
 
 

01) ΤΚΔΤΗ ΑΚΟΤΟΜΔΣΡΙΑ (CPV 33121400-8) 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. Ο Αθννκεηξεηήο λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη λα πεξηιακβάλεη όια ηα 
εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηελέξγεηα πιήξνπο εμέηαζεο. 

2. Να είλαη επηηξαπέδηνο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε δύν αλεμάξηεηα θαη ίδηα θαλάιηα. 

3. Να έρεη εύξνο εληάζεωλ πεξίπνπ :  

a. αεξίλε νδόο -10 - 120 dB HL 

b. νζηέηλε νδόο -10 - 70 dB HL 

c. ειεύζεξν πεδίν -10 - 90 dB HL. 

4. Η έληαζε ηνπ ήρνπ λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζε βήκαηα ηωλ : 1.0 - 2.5 - 5.0 dB πεξίπνπ. 

5. Να έρεη εύξνο ζπρλνηήηωλ πεξίπνπ : 125 - 12000 Hz ζηελ αέξηλε θαη 250 – 6000 Hz ζηελ 
νζηέηλε νδό. Να κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί. 

6. Να κπνξεί λα παξέρεη : θαζαξό ηόλν ζπλερόκελν ή δηαθνπηόκελν, ζόξπβν εθθώθαλζεο ζηελήο 
δέζκεο θαη ιεπθό ζόξπβν θαη ζόξπβν εθθώθαλζεο νκηιεηηθήο αθννκεηξίαο. 

7. Να έρεη έμνδν ζε αθνπζηηθά, νζηεόθωλν θαη ζε ερεία ειεπζέξνπ πεδίνπ. 

8. Να θέξεη θωηεηλή νζόλε LCD γηα παξαθνινύζεζε ηωλ παξακέηξωλ εμέηαζεο. 

9. Να έρεη ζύζηεκα ελδνεπηθνηλωλίαο γηα ζύλδεζε κε αθννκεηξηθό ζάιακν.  

10. Να εθηειεί ηηο παξαθάηω δνθηκαζίεο (εθηόο ηωλ θιαζηθώλ) : SISI, Fowler (ABLB), Stenger θιπ. 

11. Να έρεη έμνδν γηα ζύλδεζε κε Ηιεθηξνληθό Υπνινγηζηή θαη λα δηαζέηεη εηδηθό πξόγξακκα 
δηαρείξηζεο αθννκεηξηθώλ εμεηάζεωλ (εθηύπωζε, απνζήθεπζε, επαλαπξνβνιή θηι). Καηά 
πξνηίκεζε, λα κπνξεί λα ελζωκαηώλεη ζε κία ζειίδα, αθνόγξακκα θαη ηπκπαλόγξακκα.  

12. Να πξνζθεξζεί κε όια ηα απαξαίηεηα παξειθόκελα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ όπωο αθνπζηηθά 
θεθαιήο, νζηεόθωλν,  κηθξόθωλν ρεηξηζηνύ. Να πεξηιακβάλεηαη θνξεηόο Η/Υ θαη έγρξωκνο 
εθηππωηήο.  

13. Να αλαθεξζνύλ πηζαλά πεξαηηέξω πιενλεθηήκαηα. 

14. Να παξαζρεζεί εγγύεζε γηα 2 (δπν) ρξόληα θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο βεβαίωζε ρνξήγεζεο 
αληαιιαθηηθώλ γηα 10 (δέθα ) ρξόληα. 

15. Τν πξνζθεξόκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο (Operation 
Manual) ζηα ειιεληθά θαη ην Εγρεηξίδην Σπληήξεζεο (Service Manual, part list) ηνπ θαηαζθεπαζηή 
θαη όινπο ηνπο θωδηθνύο πξόζβαζεο ζε όια ηα κελνύ. 

16. Να ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο 
πξνκήζεηα είδνπο ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά 
πξνϊόληα (Καηά πεξίπηωζε, όπωο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, δειώζεηο 
ζπκκόξθωζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηεο Αξκόδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ 
ιόγω πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξωηόηππα ή λνκίκωο επηθπξωκέλα αληίγξαθα. 
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