
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                    ΗΡΑΚΛΕΙΟ  30 / 06 / 2020 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & 

 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ : της  

        « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

ΚΑ:30-7133.002 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.370,20 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα ζητούμενα είδη  θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου 

χρειάζεται. 

Όλα τα  είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια 

λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις , καθώς και σετ 

εξαρτημάτων όπου απαιτείται.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και πλήρης λειτουργία.                                                       

                          ΟΜΑΔΑ 3η    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

                                                           ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Κεντρική μονάδα συστήματος. 

Κεντρική μονάδα συστηματος (12) ζωνών επεκτεινόμενη έως 76 ενσύρματες ή ασύρματες ζώνες 

με ενσωματομένο ασύρματο δέκτη και μονάδα GSM για λεπτομερή αναφορά συμβάντων με SMS 

αλλά και απομακρυσμένο οπλισμό –αφοπλισμό του συστήματος Να μπορεί να χωριστεί σε (4) 



περιοχές , να μπορεί να δεχτεί (4) πληκτρολόγια αφής με ελληνικό μενού και (4) τηλεχειριστήρια. 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει το κέντρο συναγερμού ,το κουτί ,τον ασύρματο δέκτη την κεραία την 

μονάδα GSM και τον μετασχηματιστή. 

2. Πληκτρολόγιο αφής. Πληκτρολόγιο αφής για το σύστημα συναγερμού , χρώματος λευκού ή 

μαύρου. 

3. Ανιχνευτής υπερύθρων με επεξεργαστή. Ανιχνευτής υπερύθρων με επεξεργαστή έως 13 

μέτρα με κάλυψη 90 μοίρες και με διπλό παθητικό υπέρυθρο στοιχείο . 

4.Εξωτερική σειρήνα. Εξωτερική αυτοτροφοδοτούμενη σειρήνα (με μπαταρία 12V)   με είσοδο 

βοηθητικής ενεργοποίησης και είσοδο απενεργοποίησης και με ένδειξη με  LED. 

5.Πιεζοηλεκτρική σειρήνα ,Πιεζοηλεκτρική σειρήνα (με μπαταρία 12V)  και με ακουστική ισχύ 

110 DB 

6. Μπαταρία  12Vkai 7 Ah 

7. Μαγνητικές επαφές. Μαγνητικές ενσύρματες επαφές εσωτερικού τύπου έτσι ώστε να μην 

είναι ορατές σε χρώμα που διατίθενται λευκό ή καφέ. 

                                                               Ηράκλειο,        30 / 06 / 2020 

                                                               

     Συντάχθηκε                      
 Η προϊσταμένη του τμήματος         

 Αχλαδιανάκη Σοφία                                                     

  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                    

                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                      Ο  Προϊστάμενος   της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

                                                Ζαχαριουδάκη Δέσποινα                                      

                                      Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β Βαθμό      


