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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΗ
ΚΑΛΩΓΙΩΗ Δ ΚΣHΡΙΑ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
1. κοπός
α. Δπέθηαζε ήδε ππάξρνληνο ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ζηνλ ρώξν εθηόμεπζεο ζηα
θηήξηα Μ-716 θαη Μ-601 ζηνλ ηξαησληζκό ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο.
β. Δπηζθεπή-Αληηθαηάζηαζε ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ζε δύν (2) θηήξηα ηνπ ΠΒΚ, Μ846/Υ.Δ, Κηήξην Δπηρεηξήζεσλ/ηξαηόπεδν Πεξβνιίηζαο.
γ. Αξρηθή εγθαηάζηαζε ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ζην θηήξην ηκήκαηνο Μεηαθνξώλ ηνπ
ΠΒΚ.
2. Τλικά
α. Σα πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ζηα
θηήξηα ηνπ ΠΒΚ, είλαη ηα θάησζη:

A/A

YΛΙΚΟ

ΚΣΗΡΙΟ ΣΜ. ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ
1
ράξα
Patch
2
Panel
Πξίδεο
3
Γηπιέο
Πιαζηηθά
4
Καλάιηα
Utp Cat
5
5e
θαιώδην
KTΗΡΙΟ Μ-846/Υ.Δ.
Patch
1
Panel
Πξίδεο
2
Γηπιέο
Utp Cat
3
5e
θαιώδην

TIMH
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΟΤ/ΣΔΜ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
ΜΔΣΡΗΗ ΜΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ

11 κέηξα
Σνπνζέηεζε
θαη
πηζηνπνίεζε
γηα θάζε πξίδα

1 ηεκ.
6 ηεκ.

ηδεξέληα κνλή
24αξηα cat 5e
Central
Legrand
cat 5e

15 κέηξα

Λεπθά

200 κέηξα

Goobay γθξη
κνλόθισλν

1 ηεκ.
12 ηεκ.
500 κέηξα
./.

Σνπνζέηεζε
θαη
πηζηνπνίεζε
γηα θάζε πξίδα

24αξηα cat 5e
Central
Legrand
cat 5e
Goobay γθξη
κνλόθισλν
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ΚΣΗΡΙΟ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΠΔΡΒΟΛΙΣΑ
Patch
24αξηα cat 5e
Σνπνζέηεζε
1 ηεκ.
1
Panel
Central
θαη
πηζηνπνίεζε
Πξίδεο
Legrand
2
12 ηεκ.
γηα θάζε πξίδα cat 5e
Γηπιέο
Utp Cat
Goobay γθξη
3
5e
400 κέηξα
κνλόθισλν
θαιώδην
ΚΣΗΡΙΟ Μ-601/ΣΡΑΣΩΝΙΜΟ
Patch
24αξηα cat 5e
Σνπνζέηεζε
1 ηεκ.
1
Panel
Central
θαη
πηζηνπνίεζε
Πξίδεο
Legrand
2
12 ηεκ.
γηα θάζε πξίδα cat 5e
Γηπιέο
Utp Cat
Goobay γθξη
3
5e
500 κέηξα
κνλόθισλν
θαιώδην
Πιαζηηθά
4
15 κέηξα
Λεπθά
Καλάιηα
ΚΣΗΡΙΟ Μ-716/Υ.Δ.
Patch
24αξηα cat 5e
Σνπνζέηεζε
1
3 ηεκ.
Panel
Central
θαη
πηζηνπνίεζε
Πξίδεο
Legrand
2
8 ηεκ.
γηα θάζε πξίδα cat 5e
Γηπιέο
Utp Cat
Goobay γθξη
3
5e
300 κέηξα
κνλόθισλν
θαιώδην
Πιαζηηθά
4
15 κέηξα
Λεπθά
Καλάιηα
Λνηπόο εμνπιηζκόο θαη εξγαζία ηα νπνία ζα απαηηεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, κηθξά αλαιώζηκα θαη απξόβιεπηεο εξγαζίεο θαη αγνξά πιηθώλ.
β. Ο παξαπάλσ πίλαθαο πιηθώλ είλαη ελδεηθηηθόο.
3. Υρόνος απόκριζης για καλή λειηοσργία ενός (1) έηοσς από ηην παράδοζη
ηοσ έργοσ.
3.1 Οη απαηηνύκελνη ρξόλνη απόθξηζεο, είλαη απηνί πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαη αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ελόο (1) έηνπο, σο
εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο:
Υξόλνο ηειεθσληθήο
απόθξηζεο ζε ώξεο

1

Υξόλνο απόθξηζεο
κε αληαιιαθηηθό ή
εθεδξηθό εμνπιηζκό
ζε ώξεο
24

Υξόλνο απνθαηάζηαζεο
βιάβεο ζε ώξεο

32

3.2
Οη ρξόλνη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα αθνξνύλ όιεο ηηο εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο θαη ηνπ έηνπο ρσξίο εμαίξεζε.
./.
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Οη ηειεθσληθέο θιήζεηο πξνο ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ αλαδόρνπ ζα
κπνξνύλ
λα
γίλνληαη κεηαμύ ησλ σξώλ 7:00 θαη 23:00 (όιεο ηηο εκέξεο ηηο
βδνκάδαο θαη γηα όιν ην έηνο). Σν σξάξην επίζθεςεο ηνπ ηερληθνύ ζηνπο ρώξνπο
ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, ζα είλαη κεηαμύ ησλ σξώλ 7:30 θαη 15:00, εθηόο
ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ ζα κπνξεί θαηόπηλ ζπλελλόεζεο λα επεθηαζεί κέρξη θαη
ηηο 23:00.
3.3

ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ



Ο ρξόλνο ηειεθσληθήο απόθξηζεο, είλαη ν ρξόλνο ζε ώξεο, πνπ κεζνιαβεί
κεηαμύ κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο κέρξη ηελ ηειεθσληθή απάληεζε από
πηζηνπνηεκέλν ηερληθό.



Ο ρξόλνο απόθξηζεο κε αληαιιαθηηθό ή εθεδξηθό εμνπιηζκό, είλαη ν ρξόλνο
ζε ώξεο, πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο κέρξη ηελ
επίζθεςε πηζηνπνηεκέλνπ ηερληθνύ ζηα γξαθεία ηνπ ΠΒΚ κε αληαιιαθηηθό ή
εθεδξηθό εμνπιηζκό.



Υξόλνο απνθαηάζηαζεο, είλαη ν ρξόλνο ζε ώξεο, πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ
κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.

4. Δνδεικηικές Δικόνες Τλικών
Πρίζα διπλή legrand

Πλαζηικά κανάλια

τάρα Μονή

Patch Panel Central 24p

5. Διδικές Οδηγίες


Όιεο νη πξίδεο LEGRAND δηθηύνπ λα είλαη δηπιέο επηηνίρηεο κε εηδηθή
ππνδνρή ζήκαλζεο.



Με ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη πηζηνπνίεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
όισλ ησλ ζέζεσλ ηνπ δηθηύνπ, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ANSI/TIA/ΔΙΑ
TSB-67 θαη ANSI/TIA/EIA 568-Β θαη ε πηζηνπνίεζε ζα παξαδνζεί ζε
ειεθηξνληθή θαη έληππε ππνγεγξακκέλε κνξθή. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνπλ κε
θαηάιιειν όξγαλν πηζηνπνίεζεο αθξίβεηαο κέηξεζεο εηδηθά γηα θαηεγνξία
5e (κεηξήζεηο απόζβεζεο / attenuation, ΝΔΥΣ θ.ι.π.). Οη δηαζπλδέζεηο
(θεθαιέο) ηνπ νξγάλνπ πηζηνπνίεζεο γηα κεηξήζεηο ζπζηήκαηνο, ζα είλαη
./.
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γεληθήο ρξήζεο αλεμάξηεηα από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ησλ πιηθώλ ηήο
δνκεκέλεο θαισδίσζεο.


Η δηέιεπζε ηεο θαισδίσζεο ζα ηεξεί ηηο πξνβιεπόκελεο απνζηάζεηο από
ιπρλίεο θσηηζκνύ θαη πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο ηζρύνο όπσο νξίδνπλ ηα
πξόηππα ANSI/TIA/EIA 568-Β θαη EN 50174.



ηελ πιεπξά ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ηα θαιώδηα ηνπ νξηδόληηνπ δηθηύνπ
θαηαιήγνπλ ζε ηειεπηθνηλσληαθέο πξίδεο όπνπ θαη ηεξκαηίδνληαη πιήξσο.
ε θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα θαηαιήγεη από ηνλ θαηαλεκεηή έλα κνλνθόκκαην
θαιώδην UTP CAT5e 4 δεπγώλ ηνπ νπνίνπ ην κέγηζην κήθνο δελ ζα
μεπεξλά ηα 90 κέηξα ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα πξόηππα.



Γηα ηελ όδεπζε ησλ θαισδίσλ ζηνπο ππόγεηνπο ρώξνπο ησλ θηεξίσλ ή ζε
ςεπδνξνθέο ζα εγθαηαζηαζνύλ λέεο κεηαιιηθέο ζράξεο κε γαιβαληδέ
επίζηξσζε ζε όπνηα ζεκεία δελ ππάξρνπλ ήδε εγθαηεζηεκέλεο ή έρεη
μεπεξαζηεί ην άλσ όξην ρσξεηηθόηεηαο ησλ πθηζηακέλσλ. ηελ πεξίπησζε
ρξήζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηαιιηθώλ ζραξώλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά θαη
κόλν ρξήζε απηώλ πνπ πεξηέρνπλ αζζελή ξεύκαηα.



Οπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία, ή βιάβε ηεο ηειεθσληθήο θαισδίσζεο πνπ
νθείιεηαη ζε ιάζνο εγθαηάζηαζεο ή αζηνρία πιηθνύ θαη όρη ζε εμσγελείο
παξάγνληεο ή ζε θαθή ρξήζε από κεξηάο ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ζα
απνθαζίζηαηαη δσξεάλ ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ
Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο γηα δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο κεηά ηελ ηειηθή
παξάδνζε ηνπ έξγνπ.



Οπνηαδήπνηε ηπρόλ βιάβε – δεκηά πξνθιεζεί από ηηο εξγαζίεο ζε
νπνηαδήπνηε ππνδνκή ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο θαηά ηε δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζα απνθαζίζηαηαη άκεζα κε επζύλε θαη δαπάλε ηεο
εηαηξίαο.



Ο αξηζκόο πξηδώλ αλά Υώξν/Γσκάηην/Γηάδσκα δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί
(όρη ην γεληθό ζύλνιν όκσο).



Οη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ πξηλ ηελ θαηάζεζε
πξνζθνξάο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζέκαηνο, γηα επηηόπηα
εθηίκεζε ησλ θηεξίσλ ζηα νπνία ζα γίλεη εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ
δνκεκέλεο θαισδίσζεο.

6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Τπιγόο (ΓΒ) Πίθνπιαο Μηραήι, Σκρεο Α΄ΚΔ/ΓΣΗΓ/ΣΔΣΒ,
ηει: 2821026812.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα
Σκρεο Πξνκεζεηώλ

Σρεο (Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο
Γηεπζπληήο Γ΄ ΚΟΤ

