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  Σχετ.: ΚΑ 15-7131.001 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός.   
      
  

 Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος συναγερµού, στο υπάρχον 
κατάστηµα που φιλοξενείται το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του ∆ήµου Χανίων. Η εγκατάσταση του απαραίτητου 
εξοπλισµού θα ελέγχει όλα τα πιθανά σηµεία παραβίασης του χώρου και θα πληροί, τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
• Τουλάχιστον οκτώ προγραµµατιζόµενων κωδικών χρήστη και οκτώ αποµακρυσµένων ράδιο-κωδικών. 
• Οπλισµός από απόσταση µέσω τηλεφώνου. 
• Τηλεφωνική επικοινωνία σε τουλάχιστον 2 αριθµούς κινητών για συµβάν.  
• Συναγερµός κωδικού υπό απειλή. 
• Συναγερµός ηµέρας, µε ενεργοποίηση δέσµης επί παραδείγµατι, κάθε φορά που εισέρχεται άτοµο µέσα 

στο κατάστηµα. (παραγωγή ενδεικτικού µικρού ήχου). Ενδεχοµένως µε επιπλέον αισθητήρα. 
• Εσωτερική σειρήνα.  
• Σύστηµα παρακολούθησης βλάβης τηλεφωνικής γραµµής. 
• Μπαταρία τουλάχιστον 6,5 Ah, κλειστού τύπου 12V. 
• Έλεγχος µπαταρίας. 
• ∆είκτη διακοπής ρεύµατος. 
• Θερµοκρασία λειτουργίας 00c έως 450c. 
• Πιστοποίηση CE, ΕΝ 61000-3-2:2006, ΕΝ 61000-3-3:1995, ΕΝ 60950-1:2006. ΕΝ55022:2006. 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας µε δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωµατικού προϊόντος. 

 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
• 8 ζωνών LCD. 
• Επιτοίχιας τοποθέτησης.  
• Φωτισµός οθόνης.  
• Οπλισµός ενός πλήκτρου. 
• Συναγερµός πυρκαγιάς και πανικού.  
• Θερµοκρασία λειτουργίας 00c έως 500c. 
• Πιστοποίηση CE, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 60950-1:2001, ΕΝ 55022, ΕΝ 55024. 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας µε δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωµατικού προϊόντος. 

 
ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΤΕΜ. 2) 

 
• Με δύο µεµονωµένους αισθητήρες. 
• IP30. 



• IK04.  
• Θερµοκρασία λειτουργίας -300c έως 550c. 
• Πιστοποίηση CE, ΕΝ 50131-2-2, ΕΝ 50130-5, ΕΝ 60529. 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας µε δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωµατικού προϊόντος. 

 
 
ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  

 
• Τουλάχιστον 115db.  
• Ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία 12V 1,2 Ah. 
• Μεταλλική θωράκιση.  
• Πιστοποίηση CE.  
• Εγγύηση καλής λειτουργίας µε δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωµατικού προϊόντος. 

 
Απαίτηση του Γραφείου Προµηθειών να προσκοµιστεί δείγµα των προϊόντων µαζί µε την προσφορά. 

 
Οι εργασίες εγκατάστασης και καλωδίωσης βαρύνουν τον ανάδοχο και παραδίδεται το σύστηµα έτοιµο 

προς λειτουργία. Η παράδοση της εγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί 30 ηµέρες µετά την υπογραφή της 
σύµβασης.  
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 ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
                                                                                                                                                                                    

 
                                                              

 
 

                                                                                        

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ  - 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
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