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Προμήθεια κλιματιστικής συσκευής για το Οφθαλμολογικό
Εξωτερικό Ιατρείο (ισόγειο)
Παρακαλούμε, στείλτε μας οικονομική - τεχνική προσφορά με e-mail για
πιθανή προμήθεια του παρακάτω είδους από την εταιρεία σας, (αναφέροντας
τεχνικά χαρακτηριστικά, μάρκα – μοντέλο, φωτογραφία από εργοστασιακό
προσπέκτους, ημερομηνία παράδοσης, τρόπο πληρωμής, κ.τ.λ.).

• Το μηχάνημα αυτό θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά:
•

Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου με επιτοίχια τοποθέτηση
της εσωτερικής μονάδας

•

Ονομαστική ψυκτική ισχύς 12.000 BTU/h

•

Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης

•

Πλήρως τηλεχειριζόμενο

•

Ενεργειακή κλάση Α+ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία
inverter

•

Ψυκτικό ρευστό R410A

•

Εγγυημένο εύρος λειτουργίας ψύξης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος
(εξωτερική μονάδα) από -10oC έως 45oC

•

Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική
αντιπροσωπεία και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον

δυο (2) ετών για την εσωτερική μονάδα και τουλάχιστον πέντε (5) ετών
για τον συμπιεστή
•

Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ

Επιπλέον, είναι επιθυμητά εφόσον διατίθενται τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:
•

Χαμηλή στάθμη θορύβου (κατά προτίμηση χαμηλότερη των 45 dB(A)
για την εσωτερική μονάδα)

•

Ειδικά αντιβακτηριδιακά/ αντιαλλεργικά φίλτρα

Σημειώσεις
1) Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μηχανημάτων και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης
καλής λειτουργίας.
2)
Στις τιμές προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η
τοποθέτηση του κλιματιστικού. Η διαδρομή των σωληνώσεων έχει μήκος
περίπου τέσσερα 4 μέτρα (η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στον εξωτερικό
τοίχο του κτιρίου με την κατάλληλη βάση). Η γραμμή παροχής ηλεκτρικής
τροφοδοσίας θα είναι διαθέσιμη στο σημείο τοποθέτησης της εσωτερικής
μονάδας.
Το κόστος της αιτούμενης προμήθειας προϋπολογίζεται σε περίπου
600€, μαζί με την τοποθέτηση.
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