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην,  ζα 

δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία, παξάιιεια  ζα παξάγεηαη ζήκα ζπλαγεξκνχ (ε ζεκαηνδφηεζε ηνπ νπνίνπ  γίλεηαη 

θαη κέζσ ςπρξψλ επαθψλ) θαη ζα εθθηλεί απηφκαηα ε δηαδηθαζία απηφκαηεο αλάθηεζεο ηεο θαζαξφηεηαο.   

 

Η επαλέληαμε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζην ζχζηεκα παξνρήο Ο2,  ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο (EN ISO 7396-1 θαη  ISO 10083). 

 

ε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο ζηηγκηαίαο θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο γελλήηξηαο Ο2, απηή 

ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο άιιεο πεγέο O2 ή/θαη άιιεο γξακκέο παξαγσγήο Ο2. Η ζπλδεζκνινγία/κεζνδνινγία 

ξπζκίζεσλ πνπ ζα εθαξκνζηεί, ζα εμαζθαιίδεη φηη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεηαη απηφκαηα, ρσξίο 

κεηαγσγηθνχο δηαθφπηεο . 

 

ηελ έμνδν ηεο γξακκήο εμφδνπ ηεο Ο2 γελλήηξηαο ζα ηνπνζεηεζνχλ, έλα (1) θίιηξν θαηαθξάηεζεο 

ζσκαηηδίσλ θαη έλα (1) θίιηξν απνζηείξσζεο. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξναλαθεξφκελσλ θίιηξσλ  

ζα είλαη: 

1. Φίιηξν  θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ  έσο 1micron, θαηάιιειν γηα ρξήζε κε Ο2  

 

Παξνρή  : ≥ 110 Νm
3
/ h @ 7bar 

Βαζκόο/ηθαλόηεηα  

θαηαθξάηεζεο   
: 1 micron 

Βαζκόο απόδνζεο : ≥99,9 % 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 100° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ  : < 60 mbar 

Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Καηεύζπλζε ξνήο  : Δμσηεξηθά /Δζσηεξηθά 

 

2. Δηδηθφ θίιηξν απνζηεηξψζεσο (sterile filter), γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ    

 

Παξνρή  : ≥ 110m3/h @7bar 

Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 12 bar 

Μέγηζηε δηαθνξηθή πίεζε  : 5 bar @ 25 ºC 

Αιιαγή θπζηγγίνπ : ΓP > 2 bar @ 25 ºC 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -20ºC  έσο 150ºC 

Ιθαλόηεηα θίιηξνπ : 0,01 κm 

Βαζκόο απόδνζεο : > 99,99%  at 0.2 κm 

LRV : > 7 /cm
2 
ζηελ Brevundimonas Diminuta 

Κύθινη απνζηείξσζεο : 150 (ηππηθά) at 121ºC 

Τππηθή δηάξθεηα : 12 κήλεο 

 

Η απνζήθεπζε ηνπ παξαγφκελνπ νμπγφλνπ ζα γίλεηαη ζε αεξνθπιάθην, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 1000 

ιίηξσλ, κε εηζφδνπο θαη εμφδνπο γηα ηε ζχλδεζε ηεο/ησλ  Ο2 γελλεηξηψλ θαη ηνπ δηθηχνπ κέζσ ιπνκέλσλ 

ζπλδέζκσλ, κε βαιβίδεο αζθαιείαο θαη καλφκεηξα.  

 

Τν/ηα  αεξνθπιάθηα ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ (εζσηεξηθά/εμσηεξηθά) θαη  ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ (ζχκθσλα κε νδεγία 97/23/EC ή 2014/68/EU ή 2014/29/ EU). 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά αεξνθπιαθίνπ/σλ: 

 

Τύπνο : Καηαθόξπθν, Μεηαιιηθό 

Όγθνο : 1500 LT   

Δζσηεξηθή/εμσηεξηθή : γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ 
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επεμεξγαζία 

Θεξκνθξαζία : -10ºC  εσο 80ºC 

Μέγηζηε πίεζε δνθηκήο   : 16,5bar. 

Πίεζε ιεηηνπξγίαο : 11 bar (max). 

Γηαρείξηζε απνξξεφλησλ ζπκππθλσκάησλ 

Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο δηαρσξηζηή ειαίνπ/χδαηνο (ηθαλφηεηαο >680 m
3
/h)  γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

απνξξεφλησλ ζπκππθλσκάησλ ησλ απηφκαησλ εθξνψλ φισλ ησλ δηαηάμεσλ  ήηνη, θίιηξα , μεξαληήξεο θαη 

δνρεία. 

Ο δηαρσξηζηήο ειαίνπ/χδαηνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ειαίνπ ηνπ  π. αέξα  απφ ηα 

ζπκππθλψκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη.   

Σα επεμεξγαζκέλα θαη ειεχζεξα ειαίνπ ζπκππθλψκαηα  ζα  νδεγνχληαη  ζην πεξηβάιινλ, εθηφο ηνπ ρψξνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, κέζσ εηδηθνχ/θαηάιιεινπ δηθηχνπ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ, φπνπ ζα απνξξίπηνληαη κε 

αζθάιεηα.  

Ηιεθηξνληθή κνλάδα  δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκψλ παξαγσγήο/Ο2 γελλεηξηψλ 

Πξνβιέπεηαη ε ζύνδεζη με ηην ςθιζηάμενη εγθαηάζηαζε  ειεθηξνληθήο κνλάδαο  δηαρείξηζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξηψλ γξακκψλ παξαγσγήο Ο2, έηζη ψζηε:  

 

● λα γίλεηαη θπθιηθή ελαιιαγή ιεηηνπξγίαο κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (κηα γξακκή ζε 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη κηα ζε θαηάζηαζε αλακνλήο) 

● λα ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία ε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ζε αλακνλή, ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ηεο 

γξακκήο  πνπ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία 

● λα ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία ε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ζε αλακνλή (ζε πεξίπησζε κεγάιεο  δήηεζεο 

αεξίνπ Ο2) , δειαδή ζε παξάιιειε ιεηηνπξγία  κε ηελ γξακκή  πνπ ήδε βξίζθεηαη  ζε  ιεηηνπξγία, ψζηε λα 

ηθαλνπνηείηαη ε ηξέρνπζα δήηεζε. Η παξάιιειε ιεηηνπξγία ησλ δπν γξακκψλ ζα δηαθφπηεηαη,  φηαλ ε 

θαηαλάισζε επαλέιζεη ζε θαλνληθά επίπεδα (δειαδή επαλαθνξά κηαο γξακκήο παξαγσγήο Ο2 ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο). 

● λα παξέρεηαη επεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο  

 

εκεηψλεηαη φηη: 

●Η κεηαγσγή απφ ηελ κηα γξακκή παξαγσγήο  ζηε άιιε,  ζα είλαη απηφκαηε ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο (EN ISO 7396-1 θαη  ISO 10083) θαη δελ ζα απαηηείηαη θάπνηα παξέκβαζε απφ ηνλ ρξήζηε. 

●Δάλ ζπκβεί ζθάικα θαη ζηηο δπν γξακκέο παξαγσγήο ηφηε ακέζσο  απηφκαηα ζα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπο, ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή αεξίνπ θαη ησλ δπν γξακκψλ/ γελλεηξηψλ Ο2, ζα παξάγνληαη ζήκαηα 

ζπλαγεξκνχ θαη παξάιιεια νη γελλήηξηεο Ο2 ζα ηίζεληαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία/δηαδηθαζία απηφκαηεο 

αλάθηεζεο θαζαξφηεηαο. Σν δίθηπν δηαλνκήο Ο2 ζα ζπλερίζεη λα ηξνθνδνηείηαη απξφζθνπηα απφ ηηο 

ππφινηπεο πεγέο (ε ιεηηνπξγία απηή ζα γίλεηαη απηφκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη δελ ζα 

απαηηείηαη θάπνηα παξέκβαζε απφ ηνλ ρξήζηε). 

Μνλάδα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ  πνηφηεηαο παξαγφκελνπ Ο2  

Γηα ζπλερή κέηξεζε θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ νμπγφλνπ, ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ ηειηθή 

έμνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο Ο2 θαη πξηλ ηελ είζνδν ηνπ δηθηχνπ νμπγφλνπ ζην λνζνθνκείνπ, κηα (1) 

ειεθηξνληθή κνλάδα κεηξήζεσλ θαη έιεγρνπ (αλαιπηήο αεξίσλ) εθνδηαζκέλε κε έλα αλαιπηή νμπγφλνπ θαη 

αεξίσλ ξχπσλ ( κε αηζζεηήξεο CΟ, CΟ2 , ΝΟx, VOC, Dew Point). ε πεξίπησζε πνπ ε πνηφηεηα/ζχλζεζε ηνπ 

παξαγφκελνπ νμπγφλνπ είλαη έθηνο πξνδηαγξαθψλ (EUROPEAN PHARMACOPOEIA 7.1, monograph 

04/2011:2455, Oxygen 93, ΔΟΦ, ISO 10083) , ζα δηαθφπηεηαη απηφκαηα ε ηξνθνδνζία ηνπ λνζνθνκείνπ απφ 

ηελ ηξέρνπζα πεγή ηξνθνδνζίαο θαη ζα κεηαβαίλεη ζηελ εθεδξηθή πεγή ηξνθνδνζίαο θαη ζα 

ζεκαηνδνηνχληαη/απνζηέιινληαη αληίζηνηρνη ζπλαγεξκνί (νπηηθνί, ερεηηθνί θαη απνζηνιή email θαη   SMS).  

 Όινη νη αηζζεηήξεο ζπγθέληξσζεο αεξίσλ  (Ο2, CΟ, CΟ2 , ΝΟx, VOC, Dew Point) ζα ειέγρνληαη θαη ζα 

βαζκνλνκνχληαη εηεζίσο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα εθδίδεηαη έθζεζε ειέγρνπ/κεηξήζεσλ 
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ζχκθσλα κε ΓΤ8/Β/νηθ.115301/26-08-2009 θαη ISO 10083 θαη επηπιένλ ζα ειέγρεηαη ε πνηφηεηα/ζχλζεζε 

ηνπ παξαγφκελνπ νμπγφλνπ  θαη κε test tubes ζχκθσλα  κε EUROPEAN PHARMACOPOEIA 7.1, 

monograph 04/2011:2455 θαη ΔΟΦ 

 

 

Γηα ζπλερή κέηξεζε θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ νμπγφλνπ, θα ζςνδεθεί ζηελ ηειηθή έμνδν 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο Ο2 θαη πξηλ ηελ είζνδν ηνπ δηθηχνπ νμπγφλνπ ζην λνζνθνκείνπ, ζηην 

ςθιζηάμενη ηλεκηπονική μονάδα μεηπήζεων και έλεγσος (αλαιπηήο αεξίσλ) εθνδηαζκέλε κε έλα αλαιπηή 

νμπγφλνπ θαη αεξίσλ ξχπσλ ( κε αηζζεηήξεο CΟ, CΟ2 , ΝΟx, VOC, Dew Point).  

 

 Όινη νη αηζζεηήξεο ζπγθέληξσζεο αεξίσλ  (Ο2, CΟ, CΟ2 , ΝΟx, VOC, Dew Point) ζα ειέγρνληαη θαη ζα 

βαζκνλνκνχληαη εηεζίσο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα εθδίδεηαη έθζεζε ειέγρνπ/κεηξήζεσλ 

ζχκθσλα κε ΓΤ8/Β/νηθ.115301/26-08-2009 θαη ISO 10083 θαη επηπιένλ ζα ειέγρεηαη ε πνηφηεηα/ζχλζεζε 

ηνπ παξαγφκελνπ νμπγφλνπ  θαη κε test tubes ζχκθσλα  κε EUROPEAN PHARMACOPOEIA 7.1, 

monograph 04/2011:2455 θαη ΔΟΦ. 

Αχμεζε δχλακεο Κέληξνπ Φηαιψλ Ο2 πςειήο πίεζεο 

Σν ζχζηεκα πιήξσζεο θηαιψλ Ο2 πςειήο πίεζεο,   ζα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κε Ο2, ζα θέξεη ζήκαλζε 

CE  θαη  ζα απνηειείηαη απφ:  

Γχν ζπζηνηρίεο δεθαπέληε (15) ζέζεσλ γηα θηάιεο Ο2 50lt πςειήο πίεζεο. Κάζε ζέζε ζχλδεζεο θηάιεο ζα 

είλαη εθνδηαζκέλε κε νξεηράιθηλε βαιβίδα  δηαθνπήο πςειήο πηέζεσο θαη κε αληεπίζηξνθε βαιβίδα πςειήο 

πίεζεο 300 bar (θαηάιιειε γηα Ο2). Δπίζεο ζα παξέρνληαη δεθαπέληε  ηνμνεηδείο εχθακπηνη ζσιήλεο 

ζχλδεζεο θαη  έλα ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο θηαιψλ πέληε ζέζεσλ. 

Γίθηπν ζσιελψζεσλ / δηαζχλδεζε ζπζθεπψλ 

Σν δίθηπν ζσιήλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ, δνρείσλ, άιισλ πεγψλ 

παξνρήο νμπγφλνπ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ηκήκαηνο δηθηχνπ γηα ηελ ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν Ο2, ζα 

θαηαζθεπαζηεί κε ραιθνζσιήλεο ηαηξηθψλ αεξίσλ,  θαηάιιεισλ δηαηνκψλ ζχκθσλα κε  κνλνγξακκηθφ 

δηάγξακκα  δηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί. 

Σν δίθηπν ζα απνηειείηαη  ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ραιθνζσιήλεο EN13348  θαη  ράιθηλα/ νξεηράιθηλα 

εμαξηήκαηα πηζηνπνηεκέλεο  αληνρήο 16 bar. Οη ραιθνζσιήλεο θαη ηα ράιθηλα/νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα 

δηθηχνπ (ραιθνζσιήλεο, βάλεο δηαθνπήο, γσλίεο, ηαθ θιπ) ζα είλαη απνιηπαζκέλα , θαηάιιεια γηα δίθηπα 

ηαηξηθψλ αεξίσλ  ζχκθσλα κε  EN ISO 7396-1 θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. 

Οη δνθηκέο θαη ε πηζηνπνίεζε πνπ ζα γίλνπλ, είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν ΔΝ ISO 7396-1 

θαη ISO 10083. 

Ηιεθηξηθή παξνρή  

Γηα ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ζπκπηεζηψλ, μεξαληήξσλ, γελλεηξηψλ θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζε πθηζηάκελν ειεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο θαηάιιειεο ηζρχνο, (κε 

ελζσκαησκέλν ην απαξαίηεην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, ήηνη: απηφκαηνη δηαθφπηεο,  αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο 

θιπ.). Η δηαζχλδεζε κε ην θεληξηθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ζα γίλεη απφ ην λνζνθνκείν. 

Απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν πίλαθα ζα ηξνθνδνηεζνχλ φιεο νη ζπζθεπέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ρξήδνπλ ειεθηξηθήο παξνρήο, κε θαιψδηα δηαηνκψλ αλάινγα κε ηελ ηξνθνδνηνχκελε ηζρχ θάζε κεραλήκαηνο 

ή ζπζθεπήο.   

                        

 

 εδέληαο Βαζίιεηνο 

 

 Βελέηνο Δπζηξάηηνο 

 

 Ρνξφο Νηθφιανο 
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