ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΝΔΥΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ
Α.

ΓΔΝΙΚΑ

ύζηεκα ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο ζεξκνθξαζίαο απνηεινύκελν από κία (1)
θεληξηθή κνλάδα, δύν (2) αλακεηαδόηεο θαη ηξηάληα έλαλ (31) αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ
θάιπςε ηνπ Αλνζνινγηθνύ ηκήκαηνο.
Β.

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Β1.

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ

1.

ύλδεζε κε αηζζεηήξεο

Αζύξκαηε, λα αλαθεξζεί ε ζπρλόηεηα
ιεηηνπξγίαο

2.

Γηαζηάζεηο (MxΠxY)

Να αλαθεξζνύλ

3.

Οζόλε αθήο

Ναη, λα αλαθεξζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο

4.

Σάζε ιεηηνπξγίαο

Να αλαθεξζεί

5.

Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο αηζζεηήξσλ

Σνπιάρηζηνλ 100 ηαπηόρξνλα

6.

Δζσηεξηθή κλήκε

Ναη, γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Να
αλαθεξζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο

7.

Γπλαηόηεηα εμαγσγήο δεδνκέλσλ

Ναη

8.

Δκβέιεηα

Σνπιάρηζηνλ 200m

9.

Γπλαηόηεηα πξνζζήθεο αλακεηαδόηε ζήκαηνο

Ναη, γηα επέθηαζε ηεο εκβέιεηαο
κεηάδνζεο ζεκάησλ

10.

ύλδεζε κέζσ πεξηεγεηή ηζηνζειίδσλ (internet
browser).

Ναη, κέζσ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο,
ππνινγηζηή, tablet, θηλεηνύ ηειεθώλνπ

11.

Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθώλ ρξεζηώλ Σνπιάρηζηνλ 10

12.

Πνιιαπιά επίπεδα πξόζβαζεο ρξεζηώλ

Ναη, λα αλαθεξζνύλ

13.

πλαγεξκνί ξπζκηδόκελνη από ην ρξήζηε

Ναη, νπηηθνί θαη αθνπζηηθνί

14.

Δηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ

Ναη, κέζσ email θαη sms

15.

Δζσηεξηθή κπαηαξία γηα ιεηηνπξγία ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο

Ναη, γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ώξεο
ιεηηνπξγίαο

Β2.

ΑΙΘΗΣΗΡΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ (31 τμχ)
Να είλαη θαηάιιεινη γηα:

16.

1)
2)
3)
4)

Θεξκνθξαζίεο -800C (4 ηκρ)
Θεξκνθξαζίεο -400C (6 ηκρ)
Θεξκνθξαζίεο -200C (15 ηκρ)
Θεξκνθξαζίεο +20C (6 ηκρ)

Να δνζνύλ αλαιπηηθά ζηνηρεία

ύλδεζε

Αζύξκαηε

18.

Λεηηνπξγία κε κπαηαξίεο

Ναη, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ. Η
αιιαγή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε εύθνιν
ηξόπν ώζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη από ην
ρξήζηε.

19.

Έλδεημε δηάξθεηαο κπαηαξίαο ζηελ θεληξηθή
κνλάδα

Ναη

20.

Κάζε αηζζεηήξαο ζα ζπλνδεύεηαη από
πηζηνπνηεηηθό δηαθξίβσζεο

Ναη

17.

Γ.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.

Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δπν (2) έηε θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα
δέθα (10) έηε.

Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε
2. αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (prospectus,
product data, manual θιπ).
Να θαηαηεζεί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πιήξεο ηηκνθαηάινγνο ησλ απαηηνύκελσλ γηα
3. ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο αλαισζίκσλ, πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ ζηαζεξή ηηκή γηα
πέληε (5) έηε.

4.

Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 60
εκεξνινγηαθέο εκέξεο.

Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη ζύζηεκα πνηόηεηαο ΔΝ ΙSO
9001:15 ή EN ISO 13485:16, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ
5.
πξντόλησλ θαη EN ISO 13485:16, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. (Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά)
Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:15 ή ISO 13485:16 θαη ην
6. πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE. (Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα
πηζηνπνηεηηθά)
H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα είλαη εληαγκέλε ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
7. απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) ζύκθσλα κε ην
Ν.2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004.
8. Να ζπλνδεύεηαη από εγρεηξίδην ρξήζεο θαη service ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά.

ΓΙΑ ΣΟ
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