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1. Ελεγκτής Λωρίδας και εξοπλισµός καµπίνας διοδίων
Τεχνική Περιγραφή βασικών λειτουργιών - Προδιαγραφές Ελεγκτή Λωρίδας
Οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εξοπλισµού για τον Ελεγκτή Λωρίδας (Lane
Controller – LC) και τον συνεργαζόµενο µε αυτόν εξοπλισµό, ο οποίος απαιτείται για την
επικοινωνία του LC µε τις περιφερειακές συσκευές και υποσυστήµατα της λωρίδας διοδίων.
Ο Ελεγκτής Λωρίδας θα:
1.

Εκτελεί την εφαρμογή του συστήματος διοδίων, η οποία εφαρμόζει τη διαδικασία είσπραξης
διοδίων (σε λωρίδες µε εισπράκτορα, καθώς και για ΗΣ∆) σε πραγματικό χρόνο, σύµφωνα µε
το σχεδιασµό του συστήµατος.

2.

Επικοινωνεί µε τα περιφερειακά της λωρίδας που βρίσκονται στον θάλαµο διοδίων (π.χ.
οθόνη αφής, πληκτρολόγιο, θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων, αναγνώστης έξυπνων καρτών,
barcode scanner) απευθείας µέσω δικών του θυρών διασύνδεσης.

3.

Επικοινωνεί µε τα περιφερειακά της λωρίδας που βρίσκονται στη νησίδα, λωρίδα ή στο στέγαστρο
(π.χ. µπάρα διοδίων, φανάρι συναλλαγής διοδίων, φανάρι ή πινακίδα ελέγχου λωρίδας, σύστηµα
κατηγοριοποίησης, κ.α.) µέσω εξοπλισµού επεξεργασίας σηµάτων και επικοινωνιών ο οποίος
βρίσκεται εγκατεστημένος στη καµπίνα διοδίων και περιλαμβάνει:

α.Ένα Ελεγκτή Ψηφιακών Σηµάτων Εισόδου/ Εξόδου (Digital I/O)
β.Έναν Μεταγωγέα ∆ικτύου Λωρίδας (Lane switch)
4.

Επικοινωνεί µε το Τοπικό ∆ιακοµιστή του Σταθµού ∆ιοδίων (Toll Plaza Server), µέσω τοπικού
δικτύου επικοινωνιών (LAN), καθώς και µε τον Κεντρικό ∆ιακοµιστή του συστήµατος διοδίων,
µέσω ενός δικτύου επικοινωνιών που καλύπτει µία ευρύτερη περιοχή (WAN).

5.

Αποθηκεύει αρχεία συναλλαγών.

6.

Μπορεί να λειτουργεί αυτόνοµα, σε περίπτωση διακοπής της διασύνδεσης µε το τοπικό ή
ευρύτερο δίκτυο επικοινωνιών για χρονικό διάστηµα που θα υπερβαίνει τις 14 ηµέρες.

Ο Ελεγκτής Λωρίδας θα έχει τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά:
1.

Στεγανό (ΙΡ 54) µεταλλικό ερµάριο εγκατάστασης του ελεγκτή λωρίδας πλήρως εγκατεστημένο

2.

Το τροφοδοτικό βιομηχανικού τύπου,

3.

Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU),

4.

Μνήµη 4 GB

5.

ψηφιακές εισόδους/ εξόδους (DI/DO) διασύνδεσης µε τον περιφερειακό εξοπλισµό µε εφεδρεία
10% των απαιτουµένων,

6.

θύρες επικοινωνίας δικτύου 10/100/1000 Mbps (built in ή σε κάρτες δικτύου).

7.

Ασφάλειες, ασφαλειοδιακόπτες, κλεµοσειρές, ρελαί ως απαιτούνται.

8.

Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού.

Ο Ελεγκτής Ψηφιακών Σηµάτων Εισόδου/ Εξόδου (Digital I/O) θα:
1. Είναι βιοµηχανικού τύπου.
2. Έχει τουλάχιστον 8 κανάλια D - I/O configurable
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3. 2 πόρτες δικτύου 10/100 Mbps (RJ45 ports).
Ο Μεταγωγέας ∆ικτύου Λωρίδας (Lane switch) θα:
1.

Είναι βιομηχανικού τύπου

2.

Έχει τουλάχιστον 8 πόρτες 10/100/1000 BaseT

3.

Έχει διαχειριστικό περιβάλλον (web management)

4.

Μέγιστες διαστάσεις 25x15x4.8 cm

2. Μπάρα εξόδου / εισόδου λωρίδας
Στους σταθµούς διοδίων που διαχειρίζεται η ΕΟΑΕ υπάρχουν εγκατεστηµένες αυτόματες μπάρες
εξόδου / εισόδου λωρίδας, μήκους 3m, συμπεριλαμβανομένων : μπάρας διαμέτρου 75mm,
ελεγκτή μπάρας, ερμαρίου, βάσης μπετόν και αγκυρίων στήριξης του ερμαρίου, κλπ.,
κατασκευασμένων η μπάρα από προφίλ αλουμινίου και το ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα
πάχους 2mm, βαθμού προστασίας ερμαρίου IP65, αξιόπιστης χρήσης λειτουργίας σε χρήση
κύκλου άνω των 10.000 κινήσεων ημερησίως, δυνατότητας κίνησης σε λιγότερο από ένα (1) sec :
ι) από τη στιγμή επικύρωσης της συναλλαγής και ιι) από την κάθετη στην οριζόντια θέση μόλις το
όχημα απομακρυνθεί του βρόχου ασφαλείας.
4. Σύστηµα Καταγραφής Παραβάσεων (VIPS)
Αυτή η προδιαγραφή αφορά την µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή Συστήµατος
καταγραφής Παραβάσεων (VIPS) το οποίο έχει τις εξής λειτουργικές απαιτήσεις:
1. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο οχηµάτων κατά τη διέλευσή τους από µία λωρίδα διοδίων, µέσω των
καταγεγραµµένων εικόνων και βίντεο
2. Την καταγραφή και την επιβεβαίωση του αριθµού κυκλοφορίας, στην αναζήτηση διαφόρων τύπων
συναλλαγών, στην προσαρµογή πληρωµών και την εκτέλεση ελέγχων.
3. Την αποθήκευση όλων των αρχείων εικόνας και βίντεο στο Κεντρικό Σύστηµα για µεταγενέστερο
έλεγχο.

Πίνακας 1: Όροι & Ακρωνύµια
VIPS

Σύστηµα Καταγραφής Παραβάσεων - Video Image Processing
System

NVR

Καταγραφέας video ∆ικτύου - Network Video Recorder

OCR

Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων - Optical Character Recognition

LPR

Αναγνώριση Αριθµού Πινακίδας - License Plate Recognition

Το σύστηµα VIPS θα παρέχει τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:
1) Αναζήτηση συναλλαγής: µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να γίνει αναζήτηση µε ηµεροµηνία και
άλλες παραµέτρους (όπως τύπο συναλλαγής, χρήστη ή σταθµό), µε στόχο τον εντοπισµό
εικόνων και βίντεο κλιπ συγκεκριµένων συναλλαγών. Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιεί εικόνες
και βίντεο από το καταγραφικό NVR και από τον ελεγκτή λωρίδας, καθώς και ιστορικά
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δεδοµένα που έχουν αρχειοθετηθεί στο διακοµιστή εικόνων βίντεο.
Για την αναζήτηση στο σύστηµα VIPS θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ακόλουθοι τύποι
συναλλαγών:
1. Συναλλαγή MTC,
2. Συναλλαγή ETC,
3. Απαλλαγή - Εξαιρούµενα,
4. Αδυναµία Πληρωµής,
5. Τεχνική Παράβαση,
6. Παράβαση Λογαριασµού, και
7. Παράβαση Ποµποδέκτη.
2) Βίντεο σε Πραγµατικό Χρόνο: το σύστηµα VIPS µπορεί να εµφανίζει εικόνες βίντεο των
οχηµάτων καθώς πλησιάζουν, σταµατούν και διέρχονται από ένα σταθµό διοδίων, σε
πραγµατικό χρόνο.
Απαιτήσεις συσκευών πεδίου:
Α. Επίπεδο λωρίδας Σε επίπεδο λωρίδας, θα υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία συστήµατος:
1) Ο ελεγκτής λωρίδας µε την κάµερα αναγνώρισης πινακίδας (µία κάµερα ανά λωρίδα), που
είναι αρµόδιοι για:
a)

Την πυροδότηση της λήψης εικόνας, όταν το υποσύστηµα κατηγοριοποίησης (AVC)
ανιχνεύσει το όχηµα.

b)

Τη λήψη των εικόνων της πινακίδας, µε στοιχεία της χρονικής στιγµής, τοποθεσίας,λωρίδας
που διενεργείται η διέλευση συνδυασµένο µε τον αύξοντα αριθµό συναλλαγής που
πραγµατοποιείται. και της εικόνας από την κάµερα.

c)

Την αποθήκευση των εικόνων σε σκληρό δίσκο µε το κατάλληλο όνοµα αρχείου, και τις
κατάλληλες πληροφορίες (ηµεροµηνία/ώρα, αύξων αριθµός κτλ)

d)

Τη δηµιουργία και αποθήκευση του σχετικού αρχείου συναλλαγής, το οποίο περιέχει τη
σήµανση ότι οι εικόνες πινακίδας είναι διαθέσιµες για αυτή τη συναλλαγή.

e)

Τη διαγραφή του αρχείου συναλλαγής, αν είναι παλιότερο από τον προκαθορισµένο αριθµό
ηµερών του συστήµατος διοδίων.

f)

Τη διαγραφή των αρχείων εικόνας, αν είναι παλιότερες από τον προκαθορισµένο αριθµό
ηµερών του συστήµατος διοδίων

2) Η κάµερα παρακολούθησης, οι οποία είναι αρµόδια για τη διαρκή λήψη βίντεο και την
αποθήκευσή του στο τοπικό καταγραφικό NVR που βρίσκεται στο Κτίριο ∆ιοδίων του
Σταθµού. Το βίντεο καταγράφεται όλο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας µε
περίοδο διατήρησης ενός (1) µήνα σε καλή ποιότητα. Καλή ποιότητα θεωρείται αυτή που
επιτρέπει τον σαφή εντοπισµό χαρακτηριστικών του οχήµατος όπως χρώµα, µάρκα, τύπος,
φθορές και χαρακτηριστικά σηµάδια.
Τα γενικά Χαρακτηριστικά του NVR (Network Video Recorder):
Ethernet ports

Ethernet port on main board
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USB ports

Front: 2 * USB 3.0, Back: 8 * USB 2.0, 2 * USB 3.0

Firewire ports

1

SATA ports

4 eSATA 3.0
2 x PCI Express x16 slots, running at x16
1 x PCI Express x1 slot

Expansion Slots

1 x PCI slot

View modes

Multiple

Compression format H.264 / MJPEG / MPEG4 (streamed from camera)
supported
Recording methods

continuous, schedule, event (motion / contact)
Time / Date via calendar and time bar; intelligent search with modes

Search functions

general motion, missing object, camera occlusion, foreign object, signal lost

Video enhancement saturation, contrast, brightness, sharpness
Video export

Snapshot in JPEG format, video export in AVI or ASF format
Backup of multiple camera video data to local / network video drive or

Video backup

CD/DVD

Remote Access
Remote desktop viewer allows complete network access to NVR (1 monitor
Remote maintenance display only supported) including configuration

Β. Επίπεδο σταθµού Στο επίπεδο σταθµού, υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία του συστήµατος:
1) Καταγραφέας εικόνων δικτύου (NVR), που είναι αρµόδιος για την καταγραφή βίντεο από τις
συνδεδεµένες κάµερες NVR στη λωρίδα.
2) Διακοµιστής σταθµού διοδίων, που είναι αρµόδιος για τις ακόλουθες λειτουργίες:
a) Τη µεταφόρτωση των συναλλαγών – η Λειτουργία Βάσης ∆εδοµένων (Β∆) του διακοµιστή
του σταθµού διοδίων µεταφορτώνει τη συναλλαγή στη κεντρική Β∆ του Συστήµατος
Συλλογής ∆ιοδίων,
b) Την αρχειοθέτηση των συναλλαγών
Γ. Κεντρικό επίπεδο Στο Κεντρικό επίπεδο θα υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία του συστήµατος:
1) Βάση ∆εδοµένων Κεντρικού Συστήµατος (υφιστάµενη), που είναι αρµόδια για τις ακόλουθες
λειτουργίες:
a) Την καταχώρηση των αρχείων των συναλλαγών στη Β∆ του διακοµιστή του Συστήµατος
∆ιοδίων.
b) Την ενηµέρωση των σχετικών πινάκων της Β∆ µε τον αριθµό πινακίδας για κάθε συναλλαγή
διοδίων (λάθος κατηγοριοποίηση, απαλλαγή κ.λπ.)
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c) Επειδή η διαθεσιµότητα των βίντεο έχει να κάνει µε την χωρητικότητα του αποθηκευτικού
χώρου του κεντρικού αποθηκευτικού χώρου (data storage) προβλέπεται κατ΄ελάχιστο
εγκατάσταση εξωτερικής συσκευής αποθηκευτικού χώρου με τουλάχιστο 24 θέσεις για
σκληρούς δίσκους, εγκατάσταση 12 σκληρών μεγέθους τουλάχιστο 3 ΤΒ (SAS ή NLSAS) και
δυνατότητα παράλληλης εγκατάστασης και άλλων δίσκων (max άλλοι 12) αν απαιτείται ώστε
να επαρκεί για την καταγραφή video και εικόνων από κάθε συναλλαγή που διεκπεραιώνεται
στους σταθµούς της ΕΟ για τουλάχιστον ενός µήνα.
2) ∆ιακοµιστής VIPS, που είναι αρµόδιος για τις ακόλουθες λειτουργίες:
a) Την εξαγωγή βίντεο – το τµήµα βίντεο της συναλλαγής εξάγεται από το τοπικό NVR και
αποθηκεύεται στο διακοµιστή VIPS που βρίσκεται στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Λειτουργίας.
b) Τη µεταφόρτωση των αρχείων εικόνας πινακίδας
c) Τη µετακίνηση του αρχείου εικόνας πινακίδας στον κατάλογο αρχειοθέτησής του.
d) Την εκτέλεση Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) στις πινακίδες κυκλοφορίας.
e) Τον έλεγχο της Κεντρικής Β∆ για εικόνες και βίντεο που δεν έχουν εξαχθεί από το καταγραφικό
NVR.
f) Την παρακολούθηση της κατάστασης κάθε κάµερας και καταγραφικού NVR.
g) Το συσχετισµό της συναλλαγής µε τις εικόνες πινακίδας και µε το βίντεο που εξάγεται από το
καταγραφικό NVR, µε βάση, τον χρόνο, τον τόπο και τον Αύξοντα αριθµό συναλλαγής.

3) Σταθµοί εργασίας VIPS, που υποστηρίζουν τις ακόλουθες λειτουργίες:
a) Την αναζήτηση των συναλλαγών µε διάφορα κριτήρια αναζήτησης (π.χ. λωρίδα,
ηµεροµηνία/ώρα, χρήστης, τύπος συναλλαγής, κ.λπ.). Με την επιλογή µίας συναλλαγής,
παρουσιάζονται οι διαθέσιµες εικόνες και βίντεο για τη συγκεκριµένη συναλλαγή.
b) Τη χειροκίνητη ανάκτηση εικόνων/βίντεο – Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει
χειροκίνητα µία εικόνα ή βίντεο από το περιβάλλον χρήστη.
c) Την προβολή του βίντεο µιας λωρίδας σε πραγµατικό χρόνο
d) Τη Χειροκίνητη Προσαρµογή της Κατηγορίας για τους τύπους συναλλαγής που ενδιαφέρουν
και την ενηµέρωση των προσαρµογών στο λογαριασµό του Πελάτη (π.χ. Λογαριασµός
∆ιελεύσεων)

e) Την προστασία του εξαγόµενου βίντεο µε τεχνικές « υδρογραφήµατος» έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η αυθεντικότητα του καθώς και να µην είναι δυνατή η επέµβαση σ’ αυτό για
σκοπούς πέραν αυτών που εξυπηρετεί το σύστηµα.
Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη εφαρµογής η οποία θα
περιλαµβάνει το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους υποσυστήµατα του, η οποία θα
απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος (ποσοστό επί του συνόλου), γ)
τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από
την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των
υποσυστηµάτων που απαιτούνται.
Η µελέτη εφαρµογής θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και
των απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου.
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5. Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συλλογής ∆ιοδίων (ETC)
Αυτή η προδιαγραφή αφορά την µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή συστήµατος
Ηλεκτρονικής Συλλογής ∆ιοδίων (ΗΣ∆) το οποίο έχει τις εξής λειτουργικές απαιτήσεις:
Κύριες Λειτουργικές Απαιτήσεις
1. Η ΗΣΔ θα γίνεται µε την επικοινωνία ενός ποµποδέκτη ΗΣ∆ (ο οποίος βρίσκεται στο όχηµα)
και της κεραίας ΗΣΔ, η οποία θα βρίσκεται εγκατεστηµένη στη λωρίδα.
2. Οι λωρίδες ΗΣΔ να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από οχήµατα όλων των κατηγοριών, τα
οποία φέρουν έγκυρο ποµποδέκτη.
3. Για να είναι έγκυρος ένας ποµποδέκτης θα πρέπει:
a)

Να έχει εκδοθεί από την ΕΟ (ή από δια-λειτουργικό Φορέα),

b)

Ο λογαριασµός στον οποίο ανήκει ο ποµποδέκτης να έχει επαρκές υπόλοιπο,

4. Οι χρεώσεις θα γίνονται µέσω ενός λογαριασµού χρήστη ΗΣ∆, ο οποίος σχετίζεται µε τον
ποµποδέκτη του χρήστη.
5. Οι λογαριασµοί χρηστών µπορεί να είναι µε προ - πληρωµή ή µετά – πληρωµή, ενώ η προπληρωµή µπορεί να γίνεται σε λωρίδες µε εισπράκτορα σε οποιονδήποτε σταθµό της ΕΟ ή
στις περιοχές εξυπηρέτησης πελατών,
6. Η ΗΣ∆ που θα υλοποιηθεί στην ΕΟ θα βασίζεται σε τεχνολογία DSRC (Dedicated Short Range
Communication) θα είναι συµβατή µε το πρότυπο CEN TC 278 και θα είναι τεχνικά
προδιαγεγραµµένη να είναι διαλειτουργική µε την ΗΣ∆ που εφαρµόζεται µε την πλειοψηφία
των υπόλοιπων αυτοκινητόδροµων της χώρας .
7. Στις λωρίδες συλλογής διοδίων µε εισπράκτορα των σταθµών της ΕΟ θα είναι δυνατή (µε
σάρωση του γραµµωτού κώδικα του ποµποδέκτη) η:
a)

Πληρωµή για ανανέωση του συνδροµητικού λογαριασµού,

b)

∆ιέλευση µε ποµποδέκτη, σε περίπτωση που η λωρίδα ΗΣ∆ δεν είναι διαθέσιµη.

8. Ο προγραµµατισµός των ποµποδεκτών και η διανοµή τους θα γίνεται στα σηµεία
εξυπηρέτησης πελατών.
Απαιτήσεις συσκευών πεδίου:
Α. Όχηµα
Το όχηµα θα φέρει ποµποδέκτη ΗΣ∆ µε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
1. Θα µπορεί να εκτελεί αµφίδροµη επικοινωνία µε τη κεραία ΗΣ∆ (θα είναι ενεργού τύπου)
στα 5.8 GHz (nominal frequency).
2. Μέσω της επικοινωνίας µε τη κεραία θα είναι δυνατό να αναγνωσθούν και να γραφτούν
δεδοµένα στο ποµποδέκτη.
3. Θα έχει τη δυνατότητα ηχητικού σήµατος.
4. Θα φέρει γραµµωτό κώδικα µε το µοναδικό αναγνωριστικό του κάθε ποµποδέκτη.
5. Θα τοποθετείται σε ειδική βάση στήριξης από την οποία θα µπορεί να αφαιρεθεί (π.χ. για
εκτελεστεί µία πληρωµή σε λωρίδα µε εισπράκτορα) και να επανατοποθετηθεί.
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6. Θα είναι ανθεκτικός σε κραδασµούς, παρεµβολές και στις συνθήκες περιβάλλοντος
7. Η µπαταρία θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 7 ετών (υποθέτοντας 2.000 συναλλαγές το
χρόνο).
Β. Λωρίδα Διοδίων
Ο επιπλέον εξοπλισµός ο οποίος θα χρειαστεί να εγκατασταθεί σε λωρίδες διοδίων της ΕΟ έτσι
ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους για συλλογή ΗΣ∆ είναι:
1. Για τον διαχωρισµό οχηµάτων (κατά την είσοδο τους στη λωρίδα) και για την αυτόµατη
κατηγοριοποίηση τους (κατά την έξοδο τους από τη λωρίδα) θα εγκατασταθεί ο εξής
εξοπλισµός (βλ. σχετική προδιαγραφή):
a. Ένας σαρωτής laser, ο οποίος ανιχνεύει το προφίλ του οχήµατος (και κατ’
επέκταση το ύψος του),

b. Ένας ανιχνευτής αξόνων µε επαγωγικούς βρόχους.
2. Για την επικοινωνία µε τους ποµποδέκτες που θα φέρουν τα οχήµατα θα εγκατασταθεί µία
κεραία ΗΣ∆ η οποία θα έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
a.

Η κεραία θα επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία µε τους ποµποδέκτες.

b.

Θα λειτουργεί στα 5.8 GHz (nominal frequency) µε διακύµανση 5.795-5.825 GHz.

c.

Θα παρέχει επικοινωνία µε υψηλά επίπεδα ασφάλειας (µε προστασία κρυπτογράφησης και
κωδικών ασφάλειας) κατά DES ή 3DES.

d.

Για ταχύτητες οχήµατος 0 – 80 km/h η διαδικασία συναλλαγής θα πρέπει να
ολοκληρώνεται µε επιτυχία σε ποσοστό > 99%.

e.

Η ζώνη επικοινωνίας της κεραίας θα καλύπτει επαρκώς τη λωρίδα ώστε οι ποµποδέκτες
που είναι τοποθετηµένοι σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή να µπορούν να
επικοινωνήσουν µε επιτυχία µε τη κεραία.

f.

Η ζώνη επικοινωνίας δεν θα πρέπει να καλύπτει περισσότερες από µία λωρίδες διοδίων.
∆εν θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία µε ποµποδέκτες που είναι τοποθετηµένοι σε
οχήµατα που διέρχονται από άλλη λωρίδα (cross-talk).

3. Για την πληροφόρηση των χρηστών στις λωρίδες ΗΣ∆ θα εγκατασταθούν οι εξής πινακίδες:
a. Ένας δείκτης αντιτίµου διοδίων (Toll Fare Indicator) τεχνολογίας LED.
b. Στατική Πινακίδα ένδειξης τρόπου πληρωµής
4. Σε όλες τις λωρίδες συλλογής διοδίων µε εισπράκτορα των σταθµών της ΕΟ θα
εγκατασταθούν σαρωτές γραµµωτού κώδικα, οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για:
a. Πληρωµή για ανανέωση του συνδροµητικού λογαριασµού,
b. ∆ιέλευση µε ποµποδέκτη, σε περίπτωση που η λωρίδα ΗΣ∆ δεν είναι διαθέσιµη.
Γ. Σταθµός Διοδίων
Στα σηµεία εξυπηρέτησης πελατών θα εγκατασταθούν προγραµµατιστές ποµποδεκτών.
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Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη εφαρµογής η οποία θα
περιλαµβάνει το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους υποσυστήµατα του, η οποία θα
απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος (ποσοστό επί του συνόλου), γ)
τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από
την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των
υποσυστηµάτων που απαιτούνται.
Η µελέτη εφαρµογής θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και
των απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου.

6. Μονή Φωτεινή πινακίδα καθορισµού λωρίδων κυκλοφορίας (LCS)
1. Γενικά
Αυτή η προδιαγραφή αφορά στη µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και δοκιµή των Πινακίδων
Καθορισµού Λωρίδων Κυκλοφορίας (Lane Control Signs / LCS), οι οποίες αποτελούνται από τα
ακόλουθα:
•

Πινακίδα αποτελούµενη από:

o Οθόνη πινακίδας (Sign display)
o Πλαίσιο πινακίδας (Signcase) µε τον εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας
o

Πρόσοψη πινακίδας (Sign face)

•

Κατασκευή στήριξης της πινακίδας

•

Τοπικό ελεγκτή

•

Λογισµικό ελέγχου και τοπικών δοκιµών

Οι Πινακίδες θα διασυνδεθούν στο συνολικό Σύστηµα Συλλογής ∆ιοδίων έτσι ώστε ο έλεγχος τους
να γίνεται από το τον Ελεγκτή Λωρίδας (LC) µέσα από κατάλληλο λογισµικό.
2. Απαιτήσεις Μελέτης
Ο Ανάδοχος θα κάνει τη διερεύνηση για την ακριβή τοποθέτηση του εξοπλισµού σε συνεργασία
µε την Επίβλεψη.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει µια µελέτη εφαρµογής για το συγκεκριµένο εξοπλισµό, όπου
θα αναφέρονται οι κατασκευαστές και τα µοντέλα κάθε στοιχείου του εξοπλισµού, ο αριθµός
στοιχείων του εξοπλισµού, οι απαιτήσεις σε χώρο και οι λεπτοµέρειες για την διασύνδεσή του.
Επίσης θα υποβάλει µελέτη των κατασκευών στήριξης των Πινακίδων συµπεριλαµβανοµένων
των θεµελιώσεων για Πινακίδες και της κατασκευής ανάρτησης της Πινακίδας, η οποία θα
υπογράφεται από διπλωµατούχο µηχανικό µε αντίστοιχο Μελετητικό Πτυχίο και θα υποβληθεί
στην Επίβλεψη προς έγκριση.
Οι ακόλουθες πληροφορίες θα συνυποβληθούν µε τη µελέτη των πινακίδων:


Μελέτη των στοιχείων της οθόνης και σχετικοί υπολογισµοί για να επιβεβαιωθεί πώς o
επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις οπτικής απόδοσης.
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Πληροφορίες του κατασκευαστή για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά των LED.



Πληροφορίες αξιοπιστίας των LED και
των
εικονοστοιχείων
(pixels),
συµπεριλαµβανοµένου του προβλεπόµενου MTBF για τα LED και τα εικονοστοιχεία,
για συνεχή λειτουργία υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες λειτουργίας, και σχετικές
πληροφορίες αξιοπιστίας από τον κατασκευαστή των LED για να δειχθεί το MTBF των
LED όσον αφορά τη θερµοκρασία λειτουργίας.



Χαρακτηριστικά υποβάθµισης των στοιχείων της οθόνης όσον αφορά στο εξαγόµενο
φως, τη µεταβολή χρώµατος, τη διάδοση φωτός και τα χαρακτηριστικά αντανάκλασης,
ανάλογα µε την περίπτωση, από τους κατασκευαστές των υλικών.



Λεπτοµέρειες σχηµατισµού από pixels (pixel map) των συµβόλων.



Σχέδια για την κατασκευή όλων των πινακίδων (διαστάσεις, βάρος, επιµέρους
στοιχεία, υλικά κλπ.)



Σχέδια και υπολογισµοί για τις κατασκευές στήριξης και τη θεµελίωσή τους ιάταξη του
εξοπλισµού, µέθοδοι και υλικά για τη διασύνδεση των επιµέρους ενοτήτων του
εξοπλισµού.



Στοιχεία ηλεκτρικής τροφοδοσίας και κατανάλωσης.

3 Υλικά
3.1 Πινακίδες
3.1.1 Οθόνη Πινακίδων
Οι Πινακίδες θα ακολουθούν το πρότυπο prEN 12966, σύµφωνα και µε τα στοιχεία που
ακολουθούν, και θα φέρουν τη σχετική πιστοποίηση (σύµβολο CE marking).
Οι Πινακίδες θα είναι τεχνολογίας LED (Light Emitting Diodes).
Οι Πινακίδες οπτικά θα είναι της τάξης C2 (για τη χρωµατική ευκρίνεια), L3 (για τη φωτεινή
ένταση), R2 (για την αναλογία φωτεινότητας / luminance ratio) και Β3 (για τη γωνία
αναγνωσιµότητας).
Οι Πινακίδες θα είναι σε θέση να επιδείξουν τα παρακάτω σύµβολα: (α) κόκκινο Χ (β) πράσινο
βέλος ↓
Tα σύµβολα θα έχουν διαστάσεις 480 x 480 mm, ενώ οι εξωτερικές διαστάσεις της πινακίδας θα
είναι κατάλληλες για τη δηµιουργία της απαιτούµενης οπτικής αντίθεσης (contrast) και σύµφωνα
µε την prEN 12966.
Η ανάλυση σε εικονοστοιχεία (pixels) των συµβόλων θα αντιστοιχεί σε ανάλυση αντίστοιχου
matrix 32x32 (pixel pitch: ~15mm). Τα σύµβολα θα σχηµατίζονται µε 4 σειρές εικονοστοιχείων
(pixel rows).
Οι Πινακίδες θα είναι ευανάγνωστες από απόσταση µεταξύ 20µ. και 250µ.
Τα LED θα είναι τύπου υψηλής έντασης και ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV. Τα LED και οι
συνδέσεις τους θα είναι αδιάβροχα. Το χρώµα των εικονοστοιχείων θα είναι οµοιόµορφο επί της
πινακίδας (όλα τα οµόχρωµα LED για όλες τις Πινακίδες του έργου θα προέρχονται από την ίδια
παραγγελία του προµηθευτή). Η απόχρωση κάθε χρώµατος LED θα συµµορφώνεται µε το prEN
12966. Τα στοιχεία της οθόνης θα διαταχθούν σε ενότητες (modules) ώστε να διευκολύνεται η
συντήρηση και αντικατάστασή τους. Η αστοχία ενός εικονοστοιχείου (pixel) ή µιας ενότητας
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(module) δεν θα προκαλεί αστοχία οποιουδήποτε άλλου εικονοστοιχείου ή ενότητας. Για συνεχή
περίοδο λειτουργίας 5 ετών, ο µέσος χρόνος µεταξύ αστοχιών (MTBF) ενός LED δεν θα είναι
µικρότερος από 100.000 ώρες στο φωτεινότερο επίπεδο. Τα ηλεκτρονικά οδήγησης θα είναι σε
θέση να ελέγχουν το παραγόµενο φως προκειµένου:



να αντισταθµιστεί η επίδραση της γήρανσης των LED



να αντισταθµιστεί η επίδραση µη οµοιόµορφης γήρανσης των LED



να υποστηριχθούν οι απαιτούµενες καταστάσεις λειτουργίας µειωµένης έντασης

3.1.2 Πλαίσιο Πινακίδων
Το πλαίσιο της πινακίδας θα κατασκευαστεί από κράµα αλουµινίου ή άλλο εγκεκριµένο µη
σιδηρούχο, ανθεκτικό υλικό και θα ικανοποιεί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:



Το πλαίσιο θα παρέχει την απαραίτητη προστασία και τη µηχανική αντοχή για τηνεφαρµογή.
Οι αρµοί του πλαισίου της πινακίδας θα έχουν συνεχή συγκόλληση. Ολόκληρη η πινακίδα
θα αποτρέπει την εισροή ύδατος και σκόνης από όλες τις κατευθύνσεις και θα είναι
κατάλληλη για υπαίθριες εφαρµογές σύµφωνα µε τα ελάχιστα όρια του IP65. Επίσης το
πλαίσιο της πινακίδας θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την απορροή των υδάτων και
να αποτρέπει τη συσσώρευση χιονιού και πάγου, τη συσσώρευση υγρασίας και σκόνης
µέσα στο εσωτερικό, το θάµπωµα της όψης της πινακίδας και το σχηµατισµό "θερµών
σηµείων" στο εσωτερικό.



Το πλαίσιο θα είναι προσβάσιµο για τη συντήρηση του εξοπλισµού και των ηλεκτρονικών.
Μέσα στο πλαίσιο της πινακίδας θα προβλεφθεί εύκολα προσβάσιµος διπλός ρευµατοδότης
για χρήση από το προσωπικό συντήρησης.



Το άνοιγµα ης πινακίδας θα είναι είτε από το µπροστά είτε από το πίσω µέρος. Η θύρα
πρόσβασης θα είναι κάθετα τοποθετηµένη και θα ασφαλίζεται µε δύο τριγωνικές κλειδαριές.
Η στεγανότητα των θυρών θα επιτυγχάνεται µε ελαστοµερή αεροστεγή παρεµβύσµατα ενώ
όλες οι είσοδοι των καλωδίων θα στεγανοποιούνται µε υδατοστεγείς στηπιοθλήπτες.



Η ανάρτηση στην κατασκευή στήριξης κάθε Πινακίδας θα τέτοια ώστε να επιτρέπει τη
ρύθµισητης θέσης της Πινακίδας οριζοντίως και καθέτως δεν επιτρέπεται να υπάρχει κλίση
µεµονωµένων στοιχείων. Η ρύθµιση θα παρέχει σαφή ένδειξη της οριζόντιας και της
κατακόρυφης γωνίας και ασφαλές κλείδωµα µόλις επιτευχθεί ο βέλτιστος προσανατολισµός.



Όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης και ανάρτησης, εσωτερικά και εξωτερικά, θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα 304. Τα µηχανολογικά συστατικά θα αποτρέπουν τη γαλβανική
επίδραση, διάβρωση και χαλάρωση υπό τις οδικές συνθήκες. Θα παρέχεται προστασία
έναντι διάβρωσης µεταξύ ανόµοιων µετάλλων.



Το πλαίσιο της πινακίδας θα καθαριστεί, θα επιστρωθεί µε ειδική βαφή για προστασία από
χηµικές προσβολές ή µε αστάρι κατάλληλο για το υλικό της πινακίδας, και τέλος θα
επιστρωθεί µε δύο στρώσεις καλής ποιότητας βερνικιού. Εναλλακτικά, είναι αποδεκτό το
ανοδιωµένο αλουµίνιο ή οι ηλεκτροστατικές βαφές. Η τελική επίστρωση θα είναι καλής
ποιότητας, χωρίς γραµµές ροής, ξεφλούδισµα βαφής, ραβδώσεις, φουσκάλες και άλλες
ατέλειες που θα µείωναν τη λειτουργικότητα, την αντοχή στο χρόνο ή τη γενική εµφάνιση.



Τα υποστηρικτικά ταµπλό (backing boards) που απαιτούνται για την ικανοποίηση των
αναλογιών αντίθεσης (contrast ratio) θα είναι συµµετρικά οριζοντίως και κατακορύφως. Τα
υποστηρικτικά ταµπλό θα είναι από αλουµίνιο ή γαλβανισµένο χάλυβα. Τα υποστηρικτικά
ταµπλό και το τµήµα της οθόνης που δεν εκπέµπει φως, θα είναι από µαύρο µη
ανακλαστικό (“µατ”) υλικό από την πλευρά προσέγγισης της κυκλοφορίας.
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Το περιβάλλον εντός του πλαισίου της πινακίδας θα διατηρείται µέσα στα όρια σχεδιασµού
όλων των ηλεκτρονικών συστατικών ώστε να µεγιστοποιείται και η διάρκεια ζωής µέσω ενός
σταθερού περιβάλλοντος λειτουργίας. Προκειµένου να διατηρηθεί το περιβάλλον εντός του
πλαισίου της πινακίδας:
•

Θα υπάρχει σύστηµα θέρµανσης και θερµική µόνωση.

•

Εάν απαιτείται, θα ελέγχεται η υγροποίηση, χρησιµοποιώντας θερµοστατικά
ελεγχόµενες αντιστάσεις στο εσωτερικό της όψης της πινακίδας.

•

Ένα σύστηµα εξαερισµού θα καθιστά δυνατή την κυκλοφορία του αέρα µε σκοπό
την ψύξη, θερµική εξίσωση και µετριασµό του φαινοµένου της υγροποίησης και του
σχηµατισµού “θερµών σηµείων”. Όλες οι εισαγωγές αέρα θα φιλτράρονται ώστε να
µετριαστούν οι επιδράσεις από εισροή σκόνης.

•

Θα υπάρχει επαρκής ποσότητα αισθητήρων θερµοκρασίας εντός του πλαισίου της
πινακίδας, µε σχετικές λειτουργίες ελέγχου θερµοκρασίας, για την αποτροπή
βλάβης στα συστατικά λόγω υπερβολικής συγκέντρωσης θερµότητας. Οι
συναγερµοί υπερ-θέρµανσης θα µεταβιβάζονται, για λόγους ελέγχου, στον
υπερκείµενο σταθµό αυτοµατισµού και στο κεντρικό σύστηµα υπολογιστών µέσω
των καναλιών επικοινωνίας.

Η πινακίδα θα έχει δύο φωτοβολταϊκούς αισθητήρες, που θα παρέχουν τη δυνατότητα
ελέγχου της φωτεινότητάς της σε 6 τουλάχιστον επίπεδα. Οι αισθητήρες θα στοχεύουν σε
αντίθετες κατευθύνσεις ώστε να επιτρέψουν τον προσδιορισµό του επιπέδου του
περιβάλλοντος φωτός. Η γωνία στόχευσης των αισθητήρων θα είναι ρυθµιζόµενη.

3.1.3 Πρόσοψη Πινακίδων
Η πρόσοψη της πινακίδας θα προστατεύεται από στεγανό, αντι-θαµβωτικό, πολυκαρβονικό
φύλλο που θα ικανοποιεί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
•

Το πολυκαρβονικό φύλλο θα είναι άκαµπτο και δεν θα παραµορφώνεται από τον άνεµο ή τη
θερµοκρασία. Θα έχει ικανή αντοχή ώστε να παρέχει αντιβανδαλιστκή προστασία στην όψη
της πινακίδας. Θα υπάρχουν εσωτερικά στηρίγµατα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αναταράξεις
που προκαλούνται από µεγάλα φορτηγά δεν θα προκαλούν δονήσεις που επηρεάζουν την
ευστάθεια της διάταξης ή την ορατότητα των στοιχείων της οθόνης λόγω παραµορφώσεων
της επιφάνειας του πολυκαρβονικού φύλλου. Κατάλληλες ανοχές θα προβλεφθούν για τη
διαστολή και συστολή του.

•

Τα πολυκαρβονικά φύλλα θα έχουν ικανοποιητικό βαθµό οµοιοµορφίας µεταξύ Πινακίδων.

•

Θα είναι τύπου solar grade µε µατ τελείωµα στη µια πλευρά. Τα φύλλα θα έχουν επικάλυψη
ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία για να ελαχιστοποιηθεί το κιτρίνισµα.

•

Η οθόνη θα πρέπει να ικανοποιεί τις γενικές προδιαγραφές οπτικής απόδοσης µε τα
πολυκαρβονικά φύλλα στη θέση τους.

3.2 Κατασκευή Στήριξης
Θα ακολουθούνται τα Π.Κ.Ε. και οι σχετικοί Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί (πρότυπο prEN
12966 και λοιπά πρότυπα για στηρίξεις πινακίδων σε αυτοκινητόδροµους). Ακόµη, προκειµένου
να εξασφαλιστεί ενιαία αισθητική κατά µήκος της Εγνατίας Οδού, ο µελετητής του Αναδόχου θα
συµβουλεύεται την ΕΟΑΕ για τη µορφή των κατασκευών στήριξης που ακολουθούνται.
3.3 Τοπικός Ελεγκτής (Controller)
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Ο τοπικός ελεγκτής της πινακίδας θα είναι σύγχρονη µονάδα βασισµένη σε µικροεπεξεργαστή και
µνήµη. Θα διαθέτει επίσης µονάδα αυτο-επιτήρησης (watchdog) του ίδιου του ελεγκτή, µε
δυνατότητα επαναρύθµισης του µικροεπεξεργαστή και της µονάδας επικοινωνίας.
Η µονάδα του τοπικού ελεγκτή θα ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
•

Τα σήµατα θα εµφανίζονται µε επιτόπιο χειρισµό και µε τηλεχειρισµό µε την αποστολή
εντολών ελέγχου.

•

Η Πινακίδα θα είναι σε θέση να εµφανίσει τα σήµατα αναλάµποντα σε ρυθµούς που επιλέγει ο
χειριστής µε βήµα 1 sec.

•

Ο ελεγκτής θα έχει την ικανότητα παρακολούθησης της εµφάνισης του τρέχοντος σήµατος και
γνωστοποίησης της κατάστασης της εµφάνισης στον υπερκείµενο σταθµό αυτοµατισµού και
στο κεντρικό σύστηµα υπολογιστών για έλεγχο.

•

Ο ελεγκτής θα έχει την ικανότητα ανίχνευσης της κατάστασης ON/OFF των στοιχείων της
οθόνης και των αστοχιών της οθόνης. Η αστοχία ταξινοµείται ως σηµαντική όταν σηµειωθεί:
α. αστοχία µιας πλήρους στήλης εικονοστοιχείων
β. αστοχία µιας πλήρους γραµµής εικονοστοιχείων
γ. αστοχία περισσότερων από το 8% όλων των εικονοστοιχείων
δ. αποτυχία επικοινωνίας
ε. αποτυχία ολοκλήρωσης µιας εντολής ελέγχου
στ. δυσλειτουργία ελεγκτή
ζ. υπερ-θέρµανση.

•

Οποιαδήποτε αστοχία ανιχνεύεται από τον τοπικό ελεγκτή θα αναφέρεται στον υπερκείµενο
σταθµό αυτοµατισµού και στο κεντρικό σύστηµα υπολογιστών µε το επόµενο µήνυµα
επικοινωνίας. Θα διατηρείται ηµερολόγιο αστοχιών στον ελεγκτή και θα φορτώνεται στον
κεντρικό υπολογιστή µόλις ζητηθεί.

•

Θα είναι δυνατή η διάγνωση σφαλµάτων του ελεγκτή και η επαναρύθµισή του είτε επί τόπου
είτε µέσω του καναλιού επικοινωνίας.

•

Ο ελεγκτής θα είναι σε θέση να δώσει εντολή στην πινακίδα να µην εµφανίζει κανένα σήµα ή
να εµφανίζει ένα καθορισµένο από τον χρήστη σήµα (για περίοδο που ορίζεται από το
χρήστη) όταν υπάρχει απώλεια επικοινωνίας ή βλάβη του ελεγκτή.

•

Ο τοπικός ελεγκτής θα διαθέτει µία θύρα σειριακής επικοινωνίας RS-232 για χρήση µε
υπολογιστή συντήρησης και µία τυποποιηµένη θύρα επικοινωνίας για επικοινωνία µε τον
τοπικό σταθµό αυτοµατισµού και το κεντρικό σύστηµα υπολογιστών, είτε σειριακή (π.χ. RS485) είτε Ethernet /IP. Για σειριακή επικοινωνία στο πρωτόκολλο θα ενσωµατώνεται και ένας
µηχανισµός ελέγχου των σφαλµάτων επικοινωνιών (CRC) και επίσης ο τοπικός ελεγκτής θα
έχει µια µοναδική διεύθυνση επικοινωνίας (1 έως 64).

•

Ο τοπικός ελεγκτής θα διαθέτει εισόδους και εξόδους σε µορφή ψυχρών επαφών για τη
δυνατότητα τοπικής καλωδιακής σύνδεσης ελέγχου και τη δυνατότητα µετάδοσης
συναγερµών ή καταστάσεων αστοχίας υλικού (µονάδας ή καλωδίου ή επικοινωνίας). Επίσης
θα έχει και τη δυνατότητα παραγωγής τοπικά ηχητικού συναγερµού.

•

Ο τοπικός ελεγκτής θα είναι τοποθετηµένος είτε εξωτερικά είτε εντός του πλαισίου της
πινακίδας. Εάν ο ελεγκτής εγκατασταθεί εντός του πλαισίου της πινακίδας η πρόσβαση σε
αυτόν θα είναι εύκολη και επιπλέον θα διαµορφωθεί µια δεύτερη εξωτερική τερµατική θύρα
µέσα σε κατάλληλο πίνακα, η οποία να είναι προσβάσιµη από το προσωπικό συντήρησης και
να επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο, παρακολούθηση και διάγνωση της πινακίδας (δυνατότητα
οπτικής επαφής του συντηρητή µε τα απεικονιζόµενα σύµβολα).

•

Ο τοπικός ελεγκτής θα έχει ένα διακόπτη ON/OFF ο οποίος θα ελέγχει την ισχύ του
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εναλλασσόµενου ρεύµατος τόσο στην πινακίδα όσο και στον τοπικό ελεγκτή. Στην περίπτωση
που ο ελεγκτής βρίσκεται εντός πλαισίου της πινακίδας, θα εγκατασταθεί ένας δεύτερος
διακόπτης ισχύος on/off εντός του πίνακα πρόσβασης της συντήρησης.

• Ο τοπικός ελεγκτής θα έχει ένα µέσο χρόνο µεταξύ αστοχιών (Mean Time Between Failures -

MTBF) τουλάχιστον 50.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας στο περιβάλλον του ερµαρίου ή του
πλαισίου της πινακίδας. Το MTTR, µετρούµενο ως χρόνος αντικατάστασης
(συµπεριλαµβανοµένου του προγραµµατισµού / διαµόρφωσης, όπου εφαρµόζεται) της
µονάδας, θα είναι λιγότερο από δύο ώρες.

•

Ο τοπικός ελεγκτής θα παρέχει λειτουργίες ρύθµισης της φωτεινότητας σύµφωνα µε τα εξής:
a. Ο ελεγκτής θα µεταβάλλει την πηγή φωτός των στοιχείων της οθόνης ανάλογα µε τα
επίπεδα φωτός του εξωτερικού περιβάλλοντος ή µε εξωτερικές εντολές.
b. Η ανίχνευση των επιπέδων φωτός του περιβάλλοντος θα γίνεται µέσω των φωτοανιχνευτών.
c. Η φωτεινότητα ενός εικονοστοιχείου που εκπέµπει φως θα έχει τουλάχιστον έξι επίπεδα
που επιλέγονται µέσω λογισµικού. Κάθε επίπεδο θα µπορεί να ρυθµιστεί από µηδέν έως το
µέγιστο όριο φωτεινότητας.
d. Θα ενσωµατωθεί ικανοποιητική υστέρηση στον αισθητήρα, στο κύκλωµα ελέγχου ή στη
λογική του λογισµικού ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εφαρµοστούν ξαφνικές ή/και
ακανόνιστες αλλαγές όταν το επίπεδο φωτισµού του περιβάλλοντος παρουσιάζει
διακύµανση γύρω από το όριο.

•

Ο ελεγκτής και η πινακίδα θα υποστηρίζουν τους ακόλουθους τρόπους ρύθµισης της
φωτεινότητας:
•

Επιτόπου αυτόµατη ρύθµιση φωτεινότητας από τον τοπικό ελεγκτή της πινακίδας.

•

Επιτόπου χειροκίνητη ρύθµιση φωτεινότητας µε επιτόπου χειροκίνητη ρύθµιση
στοντοπικό ελεγκτή. Αυτός ο τρόπος θα χρησιµοποιείται κυρίως για λόγους συντήρησης
ή ελέγχου.

•

Εξ αποστάσεως ρύθµιση φωτεινότητας από τον υπερκείµενο σταθµό αυτοµατισµού και
το κεντρικό σύστηµα υπολογιστών µέσω του καναλιού επικοινωνίας.

Όλες οι παράµετροι για τους αυτόµατους τρόπους ρύθµισης της φωτεινότητας θα είναι δυνατόν
να διαµορφωθούν στο λογισµικό. Το λογισµικό του ελεγκτή θα παρέχει, µέσω του καναλιού
επικοινωνίας, το τρέχον επίπεδο φωτός περιβάλλοντος που διαβάζεται σε κάθε έναν από τους
αισθητήρες και την τρέχουσα ρύθµιση αυξοµείωσης φωτεινότητας της πινακίδας.
Θα διενεργείται κατάλληλος ελέγχος ασφαλείας για τον αποκλεισµό της εµφάνισης
απαγορευµένων συνδυασµών σηµάτων. Ο έλεγχος των απαγορευµένων συνδυασµών (interlock
check) θα είναι προγραµµατιζόµενος και θα ακολουθεί τα εξής:
Επίπεδο 1 παρακολούθησης απαγορευµένων συνδυασµών σηµάτων
•

Μόλις ληφθεί έγκυρη εντολή µεταγωγής από τον κεντρικό υπολογιστή, η λογική του ελεγκτή
θα συγκρίνει το αίτηµα µεταγωγής µε τον πίνακα αναφοράς ο οποίος περιέχει κατάλογο των
απαγορευµένων συνδυασµών σηµάτων.

•

Μόλις ανιχνευθεί απαγορευµένος συνδυασµός σηµάτων, ο ελεγκτής δεν εφαρµόζει το αίτηµα.

•

Το ανωτέρω περιστατικό θα περιληφθεί στην κατάσταση του ελεγκτή που µεταφέρεται στον
κεντρικό υπολογιστή.
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Επίπεδο 2 παρακολούθησης απαγορευµένων συνδυασµών σηµάτων
•

Συνεχής σύγκριση της κατάστασης των εξόδων µε τον πίνακα αναφοράς που περιέχειτους
απαγορευµένους συνδυασµούς σηµάτων.

•

Μόλις ανιχνευθεί απαγορευµένος συνδυασµός σηµάτων, ο ελεγκτής αµέσως σβήνει την
πινακίδα.

•

Το σφάλµα αναφέρεται στον κεντρικό υπολογιστή.

•

Όταν µια προσπάθεια σβησίµατος της πινακίδας (ως ανωτέρω) είναι ανεπιτυχής (π.χ. λόγω
αστοχίας ενός διακόπτη ηµιαγωγού), ο ελεγκτής κλείνει σβήνει την πινακίδα χρησιµοποιώντας
µια βοηθητική ηλεκτροµηχανική επαφή ρελέ. Ο παραπάνω έλεγχος των απαγορευµένων
συνδυασµών (interlock check) θα εκτελείται στο επίπεδο των ελεγκτών (µονάδων ελέγχου)
των σταθµών αυτοµατισµού, έτσι ώστε να καλύπτει τον έλεγχο των συνδυασµών πινακίδων
µίας θέσης µεταξύ τους (intra-gantry) και τον έλεγχο των συνδυασµών πινακίδων µίας θέσης
µε τις πινακίδες της θέσης ανάντη και µε τις πινακίδες της θέσης κατάντη (inter-gantry). Σε µία
θέση πινακίδων θεωρείται ότι περιλαµβάνονται οι γειτονικές πινακίδες κάθε λωρίδας και οι
γειτονικές πινακίδες πλάτη µε πλάτη (back-to-back).

3.4 Λογισµικό Ελέγχου και Τοπικών δοκιµών
Θα παρασχεθεί λογισµικό για τον αποµακρυσµένο έλεγχο των πινακίδων και τη διενέργεια
τοπικού ελέγχου και εργασιών συντήρησης µε χρήση φορητού υπολογιστή. Το λογισµικό θα
υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:
•

Παροχή πλήρους ρύθµισης, προγραµµατισµού και ελέγχου των πινακίδων αποµακρυσµένα

•

∆υνατότητα τοπικού ελέγχου µε σύνδεση φορητού υπολογιστή στην προβλεπόµενη τοπική
σειριακή θύρα του ελεγκτή για διενέργεια ελέγχου σε περίπτωση απώλειας του κεντρικού
ελέγχου και για τις εργασίες συντήρησης (δοκιµές, διαγνωστικά κλπ.)

•

∆ηµιουργία εκθέσεων αναφοράς (σύνοψη των υφιστάµενων ρυθµίσεων του συστήµατος, της
πρόσβασης των χρηστών για αλλαγές στον προγραµµατισµό ή στην απεικόνιση των
σηµάτων, των διαφόρων σηµάτων κατάστασης και συναγερµού, των εντολών ακύρωσης και
µηδενισµού των πινακίδων.κλπ.)

•

Επαναρύθµιση των τοπικών ελεγκτών

•

Προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση µέσω κωδικών.

Ο έλεγχος των πινακίδων γενικά θα γίνεται µε ενσωµάτωση (integration) του ελέγχου των
πινακίδων σε κεντρικό λογισµικό ελέγχου.
Το λογισµικό ελέγχου και τοπικών δοκιµών που περιγράφεται εδώ θα παρασχεθεί σε κάθε
περίπτωση για τον εφεδρικό αποµακρυσµένο έλεγχο των πινακίδων και για τη διεξαγωγή
εργασιών συντήρησης τοπικά.
Για τη δυνατότητα µελλοντικής ενοποίησης του εξοπλισµού από οποιοδήποτε τρίτο σύστηµα, ο
Ανάδοχος θα παρέχει την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδοµένων,
έναν προσοµοιωτή επικοινωνίας ελεγκτή, καθώς και τυχόν υφιστάµενο λογισµικό διεπαφής (π.χ.
τυποποιηµένη διεπαφή NTCIP, TLS κλπ.) για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισµικού
(interface) µε τους ελεγκτές των πινακίδων από λογισµικό τρίτου.
4. Μέθοδος Εγκατάστασης
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Οι Πινακίδες θα εγκατασταθούν στο στέγαστρο του σταθµού διοδίων στην µέση κάθε λωρίδας
κυκλοφορίας.
Οι Πινακίδες αρχικά θα τοποθετηθούν µε κλίση 3ο και θα ρυθµιστούν υπό τις συνθήκες των
διαφόρων επιπέδων φωτισµού (ηµέρα / νύχτα / επίπεδα φωτισµού σήραγγας) ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι τυχαίες αντανακλάσεις όπως θα εγκριθεί από την Επίβλεψη. Οι δοκιµές
εξοπλισµού και λογισµικών θα διεξαχθούν από τον Ανάδοχο υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας. Ο
Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλο τον εξοπλισµό και τα υλικά που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των
δοκιµών.
Οι διαδικασίες δοκιµών του εξοπλισµού θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο και θα δοθούν για
έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία τουλάχιστον δύο εβδοµάδες πριν από τη διεξαγωγή των
δοκιµών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών, η τελική, υπογεγραµµένη από τον Ανάδοχο,
τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων των δοκιµών, θα υποβληθεί στην Υπηρεσία προς έγκριση.
5.1 ∆οκιµές πριν την Παράδοση
Ο Ανάδοχος θα παράσχει στην Επίβλεψη Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικού Ελέγχου(ων), το οποίο
θα αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία του εξοπλισµού, από ένα αναγνωρισµένο, κατάλληλα
εξοπλισµένο, ανεξάρτητο εργαστήριο. Αυτά τα πιστοποιητικά θα επιβεβαιώνουν ότι ο εξοπλισµός
προσαρµόζεται άνευ προϋποθέσεων στις επιτόπιες περιβαλλοντικές συνθήκες οι οποίες
διευκρινίζονται στα τεύχη.
Θα διεξαχθούν κατ' ελάχιστο, οι ακόλουθες δοκιµές αποδοχής πριν από την παράδοση:
•

Όλα τα εξαρτήµατα (συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηλεκτρονικών συστατικών που
τοποθετούνται στην πινακίδα) θα ελεγχθούν περιβαλλοντικά για τουλάχιστον 24ώρες, µε
επαναλαµβανόµενη εφαρµογή όλου του εύρους των θερµοκρασιών λειτουργίας του
εξοπλισµού πριν από την εγκατάσταση στις πινακίδες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του IEC
60068-2.

•

Τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχων είναι υποχρεωτικά για τις ολοκληρωµένες πινακίδες, πριν από
την παράδοση και εγκατάσταση τους και θα πρέπει να παραδοθούν ποσοτικά αποτελέσµατά
δοκιµής τους:
α. Μέτρηση των επιπέδων και της οµοιοµορφίας της παραγόµενης έντασης των
εικονοστοιχείων, σε διάφορες θερµοκρασίες λειτουργίας.
β. Υποκειµενική αξιολόγηση της οµοιοµορφίας χρώµατος.
γ. Επίδειξη της λειτουργίας των θυρών, της πρόσβασης για συντήρηση, των αγωγών
εισαγωγής αέρα και της στεγανοποίησης.
δ. Επίδειξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης όλων των εικονοστοιχείων µε εναλλασσόµενο
τρόπο.
ε. Επίδειξη της λειτουργίας µε τον τοπικό ελεγκτή συµπεριλαµβανοµένης της επίδειξης όλων
των εντολών λογισµικού και των αποκρίσεων.
στ. Μέτρηση βάρους της πινακίδας συµπεριλαµβανοµένων όλων των εσωτερικών συστατικών
σε kg.
ζ. Επιβεβαίωση της
προδιαγράφεται.

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε Watt

και kVA όπως

η. Επιβεβαίωση της συµφωνίας µε τις διαστάσεις.
θ. Συνεχής λειτουργία πάνω από 168 ώρες µε αλλαγή της ένδειξης της οθόνης κάθε 15 min.
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Οποιαδήποτε αστοχία εικονοστοιχείου κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιµής θα απαιτήσει
αντικατάσταση των εσφαλµένων εικονοστοιχείων και επιτυχή επανάληψη της πλήρους
δοκιµής.
ι. Επίδειξη της µέγιστης εσωτερικής θερµοκρασίας του πλαισίου της πινακίδας για την ορθή
λειτουργία του εξοπλισµού µέσα στο εσωτερικό του πλαισίου.
Η θερµοκρασία θα µετριέται όταν το εσωτερικό περιβάλλον του πλαισίου της πινακίδας φτάσει σε
σταθερή κατάσταση. Θα επιβεβαιωθεί η µέγιστη εσωτερική θερµοκρασία του πλαισίου.
5.2 ∆οκιµές Επί Τόπου Αποδοχής
Κατ' ελάχιστο, οι ακόλουθες δοκιµές είναι υποχρεωτικές κατά τη διάρκεια της επιτόπου αποδοχής
για κάθε πινακίδα, πριν από την ολοκλήρωση του συστήµατος και την παραλαβή του:
•

Συνεχής λειτουργία ενός υποδείγµατος το οποίο ασκεί όλα τα εικονοστοιχεία για ελάχιστη
περίοδο 10 min. Απαιτείται επίδειξη των διάφορων επιπέδων φωτεινότητας εικονοστοιχείων,
µε ρύθµιση και λειτουργία σύµφωνα µε την προδιαγραφή.

•

Επίδειξη της λειτουργίας της πινακίδας µε τον τοπικό ελεγκτή συµπεριλαµβανοµένης της
επίδειξης της χρήσης όλων των εντολών λογισµικού.

•

Επίδειξη της λειτουργίας αυξοµείωσης φωτεινότητας (dimming control)

•

Επίδειξη τοπικού ελέγχου της πινακίδας.

•

∆οκιµές ορατότητας συµπεριλαµβανοµένων δοκιµαστικών διαδροµών για να επιβεβαιωθεί η
απόσταση ανάγνωσης. Η φωτεινότητα των εικονοστοιχείων θα ρυθµίζεται κατάλληλα κατά τη
διάρκεια αυτών των δοκιµών. Ο Ανάδοχος θα ρυθµίσει την κάθετη και την οριζόντια γωνία
στόχευσης της πινακίδας στη βέλτιστη θέση κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιµών, όπως
ορίζεται από την ΕΟΑΕ.

•

∆οκιµές όλων των εντολών µέσω της διεπαφής επικοινωνιών χρησιµοποιώντας φορητό
υπολογιστή και το λογισµικό τοπικών δοκιµών.

•

∆οκιµή του ελέγχου απαγορευµένων συνδυασµών σηµάτων

Η αποτυχία οποιασδήποτε δοκιµής απαιτεί πλήρη επανάληψη της δοκιµής αυτής ώσπου να
επιτευχθεί επιτυχές αποτέλεσµα.
Επίσης θα γίνεται έλεγχος των καλωδιώσεων (µέτρηση και καταγραφή των χαρακτηριστικών
λειτουργίας, έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας, έλεγχος µόνωσης).
5.3 ∆οκιµές Ενοποίησης
Θα γίνει έλεγχος της συνεργασίας του τοπικού εξοπλισµού ελεγκτών πινακίδων µε τις
µονάδεςελέγχου των σταθµών αυτοµατισµού και µε τον κεντρικό εξοπλισµό.
Επίσης θα γίνει έλεγχος της λειτουργίας του εξοπλισµού µε αποµακρυσµένη χρήση του
λογισµικού ελέγχου και τοπικών δοκιµών από φορητό υπολογιστή.

7. Σύστηµα αυτόµατης κατηγοριοποίησης (Automatic Vehicle Classification System – AVC)
Ένα σύστηµα αυτόµατης κατηγοριοποίησης οχηµάτων (Automatic Vehicle Classification System –
AVC), µε κύριο σκοπό τη δυνατότητα ελέγχου της κατηγοριοποίησης των οχηµάτων που γίνεται
από τους εισπράκτορες έτσι ώστε να είναι δυνατός ο περιορισµός των λαθών και κατ’ επέκταση η
κατά το δυνατόν εξασφάλιση των εσόδων του αυτοκινητόδροµου.
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Το σύστηµα αυτόµατης κατηγοριοποίησης θα:
1. κατηγοριοποιεί αυτόµατα όλα τα οχήµατα που διέρχονται από τους σταθµούς διοδίων της
ΕΟ µε βάση το µέγιστο ύψος τους και τον αριθµό των αξόνων τους, σύµφωνα µε τις
κατηγορίες χρέωσης που υφίστανται στον αυτοκινητόδροµο.
2. Ανιχνεύει την κατηγορία των οχηµάτων. Το σύστηµα διοδίων θα συγκρίνει τις κατηγορίες
οχηµάτων που επέλεξε ο εισπράκτορας µε αυτές που ανίχνευσε το σύστηµα αυτόµατης
κατηγοριοποίησης οχηµάτων και θα χαρακτηρίζει συναλλαγές ως “λανθασµένης
κατηγοριοποίησης” όταν δεν είναι ίδιες.
3. Ανιχνεύει µε επιτυχία την κατηγορία των οχηµάτων.
4. Είναι εξοπλισµένο µε συσκευές πεδίου, οι οποίες θα µπορούν να ανιχνεύουν:
α. Το ύψος του οχήµατος σε όλες τις διατοµές του κατά τη κίνηση του µέσα στη λωρίδα και
κατ’ επέκταση το µέγιστο ύψος του οχήµατος
β. Τον αριθµό αξόνων του οχήµατος
γ. Αν ένα όχηµα έχει ρυµουλκούµενο ή αν πρόκειται για δύο διαφορετικά οχήµατα που
κινούνται το ένα κοντά στο άλλο.
δ. Άξονες µε ένα τροχό (δίκυκλα και τρίκυκλα)
5. Είναι το σηµείο αναφοράς για την ολοκλήρωση µίας συναλλαγής
Το σύστηµα αυτόµατης κατηγοριοποίησης που θα εγκατασταθεί θα αποτελείται:

1. Από ένα σύστηµα σαρωτών laser (ποµπός και δέκτης), το οποίο θα ανιχνεύει το προφίλ του
οχήµατος (και κατ’ επέκταση το ύψος του). Το σύστηµα σαρωτών Laser θα εγκατασταθεί πάνω
σε µεταλλικό στύλο γαλβανισµένο εν θερµό, κατάλληλου ύψους, έτσι ώστε να επιτρέπει την
τοποθέτηση του σαρωτή στην απαιτούµενη λειτουργική του θέση. Το σύστηµα σαρωτών θα
επιτρέπει την εύκολη παραµετροποίηση του για την αποφυγή παρεµβολών και
“συνακροάσεων” µε γειτονικές λωρίδες, που µπορεί να οδηγούν σε λάθος κατηγοριοποίηση.
2. Έναν ανιχνευτή µέτρησης αριθµού αξόνων οχηµάτων ο οποίος θα αποτελείται από κατάλληλο
αριθµό επαγωγικών βρόχων στο οδόστρωµα, πλήρως κατασκευασµένων, όπως απαιτούνται
για την ορθή λειτουργία του συστήµατος και κατ΄ ελάχιστων 90µ µήκους καλωδίου πηνίου
αθροιστικά για όλους τους βρόχους. Επίσης περιλαµβάνει τους αισθητήρες (treadles) που
απαιτούνται να εγκατασταθούν στο οδόστρωµα της λωρίδας για τη λειτουργία του συστήµατος
µε υψηλή ακρίβεια (π.χ. οπτικής τεχνολογίας ή πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες) πλήρως
συνδεδεµένους και καλωδιωµένους µε τον AVC ελεγκτή λωρίδας
Οι επαγωγικοί βρόχοι και οι αισθητήρες αξόνων (treadles), θα κατασκευαστούν, σύµφωνα µε τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που
περιλαµβάνει:
• την δηµιουργία αρµού στον ασφαλτικό τάπητα,
• τυχόν αποξήλωση υπάρχοντος βρόχου ή αισθητήρα,
• προµήθεια και εγκατάσταση των αγωγών του επαγωγικού πηνίου µε το καλώδιο σύνδεσης
προς τον ανιχνευτή επεξεργασίας/µετατροπής σηµάτων,

• προµήθεια και εγκατάσταση των αγωγών του αισθητήρα (treadle) µε το καλώδιο σύνδεσης
προς τον αντίστοιχο ανιχνευτή επεξεργασίας/µετατροπής σηµάτων,

• προµήθεια του ειδικού υλικού 2 συστατικών,
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• πλήρωση του αρµού µε το παραπάνω ειδικό υλικό,
• όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης,

• µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου του έργου, µεταφορτώσεων, σταλιών.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Γ. Έναν AVC ελεγκτή λωρίδας, εντός στεγανού µεταλλικού ερµαρίου µε όλα τα απαιτούµενα υλικά
(π.χ. γενικό διακόπτη, γενική ασφάλεια, κλεµοσειρές, ασφαλειοδιακόπτες, ρελαί, µια πρίζα
συντήρησης 16Α, καλώδια, καναλέττες, PLC, DΙ/DΟ ΙΟs, κλπ.) εντός του οποίου θα
τοποθετηθούν και οι ανιχνευτές επεξεργασίας/µετατροπής σηµάτων των παραπάνω Α. και Β.
Επίσης περιλαµβάνει :
1. τον Ελεγκτή ή ελεγκτές ως απαιτείται επεξεργασίας/µετατροπής των σηµάτων των
επαγωγικών βρόχων, 4 καναλιών.
2. τον Ελεγκτή ή ελεγκτές ως απαιτείται επεξεργασίας/µετατροπής των σηµάτων των
αισθητήρων (treadles).
3. Τον υπερκείµενο προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC),
χρησιµοποιηθεί για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων

που ενδέχεται

να

4. Το λογισµικό συλλογής και επεξεργασίας των σηµάτων και των µετρήσεων καθώς και το
απαραίτητο λογισµικό τοπικών δοκιµών µε οριστικές και αµετάκλητες άδειες χρήσης από
την ΕΟΑΕ ή τρίτο που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, µη υποκείµενες σε οποιαδήποτε
περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties κλπ.).
5. Ανηγµένα συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή/ών από σειριακά σε Ethernet /
IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται
6. Τοπική συσκευή δικτύου (switch) βιοµηχανικού τύπου 4 θυρών Ethernet τουλάχιστον για
του διασύνδεση του ελεγκτή AVC µε τον υπόλοιπο εξοπλισµό
7. Tα καλώδια για τη µεταφορά των σηµάτων από τον ελεγκτή/ές στο σηµείο επαφής µε τον
κεντρικό εξοπλισµό (το κεντρικό PLC, το δίκτυο ή όπως αλλιώς απαιτείται για να γίνεται ο
έλεγχος της διάταξης)
8. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό
που θα χρησιµοποιηθεί.
9. Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόµενων καλωδίων,
την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το σκυρόδεµα (όπου είναι
απαραίτητο), τα φρεάτια και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωµένη
τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
10. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (µε surge
arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη εφαρµογής η οποία θα
περιλαµβάνει το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους υποσυστήµατα του, η οποία θα
απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος (ποσοστό επί του συνόλου), γ)
τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από
την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των
υποσυστηµάτων που απαιτούνται.
Η µελέτη εφαρµογής θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και
των απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου.
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8. Εξωτερική σειρήνα συναγερµού λωρίδας
Εξωτερική σειρήνα συναγερµού λωρίδας µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:

1. SPL: > 120db
2. Siren Alarm Period

F.T-Follow Trigger / TMR - 3min

3. Material External Box : Polycarbonate ABS (3mm thickness), Internal Cover : metal (0.8mm
thickness)
4. Operating Temperature Range -30 to +60 °C
5. Case Protection Level Water splash resistant / Plastic ABS with UV Protection / Conformal
coated circuit board

9. Πινακίδα Τελών ∆ιόδου TFI (Toll Fare Indicator)
Η

Πινακίδα Τελών ∆ιόδου, θα διαθέτει τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά :
•

Τεχνολογία LED

•

Μονόχρωµη full-matrix

•

48X32 pixels (1 led / pixel)

•

4 γραµµών και 8 χαρακτήρων 5Χ7 pixels ανά γραµµή

•

Αναγνώσιµη από τα 30µ.

•

Σύµφωνη µε τις κατηγορίες για οπτική απόδοση : L3-R2-B6-C1 του πρότυπου EN 12966

•

Communication
communication

interfaces:

RS-485,

RS-232,

Ethernet,

digital

inputs

for

PLC

10. Κεραία ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων - αναγνώρισης ποµποδεκτών

Η κεραία ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων είναι τεχνολογίας DSRC (Dedicated Short Range
Communication) η οποία θα είναι συµβατή µε το πρότυπο CEN TC 278 και θα είναι τεχνικά
προδιαγεγραµµένη να είναι διαλειτουργική µε την Ηλεκτρονική συλλογή διοδίων των υπόλοιπων
αυτοκινητοδρόµων της χώρας. Για την επικοινωνία µε τους ποµποδέκτες που θα φέρουν τα
οχήµατα στην λωρίδα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων η κεραία θα επιτρέπει την αµφίδροµη
επικοινωνία µε τους ποµποδέκτες των οχηµάτων.
Θα λειτουργεί στα 5.8 GHz (nominal frequency) µε διακύµανση 5.795-5.825 GHz.
Θα παρέχει επικοινωνία µε υψηλά επίπεδα ασφάλειας (µε προστασία κρυπτογράφησης και
κωδικών ασφάλειας) κατά DES ή 3DES.
Για ταχύτητες οχήµατος 0 – 80 km/h η διαδικασία συναλλαγής θα πρέπει να ολοκληρώνεται µε
επιτυχία σε ποσοστό > 99%.
Η ζώνη επικοινωνίας της κεραίας θα καλύπτει επαρκώς τη λωρίδα ώστε οι ποµποδέκτες που
είναι τοποθετηµένοι σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή να µπορούν να επικοινωνήσουν
µε επιτυχία µε τη κεραία. Η ζώνη επικοινωνίας δεν θα πρέπει να καλύπτει περισσότερες από µία
λωρίδες διοδίων. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία µε ποµποδέκτες που είναι τοποθετηµένοι
σε οχήµατα που διέρχονται από άλλη λωρίδα (cross-talk).
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11. Ανιχνευτής Ύψους (Σαρωτής Laser)
Ο σαρωτής Laser ανιχνεύει το προφίλ του κάθε διερχόµενου οχήµατος και κατ’ επέκταση το ύψος
του. Ο ανιχνευτής Ύψους ή σαρωτής Laser έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Τεχνολογία: Laser
2. Τύπος : Short-Range
3. Πεδίο εφαρµογής : Εξωτερικού χώρου
4. Light source : Υπέρυθρο (905 nm)
5. Laser class : 1 (IEC 60825-1 (2007-3))
6. Οπτικό πεδίο : 270 °
7. Operating range : 0.5 m ... 20 m
8. max. range with 10 % reflectivity : 18 m
9. Angular resolution : 0.25 °, 0.5 °
10. Double pulse technology : yes
11. Heating : yes
12. Fog correction : yes
13. Λειτουργία σε δυσμενής καιρικές συνθήκες (χιόνια, κρύο, ζέστη, ομίχλη κλπ)
Interfaces
1. Serial (RS-232)
2. Ethernet
3. Protocol (Ethernet) : TCP/IP, UDP
4. CAN-Bus
Mechanics
1. Enclosure rating : IP 67 (EN 60529, Section 14.2.7)
2. Protection class : 3 (EN 50178 (1997;10))

12. Αισθητήρας κυκλοφορίας διεπαφής
Τα συστήµατα αισθητήρα κυκλοφορίας διεπαφής (πιεζοηλεκτρικού τύπου και οπτικού τύπου)
χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση των αξόνων, από διερχόµενα οχήµατα σε λωρίδες
αυτοκινητοδρόµου ή όπου απαιτείται.
Τα συστήµατα αυτά (treadles) αποτελούνται από τρία µέρη: τη βάση στήριξης ή το πλαίσιο
(Frame) , τους αισθητήρες ανίχνευσης (Strips/pads) , και ένα ηλεκτρονικό ελεγκτή (controller) για
την επεξεργασία των σηµάτων από τους αισθητήρες και την ρύθµιση της λειτουργίας του
συστήµατος.
13. Οπτική κουρτίνα
Οι οπτικές κουρτίνες είναι ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται σε αυτοκινητόδροµους και επιτρέπει
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την αυτόµατη διάκριση οχηµάτων [Ανίχνευση µε οπτική µπάρα- Optical Barrier (OB)], µε την
ανίχνευση του διαστήµατος µεταξύ δύο διαδοχικών οχηµάτων, και την ανίχνευση του ύψους του
κάθε οχήµατος [Ανίχνευση Ύψος λειτουργούν F].
Ο εξοπλισµός αποτελείται από δύο µονάδες (ποµπός και δέκτης TX UNIT/ RX UNIT) οι οποίες
τοποθετούνται στις δύο πλευρές κάθε λωρίδας κάθετα προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας µε
την δυνατότητα να ανιχνεύουν ύψος οχηµάτων έως 2,20 µέτρα .
Η κάθε µονάδα (ποµπός και δέκτης), ενσωµατώνεται εντός µεταλλικού περιβλήµατος από
ανοξείδωτη λαµαρίνα (πύργος), και λειτουργούν µε την βοήθεια µετάδοσης και λήψης υπέρυθρων
ακτίνων οι οποίες εκπέµπονται και λαµβάνονται µέσω κατακόρυφων σχισµών από τους πύργους.
Λόγω των µεγάλων δυνατοτήτων ανίχνευσης που έχουν οι οπτικές κουρτίνες , εξασφαλίζεται
αξιόπιστη απόδοση όχι µόνο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά ακόµη και σε δύσκολες
συνθήκες. Ο εξοπλισµός δεν επηρεάζεται από τις τοπικές και κλιµατικές συνθήκες (εύρος
θερµοκρασιών λειτουργίας -20 έως +60οC ) και απαιτεί λίγη ή καθόλου συντήρηση.
Το σύστηµα οπτικών κουρτινών RX UNIT περιλαµβάνει:



Την Μονάδα δέκτης RTX



Φωτοδέκτες RX



Λογική µονάδα RΧ



Input/Output Signal board

Το σύστηµα οπτικών κουρτινών TX UNIT περιλαµβάνει:



Την Μονάδα εκποµπής UTX που περιέχει



συστοιχία LED ΤΧ



Λογική µονάδα ΤΧ



Θερµικός Ελεγκτής

14. Υπέρυθρη Κάµερα Αναγνώρισης Πινακίδας
H υπέρυθρη Κάµερα Αναγνώρισης Πινακίδας τοποθετείται στην έξοδο και στην είσοδο της κάθε
λωρίδας για τη λήψη της µπροστινής και οπίσθιας πινακίδας του οχήµατος.
Με τα γενικά χαρακτηριστικά
WVGA

1.3 MP

Resolution (H × V pixels)

752 × 480

1280 × 960

Sensor B&W,Progressive scan

CMOS 1/3” Color,

CMOS 1/3”

Max Frame Rate :

60 frames/sec

45 frames/sec

Exposure :

1/100 s – 1/ 30000 s

1/100 s – 1/30000 s

Output Format :

JPEG, MJPEG stream

JPEG, MJPEG stream

- Imaging

JPEG Quality:

Adjustable between

10 % – 80 %

Adjustable between 10 % – 80 %
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Day/Night Mode:

Configurable day/night mode switching Configurable day/night mode

switching (Η κάµερα να επιτρέπει λήψης σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού (<1 lux)
- Μηχανικά χαρακτηριστικά
a. Operating Temperature -20 °C – 55 °C
b. IP rating IP65
c. Housing Material ABS
- Οπτικά χαρακτηριστικά
a. Iris Automatic motorized, programmable
b. Focus Automatic motorized, programmable
c. Zoom Automatic motorized, programmable

- Φωτισµός
a. Type High power IR LED, regulated

15. Σταθερή µηχανή λήψης κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης
Σταθερή µηχανή λήψης κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Image sensor 1/3” Progressive CMOS



Day & night IR cut filter with auto switch



Video compression H.264 / MPEG4 / MJPEG



Bit rate 32 Kbps ~ 16 Mbps



Image Max. Image Resolution 1280 × 960



Frame rate 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720)



Frame rate 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)



Image settings Saturation, brightness, contrast adjustable through client software or
web browser



Network storage NAS (iSCSI optional)



Alarm trigger Motion detection, tampering alarm, network disconnect, IP address
conflict, storage exception



Protocols TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP,
SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 optional)



Communication interface 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface



IP66 rating

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. Διοδίων_2018\Tefhi\03_SoW_Παράρτημα Γ_5695.doc
- 24 -

0000/5695/Β02

16. Προµήθεια εγκατάσταση προκατασκευασµένου οικίσκου διαστάσεων 18µ2
Τεχνική περιγραφή προκατασκευασµένου οικίσκου 18 τετραγωνικών µέτρων, µε πόρτα, που
κλειδώνει, παράθυρα, προετοιµασµένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, φωτισµό, αποχέτευση,
ύδρευση,θέρµανση –ψύξη, πυρανίχνευση και WC. Ο οικίσκος που θα χρησιµοποιηθεί ως κέντρο
εξυπηρέτησης συνδροµητών σε κάποιους σταθµούς διοδίων ώστε να εξασφαλίζεται η
εξυπηρέτηση των χρηστών καθώς και η προώθηση του νέου συστήµατος ηλεκτρονικής συλλογής
διοδίων καθώς και η εκπτωτική πολιτική της εταιρείας µέσα από τις « έξυπνες κάρτες».
Η ΕΟΑΕ θα εγκρίνει την τελική θέση εγκατάστασης του προκατασκευασµένου οικίσκου.
Προβλέπονται ακόµη η κατασκευή της υποδοµής έδρασης του προκατασκευασµένου οικίσκου, ο
ηλεκτροφωτισµός του, η περίφραξή του µε περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62µ. και η διαµόρφωση
πρόσβασης πεζών από το χώρο διοδίων προς το χώρο εξυπηρέτησης πελατών.

Ο οικίσκος θα έχει τη δυνατότητα µεταφοράς αναρτηµένος από τέσσερα σηµεία ανάρτησης που

θα είναι ενσωµατωµένα στο µεταλλικό σκελετό του αντίστοιχου µέλους. οικίσκος θα αποτελείται
από ένα χώρο εργασίας µία αποθήκη και ένα WC. Οι βάσεις έδρασης του οικίσκου θα
κατασκευαστούν κατάλληλα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι οικίσκοι του συγκροτήµατος θα
αποτελούνται από µεταλλικό σκελετό και τοίχους πλήρωσης. Ο οικίσκος θα αποτελείται από
πλαίσια δαπέδου και οροφής, κατασκευασµένα από βαµµένες χαλύβδινες κοιλοδοκούς βαρέως
τύπου, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους κατακόρυφα µε χαλύβδινες κολόνες ίδιου τύπου. Το
ωφέλιµο εσωτερικό ύψος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,35 m.
Οι εξωτερικοί τοίχοι θα προβλέπονται κατασκευασµένοι από θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ) µε
κορµό σκληρού αφρού πολυουρεθάνης πάχους 40mm θερµικής αγωγιµότητας λ=0,018
Kcal/mh0C και αµφίπλευρη επένδυση από διαµορφωµένα ελάσµατα γαλβανισµένης λαµαρίνας
πάχους 0,5mm, χρωµατισµένης εργοστασιακά σε χρώµα « µανόλια». Με ίδιου τύπου και πάχους
θερµοµονωτικά πλαίσια συµπληρώνεται η οροφή, η οποία επιπλέον θα φέρει εσωτερική
ψευδοροφή από µεταλλικό τετραγωνικό κάνναβο και πλάκες ορυκτών ινών. Στην ψευδοροφή θα
ενσωµατώνονται χωνευτά φωτιστικά φθορισµού. Η ψευδοροφή θα τοποθετηθεί σε όλους τους
χώρους εργασίας. ∆εν τοποθετείται ψευδοροφή στους χώρους WC.
Τα εσωτερικά χωρίσµατα θα δηµιουργούνται από αντίστοιχα θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ)
πολυουρεθάνης πάχους 30mm επενδυµένα αµφίπλευρα µε διαµορφωµένα ελάσµατα
γαλβανισµένης και λευκού χρώµατος λαµαρίνας πάχους 0,5mm. Σε όλες τις οριζόντιες και
κατακόρυφες ενώσεις θα τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα.
Το δάπεδο θα φέρει στρώση αδιαβροχοποιηµένης µοριοσανίδας ή αντίστοιχου υλικού πάχους
τουλάχιστον 18 mm και επίστρωση από ειδικό αντιολισθηρό PVC ή linoleum σε φύλλα (όχι
πλακάκια). Στους χώρους WC, στην αποθήκη, στα αποδυτήρια και στην κουζίνα θα
τοποθετηθούν κεραµικά πλακίδια δαπέδου 30 cm Χ 30 cm κατηγορίας IV. Στη συµβολή του
δαπέδου µε όλους τους περιµετρικούς τοίχους τοποθετείται σοβατεπί από λευκό PVC. Εξωτερικά
στο δάπεδο τοποθετείται µόνωση από θερµοµονωτικά πλαίσια πολυουρεθάνης θερµικής
αγωγιµότητας λ=0,018 Kcal/mh0C πάχους 40mm επενδυµένα αµφίπλευρα µε γαλβανισµένη
λαµαρίνα πάχους 0,5mm.
Όλος ο οικίσκος θα είναι καλυµµένος µε τετράριχτη στέγη κλίσης 20%. Η στέγη θα πρέπει να
προεξέχει περιµετρικά 60cm και να αποτελείται από χαλύβδινα ζευκτά βαµµένα µε αντισκωριακή
βαφή και ελαιόχρωµα. Η επικάλυψη θα πραγµατοποιείται µε κυµατοειδή γαλβανισµένη λαµαρίνα
χρώµατος « ανοικτό κεραµιδί». Η προεξοχή των 60cm πρέπει να καλύπτεται από την κάτω
πλευρά µε θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ) ίδιου τύπου και χρώµατος µε την εξωτερική
τοιχοποιία.
Τα εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου θα είναι συρόµενα βαρέως τύπου διαστάσεων περίπου
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1,00m Χ 1,60m, τύπου « καθρέφτη», µε διπλά τζάµια (5-9-5 mm) και ενιαίο λάστιχο τύπου U,
εξωτερικά προστατευτικά ρολά ασφαλείας και βενετικές περσίδες 25mm. Σε ορισµένους χώρους
θα υπάρχουν ανακλινόµενοι φεγγίτες αλουµινίου βαρέως τύπου διαστάσεων περίπου 0,50m Χ
0,35m.
Για λόγους ασφαλείας εξωτερικά του κτιρίου στα ανοίγµατα όλων των παραθύρων, θα
τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα λευκού χρώµατος.
Η εξωτερική πόρτα θα αποτελείται από πλαίσιο αλουµινίου βαρέως τύπου και θερµοµονωτικά
πλαίσια διαστάσεων περίπου 2,00m Χ 1,10m. Επιπλέον η πόρτα αυτή θα ανοίγει προς τα έξω και
θα διαθέτει παράθυρο εξ αλουµινίου βαρέως τύπου διαστάσεων περίπου 0,30m Χ 0,30m. Στην
είσοδο του κτιρίου θα δηµιουργείται « ανεµοφράκτης» µε δυο πόρτες, σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο σχέδιο.
Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες πρεσαριστές χρώµατος « µπορντό» διαστάσεων είτε 2,00m
Χ 0,90m είτε 2,00m Χ 1,00m περίπου και θα έχουν επένδυση µελαµίνης µε περιµετρικό εξωτερικό
πηχάκι οξιάς (καβαλίκι). Η εξωτερική θύρα και η θύρα του δωµατίου καταµέτρησης θα φέρουν
κλειδαριές ασφαλείας (τρίαινα).
Προβλέπεται η πλήρης προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικού µηχανήµατος split,
ψύξης/θέρµανσης, ονοµαστικής απόδοσης 12.000 BTU/hr πλην αποθήκης -, ενεργειακής κλάσης
A (EER > 3,2 και COP> 3,6), µε inverter, τηλεχειρισµό, µε ξεχωριστή και κατάλληλα
διαστασιολογηµένη ηλεκτρική γραµµή τροφοδοσίας από το ΓΠΧΤ.
Θα υπάρχουν µία συµβατική τουαλέτα πλήρως εξοπλισµένη µε: καζανάκι υψηλής πίεσης, νιπτήρα
πορσελάνης µε θερµοµεικτική µπαταρία χρωµίου Ζ/Κ (ζεστού / κρύου νερού), σιφώνι δαπέδου,
σετ καθρέφτη 0,40m X 0,60m, άγκιστρα, σαπουνοθήκη και χαρτοθήκη χρωµίου.
Συµπεριλαµβάνεται και η πλήρης υδραυλική εγκατάσταση µε εξωτερικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου PE 6atm για την ύδρευση και πλαστικοί σωλήνες αποχετεύσεων PVC 6atm
επαρκών διατοµών. Όλοι οι εξωτερικοί σωλήνες θα µονωθούν µε πάπλωµα υαλοβάµβακα µε
επικάλυψη ενισχυµένου αλουµινίου πυκνότητας 16 kg/m3 και πάχους 50mm.
Εγκαταστάσεις Η/Μ προκατασκευασµένου οικίσκου
Θα υπάρχει πλήρης εσωτερική εγκατάσταση φωτισµού (χωνευτά φωτιστικά οροφής – φωτιστικά
φθορισµού – « χελώνες» στα WC), µε τα αντίστοιχα καλώδια, κυτία διανοµής, σωληνώσεις
όδευσης καλωδίων κλπ. η οποία θα ελέγχεται από τον ηλεκτρικό υποπίνακα. Οι λαµπτήρες
φθορισµού θα είναι ενεργειακής κλάσης Α, µε ηλεκτρονικό ballast σύµφωνα µε το ΦΕΚ
Β/1554/24-10-06.
Επίσης, θα εγκατασταθούν περιµετρικά δύο (2) κανάλια οριζόντιας καλωδίωσης 100x35mm
τουλάχιστον, ένα για ισχυρά και ένα για ασθενή (data, τηλέφωνα, κλπ.). Κατακόρυφες οδεύσεις
καλωδίων θα γίνουν επίσης εντός πλαστικών καναλιών κατάλληλων διαστάσεων. Οι οδεύσεις των
καλωδίων UTP θα πρέπει να γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό µέγιστη
απόσταση από πεδία ηλεκτρικών ρευµάτων όπως ορίζεται από το πρότυπο TΙΑ/EΙΑ 568Α. Για το λόγο
αυτό, θα τηρούνται κατ' ελάχιστο οι αποστάσεις που προβλέπονται, µεταξύ καλωδίων ισχυρών και
ασθενών ρευµάτων, καθώς και η απόσταση µεταξύ UTP καλωδίων και λυχνιών φωτισµού ΝΕΟΝ.
Προβλέπονται επίσης από µια (1) πρίζα TV, καθώς και επαρκείς διακόπτες φωτισµού και πρίζες
σούκο σε κάθε δωµάτιο/ χώρο.

Στους χώρους εργασίας θα τοποθετηθούν και πρίζες σούκο µε κάλυµµα διαφορετικού χρώµατος
και ένδειξη από UPS σύµφωνα µε οδηγίες της ΕΟΑΕ, ως ακολούθως :

 Αίθουσα εξυπηρέτησης : 4 πρίζες UPS
 Επιπλέον 3 πρίζες UPS θα εγκατασταθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ.
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Επίσης θα εγκατασταθούν στους ίδιους χώρους 4 τουλάχιστον διπλές πρίζες voice/data
UTP Cat5e µε υποδοχείς RJ-45 (2 πλαστικά πλακίδια µε κλείστρα διαστάσεων (25x50mm)
υπό γωνία 45°) σύµφωνα µε οδηγίες της ΕΟΑΕ.

 Πλήρης τηλεφωνική εγκατάσταση µε τις αντίστοιχες συνδέσεις των πριζών προβλέπεται σε
όλους τους χώρους.

 Εξωτερικά του κτίσµατος στις 4 γωνίες της περιµέτρου θα υπάρχει φωτισµός µε προβολείς
ορθογωνικής διατοµής µε λαµπτήρα HQI σε πάσο Ε40 250W, µε δυνατότητα
ενεργοποίησης και από ανιχνευτή κίνησης. Πάνω από την πόρτα εισόδου θα τοποθετηθεί
επίσης ένα φωτιστικό επίτοιχο εξωτερικού χώρου (IP44). Στην είσοδο του κτιρίου θα
τοποθετηθεί θυροτηλεόραση και ηλεκτρική κλειδαριά, µε οθόνες και δυνατότητα ανοίγµατος
από δύο σηµεία και συγκεκριµένα από το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση θα γίνεται σύµφωνα µε την
προδιαγραφή σήµανσης εκτελούµενων έργων που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ.
∆ΙΠΑ∆/οικ/502/9.7.03 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

17. Εξυπηρετητής (Rack mounted server)
Όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή του Η/Υ, ΧΩΡΙΣ
προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών και η βασική σύνθεση
του Η/Υ θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριµένο κωδικό προϊόντος (part number) διαθέσιµο
στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Ο Server θα πρέπει να είναι καινούριος και σφραγισµένος
από το εργοστάσιο κατασκευής µε όλα τα υλικά τοποθετηµένα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Μέγιστο ύψος 1U
 Rack Mountable
 Πρόσβαση στο εσωτερικό χωρίς τη χρήση εργαλείων Ένδειξη βλαβών λειτουργίας στην
εµπρόσθια όψη Ράγες τοποθέτησης σε Rack
CPU
 Κατασκευή Επεξεργαστή: Ο επεξεργαστής θα πρέπει να έχει βγει στην παραγωγή κατά το
τελευταίο έτος
 Αρχιτεκτονική/Σετ εντολών επεξεργαστών: 64-bit
 Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών: 1
 Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών 2
 Πυρήνες επεξεργασίας: ≥10
 Συχνότητα λειτουργίας: ≥2.20 GHz
 Μνήμη cache L3: ≥25Mb
 Αριθμός καναλιών μνήμης ανά επεξεργαστή: 4
 Θέσεις μνήμης ανά επεξεργαστή: 12
 Λιθογραφία επεξεργαστή: ≤14nm
 Virtualization Technology Support
 Ταχύτητα Διαύλου (GT/s): ≥8
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
 PC4 ECC/Registered (σύμφωνα με την ανώτερη υποστηριζόμενη συχνότητα μνήμης του
παρεχομένου επεξεργαστή)
 Μέγεθος (GΒ): ≥32Gb (≥2 ή περισσότερα αρθρώματα των16Gb με αυξήσεις ανά 2
αρθρώματα)
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
 Αριθμός υποστηριζόμενων συσκευών: 8
 Τεχνολογία μονάδων: SATA ή SAS ή NL-SAS
 Υποστήριξη Hardware RAID: 5 και 6
 Μνήμη Cache: 256Mb
 Μπαταρία μνήμης Cache
 Υποστήριξη τομέων δίσκων μεγέθους 4Κ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
 Πλήθος μονάδων: 5
 Τεχνολογία μονάδων: SATA ή SAS ή NL-SAS
 Ταχύτητα περιστροφής: ≥7200 rpm
 Χωρητικότητα: ≥1 ΤB
 SATA Version: SATA III
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 Κάρτα Ethernet πλήρους απομακρυσμένης διαχείρισης (με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα
διαχείρισης του γραφικού περιβάλλοντος του εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος).
ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
 DVD Drive εσωτερικό
ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 Υποδοχές USB στην πίσω όψη: ≥2
 Υποδοχές USB στην πρόσοψη: 2
 Υποδοχές RS232 στην πίσω όψη: 1
ΔΙΕΠΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΟΘΟΝΗΣ
 Έξοδος VGA στην πίσω όψη
 Έξοδος VGA στην πρόσοψη
ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
 Αριθμός θυρών διασύνδεσης Gigabit Ethernet: 4
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
 Υποστήριξη Hot Plug
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 Πλήθος τροφοδοτικών: 2
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 Λογισμικό διαχείρισης και αναφοράς βλαβών
 Ενσωματωμένος ελεγκτής πλήρους απομακρυσμένης πρόσβασης (ανάλογα με τη φίρμα π.χ.
iDrac Etnetrprise version για Dell servers)
 Λογισμικό αυτοματοποιημένης εγκατάστασης Server
 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Server Standard τελευταίας έκδοσης, όπου
απαιτηθεί.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Εγγύηση παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day on-site Service με τα
εξής χαρακτηριστικά: Τουλάχιστον 36 μήνες με αντικατάσταση ή επισκευή, με μέγιστο χρόνο επί
τόπου (on site) απόκρισης την επόμενη εργάσιμη μετά από κλήση για υποστήριξη. Οι συσκευές
που υφίστανται βλάβη μέσα στη διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει να παραλαμβάνονται για
επισκευή από τους χώρους μας, με μεταφορικό μέσο, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή χωρίς
καμία χρέωση μας και να επιστρέφονται επισκευασμένες με μεταφορικό μέσο, ευθύνη και έξοδα
του προμηθευτή και να εγκαθίστανται στο χώρο λειτουργίας τους από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
του κατασκευαστή χωρίς καμία χρέωση μας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
 Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας .
 Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
 Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού.
 Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη ρύθμιση
και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισμού.

18. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Workstation)
A. PC
Το PC θα πρέπει να είναι καινούριο και σφραγισμένο από το εργοστάσιο κατασκευής με όλα τα
υλικά τοποθετημένα.
Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.
Η βασική σύνθεση θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριµένο κωδικό προϊόντος (part number)
διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά :


∆ιάσταση Η/Υ (Form Factor): Micro/Slim Tower, µικρών διαστάσεων και βάρους
(workstation)



∆ιάσταση Η/Υ (Small Form Factor):, µίνι διαστάσεων και βάρους (lane controllers)
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Πρόσβαση στο εσωτερικό χωρίς τη χρήση εργαλείων

CPU (Επεξεργαστής)
CPU (Επεξεργαστής)
Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών: 1
Πυρήνες επεξεργασίας: 4
Threads ανά πυρήνα: 4
Συχνότητα λειτουργίας: 3.40 GHz
Μνήμη Cache: 6Mb
Αρχιτεκτονική/Σετ εντολών επεξεργαστών: 64-bit
Λιθογραφία επεξεργαστή: 14nm
Ταχύτητα Διαύλου (GT/s): ≥8
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
Τύπος: PC4 UDIMM (σύμφωνα με την ανώτερη υποστηριζόμενη συχνότητα μνήμης, του
παρεχομένου επεξεργαστή)
Μέγεθος (GΒ): 8Gb
Θέσεις μνήμης RAM: 2 (1 ελεύθερη)
Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος μνήμης: 32GB
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Τεχνολογία: SATA
Ελάχιστη Χωρητικότητα: 1 TB / 7200 rpm
ΜΟΝΑΔΕΣ
DVD Drive εσωτερικό: DVD+/-RW (16x)
Πληκτρολόγιο ενσύρματο
Mouse οπτικής τεχνολογίας
ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υποδοχές USB στην πίσω όψη: Τουλάχιστον 4 εκ των οποίων 2 τουλάχιστον έκδοσης ≥ 3.0
Υποδοχές USB στην πρόσοψη: Τουλάχιστον 2
Gigabit Ethernet 100M/1000M: 1
PCI Express υποδοχή: PCIe x16
ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ
HD Graphics
Έξοδος VGA
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Έξοδος DVI ή/και HDMI έκδοση 1.4 ή/και DISPLAYPORT έκδοση 1.2 ανάλογα με την οθόνη που
θα το συνοδεύει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Microsoft Windows 10 x64 Professional: Προεγκατεστημένη άδεια OEM Windows
Professional με downgrade rights

10 x64

Περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:


Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας .



Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού.



Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Τρία (3) Έτη Εγγύηση παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ή πιστοποιημένο συνεργάτη του
κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day on-site Service με τα εξής χαρακτηριστικά:
Αντικατάσταση ή επισκευή, με μέγιστο χρόνο επί τόπου (on site) απόκρισης την επόμενη
εργάσιμη μετά από κλήση για υποστήριξη. Οι συσκευές που υφίστανται βλάβη μέσα στη διάρκεια
της εγγύησης θα πρέπει να παραλαμβάνονται για επισκευή από το χώρο της ΕΟΑΕ στα Ιωάννινα,
Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη με μεταφορικό μέσο, ευθύνη και έξοδα του
προμηθευτή χωρίς καμία χρέωση της ΕΟΑΕ και να επιστρέφονται επισκευασμένες με μεταφορικό
μέσο, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή και να εγκαθίστανται στο χώρο λειτουργίας τους από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κατασκευαστή χωρίς καμία χρέωση της ΕΟΑΕ.
Β. Laptop
Το laptop θα πρέπει να είναι καινούριο και σφραγισμένο από το εργοστάσιο κατασκευής με όλα τα
υλικά τοποθετημένα.
Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.
Η βασική σύνθεση θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριµένο κωδικό προϊόντος (part number)
διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.
CPU (Επεξεργαστής)
Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών: 1
Πυρήνες επεξεργασίας: 4
Threads ανά πυρήνα: 8
Συχνότητα λειτουργίας: ≥1.6 GHz
Μνήμη Cache: 6Mb
Λιθογραφία επεξεργαστή: 14nm
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ΟΘΟΝΗ
Διαγώνια διάσταση οθόνης (ίντσες): ≥13,3” LED
Ανάλυση : 1920x1080
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
Τύπος: DDR4-SDRAM
Μέγεθος (GΒ): 1 x 8Gb 2400MHz
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Τεχνολογία: SATA Solid State Drive ή Hybrid SSD
Ελάχιστη Χωρητικότητα: 500 GB / 7200 rpm / 256 GB SSD
ΜΟΝΑΔΕΣ
DVD Drive εσωτερικό: DVD+/-RW
Ενσωματωμένη κάμερα: ΝΑΙ
Mouse οπτικής τεχνολογίας (εξωτερική συσκευή USB): ΝΑΙ του ιδίου κατασκευαστή με το laptop
Τσάντα μεταφοράς: ΝΑΙ του ιδίου κατασκευαστή με το laptop
ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υποδοχές USB 2.0: Τουλάχιστον 3
Gigabit Ethernet 10/100/1000: 1
Ασύρματη πρόσβαση WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: NAI
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστο βάρος: 2,2 κιλά
Αυτονομία: 4 ώρες
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Microsoft Windows 10 Professional: Προεγκατεστημένη άδεια OEM Windows 10 Professional με
downgrade rights σε Windows 7 Professional
ΕΓΓΥΗΣΗ
Τρία (3) Έτη Εγγύηση παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ή πιστοποιημένο συνεργάτη του
κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day on-site Service με τα εξής χαρακτηριστικά:
Αντικατάσταση ή επισκευή, με μέγιστο χρόνο επί τόπου (on site) απόκρισης την επόμενη
εργάσιμη μετά από κλήση για υποστήριξη. Οι συσκευές που υφίστανται βλάβη μέσα στη διάρκεια
της εγγύησης θα πρέπει να παραλαμβάνονται για επισκευή από το χώρο της ΕΟΑΕ στα Ιωάννινα,
Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη με μεταφορικό μέσο, ευθύνη και έξοδα του
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προμηθευτή χωρίς καμία χρέωση της ΕΟΑΕ και να επιστρέφονται επισκευασμένες με μεταφορικό
μέσο, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή και να εγκαθίστανται στο χώρο λειτουργίας τους από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κατασκευαστή χωρίς καμία χρέωση της ΕΟΑΕ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
 Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και καλώδιο USB για σύνδεση σε Η/Υ.
 Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
 Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού.
 Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη ρύθμιση
και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισμού.

19. Ψηφιακή οθόνη (LED)
Ψηφιακή οθόνη (LED) µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Τεχνολογία LED (για συνεχή λειτουργία 24x7h)



Αναλογία πλευρών: 4:3 ή 5:4 ή 16:9



Pixel pitch: 0,290 mm ή καλύτερο



Τύπος Panel: IPS ή VA (όχι TN)



Ανάλυση (resolution)  1280 x 1024



Τυπική Αντίθεση (Typical Contrast)  1.200:1



Δυναμική Αντίθεση (Dynamic Contrast)  5.000:1 για τις οθόνες < 32 ιντσών



Φωτεινότητα  250 cd/m2 για τις οθόνες < 32 ιντσών



Χρώματα  16.000.000



Χρόνος απόκρισης  5 ms



MTBF (mean time between failure - panel life)  55.000 h



Θύρα σύνδεσης με κάρτα video Η/Υ (PC video – input)



Θύρα ελέγχου από Η/Υ (RS-232)



Πρότυπο που ακολουθείται: TCO 03 ή νεότερο



Γωνία Θέασης (Οριζόντια): 170



Γωνία Θέασης (Κάθετη): 160



Είσοδοι: DVI ή/και VGA ή/και HDMI έκδοση 1.4 ή/και Displayport έκδοση 1.2 και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ηλ. Υπολογιστή (Workstation)



Εγγύηση (εξαρτήματα (parts) και εργασία (labor)) 3 ετών



Στηρίγματα και βάσεις για επίτοιχη ανάρτηση
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Σε περίπτωση που η οθόνη υπολείπεται εισόδων αντίστοιχων του Ηλ. Υπολογιστή (Workstation),
να συμπεριληφθούν αντίστοιχοι μετατροπείς υψηλής ποιότητας.
Λοιπά βοηθητικά εξαρτήματα (καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, , καλώδια σύνδεσης με κάρτα
video H/Y, κλπ.)
Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.

Εγγύηση: Ένα (1) έτος αντικατάσταση,
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

παρεχόµενη

από

τον

κατασκευαστή

ή από

20. Οθόνη Αφής Τερµατικού Εισπράκτορα 17″
Οθόνη Αφής Τερµατικού Εισπράκτορα 17’’ µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Τύπος: TFT/ LCD



Ανάλυση: 800 x 600 ή καλύτερη



Φωτεινότητα: 200 cd/m2 ή µεγαλύτερη



Αντίθεση (Στατική): Υψηλή



Pixel pitch: 0,290 mm x 0,290 mm ή καλύτερο



Μέγεθος διαγωνίου ≤ 15”



Αναλογία πλευρών 4:3



Τεχνολογία Αφής: Resistive



Touch input recognition: Stylus, finger, gloved hand, pen or tool



Video Interface: VGA



Communication Interface: Serial RS232 ή/και USB (Να περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα
καλώδια σύνδεσης)



Χρόνος Απόκρισης ≤ 10ms



Γωνία Θέασης: 140° (Horizontal - Max) x 120° (Vertical - Max)



Χρώµα: Μαύρο



Ενσωµατωµένη Βάση Στήριξης



Plug & Play (VESA DDC2B)



International Protection Rating: IP54



Compatibity: Windows 10 (32 bit /64 bit), Windows 8.1 (32 bit /64 bit), Windows 7 (32
bit/ 64 bit) , UNIX, Linux

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.
Εγγύηση 3 χρόνια
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21. Εκτυπωτής αποδείξεων λωρίδας διοδίων θερµικός

Εκτυπωτής αποδείξεων λωρίδας διοδίων θερµικός µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Τεχνολογία Εκτύπωσης: Θερµικός (thermal line printing)



Ανάλυση εκτύπωσης: 200dpi



Ταχύτητα εκτύπωσης: 300mm/sec.



Υποστήριξη ελληνικών fonts & κωδικοσελίδων



∆υνατότητα εκτύπωσης barcodes



Εύκολη αλλαγή ρολού εκτύπωσης (χωρίς καρούλια)



Ενσωµατωµένος κόπτης χαρτιού



Διάρκεια ζωής κόπτη χαρτιού: 2 εκ. κοπές (2 million cuts)



Data buffer: 4Kb



∆ιάσταση εκτυπωτικού µέσου: 102 mm



∆ιαστάσεις (Μέγεθος): Compact



Αντοχή σε υγρασία



Ενσωµατωµένη Flash µνήµη για την µεταφόρτωση γραµµατοσειρών – λογο-τύπων –
barcodes



Interface επικοινωνίας και τροφοδοσίας: USB



Συσκευασία: Εγχειρίδια –
τροφοδοσίας, Καλώδιο USB



Συµβατά λειτουργικά συστήµατα: Windows 10 (32 bit /64 bit)/ Windows 7 (32 bit/64
bit), Microsoft Windows XP 32 bit, UNIX, Linux

CD/DVD

εγκατάστασης,

τροφοδοτικό,

Καλώδιο

H βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.
Εγγύηση
Ένα (1) έτος αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

22. ∆ικτυακός Εκτυπωτής Laser Α4



∆ικτυακός εκτυπωτής laser A4 µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:



Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser



Μέγιστο Μέγεθος Σελίδας: Α4



Ταχύτητα Εκτύπωσης ≥ 30 σελ/ λεπτό



Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi
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Χρόνος εκτύπωσης πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: 8 sec



Εκτύπωση Διπλής Όψης



Μνήμη ≥ 64



Συνδεσιμότητα: Ethernet (1000Base-TX, 100Base-TX), USB 2.0



Energy Star Compliant



Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 10 (32 bit /64 bit), Windows 8.1 (32 bit /64
bit), Windows 7 (32 bit/ 64 bit) , UNIX, Linux

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.
Εγγύηση:Τρία (3) έτη εργασία και ανταλλακτικά στο χώρο του πελάτη με ανταπόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα (on-site next business day) παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του
23. ∆ικτυακός Εκτυπωτής Laser Α3/Α4
∆ικτυακός εκτυπωτής laser Α3/A4 µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser



Μέγιστο Μέγεθος Σελίδας: Α3



Ταχύτητα Εκτύπωσης ≥ 30 σελ/ λεπτό



Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi



Χρόνος εκτύπωσης πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: 8 sec



Εκτύπωση Διπλής Όψης



Μνήμη ≥ 64



Συνδεσιμότητα: Ethernet (1000Base-TX, 100Base-TX), USB 2.0



Energy Star Compliant



Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 10 (32 bit /64 bit), Windows 8.1 (32 bit /64
bit), Windows 7 (32 bit/ 64 bit) , UNIX, Linux

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστων
Εγγύηση: Τρία (3) έτη εργασία και ανταλλακτικά στο χώρο του πελάτη με ανταπόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα (on-site next business day) παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του
24. ∆ικτυακός Εκτυπωτής Laser εγρωμος Α4

∆ικτυακός εκτυπωτής laser A4 µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:
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Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser



Μέγιστο Μέγεθος Σελίδας: Α4



Ταχύτητα Εκτύπωσης ≥ 30 σελ/ λεπτό



Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi



Χρόνος εκτύπωσης πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: 8 sec



Χρόνος εκτύπωσης πρώτης έγχρωμης σελίδας: 9 sec



Εκτύπωση Διπλής Όψης



Μνήμη ≥ 64



Συνδεσιμότητα: Ethernet (1000Base-TX, 100Base-TX), USB 2.0



Energy Star Compliant



Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 10 (32 bit /64 bit), Windows 8.1 (32 bit /64
bit), Windows 7 (32 bit/ 64 bit) , UNIX, Linux

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστων
Εγγύηση : Τρία (3) έτη εργασία και ανταλλακτικά στο χώρο του πελάτη με ανταπόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα (on-site next business day) παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του

25. Αναγνώστης Γραµµωτού Κώδικα (Barcode Scanner)

Αναγνώστης Γραµµωτού Κώδικα µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Τύπος: Χειρός, Ενσύρµατο



Ανάλυση: 0,1 mm



Βάση στήριξης



Tαχύτητα σάρωσης: 100/sec



Απόσταση ανάγνωσης ≥ 200mm



Ελάχιστη αντίθεση στην επιφάνεια ανάγνωσης: 30%



Interface: USB



Αντοχή σε πτώση: 1.5m



Σχετική υγρασία: 5% έως 95%

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.
Εγγύηση : Ένα (1) έτος αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή
από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του
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26. Αναγνώστης « έξυπνων» καρτών χωρίς επαφή (Contactless Card Reader)
Αναγνώστης « έξυπνων» καρτών χωρίς επαφή µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Τεχνολογία : Contact to contactless technology



Συµβατότητα ανάγνωσης καρτών: DESFire, MIFARE Plus, Calypso cards



Συµβατότητα µε διεθνή standards: ISO 7816, ISO 14443, EMV 2000



Συµβατότητα µε PC/SC και CCID χαρακτηριστικά



Interface: USB



Plug and Play (in both contact and contactless modes)



Συµβατά λειτουργικά συστήµατα: Windows 8 (32 bit /64 bit)/ Windows 7 (32 bit/64 bit),
Microsoft Windows XP 32 bit, UNIX, Linux



Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο του

ιδίου κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων
κατασκευαστών.
Εγγύηση : Ένα (1) έτος αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή
από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

27. ∆ικτυακός Μεταγωγέας (L2) 8/16 Θυρών
∆ικτυακός µεταγωγέας 8/16 Θυρών (Network Switch 8/16 Port) µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Αριθµός Θυρών UTP (Ethernet): 8/16



Ταχύτητα θυρών µε αυτόµατη επιλογή ταχύτητας και Duplexing (Auto Sensing, Auto
Duplexing): 10/100/1000 Mbps



Αυτόµατη επιλογή τύπου καλωδίου και µεταβολής της θύρας (Auto MDI/X)



Πρότυπα Συµµόρφωσης: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x



Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας: 0 εώς 40° C



Όρια υγρασίας λειτουργίας: 90% µέγιστη σχετική µη συµπυκνωµένη υγρασία.



∆υνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης



Managed (web management)



Εγγύηση: Lifetime

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.

28. ∆ικτυακός Μεταγωγέας (L3) 24/48 Θυρών
∆ικτυακός µεταγωγέας 48 Θυρών (Network Switch 48 Port) µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:
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Αριθµός Θυρών UTP (Ethernet): 24/48



4 MiniGbic θύρες ή 2 Ethernet + 2 MiniGbic για Uplink/Trunking, ξεχωριστές ή
μοιρασμένες στις παραπάνω 24/48 θύρες (ελάχιστος αριθμός θυρών συνολικά 24/48).



Δυνατότητα Layer 3 Routing με υποστήριξη πρωτοκόλλων δρομολόγησης RIP-1, RIP2 και OSPF καθώς και CIDR (Classless interdomain routing), IPv4 & IPv6 forwarding
στο hardware.



Hardware υποστήριξη IPv4 και IPv6.



Δυνατότητα τοποθέτηση σε διάταξη στοίβας με ίδια es (stackable) 2 τροφοδοτικά (1 +
1 redundant)



Ταχύτητα θυρών µε αυτόµατη επιλογή ταχύτητας και Duplexing (Auto Sensing, Auto
Duplexing): 10/100/1000 Mbps



Αυτόµατη επιλογή τύπου καλωδίου και µεταβολής της θύρας (Auto MDI/X)



Πρότυπα Συµµόρφωσης: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x



Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας: 0 εώς 40° C



Όρια υγρασίας λειτουργίας: 90% µέγιστη σχετική µη συµπυκνωµένη υγρασία.



∆υνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης



Managed (web management)



Εγγύηση: Lifetime

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων
κατασκευαστών.

29. ∆ικτυακός Μεταγωγέας (L2) 24 οπτικών Θυρών Gigabit Ethernet και 2 οπτικών θυρών
10G
∆ικτυακός Μεταγωγέας (L2) 24 οπτικών Θυρών Gigabit Ethernet και 2 οπτικών θυρών 10G
µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Αριθµός οπτικών θυρών : 24 MiniGbic θύρες



Ταχύτητα θυρών µε αυτόµατη επιλογή ταχύτητας και Duplexing (Auto Sensing, Auto
Duplexing): 10/100/1000 Mbps



Αυτόµατη επιλογή τύπου καλωδίου και µεταβολής της θύρας (Auto MDI/X)



Πρότυπα Συµµόρφωσης: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x



Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας: 0 εώς 40° C



Όρια υγρασίας λειτουργίας: 90% µέγιστη σχετική µη συµπυκνωµένη υγρασία.



∆υνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης



Εγγύηση: Lifetime

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. Διοδίων_2018\Tefhi\03_SoW_Παράρτημα Γ_5695.doc
- 39 -

0000/5695/Β02

κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.

30. ∆ικτυακός Μεταγωγέας (L2) 24 POE+ Θυρών Gigabit Ethernet
∆ικτυακός Μεταγωγέας (L2) 24 POE+ Θυρών Gigabit Ethernet µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Αριθµός Θυρών UTP (Ethernet): 24 POE+



Ταχύτητα θυρών µε αυτόµατη επιλογή ταχύτητας και Duplexing (Auto Sensing, Auto
Duplexing): 10/100/1000 Mbps



Αυτόµατη επιλογή τύπου καλωδίου και µεταβολής της θύρας (Auto MDI/X)



Πρότυπα Συµµόρφωσης: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x



Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας: 0 εώς 40° C



Όρια υγρασίας λειτουργίας: 90% µέγιστη σχετική µη συµπυκνωµένη υγρασία.



∆υνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης



Εγγύηση: Lifetime

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.

31. Οπτική διεπαφή (για τους μεταγωγείς με οπτικές θύρες), για τύπο πολύτροπης οπτικής
ίνας (τύπου GBIC LC/SX transceiver)


- 850ΝΜ Wavelength



- Απόσταση μετάδοσης ≤ 550μ



- Fiber mode MMF

32. Οπτική διεπαφή (για τους μεταγωγείς με οπτικές θύρες), για τύπο μονότροπης οπτικής
ίνας (τύπου GBIC LC/LX transceiver)


- 1310ΝΜ Wavelength



- Απόσταση μετάδοσης ≤10χλμ



- Fiber mode SMF/MMF

33. Οπτική διεπαφή (για τους μεταγωγείς με οπτικές θύρες), για τύπο μονότροπης οπτικής
ίνας (τύπου GBIC LC/LH transceiver)


- 1550ΝΜ Wavelength
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- Απόσταση μετάδοσης ≤70χλμ



- Fiber mode SMF

34. Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος UPS (Rack Mounted)
Rack Mounted UPS µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Τύπος: Line Interactive



Ισχύς (VA): 850-1.000 VA



Τάση εισόδου: 230V



Τάση εξόδου: 230V



Μονοφασικό



Χρόνος επαναφόρτισης: 3 ώρες



Rack Mount



Rack Size: 1U



Παρελκόµενα για σύνδεση σε Rack



Ποσότητα Πριζών: 3



Τύπος Πρίζας: IEC 320 C13



Αυτονοµία πλήρους φορτίου: 5min



Interface: Serial RS232, USB

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.
Εγγύηση: Δύο (2) έτη αντικατάσταση παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπό του

35. Καλώδιο Τροφοδοσίας
Καλώδιο τροφοδοσίας µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Μήκος: 1.8µ



Απόληξη 1: Schuko



Απόληξη 2: c04 Θηλυκό



Χρώµα: Μαύρο



Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
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36. Καλώδιο USB – 2 Type A–B (M /M)
Kαλώδιο USB µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Μήκος: 1.8µ



Απόληξη 1: usb a male



Απόληξη 2: usb b



Χρώµα: Μαύρο



Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.

37. Καλώδιο VGA
Kαλώδιο VGA µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Μήκος: 1.8µ



Απόληξη 1: 15pin male



Απόληξη 2: 15pin male



Χρώµα: Μαύρο

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.

38. Δρομολογητής Δικτύου (Router)
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και αντικατάστασης δρομολογητή NBD fix (Next Business Day)
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που απαιτεί ο πάροχος υλοποίησης δικτύου MPLS - VPN.
Η βασική μονάδα με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτημάτων με άλλα τρίτων κατασκευαστών.

39. Πληκτρολόγιο Η/Υ (black)
Πληκτρολόγιο Η/Υ µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά :



Ιδίου κατασκευαστή µε αυτόν του συστήµατος Η/Υ, στο οποίο θα εγκατασταθεί



Ενσύρµατο



Plug’ n’ Play



Σύνδεση: USB



∆ιάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά/ Ελληνικά



Χρώµα: Μαύρο

Εγγύηση : ∆ύο (2) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του
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40. Ποντίκι Η/Υ, Mouse (2-key, optical)
Ποντίκι Η/Υ, Mouse (2-key, optical) µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Ιδίου κατασκευαστή µε αυτόν του συστήµατος Η/Υ, στο οποίο θα εγκατασταθεί



Τεχνολογία: Optical



Μέγιστο DPI: 1.000



Σύνδεση: Ενσύρµατο



Plug’ n’ Play



Σύνδεση: USB



Αριθµός Πλήκτρων: 2



Τροχός Κύλισης



Χρώµα: Μαύρο

Εγγύηση : ∆ύο (2) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

41. Πολύµπριζο 3/4 θέσεων
Πολύµπριζο 3 /4 θέσεων µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά::


Μήκος: 1,5µ



Θέσεις: 3 /4



Έξοδοι Schuko: 3/4



Προστασία από βραχυκύκλωµα



Χρώµα: Λευκό

42. Τηλεφωνικό Κέντρο IP
Τηλεφωνικό κέντρο ΙΡ µε τα εξής χαρακτηριστικά::


Ολοκληρωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ), ψηφιακό και συμβατό με τα έως σήμερα
ισχύοντα και προδιαγραφόμενα από τους διεθνής οργανισμούς ETSI σχετικά με τις
υπηρεσίες ISDN. Πλήρως συμβατό με το πρωτόκολλο Internet (IP) για πρόσβαση σε
δίκτυο δεδομένων και με ενσωματωμένη κάρτα IP. Η σηματοδοσία που θα
χρησιμοποιείται θα βασίζεται στο πρότυπο της CCITT Q931 και ECMA QSIg. Το ΤΚ
θα πρέπει να καλύπτει όλες τις βασικές δυνατότητες διακίνησης και διαχείρισης φωνής



Φραγή: η πρόσβαση για υπεραστικές κλήσεις θα μπορεί να γίνεται με χρήση κωδικού
κι από οποιαδήποτε συσκευή. Η τελοχρέωση θα μπορεί να γίνεται κατά κωδικό ή κατά
εσωτερικό νούμερο

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. Διοδίων_2018\Tefhi\03_SoW_Παράρτημα Γ_5695.doc
- 43 -

0000/5695/Β02



Ηλεκτρονικό κατάλογο με το όνομα και τον εσωτερικό αριθμό κάθε συνδρομητή. Ο
ηλεκτρονικός κατάλογος θα είναι προσβάσιμος από όλες τις ψηφιακές κι όχι μόνο από
την κονσόλα



Αναγνώριση καλούντος (αριθμός & όνομα) για όλους τους συνδρομητές



Δρομολόγηση των εισερχομένων κλήσεων ενός εσωτερικού τηλεφώνου σε θέση που
επιλέγεται από τον ίδιο τον χρήστη



Αυτόματη επανάκληση για εσωτερικό που είναι κατειλημμένο είτε απουσιάζει

Το τηλεφωνικό κέντρο θα προσφέρει δυνατότητα 3-way conference και θα είναι έτσι εξοπλισμένο
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει προεπιλεγμένες συσκευές να
δέχονται αυτόματα τις γραμμές κέντρου πόλης
Η βασική μονάδα με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτημάτων με άλλα τρίτων κατασκευαστών.
ΕΓΓΥΗΣΗ : Τρία (3) έτη αντικατάσταση του συστήματος, παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ή
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του

43. Τηλεφωνική συσκευή ενδοεπικοινωνίας – Τηλεφωνικές συσκευές IP
Τηλεφωνική συσκευής ενδοεπικοινωνίας (Τηλεφωνικές συσκευές IP) . Η ενδοεπικοινωνία
θαλάµου µε κτίριο διοίκησης θα γίνεται µέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής µε τα εξής γενικά
χαρακτηριστικά:


Πληκτρολόγιο: 20 πλήκτρων



Πλήκτρο Redial



Recall/Ρυθµιζόµενο FLASH



Λυχνία LED

Η βασική μονάδα με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή με το Τηλεφωνικό Κέντρο, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτημάτων με
άλλα τρίτων κατασκευαστών
Εγγύηση : ∆ύο (2) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

44. Ασύρµατη Τηλεφωνική Συσκευή
Ασύρµατη τηλεφωνικής συσκευή µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Τεχνολογία: DECT/ GAP



Οθόνη: Φωτιζόµενη τριών (3) γραµµών



Πληκτρολόγιο: Φωτιζόµενο
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Λίστα των τελευταίων 20 αναπάντητων κλήσεων µε ηµεροµηνία και ώρα



Οπτική σήµανση αναπάντητων κλήσεων



Αναγνώριση κλήσεων



Μνήµη: 150 αριθµοί



Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες



∆ιάρκεια Μπαταρίας: 220 ώρες σε αναµονή, 20 ώρες σε οµιλία



Εµβέλεια συσκευής: 300m σε εξωτερικό χώρο, 50m σε εσωτερικό

Εγγύηση : ∆ύο (2) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή
από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

45. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή
Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Τύπος: Compact



Αισθητήρας: CCD



Ανάλυση Αισθητήρα (εκατοµµύρια pixel): 16,2



Τύπος Οθόνης: LCD



Οπτικό Zoom: 5



Ψηφιακό Zoom: 5



Σταθεροποιητής Εικόνας



Αναλογία στα 35 mm: 25 - 125



∆ιάφραγµα Φακού : 2,5 - 6,3



Μέγιστη Ευαισθησία φωτός (ISO): 3.200



Αντιστάθµιση έκθεσης: +/- 2 EV



Μπαταρία: Li Επαναφορτιζόµενη



Φορτιστής µπαταριών: Να εµπεριέχεται



Θύρες: AV-Out, USB 2.0



Υποστηριζόµενοι τύποι µνηµών: microSD, microSDHC, microSDXC



Compatibility: Windows 8 (32 bit /64 bit)/ Windows 7 (32 bit/64 bit), Microsoft Windows
XP 32 bit, Linux



Μνήµη – χωρητικότητα – τύπος – class: 32 GB - Secure Digital High Capacity - Class
4



Ταχύτητα διαµεταγωγής δεδοµένων µνήµης: 4 MB/sec ελάχιστη



Θήκη µεταφοράς ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής: Θα πρέπει να µπορεί να δεχτεί το
κυρίως σώµα της ψηφιακής µηχανής και όλα τα παρελκόµενά της (Καλώδια
τροφοδοσίας – σύνδεσης για Η/Υ - φορτιστή κ.λπ.)
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Εγγύηση :Ένα (1) έτος αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή
από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

46. Εξωτερικός Σκληρός ∆ίσκος USB, 1/2/3/4 TB
Εξωτερικός Σκληρός ∆ίσκος µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Χωρητικότητα: 1/2/3/4 ΤΒ



Μέγεθος: 2.5 inches



Σύνδεση: USB 3.0



Maximum ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων: 5 Gbit/sec



Τροφοδοσία µόνο από θύρα USB



Compatibity: Windows 10 (32 bit /64 bit), Windows 8.1 (32 bit /64 bit), Windows 7 (32
bit/ 64 bit) , UNIX, Linux

Εγγύηση: Τρία (3) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

48. USB Memory Stick 32 GB
Μνήµη USB stick µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Χωρητικότητα: 32 GB



Σύνδεση: USB 3.0



Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης: 90 MB/sec



Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής: 25 MB/s



Compatibity: Windows 8 (32 bit /64 bit)/ Windows 7 (32 bit/64 bit), Microsoft Windows
XP 32 bit, Linux

49. USB Memory Stick 128 GB
Μνήµη USB stick µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Χωρητικότητα: 128 GB



Σύνδεση: USB 3.0



Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης: 90 MB/sec



Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής: 25 MB/s



Compatibity: Windows 8 (32 bit /64 bit)/ Windows 7 (32 bit/64 bit), Microsoft Windows
XP 32 bit, Linux
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50. Voip Gateway
Analog Voip Gateway µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Voice Ports: 4/8



Telephone Interfaces: FXS, FXO, or mixed FXS/FXO, RJ11



Network Interface: 10/100 BASE-TX, RJ45

Εγγύηση :Ένα (1) έτος αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή
από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

51. Πρίζα Voice – Data UTP Cat 5E επίτοιχες (λευκό)
Πρίζα Voice – Data UTP µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


Κατηγορία: 5Ε



UTP Ports: 2, RJ45



Επίτοιχο



Χρώµα: Λευκό

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.

52. Θυροτηλεόραση
Θυροτηλεόραση µε επίπεδη έγχρωµη οθόνη 7" TFT, µε κάµερα νυχτερινής λήψης (night vision).
Με προστατευτικό σκέπαστρο της κάµερας που την προφυλάσσει από σκόνες και υγρασία.
Το monitor θα διαθέτει µικρόφωνο και µεγάφωνο.
Θα µπορεί να ρυθµίζεται η φωτεινότητα, το contrast, το χρώµα και η ένταση της φωνής.
Εγγύηση: Ένα (1) έτος αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή
από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

53. Μονάδα συναγερµού (Πίνακας)
Κάθε πίνακας συναγερµού θα διαθέτει τηλεφωνητή και θα συνδεθεί µέσω κατάλληλου
τηλεφωνικού καλωδίου (κατηγορίας Cat 5e) µε τον τηλεφωνικό κατανεµητή κάθε κτιρίου (εφόσον
υπάρχει) καθώς και µε το δίκτυο ρεύµατος του κτιρίου. Κάθε πίνακας συναγερµού θα διαθέτει,
µνήµη τουλάχιστον 100 συµβάντων µε ηµερολόγιο και ώρα καθώς και συσσωρευτή που θα
µπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία του σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος για τουλάχιστον 6
ώρες.
Ο πίνακας θα µπορεί να επικοινωνεί ασύρµατα ή ενσύρµατα και αµφίδροµα, µε όλες τις
περιφερειακές συσκευές του συστήµατος συναγερµού.
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54. Πληκτρολόγιο συναγερµού
Ενσύρµατο πληκτρολόγιο που διαθέτει ενδεικτικά LED αναφοράς για τις διάφορες καταστάσεις
του συστήµατος καθώς και για τις ζώνες του συναγερµού, µε φωτιζόµενα πλήκτρα , και
ανοιγόµενο πορτάκι.

55. Σειρήνα συναγερµού
Εσωτερική σειρήνα συναγερµού 12V (6-15V DC) µε ακουστική ισχύ 110dB στο 1 µέτρο, για
χρήση ως εσωτερική σειρήνα συναγερµού .
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


Τάση τροφοδοσίας: 6-15 V DC Ακουστική ισχύς: 110 dB / 1 m



∆ιαστάσεις: 135 x 90 x 45mm



Χρώµα: Εκρού

56. Ανιχνευτής Κίνησης
Ανιχνευτής κίνησης µε γωνία επόπτευσης 180ο και βαθµό στεγανότητας IP44. Τεχνικά
Χαρακτηριστικά:



Τροφοδοσία λειτουργίας 9 - 16 VDC



Μέγιστη ακτίνα ανίχνευσης: 12 µέτρα Τοποθέτηση σε τοίχο



Ενδεικτικό LED µε επιλεγόµενη λειτουργία On/Off



Επαφή Συναγερµού: NC, AV/DC,30V/0.3A



Θερµοκρασία λειτουργίας: -10ºC έως +50ºC

57. Μαγνητική επαφή
Μαγνητική επαφή βιδωτή (φλατζωτή) και αυτοκόλλητη µικρή µαγνητική επαφή που λειτουργεί σε
απόσταση µέχρι 26mm.
58. Πίνακας Πυρασφάλειας 4 ζωνών
Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών, µε δυνατότητα σύνδεσης µε πυρανιχνευτές καπνούιοπνισµού, µε φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερµού.
Με Τάση λειτουργίας 220V/50HZ, µπαταρία µολύβδου ή λιθίου 12V, µε ένδειξη φόρτισης
µπαταρίας, µε ένδειξη λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη και προστασία της µπαταρίας από
υπερφόρτιση ή πλήρη εκφόρτιση.
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59. Ανιχνευτής φωτιάς ιονισµού καπνού
Ανιχνευτής πυρκαγιάς, συµβατικού τύπου, µε βάση οροφής, ιονισµού καπνού, µε βάση και
ενδεικτικά LEDs, ενεργοποιούµενος από τον καπνό µε ιονισµό, κατάλληλος για εγκατάσταση σε
οροφή και σύνδεση µε πίνακα πυρανίχνευσης, για θερµοκρασίες περιβάλλοντος -10 έως +60 °C,
σύµφωνος προς τις απαιτήσεις των BS 5445 και ΕΝ 54, πλήρης.
60. Ανιχνευτής φωτιάς θερµοδιαφορικός
Πυρανιχνευτής θερµοδιαφορικός διεγειρόµενος από αύξηση της θερµοκρασίας 10οC ανά λεπτό ή
σε µέγιστη θερµοκρασία περίπου 60οC, κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώρους όπου η
θερµοκρασία κυναίνεται από -20οC έως 45οC, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία
πλήρους τοποθέτησης και σε λειτουργία.
61. Φωτιστικό ασφαλείας αυτόνοµο Με συσσωρευτή Ni-Cd 90 min Οδεύσεων φθορ. 1x8 W
Φωτιστικό σώµα ασφαλείας , χωνευτό µε προφίλ 15mm ή ορατό, εγκεκριµένο βάσει των
ευρωπαϊκών προδιαγραφών ΕΝ 60 598-2-22. µε µπαταρίες Ni-Cd High Temp κατάλληλης για
λειτουργίας 1 ½ ώρας, Inverter µετατροπής τάσης και λαµπτήρα φθορισµού 9W βαµµένο µε
ηλεκτροστατική βαφή, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά και εξαρτήµατα, συνδετήρες και
στηρίγµατα για την εγκατάστασή του.

62. Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης διαστάσεων
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε αλυσίδα, σιφώνι
χρωµέ Φ 1 1/4 ‘’ στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα
µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ), ∆ιαστ. 40 Χ 50 cm
63. Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως
Κάθισµα τουαλέτας πορσελάνης χαµηλής πιέσεως µε οπίσθιο σιφώνι, µε το σύνολο των
εξαρτηµάτων της πλήρης. Περιλαµβάνεται πλαστικό κάλυµµα (καπάκι)
64. Καζανάκι τουαλέτας κοµπλέ
Καζανάκι τουαλέτας χαµηλής πιέσεως µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του πλήρης.
Περιλαµβάνονται το δοχείο πλαστικό και γωνιακός διακόπτης χρωµέ και εύκαµπτος
χαλκοσωλήνας χρωµέ µε ρακόρ χρωµέ στα άκρα του για την προσαρµογή του, και µικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως .
65. Μηχανισµός αυτόµατης πλήρωσης (καζανάκι) τουαλέτας χαµηλής πιέσεως
Μηχανισµός αυτόµατης πλήρωσης (καζανάκι) τουαλέτας ½’’, χαµηλής πιέσεως µε το σύνολο των
εξαρτηµάτων του πλήρες.
66. Αναµικτήρας [µπαταρία] θερµού-ψυχρού ύδατος χρωµέ
Αναµικτήρας [µπαταρία] θερµού-ψυχρού ύδατος µε γενικά αρακτηριστικά: Χρώµατος : χρωµέ
νιπτήρα ή νεροχύτη Με περιστρεφόµενο ράµφος τύπου J και µοχλό χειρισµού α) ON-OFF
(πάνω-κάτω) β) ζεστό-κρύο νερό (αριστερά-δεξιά)δηλαδή αναµικτήρας .
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67. Φίλτρο βρύσης
Φίλτρο βρύσης µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:


συγκράτηση χλωρίου κατά 99 % καθώς και



συγκράτηση φυτοφαρµάκων, άλλων τοξικών ουσιών



συγκράτηση χωµάτων, σκουπιδιών, σκουριών, ινών αµιάντου και µικροσωµατιδίων



αφαίρεση άσχηµης γεύσης και οσµής,



µε µεταλλικό αντάπτορα για τοποθέτηση σε θερµοµικτική ή κανονική βρύση,



κλειδάκι για εύκολη τοποθέτηση και



οδηγίες χρήσης.

68. Σωλήνας σπιράλ
Σωλήνας σπιράλ µε γενικά χαρακτηριστικά:


Σπιράλ 1/2’’



βιοµηχανικού τύπου INOX



Θηλυκό σπείρωµα

69. Μπάρα πανικού για πόρτες
Μπάρα πανικού για πόρτες µε γενικά χαρακτηριστικά:


χαλύβδινη



µήκους 0,90 εκ.



µε όλα τα εξαρτήµατα µικρουλικά για την στερέωση της

70. Κλειδαριά ηλεκτρική για κεντρική είσοδο
Κλειδαριά ηλεκτρική για κεντρική είσοδο µε γενικά χαρακτηριστικά:


• Τάση λειτουργίας : (AD - AC) 12 - 24V



Η κλειδαριά ∆ιαθέτει θέση κυλίνδρου



Μπορεί να συνδυαστεί µε: α.Πληκτρολόγιο και καρταναγνώστη β. Τροφοδοτικό –
controller



Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος:
α. Παραµένει κλειδωµένη (λειτουργία fail secure)
β. Εξακολουθεί να λειτουργεί µηχανικά : Εξωτερικά µε τον κύλινδρο και εσωτερικά µε
το πόµολο (χρήση πανικού)



Κλειδώνει αυτόµατα κάθε φορά που κλείνει η πόρτα



Τοποθετείται εύκολα χρησιµοποιώντας την ήδη υπάρχουσα συνδεσµολογία του
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ηλεκτρικού κυπρί.

71. Πόµολα για πόρτες (ξύλινες πόρτες)
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά για πόµολα ξύλινων πορτών:
Στο κάθε πόµολο περιλαµβάνεται πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα
(µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης
χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

72. Παραδοτέα της µελέτης εφαρµογής
Mελέτη εφαρµογής είναι απαραίτητη πριν την οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση και
περιλαµβάνει τα εξής:
Α. Αναλυτικός σχεδιασµός του Συστήµατος, που κατ’ελάχιστον περιλαµβάνει:


Την ανάλυση των απαιτήσεων που περιγράφονται συνοπτικά στο σχετικό Άρθρο



Το λογικό σχεδιασµό του συστήµατος, των λειτουργιών που θα επιτελεί και των
παρεχοµένων υπηρεσιών (block diagrams)



Τις τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούµενου υλικού (hardware, system software,
networking, communications). Θα υποβληθούν σχετικοί πίνακες συµµόρφωσης µε
ελάχιστες απαιτήσεις.



Τις τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούµενου λογισµικού εφαρµογών (application
software, databases, λογισµικό τρίτων, εργαλεία διαχείρισης). Θα υποβληθούν σχετικοί
πίνακες συµµόρφωσης µε ελάχιστες απαιτήσεις.



Την περιγραφή του συνόλου των πληροφοριών (δεδοµένων και µεταδεδοµένων) των
βάσεων και των συναφών αρχείων που θα διαχειρίζεται το σύστηµα



Την περιγραφή των απαιτούµενων υπηρεσιών παράδοσης, εγκατάστασης, δοκιµών,
ελέγχου, θέσης σε λειτουργία, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης,
διαχείρισης ποιότητας (αποκλίσεις).



Τον ορισµό των χρηστών, ρόλους και εργασίες που επιτελούν, δυνατότητες που θα
έχουν στο σύστηµα, εξουσιοδότηση πρόσβασης σε επίπεδο εφαρµογών, πολιτική
ασφαλείας.



Την περιγραφή των µηχανισµών τεχνικής υποστήριξης (Helpdesk), συντήρησης και
αναβαθµίσεων.

Σηµειώνεται ότι οι τεχνολογικές πλατφόρµες στις οποίες θα βασιστεί η υλοποίηση του
συστήµατος, πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρωση βασικών τεχνικών απαιτήσεων, όπως:


Ασφάλεια (Security): προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης,
παρουσίαση δεδοµένων ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη.



Αξιοπιστία (Reliability): ακρίβεια και συνέπεια παρεχόµενων υπηρεσιών.



Επεκτασιµότητα (Scalability): ικανότητα δυναµικής ικανοποίησης
απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος.



Ευκολία διαχείρισης (Manageability): παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση

πρόσθετων
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ποιοτικής παροχής υπηρεσιών.
Β. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης του Συστήµατος που θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:


Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων, που θα προσδιορίζει τη διαδοχή, τη
διάρκεια, τις αλληλεξαρτήσεις, τους χρόνους έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων
µε εφαρµογή αναλυτικής δοµής εργασιών για την υποδιαίρεση των κύριων
παραδοτέων σε µικρότερες, καλύτερα διαχειρίσιµες συνιστώσες µε βάση το
αντικείµενο του συστήµατος.



Σχέδιο ∆ιαχείρισης Πόρων, που θα καθορίζει τους ανθρώπινους πόρους µε περιγραφή
της οµάδας που θα υλοποιήσει το σύστηµα (πλήρη στοιχεία των συµµετεχόντων,
αρµοδιότητες, διαθεσιµότητα σε κάθε φάση απο...έως...) και τον απαιτούµενο
εξοπλισµό για κάθε εργασία. Θα ποσοτικοποιεί τα είδη των πόρων για την εκτέλεση
των εργασιών, τον ακριβή χρόνο και τη διάρκεια χρήσης κάθε πόρου.



Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων, που θα τονίζει τους πιθανούς κινδύνους και τις ενέργειες
για την αντιµετώπιση τους. Περιγράφει αναλυτικά πως θα εκτελούνται ο εντοπισµός, ο
σχεδιασµός της αντιµετώπισης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κινδύνων κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος.



Σχέδιο Ποιότητας, θέτει τους στόχους ποιότητας των παραδοτέων και ορίζει τις
διεργασίες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας καθώς και τους υπεύθυνους για τη
διασφάλιση της. Στο σχέδιο ποιότητας θα καθοριστούν ρεαλιστικοί και µετρήσιµοι
δείκτες απόδοσης αποτελεσµάτων και επιπτώσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης
του συστήµατος. Επιπλέον θα ορίσει τους αποδεκτούς χρόνους απόκρισης και
αποκατάστασης βλαβών και εν γένει τον τρόπο διασφάλισης της οµαλής λειτουργίας
του συστήµατος και των εφαρµογών (µηχανισµούς helpdesk κλπ.)

Γ. Ανάλυση Κόστους, που θα προσδιορίζει τις δαπάνες και τους χρόνους πραγµατοποίησης τους,
θα είναι αναλυτικό µε αναφορά του κόστους κάθε επιµέρους τµήµατος του συστήµατος (υλικό,
λογισµικό, υπηρεσίες). Θα υποβληθεί σε µορφή πίνακα µε επαρκή περιγραφή του κάθε τµήµατος.

73. Έρευνες Προέλευσης Προέλευσης – Προορισμού και κυκλοφοριακών μετρήσεων
Τύπου 1-2-3-4
Σε κάθε θέση έρευνας απαιτείται πλήθος προσωπικού (συνεντευκτές, καταμετρητές,
επιβλέποντες) ανάλογα με τη θέση και τον αναμενόμενο φόρτο κυκλοφορίας της οδού, σήμανση,
όχημα σήμανσης, συσκευές μέτρησης, υπηρεσίες back office, ασφάλιση προσωπικού κ.ά. Η
ανάλυση των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα.
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74.

Έξυπνες κάρτες (e-card)

Πλαστική κάρτα για σύστημα ελέγχου πρόσβασης από υψηλής ποιότητας PVC, για λειτουργία
στα 125 KHz. Διαστάσεις 86Χ54 (ISO size). Πάχος 0.86 mm


Συχνότητα Λειτουργίας 125 kHz



Διαστάσεις : 86x54x0.86 mm



Βάρος: 2 g



Απόσταση ανάγνωσης έως 10cm
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