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Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ  

 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ-RIS3 

 

A/A 

TMHMA  

A/A 

ΕΙΔΟΤ 

Πξνηεηλόκελνο 

Εμνπιηζκόο /CPV 

Πξνδηαγξαθέο 
Πνζόηεηα 

1 1 

πζθεπή 

κέηξεζεο 

αληνρήο ζηελ 

έιμε λεκάησλ 

θαη ζηαζεξψλ 

πθαζκάησλ /  

38410000-2 

Γπλαηφηεηα κέηξεζεο αληνρήο ζηελ έιμε λεκάησλ θαη 

πθαζκάησλ, γηα κεραληθέο δνθηκέο, (πξφηππα ISO 9073) 

φπσο παξαθάησ πεξηγξάθεηαη. 

Να πεξηιακβάλεη: 

1. ΠΛΑΙΙΟ ΦΟΡΣΙΗ 

1. Σν πιαίζην θφξηηζεο λα είλαη δηθφισλν θαη λα 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο θνξηίνπ κέρξη 5kΝ.  

2. Ζ επηζπκεηή ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο 

ηξαβέξζαο λα είλαη θαη’ ειάρηζην απφ 1 έσο 2000 

mm/min,κε γξήγνξε επηζηξνθή ζηελ αξρηθή 

ζέζε.  

3. Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη αζθαιέο θαη εχρξεζην 

ζχζηεκα κεηαηφπηζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

ηξαβέξζαο ζηελ επηζπκεηή ζέζε, 

4. Ζ κέγηζηε δηαδξνκή ηεο ηξαβέξζαο, ρσξίο 

εμαξηήκαηα,λα είλαη 1250 mm, ηνπιάρηζηνλ. 

5. Να παξέρνληαη ΓΗΚΛΗΓΔ ΑΦΑΛΔΗΑ άλσ 

θαη θάησ νξίσλ ηεο ηξαβέξζαο, γηα ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΣΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ Δ ΟΛΔ ΣΗ 

ΑΡΠΑΓΔ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΜΠΟΤΣΟΝ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ  

6. ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΔΤΡΟΤ 

ΜΔΣΡΖΖ ΓΤΝΑΜΟΚΤΦΔΛΖ 

2. ΔΤΝΑΜΟΚΤΨΕΛΕ 

1. Σν φξγαλν λα ζπλνδεχεηαη απφ δχν 

δπλακνθπςέιεο, κία γηα πθάζκαηα 5kN θαη κία 

γηα λήκαηα 250Ν, ψζηε ε αθξίβεηα ησλ 

κεηξήζεσλ λα είλαη θαιχηεξε απφ 0.5 % ζε φιν 

ην εχξνο ησλ κεηξήζεσλ.  

2. Οη δπλακνθπςέιεο λα δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα 

ππεξθφξηηζεο έσο θαη 800% ρσξίο λα 

1 



 

 
3 

θαηαζηξέθνληαη.  

3. ΑΡΠΑΓΕ 

1. Σν φξγαλν λα ζπλνδεχεηαη απφ δηαθνξεηηθέο 

αξπάγεο πλεπκαηηθνχ Ή θαη πδξαπιηθνχηχπνπ, 

ηφζν γηα πθάζκαηα φζν θαη γηα λήκαηα. 

ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΧΖ: Οη αρπάγες να 

έτοσν ικανόηηηα ανάληυης θορηίοσ, 

ηοσλάτιζηον, όζο και η προζθερόμενες 

δσναμοκσυέλες. 

2. Να ζπλνδεχεηαη απφ πνδνθίλεην δηαθφπηε ΓΗΑ 

ΣΟΝ ΔΤΚΟΛΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΖ ΑΡΠΑΓΖ 

ΤΝΟΓΔΤΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΡΤΘΜΗΣΖ ΠΗΔΖ 

ΚΑΗ ΠΑΓΗΓΔ ΝΔΡΟΤ-ΛΑΓΗΟΤ 

3. Οη αξπάγεο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηε 

ζπγθξάηεζε δνθηκίσλ πθαζκάησλ θαη λεκάησλ. 

4. Οη αξπάγεο πθαζκάησλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηνπο εμήο ηχπνπο κάγνπισλ: 

α) Εεχγνο επίπεδσλ κάγνπισλ κε επέλδπζε 

ειαζηηθνχ πιάηνπο 100 mm.  

β) Εεχγνο κεηαιιηθψλ κάγνπισλ κε ξαβδψζεηο 

δηαζηάζεσλ 25 mm X 25 mm (γηα grab ηεζη) 

4. ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

Σν φξγαλν λα ειέγρεηαη απφ ινγηζκηθφ, ην νπνίν λα 

επηηξέπεη: 

1. Σελ εθηέιεζε ειέγρσλ δεηγκάησλ πθαζκάησλ θαη 

λεκάησλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Να 

αλαθεξζνχλ ηα πξφηππα, πνπ ζα είλαη 

πξνεγθαηεζηεκέλα γηα ηηο αλαθεξφκελεο δνθηκέο. 

1. Σνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηεο κεζφδνπ 

κέηξεζεο θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ δείγκαηνο. 

2. Σελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ. 

3. Σε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ θνξηίνπ, σο ζπλάξηεζε 

ηεο επηκήθπλζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

4. Σε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο απφ 

ην ρξήζηε. 

5. Σελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθηεζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ δνθηκψλ ή/θαη ησλ αληηζηνίρσλ 

γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ. 

6. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ (δχλακε 

θαη κεηαηφπηζε) 200Hz. 

7. Σν ινγηζκηθφ ηνπ νξγάλνπ λα δηαζέηεη επειημία 

επεμεξγαζίαο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ ήδε 

εγθαηεζηεκέλσλ παξακέηξσλ. 
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8. Σν πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο 

παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη πξνεγθαηεζηεκέλν ζηνλ 

ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηεο 

κεραλήο, φπσο θαη ηα πξφηππα ειέγρνπ ησλ 

πθαζκάησλ θαη ησλ λεκάησλ Σνπιάρηζηνλ έλα 

πξφηππν δνθηκψλ γηα θάζε πιηθφ (λήκαηα θαη 

πθάζκαηα) λα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλν 

 

5. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

1. Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν 

ππνινγηζηή κε επεμεξγαζηή λέαο ηερλνινγίαο i5 

ή λεφηεξν κε ηαρχηεηα 2.6GHz ή ηαρχηεξν, 2GB 

κλήκεο θαη’ ειάρηζην, κε ζθιεξφ δίζθν 

επαξθνχο κεγέζνπο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη ζχξεο δηαζχλδεζεο 

USB, RS232 θαη LAN, ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Windows 7/8.1/10 ή λεφηεξν θαη κε 

εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ 

ηεο κεραλήο.  

2. Ο ππνινγηζηήο λα θέξεη νζφλε 15" ή κεγαιχηεξε. 

6. ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

 

1. Σν φξγαλν λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο εγρεηξίδην 

νδεγηψλ ηνπ κεραλήκαηνο ζηελ αγγιηθή ή/θαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2. Σν ζχζηεκα λα είλαη πξφζθαηεο ηερλνινγίαο θαη 

ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΗ Ζ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΗΑ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΔ ΔΡΒΗ ΚΑΗ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΓΗΑ 10ΔΣΖ 

3. Να παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο 

ησλ δπλακνθπςειψλ. 

4. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά 

ηα πξφηππα πνηφηεηαο ISO 9001. 

5. Να παξαζρεζεί 3εηήο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

2 

 

Απηφκαηε 

ζπζθεπή 

κέηξεζεο πάρνπο 

πθαζκάησλ /  

38410000-2 

1. Δπηηξαπέδηνπ ηχπνπ, ζε βάζε θαηάιιεια 

δηεπζεηεκέλε, ψζηε λα παξέρεη ςεθηαθέο κεηξήζεηο 

πάρνπο ζε πθαζκάηηλα πιηθά, αθνινπζψληαο 

ιεηηνπξγηθά ηα δηεζλή πξφηππα ASTMD1777 

2. Ζ εθαξκνδφκελε πίεζε λα αζθείηαη κε ηε βνήζεηα 

αληίβαξνπ, κέζσ πνδσζηεξίνπθαη λα είλαη ε 

ειάρηζηε δπλαηή. 

3. Σν εχξνο κεηξήζεσλ λα θπκαίλεηαη έσο θαη 25mm 

ηνπιάρηζηνλ. 

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ηα 

πξφηππα πνηφηεηαο ISO 9001. 
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3 

πζθεπή 

κέηξεζεο 

αεξνδηαπεξαηφη

εηαο πθαζκάησλ 

/   

38410000-2  

1. Δπηδαπέδηνπ ηχπνπ, ειεθηξνληθή θαη απηφκαηε, θαηά 

ηα δηεζλή πξφηππα, φπσο ISO 9237ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε αληίζηαζε δηέιεπζεο αέξα κέζσ 

κηαο επξείαο θιίκαθαο πθαζκάησλ θαη κε πθαληψλ 

ειεγρφκελσλ δεηγκάησλ, πάρνπο έσο θαη 12mm 

ηνπιάρηζηνλ ή θαη κεγαιχηεξσλ. 

2. Γπλαηφηεηα ςεθηαθήο βαζκνλφκεζεο ηεο ζπζθεπήο 

ζπλνδεία φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ 

βαζκνλφκεζεο 

3. Nα δηαζέηεη κεγάιε επηθάλεηα δνθηκψλ. 

4. Να δέρεηαη θεθαιέο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ (γηα 

έιεγρν δηαθνξεηηθψλ δεηγκάησλ), κε απηφκαηε 

αλαγλψξηζε απφ ηελ θχξηα ζπζθεπή,θαζψο θαη 

πξνθχζηα δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ.  

5. Ζ δηαπεξαηφηεηα δνθηκαδφκελσλ δεηγκάησλ λα 

ιακβάλεηαη ςεθηαθά, ζηελ ελζσκαησκέλε νζφλε, κε 

ζθάικα φρη κεγαιχηεξν απφ +/-2%. 

6. Ζ ζπζθεπή λα παξέρεη απνηειέζκαηα ζε 

δηαθνξεηηθέο κνλάδεο, φπσοmm/s, cm3/cm2/s, 

m3/m2/min θ.α., θαη' επηινγή ηνπ ρεηξηζηή. 

7. Ζ ζπζθεπή λα ζπλδέεηαη κε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, κέζσ ζχξαο RS232 ή USB θαη 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. 

8. Δπηζπκεηφ λα δηαζέηεη ζεξκηθφ εθηππσηή, γηα άκεζε 

εθηχπσζε απνηειεζκάησλ. 

9. Σξνθνδνζία 220V/50Hz. 

10. Ζ ζπζθεπή λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 

 παξειθφκελα ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θαη βαζκνλφκεζε ηεο ζπζθεπήο 

 ινγηζκηθφ πξφγξακκα θαη θαιψδην ζχλδεζεο κε 

Ζ/Τ 

 ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά πξνθχζηα(δηαθφξσλ 

δηακέηξσλ απφ 1mm έσο 20mm) γηα δηάθνξα 

δείγκαηα 

 δηάθνξεο θεθαιέο 5cm², 20cm², 50cm², 100cm² 

γηα δηάθνξα δείγκαηα 

 αληίγξαθν ηνπ(σλ) πξνηχπνπ(σλ) γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, φπνπ λα πεξηγξάθεηαη 

ε κέζνδνο δνθηκήο, πξνεηνηκαζίαο θαη ειέγρνπ 

ησλ δεηγκάησλ (ηνπιάρηζηνλ γηα έλα πξφηππν). 

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ηα 

πξφηππα πνηφηεηαο ISO 9 

1 

4 
πζθεπή  

κέηξεζεο 

1. Δπηηξαπέδηνπ, θνξεηνχ ηχπνπ, θαηάιιεια 

δηεπζεηεκέλε γηα δνθηκέο ειέγρνπ ηεο καιαθφηεηαο, 

ηφζν δεξκάησλ φζν θαη πθαζκάηηλσλ πιηθψλ ή θαη 
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καιαθφηεηαο 

πθαζκάησλ 

/ 38410000-2 

άιισλ ζπλαθψλ καιαθψλ πιηθψλ (αθφκε θαη 

επελδεδπκέλσλ), θαηά ηα δηεζλή πξφηππα ISO17235 

2. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ βαζκνχ 

παξακφξθσζεο ηνπ ππφ εμέηαζε πιηθνχ θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο (ειεγρφκελεο) ζπλζήθεο θνξηίνπ θαη 

ζηήξημεο ηνπ  

3. Να δηαηίζεηαη έλαο αλαινγηθνχ ηχπνπ κεηξεηηθφο 

κεραληζκφο, θαηάιιεια εθαξκνζκέλνο 

/ζπλδεδεκέλνο κε ηε ζπζθεπή, ψζηε λα παξέρεη ηα 

κεηξεηηθά δεδνκέλα (πξνο αμηνιφγεζε). 

4. Ζ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ λα είλαη 

0.1mm ή θαιχηεξε. 

5. Ζ ζπζθεπή λα παξαδνζεί κε αληίγξαθν ηνπ(σλ) 

πξνηχπνπ(σλ) γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, φπνπ λα 

πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο δνθηκήο, πξνεηνηκαζίαο θαη 

ειέγρνπ ησλ δεηγκάησλ (ηνπιάρηζηνλ γηα έλα 

πξφηππν) 

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ηα 

πξφηππα πνηφηεηαο ISO 9001 

5 

πζθεπή 

κέηξεζεο 

ηζαιαθψκαηνο 

πθαζκάησλ 

/ 38410000-2 

1. Δπηηξαπέδηνπ θαη θνξεηνχ ηχπνπ, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο επαλαθνξάο ελφο πθάζκαηνο 

(ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε), έπεηηα απφ ηελ 

άζθεζε ζπγθεθξηκέλνπ θνξηίνπ, γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζχκθσλα κε ην ISO 9867. 

2. Ζ ζπζθεπή λα είλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, 

αλνμείδσηνπ ράιπβα, εδξαδφκελεο ζε βάζε φπνπ 

παξέρεηαη θάζεηνο άμνλαο, επάλσ ζηνλ νπνίν 

θηλνχληαη δχν θιάληδεο ζπκπίεζεο, πνπ ζπγθξαηνχλ 

ην δνθίκην κε θαηάιιεινπο ζθηγθηήξεο. 

3. Ζ ζπζθεπή λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 ζεη βαξηδίσλ 200g, 500g, 1kg, 2kg 

 ζθηγθηήξεο ζηεξέσζεο ηνπ δείγκαηνο 

 ηα αλαγθαία πξφηππα ζχγθξηζεο ηνπ ππφ εμέηαζε 

δείγκαηνο 

4. Ζδηαδηθαζία λα αθνινπζεί ηα πξφηππα ISO9867 ή 

θαη άιια ζπλαθή  

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ηα 

πξφηππα πνηφηεηαο ISO 9001 

1 

6 

πζθεπή 

κέηξεζεο 

δηαπεξαηφηεηαο 

πδξαηκψλ 

πθαζκάησλ 

/ 38410000-2 

1. Δπηηξαπέδηνπ ηχπνπ, θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλε, 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληίζηαζεο 

δηαπεξαηφηεηαο πδξαηκψλ ζε πθάζκαηα, θαηά ηα 

δηεζλή πξφηππα ISO8096.Ζ ζπζθεπή λα απνηειείηαη 

απφ ζεηξά κηθξψλ δνρείσλ, έλα πξφηππν δηαπεξαηφ 

πθαζκάηηλν θάιπκκα, δαθηχιην ζπγθξάηεζεο 

δείγκαηνο θαη έλα ζχζηεκα νδεγήζεσο, κεγάιεο 

αθξίβεηαο.  
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2. Ζ ζπζθεπή λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 

 πξφηππν χθαζκα, ζε πνζφηεηα 3m² ηνπιάρηζηνλ 

 αληίγξαθν ηνπ(σλ) πξνηχπνπ(σλ) γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, φπνπ λα πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο 

δνθηκήο, πξνεηνηκαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ 

δεηγκάησλ (ηνπιάρηζηνλ γηα έλα πξφηππν) 

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ηα 

πξφηππα πνηφηεηαο ISO 9001. 

7 

πζθεπή 

κέηξεζεο 

αδηαβξνρίαο  

πθάζκαηνο  

/ 38410000-2 

1. Δπηηξαπέδηνπ ηχπνπ, θαηάιιεια δηακνξθσκέλε, 

ψζηε λα πξνζδηνξίδεη ηελ αδηαβξνρία πθαζκάησλ, 

αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα θαηά ISO 4920.Να 

απνηειείηαη απφ αλνμείδσην κεηαιιηθφ ζθειεηφ, θαη 

δηακνξθσκέλν θαηά ηξφπν, ψζηε λα επηηξέπεη 

απνζηαγκέλν λεξφ λα ςεθάδεηαη, κέζσ ελφο 

πξνθπζίνπ, ζην ππφ έιεγρν δνθίκηνζχκθσλα κε ην 

επίζεκν πξφηππν ISO4920:2012 

2. Να δηαζέηεη θαηάιιειν ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ηνπ 

δνθηκίνπ κε θιίζε 45° θαη απφζηαζε 150mm θάησ 

ηνπ πξνθπζίνπ. 

3. Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ δνθηκίνπ λα ζπγθξίλεηαη κε 

ζπλνδεχνληα ηε ζπζθεπή θσηνγξαθηθά πξφηππα 

θαηά AATCC. 

4. To κέγεζνο ηνπ ππνβάζξνπ ζπγθξάηεζεο,ηνπ ππφ 

δνθηκή δείγκαηνο, λα είλαη δηακέηξνπ 150+/-2mm, 

ελψ ν ξπζκφο δηαζθνξπηζκνχ ηνπ λεξνχ λα γίλεηαη κε 

ηηκή 250ml εληφο 25-30s. 

5. Ζ ζπζθεπή λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 φια ηα αλαγθαία παξειθφκελα γηα ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο, φπσο 

βαζκνλνκεκέλν δνρείν (γπάιηλν ή πιαζηηθφ) 

 ρσλί κε απφιεμε πξνθπζίνπ, 0.5l 

 εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 

 αληίγξαθν ηνπ(σλ) πξνηχπνπ(σλ) γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο 

δνθηκήο, πξνεηνηκαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ 

δεηγκάησλ (ηνπιάρηζηνλ γηα έλα πξφηππν). 

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ηα 

πξφηππα πνηφηεηαο ISO9001 

1 

8 

πζθεπή 

κέηξεζεο 

πδξνθνβίαο 

πθάζκαηνο 

/ 38410000-2 

1. Να είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πδξνθνβίαο πθαζκάησλ, θαηά ην πξφηππνISO 

23232:2009 

2. Να πεξηιακβάλεηαπφ νθηψ κέρξη δέθα (8-10) 

δηαιχκαηα λεξνχ / ηζνπξνππιηθήο αιθνφιεο, ησλ 

30ml έθαζην, κε ππφςε ηηο παξαθάησ 

ενδεικτικέςαλαινγίεο θ.ν.: 

1 
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 90:10 

 80:20 

 70:30 

 60:40 

 50:50 

 40:60 

Να παξαδνζεί καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξνηχπνπ, 

φπνπ λα πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο δνθηκήο, 

πξνεηνηκαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ δεηγκάησλ 

9 

πζθεπή 

κέηξεζεο 

ειαηνθνβίαο 

πθάζκαηνο 

/ 38410000-2 

1. Να είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ειαηνθνβίαο πθαζκάησλ, θαηά ην 

πξφηππoISO14419:1998. 

2. Να πεξηιακβάλεη έμη(Q6) δηαιχηεο, ησλ 30ml 

έθαζηνο, απφ ηα παξαθάησ αιθάληα: 

 επηάλην 

 νθηάλην 

 δεθάλην 

 δσδεθάλην 

 δεθαηεηξάλην 

 θαλνληθφ δεθαεμάλην 

3. θαζψο θαη δχν (2) δηαιχκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ: 

 ιεπθνχ νξπθηειαίνπθαη 

 παξαθηλέιαηνπ κε θαλνληθφ δεθαεμάλην, ζε 

αλαινγία 65:35 

Να παξαδνζεί καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξνηχπνπ, φπνπ λα 

πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο δνθηκήο, πξνεηνηκαζίαο θαη 

ειέγρνπ ησλ δεηγκάησλ 

1 
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Πηινηηθφ 

Φνπιάξη 

κεραληθήο 

απφζεζεο 

ρεκηθψλ θαη 

νπζηψλ 

θηληξίζκαηνο 

1. Να είλαη έλα εξγαζηεξηαθφ πηινηηθφ θνπιάξη, 

επηδαπέδηνπ ηχπνπ, θάζεηεο ή νξηδφληηαο 

ιεηηνπξγίαοθαηάιιεια ζρεδηαζκέλν, ψζηε κέζσ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηεξγαζηψλ (βαθήο θαη θηληξίζκαηνο), 

λα παξέρεη κεραληθή απφζεζε ρεκηθψλ νπζηψλ 

θηληξίζκαηνο. 

2. Ζ κεηαβίβαζε ηεο πηέζεσο λα εθαξκφδεηαη 

νκνηφκνξθαζηνπο θπιίλδξνπο, θαζφζνλ ε ηαρχηεηα 

ηνπ πθάζκαηνο λα ξπζκίδεηαη, κέζσ αλαζηξνθέα, 

εληφο ησλ νξίσλ 0-10m/min. 

3. Οη πεξηζηξεθφκελνη θχιηλδξνη ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

δηαζέηνπλ επηθαιπκκέλν πεξίβιεκα απφ 

αληηδηαβξσηηθφ ειαζηηθφ ληηξηιίνπ, ζθιεξφηεηαο 70 

θαηά shore, εμαηξεηηθήο αληνρήο γηα φιε ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ κεραλήκαηνο, θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

παξέρεηαη νκνηφκνξθε πίεζε ζην χθαζκα απφ ηνπο 
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2 

/ 31682210-5 θπιίλδξνπο.  

4. Ζ ζέζε ησλ πεξηζηξεθφκελσλ θπιίλδξσλ λα είλαη 

θαζέηνπ ή νξηδφληηαο ζέζεο ιεηηνπξγίαο (αλάινγα κε 

ηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο), θαζφζνλ 

θάζε θχιηλδξνο λα έρεη δηάκεηξν 100-150mm 

πεξίπνπ θαη κήθνο 380-450mm πεξίπνπ. 

5. Ζ θαηαζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο λα είλαη απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαη λα δηαζέηεη εθηνμεπηήξα 

λεξνχ γηα θαζαξηζκφ, ελψ ε απνκάθξπλζε ή ν 

θαζαξηζκφο ηνπ θάδνπ απφ ηα ρεκηθά λα 

πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια. 

6. Ζ κεραλή λα θέξεη πίλαθα ειέγρνπ κε κπνπηφλ 

εθθίλεζεο θαη παχζεο, επηινγή θαηεχζπλζεο 

πεξηζηξνθήο, κεηξεηή ζηξνθψλ θαη θνκβίν θηλδχλνπ. 

7. Να ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία παξειθφκελα γηα 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

8. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ή άιιν εθάκηιιν.  

9. Σξνθνδνζία: 220V/50Hz. 

10. 5εηήο εγγχεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο ρξήζεο  

 

2 

Δξγαζηεξηαθή 

βαθηθή κεραλή 

(infrared) γηα 

παληφο ηχπνπ 

θισζη/θέο χιεο 

/ 31682210-5 

1. Ζ βαθηθή κεραλή λα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα 

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, παληφο ηχπνπ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, βαζηζκέλε ζηελ 

εθαξκνγή ησλ Αξρψλ ηεο κεζφδνπ ηεο Τπέξπζξεο 

Αθηηλνβνιίαο, ιεηηνπξγνχζα εληφο ησλ 

ζεξκνθξαζηαθψλ νξίσλ απφ 30-140°C (+/- 0.2°C). 

2. Να είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα βεβηαζκέλεο ή 

άιιεο δηεξγαζίαο αεξφςπμεο θαη κε 

κηθξνεπεμεξγαζηή (ηχπνπ LCD) ξπζκηζηή 

πξνγξακκάησλ. 

3. Να είλαη κία κεραλή επηηξαπέδηνπ ή επηδαπέδηνπ 

ηχπνπ, κε κνλσκέλε ηελ θακπίλα θαη επηπξφζζεην 

ππνδνρέα θάδσλ (8-12ηεκ), φγθνπ 300ml ή 425ml. 

4. Δηδηθά ηερληθά ζηνηρεία: 

 Οη ξπζκνί ζέξκαλζεο - ςχμεο λα είλαη 0-

3.5°C/min θαη 0.2-5°C/min 

 Ζ αλαινγία βαθήο πγξψλ λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

1:5-1:100, κε βάξνο δείγκαηνο 4-20g. 

 Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο λα είλαη εληφο ησλ 

νξίσλ 0-60rpm. 

5. Οη πξνζθνξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ ηερληθά 

θπιιάδηα. 

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ηα 
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πξφηππα πνηφηεηαο ISO 9001. 

3 

χζηεκα 

ζηεγλσηεξίνπ 

θαη αηκηζηεξίνπ 

γηα 

ζηαζεξνπνίεζε 

βαθψλ θαη 

ηππσκάησλ  

/ 31682210-5 

1. Να είλαη έλα νινθιεξσκέλν εξγαζηεξηαθφ ζχζηεκα, 

επηηξαπέδηνπ ή επηδαπέδηνπ ηχπνπ, αληίζηνηρα, 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν, ψζηε λα επηηειεί κία ζεηξά 

ιεηηνπξγηθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο μεξήο εκθχζεζεο, 

έλπγξεοεπεμεξγαζίαο κε αηκφ, θνιιαξίζκαηνο θαη 

μήξαλζεο. 

2. Σα φξηα ιεηηνπξγίαο λα θπκαίλνληαη κεηαμχ: 

 ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο έσο 250°C, γηα ηηο 

δηεξγαζίεο μήξαλζεο, ζεξκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο 

 100°C-105°C +/-2, γηα ηελ επεμεξγαζία κε 

θεθνξεζκέλν αηκφ  

 120-220°C πεξίπνπ γηα ηελ επεμεξγαζία κε αηκφ 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο 

3. Σν κέγεζνο ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο ηνπ δείγκαηνο λα 

είλαη 300x400mm. 

4. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ή άιιν εθάκηιιν.  

5. Σξνθνδνζία: 220V/50Hz. 

6. Παξνρή ζπζηήκαηνο αηκνγελήηξηαο ελζσκαησκέλεο 

ή παξειθνκέλεο 

7. Ζ ζπζθεπή δχλαηαη λα είλαη εληαία ή απνηεινχκελε 

απφ δχν επηκέξνπο ζπζθεπέο ζηεγλσηεξίνπ θαη 

αηκηζηεξίνπ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

1 
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πζθεπή 

πξνζδηνξηζκνχ 

βξαδχθαπζεο ζε 

θάζεηε ζέζε 

εληφο θακπίλαο / 

31682210-5 

1. Eπηδαπέδηνπ ηχπνπ, θάζεηνπ ζαιάκνπ βξαδχθαπζεο, 

ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο, αληίζηνηρα, 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε γηα πξνζδηνξηζηηθέο 

κεηξήζεηο ηεο θάζεηα δηαρεφκελεο θιφγαο επί ησλ 

δηαθφξσλ πθαζκάηηλσλ πιηθψλ. 

2. Ζ θακπίλα ηεο ζπζθεπήο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε 

απφ θχιια αλνμείδσηνπ ράιπβα γηα λα κελ 

θαηαζηξέθεηαη, λα θέξεη ζην εκπξφζζην κέξνο ηεο, 

ζπξίδα παξαηήξεζεο. 

3. Οη ζπγθξαηεηήξεο ησλ δεηγκάησλ λα εμαξηψληαη απφ 

ηε κέζνδν εθαξκνγήο ηεο ζπζθεπήο.  

4. Να είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα ειέγρνπ έλαπζεο, 

παχζεο θαη ξχζκηζεο ηνπ χςνπο ηεο θιφγαο, 

μερσξηζηφ θαη απνκεκαθξπζκέλν απφ ηελ θακπίλα 

ηεο θιφγαο. 

5. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο λα αθνινπζεί ηα δηεζλή 

πξφηππαASTM D6413 ή θαη άιια. 

Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν πξνκεζεπηήο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη θαηά ηα πξφηππα πνηφηεηαο ISO 
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9001. 

3 1 

Φαζκαηνθσηφκε

ηξν αλάθιαζεο 

γηα ηελ κέηξεζε 

θαη αμηνιφγεζε 

έγρξσκσλ 

θισζη/θψλ 

επηθαλεηψλ 

/ 38433000-9 

1. Δπηηξέπεη ρξσκαηνκεηξηθνχο πξνζδηνξηζκνχο 

ζηεξεψλ πιηθψλ, φπσο  πθάζκαηα, πιαζηηθά θαη 

ραξηηά. 

2. Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ / παξαηήξεζεο αλάθιαζεο 

(reflectance) έρεη γεσκεηξία d8˚ (diffuse 

illumination / 8˚ viewing angle) πεξηέρεη εμνπιηζκφ 

γηα ηαπηφρξνλε κέηξεζε SCI (specular component 

included) / SCE (specular component excluded). 

3. Δχξνο κήθνπο θχκαηνο: 360 έσο 740 nm. 

4. Αληρλεπηέο: θσηνδίνδνη ππξηηίνπ. 

5. Πεγή αθηηλνβνιίαο: Λπρλία επγελνχο αεξίνπ 

Xenon ή βνιθξακίνπ. 

6. Γηάκεηξνο ζθαίξαο: 152 mm. 

7. Σππηθή επαλαιεςηκφηεηα 0,1%.    

8. Δχξνο αλάθιαζεο 0 κέρξη 200%. 

9. Σνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά δηαθξάγκαηα 

κέηξεζεο (θαηάιιεινη δηάκεηξνη 25.4, 8 θαη 4 mm. 

10. Έμνδνο USB γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ κε Ζ/Τ θαη 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα  επεμεξγαζία ησλ 

κεηξήζεσλ.  

11. Καιψδην ηξνθνδνζίαο, απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε 

βαζκνλφκεζε ηνπ νξγάλνπ, πξνζηαηεπηηθφ 

θάιπκκα, θαιψδην ζχλδεζεο κε Ζ/Τ θαη φια ηα 

απαξαίηεηα παξειθφκελα γηα ηελ ζσζηή θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
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πζθεπή 

κέηξεζεο γσλίαο 

επαθήο θαη 

ειεχζεξεο 

ελέξγεηαο 

Πξνδηαγξαθέο ζπζθεπήο κέηξεζεο γωλίαο επαθήο 

θαη ειεύζεξεο ελέξγεηαο επηθαλείαο 

1. Ζ ζπζθεπή λα είλαη θαηάιιειε γηα κέηξεζε 

ηεο γωλίαο επαθήο, ηεο ειεύζεξεο 

ελέξγεηαο επηθαλείαο ζε ζηεξεά θαη ηεο 

ηάζεο ζε πγξά. 

2. Η ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο λα βαζίδεηαη 

ζε ρξήζε νπηηθνύ πξίζκαηνο κε ρξήζε ηνπ 

νπνίνπ είλαη δπλαηφλ λα κεηαβάινπκε ηε 

γσλία πξφζπησζεο ηεο νπηηθήο δέζκεο 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη μαλά ξχζκηζε 

ηνπ χςνπο ηνπ δείγκαηνο. Σν γεγνλφο απηφ 

πξνζθέξεη πνιχ κεγάιε επθνιία ζηνλ 

ρξήζηε.    

3. Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη κεγάιν εύξνο 

νπηηθνύ πεδίνπ κε ειάρηζηε ηηκή 3,9 mm x 

3,9 mm θαη κέγηζηε ηηκή 24,7 x 24,7 mm ή 

κεγαιύηεξε 

4. Ζ θίλεζε ηεο ηξάπεδαο λα γίλεηαη 

ρεηξνθίλεηα θαη ζηνπο 3 άμνλεο κε κέγηζηε 

επηηξεπφκελε θίλεζε 100 mm θαηά κήθνο 

θαη θαηά πιάηνο θαη 38 mm θαηά χςνο 

5. Ζ αλάιπζε λα είλαη ζηα 16 mm αλά 

πεξηζηξνθή ζηνλ z-άμνλα θαη 2 mm αλά 
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4 
επηθαλείαο/ 

38410000-2 

πεξηζηξνθή ζηνπο δχν άιινπο άμνλεο ρρ΄θαη 

yy΄.  

6. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ζηαγφλαο πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο λα είλαη 

ειεγρφκελε απφ ην ινγηζκηθφ κε αθξίβεηα 

ηνπιάρηζηνλ 0,1 κL θαη κε ζηαζεξή 

ηαρχηεηα έγρπζεο. Ο έιεγρνο ηεο θίλεζεο λα 

γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ην 

εχξνο ησλ γσληψλ λα είλαη κεηαμχ 0°-90° κε 

ρξήζε θαηάιιειεο ηξάπεδαο. 

7. Ζ αλάιπζε ηεο γσλίαο επαθήο λα γίλεηαη 

κεηαμχ 0° θαη 180° κε κέγηζηε αλάιπζε 

0,01° ε νπνία λα επηηπγράλεηαη κφλν 

δηακέζνπ ρξήζεο ηνπ θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ θαη αθξίβεηα 0,3° ή θαιχηεξε. 

8. Ο θσηηζκφο ηνπ δείγκαηνο λα γίλεηαη 

δηακέζνπ κνλνρξσκαηηθνχ LED κε κήθνο 

θχκαηνο 470 nm θαη εχξνο νπηηθνχ πεδίνπ 

4,6 cm x 4,6 cm. 

9. Ζ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε USB 3.0 κε ηαρχηεηα 200 fms ζηελ 

αλάιπζε 1200 x 800 pixels  

10. H εζηίαζε ηεο δέζκεο λα γίλεηαη 

ρεηξνθίλεηα θαη ην κέγηζην zoom λα είλαη 7x 

ή θαιχηεξν.  

11. Ζ ζπζθεπή λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ, κε ην νπνίν λα κπνξεί λα γίλεηαη 

ν θαζνξηζκφο ηεο ζηαηηθήο θαη ηεο 

δπλακηθήο γσλίαο επαθήο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο κεζφδνπο sessile drop θαη captive bubble, 

θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο ειεχζεξεο 

ελέξγεηαο επηθαλείαο κε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο γσλίαο επαθήο. Σν ινγηζκηθφ 

λα ππνινγίδεη θαη ην wetting envelope.  

12. Σν ζχζηεκα λα είλαη θαηάιιειν γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ ζε 

ζεξκνθξαζίεο ηνπ δείγκαηνο απφ -10 °C έσο 

+130 °C.  

Σν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ηξάπεδα 

ειεγρφκελε απφ ην ινγηζκηθφ γηα κέηξεζε ππφ θιίζε έσο 

90°, κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ αλά 0,1° θαη αθξίβεηα ± 1° 

ή θαιχηεξε. Ζ ηαρχηεηα ζάξσζεο λα είλαη ξπζκηδφκελε 

απφ 0,1 °/sec έσο 4,5 °/sec. 

1 

5 1 

Λνγηζκηθφ γηα 

ηελ ςεθηαθφ 

ζρεδηαζκφ 

ελδπκάησλ θαη 

πθαζκάησλ  

χζηεκα ειεθηξνληθνχ ζρεδηαζκνχ κφδαο  

Δξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζρεδίσλ. 

Δχθνιε θαη γξήγνξε αξρεηνζέηεζε αλά πειάηε, ζέκα ή 

ζαηδφλ κε ηε ρξήζε 

θνπκπηψλ άκεζεο πξφζβαζεο γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ 

θαη άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε.  

1 
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Μεγάινο αξηζκφο εξγαιείσλ ζρεδίαζεο (επζείεο, 

θακπχιεο, ηφμα, γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα.) θαη πνηθηιία ζηα είδε πέλαο θαη γεκίζκαηνο 

(βνχξηζα, αεξνγξάθνο, 

νξζνγψλην.). 

Να δηαζέηεη βηβιηνζήθε ξαθψλ θαη δίρξσκσλ 

επαλαιακβαλφκελσλ 

κνηίβσλ θαζψο θαη εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ. 

Πινχζηα βηβιηνζήθε κε ιεπηνκέξεηεο ηνπ ξνχρνπ 

(ηζέπεο, καλίθηα, γηαθάδεο, 

θνπκπηά.) θαη δπλαηφηεηα απηφκαηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο 

πάλσ ζην ζθίηζν. 

Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ρξσκάησλ ηεο εηθφλαο θαηά ηε 

ζάξσζε, απηφκαηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα κείσζε ησλ ρξσκάησλ ηνπ ηππψκαηνο ζηα 

ρξψκαηα ησλ ηειάξσλ.  

Γηαρείξηζε ξάζηεξ θαη επηθαιχςεσλ γηα άκεζε αιιαγή 

ρξσκάησλ ζε ζηάκπεο θαη 

ηππψκαηα θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ 

«ληεγθξαληέ». 

Αμηνπηζηία ζηα ρξψκαηα κε ηε ρξήζε παιεηψλ πνπ 

εθηππψλνληαη απηφκαηα απφ ην 

πξφγξακκα. 

Μεηαθνξά ζηάκπαο ή θεληήκαηνο ζην ξνχρν ηηο 

επηινγήο καο απφ ηηο αλάινγεο 

βηβιηνζήθεο. 

Απηφκαηε κεηαθνξά all over ζε ζθίηζν θαη ηαπηφρξνλε 

ελζσκάησζε ησλ 

ρξσκαηηθψλ παξαιιαγψλ ηνπ all over ζε απηφ. 

Να έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο αληηθεηκέλσλ. 

 

2 

Λνγηζκηθφ γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ & 

ηελ ςεθηαθή 

δηαρείξηζε 

πξνηχπσλ 

Δλδχκαηνο  

(παηξφλ), 

κεγελζχζεσλ, 

ζηξψζεο. (2) 

/ 48321000-4 

Δηζαγσγή ππαξρφλησλ παηξφλ  (Draw- Φεθηνπνίεζε) 

-Ζιεθηξνληθή ζρεδίαζε θαη επεμεξγαζία παηξφλ 

-Αλάπηπμε µεγεζνινγίνπ 

Δπηθνηλσλία µε άιια ζπζηήµαηα παηξφλ 

-Απνζηνιή ζηνλ πιφηεξ 

Σν ινγηζµηθφ δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα δεµηνπξγίαο 

αξρείνπ γηα νπνηνλδήπνηε HPGL πιφηεξ, µε 

πξνεπηζθφπεζε ηεο εθηχπσζεο ησλ παηξφλ θαη πνιιέο 

ξπζµίζεηο. 

-Δθηππψζεηο θαη Αλαθνξέο 

δπλαηφηεηα δεµηνπξγίαο αξρείνπ γηα νπνηνλδήπνηε 

πιφηεξ, µε πξνεπηζθφπεζε ηεο εθηχπσζεο ησλ παηξφλ 

θαη πνιιέο ξπζµίζεηο.Δπηηξέπεη, ηέινο, ηε δεµηνπξγία 

ιεπηνµεξψλ αλαθνξψλ γηα εθηχπσζε ή ειεθηξνληθή 

απνζηνιή 

 

1 

3 

Λνγηζκηθφ 

δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ 

Οινθιεξσµέλν ζχζηεµα δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

ην ζθέινο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγσγήο  λα 
1 
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πξντφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία 

παξαγσγήο & 

ξνήο παξαγσγήο 

ελδπκάησλ ERP 

/ 48300000-1 

 

δηαρεηξίδεηαη ζε πξαγµαηηθφ ρξφλν θαη ζηνηρεία, ηε 

δηαδηθαζία ηεο θαηαλνµήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο, 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 

∆ηαρείξηζε Παξαγγειηψλ Πσιήζεσλ 

Δπεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ 

Δµπνξηθή ∆ηαρείξηζε 

Δµπνξηθέο Απνζήθεο 

Παξαγωγή 

Πξνγξαµµαηηζµφο-Έιεγρνο Παξαγσγήο θαη 

Πξνµεζεηψλ 

∆ηαρείξηζε Απνζεθψλ Παξαγσγήο 

Οξγάλσζε εηαηξείαο 

Αξρεία ππνδνµήο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Παξαγσµέλσλ 

6 1 

 

 

Λνγηζκηθφ γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ & 

ηελ ςεθηαθή 

δηαρείξηζε 

πξνηχπσλ 

Δλδχκαηνο 

(παηξφλ), 

κεγελζχζεσλ, 

ζηξψζεο. (1)     

/48321000-4 

 

 γεσκεηξηθά εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία γξήγνξα 

νξζνγσλίσλ, θχθισλ, πνιπγψλσλ, θακππιψλ θαη 

επζεηψλ 

 εξγαιεία γηα θνπή θαη έλσζε παηξφλ ζε 

νπνηαδήπνηα πιεπξά 

 εξγαιεία γηα πεξηζηξνθή, θαζξέπηηζκα θαη 

μεδίπισκα παηξφλ 

 εξγαιεία γηα αληηγξαθή ηκεκάησλ απφ έλα 

παηξφλ ζε άιιν 

 εξγαιεία γηα αληηγξαθή θαη επεμεξγάαζία γηα 

θφληξεο θαη εζσηεξηθά ζεκεία (ηξχπεο) 

 εξγαιεία γηα λα δεκηνπξγείηε απηφκαηα ηέιεηα 

ελθφξκ θαη γπξίζκαηα  

 δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θεηκέλσλ θαη ζρεκάησλ κε 

παηξφλ 

 απηφκαηνο ππνινγηζκφο ξαθήο 

 απηφκαηνο νξηζκφο γσληψλ ξαθήο  

 δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο νκάδσλ κεγεζψλ ζε 

γθξνππ 

 κεγέζπλζε ζηνπο άμνλεο Υ-Y θαη γξαθηθή 

κεγέζπλζε 

 εξγαιεία γηα αληηγξαθή, πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

θαζξέπηηζκα θαη ζχγθξηζε κεγεζχλζεσλ 

 δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ζεκείνπ βαζηθήο 

αλάπηπμεο γηα λα ζπγθξίλεηε ηηο κεγεζχλζεηο 

 δπλαηφηεηα πξφζζεζεο λέσλ κεγεζψλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ηα νπνία κεγεζχλνληαη 

απηφκαηα 

 δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο αλάπηπμεο ζε 

μερσξηζηά παηξφλ 

 εξγαιεία γηα λα θάλεηε κεηξήζεηο γξήγνξα ζε 

φια ηα κεγέζε 

 εξγαιεία κεηξήζεσλ γηα πξφζζεζε θαη αθαίξεζε 

κεηξήζεσλ  

 νξηζκφο πνιιαπιψλ νκάδσλ κεγεζψλ  

 απηφκαην άλνηγκα θάζε ηχπνπ πέλζαο ή πηέηαο  

1 
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 απηφκαην νξηζκφ, αιιαγή θαηεχζπλζεο, 

κεηαθνξά θαη αθαίξεζε πέλζαο  

 πεξπάηεκα πιεπξάο γηα λα εμαθξηβψλεηε ην 

"ηαίξηαζκα" δχν παηξνλ  

 δπλαηφηεηα λα δηπιψλεηε παηξφλ θαηά κήθνο 

κηαο γξακκήο ή θέξλνληαο  δχν ζεκεία ην έλα 

πάλσ ζην άιιν  

 δπλαηφηεηα εμαγσγήο λέσλ παηξφλ απφ 

πξνζρεδηαζκέλεο γξακκέο ή ππάξρνπζεο βάζεηο  

 εξγαιεία γηα λα δεκηνπξγείηε κνλφ ή δηπιφ βνιάλ 

κε αθξίβεηα  

 εξγαιεία γηα ην άλνηγκα πνιχ γξήγνξα 

πνιιαπιψλ πηεηψλ, κε επηινγέο γηα εμνκάιπλζε 

ζε βνιάλ, ή παηξφλ κε πηέηεο 

 θαλφλεο ηαηξηάζκαηνο γηα ηαίξηαζκα θαξφ θαη 

ξηγέ πθαζκάησλ ζηελ ηνπνζέηεζε 

 λα δηαβάδεη δεδνκέλα παηξφλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα δηεζλή standard AAMA and ASTM 

 αιιαγή ζηα ρξψκαηα ησλ παηξφλ γηα εχθνιε 

αλαγλψξηζε 

 

 Δχθνινο πξνζδηνξηζκφο παξακέηξσλ πνπ 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

 ζχζηεκα πξνεηδνπνηήζεσλ γηα λα εληνπίδεη 

επαλσηίζκαηα θνκκαηηψλ, κε κεγελζπκέλα 

παηξφλ, εκηηειήο ηνπνζεηήζεηο ή πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ παηξφλ. 

 Γηαρείξηζε ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ πθάζκαηνο  ζε 

απζηεξά, αλά κέγεζνο, αλά ληάλα ή ρσξίο 

θαηεχζπλζε.  

 Γηα δηπισκέλα θαη ζσιελσηά πθάζκαηα, 

γξήγνξνο θαη ζσζηφο ππνινγηζκφο θνκκαηηψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςελ δεπγάξηα δεμί-αξηζηεξφ θαη 

δηπισκέλα θνκκάηηα. 

 σζηή θαηεχζπλζε θνκκαηηψλ γηα δεπγάξηα δεμί-

αξηζηεξφ φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε γσλία ζχκθσλα 

κε ην ίζην ηνπ πθάζκαηνο. 

 Γπλαηφηεηα θνπήο ησλ παηξφλ θαη πξφζζεζε 

ξαθήο.  

 Γπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο φιεο ή κέξνπο ηεο 

ηνπνζέηεζεο γηα ηα ίδηα ή γηα δηαθνξεηηθά 

κεγέζε.  

 Γπλαηφηεηα έλσζεο πνιιψλ ηνπνζεηήζεσλ.  

 Απηφκαηε δεκηνπξγία ξέγνπιαο, ηεο νπνίαο ην 

ζρήκα είλαη είηε νξζνγψλην, είηε αθνινπζεί 

πεξηκεηξηθά ην πεξίγξακκα ησλ επηιεγκέλσλ 

παηξφλ.  

 Απηφκαηε δεκηνπξγία πεξηζσξίσλ πξνζηαζίαο, 
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γηα λα αθήλνπλ θελφ κεηαμχ ησλ θνκκαηηψλ πνπ 

θφβνληαη δχζθνια, θαη νξίδνληαη ζπλνιηθά ή 

μερσξηζηά κε θάζε ιεπηνκέξηα. 

 Απηφκαηε απμνκείσζε ησλ παηξφλ γηα 

πξνζαξκνγή ζε πθάζκαηα πνπ έρνπλ κπάζηκν ή 

απιψλνπλ. 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπνζέηεζεο ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ησλ παηξφλ.  

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πθαζκάησλ κε 

επαλάιεςε. Γπλαηφηεηα θνζηνιφγεζεο 

πθάζκαηνο πνπεπηηξέπεη λα θνζηνινγεηζνχλ 

πιεθηά θαη ζηαζεξά πθάζκαηα (ζε θηιά ή ζε 

κέηξα), κέρξη θαη ην εθξνχ θαη ππνινγηζκφο 

αλαιπηηθά ηνπ θφζηνπο αλά ξνχρν γηα 

ηνπνζεηήζεηο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

ξνχρν. 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο ISO CUT  θαη δεκηνπξγίαο 

αξρείσλ θνπήο γηα απηφκαηα θνπηήξηα 

πθαζκάησλ. Οξηζκφο παξακέηξσλ, γηα λα 

θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην κήθνο ηεο θφληξαο, 

εζσηεξηθά θνςίκαηα, ηξχπεο θαη ζηνηρεία 

εηηθεηψλ 
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Λνγηζκηθφ 

δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ 

πξντφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο 

θνιεμηφλ 

ελδπκάησλ PDM                  

/ 48300000-1 

 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, ηξνπνπνίεζεο θαη 

εληνπηζκνχ παξαγγειηψλ θαη δπλαηφηεηαο λα 

παξνπζηαζηνχλ ζπλνιηθά είηε αλά πειάηε είηε 

αλά νδεγφ. 

 Γπλαηφηεηα παξνρήο ιίζηαο κε ηα απαηηνχκελα 

πιηθά γηα θάπνην ππνζχλνιν παξαγγειηψλ ή 

νδεγψλ. 

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο δηαθφξσλ εγγξάθσλ πνπ 

αθνξνχλ παξαγγειίεο, παξαιαβέο θαη ηηκνιφγηα 

εηνίκσλ νδεγψλ. 

 Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο απνζήθεο 

εηνίκσλ νδεγψλ, αθφκε θαη ζε πνιιαπιέο 

απνζήθεο, θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ παξαγγειηψλ 

νδεγψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ παξαγσγή 

(εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή). 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηηο Παξαγγειίεο 

Οδεγψλ, ψζηε λα κπνξείηε λα ζρεηίδεηε 

ηηκνιφγηα κε παξαγγειίεο θαη λα ειέγρεηε 

απηφκαηα ηελ θαηάζηαζε νινθιήξσζεο ησλ 

παξαγγειηψλ ζαο. 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εγγξάθσλ παξαγγειίαο 

θαη παξαιαβήο πιηθψλ. 

 Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο απνζήθε 

πιηθψλ θαη ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

παξαγγειηψλ πνπ έγηλαλ είηε ζε πξνκεζεπηέο είηε 

ζε παξαγσγή. 
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 Γπλαηφηεηα  απηφκαηεο κεηαηξνπήο ησλ 

παξαγγειηψλ πειαηψλ ζε εληνιέο παξαγσγήο 

νδεγψλ. 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απηφκαηα παξαγγειηψλ 

αγνξψλ (γηα πιηθά πνπ πξνκεζεχνληαη έηνηκα) ή 

εληνιέο παξαγσγήο (γηα πιηθά πνπ 

επεμεξγάδνληαη), βαζηζκέλα ζηηο εληνιέο 

παξαγσγήο νδεγψλ. 

 Γπλαηφηεηα  παξαθνινχζεζεο δηαξθψο ησλ 

πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ αλαιψλνληαη θαη ηηο 

πνζφηεηεο ησλ νδεγψλ πνπ παξάγνληαη βάζε ησλ 

παξαζηαηηθψλ παξαγσγήο. 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ γξήγνξα ησλ δηαζεζίκσλ 

θαη αλακελνκέλσλ πνζφηεηεο πιηθψλ, ψζηε λα 

κελ θαζπζηεξεί ε παξαγσγή. 

Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε φιεο ηηο ελφηεηεο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ζπζρεηίδνληαη παξαζηαηηθά παξαγσγήο κε 

παξαγγειίεο πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, θαη λα ειέγρεηαη 

απηφκαηα ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ παξαγγειηψλ 

πειαηψλ. 
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1 

 

 

 

3D Printing γηα 

εθηχπσζε  

αμεζνπάξ  

Έλδπζεο             

/ 42991200-1 

1) Κιεηζηφο ζάιακνο  ρσξεηηθφηεηαο : min 300 Υ 

300 Υ 300 ρηιηνζηά 

2) Τςειήο αθξίβεηαο (high accuracy) : +/- 0.1 

ρηιηνζηά 

3) Min. πάρνο ζηξψζεο επηπέδνπ : 0,05 ρηιηνζηά  

4) Σαρχηεηα εθηχπσζεο : έσο 150 

ρηιηνζηά/δεπηεξφιεπην 

5) Θεξκηθή ηζρχο πιαηθφξκαο : έσο 300W 

6) Υεηξηζηήξην αθήο 

7) Aθξνθχζηα εθηφμεπζεο πιηθψλ : δπλαηφηεηα 5 

δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 

ρηιηνζηψλ. 

8) Γπλαηφηεηα ρξήζεο δηάθνξσλ πιηθψλ φπσο : 

PLA, Ρεηίλε θιπ. 

9) Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft, Mac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Scanner of 3D 

materials 

(κεγάιεο 

αλάιπζεο γηα 

πθάζκαηα) / 

38520000-6 

Eμνπιηζκφο (Scanner) 

1) Γπλαηφηεηα αλάγλσζεο επηθάλεηαο πθακάησλ 

κέρξη Α4 

2) Γπλαηφηεηα πςειήο επθξιηλεηαο κε αλάιπζε 

έσο 2000 dpi 

3) Φσηνγξαθηθή κεραλή Nikon DSLR 

 

Λνγηζκηθφ 

1) Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε δεκηνπξγία πθήο   

2) Aπηφκαηε επεμεξγαζία πθαζκάησλ 

3) Παξνπζίαζε ησλ πθαζκάησλ ζε 2D & 3D. 

4) Aπφιπηε δηάρπζε ηνπ ρξψκαηνο ρσξίο ζθηέο 

1 



 

 
18 

& αληαλαθιάζεηο 

5) Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο & επεμεξγαζίαο ηεο 

ππθλφηεηαο ηεο αληαλάθιαζεο 

6) Γπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ θαηαγξαθήο & 

επεμεξγαζίαο ησλ θπζηθψλ ραξηψλ (normal 

maps) απηφκαηα 

7) Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο δηαθαλψλ 

αληηθεηκέλσλ 

8) Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε δηάθνξα 

ινγηζκηθά γηα 3D παξνπζηάζεηο ελδπκάησλ. 

 

8 1 

Λνγηζκηθφ 

Visual 

Merchandising / 

   48481000-3 

 δεκηνπξγία ρψξνπ (θαηαζηήκαηνο) 

 πξφζζεζε ηνίρσλ 

 πξφζζεζε δαπέδνπ 

 πξφζζεζε νξνθήο 

 απεηθφληζε θαηαζηήκαηνο 

 απεηθφληζε θαηαζηήκανο ζε 3D 

 εμεξεχλεζε – πινήγεζε εζσηεξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο 

 αιιαγή παξακέηξσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 ρξήζε ηαπεηζαξίαο, αθηζψλ  

 δεκηνπξγία δηαδξφκσλ θίλεζεο 

 ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ 

 ιήςε – παξαθνινχζεζε εηθφλσλ απφ ην 

θαηάζηεκα 

 ηνπνζέηεζε πξντφλησλ 

 παξαθνινχζεζε ζηαηηζηηθψλ  

 δεκηνπξγία αλαθνξψλ  

 δεκηνπξγία απηφκαησλ θαηαιφγσλ πξντφλησλ 

 ζπλνιηθή παξνπζίαζε άζε δεκηνπξγίαο (project) 

 

1 

9 

1 

Μεραλή ξαθήο 

Κνπκπηψλ. / 

42715000-1 

Mεραλή ξαθήο θνπκπηώλ κε 2 θιωζηέο, 2700 ζηξ. 

Με 50 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θνπκπηψλ ζηε κλήκε. 

Οη εληνιέο φιεο δίλνληαη απφ έλα panel πνπ είλαη 

Σνπνζεηεκέλν πάλσ ζηε κεραλή, 

Με servo motor, πιήξεο, κε βαζνηξάπεδν 

        1 

2 

Κεληεηηθή 

κεραλή 

Μνλνθέθαιε, 

δσδεθαβέινλε, 

απηφκαηε. / 

42715000-1  

Μνλνθέθαιε, δωδεθαβέινλε θεληεηηθή κεραλή  
Μεγάιε έγρξσκε νζφλε αθήο 7’’. 

Σαρχηεηα 1.200 ζηξνθέο. Πεδίν θεληήκαηνο 500 x 350 

mm. 

Γηαζέηεη ζχξα USB κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε 

κεηαθνξά αξρείσλ (DST, DSB θ.α.).  

Με πξσηνπνξηαθφ κνηέξ 150W direct drive γηα πνιχ 

ρακειή θαηαλάισζε, κε απηφκαηε αιιαγή ρξσκάησλ 

θαη απηφκαην θφςηκν θισζηήο. 

 Να κπνξεί λα θεληήζεη κε ηε ρξήζε ηειάξνπ αιιά θαη 

πάλσ ζε έηνηκα πξντφληα,  φπσο θαπέια, ηζάληεο, 

κπινχδεο θ.α. 

Να δηαζέηεη έηνηκα ηειάξα κε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

Πιήξεο κε βαζνηξάπεδν 

       1 
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3 

Ραπηνκεραλή-

Γαδσηηθή 

κεραλή 

απηφκαηε 

κνλνβέινλε  

/42715000-1  

Μνλνβέινλε απηόκαηε απηνιίπαληε γαδωηηθή 

Ραπηνκεραλή 
Απηφκαην θφςηκν θισζηήο 

Απηφκαην ζηεξέσκα ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο 

Γπλαηφηεηα ελδηάκεζνπ ζηεξεψκαηνο 

Με ελζσκαησκέλν Panel πνιιψλ επηινγψλ γηα ηελ 

επηινγή ηχπσλ γαδηψλ 

Δηδηθφ θσηηζκφ Led θαη απηφκαην ζήθσκα πνδηνχ 

5500 ζηξ. κε θηλεηήξα Direct Drive, πιήξεο, κε 

βαζνηξάπεδν 

1 

4 

Ραπηνκεραλή-

Σξίθισζηνο 

κνλνβέινλνο 

θνπηνξάπηεο 

/42715000-1  

Ραπηνκεραλή Μνλνβέινλνο ηξίθιωζηνο 

θνπηνξάπηεο  
Με ζηεξέσκα, 7000 ζηξ. πιήξεο κε βαζνηξάπεδν θαη 

κνηέξ 2850RPM 550W 
1 

5 

Ραπηνκεραλή-

Σεηξάθισζηνο 

δηβέινλνο 

θνπηνξάπηεο 

/42715000-1  

Ραπηνκεραλή Δηβέινλνο ηεηξάθιωζηνο θνπηνξάπηεο  
Με ζηεξέσκα, 7000 ζηξ. πιήξεο κε βαζνηξάπεδν θαη 

κνηέξ 2850RPM 550W 
1 

6 

Ραπηνκεραλή-

Σξίθισζηνο 

κνλνβέινλνο 

θνπηνξάπηεο 

ΠΗΚΟ / 

42715000-1 

Ραπηνκεραλή Μνλνβέινλνο ηξίθιωζηνο  

θνπηνξάπηεο, πηθό, 

 7000 ζηξ. πιήξεο κε βαζνηξάπεδν θαη  

κνηέξ 2850RPM 550W        1 

7 

Ραπηνκεραλή-

Πιαθνξαθή 

ηξηβέινλε / 

42715000-1 

Ραπηνκεραλή Σξηβέινλε πιαθνξαθή  
Πιάθα κε επηθάιπςε, απφζηαζε 

 βειφλαο 4,8mm – 5,6mm 6000 ζηξ. 

Πιήξεο κε βαζνηξάπεδν θαη κνηέξ 2850RPM 550W 

      1 

8 

Ραπηνκεραλή-

Μνλνβέινλε 

Ρεκπαηηθή 

θιάπα / 

42715000-1 

Ραπηνκεραλή Μνλνβέινλε ξεκπαηηθή θιάπα 
Με κεραληζκφ αξαηψκαηνο – ππθλψκαηνο, 

2000 ζηξ. πιήξεο κε βαζνηξάπεδν θαη κνηέξ  

2850RPM 550W 
      1  

9 
Ραπηνκεραλή-

Μνλνβέινλε 

Ραπηνκεραλή Μνλνβέινλε δηθ-δαθ απηνιίπαληε, 

 3-stitch, κέγηζην δηθ-δαθ 10 mm, κε απηφκαην θφςηκν 

θισζηήο ηχπνπ  πιήξεο κε βαζνηξάπεδν θαη κνηέξ 
1 
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Εηθ-Εαθ / 

42715000-1 

2850RPM 550W 

10 

Ραπηνκεραλή-

Μνλνβέινλε-

Γηβέινλε 

Μπηκπίια  / 

42715000-1 

Ραπηνκεραλή Mνλνβέινλε-δηβέινλε κπηκπίια 

γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθνζκεηηθψλ ξαθψλ, ζηα 

ηειεηψκαηα, 

3000 ζηξ. απηνιίπαληε, πιήξεο κε βαζνηξάπεδν θαη 

κνηέξ 2850RPM 550W 

1 

11 

Ραπηνκεραλή-

Κνπκπφηξππα 

ειεθηξνληθή / 

42715000-1 

Κνπκπόηξππα ειεθηξνληθή κε Servo Motor ζηελ 

θεθαιή 

Απηφκαηεο ιίπαλζεο. 

Ζ κεραλή απηή κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη θνπκπφηξππα 

κε 7 δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη 89 δηαθνξεηηθά κεγέζε, 

κε 15 δηαθνξεηηθά κεγέζε ζηε κλήκε, ε θισζηή 

ειέγρεηαη ειεθηξνληθά. 

Δμ’ αηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο ειεγρφκελεο ηαρχηεηαο 

αλαιφγσο ηνπ πθάζκαηνο  έρνπκε ηέιεην απνηέιεζκα, 

4000 ζηξ. 

Οη βεινληέο ξπζκίδνληαη απφ ην Panel. 

Ρπζκηζηήο ελδείμεσο ηειεηψκαηνο ηεο θισζηήο ζηε 

ζαΐηα, κε έλα πεληάι. 

Μήθνο θνπκπφηξππαο 6mm -70 mm. Πιήξεο κε 

βαζνηξάπεδν    

1 

10 1 

Σξαπέδη κε 

ξπζκηδφκελε 

απνξξφθεζε — 

εθηφμεπζε θαη 

ζέξκαλζε   / 

42718100-3 

Σξαπέδη ζηδεξψκαηνο κε ζέξκαλζε 1kW, 

 απνξξφθεζε θαη εθηφμεπζε,  0,75Hp, 

 ξπζκηδφκελν χςνο κε ακνξηηζέξ 75-90cm, 

 επηθάλεηα ζηδεξψκαηνο 135x65cm. 

 5 πεξηζηξεθφκελα κπξάηζα γηα θφξκεο ζηδεξψκαηνο 

ηνπνζεηεκέλα ζην ηξαπέδη ζηδεξψκαηνο κε απηφκαηε 

ελαιιαγή απνξξφθεζεο εθηφμεπζεο. 

Με 14 θφξκεο ζηδεξψκαηνο: 

Θεξκαηλφκελε θφξκα αλνίγκαηνο ξαθήο καληθηνχ 

Φφξκα γηα ην ζηδέξσκα ηνπ καληθηνχ  

ζεξκαηλφκελε θφξκα γηα ην ζηδέξσκα ηνπ ζηήζνπο 

Φφξκα ζηδεξψκαηνο ψκνπ  

θφξκα ζηδεξψκαηνο θαβαδνχξαο 

θφξκα ζηδεξψκαηνο, θφξκα ζηδεξψκαηνο σκνπιάηεο 

θφξκα ζηδεξψκαηνο κπξάηζνπ  

Φφξκα αλνίγκαηνο ξαθήο ψκνπ 

Φφξκα αλνίγκαηνο ξαθήο κφζηξαο αλνμείδσηε κε 

απνζπψκελεο κχηεο   

Αλνμείδσηε θφξκα αλνίγκαηνο ξαθήο καληθνθφιεζεο 

Αλνμείδσηε θφξκα αλνίγκαηνο ξαθήο γηαθά  

Θεξκαηλφκελε θφξκα αλνίγκαηνο ξαθήο παληεινληνχ 

Φφξκα ζηδεξψκαηνο γηα ην πίζσ κέξνο ηνπ παληεινληνχ 

Φφξκα αλνίγκαηνο ξαθήο παληεινληνχ. 

Αηκνζίδεξν 

ίδεξν ρσξίο αηκφ γηα ζηδέξσκα θφδξαο 

δχν βάζεηο ζηδήξνπ θαη ζχζηεκα ςεθαζκνχ λεξνχ γηα ην 

ζηδέξσκα ηεο θφδξαο 

1 
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2 

Θεξκνθνιιεηηθή 

πξέζζα 

ζπλερνχο ξνήο 

Roller 52  / 

42718100-3 

Θεξκνθνιιεηηθή πξέζζα ζπλερνχο ξνήο κε επηθάλεηα 

θνιιήκαηνο 52cm.  

Ζ κία πιεπξά ηεο πξέζζαο είλαη αλνηρηή ψζηε λα 

θαζηζηά δπλαηή ηελ ζεξκνθφιεζε ζε πθάζκαηα 

κεγαιχηεξνπ πιάηνπο απφ ηελ επηθάλεηα θνιιήκαηνο.  

Σν πιάηνο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζέινπκε λα θνιιήζνπκε 

λα κελ μεπεξλάεη ηα 51cm. 

Ζ ξπζκηδφκελε πίεζε κέρξη 1,5kg/cm2 θαη ν 

ειεθηξνληθφο έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο εμαζθαιίδνπλ 

άξηζην θαη νκνηφκνξθν θφιιεκα ηνπ πθάζκαηνο κε ην 

ζεξκνθνιιεηηθφ. 

Με πεξηζηξεθφκελεο μχζηξεο γηα ηελ απνθπγή 

θνιιήκαηνο ησλ πθαζκάησλ κε ηνπο ηκάληεο, ξπζκηζηή 

ρξφλνπ θνιιήκαηνο 5-34sec, ζεξκνζηάηε κε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία 200⁰C. 

Σν κεράλεκα λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε ηξνρήιαηε 

βάζε. 

Ρεχκα ζχλδεζεο:  230V/1ph/50Hz  

Ηζρχο ζέξκαλζεο: 4,2KW 

Φάξδνο θνιιήκαηνο: 520mm 

 

1 

3 

Σξαπέδη 

ζηδεξψκαηνο 

Flex DOB- κε 

ζέξκαλζε, 

ξπζκηδφκελε 

απνξξφθεζε θαη 

εθηφμεπζε κε 

ζίδεξν θαη 

αηκνγελήηξηα 

4kW  / 

42718100-3 

Σξαπέδη ζηδεξώκαηνο κε ζέξκαλζε 1Kw, απνξξφθεζε 

θαη εθηφμεπζε 0,75Hp, ξπζκηδφκελν χςνο βίδεο 75-91cm 

επηθάλεηα ζηδεξψκαηνο 120x42cm.  

Πεξηιακβάλεη πεξηζηξεθφκελν κπξάηζν θαη θφξκα 

ζηδεξψκαηνο καληθηνχ  

χζηεκα αλάξηεζεο ζηδήξνπ κε θσηηζκφ, 

Αηκνζίδεξν, 

Πέικα ηεθιφλ ζηδήξνπ.  

Δπηθάλεηα εξγαζίαο: 120 x 42 cm  

Ρπζκηδφκελν Ύςνο: 75-91cm κε βίδεο ζε 4 επίπεδα  

Ηζρχο ζέξκαλζεο: 1kW  

Ηζρχο απνξξφθεζεο: 0.75HP  

Ηζρχο εθηφμεπζεο: 0.75HP  

Ρεχκα ζχλδεζεο: 400V-3ph-50Hz or 230V-1ph-50Hz  

Πεξηιακβάλεη αηκνγελλήηξηα 4kW κε δηαγλσζηηθφ 

πξφγξακκα κε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη απηφκαηε δηαθνπή 

ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ζχλδεζε 2 αηκνζίδεξσλ.  

Μπφηιεξ ραιχβδηλν 8.5 L  

Πίεζε ιεηηνπξγίαο 3.5 bar  

Ηζρχο ζέξκαλζεο 4kW  

Παξαγσγή αηκνχ: 4kg/h 

Ρεχκα ζχλδεζεο: 230V-1ph-50Hz 

1 

     

 


