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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ
ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
1.

Τξ πλσμςήοιξ μα είμαι καςάλληλξ για πλύρη, απξλύμαμρη και ρςέγμχμα
ιαςοικξύ
ενξπλιρμξύ
(όπχπ
μικοξυειοξσογικήπ,
αμαιρθηριξλξγίαπ,
σπξδημάςχμ, κ.ς.λ.). Να είμαι καςαρκεσαρμέμξ ρύμτχμα με ςιπ διεθμείπ
ποξδιαγοατέπ (EN ISO 15883) και μα τέοει ρήμαμρη CE.

2.

Να ρσμξδεύεςαι απαοαίςηςα με:
- έμα (1) τξοέα τόοςχρηπ πέμςε (5) επιπέδχμ καςάλληλξ για ςημ τόοςχρη
δέκα (10) δίρκχμ καςά DIN 1/1, με δσμαςόςηςα ποξρθαταίοερηπ
επιπέδχμ για ςημ τόοςχρη λξιπξύ ξγκχδέρςεοξσ σλικξύ.
- έμα (1) ενχςεοικό ςοξυήλαςξ τόοςχρηπ / εκτόοςχρηπ

3.

Οι ενχςεοικέπ ςξσ διαρςάρειπ μα είμαι: 700 x 650 x 2000 mm (ΜxΒxΥ) πεοίπξσ,
εμώ η υχοηςικόςηςα ςξσ θαλάμξσ πλύρηπ μα είμαι 250 lt πεοίπξσ.

4.

Να αματεοθξύμ αμαλσςικά ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά παοξυώμ για ςημ πλήοη
λειςξσογία ςξσ.

5.

Τξ πλσμςήοιξ μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ ενχςεοικά από αμξνείδχςξ υάλσβα AISI
304 ή ιρξδύμαμξ.

6.

Ερχςεοικά μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ από αμξνείδχςξ υάλσβα AISI 316L ή
ιρξδύμαμξ, αμθεκςικό ρε σφηλέπ θεομξκοαρίεπ, υημικά, αλκαλικά και όνιμα
σγοά.

7.

Καςά ποξςίμηρη ξ θάλαμξπ μα τέοει τχςιρμό.

8.

Να διαθέςει μία (1) θύοα ασςόμαςηπ λειςξσογίαπ, ρσοόμεμη (ξλιρθαίμξσρα
καθέςχπ για ενξικξμόμηρη υώοξσ), με ασςόμαςξ μηυαμιρμό κλειδώμαςξπ καςά
ςη διάοκεια ςχμ κύκλχμ πλύρηπ. Η θύοα μα είμαι (καςά ποξςίμηρη) από
εμιρυσμέμξ γσαλί και μα επιςοέπει ςημ πλήοη επίβλεφη ςξσ κύκλξσ. Να τέοει
μηυαμιρμό αρταλείαπ πξσ δεμ θα επιςοέπει ρςημ πόοςα μα αμξίγει καςά ςη
διάοκεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ςημ έμαονη ςξσ κύκλξσ όςαμ η πόοςα δεμ είμαι
ρχρςά κλειρμέμη.

9.

Η διαδικαρία πλύρηπ – απξλύμαμρηπ – ρςεγμώμαςξπ μα εκςελείςαι ασςόμαςα
μέρχ εμρχμαςχμέμξσ μικοξεπενεογαρςή με δσμαςόςηςα ρύμδερηπ ρε εκςσπχςή
μέρχ ρειοιακήπ ενόδξσ RS232 για ςεκμηοίχρη – αουειξθέςηρη.

10. Να διαθέςει πίμακα ελέγυξσ με πλήκςοα ατήπ, εμδεικςικέπ λσυμίεπ και φητιακή
ξθόμη σγοώμ κοσρςάλλχμ LCD, ρςημ ξπξία παοξσριάζεςαι κάθε είδξσπ
πληοξτξοία, όπχπ ςξ εμεογξπξιξύμεμξ ποόγοαμμα, ξι παοάμεςοξι καθώπ και
μημύμαςα καςάρςαρηπ και βλαβώμ.
11. Να παοέυει ςη δσμαςόςηςα απξμμημόμεσρηπ ποξγοαμμάςχμ πλύρηπ για
διάτξοεπ αμάγκεπ. Δέκα (10) ποξγοάμμαςα ςξσλάυιρςξμ μα είμαι
ποξεγκαςερςημέμα εμώ μα παοέυεςαι μέρχ κχδικξύ η δσμαςόςηςα
ςοξπξπξίηρηπ και ποξραομξγήπ ςχμ παοαμέςοχμ ςξσπ. Να διαθέςει γοήγξοξ
ποόγοαμμα με υοόμξ πλήοξσπ κύκλξσ (πλύρη – απξλύμαμρη – ρςέγμχμα) όυι
μεγαλύςεοξ από 40λεπςά.
12. Να τέοει αμςλία κσκλξτξοίαπ μεοξύ ικαμήπ δσμαμικόςηςαπ (πεοίπξσ 700 l/min)
καθώπ και ρύρςημα ρςεγμώμαςξπ μέρχ ςξσομπίμαπ σφηλήπ πίερηπ ή άλλξσ
μέρξσ ικαμήπ δσμαςόςηςαπ (πεοίπξσ 250 m3/h) ρςεγμώμαςξπ ςχμ σλικώμ, με
ρύρςημα τιλςοαοίρμαςξπ με οσθμιζόμεμξ υοόμξ και θεομξκοαρία για ςξ
ρςέγμχμα ςχμ σλικώμ ενχςεοικά αλλά και ερχςεοικά.
13. Να διαθέςει αμςλία απξυέςεσρηπ.
14. Να διαθέςει ςοιπλό ρύρςημα τιλςοαοίρμαςξπ ρςξ σδοασλικό κύκλχμα, ποξπ
απξτσγή επιμξλύμρεχμ.
15. Να διαθέςει δσξ (2) ασςόμαςεπ δξρξμεςοικέπ αμςλίεπ για ςα απξλσμαμςικά
σγοά. Κάθε δξρξμεςοική αμςλία μα είμαι ενξπλιρμέμη με ελεγκςή ρςάθμηπ ςξσ
δξυείξσ. Να παοέυεςαι η δσμαςόςηςα μα ενξπλιρςεί με δύξ (2) επιπλέξμ
δξρξμεςοικέπ αμςλίεπ για επιπλέξμ παοξυή σγοξύ.
16. Να δύμαςαι μα ενξπλιρςεί με εμρχμαςχμέμξ ρσμπσκμχςή σδοαςμώμ για ςημ
ελαυιρςξπξίηρη ςηπ παοξσρίαπ αςμξύ ρςξ υώοξ πλύρηπ. Να ποξρτεοθεί ποξπ
επιλξγή.
17. Να διαθέςει εμρχμαςχμέμξ εκςσπχςή.
18. Να τέοει θύοεπ USB και RS 232 για ςημ ρύμδερη και μεςατξοά δεδξμέμχμ με
Η/Υ.
19. Να παοέυεςαι εγγύηρη καλήπ λειςξσογίαπ για δύξ (2) έςη και επάοκεια
αμςαλλακςικώμ για ςξσλάυιρςξμ δέκα (10) έςη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του
εργοστασίου κατασκευής επί ποινή απόρριψης).
20. Να καςαςεθεί αμαλσςικό τύλλξ ρσμμόοτχρηπ ποξπ ςιπ αμχςέοχ ςευμικέπ
ποξδιαγοατέπ με αμςίρςξιυεπ παοαπξμπέπ ρςα επίρημα τσλλάδια ςξσ
καςαρκεσαρςικξύ ξίκξσ (prospectus, product data, manual κλπ).
21. H ποξμηθεύςοια εςαιοεία μα είμαι εμςαγμέμη ρε ρύρςημα εμαλλακςικήπ
διαυείοιρηπ απξβλήςχμ ειδώμ ηλεκςοικξύ και ηλεκςοξμικξύ ενξπλιρμξύ (ΑΗΗΕ)
ρύμτχμα με ςξ Ν.2939/2001 και ςημ Κ.Υ.Α. με αοιθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103.

22. Η ποξμηθεύςοια εςαιοεία θα ποέπει απαοαίςηςα μα διαθέςει πιρςξπξίηρη καςά
ISO 9001 και ISO 13485 για εμπξοία, εγκαςάρςαρη και ςευμική σπξρςήοινη. (Να
κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
23. Ο καςαρκεσαρςικόπ ξίκξπ μα είμαι πιρςξπξιημέμξπ με ISO 9001 και ISO 13485
και ςξ ποξρτεοόμεμξ είδξπ μα τέοει πιρςξπξίηρη CE. (Να κατατεθούν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά)
Συχόμ παρατηρήσεις μα σταλούμ στο Σμήμα Προμηθειώμ:
1. Σαχυδρομικώς στη Δ/μση : υμτ/χου Κεφαλοπούλου 17, 83100 άμος ή
2. Fax: 22730-28968 ή
3. E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr

