
Διαβοφλευςθ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια  

Φωτιςτικών LED  και υςτήματοσ παρακολοφθηςησ και διαχείριςησ ενζργειασ, ςτο 

πλαίςιο του ζργου : 

«ENERGY MONITORING AND CONTROL SYSTEM» – INTERREG IV 

Περίοδοσ δημόςιασ διαβοφλευςησ από Σρίτη 10/03/2015 ζωσ Σρίτη 17/03/2015. 

Οι παρατθριςεισ κα γίνονται δεκτζσ ςτα email του Γραφείου Προμθκειϊν του Νοςοκομείου: 

prom@kastoriahospital.gr & prom1@kastoriahospital.gr, και μζχρι και τθν Σρίτθ 17/03/2015 

και ϊρα 14:00 μ.μ. 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED 

ΔΙΑΣΑΕΩΝ  30Χ120 cm 

 Φωτιςτικό LED οροφισ τφπου πάνελ (πυρινεσ φωτιςμοφ LED ςε πλακζτα),  εςωτερικοφ 
χϊρου, διαςτάςεων περίπου 30Χ120 cm, πλιρεσ, για ςφνδεςθ ςτα δίκτυα θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ. 

 Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 45W (υνολικά του φωτιςτικοφ ςϊματοσ)  

 Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. 

 Ελάχιςτθ απόδοςθ των LEDs του φωτιςτικοφ ςϊματοσ ίςθ με 5.000lm. 

 Σο CRI είναι >80. 

 Σο CCT να είναι 4.000 - 4.500Κ 

 Η διάρκεια ηωισ να είναι τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ. 

 Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μζταλλο υψθλισ 
αντοχισ, ι ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ι ανοδιωμζνο περίβλθμα αλουμινίου, το οποίο 
να φζρει ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι λευκοφ χρϊματοσ. 

 Σο εξωτερικό κάλυμμα (Lens) να είναι καταςκευαςμζνο από OPAL ακρυλικό υλικό (PMMA), 
φζροντασ ειδικι προςταςία UV για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ. 

 Σο φωτιςτικό να καλφπτεται από 5 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το 
πρότυπο LM80.  

 Σο φωτιςτικό να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 
2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). 

 Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008.  

 Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει 
το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό 
με τον διαγωνιςμό. 

 Σο φωτιςτικό κα είναι πλιρεσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. 

Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 290,00 €  



2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΨΕΤΔΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED 

ΔΙΑΣΑΕΩΝ  30Χ120 cm 

 Φωτιςτικό LED ψευδοροφισ τφπου πάνελ (πυρινεσ φωτιςμοφ LED ςε πλακζτα), 
εςωτερικοφ χϊρου, διαςτάςεων περίπου 30Χ120 cm, πλιρεσ, για ςφνδεςθ ςτα δίκτυα 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 45W (υνολικά του φωτιςτικοφ ςϊματοσ) 

 Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. 

 Ελάχιςτθ απόδοςθ των LEDs του φωτιςτικοφ ςϊματοσ ίςθ με 5.000lm. 

 Σο CRI να είναι >80. 

 Σο CCT να είναι 4.000 - 4.500Κ 

 Η διάρκεια ηωισ να είναι τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ. 

 Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μζταλλο υψθλισ 
αντοχισ, ι ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ι ανοδιωμζνο περίβλθμα αλουμινίου, το οποίο 
να φζρει ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι λευκοφ χρϊματοσ. 

 Σο εξωτερικό κάλυμμα (Lens) να είναι καταςκευαςμζνο από OPAL ακρυλικό υλικό (PMMA), 
φζροντασ ειδικι προςταςία UV για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ. 

 Σο φωτιςτικό να καλφπτεται από 5 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ  να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το 
πρότυπο LM80.  

 Σο φωτιςτικό να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 
2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). 

 Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. 

 Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει 
το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό 
με τον διαγωνιςμό. 

  Σο φωτιςτικό κα είναι πλιρεσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V.  

Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 280,00 €  

3. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΨΕΤΔΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED 

ΔΙΑΣΑΕΩΝ  60Χ60 cm 

 Φωτιςτικό LED ψευδοροφισ τφπου πάνελ (πυρινεσ φωτιςμοφ LED ςε πλακζτα), 
εςωτερικοφ χϊρου, διαςτάςεων περίπου 60Χ60 cm, πλιρεσ, για ςφνδεςθ ςτα δίκτυα 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ  45W (υνολικά του φωτιςτικοφ ςϊματοσ) 

 Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. 

 Ελάχιςτθ απόδοςθ των LEDs του φωτιςτικοφ ςϊματοσ ίςθ με 5.000lm. 

 Σο CRI να είναι >80. 

 Σο CCT να είναι 4.000 - 4.500Κ 

 Η διάρκεια ηωισ να είναι τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ. 

 Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μζταλλο υψθλισ 
αντοχισ, ι ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ι ανοδιωμζνο περίβλθμα αλουμινίου, το οποίο 
να φζρει ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι λευκοφ χρϊματοσ. 



 Σο εξωτερικό κάλυμμα (Lens) να είναι καταςκευαςμζνο από OPAL ακρυλικό υλικό (PMMA), 
φζροντασ ειδικι προςταςία UV για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ. 

 Σο φωτιςτικό να καλφπτεται από 5 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το 
πρότυπο LM80.  

 Σο φωτιςτικό να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 
2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). 

 Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008.  

 Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει 
το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό 
με τον διαγωνιςμό.  

 Σο φωτιςτικό κα είναι πλιρεσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. 

Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 280,00 €  

4. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED T8 G13 60cm  

 Λαμπτήρασ LED TUBE T8, μήκουσ 60cm για αντικατάςταςθ λαμπτιρα φκοριςμοφ L 60 cm.. 

 Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), 10 W 

Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. 

 Ελάχιςτθ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), ίςθ με 900 lm. 

 Σο CRI να είναι >80. 

 Σο CCT να είναι 4.000 - 4.500Κ 

 Σο ςϊμα του λαμπτιρα να αποτελείται από κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ. Ο τφποσ βάςθσ ςτιριξθσ του λαμπτιρα να είναι τφπου G13.  

 Σο πλαςτικό κάλυμμα του λαμπτιρα να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ 
γαλακτοφχο πολυκαρβουνικό υλικό.  

 Η διάμετροσ του λαμπτιρα να είναι Φ26mm. 

 Η γωνία απόδοςθσ φωτεινισ δζςμθσ να είναι τουλάχιςτον 150°. 

 Η διάρκεια ηωισ των LED να είναι >30.000 ϊρεσ. 

 Ο λαμπτιρασ να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ φζρουν να βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το 
πρότυπο LM80.  

 Ο λαμπτιρασ να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 
2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). 

 Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. 

 Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει 
το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό 
με τον διαγωνιςμό. 

 Ο λαμπτιρασ κα είναι πλιρθσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. 

Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 45,00 €  

5. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED T8 G13 120cm  

 Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), 21 W. 

Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. 

 Ελάχιςτθ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), ίςθ με 1900lm. 



 Σο CRI είναι >80. 

 Σο CCT είναι 4.000 - 4.500Κ 

 Σο ςϊμα του λαμπτιρα να αποτελείται από κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ. Ο τφποσ βάςθσ ςτιριξθσ του λαμπτιρα είναι τφπου G13.  

 Σο πλαςτικό κάλυμμα του λαμπτιρα να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ 
γαλακτοφχο πολυκαρβουνικό υλικό.  

 Η διάμετροσ του λαμπτιρα να είναι Φ26mm. 

 Η γωνία απόδοςθσ φωτεινισ δζςμθσ να είναι τουλάχιςτον 150°. 

 Η διάρκεια ηωισ των LED να είναι >30.000 ϊρεσ. 

 Ο λαμπτιρασ να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το 
πρότυπο LM80.  

 Ο λαμπτιρασ να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 
2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). 

 Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. 

 Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει το 
όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό με 
τον διαγωνιςμό 

  Ο λαμπτιρασ κα είναι πλιρθσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. 

Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 55,00 €  

6. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED T8 G13 150cm  

 Λαμπτήρασ LED TUBE T8, μήκουσ 150cm, για αντικατάςταςθ λαμπτιρα φκοριςμοφ L 150 cm. 

 Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), 25 W. 

Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. 

 Ελάχιςτθ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), ίςθ με 2300 lm. 

 Σο CRI να είναι >80. 

 Σο CCT να είναι 4.000 - 4.500Κ 

 Σο ςϊμα του λαμπτιρα να αποτελείται από κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ. Ο τφποσ βάςθσ ςτιριξθσ του λαμπτιρα να είναι τφπου G13.  

 Σο πλαςτικό κάλυμμα του λαμπτιρα να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ 
γαλακτοφχο πολυκαρβουνικό υλικό.  

 Η διάμετροσ του λαμπτιρα να είναι Φ26mm. 

 Η γωνία απόδοςθσ φωτεινισ δζςμθσ να είναι τουλάχιςτον 150°. 

 Η διάρκεια ηωισ των LED να είναι >30.000 ϊρεσ. 

 Ο λαμπτιρασ να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το 
πρότυπο LM80.  

 Ο λαμπτιρασ να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 
2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). 

 Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008.  

 Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει το 
όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό με 
τον διαγωνιςμό 

 Ο λαμπτιρασ κα είναι πλιρθσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. 

Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 65,00 €  



 

 

7. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΟΡΟΦΗ  

ΜΕ ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED T8 G13 120cm  

 Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ, διαςτάςεων περίπου 30Χ120 cm, ςτεγαςμζνων χϊρων με δφο 
λαμπτήρεσ LED TUBE T8, μήκουσ 120cm, με κάλυμμα από methacrylate διαφανζσ πριςματικό 
αντικαμβωτικό. Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μζταλλο 
υψθλισ αντοχισ, ι ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ι ανοδιωμζνο περίβλθμα αλουμινίου, το 
οποίο να φζρει ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι λευκοφ χρϊματοσ, με ατςάλινα ελατιρια για τθν 
προςαρμογι του καλφμματοσ ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ, προςταςίασ ΙP 40. Πλιρεσ, για 
ςφνδεςθ ςτα δίκτυα θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 
9001:2008. Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο 
κα φζρει το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο 
ςχετικό με τον διαγωνιςμό 

 

Ειδικότερα για τον λαμπτιρα LED TUBE T8 

 Λαμπτήρασ LED TUBE T8, μήκουσ 120cm. 

 Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), 20 W. 

Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. 

 Ελάχιςτθ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), ίςθ με 1900lm. 

 Σο CRI είναι >80. 

 Σο CCT είναι 4.000 - 4.500Κ 

 Σο ςϊμα του λαμπτιρα να αποτελείται από κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ. Ο τφποσ βάςθσ ςτιριξθσ του λαμπτιρα είναι τφπου G13.  

 Σο πλαςτικό κάλυμμα του λαμπτιρα να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ 
γαλακτοφχο πολυκαρβουνικό υλικό.  

 Η διάμετροσ του λαμπτιρα να είναι Φ26mm. 

 Η γωνία απόδοςθσ φωτεινισ δζςμθσ να είναι τουλάχιςτον 150°. 

 Η διάρκεια ηωισ των LED να είναι >30.000 ϊρεσ. 

 Ο λαμπτιρασ να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το 
πρότυπο LM80.  

 Ο λαμπτιρασ να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 
2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). 

 Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. 

 Ο λαμπτιρασ κα είναι πλιρθσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. 

Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 150,00 €  

 

 

 

8. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 



ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΨΕΤΔΟΡΟΦΗ  

ΜΕ ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED T8 G13 120cm  

 Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ, διαςτάςεων 30Χ120 cm, ςτεγαςμζνων χϊρων με δφο 
λαμπτήρεσ LED TUBE T8, μήκουσ 120cm, με κάλυμμα από methacrylate διαφανζσ πριςματικό 
αντικαμβωτικό. Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μζταλλο 
υψθλισ αντοχισ, ι ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ι ανοδιωμζνο περίβλθμα αλουμινίου, το 
οποίο να φζρει ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι λευκοφ χρϊματοσ, με ατςάλινα ελατιρια για τθν 
προςαρμογι του καλφμματοσ ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ, προςταςίασ ΙP 40. Πλιρεσ, για 
ςφνδεςθ ςτα δίκτυα θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 
9001:2008. Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο 
κα φζρει το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο 
ςχετικό με τον διαγωνιςμό 

Ειδικότερα για τον λαμπτιρα LED TUBE T8 

 Λαμπτήρασ LED TUBE T8, μήκουσ 120cm. 

 Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), 20 W. 

Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. 

 Ελάχιςτθ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), ίςθ με 1900lm. 

 Σο CRI είναι >80. 

 Σο CCT είναι 4.000 - 4.500Κ 

 Σο ςϊμα του λαμπτιρα να αποτελείται από κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ. Ο τφποσ βάςθσ ςτιριξθσ του λαμπτιρα είναι τφπου G13.  

 Σο πλαςτικό κάλυμμα του λαμπτιρα να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ 
γαλακτοφχο πολυκαρβουνικό υλικό.  

 Η διάμετροσ του λαμπτιρα να είναι Φ26mm. 

 Η γωνία απόδοςθσ φωτεινισ δζςμθσ να είναι τουλάχιςτον 150°. 

 Η διάρκεια ηωισ των LED να είναι >30.000 ϊρεσ. 

 Ο λαμπτιρασ να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το 
πρότυπο LM80.  

 Ο λαμπτιρασ να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 
2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). 

 Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. 

  Ο λαμπτιρασ κα είναι πλιρθσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. 

Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 140,00 €  

 

 

 

 

 

9. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 



ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Θα εγθαηαζηαζνύλ ζην θηίξην ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζην θηίξην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε αζύξκαηεο 

ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθό εθαξκνγώλ, ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη νξζή ρξήζε ησλ ζπζθεπώλ πνπ θαηαλαιώλνπλ ξεύκα, ζπκβάιινληαο 

ζηελ εμνηθνλόκεζε θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ελέξγεηαο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Καζηνξηάο θαη ζηε κείσζε ηεο εθπνκπήο CΟ2 ζην πεξηβάιινλ. Τα ζπζηήκαηα 

παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ζα είλαη πιήξε θαη ζε ιεηηνπξγία θαη ζα 

εγθαηαζηαζνύλ, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ led, ώζηε λα 

ππάξρεη θαηαγξαθή θαη ζύγθξηζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.  

Εξοπλιζμόρ & Λογιζμικό Εθαπμογών ηος ςζηήμαηορ Παπακολούθηζηρ και 

Διασείπιζηρ Ενέπγειαρ 

Θα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο θσηεηλόηεηαο θαη παξνπζίαο κε αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη 

θσηεηλόηεηαο ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνύ θαη κε αζύξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ θπθισκάησλ ηζρύνο, όπσο Η/Υ, ςύθηεο λεξνύ θαη θσηνηππηθά. Θα 

ππάξρνπλ κεηαγσγνί δηαζύλδεζεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα 

ελνπνηεζνύλ ηα απνκαθξπζκέλα δίθηπα κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ Ethernet κε 

θνξκό νπηηθώλ ηλώλ, ώζηε ην ζπλνιηθό ζύζηεκα λα δηαρεηξίδεηαη θεληξηθά από ην 

ινγηζκηθό. 

 Τν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηα αθόινπζα: 

1. Αζύξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε 
ελζσκαησκέλν chip. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ 16A θαη ηνπιάρηζηνλ 
3,6ΚWh. Πξόθεηηαη γηα εμάξηεκα πνπ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε αζθάιεηεο 
ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα ή ζε ηξνθνδνζίεο νη νπνίεο δελ θαηαιήγνπλ ζε πξίδα 
ζνύθν.  

2. Μεηαηξνπείο νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζνύλ ηα 
απνκαθξπζκέλα δίθηπα κέζσ ηνπ Ethernet δηθηύνπ, ώζηε ην ζπλνιηθό 
ζύζηεκα λα δηαρεηξίδεηαη θεληξηθά από ην ινγηζκηθό. Επίζεο, ζα πξέπεη λα 
επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ απνκαθξπζκέλα από ην δίθηπν 
κέηξεζεο θαη ειέγρνπ (π.ρ. εγθαηάζηαζε δηθηύνπ ζην ηζόγεην θαη ινγηζκηθό 
ζηνλ όξνθν ή ζε άιιν θηίξην ή ζε άιιε γεσγξαθηθή πεξηνρή).  

3. Αζύξκαηνη δηαθόπηεο πνπ ειέγρνπλ έλα εμάξηεκα ή/θαη κία νκάδα 
εμαξηεκάησλ, πνπ νξίδεηαη από ην ινγηζκηθό θαη κε ηνλ ηξόπν απηό ειέγρεηαη 
ρεηξνθίλεηα ην άλνηγκα/θιείζηκν ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο νκάδαο απηήο. 

4. Αζύξκαηνο αηζζεηήξαο θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο, ν νπνίνο έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ζε ρώξνπο.  

5. Αζύξκαηνο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ν νπνίνο έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ζε ρώξνπο. Επίζεο, ζα πξνζθέξεη 
ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηηο επηθξαηνύζεο ζεξκνθξαζίεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 
θηηξίνπ πξνζθέξνληαο έηζη ζηνηρεία γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ. 

6. To ινγηζκηθό, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε όισλ ησλ ζπζθεπώλ πνπ 
είλαη ζπλδεδεκέλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο 
ειάρηζηεο δπλαηόηεηεο: 
1. Παξαθνινύζεζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηεο, θόζηνο θαη 

εθπνκπέο CO2 ζε επίπεδν ζπζθεπώλ, νκάδα ζπζθεπώλ, ρώξσλ, 
νξόθσλ θηηξίσλ θιπ.  



2. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ είηε ζηηγκηαία είηε 
πξνγξακκαηηζκέλα.  

3. Παξαθνινύζεζε Θεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο θάζε ρώξνπ θαη 
δπλαηόηεηα ειέγρνπ π.ρ. θιηκαηηζηηθώλ.  

4. Παξαθνινύζεζε θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο, κε απώηεξν ζθνπό λα 
κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο όηαλ δελ απαηηείηαη.  

5. Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο πνιιαπιώλ δηθηύσλ (θηίξηα, 
νξόθνπο θιπ.)  

6. Δηαζύλδεζε κεηξεηώλ ηύπνπ Modbus, θιπ.  
7. Φξνλνπξνγξακκαηηζκόο γηα ην άλνηγκα θάπνησλ ζπζθεπώλ  
8. Παξνπζίαζε ελεξγεηαθώλ δεηθηώλ θαηαλάισζεο ζε ηζηνζειίδεο  

Σην ζύλνιν ηνπ, ηνπ ην εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα νθείιεη : 

1. λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ηόζν 
ιεηηνπξγηθή θαη εύθνιε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη από ηνλ πιένλ 
απιό ρξήζηε Η/Υ θαη ε παξακεηξνπνίεζε λα κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε 
ειάρηζηεο ώξεο, 

2. λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δώζεη ηελ εηθόλα θαηαλάισζεο αθόκε θαη ζε 
επίπεδν πξίδαο ή ζέζεο εξγαζίαο. Τα ζηνηρεία απηά νπζηαζηηθά ζα πξέπεη 
απαληνύλ ζην πσο, πνπ θαη γηαηί θαηαλαιώλεηαη ε ελέξγεηα θαη λα βνεζνύλ 
ζεκαληηθά ζην λα απνθαζηζηεί ε ζηξαηεγηθή θαη ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο. 

3. λα έρεη εύθνιε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ κε επηπιένλ αζύξκαηνπο κεηξεηέο, ε 
κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθώλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξα αζθαιή ηξόπν 
(AES 128 bit encryption) θαη ηα δεδνκέλα απηά λα κελ παξεκβάιινληαη κε ηα 
ππόινηπα δηθηπαθά δεδνκέλα. Κάζε ζπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ζύζηεκα 
λα δηαζέηεη κνλαδηθή ηαπηόηεηα, ε νπνία λα επηθνηλσλεί κε ηελ άδεηα ρξήζεο 
ηνπ ινγηζκηθνύ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπζθεπή απηή ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
κόλν κε ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν κε απηή ηελ άδεηα ρξήζεο. Τν ζύζηεκα ζε 
δηθηπαθή εγθαηάζηαζε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα από Virtual Lan θαη 
κέζα από tunneling πξσηόθνιια (SSH), ώζηε λα απνθεπρζεί ην broadcast 
θαηά ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ από ηηο ζπζθεπέο πξνο ην ινγηζκηθό 
(~25kb/ώξα), 

4. ην ζύζηεκα λα ρξεζηκνπνηεί αλνηρηά πξόηππα θαη πξσηόθνιια ζύγρξνλσλ 
ηερλνινγηώλ, κέζσ ελζσκαησκέλνπ Web Server ηνπ ινγηζκηθνύ. Τν ζύζηεκα 
λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα νινθιεξσζεί κέζσ ησλ πιένλ δεκνθηιώλ 
κεζόδσλ (όπσο πρ. XML, Web Services θηι), κε νπνηνδήπνηε άιιν ζύγρξνλν 
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ή εξγαιεία data mining θαη business intelligence. 

 

 

 

Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν παξαθάησ εμνπιηζκόο, ζύκθσλα κε ηελ πξάμε έληαμεο 

ηνπ έξγνπ: 

           Τόπνο 

 

Κηίξην Δηνίθεζεο Κηίξην 

Ννζνθνκείνπ 



Είδνο 

 ύζηημα Παπακολούθηζηρ και Διασείπιζηρ Ενέπγειαρ   

 2.1. Έμππλνη αζύξκαηνη κεηξεηέο ελέξγεηαο 95 75 

2.2. Μεηαγσγείο δηαζύλδεζεο LAN/WAN  3 2 

2.3 Αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο 4 2 

2.4 Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο 4 2 

2.5 Δηαθόπηεο ειέγρνπ 4 2 

2.6 Λνγηζκηθό Παξαθνινύζεζεο θαη Δηαρείξηζεο Ελέξγεηαο  1 1 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

α/α Πεπιγπαθή Πποδιαγπαθών Απαίηηζη Απάνηηζη Παπαπομπή 

ΜΕΣΡΗΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ 

1.  Καηαζθεπαζηήο / κνληέιν ΝΑΙ   

2.  Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύλ ηε 

ζηηγκηαία θαηαλάισζε (ζε Watt) 

ειεθηξηθήο ηζρύνο ηνπ εμνπιηζκό 

πνπ ζα παξαθνινπζείηαη πνπ ζα 

νξίζεη ν θνξέαο 

ΝΑΙ   

3.  Οη κεηξεηέο πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηόηεηα 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

ΝΑΙ   

4.  Ο θάζε κεηξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη 

δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο 

ηνπιάρηζηνλ 16Αmp θαη ηνπιάρηζηνλ 

3,6ΚW 

ΝΑΙ   

5.  Η επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κεηξεηώλ 

ζα πξέπεη λα είλαη αζύξκαηε 

ρακειήο ηζρύνο 

ΝΑΙ   

6.  Δπλαηόηεηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηώλ 

NAI   

7.  Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο κεηξεηή, λα ζπλερηζηεί 

απξόζθνπηα ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Να πεξηγξαθεί ν 

ηξόπνο πνπ επηηπγράλεηαη  

ΝΑΙ   

8.  Δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο θαη από ηεο κεηξεηέο 

κέζσ δηθηύσλ LAN/WAN 

ΝΑΙ   



9.  Αζύξκαηνο πνκπόο κε δπλαηόηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ην ινγηζκηθό ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΙ   

10.  Αζύξκαηνο δηαθόπηεο πνπ ειέγρεη 

έλα κεηξεηή ή/θαη κία  νκάδα 

εμαξηεκάησλ. 

ΝΑΙ   

11.  Ύπαξμε Gateway γηα ηελ ελνπνίεζε 

απνκαθξπζκέλσλ δηθηύσλ κέζσ 

Ethernet θαη εμαζθάιηζε 

δπλαηόηεηαο θεληξηθήο δηαρείξηζεο 

ΝΑΙ   

12.  Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δπλαηόηεηα λα ειέγρνληαη από ην 

ινγηζκηθό παξαθνινύζεζεο θαη 

ειέγρνπ.  

ΝΑΙ   

 

α/α Πεπιγπαθή Πποδιαγπαθών Απαίηηζη Απάνηηζη Παπαπομπή 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

13.  Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη ηα αθόινπζα 

ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηθά: 

 Windows XP 
 Windows Vista 
 Windows Server 2003 
 Windows Server 2008 
 Windows 7 
 Windows ηξέρνληα 

ΝΑΙ   

14.  Θα πξέπεη λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ 

ρξήζηε, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

είλαη ηόζν ιεηηνπξγηθή θαη εύθνιε 

πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

από ηνλ πιένλ απιό ρξήζηε Η/Υ θαη 

ε παξακεηξνπνίεζε λα κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί ζε ειάρηζηεο ώξεο 

NAI   

15.  Δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο 

πξόζβαζεο κέζσ ζύγρξνλσλ 

ηερλνινγηώλ 

ΝΑΙ   

16.  Δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο ειεθηξηθήο 

ζπζθεπήο (άλνηγκα – θιείζηκν) 

ΝΑΙ   

17.  Δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο 

πνιιαπιώλ θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

ΝΑΙ   

18.  Δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο 

ηξηθαζηθώλ θεληξηθώλ κεηξεηώλ 

θηηξίσλ θαη ππνκεηξεηώλ 

ΝΑΙ   



19.  Να ππάξρεη δπλαηόηεηα έληαμεο 

αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο θίλεζεο. 

ΝΑΙ   

20.  Να ππάξρεη δπλαηόηεηα έληαμεο 

αηζζεηήξσλ θσηεηλόηεηαο. 

ΝΑΙ   

21.  Δπλαηόηεηα έληαμεο αηζζεηήξσλ 

ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο 

ΝΑΙ   

22.  Δπλαηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ λα 

παξαθνινπζεί Θεξκνθξαζία θαη 

ζρεηηθή πγξαζία ρώξνπ θαη 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ θιηκαηηζηηθώλ 

θιπ βάζεη θιηκαηηθώλ απαηηήζεσλ. 

ΝΑΙ   

23.  Δπλαηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ λα 

παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε 

πιεζπζκνύ κε απώηεξν ζθνπό λα 

κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

όηαλ δελ απαηηείηαη. 

ΝΑΙ   

24.  Δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ 

κε επηπιένλ αζύξκαηνπο κεηξεηέο, 

κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθώλ 

δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξα 

αζθαιή ηξόπν (AES 128 bit 

encryption) θαη ηα δεδνκέλα απηά λα 

κελ παξεκβάιινληαη κε ηα ππόινηπα 

δηθηπαθά δεδνκέλα. Κάζε ζπζθεπή 

πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ζύζηεκα λα 

δηαζέηεη κνλαδηθό MAC address, ην 

νπνίν λα επηθνηλσλεί κε ηελ άδεηα 

ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ζπζθεπή απηή ζα κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη κόλν κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δίθηπν κε απηή ηελ 

άδεηα ρξήζεο. Τν ζύζηεκα ζε 

δηθηπαθή εγθαηάζηαζε λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κέζα από Virtual LAN 

θαη κέζα από tunneling πξσηόθνιια 

(SSH), ώζηε λα απνθεπρζεί ην 

broadcast θαηά ηελ κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ από ηηο ζπζθεπέο πξνο 

ην ινγηζκηθό (~25kb/ώξα). 

ΝΑΙ   

25.  Δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο 

πνιιαπιώλ δηθηύσλ (θηίξηα, 

νξόθνπο θιπ.)  

ΝΑΙ   



26.  Δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί αλνηρηά 

πξόηππα θαη πξσηόθνιια 

ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ, κέζσ 

ελζσκαησκέλνπ Web Server ηνπ 

ινγηζκηθνύ. Τν ζύζηεκα λα έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα νινθιεξσζεί κέζσ 

ησλ πιένλ δεκνθηιώλ κεζόδσλ 

(όπσο πρ. XML, Web Services θηι), 

κε νπνηνδήπνηε άιιν ζύγρξνλν 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ή εξγαιεία 

data mining θαη business 

intelligence. 

ΝΑΙ   

27.  Δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο όηαλ 

θάπνηα ειεθηξηθή ζπζθεπή βξίζθεηαη 

ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θαη λα 

θιείλεη απηόκαηα ηε ζπζθεπή 

ΝΑΙ   

28.  Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο πνπ κπνξεί 

λα επαλαθέξεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο 

κεηξεηέο ρσξίο ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνύ. 

ΝΑΙ   

29.  Δπλαηόηεηα απ’ επζείαο ειέγρνπ ησλ 

ζπζθεπώλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ  

ΝΑΙ   

30.  Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εμήο 

δπλαηόηεηεο: 

 Οξηζκόο είδνπο εμνπιηζκό 
πνπ ζα ειέγρεηαη (θσηηζκόο, 
ζέζε εξγαζίαο, θιηκαηηζηηθή 
κνλάδα θιπ) 

 Έληαμε ηνπ εμνπιηζκνύ ζε 
ζπγθεθξηκέλν θηίξην, όξνθν, 
ρώξν θιπ) 

ΝΑΙ   

31.  Δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέζσ Web 

ΝΑΙ   

32.  Δπλαηόηεηα ειέγρνπ κέζσ Web ΝΑΙ   

33.  Δπλαηόηεηα ειέγρνπ κέζσ Smart 

Phone 

ΝΑΙ   

34.  Να ππάξρεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο 

- νπηηθήο εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ θάπνηα ζπζθεπή βγεη εθηόο 

ειέγρνπ ή εθηόο πξνδηαγξαθώλ 

ιεηηνπξγίαο. 

ΝΑΙ   



35.  Δπλαηόηεηα πεξηνξηζκνύ ειέγρνπ 

θξίζηκσλ ειεθηξηθώλ. Να ππάξρεη 

δπλαηόηεηα λα εμαηξνύληαη νη 

θξίζηκεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο από ηε 

δπλαηόηεηα λα ειέγρνληαη κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο  

ΝΑΙ   

36.  Δπλαηόηεηα εηζαγσγήο δηαθόξσλ 

ηηκνινγηαθώλ ρξεώζεσλ θαη 

παξόρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ΝΑΙ   

37.  Δπλαηόηεηα λα εηζάγεηαη θηιηθή 

νλνκαζία από ηνλ ρξήζηε γηα θάζε 

είδνπο εμνπιηζκνύ  

ΝΑΙ   

38.  Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα έρεη 

επηινγή γιώζζαο (Ειιεληθά,  

Αγγιηθά ππνρξεσηηθά) 

ΝΑΙ   

39.  Δπλαηόηεηα απηόκαηεο δεκηνπξγίαο 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) 

ησλ ξπζκίζεσλ θαη κεηξήζεσλ. 

Επίζεο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα 

ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

ρεηξνθίλεηα. 

ΝΑΙ   

40.  Δπλαηόηεηα άκεζεο αλάθηεζεο 

δεδνκέλσλ από αληίγξαθα 

αζθαιείαο 

ΝΑΙ   

41.  Δπλαηόηεηα πξνβνιήο θόζηνπο 

θαηαλάισζεο ζε επξώ ή/θαη άιιν 

λόκηζκα. 

ΝΑΙ   

42.  Δπλαηόηεηα πξνβνιήο ηζηνξηθώλ 

αλαθνξώλ γηα ηελ θαηαλάισζε, 

θόζηνο, εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, ζε ζπζθεπέο ή νκάδεο 

ζπζθεπώλ πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη. 

Δπλαηόηεηα πξνβνιήο ησλ 

ζηνηρείσλ απηώλ ζε βάζνο ρξόλνπ 

πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη, αλά ώξα, 

εκέξα, εβδνκάδα, κήλα, έηε. 

ΝΑΙ   

43.  Δπλαηόηεηα πξνβνιήο εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ζε 

θηιά/KWh). 

ΝΑΙ   

44.  Δπλαηόηεηα πξνβνιήο δεδνκέλσλ 

θαηαλάισζεο, θόζηνπο θαη 

εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν. 

ΝΑΙ   

45.  Δπλαηόηεηα εμαγσγήο δεδνκέλσλ 

γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ΝΑΙ   



46.  Αζθάιεηα δεδνκέλσλ κέζσ 

θξππηνγξάθεζεο. Να πεξηγξαθεί. 

ΝΑΙ   

47.  Δπλαηόηεηα εύθνιεο πξνζζήθεο 

ζπζθεπήο ρσξίο αιιαγή ζηελ αξρηθή 

δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο.  Να 

πεξηγξαθεί. 

ΝΑΙ   

48.  Τν ζύζηεκα πξέπεη λα απαηηεί 

ειάρηζην bandwidth θαηά ηελ 

δηθηπαθή ηνπ εγθαηάζηαζε θαη λα 

κελ παξεκβάιιεηαη κε άιια δίθηπα 

δεδνκέλσλ. Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο. 

ΝΑΙ   

49.  Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, 

ελδέρεηαη λα δεηεζεί από ηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν παξνπζίαζε ηεο 

ιύζεο ζε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία. 

ΝΑΙ   

Τηκή ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε αζύξκαηεο 
ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθό εθαξκνγώλ, 
εγθαηεζηεκέλα ζε ιεηηνπξγία, 17.500,00 € κε ΦΠΑ. 

 

Η Επιτροπι φνταξθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν: 

1. Σουμπίδθσ Γεϊργιοσ 

2. ταυριανοφ Ιωάννα 

3. Ράμμοσ Δθμιτριοσ 
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