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Σ1ετlκιi:
Avακoivωoη πρ6oκληoη9 υπoβoληg τε1vικΦv πρoδlαγραφΦv με αρtθμ.
πρωτoκ6Moυ 3o47l11.03.2016 για τιg αYττηρεoΙεg Συvτηρηoηg Συoτηματog
NερoO Tε1vητoσ Nεφρoι0>.

Aξ16τIμoι κ0ρtol / ε5,

Avαφερ6μεvor στηv παραπdvω πρ6oκληoη τoU Noooκoμεioυ σαs, σαs υπoβdΜoυμε Tlζ
παρακdτω πρoτdoεlE:

o oυvτηρητηE υπo1ρεo0ταlvα κdvεl διio'(2) πρρληπτlκ6E oυvτηρηoεlg τo 6τo9, μfα αvd εξdμηvo'
Θα πρoηγεiταl oυvεw6ηoη με τo τμημα τηE M.T.N. ol εργαo[εg Θα γlvovταl με τ6τolo τρ6πo, Φoτε vα
μηv δημroυργεiταr πρ6βλημα oτo πρ6γραμμα Tηt Movdδαg Tε1vητo0 NεφρoO.

ol εργαo[εE τηg oυvτηρηoηg αvαλυτlκd:

EPΓAΣlΕΣ TPlM HNlAlΩN ΣYNTHPHΣEΩN

Booster Unit

Kιiδoι vερoιi

KαΘαρloμ6g τηg δεξαμεvηE απoΘηKεUσηs vερoιi απ6 τα ιζηματα.
Eλεψ1og oωoτηE λεlτouργ[αE αloΘητηρωv oτdΘμηg vερo0 (level sensor) καl 6λεγxo6 oτdΘμηE
vερoιl στoUE κdδoυg απoΘηκευoηE vερo0.
Eλεγxog καληE λειτoυργiαE τωv σUγKolvωvoιivτωv δoxεiωv στous κdδoυg dλμηs.
M6τρηoη oκληρ6τητα9 vερo0 π6λη9.

Σιioτη μα δημloυργiαg π16oειυ9

Eλεγxog oωoτηE λεlτoυργfαg αvτλiαg (Booster pump).
Eλεγxog πt6oεωv 6vαρξηg καl πα0oη5 λεlτoυργiαg Booster pump' PιiΘμloη oτlg επlΘυμητ69
τlμ69'
Eλεγxog αωoτηg λεlτoυργ[αE καl μ6τρηoη τηg πiεoηg τoυ α6ρα πoυ περl61ouv τα δoxεiα π[εoηg'
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lt Στliλε<

r
Kεφαλ65 oτηλΦv

PfΘμloη πραγμαTlKo0 xρ6voυ σTls κεφαλ69 Tωv oτηλΦv αμμoυ, εvεργoO αvθρακα Kαl

απooκληρυvτΦv.
ΠαρακoλoιiΘηoη manuaΙ λεlτoυργiαE τωv oτηλΦv.
Avτtκατdoταoη αλκαλlκηg μπαταρΙαg oτηg ηλεκτρovlκιi6 κεφαλ69'

Φiλτρo ιiμμoυ

Eλεγxo5 λεlτouργiαg και δlαδικαoiαg ξεπλ0ματos.
M6τρηoη olδηρoυ oτηv 6ξoδo τoυ φiλτρoυ με τo αvdλoγo αvτlδραoτηρlo.
Kαθαρroμog 6λεγxoE ηλεκτρoβαλβiδαE εlo6δoυ.

Aπooκληρυvτ6g

Eλεγxog λεlτoυργiαg καl διαδlκαoiαg αvαγ6Wησηζ τωv oτηλΦv απooκληρUvσηζ.
EλεγxoE oτdΘμη5 αλατlo0 καl dλμηg σToUs κdδoυE. KαΘoρloμ6ζ Tωv κdδωv αλατlo0.
M6τρηoη oκληρoτηταg vερoιi oτηv 6ξoδo τoυ κdΘε απooκληρυvτη.
Kαθαρloμ6E 6λεγxog ηλεκτρoβαλβiδαg εlo6δoυ.
KαΘαρloμ6E τoυ oωληvα αvαρρ6φησηs τηg oτηληg.

Φiλτρo εvεργoιi ιivΘρακα ;' 
,

"EλεγxoE λεlτo υ ργiαg καl δlαδtκαoiα6 ξεπλ0 ματos.
M6τρηoη xλωρioυ oτηv 6ξoδo τoυ φ[λτρoυ με τo αvαλoγo αvτlδραoτηρto.
KαΘαρloμ6g 6λεγxog ηλεκτρoβαλβiδαE εlo6δoυ.

Φiλτρα oιοματlδiιυv

Eλεγxog πl6oεωv εlo6δoυ _ εξ6δoυ oτα φfλτρα oυγκρdτηoηg oωματIδiωv.
Αλλαγη τωv φΙλτρωv oυγκρdτησηs σωμαTlδiωv 5μ καl αvΘρακog.

Oouιυon

EλεγxoE oωoτηg λεlτoυργ[αE oυoτηματoE αvτ[oτρoφηg 6oμωoη9.
EλεγxoE παραγωγηg - απoρρlψηE 1o' Kαl2ou oταδ[oυ.
Eλεγxog αγωγlμ6τητα9 1o' KαΙ 2o' oταδioυ.
M6τρηoη αγωγlμ6τητα9 εlo6δoυ _ εξ6δou'
Tελlκ69 oπτlκog 6λεγxog oμαληg λεlτoυργ[αg ToU oυoτηματog επεξεργαo[αg vερoO Kαl
oτεγαv6τηταs τoU υδραυλlκo0 κυκλΦματoE.

Aπoλ0uαvon

'/ KαΘαρloμ6g καl απoλ0μαvση τηg 6oμωοηE με τα καταλληλα διαλ0ματα.
r' KαΘαρloμ6g καl απoλOμαvση τωv δεξαμεvΦv απoθηKεUσηt επεξεργαoμ6voυ vερo0.
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Δ!KTYo ΔlAΝoMHΣ EΠEΞEPΓAΣMENoY NEPoY

Xημlκη απoλιiμαvoη δrκτ0oυ δlαvoμηg επεξεργαoμ6vou vερoO δυo (2) φoρεs ετηo[ωg, μiα αvα

εξαμηvo.

ΓENlκA

To κ6oτo9 τωv αvταλλακτlκΦv τ6oo τoυ oυoτηματo5 επεξεργαoiαq vερoO 6oo καl τoυ δlκτ0oυ
δlαvoμηE τoυ επεξεργαoμ6voυ vερoO Θα επιβαρOvouv τo Νoooκoμεio. Τα 6ξoδα απooτoληg αυτΦv
6oo και τα 6ξoδα μετακΙvηoηE καl δtαμovηg τoυ τε1vlκo0 γlα τηv απoκατdoταση Tηs βλdβηE Θα
καλ0πτεταl εξoλoκλξρoυ απ6 τo σUvTηρητη xωρig καμ[α επlβdρυvoη απ6 τo Noooκoμεio.

Mε μ6ρlμvα καl ευΘ0vη ToU σUvTηρητξ Θα τηρε[ταl εlδlκ65 φακελog oυvτηρηoεωv - επlσκεUΦv, στov
oπo[o θα αρxεloΘετoΦvταl 6λα τα Δελτ[α EπloκευξE, oτα oπo[α Θα αvαγρdφovταl αvελλlπΦg Kαl με
πληρ6τητα (ημερoμηviα, περlγραφη εργαo[αE κλπ), ol oυvτηρηoεlE, απoKατασταoεlg βλαβΦv,
ρυΘμioεlg καl oπoloδηπoτε dΜo oτolxεio κρ[vεταt απαρα[τητo. o φακελog αυτ69 Θα τηρεiταt oτo
τμημα Btolατρlκηg Tεxvoλoγ[αg.

Mε τlμη,
Γlα τηv Eταlρεiα
κTEXNoiλτPlKHD
K.ΔoYΛΓKEPHΣ KAl ΣlA o.E.
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Δlαxεtρloτηg
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