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Η Συντήρηση ενό
ός κτιρίου ποτέ
π
δεν απο
οτελούσε ένα από τα πλέον
π
«ελκυ
υστικά» θέμ
ματα
από τεεχνικής άπο
οψης, αφού
ύ κυρίως εσ
στιάζεται στη
ην αποκατά
άσταση μίαςς βλάβης, μάλλον
μ
παρά στη δημιου
υργία απτώνν θετικών οικονομικών
ο
ν αποτελεσμ
μάτων που ενδιαφέρο
ουν το
διαχειιριστή ή/κα
αι τον ιδιοκττήτη του κτιιρίου.

Σήμερα, όμως,, το αντικεείμενο τηςς Συντήρησης των Εγκαταστά
Ε
άσεων
διευρ
ρύνεται (!) γίνεται πιο
π σύνθετο (!) βελττιώνονταςς ποιοτικά
ά τη λειτου
υργία
και μειώνοντα
μ
ας το ολικό
ό λειτουργγικό κόστο
ος, με τις ακόλουθε
α
ες
δρασ
στηριότητεες:
(α) τηνν πρόβλεψη πιθανότητα
ας βλαβών,
(β) τηνν διαχείριση
η των αποθεμάτων υλικώ
ών συντήρησ
σης,
(γ) τηνν εκτίμηση | εξασφάλιση της αξιοπιιστίας των συστημάτων,,
(δ) τηνν εκτίμηση | ελαχιστοπο
οίηση των κιινδύνων,
(ε) τηνν επιθεώρησ
ση της υφισττάμενης κατά
άστασης τηςς Συντήρηση
ης και την Εκκτίμηση της
αποδο
οτικότητας,
(στ) το
ον σχεδιασμό
ό μελλοντικών επενδύσ
σεων αντικαττάστασης μη
ηχανημάτωνν ή συστημά
άτων,
(ζ) τηνν αξιολόγηση
η των επενδύσεων, που θα οδηγήσο
ουν σε κτίρια
α σχεδόν μη
ηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας (ΝΖΕΒ).

Πρόσ
σφατα,
δημιο
ουργήσαμ
με για σαςς, μια Στρα
ατηγική Συ
υνεργασία
α καλύπτο
οντας ένα ευρύ
φάσμ
μα υπηρεσ
σιών SYSTTEMS COM
MMISSIONING | FAC
CILITY MANAGEMEN
NT |
ENER
RGY SERVICES | που
υ απευθύννεται προςς τους ιδιο
οκτήτες κα
αι διαχειρ
ριστές
σειρά
άς κτιρίωνν διαφορεετικών χρή
ήσεων, με στόχο τονν ολοκληρ
ρωμένο
σχεδιιασμό υπη
ηρεσιών διαχείριση
δ
ης που θα οδηγήσειι στην ιδα
ανική
λειτο
ουργία του
υς σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα απαιτήσεεις (πρότυπα)
και διαδικασίεες.
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