
 

ΛΤΥΝΙΑ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ  

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 13 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

1. Φνξεηή Εμεηαζηηθή ιπρλία LED ηξνρήιαηε. Να αναφερθεί ο αριθμός των LED 

2. Η κέγηζηε απνδηδόκελε ηζρύο θσηόο ζηνλ πξνβνιέα λα είλαη   45.000 lux 

ηνπιάρηζηνλ,  ζην 0,5 m. Μεγαιύηεξε έληαζε ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά. 

3. Επηινγή ηεο έληαζεο ζε δηαβαζκίζεηο. 

4. Κεθαιή ιπρλίαο θαηαζθεπήο από πιηθό αλζεθηηθό ζηνλ θαζαξηζκό κε 

απνιπκαληηθά. Η δηάκεηξνο ηεο θεθαιήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150 mm, λα 

αλαθεξζεί γηα λα αμηνινγεζεί. 

5. Να πεξηγξαθεί ην βάζνο πεδίνπ εξγαζίαο όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην IEC δειαδή 

Depth of Ilumination L1+L2 , ηνπιάρηζηνλ 80 cm. 

6. Να αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε  ε ζπλνιηθή εθπεκπόκελε αθηηλνβνιία (Ee:W/m2). 

7. Η ρξσκαηηθή ζεξκνθξαζία ηνπ θσηηζκνύ λα είλαη πεξίπνπ 4.000Κ . 

8. Ο δείθηεο Υξσκαηηθήο απόδνζεο (Ra) λα είλαη ζύκθσλνο κε ηα Επξσπατθά 

Πξόηππα. Να είλαη ηνπιάρηζηνλ 92, κεγαιύηεξε ηηκή ζα αμηνινγεζεί ηδηαίηεξα. 

9. Να ζπλνδεύεηαη κε άμνλα θαη βάζε ζηήξημεο,  ηξνρήιαηεο. 

10. Να δηαζέηεη ζπαζηό βξαρίνλα δηπιήο ηνπιάρηζηνλ αξζξώζεσο θαηάιιεινπ κήθνπο, 

εύρξεζην θαη πςειήο αληνρήο. 

11. Όιεο νη θηλήζεηο λαη γίλνληαη εύθνια κέζσ ρεηξνιαβήο. 

12. Οη ιπρλία λα έρεη κεγάιν ρξόλν δσήο, λα αλαθεξζεί γηα λα αμηνινγεζεί. 

13. Η ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ θσηηδόκελν ρώξν λα είλαη ε κηθξόηεξε 

δπλαηή. Να απνηξέπεηαη ε αλάπηπμε ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. 

14. Να έρεη κεγάιε δηάκεηξν θσηεηλνύ πεδίνπ , ηνπιάρηζηνλ 140 mm . 

15. Σάζε 230V/5OHz κεηαζρεκαηηδόκελε. 

16. Επίζεο λα ζπλνδεύεηαη θαη κε όηη άιιν εμάξηεκα απαηηείηαη γηα άκεζε ρξήζε θαη 

πιήξε ρξεζηκνπνίεζή ηεο. 

17. Να ζπλνδεύεηαη από ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

18. Να ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ 

πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα (Καηά πεξίπησζε, όπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά 

ζήκαλζεο CE, δειώζεηο ζπκκόξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηεο 

Αξκόδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηόηππα ή 

λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

                                                                                          Καζηνξηά 01-09-2017 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(Αξηζ. Πξση.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017) 

1. ΣΟΤΜΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
 
ΠΕ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΟΤ 
 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ                                       3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ 
 
 
ΠΕ ΥΗΜΙΚΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ                    ΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 


