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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων και επιτακτικϊν αναγκϊν του,
προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμήθεια των
παρακάτω ειδών ςτο ςφνολό τουσ.

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ

Μεηαλλικό πεδίο, διαιρούμενο
μέζα ζηο οποίο θα
ηοποθεηηθούν
Τρεις πίνακες ΔΕΗ – ΗΖ ποσ
θα ηροθοδοηούν ηα δύο
τειροσργεία και ηην αίθοσζα
ηοκεηών με ηοσς
μεηαζτημαηιζηές
απομόνωζης, ηις μονάδες
επιηήρηζης μόνωζης,
μεηαγωγής, αναγγελίας
ζθάλμαηος και όλα ηα
προβλεπόμενα ζηο
μονογραμμικό ζτέδιο (σχήμα
1).
Τρεις πίνακες ΔΕΗ – ΗΖ – UPS
ποσ θα ηροθοδοηούν ηα δύο
τειροσργεία και ηην αίθοσζα
ηοκεηών με ηοσς
μεηαζτημαηιζηές
απομόνωζης, ηις μονάδες
επιηήρηζης μόνωζης,
μεηαγωγής, αναγγελίας
ζθάλμαηος και όλα ηα
προβλεπόμενα ζηο
μονογραμμικό ζτέδιο (σχήμα
2).
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Καλώδιο J1VV-R 5*16 mm2

2
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Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Αρικμόσ Αιτιματοσ
ΚΑΕ
Κριτιριο Κατακφρωςθσ
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν
Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν
Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν

10351/20-06-2019
9123
Χαμθλότερθ τιμι
25-06-2019
27-06-2019
Αποςτολι Φακζλου
e – mail:paragelies@xioshosp.gr
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Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Α. Πεπιγπαθή ππομήθειαρ
Ζ παξνύζα πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη:
1. Μεηαλλικό πεδίο διαιπούμενο κέζα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνύλ
Σξεηο πίλαθεο ΓΔΖ – ΖΕ πνπ ζα ηξνθνδνηνύλ ηα δύν ρεηξνπξγεία θαη
ηελ αίζνπζα ηνθεηώλ κε ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο απνκόλσζεο, ηηο
κνλάδεο επηηήξεζεο κόλσζεο, κεηαγσγήο, αλαγγειίαο ζθάικαηνο θαη
όια ηα πξνβιεπόκελα ζην κνλνγξακκηθό ζρέδην (ζσήμα 1).
Σξεηο πίλαθεο ΓΔΖ – ΖΕ – UPS πνπ ζα ηξνθνδνηνύλ ηα δύν
ρεηξνπξγεία θαη ηελ αίζνπζα ηνθεηώλ κε ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο
απνκόλσζεο,

ηηο

κνλάδεο

επηηήξεζεο

κόλσζεο,

κεηαγσγήο,

αλαγγειίαο ζθάικαηνο θαη όια ηα πξνβιεπόκελα ζην κνλνγξακκηθό
ζρέδην (ζσήμα 2).
2.

Καλώδιο J1VV-R 5*16 mm2 γηα ηε ζύλδεζε ηνπ πεδίνπ κε ηε κνλάδα
UPS πνπ βξίζθεηαη ζην ειεθηξνζηάζην ηνπ λνζνθνκείνπ.
Οη γξακκέο αλαρώξεζεο από ηνπο πίλαθεο δεν πεξηιακβάλνληαη ζηελ

πξνκήζεηα.
Σν πεδίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ιακαξίλα 1.25mm DKP θαη
βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή RAL7035 θαη ζα θέξεη κεηώπεο
ηειεπνπηείαο πνπ ζα ζπλδπάδνληαη κε ηνπο επηηεξεηέο κόλσζεο, ζύζηεκα
εμαεξηζκνύ κε θίιηξν, αλεκηζηήξα, ζεξκνζηάηε.
Σν πεδίν θα ππέπει να έσει επιπλέον σώπο, ώζηε κειινληηθά λα κπνξεί
λα θέξεη πίλαθα ΓΔΖ – ΖΕ ηξνθνδνζίαο ηεο αλάλεςεο (ζσήμα 3) θαη πίλαθα
ΓΔΖ – ΖΕ – UPS ηξνθνδνζίαο ηεο αλάλεςεο (ζσήμα 4).
Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη από αμηόπηζηνπο πξνκεζεπηέο θαη λα είλαη
ζύκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή γηα Μεηαζρεκαηηζηέο Απνκόλσζεο &
Γηαηάμεηο Δπηηήξεζεο Μόλσζεο.

Ζλεκηπικέρ παποσέρ
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Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θνξηίσλ πξνβιέπνληαη πίλαθεο κε παξνρή από
ΓΔΖ – ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (ΖΕ) θαη από ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο
(UPS).
Σνπνζεηνύληαη πίλαθεο:
1. Από ΓΔΖ – ΖΕ:
1 γηα θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηεο
(εθηόο αλάλεςεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο
πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάλεςε).
1 γηα ηελ αλάλεςε.
1 γηα ηηο αίζνπζεο ηνθεηώλ.
1 γηα ηνπο ππόινηπνπο ηνπ ρώξνπο.
2. Από UPS:
1 γηα θάζε αίζνπζα επεκβάζεσλ πνπ ηξνθνδνηεί:
Σνπο ξεπκαηνδόηεο ησλ ζηειώλ νξνθήο.
Σε ζθηαιπηηθή ιπρλία.
1 γηα ηελ αλάλεςε πνπ ηξνθνδνηεί:
Σν 30% ησλ θσηηζηηθώλ νξνθήο.
Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηώλ:
ε θάζε θνλζόια θιίλεο.
ηελ επνπηεία αζζελώλ.
1 γηα ηηο αίζνπζεο ηνθεηώλ πνπ ηξνθνδνηεί:
1 από ηνπο 2 ξεπκαηνδόηεο ζε θάζε πιεπξά ηεο θιίλεο.
Σηο ζθηαιπηηθέο ιπρλίεο.
Γεληθά νη θαηαλαιώζεηο ηξνθνδνηνύληαη κέζσ δηαθνπηώλ δηαξξνήο θαηά
νκάδεο έσο 6 παξνρώλ (αλάινγα κε ηα θνξηία θάζε παξνρήο).
Δηδηθά όκσο ηξνθνδνηνύληαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηή (κ/ζ) 230V/230V:
Οη ξεπκαηνδόηεο:
Σσλ αηζνπζώλ επεκβάζεσλ, εθηόο ηνπ ηξηθαζηθνύ.
Σσλ ρώξσλ πξνλάξθσζεο.
Σσλ αηζνπζώλ ηνθεηώλ.
Οη ζθηαιπηηθέο ιπρλίεο.
Οη ξεπκαηνδόηεο ηεο αλάλεςεο:
ηηο θνλζόιεο ησλ θιηλώλ.
ηελ επνπηεία αζζελώλ.
Γηα ηηο γξακκέο ζε θσηηζηηθά πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξνη δηαθόπηεο δηαξξνήο.
Σξνθνδνηνύληαη από ηδηαίηεξε γξακκή:
Κάζε 4 ξεπκαηνδόηεο:
ηήιεο νξνθήο ζε αίζνπζα επεκβάζεσλ.
Κνλζόιαο θιίλεο αλάλεςεο.
Οη ξεπκαηνδόηεο ηεο επνπηείαο αζζελώλ αλάλεςεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη
από ηνλ πίλαθα από:
ΓΔΖ – ΖΕ.
UPS.
Οη ξεπκαηνδόηεο ησλ 2 πιεπξώλ ηεο θιίλεο ζε αίζνπζα ηνθεηώλ πνπ
ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ πίλαθα από:
ΓΔΖ – ΖΕ.
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UPS.
Ο πίλαθαο ελδείμεσλ ηεο θάζε ζπζθεπήο ειέγρνπ κόλσζεο κ/ζ 230V/230V,
ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν πνπ ηξνθνδνηεί ν κ/ζ 230V/230V.
Αθνινπζνύλ ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ.

Δνηόρ
Ππομήθειαρ

σήμα 1 –
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Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ αίζνπζαο επεκβάζεσλ θαη
βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηεο

Δνηόρ
Ππομήθειαρ

σήμα 2 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ – UPS αίζνπζαο επεκβάζεσλ
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Δκηόρ
Ππομήθειαρ

σήμα 3 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
Δκηόρ Ππομήθειαρ
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Δκηόρ
Ππομήθειαρ

σήμα 4 – Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ΓΔΖ – ΖΕ – UPS αλάλεςεο κε 2 θιίλεο
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Β. Σεσνική Πποδιαγπαθή για Μεηαζσημαηιζηέρ Απομόνωζηρ & Γιαηάξειρ
Δπιηήπηζηρ Μόνωζηρ
Πποζηαζία από ζθάλμαηα ππορ γη ζε σώποςρ ιαηπικήρ σπήζηρ
Γενικά
ε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο όπνπ δελ επηηξέπεηαη ε απηόκαηε δηαθνπή ηεο
ηξνθνδόηεζεο ζε πεξίπησζε πξώηνπ ζθάικαηνο πξνο γε (ζθάικα
κόλσζεο, άκεζε/έκκεζε επαθή), ιόγσ ηεο θξηζηκόηεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ
εθηειείηαη ζηνπο ρώξνπο απηνύο (ρεηξνπξγεία λνζνθνκείσλ, νξπρεία, θ.α.),
είλαη δπλαηή ε πξνζηαζία ησλ αλζξώπσλ από ειεθηξνπιεμία (άκεζε ή
έκκεζε

επαθή

κε

εθηεζεηκέλα

αγώγηκα

κέξε)

κε

ηε

δεκηνπξγία

απνκνλσκέλνπ ζπζηήκαηνο IT.
Δηδηθόηεξα γηα ρώξνπο ηαηξηθήο ρξήζεο (ρεηξνπξγεία θ.α.) νη απαηηήζεηο
πξνζηαζίαο πεξηγξάθνληαη ζηελ θαηεγνξία 2 ηνπ πξνηύπνπ IEC 60364-7710.
Έλα απνκνλσκέλν ζύζηεκα IT κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ηε ρξήζε
κεηαζρεκαηηζηώλ απνκόλσζεο γηα κνλνθαζηθέο εγθαηαζηάζεηο. ηνπο
κεηαζρεκαηηζηέο

απνκόλσζεο

νη

ελεξγνί

αγσγνί

ηνπ

δεπηεξεύνληνο

ηπιίγκαηνο (θύθισκα ηξνθνδνζίαο θαηαλαιώζεσλ) δελ έρνπλ θακία ζύλδεζε
πξνο ηε γε, δεκηνπξγώληαο έηζη κία ζρεδόλ άπεηξε ζύλζεηε αληίζηαζε κεηαμύ
ησλ ελεξγώλ αγσγώλ θαη ηεο γεο. ηόρνο είλαη ζε πεξίπησζε ελόο πξώηνπ
ζθάικαηνο πξνο γε, ην ξεύκα ζθάικαηνο λα έρεη πνιύ κηθξή ηηκή ώζηε
αθόκα θαη αλ δηέιζεη από ην αλζξώπηλν ζώκα λα κελ πξνθαιέζεη θακία
παξελέξγεηα. Όια ηα εθηεζεηκέλα αγώγηκα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο γεηώλνληαη
ηζνδπλακηθά κέζσ θαηάιιεισλ αγσγώλ πξνζηαζίαο.
ε πεξίπησζε πξώηνπ ζθάικαηνο κεηαμύ ελόο ελεξγνύ κέξνπο ή αγσγνύ
πξνο ηε γε (ή έλα εθηεζεηκέλν αγώγηκν κέξνο) επεηδή δελ πξέπεη λα δηαθνπεί
απηόκαηα ε ηξνθνδνζία (άξα δε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηόκαηνη
δηαθόπηεο δηαξξνήο), ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο
ζύλζεηεο αληίζηαζεο κόλσζεο ηνπ απνκνλσκέλνπ θπθιώκαηνο ην νπνίν ζα
ελεκεξώλεη γηα ην ζθάικα απηό ηνπο παξεπξηζθόκελνπο ζην ρώξν, κέζσ
ερεηηθήο θαη νπηηθήο έλδεημεο. ε πεξίπησζε δεύηεξνπ ζθάικαηνο θαη εάλ δελ
έρεη απνθαηαζηαζεί ην πξώην, ηόηε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απηόκαηε
δηαθνπή ηεο ηξνθνδόηεζεο, κέζσ θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο.
Έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα πξνζηαζίαο ησλ θπθισκάησλ πνπ ηξνθνδνηνύλ
ηαηξηθό

εμνπιηζκό

ζα

πξέπεη

λα

απνκόλσζεο κε ζύζηεκα

ειέγρνπ

επηηήξεζεο

ηελ

κόλσζεο

γηα

απνηειείηαη

από

κεηαζρεκαηηζηέο

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο,

επηηήξεζε

ηνπ

κνλάδα

δεπηεξεύνληνο

ησλ

ΑΔΑ: ΩΦ2Θ469073-ΦΚ0
κεηαζρεκαηηζηώλ θαη κνλάδα αλαγγειίαο ζθάικαηνο γηα ηνπνζέηεζε ζε
θεληξηθό ζεκείν ηνπ ηαηξηθνύ ρώξνπ.
1. Μεηαζσημαηιζηέρ απομόνωζηρ
Οη κεηαζρεκαηηζηέο απνκόλσζεο ζα είλαη κνλνθαζηθνί κε δύν μερσξηζηά
ηπιίγκαηα (πξσηεύνλ θαη δεπηεξεύνλ) θαη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε
ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ: IEC/EN 61558-1, IEC/EN 61558-2-15
θαη IEC/EN 62041.
Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ γαιβαληθή απνκόλσζε ηνπ αλεμάξηεηνπ δηθηύνπ
ηξνθνδνζίαο ηνπ ηαηξηθνύ ρώξνπ από ην θπξίσο δίθηπν ηξνθνδνζίαο, όπσο
απαηηείηαη από ηα πξόηππα IEC/EN 61558-1 θαη IEC/EN 61558-2-15. Ζ
νλνκαζηηθή ηάζε ηνπ πξσηεύνληνο θαη ηνπ δεπηεξεύνληνο ζα πξέπεη λα είλαη
230 V AC. Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ δηπιή ή εληζρπκέλε κόλσζε κεηαμύ
ησλ ηπιηγκάησλ ηνπο πνπ ζα πεξηνξίδεη ην ξεύκα δηαξξνήο κεηαμύ
πξσηεύνληνο θαη δεπηεξεύνληνο ζε έληαζε πνπ δε ζα ππεξβαίλεη ηα 3,5 mA.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεηαιιηθή ζσξάθηζε πνπ ζα θαηαιήγεη ζε
αθξνδέθηε ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά ηνπ κεηαζρεκαηηζηή όπνπ ζα ζπλδέεηαη
αγσγόο ηζνδπλακηθήο γείσζεο.
ην

δεπηεξεύνλ ηύιηγκα

ζα

πξέπεη

λα

πεξηιακβάλνληαη

αηζζεηήξηα

ζεξκνθξαζίαο, ηα νπνία ζα θαηαιήγνπλ ζε θιέκκεο γηα λα ζπλδεζνύλ ζηνλ
επηηεξεηή κόλσζεο θαη κεζαία ιήςε ε νπνία θαη απηή ζα θαηαιήγεη ζε
μερσξηζηή θιέκκα.
Οη κεηαζρεκαηηζηέο απνκόλσζεο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ ζε κεηαιιηθά
εξκάξηα κε δηόδνπο αεξηζκνύ ζύκθσλα κε ην πξόηππν: IEC 60439-2.
Σεσνικά σαπακηηπιζηικά
Φύμε
Ηζρύο εμόδνπ
Σάζε βξαρπθύθισζεο
Ρεύκα ελ θελώ
Ρεύκα καγλήηηζεο/εθθίλεζεο (peak)
Ρεύκα
δηαξξνήο
κεηαμύ
πξσηεύνληνο θαη δεπηεξεύνληνο
Ρεύκα
δηαξξνήο
κεηαμύ
δεπηεξεύνληνο θαη ζαζί ηνπ Μ/
Σάζε δεπηεξεύνληνο
Μόλσζε
Θσξάθηζε
Κιάζε κόλσζεο

αέξαο
3-5-7,5-10 kVA
< 3%
< 3% ηνπ νλνκαζηηθνύ In
< 12 x In
< 3,5 mA
< 0,5 mA (κέηξεζε ελ θελώ)
< 250 V
Γηπιή,
εληζρπκέλε
κεηαμύ
ησλ
ηπιηγκάησλ
Μεηαιιηθή κεηαμύ ησλ δύν ηπιηγκάησλ
θαη αθξνδέθηε γηα ζύλδεζε πξνο γε
B130 (γηα 3 & 5 kVA)
F155 (γηα 7,5 & 10 kVA)
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Ο πξνκεζεπηήο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί απνδεθηό
ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θαη λα
επηδεηθλύεη ζπκκόξθσζε ζε πηζηνπνίεζε ISO 9001, ε νπνία λα παξέρεηαη
από αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν θνξέα. Οη κεηαζρεκαηηζηέο απνκόλσζεο ζα
πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη, από δήισζε ζπκκόξθσζεο CE, δήισζε RoHS
νηθνινγηθήο θαηαζθεπήο θαη ε ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηα πξόηππα ζα πξέπεη λα
πηζηνπνηείηαη από αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκό (VDE, IMQ θ.α.). Δπηπιένλ, ζα
πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ θαη από λενγλώκνλα.
Δλδεηθηηθόο ηύπνο: ABB TI/TI-S ή ηζνδύλακνο
2. Μονάδα επιηήπηζηρ μόνωζηρ
Οη επηηεξεηέο κόλσζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επηηήξεζε ηεο
ειεθηξηθήο ζπλέρεηαο θαη απνκόλσζεο από ηε γε ηνπ δεπηεξεύνληνο
ηπιίγκαηνο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή θαη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ πξνηύπσλ: CEI-EN 61010-1, CEI-EN 61557-8, IEC 60364-7710, UNE 20615, CEI-EN 61326-1. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα
ηνπνζέηεζε ζε ηαηξηθνύο ρώξνπο πνπ ηξνθνδνηνύληαη από αγείσην
κεηαζρεκαηηζηή θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ελεκέξσζε ησλ
ρξεζηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ελεξγνπνηώληαο ζπλαγεξκό θάζε θνξά πνπ
ζπκβαίλεη έλα ζθάικα πξνο ηε γε.
Ο επηηεξεηήο κόλσζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλεο δηαηάμεηο
επηηήξεζεο ηεο έληαζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δεπηεξεύνληνο ησλ
κεηαζρεκαηηζηώλ απνκόλσζεο κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο
από ππεξεληάζεηο θαη ππεξζέξκαλζε πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε
θαηαζηξνθή κνλώζεσλ θαη ππξθαγηά.
Οη επηηεξεηέο κόλσζεο ζα πξέπεη λα εγγπώληαη αμηόπηζηε ιεηηνπξγία
ζε πεξηβάιινληα κε πςειό ζόξπβν θαη αξκνληθέο πνπ ζπλήζσο
παξάγνληαη από ηνλ ειεθηξνληθό ηαηξηθό εμνπιηζκό.
Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή νζόλε LCD ζηελ νπνία ν ρξήζηεο ζα
κπνξεί λα δεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηελ αθξηβή ηηκή κέηξεζεο ηεο
αληίζηαζεο κόλσζεο, αθόκα θαη όηαλ απηή είλαη κηθξόηεξε από 50 kΧ.
Σν θαηώθιη ελεξγνπνίεζεο alarm ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο ζα πξέπεη
λα είλαη πιήξσο ξπζκηδόκελν ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη λα ιακβάλεη
αθέξαηεο ηηκέο κεηαμύ 50 θαη 500 kΧ.
Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεηαγσγηθή βνεζεηηθή επαθή ε νπνία ζα
αιιάδεη θαηάζηαζε όηαλ ζα ελεξγνπνηείηαη ε ζπλζήθε “alarm” πνπ
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ζεκαίλεη όηη ε κεηξνύκελε αληίζηαζε κόλσζεο έρεη ηηκή κηθξόηεξε από
ην θαηώθιη πνπ έρεη ξπζκηζηεί.
Σν όξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα πεξηνδηθώλ ειέγρσλ ηεο
νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο ην
νπνίν ζπλερώο ζα ειέγρεη ηελ ειεθηξηθή ζπλέρεηα ζηελ θαισδίσζε ηνπ
νξγάλνπ θαη ζα ελεκεξώλεη γηα ζθάικα (π.ρ. δηαθνπή) ζηελ
θαισδίσζε απηή.
Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε δηάηαμε κέηξεζεο ηνπ ξεύκαηνο
ηνπ δεπηεξεύνληνο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κέζσ έκκεζεο κέηξεζεο κε
Μ/ έληαζεο κε έμνδν /5Α θαζώο θαη δηάηαμε γηα ηε κέηξεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ησλ ηπιηγκάησλ κέζσ αηζζεηεξίσλ PT100 θαη PTC. Θα
πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ιόγνπ κεηαζρεκαηηζκνύ
γηα ηε κέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο θαη δπλαηόηεηα αθξηβνύο αθέξαηαο
ξύζκηζεο ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηπιίγκαηνο.
Ζ ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζα γίλεηαη από κπνπηόλ ειέγρνπ, ηα νπνία
ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ πξόζνςε ηνπ νξγάλνπ. Δπηπιένλ, ζα
πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη αλεμάξηεηα κπνπηόλ ειέγρνπ γηα ηε δνθηκή
(test) θαη επαλαθνξά (reset) ηεο κνλάδαο εμνκνηώλνληαο ζπλζήθεο
ζθάικαηνο.
Ρπζκίζεηο κεηξνύκελσλ παξακέηξσλ ηνπ επηηεξεηή κόλσζεο
o R

αληίζηαζε

κόλσζεο:

50-500

Υξνλνθαζπζηέξεζε

kΧ.

ελεξγνπνίεζεο alarm αληίζηαζεο κόλσζεο ξπζκηδόκελε: 1 – 4
sec ή απελεξγνπνίεζε.
o Z

ζύλζεηε

αληίζηαζε:

50-500

Υξνλνθαζπζηέξεζε

kΧ.

ελεξγνπνίεζεο alarm αληίζηαζεο κόλσζεο ξπζκηδόκελε: 1 – 4
sec ή απελεξγνπνίεζε.
o Θεξκνθξαζία ηπιηγκάησλ κέζσ PT100 ή PTC: 20 ÷ 200 °C.
o Ρεύκα γξακκήο κέζσ Μ/ έληαζεο κε ξπζκηδόκελν ιόγν
κεηαζρεκαηηζκνύ. Υξνλνθαζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεο “alarm”
αληίζηαζεο

κόλσζεο

ξπζκηδόκελε:

1

–

60

sec

ή

απελεξγνπνίεζε.
ηελ πξόζνςε ηνπ επηηεξεηή ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ
ελδεηθηηθά LED:
o R: αληίζηαζε κόλσζεο (kΧ), θόθθηλν LED πνπ αλαβνζβήλεη όηαλ ε
ηηκή είλαη εθηόο νξίνπ.
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o Ε: ζύλζεηε αληίζηαζε κόλσζεο (kΧ), θόθθηλν LED πνπ
αλαβνζβήλεη όηαλ ε ηηκή είλαη εθηόο νξίνπ.
o Σ1: ζεξκνθξαζία ηπιηγκάησλ, Μ/ απνκόλσζεο, θόθθηλν LED
πνπ αλαβνζβήλεη όηαλ ε ηηκή ππεξβεί ην θαζνξηζκέλν όξην.
o Σ2: ζεξκνθξαζία ηπιηγκάησλ, Μ/ απνκόλσζεο, θόθθηλν LED
πνπ αλαβνζβήλεη όηαλ ε ηηκή ππεξβεί ην θαζνξηζκέλν όξην.
o Η: νλνκαζηηθό ξεύκα, αλαβνζβήλεη όηαλ ε ηηκή ππεξβεί ην
θαζνξηζκέλν όξην.
o Πξάζηλν LED, έλδεημε όηη ην όξγαλν είλαη ζε θαηάζηαζε
πξνγξακκαηηζκνύ.
o Κόθθηλν LED, έλδεημε ελεξγνπνίεζεο επαθήο εμόδνπ.
o Κόθθηλν LED, έλδεημε ζθάικαηνο/απώιεηαο ζύλδεζεο.
Οη επηηεξεηέο κόλσζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο
κε κνλάδα αλαγγειίαο ζθάικαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θεληξηθό
ζεκείν ζην ρώξν ηαηξηθνύ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. ρεηξνπξγείν). Κάζε
ηέηνηα κνλάδα αλαγγειίαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα νκαδνπνηήζεη κέρξη
θαη 4 επηηεξεηέο κόλσζεο.
Σεσνικά σαπακηηπιζηικά
Σάζε ηξνθνδνζίαο
Δπηηεξνύκελε
ηάζε
(θπθι.)
Σάζε κόλσζεο
Μεηξήζεηο

Ρπζκίζεηο (thresholds)

Έμνδνη
Γηαηνκέο θαισδίσλ
Θεξκνθξαζία
ιεηηνπξγίαο
Γηαζηάζεηο
Βάξνο
Δγθαηάζηαζε

110-230 V / 50-60 Hz
24÷230 V AC
2.5 kV / 60 sec.
Δύξνο κέηξεζεο αληίζηαζεο κόλσζεο: 0 … 999 kΧ /
HIGH
Δύξνο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο PT100: 0 … 250 oC,
αθξίβεηα 2%
Μέηξεζε ξεύκαηνο γξακκήο: Δμσηεξηθόο Μ/ έληαζεο
κε δεπηεξεύνλ 5 Α, αθξίβεηα 2%
Δύξνο κέηξεζεο ζύλζεηεο αληίζηαζεο: 0 … 999 kΧ /
HIGH
Υακειή αληίζηαζε κόλσζεο: Ρύζκηζε 50 …500 kΧ,
αθξίβεηα 2%,
πζηέξεζε 5%, ξπζκηδόκελε ρξνλνθαζπζηέξεζε
Θεξκνθξαζία ηπιηγκάησλ: Ρύζκηζε 0 … 200 oC,
αθξίβεηα 2%
Τπεξθόξηηζε: Ρύζκηζε 1 … 999 Α, αθξίβεηα 2%
Έσο θαη 4 κεηώπεο επνπηείαο/αλαγγειίαο ζθάικαηνο
(ελδεηθηηθόο ηύπνο ABB: QSD)
Δπαθή εμόδνπ: κεηαγσγηθή NA-C-NC, 5 A, 250 V ΑC
2,5 mm2
-10...60 °C
6 DIN ζηνηρεία πιάηνο
0,5 kg
Σνπνζέηεζε ζε ξάγα DIN

Βαζκόο πξνζηαζίαο
Καηαλάισζε ηζρύνο
Πξόηππα
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IP 20
Max 5 VA
CEI-EN 61010-1, CEI-EN 61557-8, IEC 60364-7-710,
UNE 20615, CEI-EN 61326-1

Ο πξνκεζεπηήο ησλ επηηεξεηώλ κόλσζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί απνδεθηό
ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θαη λα
επηδεηθλύεη ζπκκόξθσζε ζε πηζηνπνίεζε ISO 9001 ε νπνία παξέρεηαη από
αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν θνξέα. Οη επηηεξεηέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη
από δήισζε ζπκκόξθσζεο CE.
Δλδεηθηηθόο ηύπνο: ABB Isoltester-DIG-RZ ή ηζνδύλακνο
3. Μονάδα μεηαγωγήρ
Ζ κνλάδα κεηαγσγήο από ηελ πεγή ηζρύνο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε
ρξόλν κεηαγσγήο <0,5 sec.
Σν ζθάικα, ν ζπλαγεξκόο θαη ηα κελύκαηα ιεηηνπξγίαο, απεηθνλίδνληαη ζηελ
νζόλε LCD. Σα κελύκαηα ζθάικαηνο κεηαδίδνληαη ζηελ κνλάδα αλαγγειίαο
κέζσ 2 ζπξκάησλ.
Γηα ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ έρεη πξνβιεθζεί κηα επαθή.
Όιεο νη ζπλδέζεηο ησλ αγσγώλ ζρεδηάδνληαη γηα λα αληέρνπλ ζε
βξαρπθπθιώκαηα θαη ζθάικαηα πξνο γε.
Ζ κνλάδα απηή κπνξεί λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο θαη
πξσηόθνιιν έιεγρνπ πνπ λα επηβεβαηώλεη ηελ ζπκκόξθσζε κε όινπο ηνπο
ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
4. Μονάδα αναγγελίαρ ζθάλμαηορ (μεηώπη ηηλεποπηείαρ)
Ζ κνλάδα αλαγγειίαο ζθάικαηνο ζα ιακβάλεη ζήκαηα από ηνπο επηηεξεηέο
κόλσζεο θαη ζα ηα κεηαηξέπεη ζε νπηηθό θαη ερεηηθό ζήκα γηα ελεκέξσζε ησλ
ρξεζηώλ ηνπ ηαηξηθνύ ρώξνπ. Δπίζεο ζα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο
ησλ πξνηύπσλ: IEC 61010-1 (αζθαιείαο), ΔΝ 61557-8, IEC 60364-7-710.
Ζ κνλάδα ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 2 ελδεηθηηθά LED (πξάζηλνθίηξηλν), 1 βνκβεηή θαη 2 κπνπηόλ ειέγρνπ. Όηαλ ζηε κεηώπε ελδείμεσλ
ελεξγνπνηείηαη ην πξάζηλν LED ζεκαίλεη θαλνληθή ζηάζκε κόλσζεο, ελώ όηαλ
αλάβεη ην θίηξηλν LED ππάξρεη αλίρλεπζε ζθάικαηνο (κεηαβνιή ηεο κόλσζεο
ηεο εγθαηάζηαζεο). ηελ πεξίπησζε αλίρλεπζεο ζθάικαηνο ζηε κόλσζε ηεο
εγθαηάζηαζεο ζα ερεί ν βνκβεηήο, ν νπνίνο ζα απελεξγνπνηείηαη πηέδνληαο
ην πξάζηλν κπνπηόλ. Ζ θσηεηλή έλδεημε ζθάικαηνο, θίηξηλν LED, ζα
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παξακέλεη ελεξγνπνηεκέλε κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Με ην
θόθθηλν κπνπηόλ κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο (test).
Σεσνικά σαπακηηπιζηικά
Δλδεηθηηθά

Μπνπηόλ ειέγρνπ
Γηαησκή θαισδίσλ
Βαζκόο πξνζηαζίαο
Δγθαηάζηαζε
Βάξνο
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο
Πξόηππα
Ζιεθηξνκαγλεηηθή
ζπκβαηόηεηα

Πξάζηλν LED: Κύθισκα ζπλδεδεκέλν
Κόθθηλν LED: πλαγεξκόο (alarm) ππεξθόξηηζεο
Κίηξηλν LED: πλαγεξκόο (alarm) ρακειήο
αληίζηαζεο κόλσζεο, αθνπζηηθό ζήκα (ζεηξήλα)
Γνθηκή (Test)
ίγαζε (Mute)
2,5 mm2
IP 30
Υσλεπηή εγθαηάζηαζε ζε θαηάιιειν θνπηί
200 g
-10 ÷ 60°C, max. πγξαζία 95%
Αζθάιεηα: CEI EN 61010-1
Πξντόλ: CEI EN 61557-8 / CEI 64.8/7-710 V2/
IEC 60364-7-710 UNE 20615
CEI EN 61326-1

Ο πξνκεζεπηήο ησλ επηηεξεηώλ κόλσζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί απνδεθηό
ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θαη λα
επηδεηθλύεη ζπκκόξθσζε ζε πηζηνπνίεζε ISO 9001, ε νπνία παξέρεηαη από
αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν θνξέα. Οη επηηεξεηέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη
από δήισζε ζπκκόξθσζεο CE.
Δλδεηθηηθόο ηύπνο: ABB QSD ή ηζνδύλακνο
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Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε
ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο: (ΑΦΜ, πιήξε επσλπκία, ηειέθσλν, θαμ, e-mail, θαη
ΦΠΑ).
Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα απνηειείηαη από ηερληθή πξνζθνξά (ρσξίο νηθνλνκηθά
ζηνηρεία) θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά (κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία). Ζ πξνζθνξά ζα
ππνβιεζεί είηε
ε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα απνζθξαγηζζεί ηελ επόκελε
εκέξα ηεο ηξηήκεξεο ζπιινγήο πξνζθνξώλ.
Με απνζηνιή e-mail. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηόζν ε ηερληθή όζν θαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη δύν δηαθνξεηηθά αξρεία κνξθήο pdf.
Δηδηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη αξρείν ζε κνξθή pdf
κλειδωμένο με κωδικό ανοίγμαηορ.
Ο θσδηθόο ζα ζηαιεί κε δεύηεξν e-mail ηελ επνκέλε εκέξα ηεο
ηξηήκεξεο ζπιινγήο πξνζθνξώλ,.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απόξξηςεο – ν ρξόλνο
παξάδνζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Λόγσ ηνπ επείγνληνο ηεο
πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη
εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά αλ θξίλεη όηη ν ρξόλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε
ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ηηο
πεξηπηώζεηο δύν ή πεξηζζνηέξσλ ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ σο θύξηα
ζεσξείηαη απηή κε ηα ρακειόηεξε ηηκή, νη ππόινηπεο δελ ζα αμηνινγνύληαη.
Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν
ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηων άπθπων 73
και 74 ηος Ν. 4412/2016 για ηιρ οποίερ οι οικονομικοί θοπείρ
αποκλείονηαι ή μποπούν να αποκλειζθούν.

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ
Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ

