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ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΚΤΚΛΟΘΔΡΜΗΚΟ ΦΟΤΡΝΟ (Κυδικόρ: 62) 
Κνπδίλα ειεχζεξεο ηνπνζέηεζεο, ειεθηξηθή 6 θπθιηθψλ εζηηψλ (3 Φ220mm θαη 3 
Φ110mm) κε θπθινζεξκηθφ θνχξλν 3x1/1GN θαη εξκάξην. θειεηφο εμνινθιήξνπ απφ 
αλνμείδσην ράιπβα 18-10, πεξηιακβάλεη δηαθφπηεο ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο εζηηψλ 7 
ζέζεσλ. Φνχξλνο κε ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο - ζεξκνζηάηε γηα ζεξκνθξαζία ειέγρνπ 
απφ 80 ° C έσο 300 ° C θαη δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο ζέξκαλζεο: θαηψηεξα ζηνηρεία 
ή άλσ ζηνηρεία. Ο θνχξλνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζε ζηαηηθή θαηάζηαζε. 
Πεξηιακβάλνληαη ηξία (3) ηαςηά 1/1 GN. πλνιηθή ηζρχο έσο 21 KW. Γηαζηάζεηο 
105Υ70Υ90 εθ. χςνο. 
 
ΑΠΟΡΟΦΖΣΖΡΑ (Κυδικόρ: 63) 
Απνξνθεηήξαο ηχπνπ νξνθήο – λεζίδα, θαηάιιεινο γηα επαγγεικαηηθέο θνπδίλεο. Με 
κνηέξ ηξηψλ ηαρπηήησλ απνξξνθεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1.300 m3/h. Μεηαιιηθά θίιηξα 
πελφκελα ηχπνπ καίαλδξνο (θινγνθξχπηεο) γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ιίπνπο. Κακηλάδα 
κεηαβιεηνχ πάρνπο. Τιηθφ θαηαζθεπήο Inox AISI 304. Γηάκεηξνο αεξαγσγνχ απαγσγήο 
150mm. ηάζκε ζνξχβνπ max 56 dB (A). 
 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΜΑΓΗΔ (Κυδικόρ: 64) 
H ειεθηξηθή θνπδίλα ζα έρεη ηέζζεξηο (4) εζηίεο, κε εκαγηέ βάζε, απφ ηηο νπνίεο ε κία (1) 
ζα είλαη γηα θαθέ θαη ε κία (1), ηνπιάρηζηνλ, ηαρείαο ζέξκαλζεο. Οη εζηίεο ζα έρνπλ 
ειάρηζηε ειεθηξηθή ηζρχ 2, 2, 1 θαη 0.45kW. Ο θνχξλνο ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο έμε 
(6) ιεηηνπξγίεο: αληηζηάζεηο πάλσ-θάησ, αληίζηαζε πάλσ, αληίζηαζε θάησ, αέξαο, 
αέξαο κε grill, grill. H θαζαξή ρσξεηηθφηεηα ηνπ θνχξλνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 55 lt. Ο 
θνχξλνο ζα θέξεη δηπιφ θξχζηαιιν. Οη εζηίεο θαη ν θνχξλνο ζα θέξνπλ ελδεηθηηθέο 
ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο. Ζ θνπδίλα ζα δηαζέηεη ζπξηάξη απνζήθεπζεο ζθεπψλ, ζχζηεκα 
απηνθαζαξηζκνχ θαη ειεθηξνληθφ ξνιφη - πξνγξακκαηηζηή. Μαδί κε ηελ θνπδίλα ζα 
πξνζθέξεηαη θαη ν παξαθάησ εμνπιηζκφο: έλα (1) ηαςί βαζχ εκαγηέ, έλα (1) ξερφ ηαςί 
αινπκηλίνπ θαη δχν ζράξεο. Ζ ελεξγεηαθή θιάζε ηεο θνπδίλαο ζα είλαη Α. Οη ελδεηθηηθέο 
δηαζηάζεηο ηεο θνπδίλαο ζα είλαη 85 X 60 X 60 cm (χςνο Υ πιάηνο Υ βάζνο). 

 

ΦΤΓΔΗΟΚΑΣΑΦΤΚΣΖ (Κυδικόρ: 65) 
Θα είλαη δίπνξηνο, κε θάζεηεο ρεηξνιαβέο, ςπθηηθήο ηερλνινγίαο full no frost. Θα έρεη 
ειάρηζηε νλνκαζηηθή ηζρχ 150 W, ηάζε ιεηηνπξγίαο 220-240 V, ζπρλφηεηα 50 Hz. Ζ 
ειάρηζηε ζπλνιηθή θαζαξή ρσξεηηθφηεηά ηνπ ζηε ζπληήξεζε ζα είλαη 270 lt, ζηελ 
θαηάςπμε 75lt θαη ζα είλαη 4 αζηέξσλ. Θα έρεη ζχζηεκα multi airflow γηα νκνηφκνξθε 
θαηαλνκή ηεο ςχμεο ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαηάςπμε. Θα είλαη πξνδηαγεγξακκέλν γηα 
αληηβαθηεξηδηαθή πξνζηαζία. Ζ ειάρηζηε ηθαλφηεηα θαηάςπμήο ηνπ ζα είλαη 8 kg ζε 24 
ψξεο. Ζ απηνλνκία ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 ψξεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ 
ξεχκαηνο. Θα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ξάθηα ζηελ ζπληήξεζε, απφ ηα νπνία ηα δχν 
ξπζκηδφκελα, ηξία (3) ζηελ πφξηα ηνπ θαη ζα έρεη θαη έλα (1) γηα θηάιεο. Σα ξάθηα ζα 
είλαη απφ γπαιί. Θα θέξεη ηξία ξάθηα ζηελ θαηάςπμε. Ο θαηαςχθηεο ζα είλαη 
ξπζκηδφκελεο ζεξκνθξαζίαο, ε δηαδηθαζία απφςπμεο ηεο θαηάςπμεο ζα είλαη απηφκαηε 
θαη ζα ππάξρεη έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο ςχμεο. Θα θέξεη, επίζεο, δηαθφπηε ηαρείαο 
θαηάςπμεο. Θα δηαζέηεη chiller γηα βέιηηζηε ζπληήξεζε θξέαηνο, πνπιεξηθψλ θαη 
ςαξηψλ. Ζ ελεξγεηαθή θιάζε ηνπ ςπγείνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Α θαη ε θιηκαηηθή SN-T. 
Οη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ςπγείνπ ζα είλαη: 185 X 70 X 65 cm (χςνο Υ πιάηνο Υ 
βάζνο).  

 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΠΗΑΣΧΝ – ΠΟΣΖΡΗΧΝ (Κυδικόρ: 66) 

Δμνινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλo απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 18/10. Με δηαζηάζεηο 
θαιαζηνχ 50x50 cm θαη απφδνζε γηα πεξίπνπ 700 πηάηα/h. Mε 2 πξνγξάκκαηα πιχζεο 
2min θαη 3 min θαη ηζρχο φρη κηθξφηεξε απφ 7 kw. Γηαζηάζεηο 60x70x85cm. 
 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΠΗΑΣΧΝ (Κυδικόρ: 67) 

Θα έρεη ειάρηζηε νλνκαζηηθή ηζρχ 2.300W, ηάζε ιεηηνπξγίαο 220-240V, ζπρλφηεηα 
50Hz. Σν πιηθφ ηνπ θάδνπ ζα είλαη αλνμείδσην/polinox. Θα έρεη ρσξεηηθφηεηα 



ηνπιάρηζηνλ γηα δψδεθα (12) ζεξβίηζηα. Θα έρεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πξνγξάκκαηα 
ιεηηνπξγίαο, εληαηηθφ, απηφκαην, νηθνλνκηθφ, γξήγνξν, πξφπιπζε θαζψο θαη 
πξφγξακκα πιχζεο κε κηζφ θνξηίν, half load. H επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ ζα γίλεηαη 
κε πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε. Θα δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο θαηά ησλ δηαξξνψλ κε 
ηξηπιή πξνζηαζία λεξνχ. Σν επάλσ θαιάζη ζα είλαη ξπζκηδφκελν θαη ζα έρεη ειάρηζην 
κέγηζην θνξηίν 26cm ελψ ην θάησ 30. Θα έρεη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο εμέιημεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ή έλδεημεο ππνιεηπφκελνπ ρξφλνπ, άιαηνο θαη ιακπξπληηθνχ. Θα 
δηαζέηεη ζχζηεκα απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνχ, κε κέγηζηε απνδεθηή ζθιεξφηεηα λεξνχ 
ηνπιάρηζηνλ 35o DH. Θα θέξεη απηνθαζαξηδφκελν θίιηξν. Ζ ελεξγεηαθή θιάζε ηεο 
ζπζθεπήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Α, θαη ε απφδνζε πιπζίκαηνο θαη ζηεγλψκαηνο Α. Οη 
ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πιπληεξίνπ ζα είλαη 85X60X60 cm (χςνο Υ πιάηνο Υ βάζνο). 

 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΡΟΤΥΧΝ (Κυδικόρ: 68) 

To πιπληήξην ζα έρεη αλνμείδσην θπςεισηφ θάδν γηα ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα 7kg θαη 

ειάρηζηε νλνκαζηηθή ηζρχ 2,3 kW. Ζ δηάκεηξνο ηεο πφξηαο ηνπ ζα είλαη 30cm θαη ην 

άλνηγκά ηεο 180°. Θα έρεη πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ξνχρσλ, 

δειαδή βακβαθεξά, επαίζζεηα, ζπλζεηηθά, ζθνχξα, ηδελ, πνπθάκηζα, κάιιηλα, 

παπιψκαηα, καμηιάξηα, θνπξηίλεο. Θα δηαζέηεη, επίζεο, πξφγξακκα γξήγνξνπ 

πιπζίκαηνο θαζεκεξηλήο ρξήζεο, πξφπιπζεο, μεβγάικαηνο-ζηχςηκνπ. Θα έρεη ζχζηεκα 

απηφκαηνπ δχγηζκαηνο ησλ ξνχρσλ. Θα έρεη πεξηζηξεθφκελν επηινγέα πξνγξακκάησλ 

πιχζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Ζ ελεξγεηαθή θιάζε ηεο ζπζθεπήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Α+. 

Οη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πιπληεξίνπ ζα είλαη 85X60X60 cm 

(χςνοΥπιάηνοΥβάζνο). 

 

ΚΟΤΕΗΝΟΜΖΥΑΝΖ (Κυδικόρ: 69) 

Θα δηαζέηεη: 
Ζιεθηξνληθφ κνηέξ κε πιήξε ηζρχ απφ ηελ minimum ηαρχηεηα, κε ηεξάζηηα αληνρή θαη 
ζεξκηθή αζθάιεηα 
Πιαλεηηθή θίλεζε ησλ αλαδεπηήξσλ γηα ηέιεηεο αλακείμεηο 
3 ππνδνρέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εμαξηεκάησλ 

 Ηζρχο ζε watt: 1200 

 Υξψκα: Μεηαιιηθφ 

 Τιηθφ ζψκαηνο: πκπαγέο αινπκίλην 

 Σαρχηεηεο: κεηαβιεηέο 

 Ζιεθξνληθή ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο 

 Αλαδεπηήξαο Κ 

 Δξγαιείν δπκψκαηνο 

 Schwingbesen 

 Τιηθφ εξγαιείσλ κπνι: Non-stick Coated Aluminium 

 Πξνζηαζία απφ ην πηηζίιηζκα 

 Τιηθφ κπνι: Μαη Stainless Steel 

 Υσξεηηθφηεηα κπνι: 6.7L 

 Υσξεηηθφηεηα-θεηθ: 4.55kg 

 Υσξεηηθφηεηα-δχκεο: 2.40kg 

 Υσξεηηθφηεηα-αζπξάδηα απγψλ: 16 max 

 Υσξεηηθφηεηα-αιεπξηνχ : 910g 

 Pulse 

 Έμνδνο εμαξηήκαηνο κπνι 

 Τπνδνρή ρακειήο ηαρχηεηαο 

 Τπνδνρή πςειήο ηαρχηεηαο 

 Αζθαιέο γηα ην πιπληήξην πηάησλ 

 πάηνπια 

 Δμάξηεκα απνρπκσηή (θαηάιιειν γηα θξνχηα θαη ιαραληθά, ζπλερήο ξνή γηα 



κεγάιεο πνζφηεηεο) 

 Δμάξηεκα κχινο αιέζεσο + 4 βαδάθηα (θαηάιιειν γηα κπαραξηθά, θαθέ, παηδηθέο 
ηξνθέο) 

 Δμάξηεκα ιεκνλνζηίθηε γηα πνξηνθάιηα, ιεκφληα, καληαξίληα θιπ 

 Δμάξηεκα ιαραλνθφπηε (θαηάιιειν γηα θφςηκν ιαραληθψλ, ηξίςηκν ηπξηνχ, 

θαξφηνπ θιπ). 

 

ΣΔΓΝΧΣΖΡΗΟ (Κυδικόρ: 70) 

Θα έρεη νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 2.8kW. Θα έρεη ελεξγεηαθή θιάζε ηνπιάρηζηνλ Β 
θαη ρσξεηηθφηεηα 7kg. Θα έρεη ελδεηθηηθή ιπρλία γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα 
δηαζέηεη πξνγξάκκαηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ξνχρσλ θαη επηπιένλ πξφγξακκα 
πξνζηαζίαο ηνπο απφ ην ηζαιάθσκα. Θα ιεηηνπξγεί, επίζεο, κε ζπκπχθλσζε αηκψλ.  
Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο: 600x630mmx670mm.(ΠxΒxΤ). 

 

ΜΖΥΑΝΖ ΚΟΠΖ ΦΧΝΗΟΤ (Κυδικόρ: 71) 

 Ηθαλφηεηα θνπήο 31ηκρ ησλ 12ρηι 

 Ηζρχο κνηέξ 370W / 220V 

 Υακειή ζηάζκε ζνξχβνπ 

 Ηθαλφηεηα θνπήο ζε θέηεο ςσκί ηνπ ηνζη θξαηδφια, ηζνπξέθη, θέηθ δηαζηάζεσλ 
έσο 37εθ 

 Γηαζηάζεηο: 55x80x78εθ. 

 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ (Κυδικόρ: 72) 

Ζιεθηξηθή ζθνχπα γηα πγξφ θαη ζηεξεφ θαζάξηζκα, αζφξπβε, ηεπφδηην λεξνχ: απφ PCV: 
7lt, πάληλε ζαθνχια, αληηπαξαζηηηθή, θαιψδην 10m απηνκαδεπφκελν, ζσιήλαο 
αλαξξφθεζεο:3m, 2 ηαρχηεηεο κε δηαθφπηε ON/OFF, ζπλνιηθήο ηζρχνο: 1600W/ 220V, 
αληιία πιχζεσο( ςεθαζκνχ), θνκπιέ κε εμαξηήκαηα πιχζεο. 

 

ΒΡΑΣΖΡΑ (Κυδικόρ: 73) 

 Υσξεηηθφηεηνο 1,6 ιίηξσλ. 

 Απηφκαηε απνζχλδεζε. 

 Πξνζηαζία ππεξζέξκαλζεο. 

 Ηζρχο 2400 W κε θξπθή αληίζηαζε. 

 

ΠΟΛΤΚΑΦΔΣΗΔΡΑ (Κυδικόρ: 74) 

Καθεηηέξα κε ρξήζε θάςνπιαο γηα κεγάιε πνηθηιία δεζηψλ ξνθεκάησλ. Γηαζέηεη θίιηξν 

λεξνχ κε ςεθηαθή έλδεημε αιιαγήο. 

 

ΣΟΣΗΔΡΑ (Κυδικόρ: 75) 

Θα έρεη ηζρχ 1700 W. Θα έρεη αληηθνιιεηηθέο, απνζπψκελεο πιάθεο, ξπζκηδφκελν 

ζεξκνζηάηε, ηνπιάρηζηνλ 3 ζέζεηο ςεζίκαηνο θαη ρσξεηηθφηεηα ηεζζάξσλ ζέζεσλ ηνζη. 

 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΣΗΑ (Κυδικόρ: 76) 

Πιήξσο αλνμείδσηε ειεθηξηθή εζηία 2 ζέζεσλ καγεηξέκαηνο 1000 θαη 1500 watt. 

 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ (Κυδικόρ: 77) 

Θα είλαη ηειεφξαζε κε ηερλνινγία LCD, έγρξσκε νζφλε δηακέηξνπ 42 inches, ηχπνπ 
16:9 κε βάζε ηνπνζέηεζεο επηηνίρηα θαη επηηξαπέδηα. Θα έρεη αλάιπζε 1920X1080 
pixels, θσηεηλφηεηα 400 cd/m2 θαη ιφγν αληίζεζεο 500:1. Θα θέξεη ςεθηαθφ δέθηε, 
εηζφδνπο scart, USB, HDMI, ζπλδέζεηο εηζφδνπ θαη εμφδνπ audio-video, ζχλδεζε κε 
PC, ζχζηεκα ήρνπ Dolby Digital, ελζσκαησκέλα ερεία 2Υ10W (RMS) θαη Wi-Fi. 
Απεπζείαο αλαπαξαγσγή video, θσηνγξαθηψλ θαη κνπζηθήο κε ηε ζχλδεζε ελφο USB 



stick απεπζείαο ζηελ ηειεφξαζε  

 

ΦΟΡΖΣΟ CD PLAYER (Κυδικόρ: 78) 

 Πεγέο: CD, CD-R/RW, MP3 (CD-R/RW), ξαδηφθσλν, θαζεηφθσλν 

 Φεθηαθφο ξαδηνθσληθφο δέθηεο κε κλήκε 20 ζηαζκψλ FM θαη 10 ΑΜ 

 Μεηαηξνπέαο 1-bit D/A 

 χζηεκα Hyper-Bass 

 Πξνγξακκαηηζκφο (20 θνκκάηηα)/ Σπραία αλαπαξαγσγή / Δπαλάιεςε) 

 Αλαπαξαγσγή εηζαγσγψλ (Μφλν CD) 

 Δκθάληζε θεηκέλνπ MP3 

 πγρξνληζκέλε ερνγξάθεζε απφ CD 

 Σειερεηξηζηήξην 

 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΑΣΜΟΗΓΔΡΟ (Κυδικόρ: 79) 

H νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2200 W. Θα έρεη ξπζκηδφκελε ξνή αηκνχ 

0-35g/min θαη εθηφμεπζε έμηξα αηκνχ 90 g/min. Θα θέξεη αλνμείδσηε ή θεξακηθή πιάθα. 

Θα έρεη θάζεηε  εθηφμεπζε αηκνχ. Θα δηαζέηεη ζχζηεκα drip stop (ζχζηεκα απνθπγήο 

ζηαμίκαηνο φηαλ ην ζίδεξν δελ έρεη δεζηαζεί θαιά). Θα έρεη κφληκν αληηαιθαιηθφ θίιηξν 

θαη ζχζηεκα απηφκαηνπ θαζαξηζκνχ.  

 

ΠΡΔΑ ΗΓΔΡΧΜΑΣΟ (Κυδικόρ: 80) 

Θα είλαη πξέζα ζηδεξψκαηνο κε αηκφ ζην θάησ ηκήκα ηνπο, νηθηαθνχ ηχπνπ, ηζρχνο 

2.200W, παξαγσγή αηκνχ 100 gr/min. Θα έρεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αζθαιείαο, θίιηξν 

λεξνχ. 

 

ΜΗΚΡΟΦΧΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (Κυδικόρ: 81) 

Θα απνηειείηαη απφ: 
Δληζρπηή  
Ο εληζρπηήο ζα έρεη ηζρχ 60Wrms @ 100V & 4 έσο 16Χ. Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 3 
εηζφδνπο κηθξνθψλνπ κε βχζκαηα XLR ( balanced) θαη 3 Aux (ζηέξεν-εηζφδνπο 
ζήκαηνο line)  γηα CD-Mp3 player, Ραδηνθσληθφ Γέθηε (Tuner) & Καζεηφθσλν (tape 
deck). Όιεο νη είζνδνη κηθξνθψλνπ ζα δηαζέηνπλ δηαθφπηε phantom  κε επηινγή on-off 
γηα ηελ ηξνθνδνζία ζε ππθλσηηθά κηθξφθσλα.Θα έρεη θακπχιε απφθξηζεο 50-20000Ζz 
±3Db. Ζ αξκνληθή παξακφξθσζε απφ νπνηαδήπνηε είζνδν ζηελ ηειηθή έμνδν ζα είλαη 
κηθξφηεξε απφ 2% ζε πιήξε ηζρχ ζην 1 KHz. Ο ιφγνο ζήκαηνο πξνο ηνλ ζφξπβν ζηε 
κέγηζηε ξχζκηζε εληάζεσο (maximum volume control) ζα είλαη ειάρηζηα (minimum): 

 γηα ηηο εηζφδνπο κηθξνθψλνπ -60dB &   

 γηα ηηο εηζφδνπο aux(line)-76dB. 

Θα έρεη ξπζκηζηηθά ηφλνπ bass & treble. Θα έρεη ελδεηθηηθά ιεηηνπξγίαο νn – νff , γηα ηελ 
ζηάζκε εμφδνπ,  θαη γηα ηελ   ελεξγνπνίεζε ησλ ερείσλ. 
Θα έρεη δηαζηάζεηο γηα λα ηνπνζεηείηαη ζε κεηαιιηθφ ηθξίσκα 19΄΄ ή flight case. 
Θα ιεηηνπξγεί κε ηάζε 230 V/50Hz 
Θα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 2008 ελψ ε ζπζθεπή ζα 
δηαζέηεη CE. 
CD-Mp3 PLAYER    
Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 1 stereo έμνδν ζήκαηνο (line), ζα αλαπαξάγεη CD, CD-R, CD-
RW θαη κνπζηθά αξρεία mp3. Θα έρεη θακπχιε απφθξηζεο 20-20000Ζz ±1dB. Θα έρεη 
αξκνληθή παξακφξθσζε κηθξφηεξε απφ 0,01%. O ιφγνο ζήκαηνο πξνο ηνλ ζφξπβν ζα 
είλαη -90dB. Θα έρεη δηαζηάζεηο 1U γηα λα ηνπνζεηείηαη ζε κεηαιιηθφ ηθξίσκα 19΄΄ ή 
κεηαθεξφκελε ζήθε (flight case). Θα ιεηηνπξγεί κε ηάζε 230 V/50Hz. 
Θα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πνπ ζα δηαζέηεη δηαζέηεη CE. 
Ραδηνθσληθφ Γέθηε (Tuner) AΜ-FΜ    



Θα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ιήςεο ζηα ΑΜ-FM. Θα έρεη δπλαηφηεηα γηα απνκλεκφλεπζε 20 
ζηαζκψλ. Θα έρεη ηνπιάρηζηνλ 1 stereo & 1 mono έμνδν γηα ζχλδεζε κε ην ππφινηπν 
ζχζηεκα. Θα έρεη ελδεηθηηθά ιεηηνπξγίαο νn – νff , γηα ηελ ζηάζκε εμφδνπ,  θαη γηα ηελ   
ελεξγνπνίεζε ησλ ερείσλ. Θα έρεη δηαζηάζεηο γηα λα ηνπνζεηείηαη ζε κεηαιιηθφ ηθξίσκα 
19΄΄ ή κεηαθεξφκελε ζήθε (flight case). Θα ιεηηνπξγεί κε ηάζε 230 V/50Hz. Θα είλαη 
γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πνπ ζα δηαζέηεη ISO 2008 ελψ ε ζπζθεπή ζα δηαζέηεη 
CE. 
Αζχξκαην ζεη κηθξνθψλνπ ρεηξφο ζηα UHF 
Σν ζχζηεκα ζα είλαη πιήξεο θαη ζα απνηειείηαη απφ 1 δέθηε κε ελζσκαησκέλεο ηηο 2 
θεξαίεο ιήςεο, θαη έλα πνκπφ πνπ ζα είλαη ην κηθξφθσλν ρεηξφο. Σν ζχζηεκα ζα 
ιεηηνπξγεί ζηα UHF απφ ηνπο 660-865ΜΖz (έμσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ UHF ηειενπηηθψλ 
ζηαζκψλ (TV channels)) θαη ζα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα γηα επηινγή 3 ζπρλνηήησλ 
ιεηηνπξγίαο. Ο πνκπφο ζα ιεηηνπξγεί κε 1 κπαηαξία ηχπνπ ΑΑ θαη ζα έρεη δπλαηφηεαηα 
ηνπιάρηζηνλ 25 σξψλ ιεηηνπξγίαο κε κπαηαξία ησλ 2200mAh. πλνιηθά ην ζχζηεκα ζα 
έρεη: 

 Κακπχιε απφθξηζεο 35-20000Hz o δέθηεο & 65-20000Ζz ν πνκπφο ρεηξφο 

 Αξκνληθή παξακφξθσζε ( πνκπφο & δέθηεο) 0,8% 

 Λφγν ζήκαηνο πξνο ζφξπβν ( πνκπφο & δέθηεο) -110dB(Α) 

 Ο πνκπφο ζα έρεη ηζρχ εθπνκπήο 10mW (ERP) 

 Ο δέθηεο ζα δηαζέηεη έμνδν Balanced κε βχζκα 3pin XLR male & unbalanced κε 
βχζκα ηχπνπ JACK TS ¼’’ 

εη ερείσλ  
Σα ερεία ζα είλαη 2 δξφκσλ 2 κεγαθψλσλ κε woofer 5’’ θαη tweeter 1’’ κε θφξηηζε ηχπνπ 
θφξλαο. Θα έρνπλ θακπχιε απφθξηζεο 80-20000Ζz. Θα έρνπλ επαηζζεζία 90dB/w/m. 
Θα δηαζέηνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ελζσκαησκέλν εξγνζηαζηαθφ κεηαζρεκαηηζηή 70-
100V κε επηινγέα ηεο ηζρχνο ιεηηνπξγίαο ζηα 30-15-10 W. Θα είλαη απηνζηήξηθηα θαη ζα 
εκπεξηέρνπλ ηελ εξγνζηαζηαθή επίηνηρε βάζε ζηήξημεο ηνπο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη 
ην κέγηζην 165mm (Βάζνο) x 265mm (Ύςνο) x165mm (Πιάηνο).Σν βάξνο θαζελφο 
ερείνπ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 3,7 kg καδί κε ηελ επίηνηρε βάζε.  
Πιαζηηθή ζήθε 

Θα είλαη απφ πνιπνπξεζάλε, ηχπνπ flight-case πιάηνπο 19’’, κε χςνο 6 units, γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε θαη θχιαμε  ησλ κεραλεκάησλ (εθηφο ησλ ερείσλ) θαη ηελ εχθνιε 
κεηαθνξά ηνπο. 

 

ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΣΖ (Κυδικόρ: 82) 

Θα πιαζηηθνπνηεί έγγξαθα κεγέζνπο έσο θαη Α3. Θα έρεη πάρνο κέγηζηεο 
πιαζηηθνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ 125κm θαη ηαρχηεηα πιαζηηθνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ 
300mm/min. Θα έρεη νλνκαζηηθή ηζρχ 500W θαη ε ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα είλαη 220-
240V. O κέγηζηνο ρξφλνο πξνζέξκαλζήο ηνπ ζα είλαη 5 min. Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο: 
480X150X85 mm (ΜxΠxΤ) 

 
ΜΖΥΑΝΖ ΠΗΡΑΛ (Κυδικόρ: 83) 
Μεραλή ζπηξάι γξαθείνπ. 
Υαξαθηεξηζηηθά: 

 Μέγηζηε δπλαηφηεηα δηάηξεζεο : 20 θχιια 80gr 

 Μέγηζηε δπλαηφηεηα Βηβιηνδεζίαο: 450 θχιια 80gr 

 Σχπνο ζπηξάι: πιαζηηθφ 

 Μέγηζην κέγεζνο ζπηξάι: 50mm 

 Μεηαιιηθή θαηαζθεπή (ζθειεηφο απφ αινπκίλην) 

 Μεγάινο ζε ρσξεηηθφηεηα θάδνο απνξξηκάησλ 

 Γηαζηάζεηο : 30,0 x 38,0 x 23,0 εθ. 

 

ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΖ (Κυδικόρ: 84) 

Υαξαθηεξηζηηθά Αξηζκνκεραλήο: 



 12-ςεθίσλ EXTRA BIG LC νζφλε. 

 Γχν ηξφπνη ιεηηνπξγίαο (κε ειηαθή θφξηηζε ή κε κπαηαξία). 

 Μεηαιιηθφ θάιπκκα. 

 σζηή αληηκεηψπηζε ζε δηάθνξεο ηαπηφρξνλεο πιεθηξνινγήζεηο (key rollover). 

 Γηαζηάζεηο (Τ x Π x Μ): 36 x 126 x 175mm. 
Λεηηνπξγίεο: 

 Τπνινγηζκνί Πνζνζηνχ. 

 Μεηαηξνπή Δπξψ. 

 Αλεμάξηεηε κλήκε. 

 Γηαρσξηζκφο αξηζκνχ αλά 3 ςεθία. 

 Μλήκε γεληθνχ ζπλφινπ (GT). 

 Γεθαδηθή επηινγή (0,1,2,3,4, ADD2). 

 Πιήθηξα 5/4, Cut, rollover. 

 Πιήθηξν δηπινχ κεδεληθνχ.  
 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ ΑΤΡΜΑΣΔ (Κυδικόρ: 85) 

Οη ζπζθεπέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζηα πθηζηάκελα ηειεπηθνηλσληαθά 
δίθηπα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηεο ρψξαο εθνδηαζκέλεο κε ηα θαηάιιεια πξσηφθνιια 
επηθνηλσλίαο (εγθξίζεηο ΟΣΔ). 
Οη βάζεηο ησλ ζπζθεπψλ λα ζπλδένληαη κε δηζχξκαηε ηειεθσληθή γξακκή ζχκθσλα κε 
ηα πθηζηάκελα πξφηππα ηεο ρψξαο. 
Μπαηαξία κε απηνλνκία γηα ρξφλν αλακνλήο ηνπιάρηζηνλ 180 ψξεο θαη ρξφλν νκηιίαο 
ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο. Δκβέιεηα ζήκαηνο ζε εμσηεξηθφ ρψξν ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξα. 

 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ ΔΝΤΡΜΑΣΔ (Κυδικόρ: 86) 
Οη ζπζθεπέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζηα πθηζηάκελα ηειεπηθνηλσληαθά 
δίθηπα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηεο ρψξαο εθνδηαζκέλεο κε ηα θαηάιιεια πξσηφθνιια 
επηθνηλσλίαο (εγθξίζεηο ΟΣΔ). 
Οη ζπζθεπέο λα ζπλδένληαη κε δηζχξκαηε ηειεθσληθή γξακκή ζχκθσλα κε ηα 
πθηζηάκελα πξφηππα ηεο ρψξαο. 
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ΦΖΦΗΑΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ (Κυδικόρ: 87) 
Θα έρεη αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 10 megapixels. Ζ κέγηζηε αλάιπζή ηεο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 3600 x 2700 pixels. Θα έρεη επξπγψλην θαθφ, νπηηθφ δνπκ ηνπιάρηζηνλ 5x 
θαη ςεθηαθφ 4x. Ζ νζφλε ζα είλαη 3,0’’ κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 230000 pixels. Θα έρεη 
δπλαηφηεηα εγγξαθήο βίληεν κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 640 x 480 pixels. Θα δηαζέηεη 
ζηαζεξνπνηεηή εηθφλαο. Ζ κλήκε ηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16Gb. Σν κέζν εγγξαθήο ζα 
είλαη θάξηα κλήκεο. Θα έρεη εμσηεξηθή ζχλδεζε USB. 
 
ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ (Κυδικόρ: 88) 
Θα είλαη εκπξφζζηαο πξνβνιήο, κε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο ζε ζηαζεξφ ζεκείν ηνπ 
ηνίρνπ. Θα έρεη νλνκαζηηθή δηαγψλην ≥ 76’’. Ζ αλάιπζε ηεο ελεξγνχ πεξηνρήο ηνπ ζα 
είλαη ≥ 4000 x 4000. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα γίλεηαη κε ρξήζε ελεξγνχ γξαθίδαο ή κε ην 
δάθηπιν ή κε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν θαη δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ηελ άκεζε 
πξφζπησζε ειηαθνχ θσηφο ή ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ. Θα έρεη ηδηαίηεξα ζθιεξή θαη 
αλζεθηηθή επηθάλεηα, θαηάιιειε γηα ρξήζε καξθαδφξσλ ιεπθνχ πίλαθα (dry-erase 
markers) θαη ρξήζε καξθαδφξσλ πίλαθα ζεκεηψζεσλ (flip chart markers). Ο 
θαζαξηζκφο ηεο ζα γίλεηαη κε ζηεγλφ παλί ή λεξφ. Ζ επηθνηλσλία ηνπ πίλαθα κε 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζα γίλεηαη κέζσ γξαθίδαο κε ρξήζε θαηάιιεινπ πξσηνθφιινπ 
(πρ Bluetooth) θαζψο θαη κέζσ ζχξαο USB. Θα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα 
θαη θαιψδηα γηα ηε δηαζχλδεζε, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. Θα έρεη ηάζε 
ιεηηνπξγίαο 220-240V/50Ζz. 

Μαδί κε ηνλ πίλαθα ζα παξαδίδνληαη: 

 νη ηειεπηαίεο εθδφζεηο ησλ απαξαίηεησλ αξρείσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 
(νδεγνί ζπζθεπψλ θ.ιπ.), ζε ειεθηξνληθφ κέζν (π.ρ. CD, DVD) 

 ηα ειιεληθά εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ηα 
αληίζηνηρα ηνπ ζπλνδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή 
(π.ρ. CD, DVD). 
 
Βάζε ηήξημεο Βηληενπξνβνιέα 
Θα είλαη θαηάιιειε γηα αλάξηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηληενπξνβνιέα είηε απφ ηελ 
νξνθή είηε απφ ηνλ ηνίρν θαη ζα αληέρεη ην βάξνο ηνπ. ε πεξίπησζε ζηήξημήο απφ ηελ 
νξνθή ζα παξέρεηαη ε ξπζκηδφκελε απφζηαζή ηνπ απφ απηήλ γηα ηνπνζέηεζε ζε 
αίζνπζεο κε δηαθνξεηηθφ χςνο. Θα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θιίζεο θαη ηεο 
πεξηζηξνθήο ηνπ, γηα επίηεπμε ζσζηήο γσλίαο πξνβνιήο ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Θα 
θέξεη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα εγθαηάζηαζε βάζεο ζηήξημεο βηληενπξνβνιέα. 
 
Λνγηζκηθφ 
Σν ινγηζκηθφ ζα έρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο:  

 Γεκηνπξγία λέαο ζειίδαο,  δηαγξαθή, κεηαθίλεζε ζειίδαο, κεηάβαζε ζε  
επφκελε/πξνεγνχκελε/επηιεγκέλε ζειίδα 

 Γπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο δηπινχ-θιηθ, δεμηνχ-θιηθ πνληηθνχ 

 Γπλαηφηεηα drag and drop, αληηγξαθήο–απνθνπήο–επηθφιιεζεο, 
πεξηζηξνθήο, αιιαγήο κεγέζνπο, δηαγξαθήο, νκαδνπνίεζεο αληηθεηκέλσλ 

 Δπηινγή ρξψκαηνο, πάρνπο, ζηπι(ζπλερφκελε, δηαθεθνκκέλε θ.ιπ.) 
γξακκήο, επηινγή είδνπο γξαθίδαο (κνιχβη, πηλέιν θ.ιπ.), επηινγή κεγέζνπο «γφκαο». 

 πιινγή κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα, επηινγή ρξψκαηνο, εθέ γεκίζκαηνο 
ζρήκαηνο  

 Γεκηνπξγία πίλαθα θεηκέλνπ, ππέξζεζε γξακκψλ, ζρεκάησλ θ.ιπ. ζε 
ηξίηεο εθαξκνγέο (annotation) 

 Δηθνληθφ πιεθηξνιφγην κε ππνζηήξημε ειιεληθψλ (ειιεληθνί ραξαθηήξεο 
ζε πιήθηξα φηαλ γίλεηαη πιεθηξνιφγεζε ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ), κε δηακφξθσζε 
θεηκέλνπ πνπ εηζάγεηαη απφ απηφ (γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο, ρξψκα, εθέ θ.ιπ.)  

 Απνζήθεπζε πεξηερνκέλνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζε αξρείν εηθφλαο 

 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ αξρεία: Microsoft Office (.doc, .xls, .ppt), 
Δηθφλαο, Βίληεν - Μεγέζπλζε/ζκίθξπλζε πεξηερνκέλνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (zoom in – 
zoom out) 



 Διιεληθή δηεπαθή ρξήζηε (ειιεληθά κελνχ, κελχκαηα, βνήζεηα θ.ιπ.) 

 Δγθαηάζηαζε ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα MS Windows XP/Vista/7/8 & 
Linux.  

 Αδεηα ρξήζεο, πνπ ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
Θα έρεη ζήκαλζε CE πνπ ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξντφληνο θαη πηζηνπνηεηηθφ ISO 
9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ θαηαζθεπή δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 
Θα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ηνπ, 
πνπ ζα πξνζθέξεηαη απφ ηνλ εηζαγσγέα/πξνκεζεπηή ηνπ. 
 
ΒΗΝΣΔΟΠΡΟΒΟΛΔΑ (PROJECTOR) (Κυδικόρ: 89) 
Θα έρεη θσηεηλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 2000 ANSI lumens, νλνκαζηηθή ηζρχ θαλνληθήο 
ιεηηνπξγίαο 240W θαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (standby) κηθξφηεξε απφ 3W. Θα 
ππνζηεξίδεη αλαιχζεηο απφ VGA (640x480) έσο UXGA (1600 x 1200). Θα έρεη  
θαηαθφξπθε ξχζκηζε keystone ±200. H δηάξθεηα δσήο ηεο ιάκπαο, ζε θαλνληθή θαη 
νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3000 θαη 4000 h αληίζηνηρα. Θα έρεη 
ηξνθνδνζία 100-240 V ζηα 50-60 Hz. Σν επίπεδν ζνξχβνπ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία δελ 
ζα ππεξβαίλ85εη ηα 37dB. Θα έρεη κέγεζνο εηθφλαο 40’’ έσο 300’’. Θα έρεη εηζφδνπο 
εηθφλαο 1xD-sub 15 αθίδσλ, 1xRCA, 1xS-Video, έμνδν εηθφλαο 1xD-sub 15 αθίδσλ, 
είζνδν θαη έμνδν ήρνπ απφ 1xstereo mini-jack . 
 
ΟΘΟΝΖ PROJECTOR (Κυδικόρ: 90) 
Θα είλαη νζφλε πξνβνιήο γηα ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν. Θα έρεη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 2x2m 
θαη βαζκφ αληαλάθιαζεο 1.1 Gain. Θα είλαη θαηάιιειε γηα παξνπζηάζεηο κε overhead 
θαη data projector θαζψο θαη γηα πξνβνιή βίληεν θαη slides. Θα δηαζέηεη εηδηθφ 
κεραληζκφ γηα εχθνιν δίπισκα.  
 
ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟ ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ (Κυδικόρ: 91) 
Οη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην κεράλεκα είλαη νη αθφινπζεο: 

 Σν κεράλεκα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην, ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, 
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards θαη λα έρεη πηζηνπνίεζε CE γηα 
ηελ ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα πεξηβάιινληνο φζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθή 
ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην ζφξπβν, ηελ αζθαιή απνζήθεπζε 
θαηαινίπσλ, ηνλ ηνληζκφ, ηελ εθπνκπή επηθηλδχλσλ αθηηλνβνιηψλ θαη ηα πιηθά 
θαηαζθεπήο ηνπ ηπκπάλνπ. Με δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο λα 
βεβαηψλεηαη φηη είλαη ην ηειεπηαίν κνληέιν ηεο ζεηξάο ηνπ ζε θπθινθνξία ζηελ 
Διιεληθή αγνξά, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο, θαζψο θαη λα κελ είλαη 
αλαθαηαζθεπαζκέλν κε εμαξηήκαηα, πξνεξρφκελα απφ δεχηεξε επεμεξγαζία.  

 Ζ κέγηζηε κεληαία παξαγσγηθή ηθαλφηεηα (maximum monthly volume) ηνπ 
κεραλήκαηνο λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) 
θσηναληηγξάθσλ θαη ε πξνηεηλφκελε κέζε κεληαία παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 
(average recommended monthly volume) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ νρηψ ρηιηάδσλ 
(8.000) θσηναληηγξάθσλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο λα βεβαηψλνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 

 Σαρχηεηα θσηναληηγξαθήο (copy speed): Σν κεράλεκα λα έρεη ηαρχηεηα 
παξαγσγήο ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) θσηναληηγξάθσλ Α4 αλά ιεπηφ.  

 Ζ θσηναληηγξαθή λα επηηπγράλεηαη κε αλάιπζε (copy resolution) ηνπιάρηζηνλ 
εμαθφζηα επί εμαθφζηα (600x600) dpi (ζηε δεηνχκελε ηαρχηεηα παξαγσγήο)  θαη 
ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηνπο πελήληα έμη (256) δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη.  

 Μέγεζνο ραξηηνχ θσηναληηγξαθήο (copy sizes): Να παξάγεη αληίγξαθα 
δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Α5, A4 θαη Α3.  

 Να δηαζέηεη by pass ραξηηνχ ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) θχιισλ ην νπνίν λα 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηξνθνδνζία εηδηθψλ θχιισλ (δηαθάλεηεο, 
ρνληξφ ραξηί θιπ). 

 Να ηξνθνδνηείηαη κε ραξηί απφ δχν (2) θαζέηεο ηνπιάρηζηνλ (εθηφο ηνπ by pass), 
πνπ δίδνπλ ζην κεράλεκα ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ρηιίσλ (1.000) θχιισλ 
ηνπιάρηζηνλ. Οη ελ ιφγσ θαζέηεο λα δέρνληαη ραξηηά δηαζηάζεσλ ησλ δεηνχκελσλ 



δηαζηάζεσλ θαη λα είλαη ξπζκηδφκελνπ κεγέζνπο ππνδνρήο ραξηηψλ. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα αληηγξαθήο δηπιήο φςεο (duplex unit). 

 Να έρεη απηφκαην ηξνθνδφηε θαη αλαζηξνθέα πξσηνηχπσλ (ADRF) ηνπιάρηζηνλ 
πελήληα (50) θχιισλ. 

 Να αληηγξάθεη θαη ζε δηαθάλεηεο, απηνθφιιεηεο εηηθέηεο θαη ζε ραξηί βάξνπο 
εμήληα κε εθαηφλ ηξηάληα (60-130) gr/m2 πεξίπνπ. Γηα θσηναληίγξαθα κέζσ 
θαζεηψλ ην βάξνο ηνπ ραξηηνχ ζα είλαη νγδφληα (80) gr/m2 πεξίπνπ. 

 Να έρεη ρξφλν πξνζέξκαλζεο κέρξη θαη ζαξάληα πέληε (45) δεπηεξφιεπηα (warm 
up time). 

 Να έρεη ρξφλν πξψηνπ αληηγξάθνπ κέρξη θαη νθηψ (8) δεπηεξφιεπηα (time to first 
copy). 

 Να δηαζέηεη πίλαθα ιεηηνπξγηψλ θαη ρεηξηζκνχ κε φια ηα απαξαίηεηα πιήθηξα θαη 
θσηεηλέο ελδείμεηο  κε απεηθφληζε ησλ ζεκείσλ εκπινθήο ηνπ ραξηηνχ, έιιεηςεο 
αλαισζίκσλ πιηθψλ θιπ., θαζψο θαη λα δηαζέηεη νζφλε αθήο (touch screen). 

 Να δηαζέηεη κελνχ ιεηηνπξγηψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Να έρεη πιεθηξνιφγην κε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ αξηζκεηηθά πιήθηξα, ζηα νπνία λα 
πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ηα ςεθία απφ ην 0 έσο θαη ην 9. Να δηαζέηεη 
δπλαηφηεηα πξνεπηινγήο θσηναληηγξάθσλ κε ηελ νπνία ζα είλαη δπλαηφ λα 
παξαρζνχλ εψο θαη ελληαθφζηα ελελήληα ελλέα (999) θσηναληίγξαθα. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζκηθξχλζεσλ θαη δχν (2) κεγεζχλζεσλ 
θαζψο θαη zoom ζε εχξνο ηνπιάρηζηνλ πελήληα κε δηαθφζηα (50 – 200)%. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο θσηεηλφηεηαο. 

 Να δηαζέηεη νπηηθφ κεηξεηή (counter) έμη (6) ςεθίσλ ηνπιάρηζηνλ. 

 Nα δηαζέηεη θσδηθνχο πξφζβαζεο. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (Energy Saver Mode) φηαλ δελ 
ιεηηνπξγεί.  

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο επηινγήο θαζέηαο (Αutomatic Paper Selection) 
θαη ζχζηεκα απηφκαηεο επηινγήο ιφγνπ αλαπαξαγσγήο (Automatic Magnification 
Selection). 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα θσηναληηγξαθήο απφ βηβιία (book copy).  

 Να δηαζέηεη ειεθηξνληθή ζειηδνπνίεζε (electronic sorting), ρσξίο λα απαηηείηαη θαη 
δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ζεη. 

 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζάξσζεο (scanner) ζε θνκπηνχηεξ. 

 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία εθηππσηή (ζχλδεζε κε θνκπηνχηεξ).  

 Να δηαζέηεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ εμήληα ηέζζεξα (64) ΜΒ.  

 Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220/230V ζπρλφηεηαο 50/60Hz ρσξίο αλάγθε εηδηθήο 
εγθαηάζηαζεο. 

 Να κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ νη ζπζθεπέο ζε ζπλζήθεο κε θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ, 
ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

 Σν κεράλεκα λα πξνζθέξεηαη κε  θαηάιιειε βάζε ε νπνία λα είλαη ζηηβαξήο 
θαηαζθεπήο, θαιαίζζεηε, ηξνρήιαηε θαη λα δηαζέηεη ρψξν απνζήθεπζεο ηνπ 
ραξηηνχ (εξκάξην).  

 Κάζε κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ απφ πιήξσο αλαιπηηθά 
θαη νξζά κεηαθξαζκέλα εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα, θαζψο θαη έλα set αλαισζίκσλ θαη έλα παθέην ραξηί Α4 πεληαθνζίσλ 
(500) θχιισλ. Ζ δαπάλε ηνπ πξψηνπ απηνχ set αλαισζίκσλ θαη ηνπ ραξηηνχ ζα 
βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

 
ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟ ΔΓΥΡΧΜΟ (Κυδικόρ: 92) 
Οη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην κεράλεκα είλαη νη αθφινπζεο: 

 Σν κεράλεκα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην, ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, 
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards θαη λα έρεη πηζηνπνίεζε CE γηα 
ηελ ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα πεξηβάιινληνο φζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθή 
ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην ζφξπβν, ηελ αζθαιή απνζήθεπζε 
θαηαινίπσλ, ηνλ ηνληζκφ, ηελ εθπνκπή επηθηλδχλσλ αθηηλνβνιηψλ θαη ηα πιηθά 
θαηαζθεπήο ηνπ ηπκπάλνπ. Με δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο λα 



βεβαηψλεηαη φηη είλαη ην ηειεπηαίν κνληέιν ηεο ζεηξάο ηνπ ζε θπθινθνξία ζηελ 
Διιεληθή αγνξά, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο, θαζψο θαη λα κελ είλαη 
αλαθαηαζθεπαζκέλν κε εμαξηήκαηα, πξνεξρφκελα απφ δεχηεξε επεμεξγαζία.  

 Ζ κέγηζηε κεληαία παξαγσγηθή ηθαλφηεηα (maximum monthly volume) ηνπ 
κεραλήκαηνο λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ εβδνκήληα ρηιηάδσλ (70.000) 
θσηναληηγξάθσλ θαη ε πξνηεηλφκελε κέζε κεληαία παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 
(average recommended monthly volume) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρηιηάδσλ 
(20.000) θσηναληηγξάθσλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο λα βεβαηψλνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 

 Σαρχηεηα θσηναληηγξαθήο (copy speed): Σν κεράλεκα λα έρεη ηαρχηεηα 
παξαγσγήο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) θσηναληηγξάθσλ Α4 θαη δεθαηξηψλ (13) Α3 
αλά ιεπηφ (έγρξσκα θαη αζπξφκαπξα).  

 Ζ θσηναληηγξαθή λα επηηπγράλεηαη κε αλάιπζε (copy resolution) ηνπιάρηζηνλ 
εμαθφζηα επί εμαθφζηα (600x600) dpi (ζηε δεηνχκελε ηαρχηεηα παξαγσγήο)  θαη 
ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηνπο πελήληα έμη (256) δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη.  

 Μέγεζνο ραξηηνχ θσηναληηγξαθήο (copy sizes): Να παξάγεη αληίγξαθα 
δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Α5, A4 θαη Α3.  

 Να δηαζέηεη by pass ραξηηνχ ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) θχιισλ ην νπνίν λα κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηξνθνδνζία εηδηθψλ θχιισλ (δηαθάλεηεο, ρνληξφ ραξηί 
θιπ). 

 Να ηξνθνδνηείηαη κε ραξηί απφ δχν (2) θαζέηεο ηνπιάρηζηνλ (εθηφο ηνπ by pass), 
πνπ δίδνπλ ζην κεράλεκα ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ρηιίσλ (1.000) θχιισλ 
ηνπιάρηζηνλ. Οη ελ ιφγσ θαζέηεο λα δέρνληαη ραξηηά δηαζηάζεσλ ησλ δεηνχκελσλ 
δηαζηάζεσλ θαη λα είλαη ξπζκηδφκελνπ κεγέζνπο ππνδνρήο ραξηηψλ. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα αληηγξαθήο δηπιήο φςεο (duplex unit). 

 Να έρεη απηφκαην ηξνθνδφηε θαη αλαζηξνθέα πξσηνηχπσλ (ADRF) ηνπιάρηζηνλ 
πελήληα (50) θχιισλ. 

 Να αληηγξάθεη θαη ζε δηαθάλεηεο, απηνθφιιεηεο εηηθέηεο θαη ζε ραξηί βάξνπο 
εμήληα κε εθαηφλ ηξηάληα (60-130) gr/m2 πεξίπνπ. Γηα θσηναληίγξαθα κέζσ 
θαζεηψλ ην βάξνο ηνπ ραξηηνχ ζα είλαη νγδφληα (80) gr/m2 πεξίπνπ. 

 Να έρεη ρξφλν πξνζέξκαλζεο κέρξη θαη ζαξάληα πέληε (45) δεπηεξφιεπηα (warm 
up time). 

 Να έρεη ρξφλν πξψηνπ αληηγξάθνπ κέρξη θαη επηά (7) δεπηεξφιεπηα γηα 
αζπξφκαπξν θαη ελλέα (9) γηα έγρξσκν (time to first copy). 

 Να δηαζέηεη πίλαθα ιεηηνπξγηψλ θαη ρεηξηζκνχ κε φια ηα απαξαίηεηα πιήθηξα θαη 
θσηεηλέο ελδείμεηο  κε απεηθφληζε ησλ ζεκείσλ εκπινθήο ηνπ ραξηηνχ, έιιεηςεο 
αλαισζίκσλ πιηθψλ θιπ., θαζψο θαη λα δηαζέηεη νζφλε αθήο (touch screen). 

 Να δηαζέηεη κελνχ ιεηηνπξγηψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Να έρεη πιεθηξνιφγην κε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ αξηζκεηηθά πιήθηξα, ζηα νπνία λα 
πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ηα ςεθία απφ ην 0 έσο θαη ην 9. Να δηαζέηεη 
δπλαηφηεηα πξνεπηινγήο θσηναληηγξάθσλ κε ηελ νπνία ζα είλαη δπλαηφ λα 
παξαρζνχλ εψο θαη ελληαθφζηα ελελήληα ελλέα (999) θσηναληίγξαθα. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζκηθξχλζεσλ θαη δχν (2) κεγεζχλζεσλ 
θαζψο θαη zoom ζε εχξνο ηνπιάρηζηνλ πελήληα κε δηαθφζηα (50 – 200)%. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο θσηεηλφηεηαο. 

 Να δηαζέηεη νπηηθφ κεηξεηή (counter) έμη (6) ςεθίσλ ηνπιάρηζηνλ. 

 Nα δηαζέηεη θσδηθνχο πξφζβαζεο. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (Energy Saver Mode) φηαλ δελ 
ιεηηνπξγεί.  

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο επηινγήο θαζέηαο (Αutomatic Paper Selection) 
θαη ζχζηεκα απηφκαηεο επηινγήο ιφγνπ αλαπαξαγσγήο (Automatic Magnification 
Selection). 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα θσηναληηγξαθήο απφ βηβιία (book copy).  

 Να δηαζέηεη ειεθηξνληθή ζειηδνπνίεζε (electronic sorting), ρσξίο λα απαηηείηαη θαη 
δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ζεη. 

 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζάξσζεο (scanner) ζε θνκπηνχηεξ. 



 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία εθηππσηή (ζχλδεζε κε θνκπηνχηεξ) κε αλάιπζε 1.800Υ600 
θαη 1.200Υ1.200 dpi.  

 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία FAX. 

 Να δηαζέηεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) GΒ.  

 Να δηαζέηεη ζθιεξφ δίζθν ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηα (200) GB. 

 Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220/230V ζπρλφηεηαο 50/60Hz ρσξίο αλάγθε εηδηθήο 
εγθαηάζηαζεο. 

 Να κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ νη ζπζθεπέο ζε ζπλζήθεο κε θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ, 
ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

 Σν κεράλεκα λα πξνζθέξεηαη κε  θαηάιιειε βάζε ε νπνία λα είλαη ζηηβαξήο 
θαηαζθεπήο, θαιαίζζεηε, ηξνρήιαηε θαη λα δηαζέηεη ρψξν απνζήθεπζεο ηνπ 
ραξηηνχ (εξκάξην).  

 Κάζε κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ απφ πιήξσο αλαιπηηθά 
θαη νξζά κεηαθξαζκέλα εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα, θαζψο θαη έλα set αλαισζίκσλ θαη έλα παθέην ραξηί Α4 πεληαθνζίσλ 
(500) θχιισλ. Ζ δαπάλε ηνπ πξψηνπ απηνχ set αλαισζίκσλ θαη ηνπ ραξηηνχ ζα 
βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

 



ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ (Κυδικόρ: 93) 

Απνηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, πιεθηξνιφγην, πνληίθη, νζφλε, ηα 

νπνία ππνρξεσηηθά ζα είλαη ηεο ίδηαο κάξθαο, θαη UPS κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Σύπορ κοςηιού Small Form Factor 

Δπεξεπγαζηήρ Intel i3-4130 (3.40GHz, 3MB) 

Chipset Intel H81 Express Chipset 

Μνήµη 
4GB (1x 4GB) DDR3 1600MHz 
Μέγηζηε κλήκε έσο 8GB 
2 ππνδνρέο κλήκεο  

κληπόρ Γίζκορ 500GB SATA III 7200 rpm 

Οπηικέρ μονάδερ DVD+/-RW slim (8x) 

Κάπηα γπαθικών Δλζσκαησκέλα γξαθηθά Intel HD Graphics 4600  

Γιαζύνδεζη δικηύος Δλζσκαησκέλν Realtek 10/100/1000  

Απιθμόρ ςποδοσών μονάδυν 
1 εζσηεξηθή 3,5" 
1 εμσηεξηθή 5,25" (slimline) 

Τποδοσέρ επέκηαζηρ 
1 PCIe x16 κηζνχ χςνπο 
1 PCIe x1 κηζνχ χςνπο 

Θύπερ 

6 εμσηεξηθέο ζχξεο USB 2.0 (2 εκπξφο, 4 πίζσ) 
2 εμσηεξηθέο ζχξεο USB 3.0 
1 RJ-45 
1 VGA 
1 Display Port 1.2 
Πξφζνςε: είζνδνο κηθξνθψλνπ, έμνδνο αθνπζηηθψλ 
Πίζσ κέξνο: είζνδνο κηθξνθψλνπ / είζνδνο ήρνπ, 
έμνδνο ήρνπ 

Ήσορ Δζσηεξηθφ επαγγεικαηηθφ ερείν  

Σποθοδοζία Μνλάδα ηξνθνδνηηθνχ 255 W 

Δγκαηεζηημένο λειηοςπγικό 
ζύζηημα 

Windows 7 Pro (64Bit) Διιεληθά 

Πληκηπολόγιο & Πονηίκι 

Πιεθηξνιφγην USB ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ 
κνλάδα 
Οπηηθφ πνληίθη USB ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ 
κνλάδα 

Γιαζηάζειρ (ΤxΠxΒ) 29,0 x 9,3 x 31,2 εθ. 

Δγγύηζη 5 σπόνια - Next Business Day (επιζκεςή ζηο σώπο ηος πελάηη ηην 
επόμενη επγάζιμη μέπα) 

Για ηην εγγύηζη απαιηείηαι να πποζκομιζηεί βεβαίυζη καηαζκεςαζηή. 

 

ΟΘΟΝΖ (Ίδηνο θαηαζθεπαζηήο κε ηελ κνλάδα Desktop παξαπάλσ) 

 

Μζγεθοσ οθόνησ 
19 ίντςεσ (μζγεκοσ προβαλλόμενθσ εικόνασ 19 ίντςεσ), 48,3 
εκ. 

Λόγοσ διαςτάςεων Ευρεία οκόνθ (16:10) 

Τφποσοθόνησ Ευρεία επίπεδθ οκόνθ 

Τφποσ οθόνησ, 
επιφάνεια 

TN (Twisted Nematic) 

Επικάλυψη οθόνησ Aντικαμβωτικι με ςκλθρι επίςτρωςθ 3H 

Βζλτιςτη ανάλυςη 1440 x 900 ςτα 60 Hz 

Λόγοσ αντίθεςησ 1000: 1 (τυπικι) 

Φωτεινότητα 250 cd/m² 



Χρόνοσ απόκριςησ 5 ms (από μαφρο ςε λευκό) 

Γωνία προβολήσ 160° (κατακόρυφθ) / 170° (οριηόντια) 

Υποςτήριξη χρωμάτων 
Χρωματικι γκάμα (τυπικι): 80% (CIE 1976)1 
Βάκοσ χρώματοσ: 16,7 εκατομμφρια χρώματα 

Pixel Pitch 0,284 χιλ. 

Τεχνολογία 
οπιςθοφωτιςμοφ 

LED 

Συνδεςιμότητα 
1 υποδοχι Digital Visual Interface (DVI-D) με HDCP 
1 υποδοχι Video Graphics Array (VGA) 
Έξοδοσ ήχου: 

VESA VESA (100 χιλ.) 

Αςφάλεια 
Υποδοχι κλειδαριάσ αςφαλείασ (θ κλειδαριά 
ςυρματόςχοινου πωλείται ξεχωριςτά) 
Αντικλεπτικι υποδοχι κλειδαριάσ ςτθ βάςθ (για τθν οκόνθ) 

Πληροφορίεσ 
κανονιςμϊν 

ENERGY STAR 5.2 
EPEAT Gold 
TCO Certified Displays 

Χρϊμα Μαφρο 

Εγγφηςη 3 χρόνια - On Site (επιςκευή ςτο χϊρο του πελάτη) 

 

UPS 

 

Καηηγοπία Line Interactive  

Παπεσόμενη Ηζσύρ (VA) 850 VA 

Παπεσόμενη Ηζσύρ 
(Watts) 

480 Watt 

Voltage 230 VAC 

Αςηονομία Μπαηαπίαρ 10-15 min 

Σύπορ Μπαηαπίαρ 12V/7AH 

Απιθμόρ Μπαηαπιών 1 

Θύπερ 
2 εμφδνπο Schuko, USB θαη πξνζηαζία ηειεθσληθήο 
γξακκήο 

Γιαζηάζειρ 278(D) x 100(W) x 143(H) mm 

Βάπορ 5.15 kg 

Δγγύηζη 2 σπόνια 

 

 

ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ LASER (Κυδικόρ: 94) 

Θα είλαη κεγέζνπο Α4 θαη ζα έρεη ιεηηνπξγίεο αληηγξαθηθνχ, εθηππσηή, ζαξσηή θαη FAX. 

Θα έρεη ηαρχηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο 15 ζει/ιεπηφ θαη έγρξσκεο 12 ζει/ ιεπηφ. 

Ζ αλάιπζε εθηχπσζεο ζα είλαη 1200 x 2400 dpi θαη ζάξσζεο 1200 x 1200 dpi. Ο 

κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ ζα είλαη 30000 ζειίδεο. Θα έρεη ζχλδεζε usb 2.0. Ο 

ηξνθνδφηεο ραξηηνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 θχιισλ.  

 



 

 

ΜΟΝΟΥΡΧΜΟ ΔΚΣΤΠΧΣΖ LASER (Κυδικόρ: 95) 

 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

Σεσνολογία 
εκηύπυζηρ 

Laser 

Σασύηηηα εκηύπυζηρ 

A4 καχξν: Έσο 30 ζει/ιεπηφ 
Δθηφο ηεο πξψηεο ζειίδαο καχξν: < 8 δεπη. (απφ 
εηνηκφηεηα) 
Ζ αθξηβήο ηαρχηεηα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ εθαξκνγή ινγηζκηθνχ, ην 
πξφγξακκα νδήγεζεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 
εγγξάθνπ. 

Δπεξεπγαζηήρ 266 MHz, Δπεμεξγαζηήο πξνζαξκνζκέλεο πξνηεξαηφηεηαο 

Μνήμη 16 MB, Υσξίο δπλαηφηεηα επέθηαζεο 

Ανάλςζη εκηύπυζηρ Έσο 600 x 600 dpi  

Ποιόηηηα εκηύπυζηρ 600 dpi 

Γλώζζερ εκηςπυηή Βάζεη host, UPD (HP PCL5e) 

Οικονομική εκηύπυζη Economode γηα εμνηθνλφκεζε γξαθίηε 

Γπαμμαηοζειπέρ 45 θιηκαθνχκελεο γξακκαηνζεηξέο TrueType 

Κύκλορ λειηοςπγίαρ 
(μηνιαίορ, Α4) 

Έσο 25.000 ζειίδεο 

ςνιζηώμενορ 
μηνιαίορ όγκορ 

σαπηιού 
500 έσο 2500 

Πεπιθώπια εκηύπυζηρ άλσ: 4 mm, αξηζηεξά: 4 mm, δεμηά: 4 mm, θάησ: 4 mm 

Γιασείπιζη μέζυν 

Γίζκορ 1 

Υυπηηικόηηηα θχιια: 50, θάθεινη: 5, δηαθάλεηεο: 75 

Βάπορ 60 έσο 163 g/m² (επζεία δίνδνο ραξηηνχ γηα εηδηθά κέζα) 

Μέγεθορ 
A4, A5, A6, B5,θάθεινη (C5, B5, DL). 76 x 127 έσο 
216 x 356 mm 

Γίζκορ 2 

Υυπηηικόηηηα θχιια: 250 

Βάπορ 60 έσο 120 g/m² (κε ρξήζε ηεο βαζηθήο ππνδνρήο εμφδνπ) 

Μέγεθορ A4, A5, A6, 105 x 148 έσο 216 x 356 mm 

Έξοδορ 
Φχιια: Έσο 150. Φάθεινη: Έσο 5. Γηαθάλεηεο: Έσο 75· 
Γίζθνο ζπιινγήο 150 θχιισλ 

Δκηύπυζη διπλήρ 
ότευρ: 

Υεηξνθίλεηε (παξέρεηαη ππνζηήξημε πξνγξάκκαηνο 
νδήγεζεο) 

Σύποι μέζυν 
Υαξηί (bond, ειαθξχ, βαξχ, απιφ, αλαθπθισκέλν, ζθιεξφ), 
θάθεινη, εηηθέηεο, ραξηφλη, δηαθάλεηεο, βαξηά κέζα 

Γιαζύνδεζη και 
ζςνδεζιμόηηηα 

Hi-Speed USB 2.0, παξάιιειε ζχξα ζπκβαηή κε IEEE 
1284., Πξναηξεηηθή: Γηαθνκηζηήο εθηχπσζεο IPv4/IPv6 HP 
Jetdirect en1700, δηαθνκηζηήο εθηχπσζεο Fast Ethernet HP 
Jetdirect en3700, δηαθνκηζηήο αζχξκαηεο εθηχπσζεο 
HP Jetdirect ew2400 802.11g, θηη αλαβάζκηζεο αζχξκαηεο 
εθηχπσζεο HP, πξνζαξκνγέαο εθηχπσζεο δηθηχνπ 
USB HP 

ςμβαηόηηηα 
λειηοςπγικών 
ζςζηημάηυν 

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 
Professional x64, Server 2003, NT 4.0 
(πξφγξακκα νδήγεζεο PCL5 κφλν ζην web). Windows 



Vista®, x64. Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5. Linux. 
UNIX 

Δλάσιζηερ απαιηήζειρ 
ζςζηήμαηορ 

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, 
Server 2003: 512 MB RAM, 350 MB δηαζέζηκνο 
ρψξνο ζηνλ ζθιεξφ δίζθν. Windows Vista®, 32/64: 512 MB 
RAM, 350 MB δηαζέζηκνο ρψξνο ζηνλ ζθιεξφ 
δίζθν, κνλάδα CD-ROM, ζχξα USB., Mac OS X v10.3.9, 
v10.4.3, v10.5, 128 MB RAM ηνπιάρηζηνλ 
(ζπληζηάηαη 256 MB), 150 MB δηαζέζηκνο ρψξνο ζηνλ 
ζθιεξφ δίζθν 

Λογιζμικό 

Λνγηζκηθφ εθηππσηή ΖΡ ζε CD-ROM: πξφγξακκα 
εγθαηάζηαζεο/θαηάξγεζεο εγθαηάζηαζεο, πξνγξάκκαηα 
νδήγεζεο (κέζσ host), ελζσκαησκέλνο δηαθνκηζηήο web, 
πξνζνκνησηήο πίλαθα ειέγρνπ, βνήζεηα, ηεθκεξίσζε 

Πίνακαρ ελέγσος 
6 θσηεηλέο ελδείμεηο (Δκπινθή, Υακειή ζηάζκε γξαθίηε, 
Δμάληιεζε ραξηηνχ, Πξνζνρή, Δηνηκφηεηα, Έλαξμε), 2 
θνπκπηά (Έλαξμε, Αθχξσζε) 

 

Γιασείπιζη εκηςπυηή Δλζσκαησκέλνο δηαθνκηζηήο web, πξνγξάκκαηα νδήγεζεο 

Ηζσύρ 

Απαηηήζεηο: Σάζε εηζφδνπ 220 έσο 240 VAC (+/- 10%), 50 
Hz (+/- 2 Hz).. Καηαλάισζε: 550 watt κέγηζηε 
(ιεηηνπξγία/εθηχπσζε), 7 watt κέγηζηε 
(εηνηκφηεηα/αλαζηνιή), 0,4 watt κέγηζηε 
(απελεξγνπνηεκέλνο) Σππηθή 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο (TEC): 1,949 kWhr/εβδνκάδα 

Γιαζηάζειρ (π x β x ς) Δθηφο ζπζθεπαζίαο: 365 x 368 x 268 mm 

Βάπορ Δθηφο ζπζθεπαζίαο: 10 kg 

Πεπιβάλλον 
λειηοςπγίαρ 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 15 έσο 32,5º C. πληζηψκελε 
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 17,5 έσο 25º C. Τγξαζία 
ιεηηνπξγίαο: 10 έσο 80% ζρεηηθή πγξαζία. πληζηψκελε 
πγξαζία ιεηηνπξγίαο: 30 έσο 70% ζρεηηθή πγξαζία. 
Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: -20 έσο 60º C. Τγξαζία 
απνζήθεπζεο: 10 έσο 90% ζρεηηθή πγξαζία. Δπίπεδα 
ζνξχβνπ θαηά ISO 9296: Ηζρχο ήρνπ : LwAd 6,8 B(A) 
(ιεηηνπξγία/εθηχπσζε), αζφξπβνο (εηνηκφηεηα). Έληαζε 
ήρνπ: LpAm 54 dB(A) (ιεηηνπξγία/εθηχπσζε), αζφξπβνο (ζε 
εηνηκφηεηα) 

Πιζηοποιήζειρ 
πποφόνηορ 

Πηζηνπνηήζεηο αζθάιεηαο: IEC 60950-1 (Γηεζλέο), EN 60950-
1+A11 (ΔΔ), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed 
(Ζ.Π.Α./Καλαδάο), GS License (Δπξψπε), EN 60825-
1+A1+A2 (πζθεπή ιέηδεξ/LED Class 1) GB4943-2001, 
Οδεγία ρακειήο ηάζεο 2006/95/EC κε ζήκαλζε CE 
(Δπξψπε). Άιιεο εγθξίζεηο αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο θάζε ρψξαο. 

Δγγύηζη 2 έηη 

 
ΑΡΧΣΖ (SCANER) (Κυδικόρ: 96) 

 Σερλνινγία ζάξσζεο: Δπίπεδεο επηθάλεηαο. πζθεπή ζπδεπγκέλσλ θνξηίσλ 
(CCD).  

 Λεηηνπξγίεο εηζφδνπ ζάξσζεο: Μπξνζηηλφο πίλαθαο: άξσζε (ζαξψζεηο 
αλαθιαζηηθψλ πιηθψλ απφ ηε γπάιηλε επηθάλεηα), άξσζε θηικ, Αληηγξαθή, 
άξσζε ζε PDF; Λνγηζκηθφ HP Photosmart, Δθαξκνγή ρξήζηε κέζσ TWAIN. 
Πξνζαξκνγέαο δηάθαλσλ πιηθψλ (απνξξνθεηηθέο ζαξψζεηο πιηθψλ θηικ)  

 Πιήθηξα ζπληφκεπζεο: 4 θνπκπηά κπξνζηηλνχ πίλαθα (άξσζε, άξσζε θηικ, 
Αληηγξαθή, άξσζε ζε PDF).  



 Αλάιπζε: Οπηηθή: Μέρξη 4.800 dpi, άξσζεο πιηθνχ: Μέρξη 4.800 x 9.600 dpi, 
Δληζρπκέλε: Απεξηφξηζηε.  

 Βάζνο bit: 96 bit.  

 Δπίπεδα θιίκαθαο γθξη: 256.  

 Μέγηζην κέγεζνο ζάξσζεο: 216 x 311 mm (~Α4).  

 Σαρχηεηα ζάξσζεο: Έγρξσκε θσηνγξαθία 10 x 15 cm ζε αξρείν: 13 
δεπηεξφιεπηα γηα ζάξσζε πνιιψλ εηθφλσλ, 29 δεπηεξφιεπηα γηα ζάξσζε κίαο 
εηθφλαο. Slide 35 mm ζε αξρείν: 6 δεπηεξφιεπηα γηα ζάξσζε πνιιψλ slide, 24 
δεπηεξφιεπηα γηα ζάξσζε ελφο slide. Αξλεηηθφ 35 mm ζε αξρείν: 8 
δεπηεξφιεπηα γηα ζάξσζε πνιιψλ αξλεηηθψλ, 39 δεπηεξφιεπηα γηα ζάξσζε 
ελφο αξλεηηθνχ. OCR ζειίδαο θεηκέλνπ A4 ζε Microsoft Word: 25 δεπηεξφιεπηα 
γηα ζάξσζε κίαο εηθφλαο. Έγρξσκε θσηνγξαθία 10 x 15 cm γηα 
δηακνηξαζκφ/απνζηνιή κέζσ email: 28 δεπηεξφιεπηα γηα ζάξσζε κίαο εηθφλαο. 
PDF A4 κέζσ email: 59 δεπηεξφιεπηα γηα ζάξσζε κίαο εηθφλαο.  

 Τπνζηεξηδφκελνη ηχπνη κέζσλ: Υαξηί (απιφ, inkjet, θσηνγξαθηθφ, banner), 
θάθεινη, εηηθέηεο, θάξηεο (επξεηεξίνπ, επρεηήξηεο), ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα, 
slide θαη αξλεηηθά 35 mm (κε ρξήζε ηνπ πξνζαξκνγέα δηάθαλσλ πιηθψλ ), 
ζηδεξφηππα.  

 Σαρχηεηα ζάξσζεο ζε πξνεπηζθφπεζε: 8.5 δεπηεξφιεπηα.  

 Γηαθάλεηεο (slides): Δλζσκαησκέλνο πξνζαξκνγέαο δηάθαλσλ πιηθψλ (TMA). 
Πέληε slide 35 mm ή έμη θαξέ αξλεηηθψλ 35 mm.  

 Μνξθή αξρείσλ ζάξσζεο: Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF ζπκπηεζκέλεο 
κνξθήο, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF κε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο, RTF, 
HTM, TXT, Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, απιφ θείκελν, PDF, 
HTML, εκπινπηηζκέλν θείκελν".  

 πλδεζηκφηεηα: Hi-Speed USB - ζπκβαηφηεηα κε ηηο πξνδηαγξαθέο USB 2.0.  

 πκβαηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Windows 2000, XP Home, XP Professional, 

XP Professional x64 Edition, Πηζηνπνίεζε γηα Windows Vista, Mac OS X 

v10.3.9, v10.4 θαη λεφηεξεο εθδφζεηο.  
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ΚΡΔΒΑΣΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ BOBATH (Κυδικόρ: 97) 

Θα είλαη ζηαζεξήο θαηαζθεπήο, θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε. Ο ζθειεηφο ηνπ ζα 

είλαη  κεηαιιηθφο. Θα είλαη ηξνρήιαην γηα εχθνιε κεηαθίλεζε θαη ζα δηαζέηεη ζχζηεκα 

ζηαζεξνπνίεζεο (θξέλν). Θα έρεη ειεθηξηθφ ζχζηεκα αλχςσζεο κε πνδνδηαθφπηε κε ην 

χςνο  ηνπ  λα είλαη απφ 43 - 95cm. Θα έρεη δηαζηάζεηο 120 Υ202 cm ηνπιάρηζηνλ. Ζ 

επηθάλεηά ηνπ ζα είλαη εληαία απφ δεξκαηίλε θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ ζα απνηειείηαη απφ ιεπηφ 

ζηξψκα αθξψδνπο πιηθνχ. Θα έρεη ξπζκηδφκελα πφδηα γηα πξνζαξκνγή θαη κεγαιχηεξε 

ζηαζεξφηεηα ζε θεθιηκέλν δάπεδν.  Ζ κέγηζηε δπλαηφηεηα αλχςσζεο ζα είλαη 150 kg. Θα 

πιεξεί ηνπο δηεζλείο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE. 

 

ΓΑΚΣΤΛΗΔΡΑ ΞΤΛΗΝΖ (Κυδικόρ: 98) 

Ύςνπο 140 εθ. κε 33 παηήκαηα (ζθαιάθηα) δηαζηάζεσλ 6Υ4, θπζηθνχ θηληξίζκαηνο, 

ρσξίο ρξήζε Latex. 

 

ΥΑΜΖΛΖ ΦΖΝΑ (ΚΔΚΛΗΜΔΝΟ ΔΠΗΠΔΓΟ) (Κυδικόρ: 99) 

θήλα απφ αθξψδεο πιηθφ πςειήο ππθλφηεηαο κε επέλδπζε απφ πςειήο πνηφηεηαο θαη 

αληνρήο βηλχιην (PVC), αδηάβξνρν, κε ηνμηθφ, ίδην κε απηφ ησλ ζηξσκάησλ επέλδπζεο ηνπ 

παηψκαηνο θαη ησλ ηνίρσλ. Θα δηαηίζεηαη ζε πνηθηιία ρξσκάησλ ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη 

νπνηαδήπνηε επηινγή. Θα ιεηηνπξγεί σο ηζνπιήζξα θαη ζα έρεη δηαζηάζεηο 145cm x 72,5cm 

θαη χςνο 72,5cm .  

 

ΡΟΛΑ ΑΚΖΔΩΝ (Κυδικόρ: 100) 
Θα έρνπλ δηαζηάζεηο : κήθνο 61, 91 θαη 122  cm,  θαη δηακέηξνπο, αληίζηνηρα 20, 30 θαη 40 

cm. Θα  είλαη ζηαζεξά, κε ζθιεξφ εζσηεξηθφ ππξήλα, ζα θέξνπλ καιαθή κε ηνμηθή 

επέλδπζε θαη ζα έρνπλ ππνδνρή γηα θξεκάζηξα. 

 

ΣΡΩΜΑ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ (Κυδικόρ: 101) 
ηξψκα γπκλαζηηθήο κε εληζρπκέλεο γσλίεο. Γηαζηάζεηο 200cm x100cmx7cm. Θα θέξεη 

θάιπκκα  άξηζηεο πνηφηεηαο απφ αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ κε θεξκνπάξ θαη ιαβέο. ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζα έρεη ειαθξχ αιιά πνιχ ζθηρηφ θαη αλζεθηηθφ ζθνπγγάξη. 

 

ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΤΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΥΑΜΖΛΟΤΥΝΧΝ ΚΑΗ 

ΓΗΑΣΑΤΡΟΤΜΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ (Κυδικόρ: 102) 

Θα είλαη επηηξαπέδηα ζπζθεπή, θαηάιιειε γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 

Θα δηαζέηεη touch panel (νζφλε αθήο) θαη ζα είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε. Θα δηαζέηεη δχν 

αλεμάξηεηα θαλάιηα ζεξαπείαο ζηα νπνία ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο 

ζην θαζέλα μερσξηζηά. 

Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα (70) θελέο ζέζεηο κλήκεο γηα ηελ απνζήθεπζε 

πξνγξακκάησλ. 

Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ζπζθεπή αλαξξφθεζεο, θαζψο θαη κε ζπζθεπή 

ππεξήρσλ γηα ζπλδηαζκέλε ζεξαπεία. 

Θα δηαζέηεη πνιιέο κνξθέο ξεπκάησλ φπσο: 

 Γηαζηαπξνχκελα 2πνιηθήο θαη 4πνιηθήο 

 ΔΜS 

 Ρψζηθα 

 ΣΔΝS 

 Ζη-λνΗtage 

 Μηθξνξεχκαηα 



 πλερέο γαιβαληθφ (DC). 

Θα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ζα πιεξεί ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 

 

ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΤΚΔΤΖ ΤΠΔΡΖΥΩΝ (Κυδικόρ: 103) 

Θα είλαη επηηξαπέδηα ζπζθεπή, θαηάιιειε γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε. Θα έρεη δπλαηφηεηα λα 

ιεηηνπξγήζεη κε ζπλερή θαη παικηθή εθπνκπή. ηελ παικηθή εθπνκπή ζα ππάξρνπλ 

ηξεηο  επηινγέο:   25% - 50 θαη 75%. Θα ιεηηνπξγεί ζε κηα ζπρλφηεηα 1 ΜΖz κε δπν 

δηαθνξεηηθέο θεθαιέο εθπνκπήο, νη νπνίεο ζα είλαη πδξνζηεγείο θαη ειεθηξηθά αζθαιείο 

γηα ζεξαπεία κέζα ζην λεξφ. Ζ κέγηζηε ηζρχο θαη ζηελ ζπλερή θαη ζηελ παικηθή εθπνκπή 

ζα είλαη 3 W/cm2 .Θα δηαζέηεη  πιήθηξα αθήο θαη νζφλε πγξνχ θξπζηάιινπ φπνπ ζα 

θαίλνληαη ε έληαζε θαη ν ρξφλνο  ζεξαπείαο. Θα θέξεη θσηεηλή έλδεημε εθπνκπήο θαη 

ερεηηθφ ζήκα, πνπ ζα εηδνπνηεί γηα ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζεξαπείαο. Θα είλαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη ζα πιεξεί ηνπο δηεζλείο θαλφλεο αζθαιείαο. 
 

 

ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ  ΒΡΑΥΔΩΝ ΚΤΜΑΣΩΝ  ΠΑΛΜΗΚΖ  ΔΚΠΟΜΠΖ  ΜΔ 

ΔΝΑ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΟ ΜΔ ΠΟΛΤΠΑΣΟ ΒΡΑΥΗΟΝΑ (Κυδικόρ: 104) 

Θα  είλαη  ηξνρήιαηε,  λνζνθνκεηαθνχ  ηχπνπ,  κε  ζχζηεκα  πέδεζεο  γηα  θαιχηεξε 

ζηαζεξνπνίεζε. Θα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ζα δηαζέηεη νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ θαη 

νη παξάκεηξνί ηεο ζα ξπζκίδνληαη ςεθηαθά. Θα δηαζέηεη δχν εμφδνπο αλεμάξηεηεο κεηαμχ 

ηνπο κε δπλαηφηεηα ζεξαπείαο ζε δχν δηαθνξεηηθνχο αζζελείο. 

Ζ ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζα είλαη 27,12 mHz. 

Ζ ζπζθεπή ζα ιεηηνπξγεί κε παικηθή εθπνκπή θαη εχξνο παικνχ απφ 65 - 400 κsec 

ηνπιάρηζηνλ θαη ζπρλφηεηα απφ 25 – 1215 Hz γηα ην θαλάιη 1 θαη 25 – 800 Hz γηα ην 

θαλάιη 2 ηνπιάρηζηνλ. 

Θα ζπλνδεχεηαη απφ έλα πνιχζπαζην βξαρίνλα θαη κνλνπνιηθφ ειεθηξφδην. 

H ζπζθεπή ζα δηαζέηεη έηνηκα πξνγξάκκαηα θαη   θελέο ζέζεηο κλήκεο γηα απνζήθεπζε 

πξνγξακκάησλ απφ ηνλ ρξήζηε. 

Θα δηαζέηεη κέγηζηε ηζρχ 200 W. 

Θα δηαζέηεη ςεθηαθφ ρξνλφκεηξν 0-60 ιεπηψλ θαη ερεηηθφ ζήκα κεηά ην πέξαο ηεο 

ζεξαπείαο. 

Θα πιεξεί φιεο ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 
 

ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΤΚΔΤΖ LASER (Κυδικόρ: 105) 

Ζ ζπζθεπή Laser ζα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κνληέξλνπ ζρεδηαζκνχ, 

θαηάιιειε γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε. Θα είλαη ζπλερνχο θαη παικηθήο εθπνκπήο θαη ζα 

δηαζέηεη ζεξκηθφ απνηέιεζκα. 

Θα έρεη κέγηζηε ηζρχ 1.600W, κέγηζηε πξνζθεξφκελε ελέξγεηα 2.880 Joules θαη 

ζπρλφηεηα ξπζκηδφκελε απφ 10 έσο 6.000 Hz. 

Θα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ηφζν κε ξεχκα πφιεσο, φζν θαη κε επαλαθνξηηδφκελε 

κπαηαξία δίλνληαο ζην ρξήζηε κεγάιε απηνλνκία θηλήζεσλ. 

Οη ξπζκίζεηο ζα εθαξκφδνληαη απφ πιεθηξνιφγην αθήο, ηδηαηηέξσο θηιηθφ πξνο ηνλ 

ρξήζηε θαη νη παξάκεηξνη ζα εκθαλίδνληαη ζε νζφλε LCD. 

Θα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεη ζεξαπεία κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 

 Μanually: ξπζκίζεηο ηνπ ρξήζηε πνπ ηνπνζεηνχληαη πξηλ απφ ηε ζεξαπεία θαη 

κφλν γηα απηή. 

 Ρrograms:  επηινγή   πξναπνζεθεπκέλνπ  πξνγξάκκαηνο  κε  ξπζκηζκέλεο 

παξακέηξνπο θαηφπηλ  θιηληθψλ κειεηψλ. 



 Μemory: ηνπνζέηεζε   ξπζκίζεσλ ζε  ζέζεηο  κλήκεο κε  δπλαηφηεηα επαλάθιεζεο. Θα 

δηαζέηεη 47 πξναπνζεθεπκέλα πξνγξάκκαηα ζηηο ξπζκίζεηο ησλ νπνίσλ ζα 

κπνξεί λα παξέκβεη ν ζεξαπεπηήο ρσξίο λα πξνθαιεί κφληκε αιινίσζε ζε απηά. Θα δηαζέηεη 

16 θελέο ζέζεηο κλήκεο γηα ηελ απνζήθεπζε πξνγξακκάησλ απφ ην 

ρξήζηε θαη επαλάθιεζε φηαλ απηφ ρξεηαζηεί. 

Θα θέξεη εξγνλνκηθή θεθαιή πνπ ζα εθπέκπεη ηφζν εμ επαθήο φζν θαη απφ κηθξή 

απφζηαζε, ψζηε ε κηθξή δέζκε πνπ εθπέκπεη λα κπνξεί λα εξεζίζεη πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο ζεκεία. 

Ζ ζπζθεπή ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO. 

Θα έρεη ηξνθνδνζία 230V-50/60 Ζz. 

Ζ κπαηαξία ζα είλαη επαλαθνξηηδφκελε θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη. 

Ζ δίνδνο Laser ζα είλαη GaAs IR 808nm, 1600mW. 

Ζ πξνζθεξφκελε ελέξγεηα ζα είλαη  max 2.880 Joules. 

Θα δηαζέηεη ζπλερή-παικηθή εθπνκπή. 

Ζ ζπρλφηεηα ηεο ζπζθεπήο ζα είλαη 10 - 6.000 Ζz. 

Ζ θιάζε ηεο ζα είλαη 1 ΒΡ,  Laser 4. 

 

ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΤΚΔΤΖ ΤΠΔΡΤΘΡΧΝ ΑΚΣΗΝΧΝ (Κυδικόρ: 106) 

Θα είλαη ηξνρήιαηε, ζα έρεη δηαθφπηε επηινγήο ιεηηνπξγίαο IR, ζα θέξεη ρξνλφκεηξν 60min 

ηνπιάρηζηνλ, ζα έρεη ηζρχ 400W ζηελ IR. Θα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεηαη ε 

απφζηαζε απφ ηνλ αζζελή, ζα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθή ζράξα γηα ηελ απνθπγή επαθήο κε 

ηηο ιπρλίεο, ζα κπνξεί λα αιιάδεη γσλίεο γηα εχθνιε ηνπνζέηεζε. Θα ιεηηνπξγεί κε ηάζε 

220V-50Hz 
 

ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΚΑΘΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ (Κυδικόρ: 107) 

Θα έρεη ζχζηεκα αληίζηαζεο καγλεηηθφ, κε 1-8 επίπεδα αληίζηαζεο ξπζκηδφκελα 

ειεθηξνληθά, ξνδάθηα κεηαθίλεζεο, αθξψδεο ξπζκηδφκελν θάζηζκα εκπξφο-πίζσ. Θα 

έρεη νζφλε κε ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: κέηξεζεο ρξφλνπ, απφζηαζεο, ηαρχηεηαο, 

ζεξκίδσλ, θαξδηαθψλ παικψλ. Θα έρεη ζχζηεκα κέηξεζεο ησλ θαξδηαθψλ παικψλ 

ηχπνπ αθήο (HRC).  

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο : 95 x 55 x 135 (MxΠxΤ) cm 

 

ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΚΑΜΠΟ ΜΔ ΠΛΑΣΖ (Κυδικόρ: 108) 

Θα δηαζέηεη καμηιάξη απφ αθξφ πνιπαηζέξα θαη θάιπκκα απφ δεξκαηίλε πνιπνπξεζάλεο 

ζην  ρξψκα  ηνπ  θξεβαηηνχ  ζεξαπείαο.  Θα  έρεη  ξπζκηδφκελν  χςνο  49-69  cm  κέζσ 

πλεπκαηηθνχ ειαηεξίνπ. Ζ βάζε ζα δηαζέηεη 5 αθηίλεο γηα θαιχηεξε ζηαζεξνπνίεζε. 
 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ (Κυδικόρ: 109) 

Θα είλαη ηξνρήιαην, λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ, ζα έρεη κεηαιιηθφ αλνμείδσην ζθειεηφ, ζα 

δηαζέηεη 2 ξάθηα θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθή κειακίλε, ζπξηάξη θαη κεηαιιηθφ θαιαζάθη 

ζην θάησ κέξνο. Θα έρεη θξέλν ζηνπο εκπξφο ηξνρνχο. Θα έρεη δηαζηάζεηο:82 Υ 52 Υ 40 

cm. 

 
ΤΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΛΑΞΖ (Κυδικόρ: 110) 
Θα είλαη επηηξαπέδηα, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 130W θαη εχθνιε ζηελ κεηαθνξά ηεο. Θα 
είλαη αλζεθηηθή ζηε ρξήζε θαη εχθνιε ζην ρεηξηζκφ ηεο. ηε ζέζε ηεο ιαβήο ζα έρεη 
δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο κε δχν ζέζεηο ηαρπηήησλ. Θα ιεηηνπξγεί κε ηάζε 230V-50Hz. Θα 
ζπλνδεχεηαη απφ ηξία ειαζηηθά εμαξηήκαηα δηαθνξεηηθήο επηθαλείαο: 
• Έλα επίπεδεο επηθαλείαο, πνπ βνεζά ζηελ επηθαλεηαθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα 
θαιχηεξε αηκαηηθή ξνή θαη ιεκθηθή παξνρέηεπζε 



• Eλα κε πνιιέο ιεπηέο ίλεο γηα πεξηνρέο κε πεξίζζεηα ιίπνπο 
• Eλα κε ζηξνγγπιά εμνγθψκαηα γηα βαζχηεξε κάιαμε 
 
ΜΠΑΛΔ ΚΗΝΖΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (Κυδικόρ: 111) 

Θα έρνπλ κεγέζε Φ40, 55, 85cm. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εηδηθφ ειαζηηθφ πιηθφ, 

εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζε ηαρχηεηα, ηξχπεκα, ζθάζηκν. Θα ζπλνδεχνληαη κε ηελ αληίζηνηρε 

ηξφκπα. 

 
ΦΖΝΑ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ (Κυδικόρ: 112) 

Γηαζηάζεηο : Κιίζε 30 cm . Βάζε: 61 cm Υ 71 cm . 

Θα είλαη ζηαζεξή  κε ζθιεξφ εζσηεξηθφ ππξήλα, ζα θέξεη καιαθή κε ηνμηθή επέλδπζε θαη 

δχν ηκάληεο ππνζηήξημεο 
 

ΠΑΛΜΗΚΟ ΟΞΤΜΔΣΡΟ ΓΑΚΣΤΛΟΤ (Κυδικόρ: 113) 

Ζ ζπζθεπή θαη ν αηζζεηήξαο ζα είλαη ελζσκαησκέλα. Σν βάξνο ηεο ζπζθεπήο δελ ζα 

μεπεξλάεη   ηα  60gr,καδί  κε  ηηο  κπαηαξίεο.  Θα  είλαη  κηθξψλ  δηαζηάζεσλ,  ελδεηθηηθά 

60mm(πιάηνο) x 34mm(χςνο)x 30mm (βάζνο). Θα ιεηηνπξγεί κε ΑΑ αιθαιηθέο κπαηαξίεο 

πνπ ζα επαξθνχλ γηα ζπλερή ιεηηνπξγία έσο θαη 24 ψξεο. H θαηάζηαζε θφξηηζεο ησλ 

κπαηαξηψλ ζα εκθαλίδεηαη επί ηεο νζφλεο θαη ζε πεξίπησζε απνθφξηηζεο ν ρεηξηζηήο ζα 

εηδνπνηείηαη κε νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ ζήκα. 

Θα δηαζέηεη LED νζφλε ζηελ νπνία ζα απεηθνλίδνληαη: 

• Ζ ςεθηαθή ηηκή θνξεζκνχ νμπγφλνπ (%) 

• Ζ ςεθηαθή ηηκή παικνχ 

• Ζ  θπκαηνκνξθή  θνξεζκνχ  νμπγφλνπ,  ελψ  ζα  ππάξρεη  δπλαηφηεηα  αιιαγήο 

θαηεχζπλζεο ηεο θπκαηνκνξθήο επί ηεο νζφλεο. 

Ζ ζπζθεπή ζα ζβήλεη απηφκαηα κφλε ηεο, ζε πεξίπνπ 8 sec, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

αληηιακβάλεηαη δάθηπιν. 

Οη ηηκέο  κεηξήζεσλ  ζα  παξακέλνπλ  ζηαζεξέο  θαη  δελ  ζα  επεξεάδνληαη απφ  ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. 

Ζ νμπκεηξία ζα δηαζέηεη εχξνο κέηξεζεο: 0- 100% θαη αθξίβεηα: +/-2% (70%-100%) 

Ο θαξδηαθφο παικφο ζα έρεη εχξνο κέηξεζεο: 25- 250 bpm, αθξίβεηα: +/-1% θαη αλάιπζε: 

1bpm. 

Ζ  ζπζθεπή  ζα  πιεξνί  ηα  standards  IEC60601-1:1998,  ISO  9919:2005,  IEC60601-

2, θαη πξνζηαζία: ζπζθεπή εζσηεξηθήο ηζρχνο θαη βαζκφ πξνζηαζίαο: ηχπνο BF. 

Θα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία απφ 0
ν
C έσο +40°C θαη ζε πγξαζία απφ 0% έσο 85%. 

Θα δνζεί εγγχεζε ελφο (1) έηνπο. 
 
 
ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΣΡΟΥΟ ΧΜΟΤ (Κυδικόρ: 114) 
Ζ ζπζθεπή ζα δηαζέηεη επηινγή επηβάξπλζεο θαη νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ ε νπνία 
θαηαγξάθεη ζηξνθέο, ζηξνθέο αλά ιεπηφ, ρξφλν θαη ζεξκίδεο. Θα είλαη εχθνια 
πξναζαξκφζηκε ζην χςνο θάζε αζζελή. 

 

ΓΗΚΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (Κυδικόρ: 115) 

Απφ εηδηθφ πιαζηηθφ γηα απμεκέλε αληνρή. Καηάιιεινο γηα θπζηνζεξαπεία. 

 

ΛΑΣΗΥΟ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ (Κυδικόρ: 116) 

Λάζηηρν γπκλαζηηθήο πξννδεπηηθήο αληίζηαζεο κέηξηαο ζθιεξφηεηαο. Καηάιιειν γηα 
αζθήζεηο απνθαηάζηαζεο ηξαπκαηηζκψλ. Γηαζηάζεηο 120×15 cm  



 

ΑΝΑΠΖΡΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ (Κυδικόρ: 117) 
Παηδηθφ θάζηζκα πξνζρνιηθήο ειηθίαο (ηχπνπ RIFTON) θαηάιιειν γηα παηδηά κε εηδηθέο 
αλάγθεο ζηήξημεο, ην νπνίν πξνάγεη ηε ζσζηή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. ρεδηαζκέλν γηα λα 
ελζαξξχλεη ηε ζσζηή ζηάζε ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ψξα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο εξγνζεξαπείαο.  
Δμ νινθιήξνπ αλζεθηηθή μχιηλε θαηαζθεπή πνπ δε ζπκίδεη εηδηθφ θάζηζκα. Οη ξπζκίζεηο 
γίλνληαη άκεζα θαη γξήγνξα ρσξίο εξγαιεία. Έρεη ζηήξηγκα θλήκεο ξπζκηδφκελεο 
θιίζεο. Ο εμνπιηζκφο ηνπ πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο 
ηνπ παηδηνχ. 
Καλέλα εμάξηεκα δελ πεξηέρεη Latex. Ρχζκηζε ηνπ ππνπνδίνπ ζε χςνο κε δπλαηφηεηα 
ζηξνθήο πξνο ηα έμσ γηα δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθνξψλ. Ρχζκηζε ηεο γσλίαο ηνπ 
ζηεξίγκαηνο θλήκεο. Δπέλδπζε απφ αθξψδεο αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ γηα κεγαιχηεξε 
άλεζε.Εψλε ζηαζεξνπνίεζεο ιεθάλεο ζε νπδέηεξε ζέζε. Αληηνιηζζεηηθά πέικαηα γηα 
κεγαιχηεξε αζθάιεηα. 
 
ΓΧΝΗΑΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΠΑΣΧΜΑΣΟ (Κυδικόρ: 118) 
Γσληαθφ θάζηζκα παηψκαηνο ηχπνπ RIFTON θαηάιιειν γηα παηδηά κε αλαπεξία πνπ 
δελ έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν θνξκνχ γηα λα θαζίζνπλ θαη λα παίμνπλ ζην πάησκα. 
Σα παηδηά κε πησρφ έιεγρν θνξκνχ δελ κπνξνχλ λα θαζίζνπλ κε ζηαζεξφηεηα ζην 
πάησκα γηα λα παίμνπλ θαη ζπρλά πηνζεηνχλ ηε ζηάζε «W» (θάζνληαη αλάκεζα ζηα 
πφδηα ηνπο). Καηαζθεπαζκέλν ψζηε ην παηδί λα κπνξεί λα θάζεηαη κε άλεζε ζην 
πάησκα ζε ζέζε καθξνχ θαζίζκαηνο απνθεχγνληαο ηε ζέζε «W», ε νπνία εθηφο ησλ 
άιισλ παξεκβαίλεη θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζηάζεο εκπνδίδνληαο ηηο κεηαθνξέο βάξνπο θαη 
ηηο ζηξνθέο ηνπ θνξκνχ. 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
Αλζεθηηθφο μχιηλνο ζθειεηφο κε ηξεηο πιεπξέο γηα θαιή πιεπξηθή ζηήξημε ηνπ ζψκαηνο 
θαη ζηαζεξή βάζε. 
Αθξψδεο πιηθφ πνπ αγθαιηάδεη ην ζψκα θαιπκκέλν κε εηδηθά επεμεξγαζκέλν βηλχιην. 
Ρπζκηδφκελε ζε χςνο δψλε ζηαζεξνπνίεζεο θνξκνχ κε καμηιαξάθη. 
Ρπζκηδφκελε δψλε ζηαζεξνπνίεζεο ιεθάλεο. 
Ρπζκηδφκελνο απαγσγέαο ηζρίσλ 

Ρπζκίζεηο ρσξίο εξγαιεία. 

 

ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΑΝΑΠΖΡΗΑ (Κυδικόρ: 119) 
Δηδηθφ πνδήιαην (ηχπνπ RIFTON) γηα αχμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε παηδηά κε 
αλαπεξία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down ή εγθεθαιηθή παξάιπζε. Με 
ζηαζεξφηεηα, επθνιία γπξίζκαηνο ηνπ πεληάι, πιήζνο πξνζαξκνγψλ θαηάιιειν γηα 
παηδηά κε δηάθνξνπο βαζκνχο αλαπεξίαο. Με δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο κεγάιεο 
ζέιιαο γηα θαιχηεξε ζηήξημε, ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξφζζηαο ηξνραιίαο γηα αλαραίηηζε 
ηεο ηππνπνδίαο θαη ηηκφλη ξπζκηδφκελεο θιίζεο. ε κέγεζνο  θαηάιιειν γηα παηδηά 
πξνζρνιηθήο ειεθίαο. 

Σξνρνί ηχπνπ BMX κε ειαζηηθά πνπ δελ ηξππνχλ. θειεηφο απφ ράιπβα κε ρακειφ 

θέληξν βάξνπο γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Κιεηζηφ ηηκφλη κε πνιιαπιέο ξπζκίζεηο 

αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε. Δχθνιεο ξπζκίζεηο ρσξίο εξγαιεία. Πεληάι κε 

αλαινγία ηαρχηεηαο 1:1 (κία πεξηζηξνθή ησλ πεληάι πξνο κία πεξηζηξνθή ηεο ξφδαο) 

πνπ δηεπθνιχλεη ην μεθίλεκα ζηνπο αδχλακνπο ρξήζηεο ελψ ηαπηφρξνλα εκπνδίδεη ηελ 

αλεμέιεγθηε επηηάρπλζε ηνπ πνδειάηνπ. 

Θα ζπλνδεχεηαη απφ φιν ηνλ επηπιένλ εμνπιηζκφ: κεγάιε ζέια, ζχζηεκα ππνζηήξημεο 

θνξκνχ, πξνζθέθαιν, ρεηξφθξελν, κεγάιν δίζθν, κεζαίν απαγσγέα, εκπξφο νδεγφ, 

πίζσ κπάξα δηεχζπλζεο, κπξνζηηλή ηξνραιία, καμηιάξη πιάηεο, ζηαζεξή βάζε. 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΒΑΓΗΖ ΠΑΗΓΗΚΟ (Κυδικόρ: 120) 

Ο εθπαηδεπηήο βάδηζεο (ηχπνπ RIFTON) ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν σο πξφζζηα 



φζν θαη σο νπίζζηα πεξπαηνχξα πξνζαξκνδφκελε ζηνπο εθάζηνηε ζηφρνπο ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο εθπαηδεπηήο βάδηζεο ζα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MOVE πνπ είλαη έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

βαζηζκέλν ζε δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ.  Μέγεζνο θαηάιιειν γηα 

παηδηά λεπηαθήο ειεθίαο. 

Διαθξχο ζθειεηφο απφ ράιπβα θαη αλζεθηηθφ αινπκίλην αεξνλαππεγηθήο ηερλνινγίαο. 

Γηπιψλεη γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ κε ην απηνθίλεην. Πνιιαπιέο ξπζκίζεηο θαη 

πξφζζεηα εμαξηήκαηα γηα ρξεζηκνπνίεζή ηνπ αθφκε θαη απφ παηδηά κε ζπγθάκςεηο 

άλσ άθξσλ θαη κε πησρφ έιεγρν θνξκνχ, ιεθάλεο θαη θάησ άθξσλ. Δχθνιεο θαη 

γξήγνξεο ξπζκίζεηο ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ. Σξνρνί πνιιαπιψλ ελεξγεηψλ. 

Θα δηαζέηεη επηπιένλ εμνπιηζκφ: 

έη παξαθίλεζεο βξαρίνλα, δεχγνο βξφρσλ ρεξηνχ, παξαθίλεζε ζηήζνπο, ππειηθή 

ππνζηήξημε κε ρεηξνιαβέο, ζέζε ηζρίνπ κε ρεηξνιαβέο, ζεη παξαθίλεζεο κεξνχ, ζεη 

παξαθίλεζεο αζηξαγάισλ, ρεηξνιαβέο, δίζθνο επηθνηλσλίαο, γξακκή νδεγφο. 
 

ΚΟΤΝΗΑ ΡΟΛΟ ΑΗΧΡΖΖ (Κυδικόρ: 121) 
Ζ θνχληα  ξνιφ,  ζα απνηειείηαη  κε ζθιεξφ εζσηεξηθφ ππξήλα, ζα θέξεη καιαθή κε 
ηνμηθή επέλδπζε πιελφκελε αληηβαθηηξηδηαθή θαη ζα έρεη δχν κεηαιιηθνχο θξίθνπο απν 
θάζε πιεπξά κε ηκάληεο ζηεξέσζεο πνπ ζα ελψλνληαη ζην πάλσ κέξνο κε ηνπο 
εηδηθνχο κεηαιιηθνχο γάληδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο αηψξεζεο.  Θα έρεη δηάκεηξν 36cm, 
κήθνο 122cm θαη κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν 150kg. Να είλαη  LATEX FREE. 

 

ΚΟΤΝΗΑ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΓΗΑ ΚΗΝΖΖ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ) (Κυδικόρ: 122) 

Ζ θνχληα ζα είλαη  κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο, επελδεδπκέλεο κε πςειήο αληνρήο 
Βηλίιην. ζα θέξεη καιαθή νκαιή κε ηνμηθή επέλδπζε αληηβαθηηξηδηαθή, πιελφκελε θαη 
λα είλαη LATEX FREE.   
Θα δηαζέηεη 4 εηδηθνχο ηκάληεο πςειήο αληνρήο έλα ζε θάζε γσλία ηεο, ηα νπνία ζα 
ελψλνληαη θαηα δεχγνο ηεο θάζε πιεπξάο ζε θξίθν θαη θαηα ζπλέρεηα ζα ελψλεηαη κε 
ηνπο κεηαιιηθνχο  γάληδνπο ηνπ ηκάληα κνλφδπγνπ  ηνπ εηδηθνχ ζθειεηνχ αηψξεζεο.  
 Θα είλαη ζρήκαηνο νξζνγψληνπ παξαιιειφγξακκνπ , δηαζηάζεσλ 76 X 36 X2,80 εθ.  
θαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν ηεο ζα είλαη 67.50kg. 
 
ΤΣΖΜΑ ΑΗΧΡΖΖ (Κυδικόρ: 123) 

Σν χζηεκα ζα παξέρεη θαηαθφξπθε δηέγεξζε θαη άκεζε θάκςε, γξακκηθή 

επηηάρπλζε, πεξηζηξνθηθέο εκπεηξίεο, θαζψο θαη πιήξε ζεηξά απφ αζθήζεηο θίλεζεο. 

Θα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κεηαιιηθά πφδηα ειαθξνχ θξάκαηνο φπνπ ζηε βάζε ηνπο 

ζα έρνπλ ζηξνγγπιεκέλν ηειείσκα γηα αζθάιεηα θαη απνθπγή αηπρεκάησλ. ηελ 

θνξπθή ηνπο ζα ελψλνληαη κε ηε κεηαιιηθή ξάβδν ζε νξηδφληην επίπεδν φπνπ ζα 

ελζσκαηψλεηε  έλα ζχζηεκα θαηαθφξπθεο πεξηζηξνθήο 360° γηα νκαιφ, απεξηφξηζην 

εχξνο θίλεζεο ψζηε λα δεκηνπξγεί θαηαθφξπθε θαη πεξηζηξνθηθή δηέγεξζε 

ηαπηφρξνλα. Ζ δηάηαμε ξχζκηζεο χςνπο ζα επηηξέπεη γξήγνξεο αιιαγέο γηα ηελ 

θαηάιιειε ζέζε. Ο κεραληζκφο ζα κπνξεί λα ζηεξεσζεί ζε ζηαζεξή ζέζε ή λα 

ξπζκηζηεί γηα ηαιάληεπζε. 

Σα θνκκάηηα αμεζνπάξ ζα είλαη ειαθξά θαη εχθνια ζηνλ ρεηξηζκφ. 

Σα πφδηα ζα είλαη απνζπψκελα γηα εχθνιε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε. 

ΓΗΑΣΑΔΗ :ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΤΦΟ 232 εθ. απν ηε βάζε ζηελ θνξπθή. Δζσηεξηθφ 

χςνο απφ ην κεραληζκφ αηψξεζεο ζην πάησκα 188 εθ..  Γηαζηάζεηο βάζεο 290 εθ. 

κήθνο X 195 εθ. πιάηνο. Μέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν 227Kg.                                                       
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ΠΛΑΣΗΚΟ ΠΗΣΑΚΗ (Κυδικόρ: 124) 
Πιαζηηθφ ζπηηάθη κε εμσηεξηθφ grill θαη παγθάθη. Γηαζηάζεηο: 131Υ183Υ150 εθ. 

 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΟΤΝΔΛ (Κυδικόρ: 125) 

Πιαζηηθφ ηνχλει ζε ζρήκα θάκπηαο. Γηαζηάζεηο: 217Υ100Υ108 εθ. 

 

ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΓΤΟ ΘΔΔΧΝ (Κυδικόρ: 126) 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε εμ΄ νινθιήξνπ απφ ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο 

νπεδίαο ζχκθσλε κε ηα ΔΝ 351. Να απνηειείηαη απφ ηελ δνθφ ηαιαληψζεσο 

δηαζηάζεσλ 300Υ9Υ9 εθ., ζηα δχν άθξα ηεο νπνίαο ππάξρνπλ θαζίζκαηα απφ μχιν, 

δηαζηάζεσλ 4,5X47X19 εθ. ζηεξεσκέλα ζηε δνθφ κε ζηξηθψληα 8Υ120. ην επάλσ θαη 

ην θάησ κέξνο ηεο δνθνχ είλαη πξνζαξκνζκέλα δχν μχιηλα ηκήκαηα δηαηνκήο 9Υ4,5 

εθ. θαη κήθνπο 100 εθ. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε ηε δνθφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

λνβνπαλφβηδσλ. 

ην εκπξφο κέξνο ησλ θαζηζκάησλ είλαη πξνζαξκνζκέλε ρεηξνιαβή ζρήκαηνο «Χ» 

απφ ρπηφ αινπκίλην, δηαηνκήο Φ 25 ρηι. θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 15 εθ. γηα ηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ ρξεζηψλ. Ζ ρεηξνιαβή ζπγθξαηείηαη ζηα θαζίζκαηα κε ηε βνήζεηα 

βίδαο 3/8Υ70. 

Ζ βάζε ηεο ηξακπάιαο είλαη ζρήκαηνο «Π» κε δχν θάζεηα κέξε θαηαζθεπαζκέλα απφ 

μπιεία δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ72 εθ., ηα θάησ κέξε ησλ νπνίσλ παθηψλνληαη ζην έδαθνο κε 

ηελ βνήζεηα κεηαιιηθψλ βάζεσλ πάθησζεο. 

Οη θάζεηνη δνθνί λα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα μχιηλνπ δνθνχ δηαζηάζεσλ 

15Υ37 εθ. ζην θάησ κέξνο ηνπο.   

Δζσηεξηθά ηεο νξηδφληηαο δνθνχ ηαιάλησζεο ζην ζεκείν πνπ ηελ δηαπεξλά ν άμνλαο 

ηνπνζεηνχληαη ξνπιεκάλ γηα ηελ θαιχηεξε ηαιάλησζε ηνπ νξγάλνπ θαη ζηα εμσηεξηθά 

κέξε ηνπνζεηνχληαη «αηαιφλ» γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα ζηήξημεο. 

Κάησ απφ ηα δχν αθξηαλά ζεκεία  ηεο ηξακπάιαο, ηνπνζεηνχληαη απφ δχν ειαζηηθά 

ηκήκαηα νξζνγψληνπ ηκήκαηνο , γηα λα απνξξνθνχληαη νη θξαδαζκνί θαηά ηελ ρξήζε 

ηεο. 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα λα 

δηαζέηεη έλα δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία λα έρνπλ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη λα δηαθπιάζζνπλ ηε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ παηδηψλ.  

Να είλαη ζχκθσλα κε: 

Να πξφηππα ΔΝ 1176 1-6,  

Σν ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001 : 2000  

Σν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001 : 2004  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη  ε πξνκήζεηα  φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ ζχλδεζεο 

θαη ζηεξέσζεο πιήξσο παξαδνκέλν ζε ρξήζε      

 

ΚΟΤΝΗΑ ΝΖΠΗΧΝ ΣΔΑΡΧΝ ΘΔΔΧΝ (Κυδικόρ: 127) 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΠΛΑΣΟ 6300mm 

ΜΖΚΟ 3200mm 

ΤΦΟ 2500mm 

 

ΤΝΘΔΖ ΟΡΓΑΝΟΤ : 



 6 ΓΟΚΟΤ ΞΤΛΗΝΟΤ (ΟΡΘΟΣΑΣΔ) ΓΗΑΣΟΜΖ 95Υ95Υ2270 

 2 ΓΟΚΟY ΞΤΛΗΝΔ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ) ΓΗΑΣΟΜΖ 95Υ95Υ3150 

 6 ΣΑΚΟΤ ΔΝΗΥΤΖ ΞΤΛΗΝΟΤ ΓΗΑΣΟΜΖ 95Υ95Υ300 

 1 ΞΤΛΗΝΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

 4 ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΝΖΠΗΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΑ 

 

Ζ βάζε ηνπ νξγάλνπ ζα απνηειείηαη απφ 6 μχιηλνπο ηξηθνιιεηνχο δνθνχο κε αληίζεηεο 
θνξάο (εγθάξζηα) λεξά ζε θάζε ζηξψκα, δηαηνκήο: 95Υ95Υ2270mm ζηνπο νπνίνπο ζα 
πξνζαξκφδνληαη νη 6 βάζεηο πάθησζεο. 

ην άλσ ζεκείν νη δνθνί (νξζνζηάηεο)ζα  θέξνπλ νπέο Φ18 γηα ηελ ζπλαξκνγή ηνπο 
θαη ηελ ζπγθξάηεζε ηηο νξηδφληηαο δνθνχ θαη ησλ ηάθσλ ελίζρπζεο. 

Γηα ηελ παξαπάλσ ζχλδεζε απαηηνχληαη 4 θνριίεο Μ16,ξνδέιεο & πεξηθφριηα 
αζθαιείαο.  

ην θάησ ζεκείν θάζε νξζνζηάηεζα πξνζαξκφδεηαη κηα βάζε πάθησζεο.  

Σν νξηδφληην ζηνηρείν ηνπ νξγάλνπ ζα  απνηειείηαη απφ 2 μχιηλεο ηξηθνιιεηέο δνθνχο 
δηαηνκήο :95Υ95Υ3150mm ε νπνία ζε θάζε άθξν ηεο ζα θέξεη νπέο Φ18 γηα ηελ 
ζπλαξκνγή ηεο κε ηνπο νξζνζηάηεο. 

ε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ ην θάζε άθξν ηεο (830mm), ε δνθφο θέξεη νπέο Φ12 
ζηηο νπνίεο πξνζαξκφδνληαη νη κεραληζκνί ζπγθξάηεζεο ηνπ θαζίζκαηνο (κεηαιιηθά 
θνπδηλέηα). 

Γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θάζε θαζίζκαηνο απαηηνχληαη 2 κεηαιιηθά θνπδηλέηα, θνριίεο 
Μ10, ξνδέιεο & πεξηθφριηα αζθαιείαο. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο. Θα έρνπλ εξγνλνκηθή ζρεδίαζε 
θαη καιαθέο επηθάλεηεο αλάκεζα ζηα πφδηα θαη γχξσ απφ ηελ κέζε, γηα απνθπγή 
ηπρφλ ηξαπκαηηζκψλ. Σν θάζηζκα ζα θέξεη εζσηεξηθά πξνθίι αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 
400Υ125 & πάρνπο 2mm θαη είλαη βξαδπθιεγή κε κεγάιε αληνρή ελάληηα ζε ρεκηθέο 
νπζίεο. 

Θα πεξηέρνπλ ζηαζεξνπνηεηέο πνπ δεκηνπξγνχλ αληίζηαζε ζηηο ππεξηψδεηο 
αθηηλνβνιίεο, παξέρνπλ αληηζηαηηθή πξνζηαζία ε δε εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα ζα  είλαη 
απφ θνξκαξηζκέλν θανπηζνχθ, αλαπαπηηθφ & άλεην ζηελ ρξήζε .  

Ζ αλάξηεζή ηνπο απφ ηνπο κεραληζκνχο ζπγθξάηεζεο ζα γίλεηαη κε αιπζίδα δηαηνκήο 
5mm ε νπνία ζα πξνζαξκφδεηαη ζην θάζηζκα κε κεηαιιηθνχο δηακνξθσκέλνπο 
ζπλδέζκνπο (θξίθνπο) θαηαζθεπαζκέλνπο απφ γαιβαληδέ ράιπβα  δηαηνκήο 7mm.  

Σν πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζνπδηθή μπιεία, δηαζηάζεσλ 
3200Υ600mm θαη θέξεη αλάκεζα απφ ηνπο ελδηάκεζνπο νξζνζηάηεο, 2 ηεκάρηα πιαθάδ 
ζαιάζζεο γηα ηελ απνθπγή εγθισβηζκνχ ησλ παηδηψλ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ απνζάξξπλζε ησλ παηδηψλ λα εηζέξρνληαη ζηελ ηξνρηά ηεο θνχληαο. 

Οη βάζεηο πάθησζεο  ζα  ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ κέξνο(πέικα) ηνπ θάζε νξζνζηάηε 
έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηαθξάηεζε πγξψλ αλάκεζα ζην μχιν θαη ζην κέηαιιν 
πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ καθξνρξφληα ηελ μπιεία . 

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 2 γσλίεο καιαθνχ ράιπβα St-37 δηαηνκήο L=40X4mm, 
χςνπο 480mm , θαη ζην επάλσ κέξνο ππάξρεη ζπγθνιιεκέλε πιαθά καιαθνχ ράιπβα 
St-37 δηαζηάζεσλ 80Υ5mm νη νπνία έρεη 4 νπέο Φ12. Ζ φιε θαηαζθεπή είλαη 
γαιβαληζκέλε ελ ζεξκφ γηα αληνρή ζηελ δηάβξσζε απφ ηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο. 

Ζ ζηεξέσζε ηεο θάζε βάζεο ζα γίλεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ νξζνζηάηε κε 4 
εμάγσλνπο θνριίεο Μ10. Μέζα ζε θάζε νξζνζηάηε ηνπνζεηνχληαη 2 πχξνη, 
κεραλνπξγηθά θαηεξγαζκέλνη απφ ράιπβα St-37. Κάζε πχξνο θέξεη 2 νπέο κέζα ζηηο 
νπνίεο πεξλνχλ νη θνριίεο ζηεξέσζεο ηεο βάζεο κε απνηέιεζκα ηελ άςνγε 
ζπγθξάηεζε ηεο . 

Οη βάζεηο πάθησζεο πξέπεη  λα θέξνπλ ην εθάζηνηε φξγαλν ζε χςνπο αζθαιείαο απφ 
ην έδαθνο, γηα λα απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κε ηηο μχιηλεο 



επηθάλεηεο. 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ : 

ΞΤΛΔΗΑ  

χλζεηε ηξηθνιιεηή μπιεία εηδηθήο επεμεξγαζίαο(εγθάξζηα ζηξψκαηα αληίζεηεο θνξάο) 
Ζ μπιεία ζα είλαη πινηνκεκέλε ζχκθσλα κε ην DIN 1052 πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο 
θαηαιιειφηεηαο ηνπ DIN 4074 ( Ξπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο ) .  

ηάδην μήξαλζεο ( ηειηθή πγξαζία ηνπ μχινπ θαηά DIN 52 183 : 8 – 12 % )   

Αθαίξεζε κε επηηξεπηψλ ξφδσλ θαη ζπξξαθή θαηά κήθνο κε νδνλησηή ζθήλσζε 
βάζε DIN 68 140 .  

πγθφιιεζε μχινπ κε θφιιεο PVA ( νμηθφ πνιπβηλχιην ) θαη θαηαιχηε βαζηθφ ηζνθπάλην 
κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :  

Αληνρή δεζκψλ θφιιαο DIN EN 204-D4 

Αληνρή ζε πγξαζία DIN 68 705 AW  

Αληνρή ζε ζεξκφηεηα WATT 91 >7 N /mm2 

Αληνρή θάκςεο θαηά DIN 52 186  

Αληνρή ζιίςεο θαηά DIN 52 185  

Αληνρή δηάηκεζεο θαηά DIN 52 187  

 

 ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή (θνριίεο, 
αιπζίδεο)είλαη απφ καιαθφ ράιπβα St-37 γαιβαληζκέλν. 

Οη δηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ  ζα είλαη απφιπηα επαξθήο γηα 
λα δερζνχλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί. 

Έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ δηάβξσζε θαη ζηηο κεγάιεο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο. 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Σα πιαζηηθά εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα φξγαλα παηδηθήο ραξάο είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπακίδην θαη πνιππξνππιέλην.  

Δίλαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά, έρνπλ αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη είλαη 
αλαθπθιψζηκα. 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε θνριηψλ, δνθψλ, ζηηο ελψζεηο ησλ ζρνηληψλ θαη 
ζηνπο κεραληζκνχο θίλεζεο. 

 

ΠΛΑΚΑZ ΘΑΛΑΖ 

Σα πιαθάδ ζαιάζζεο πξέπεη λα  είλαη εκπνηηζκέλα ζε εηδηθέο θφιιεο θαη ξηλίζκαηα 
ζηδήξνπ, κε αλζεθηηθφ εμσηεξηθφ θηικ κεγάιεο αληνρήο ,είλαη αληηνιηζζεηηθφ θαη 
δνθηκαζκέλν ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 ΒΑΦΖ  

ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΜΤΚΖΣΟΚΣΟΝΟ ΔΜΒΑΠΣΗΜΟΤ ΞΤΛΧΝ  

Ηζρπξφ κπθεηνθηφλν ζπληήξεζεο μχισλ βαζέσο εκβαπηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία απφ 
κχθεηεο ζαξάθη ζακπψκαηα  θαη ζα είλαη άνζκν θαη αζθαιέο πιηθφ . 

Παξάγεηαη απφ βηνθηφλν κε ρακειφ ημψδεο ζε αιθπδν / αθξπιηθή βάζε .  

 

ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΒΔΡΝΗΚΗ  

Διαζηηθφ βεξλίθη κε εμαηξεηηθά πςειφ ημψδεο  

Πξνζθέξεη αδηάβξνρε πξνζηαζία απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία .  

Παξάγεηαη απφ εληζρπκέλε κνξθή αθξπιηθήο δηαζπνξάο θαη ELEN-CAL  θαη ζα 
πξφθεηηαη γηα αζθαιέο πιηθφ.  



ΠΑΚΣΧΖ-ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ 

Γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη πάθησζε ηνπ νξγάλνπ  ζα αθνινπζεθνχλ φινη νη 
επξσπατθνί θαλφλεο γηα  

 

ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΝΖΠΗΧΝ (Κυδικόρ: 128) 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΔΛΑΥΗΣΟ ΥΧΡΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΠΛΑΣΟ 1791 mm Διάρηζην πιάηνο 4332 mm 

ΜΖΚΟ 2763 mm Διάρηζην κήθνο 6237 mm 

ΤΦΟ 2000 mm Διάρηζην χςνο 2800 mm 

 

ΤΝΘΔΖ ΟΡΓΑΝΟΤ : 

 1 ΚΑΛΑ ΓΗΑ ΠΑΣΑΡΗ ΤΦΟΤ 1050mm 

 1 ΠΑΣΑΡΗ 1000Υ1000mm Δ ΤΦΟ 1050mm 

 1 ΣΟΤΛΖΘΡΑ 2Μ ΓΗΑ ΠΑΣΑΡΗ ΤΦΟΤ 1050mm  

 4 ΒΑΔΗ ΠΑΚΣΧΖ 

 

Ζ ζθάια απνηειείηαη απφ: 

1. Γχν (2) μχιηλα πιατλά θαηαζθεπαζκέλα απφ μπιεία κεγάιεο αληνρήο 
δηαζηάζεσλ 1200Υ160mm θαη πάρνπο 45mm. 

2. Σέζζεξα (4) μχιηλα ζθαινπάηηα θαηαζθεπαζκέλα απφ μπιεία κεγάιεο αληνρήο 
δηαζηάζεσλ 750Υ150mm θαη πάρνπο 40mm.  

3. Γχν μχιηλεο ρεηξνιαβέο απνηεινχκελεο απφ 3 νξηδφληηνπο δνθνχο (1 θνππαζηή 
& 2 πξνζηαηεπηηθέο κπάξεο) θαη 2 θάζεηεο θνιψλεο. Οη θνππαζηέο θαη νη κπάξεο είλαη 
δηαηνκήο 1240Υ70Υ45mm ελψ νη θνιψλεο 930Υ70X45mm, θαηαζθεπαζκέλα φια απφ 
μπιεία κεγάιεο αληνρήο.  

4. Σα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ζθαινπαηηψλ θαιχπηνληαη κε πιαθάδ 
ζαιάζζεο πάρνπο 9mm δηαζηάζεσλ 1160Υ760mm.  

5. Γχν (2) ραιπβδνειάζκαηα St-37, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ, δηαηνκήο 
650Υ60Υ5mm γηα ηελ αγθχξσζε ηεο ζην έδαθνο 

Σν παηάξη  θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο δηαηνκήο 1000Υ1000mm πάρνπο 
21mm. Ζ φιε θαηαζθεπή ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο (4) μχιηλεο θνιψλεο δηαηνκήο 
95Υ95Υ2000mm . Οη δχν πιατλέο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζηαηεχνληαη κε θξάγκαηα 
(θάγθειν) πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο δηαηνκήο 810Υ810 θαη πάρνο 
12mm. 

 Ζ ηζνπιήζξα έρεη χςνο 1050mm, πιάηνο 540mm θαη ζπλνιηθφ κήθνο νιίζζεζεο 
1800mm.  

Δίλαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ πιατλή απφ ηελ ζθάια πιεπξά ηνπ παηαξηνχ θαη ε 
πξφζβαζε ζηελ είζνδφ ηεο γίλεηαη απφ κία κπάξα θξαηήκαηνο δηαηνκήο Φ33. ηελ 
αξρή ηεο δψλεο εηζφδνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα δχν πξνζηαηεπηηθά 
θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 21mm ηα νπνία πξνζθέξνπλ 
πιεπξηθή πξνζηαζία. 

Ζ δψλε νιίζζεζεο ηεο ηζνπιήζξαο απνηειείηαη απφ 2 πιεπξηθά πξνζηαηεπηηθά 
ηνπνζεηεκέλα ζε φιν ην κήθνο νιίζζεζεο, θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαθάδ ζαιάζζεο 
πάρνπο 30mm, εγθάξζηα ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη   αλνμείδσηε (INOX) ιακαξίλα 
δηαζηάζεσλ 2000Υ500Υ1,5mm.  

Γηα ηελ ζηήξημε ηεο ιακαξίλαο θαη γηα κεγαιχηεξε αληνρή ζε δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο, 
ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ απηή, ισξίδεο πιαθάδ ζαιαζζήο πάρνπο 15mm θαη  
εληζρχζεηο απφ ραιπβδνζσιήλα St-37 δηαηνκήο. Φ26Υ2mm .  

ηελ αξρή ηεο δψλε εμφδνπ ηεο ηζνπιήζξαο ηνπνζεηείηαη κία βάζε αληηζηήξημεο 
χςνπο 700mm θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνζσιήλα Φ33X2mm & Φ21Υ2mm, ε 



νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ αγθχξσζε ηεο ηζνπιήζξαο ζην έδαθνο. 

Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ κέξνο(πέικα) ηνπ θάζε νξζνζηάηε έηζη 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηαθξάηεζε πγξψλ αλάκεζα ζην μχιν θαη ζην κέηαιιν πνπ 
κπνξεί λα βιάςνπλ καθξνρξφληα ηελ μπιεία . 

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 2 γσλίεο καιαθνχ ράιπβα St-37 δηαηνκήο L=40X4mm, 
χςνπο 480mm , θαη ζην επάλσ κέξνο ππάξρεη ζπγθνιιεκέλε πιαθά καιαθνχ ράιπβα 
St-37 δηαζηάζεσλ 80Υ5mm νη νπνία έρεη 4 νπέο Φ12. Ζ φιε θαηαζθεπή είλαη 
γαιβαληζκέλε ελ ζεξκφ γηα αληνρή ζηελ δηάβξσζε απφ ηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο. 

Ζ ζηεξέσζε ηεο θάζε βάζεο γίλεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ νξζνζηάηε κε 4 εμάγσλνπο 
θνριίεο Μ10. Μέζα ζε θάζε νξζνζηάηε ηνπνζεηνχληαη 2 πχξνη, κεραλνπξγηθά 
θαηεξγαζκέλνη απφ ράιπβα St-37. Κάζε πχξνο θέξεη 2 νπέο κέζα ζηηο νπνίεο πεξλνχλ 
νη θνριίεο ζηεξέσζεο ηεο βάζεο κε απνηέιεζκα ηελ άςνγε ζπγθξάηεζε ηεο . 

Οη βάζεηο πάθησζεο έρνπλ κειεηεζεί έηζη ψζηε λα θέξνπλ ην εθάζηνηε φξγαλν ζε 
χςνπο αζθαιείαο απφ ην έδαθνο, γηα λα απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο 
κε ηηο μχιηλεο επηθάλεηεο. 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ : 

ΞΤΛΔΗΑ  

Υξεζηκνπνηείηαη ζχλζεηε ηξηθνιιεηή μπιεία εηδηθήο επεμεξγαζίαο(εγθάξζηα ζηξψκαηα 
αληίζεηεο θνξάο) μπιεία  πεχθε Αξθηηθνχ θχθινπ ζχκθσλα κε ηα ΔΝ 351.  

Ζ μπιεία είλαη πινηνκεκέλε ζχκθσλα κε ην DIN 1052 πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο 
θαηαιιειφηεηαο ηνπ DIN 4074 ( Ξπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο ) .  

ηάδην μήξαλζεο ( ηειηθή πγξαζία ηνπ μχινπ θαηά DIN 52 183 : 8 – 12 % )   

Αθαίξεζε κε επηηξεπηψλ ξφδσλ θαη ζπξξαθή θαηά κήθνο κε νδνλησηή ζθήλσζε 
βάζε DIN 68 140 .  

πγθφιιεζε μχινπ κε θφιιεο PVA ( νμηθφ πνιπβηλχιην ) θαη θαηαιχηε βαζηθφ ηζνθπάλην 
κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :  

Αληνρή δεζκψλ θφιιαο DIN EN 204-D4 

Αληνρή ζε πγξαζία DIN 68 705 AW  

Αληνρή ζε ζεξκφηεηα WATT 91 >7 N /mm2 

Αληνρή θάκςεο θαηά DIN 52 186  

Αληνρή ζιίςεο θαηά DIN 52 185  

Αληνρή δηάηκεζεο θαηά DIN 52 187  

 

ΠΛΑΚΑZ ΘΑΛΑΖ 

Σα πιαθάδ ζαιάζζεο είλαη εκπνηηζκέλα ζε εηδηθέο θφιιεο θαη ξηλίζκαηα ζηδήξνπ, κε 
αλζεθηηθφ εμσηεξηθφ θηικ κεγάιεο αληνρήο ,είλαη αληηνιηζζεηηθφ θαη δνθηκαζκέλν ζε 
αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

  Ζ εηδηθή ζχλζεζε ηνπ ην θαζηζηά κνλαδηθφ πιηθφ ζηελ θαηεγνξία ηνπ γηαηί 
απνηειείηαη απφ δηάθνξεο ζηξψζεηο πεπηεζκέλεο κνξηνζαλίδαο  (αλάινγα ην νιηθφ 
πάρνο ηνπ)   t=1,5mm.   

 

 ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή (θνριίεο) είλαη απφ 
καιαθφ ράιπβα St-37 γαιβαληζκέλν. 

Οη δηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ είλαη απφιπηα επαξθήο γηα λα 
δερζνχλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί. 

Έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ δηάβξσζε θαη ζηηο κεγάιεο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο. 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  



Σα πιαζηηθά εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα φξγαλα παηδηθήο ραξάο είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπακίδην θαη πνιππξνππιέλην.  

Δίλαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά, έρνπλ αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη είλαη 
αλαθπθιψζηκα. 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε θνριηψλ, δνθψλ, ζηηο ελψζεηο ησλ ζρνηληψλ θαη 
ζηνπο κεραληζκνχο θίλεζεο. 

 

ΒΑΦΖ  

ΔΛΑΣΗΚΖ ΛΑΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ  

Ηδαληθφ πιηθφ βαθήο εμσηεξηθψλ μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε εμαηξεηηθή 
αληνρή ζην λεξφ , ήιην θαη ηηο απφηνκεο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο .  

Γεκηνπξγεί κεγάιν πάρνο ρσξίο ηξεμίκαηα θαη δελ θηηξηλίδεη ιφγσ ηεο απνπζίαο 
θπζηθήο ξεηίλεο απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ  

Παξάγεηαη κε βάζε εηδηθή αθξπιηθή δηαζπνξά.  

Αζθαιέο πιηθφ θαηά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503 

 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΠΟΛΤΟΡΓΑΝΟ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ        (ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ 
, ΣΟΤΡΛΖΘΡΑ, ΣΟΤΝΔΛ) (Κυδικόρ 129) 

Πξφθεηηαη γηα πιαζηηθφ πνιπφξγαλν  πνπ πξνζθέξεη δίαθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηα 
λήπηα φπσο ε αλαξξίρεζε  θαη ε ηζνπξιήζξα. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη πεξίπνπ 3,00 ( 
κήθνο ) -2,80 ( πιάηνο) – 2,20 ( χςνο). Ζ ζθάια αλαξξίρεζεο  δηαζέηεη ππνδνρέο γηα 
ρέξηα θαη πφδηα, θαη ρεηξνιαβέο γηα λα εμππεξεηνχληαη κε αζθάιεηα νη κηθξφηεξεο 
ειηθίεο. Σν πνιπφξγαλν  ζα πξέπεη λα  είλαη ειεγκέλν γηα ηελ αζθάιεηα  ηνπ  θαη λα 
ζπλνδεχεηαη  απφ  πηζηνπνηεηηθφ   ζπκκφξθσζεο ζηα Δπξσπατθά Πξφηππα Αζθάιεηαο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη  ε πξνκήζεηα  φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ ζχλδεζεο 
θαη ζηεξέσζεο  πιήξσο παξαδνκέλν ζε ρξήζε      

 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗ (Κυδικόρ 130) 

Πιαζηηθφ ηξαπέδη πηθ-ληθ κε δχν παγθάθηα. Γηαζηάζεηο: 94Υ73Υ49 εθ. 

 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ (Κυδικόρ: 131) 

Γηάθνξα παηρλίδηα (θνχθιεο, δσάθηα, εξγαιεία, απηνθηλεηάθηα θιπ.) επηινγήο ηεο δηεχζπλζεο 
ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. Ζ πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ επίζεκν 
ηηκνθαηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ρέθυμνο 2/5/2014 

Η Δ/ΝΣΡΙΑ Σ.Τ.Δ.Ρ. 

 


