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ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΓΙΑ 

 

             (Α)  Ηλεκηπονική ειπήνα  ςναγεπμού  

 

Η Ηιεθηξνληθή ζεηξήλα ζα πξέπεη λα  είλαη ραξαθηεξηζκέλε  σο 

Τιηθό γηα ηελ Πνιηηηθή Άκπλα θαη  λα έρεη Άδεηα Κπθινθνξίαο από 

ην Διιεληθό Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

Θα πξέπεη λα  είλαη ζύκθσλε θαη λα πιεξεί ηνπο όξνπο ηεο Τπ’ 

αξηζ. 5322/3/1-ξν από 16-09-2016 Απόθαζε ‘’ Πξνζζήθε – 

ζπκπιήξσζε ησλ ππαξρνπζώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ  ππ΄ 

αξηζ. 4/1980 Πξαθηηθνύ ηεο Δ.Δ.Τ.Π.’’  ηνπ Αλαπιεξσηή  

Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο. 

Η πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ζα γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε , θαηά  ηελ ππνβνιή ηεο  πξνζθνξάο,  

ηεο ‘’Απόθαζεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο Τιηθνύ Πνιηηηθήο Άκπλαο’’,   

ηεο Ηιεθηξνληθήο εηξήλαο , από ην αξκόδην γηα ηελ έγθξηζε 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Τπεξεζία Π.ΑΜ-Π..Δ.Α.  

Η Ηιεθηξνληθή ζεηξήλα ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη από ην 
ζύζηεκα απηόκαηνπ ηειερεηξηζκνύ ηεο ππεξεζίαο Π.Α.Μ./Π..Δ.Α. 
(.Α.Σ./Η...) ην νπνίν ζπλδέεηαη ζε απηήλ.   
 
Αθόκα  κε ηελ πξνζθνξά νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 
θαηαζέζνπλ Γήισζε πκκόξθσζεο   CE   
 
Όηαλ ελεξγνπνηείηαη   ε ζεηξήλα ζα πξέπεη  λα νδεγεί 
ειεθηξνκαγλεηηθνύο νδεγνύο ζπκπίεζεο ηύπνπ δηαθξάγκαηνο κε 
πελίν νη νπνίνη ζα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη εληόο αινπκηλέλησλ 
ρναλώλ. Ο παξαγόκελνο ήρνο ζα είλαη ζπρλόηεηαο 400Ηz ─ 
600Ηz θαη ζα είλαη ηαπηόζεκνο κε ηνλ ήρν πνπ παξάγεηαη από κία 
ζπκβαηηθή ειεθηξνθίλεηε ζεηξήλα.  
 
H ζεηξήλα ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κεγαθώλσλ, 
ησλ εληζρπηώλ, θαη ηεο γελλήηξηαο ήρνπ αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ ζθαικάησλ.  
Η ύπαξμε νπνηνπδήπνηε ζθάικαηνο ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη 
ηόζν ζηελ θεληξηθή κνλάδα όζν θαη ζην ηνπηθό ρεηξηζηήξην   
 
Σν ζπγθξόηεκα ηεο ειεθηξνληθήο ζεηξήλαο ζα πξέπεη λα 
απνηειείηαη από ηα παξαθάησ βαζηθά ηκήκαηα:   
 

 Κεληξηθή κνλάδα.  

 Υνάλεο ζπγθξνηήκαηνο ήρνπ κε ηνλ Ιζηό.   

 Σνπηθό ρεηξηζηήξην.   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   ΝΑΙ 

  



                                   

    

      Σεσνική Πεπιγπαθή /Πποδιαγπαθέρ ηος ζςζηήμαηορ 

 

1. Κενηπική μονάδα.   

Η θεληξηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα  βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ζε 
ραιύβδηλν πίλαθα ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 500mm X  
400mm X 200mm (Τ X Π X Β) ν νπνίνο ζα  παξέρεη βαζκό 
πξνζηαζίαο IP66 
 
Ο πίλαθαο ζα είλαη βακκέλνο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή RAL 7035 
θαη ζα αζθαιίδεη κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. ηελ κπξνζηηλή όςε ηνπ 
πίλαθα ζα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 ηξεηο   ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 
(ηύπνπ LED νη νπνίεο θαηαδεηθλύνπλ ηελ παξνπζία ξεύκαηνο 
δηθηύνπ , ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζεηξήλαο θαζώο θαη ηελ 
επηβεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζύλδεζεο κε ην ζύληνκα ΑΣ/ 
Η).  
 
Οη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζα είλαη:  
 
α) ηξνθνδνζία 230VAC/50HZ Μνλνθαζηθή  
 
β) Οη Φεθηαθνί εληζρπηέο  ζα είλαη   ‘CLASS   D’  κε πξνζηαζία 
βξαρπθπθιώκαηνο θαη ππεξζέξκαλζεο.  

  
 
δ) Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ νπηηθέο ελδείμεηο θάικαηνο, θαιήο  
Λεηηνπξγίαο θαη Δλεξγνπνίεζεο.  
ε) Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη κία ζύξα επηθνηλσλίαο κε ηνπηθό 
ρεηξηζηήξην ηύπνπ RS485.  
 
ζη) Θα δηαζέηεη κία ζύξα .Α.Σ/Η... 1 terminal block μεξήο 
επαθήο ή νπνία ζα ζπλδέεηαη κε ηελ επαθή ηνπ ξειέ 
ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Α.Μ./Π..Δ.Α. (.Α. Σ./Η...).  
 
δ) Θα πεξηιακβάλεη επεμεξγαζηή  κε  δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο  
ηνπιάρηζηνλ 8 ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ  κε ρξόλν αλαπαξαγσγήο 
άλσ ησλ 5 ιεπηώλ . 
 
ε)Ηιεθηξνληθή πιαθέηα κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνύληαη νη 
αλαγθαίεο ζπλδέζεηο. 
 
ε) Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη από -25

ν
  έσο 

60
ν
 C  

  

2. Υοάνερ ζςγκποηήμαηορ ήσος με Ιζηό.   
 
Σν ζπγθξόηεκα ήρνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζπλαξκνινγεκέλν 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή ώζηε λα είλαη έηνηκν πξνο ηνπνζέηεζε.  
Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεηαη ζηελ ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ 
ζηεξέσζε ηεο θεληξηθήο θιάληδαο ζηήξημεο θαη ησλ  ηεζζάξσλ  
κεηαιιηθώλ  αληεξίδσλ  ζα παξέρνληαη κεηαιιηθά βύζκαηα 
ηνπιάρηζηνλ Μ10Υ10.    
 
Σν ζύζηεκα ζα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 2 Υνάλεο αινπκηλίνπ 
βακκέλεο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή.  
Ο ηζηόο ζα είλαη αηζάιηλνο γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκώ   ύςνπο 

ηνπιάρηζηνλ 2,3 κέηξα.  



 

Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα όιεο ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο από -25ν  έσο 60ν C,  

ζα παξέρεη βαζκόο πξνζηαζίαο ζηεγαλόηεηαο ΙΡ66. 

  

Η εκβέιεηα ησλ ζεηξήλσλ, ειεγρόκελε κε θαηάιιειν επηζηεκνληθό 

όξγαλν (ΝΣΔΙΜΠΔΛΟΜΔΣΡΟ) ζα πξέπεη λα δίλεη ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κεηξήζεσλ:  

 

ΠΡΧΣΟΝ : Μεηξήζεηο ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε ζε θαηάζηαζε 
λελεκίαο από ηε ζέζε ηεο ζεηξήλαο:   

Απόζηαζε 30m: 100-105db   
Απόζηαζε 60m: 90-95db   
Απόζηαζε 120m: 80-85db   
 

ΓΔΤΣΔΡΟΝ: κεηξήζεηο ζηαπξνεηδώο από ζέζε ζεηξήλαο, από  
θαηάζηαζε λελεκίαο θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ηέζζεξεηο 
ελδείμεηο ηνπ νξγάλνπ.   

Μέζε ηηκή ζε απόζηαζε 240m 70db+- 2%   
Μέζε ηηµή ζε απόζηαζε 500m 58db+- 2%   

  
3. Σοπικό σειπιζηήπιο.   

Σν ηνπηθό ελζύξκαην ρεηξηζηήξην ζα ζπλδέεηαη κέζσ θαισδίνπ κε 
ηελ θεληξηθή κνλάδα γηα λα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο από απόζηαζε.  
Σν ρεηξηζηήξην ζα έρεη επδηάθξηηε δηάηαμε ρεηξηζκνύ (κπνπηόλ 
ελεξγνπνίεζεο) ε νπνία ζα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα 
ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ ζε 
πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Α.Μ./Π..Δ.Α. 
(.Α.Σ./Η...).   
 
Γηα ηελ απνθπγή εζθαικέλεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζεηξήλαο από ην 
ρεηξηζηήξην, απηό ελεξγνπνηείηαη από εηδηθό θιεηδί.   
 
Σν ρεηξηζηήξην ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε κεηαιιηθό θνπηί κε βαζκό 
πξνζηαζίαο ΙΡ 44 θαη δηαηίζεηαη γηα επίηνηρε ζηήξημε εζσηεξηθά 
ηνπ θηηξίνπ.   
 
Σν ρεηξηζηήξην ζα δηαζέηεη : 
- Οπηηθέο ελδείμεηο ,  θάικαηνο,  Λεηηνπξγίαο θαη Δλεξγνπνίεζεο, 
- ηέζζεξηο δηαθόπηεο  γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ,  
- έλα δηαθόπηε ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο,  
- έλα δηαθόπηε απελεξγνπνίεζεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ θαη  
- δηαθόπηε κε θιεηδί γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ 
ρεηξηζηεξίνπ. 
 
   ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

                     (με ποινή αποκλειζμού) 

Η ζειπήνα επί ποινή αποκλειζμού θα ππέπει να 

ακολοςθεί πλήπωρ ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος 

ςποςπγείος Γημοζίαρ Σάξεωρ Π..Δ.Α. και ηο ππακηικό Νο 4 / 

1980 ηηρ επιηποπήρ Δ.Δ.Τ.Π. με ηιρ μεηαγενέζηεπερ 

ζςμπληπώζειρ ηοςρ. Η πιζηοποίηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ με 

ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ θα γίνεηαι με πποζκόμιζη 

απόθαζηρ άδειαρ κςκλοθοπίαρ από ηο απμόδιο για ηην 

έγκπιζη Τποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη / Τπηπεζία Π.ΑΜ-

Π..Δ.Α. 

 

 



 

Δπίζεο επί ποινή αποκλειζμού ζα ζπλνδεύεηαη από ηα 

θάησζη έγγξαθα: 

 Πιζηοποίηζη καηά CE.  

 Πιζηοποιηηικό Π..Δ.Α. ηος απμόδιος Τποςπγείος. 

ςμβαηή με ηο ζύζηημα αςηόμαηος ηηλεσειπιζμού 

ΣΑ/Η μέζω ΟΣΔ  

 Πιζηοποιηηικό ησηηικών μεηπήζεων.  

 

Δπιπλέον επί ποινή αποκλειζμού 

1) Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξνζθνκηζηεί ππεύζπλε 

δήισζε γηα ηελ πξνζθεξόκελε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζεηξήλαο ηνπιάρηζηνλ γηα δύν (2) ρξόληα, από ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο θαη ηνπνζέηεζεο. Οη εγγπήζεηο δύλαληαη λα 

παξέρνληαη είηε από ηνλ πξνκεζεπηή είηε από ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο.  

2) Ο πξνκεζεπηήο ζα δεζκεύεηαη, κε ππεύζπλε δήισζή 

ηνπ, γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ ππνζηήξημε ηεο ζπληήξεζεο, ηεο 

επηζθεπήο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

3) Κάζε ηερληθή πξνζθνξά κε πνηλή κε απνδνρήο ηεο ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη, κε ζπκπιεξσκέλν ην θύιιν 

ζπκκόξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε ππνγξαθή θαη 

ζθξαγίδα ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

4) Η πξνκήζεηα ζα παξαδνζεί έηνηκε γηα πιήξε ιεηηνπξγία, 

ηνπνζεηεκέλε ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε εηδηθή Δπηηξνπή ή ε 

Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο. 

 

 

(Β)   Υειποκίνηηη  ειπήνα 
 

Η ρεηξνθίλεηε ζεηξήλα απνηειείηαη από ηα εμήο βαζηθά ηκήκαηα: 

1. Hxεηηθό ζπγθξόηεκα (πηεξσηή, ζηαζεξό θέιπθνο, 
πξνζηαηεπηηθό πιέγκα, κεηαιιηθό θάιπκκα) 

2. Mεηαιιηθό ππόβαζξν (Βάζε) 
 

Ο πηεξπγνθόξνο πεξηζηξέθεηαη ρεηξνθίλεηα ράξε ζε έλαλ 

βξαρίνλα θαηάιιεια ζπλδεδεκέλν κε ηνλ άμνλα ηνπ. 

Μεηξήζεηο πξνο κηα θαηεύζπλζε ζε θαηάζηαζε λελεκίαο, από ηε 
ζέζε ηεο ζεηξήλαο ζε: 

 Απόζηαζε   1m : 120 D.B(+-3 D.B.) 

 Απόζηαζε 16m : 86 D.B(+-3 D.B.) 

 Απόζηαζε 64m : 80 D.B(+-3 D.B.) 

 

Βαζηθή ζπρλόηεηα : 400 Hz (εμαξηάηαη 

από ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο) 

Βάξνο : 11 Kg. 
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