
 

 Θεσσαλονίκη, 27.08.2020 

 

 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Πληροφορίες : Τσακιρόπουλος Γεώργιος, Ηλίου Νικόλαος 

Τηλέφωνο : 2310 891-252, 2310 891-233 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (52/20) 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 57/29.07.2020 

απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθμ. 259/31.07.2020 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη 

προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις 

επισυναπτόμενες στην παρούσα Πρόσκληση τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να 

κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο 

μέχρι τις 04.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. 

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €5.645,16 + €1.354,84 

(ΦΠΑ 24%) = €7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899 του 

Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020.  [CPV: 32584000-

0]. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς, θα πρέπει επίσης 

να προσκομίσουν: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά 

πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια όσο 

και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, ενώ σε περίπτωση που δεν απασχολούν 

προσωπικό, οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να το 

δηλώνουν. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα 

μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά (υπό α & β) θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, θα πρέπει 

να έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

 



γ. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με ημερομηνία 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ως 

απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η Υ.Δ. θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους του νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή από το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης ΓΕΜΗ). 

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει τιμής και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί όλους 

τους απαιτούμενους όρους. 

Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίνεται μόνο σε ευρώ. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.                                                          

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού. 

 

Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των 

ειδών/υπηρεσιών θα επιβάλλονται στον ανάδοχο  οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 

207 του ν. 4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου (με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 

αξίας) θα γίνει σε Ευρώ, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο 

όλων των προς ανάθεση προμηθειών/υπηρεσιών, που θα πιστοποιείται από βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας και το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής 

Παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων μετά την 

κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών. Η πληρωμή 

του αναδόχου επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση. 

Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, 

υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της πρόσκλησης δίνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου, (κτήριο 

mailto:tprom@uom.gr


Διοίκησης, 1ος όροφος, τηλ. 2310891-252 κος Τσακιρόπουλος Γεώργιος, email:  
gtsakiro@uom.gr).  

 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies. 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 

mailto:gtsakiro@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος τ.. ……………………………………………………………………. αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE 

L 192 της 31.7.2003, ο. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

Επίσης δηλώνω ότι: 

- Απασχολώ / Δεν απασχολώ προσωπικό. 

-Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και των υποχρεώσεων του αναδόχου, και τα αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Δικτυακή Κάμερα τύπου dome οροφής με πιστοποίηση GDPR ΕΝETSI 103645 (Τεμάχια: 3) 

Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Αισθητήρας μεγέθους  1/1.8” και ανάλυσης  4Megapixel τεχνολογίας progressive scan CMOS,  

Εξελιγμένος Artificial Intelligence Επεξεργαστής με RAM 1 GB και ROM  128 MB 

Proprietary encrypted firmware, encrypted data transmission over the network GDPR compliant 

Αποκλειστικής  χρήσης  κρυπτογραφημένο λογισμικό λειτουργίας σύμφωνα με GDPR 

Αποκλειστικής χρήσης ασφαλής κρυπτογραφημένη μετάδοσης δεδομένων σύμφωνα με GDPR 

Proprietary encrypted data file system storage GDPRcompliant 

Αποκλειστικής χρήσης ασφαλής και κρυπτογραφημένη αποθήκευση σύμφωνα με GDPR 

ROI, Εξελιγμένος Codec H.265+, 3 Streams ροής βίντεο, 30 fps@2688 × 1520, 60 fps@1920 × 1080 

WDR (140 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Electronic Image Stabilization (EIS), Defog 

Τηλεχειριζόμενος φακό με zoom  2.7 mm–12.0 mm motorized lens, Aperture F1.8, Εστίαση 1,2m 

1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out, IR LEDs Length 40 m, IP67, Anti-Vandal IK10 

Μεταλλικό περίβλημα, DC 12V (±30%), AC 24V (±30%), PoE  (802.3 af) 

Τεχνητή νοημοσύνη 

Αλγόριθμοι deeplearning τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση ανθρώπων, οχημάτων, αντικειμένων 

Αλγόριθμοι deeplearning τεχνητής νοημοσύνης για καταμέτρηση εισόδου και πληθυσμού εντός χώρων 

και έλεγχο εγκαταλειμμένων και αντικειμένων που αφαιρέθηκαν 

Έλεγχοι προστασίας του συστήματος : Κίνηση, κακόβουλη επέμβαση, αλλαγή θέσης, προοπτικής ή 
εστίασης, αποσύνδεση δικτύου, επικάλυψη διευθύνσεων δικτύου, παράνομη είσοδος, πρόβλημα 
αποθήκευσης 

Προστασίες 

IP67:  Η κάμερα να έχει περάσει μια σειρά αυστηρών τεστ για υγρασία και σκόνη. Το περίβλημα της 
κάμερας να έχει απόλυτη προστασία σε σκόνη και να λειτουργεί πλήρως κατά τη διάρκεια και μετά από 
βύθιση σε νερό βάθους 1 μέτρου για 30 λεπτά. 

IK10: Το περίβλημα της κάμερας να αντέχει τουλάχιστον 5 χτυπήματα από σφυρί 5 κιλών από ύψος 40 
εκ. Ενέργεια κρούσης  20J. 

Ευρύ φάσμα τροφοδοσίας: Η κάμερα να επιτρέπει έως ±30% αυξομειώσεις στην τάση τροφοδοσίας 
χωρίς καμία επίπτωση στο σύνολο των λειτουργειών της.   

Περιλαμβάνεται στην προμήθεια και η δομημένη καλωδίωση μέχρι  το μεταγωγεά  τύπου Cat 6. 

 

Πιστοποιήσεις 

GDPR: ΕΝETSI 103645 

CE-LVD: EN62368-1 
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CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EU 

FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 

UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 

 

Δικτυακό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης εικόνας με πιστοποίηση GDPR ΕΝ ETSI 

103645 (Τεμάχια: 1) 

Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Enterprise class NVR 

Επεξεργαστής dual  core Intel x86, 4Gb Ram 

Proprietary encrypted firmware, encrypted data transmission over the network, GDPR compliant 

Αποκλειστικής χρήσης, κρυπτογραφημένο λογισμικό λειτουργίας σύμφωνα με GDPR 

Αποκλειστικής χρήσης, ασφαλής κρυπτογραφημένη μετάδοσης δεδομένων σύμφωνα με GDPR 

Προεγκατεστημένοι σκληροί δίσκοι Enterprise Class / Datacenter HDD 2Tb 

Proprietary encrypted data file system storage, GDPRcompliant 

Αποκλειστικής χρήσης, ασφαλής και κρυπτογραφημένη αποθήκευση σύμφωνα με GDPR 

1x RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) Ethernet Ports Aggregation or Independent 

Έξοδοι εικόνας: 1 HDMI (4Κ, 3840 x2160), 1 VGA (FHD, 1920x1080), διαμόρφωση: 1/4/8/9/16/25/36 

4Κsystem: 3840x2160 UltraHD – Παρακολούθηση/Καταγραφή/Αναπαραγωγή 

Κωδικοποίηση: Η.265/H.264/MJPEG,  Ανάλυση: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P 

Record Rate: 384Mbps, Bit Rate: 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel 

Πρόγραμμα καταγραφής εικόνας και διατήρησης δεδομένων για οριζόμενο διάστημα σύμφωνα με 
GDPR Redundancy N+M Hot Standby για ασφαλή και συνεχή λειτουργία σε περίπτωση αποτυχίας του 
συστήματος Σε περίπτωση αποτυχίας, η εφεδρική μονάδα αναλαμβάνει τις λειτουργίες της κυρίας για 
να μην χαθούν δεδομένα Τοποθέτηση σε ικρίωμα 19’ χωρίς επιπλέον εξοπλισμό (rack-mounted) 

Πιστοποιήσεις 

GDPR: ΕΝETSI 103645  

CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EU 

FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 

UL: UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1 

 

Διαχειριζόμενος Μεταγωγέας δικτύου 16-port Managed PoE Switch (Τεμάχια: 1) 

Layer 2 Managed PoE Switch specified for Video Transmission 

Two (2) 10/100/1000 Base-T (Combo Port) 

Two (2) 1000 Base-X (Combo Port) fiber optic 

Sixteen (16) POE  10/100 Base-T (PoE Power Supply), Ports 1 and 2: Hi-PoE (60 W), PoE+, PoE 
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Maximum per Port: ≤ 30 W, Total Power Consumption: ≤ 240 W 

PoE Protocol PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), Hi-PoE 

Switching Capacity 8.8 Gbps, Packet Forwarding Rate 5.36 Mpps 

Power Requirements  100 VAC to 240 VAC 

Working Temperature -10° C to 55° C , Application Humidity 10% to 90% 

Lightning Protection Common Mode: 4 KV, Differential Mode: 2 KV 

MAC Table Size 4K, VLAN 802.1Q Standard VLAN, Spanning Tree STP, RTSP 

Port Aggregation Static Link Aggregation, LACP Protocol 

Port Mirroring Many-to-One Port Mirroring, DHCP DHCP-client Support 

Long Distance Mode Power and Data Transmission Distance up to 250 m 

Half-duplex based on back pressure type control, Full Duplex based on PAUSE Frame 

Security Features IP+MAC Binding, based on port, IEEE802.1x Port Authentication 

System Maintenance One-key Recovery, Updated Packet Upload, System Log 

QoS High and Low Priority, WRR, 802.1P, DSCP, Supports priority according to protocol 

Network Management Web (HTTP and HTTPS Protocols), SNMP V1/V2C/V3 

PoE Management, PoE Setting (real-time port consumption), PoE Event Statistics, Green PoE 

Πιστοποιήσεις 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001+A2:2013 

UL 60950-1 + CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 

FCC CFR 47 Part 15 subpart B 

EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55024:2010+A1:2015, 

EN 55032:2015, EN 6100-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013 

 

Απαιτούμενος χρόνος προμήθειας: δέκα ημερολογιακές ημέρες 

Θα δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών. 

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση και ρύθμιση του συστήματος. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά και λειτουργικά  όσον αφορά τη 

διασύνδεση μεταξύ τους.  

 

Ο συντάξας 

 

Τσακιρόπουλος Γεώργιος 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Υπολογιστών, Msc 
 


