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Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προμήθεια ενός χρονομέτρου συνεδριάσεων για τις
λειτουργικές ανάγκες, της αίθουσας του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ημαρχείου Χανίων. Τεχνικά
χαρακτηριστικά συσκευής που αποτελείτε από το ρολόι και το πληκτρολόγιο:
ΡΟΛΟΙ:

•
•
•
•

Ψηφιακό ρολόι χρονόμετρο εσωτερικού χώρου. Σχεδιασμένο ειδικά για αίθουσες δημοπρασίας,
δικαστήρια, αμφιθέατρα, για αντίστροφη μέτρηση του χρόνου ομιλίας ή δημοπρασίας.
Σταθερή ένδειξη ώρας ή εναλλαγή με ημερομηνία ή νούμερο εβδομάδας, ή ένδειξη χρονομέτρου.
Ύψος ψηφίων τουλάχιστον 5 εκ.
Κόκκινο φως και ήχος για το τέλος της κανονικής ή αντίστροφης μέτρησης.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα (4 επίπεδα).
Οπτική γωνία 120°.
Αθόρυβη λειτουργία.
Προγραμματισμός και ρύθμιση ώρας με 2 πλήκτρα.
Κάθε ψηφίο αποτελείται από τουλάχιστον 7 στοιχεία με 3 LED το καθένα.
Ηχητικό σήμα τουλάχιστον 80 ντεσιμπέλ.
Παροχή ρεύματος 230V ±10%, 50/60Hz.
Καλώδιο τροφοδοσίας.
Επιτραπέζιο στήριγμα.
Κατανάλωση: μικρότερη από 60mA.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -5 έως 50°C

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:
•
•
•

Προγραμματισμός χρονομέτρου σε ώρα-λεπτά ή λεπτά-δευτερόλεπτα από 0 έως 23:59:59
Αδιάβροχη μονάδα ελέγχου με πλήκτρα αφής για εύκολο καθάρισμα.
θα φέρει πλήκτρο ένδειξης ώρας με LED, πλήκτρο ένδειξης χρονομέτρου με LED , πλήκτρο
start/stop: διαδοχικές πιέσεις για έναρξη/λήξη του χρονομέτρου, πλήκτρο reset που μηδενίζει το
χρονόμετρο.

•

Σύνδεση του πληκτρολογίου με το ρολόι μέσω τριπλού τηλεφωνικού καλωδίου τουλάχιστον 0,5
χιλιοστών, μήκους 2 μέτρων
Τροφοδοσία ρεύματος από το ρολόι.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από 0 έως 50°C
Δείκτης προστασίας πρόσοψης πληκτρολογίου: IP55

•
•
•

Επίσης :

•
•

Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος.
Εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά.
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