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ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
 

Σν Σκήκα Δδαθνινγίαο Αζελώλ, ηνπ Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ-ΓΖΜΖΣΡΑ 
ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, πνπ αζθνύλ εκπνξηθή 
δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν, ηε πξνκήζεηα ελόο θαζκαηνθσηόκεηξνπ UV/Vis 
θαη κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΑ. 
 
Γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θαζκαηνθσηόκεηξνπ UV/Vis ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη 
ελδηαθεξόκελεο εηαηξείεο ηα εμήο: 
 
Α. ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

1. λα παξέρεη έγγξαθό ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο (εηαηξεία, ρώξα 
θαηαζθεπήο)   

2. λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ISO 9001 ε εηαηξεία πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά 
θαζώο θαη ν νίθνο θαηαζθεπήο ηεο ζπζθεπήο 

3. λα παξέρεη ζύληνκν εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο, ηερληθά θπιιάδηα θαη πιήξε ηερληθή 
πεξηγξαθή. Λίζηα ησλ πξνεγθαηεζηεκέλσλ (πξνγξακκαηηζκέλσλ) κεζόδσλ ζην 
Φαζκαηόκεηξν   

4. λα παξέρεηαη εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ιεηηνπξγίαο θαη 
ηειηθόο έιεγρνο. 

5. λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή γιώζζα ηα δειηία δεδνκέλσλ 
Αζθαιείαο (ΜSDS) όισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θσηνκεηξηθώλ ηεζη 

6. λα έρεη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα (10) ρξόληα ηνπιάρηζηνλ 
7. λα παξέρεηαη από ηελ εηαηξεία εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηώλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 
8. λα ππάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε ζηνλ ηνκέα ησλ εθαξκνγώλ (π.ρ. εδαθνινγηθέο 

αλαιύζεηο, compost, πδαηηθά – θπηηθά δείγκαηα) 
9. νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάςνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή 

απόξξηςεο θαη θύιιν ζπκκόξθσζεο. ην θύιιν απηό ζα αλαθέξνληαη κε 
ιεπηνκέξεηεο όιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 
πξνζθεξόκελεο ζπζθεπήο ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξνύζεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. Ο πξνζθέξσλ ζα απαληά αλαιπηηθά ζε θάζε παξάγξαθν κία πξνο 
κία κε ηελ ίδηα ζεηξά. Όπνηα πξνζθνξά παξνπζηάδεη απνθιίζεηο από ηηο δεηνύκελεο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα απνξξίπηεηαη. 

10. ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεη κε 15 παξαδείγκαηα δηαδηθαζηώλ αλάιπζεο 
(ληηξηθά, ακκσληαθά, ρισξνηόληα, Br & BO3

 - ,Cr III & Cr (VI), Βαξέα κέηαιια θαη 
ηρλνζηνηρεία (Ni, Cd, Pb, Αs, F - , SO4 -2,Si, Cu, Zn, Mn, Fe) ηελ ύπαξμε ηνπ 
εγρεηξηδίνπ ησλ δηαδηθαζηώλ αλάιπζεο ζηα ειιεληθά.  Ζ κε επηζήκαλζε απηώλ 
απνηειεί αηηία απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Αζήλα,      24.05.2016 
    

Α.Π.:  1241 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΓΑΦΟΫΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 1, 141 23, ΛΤΚΟΒΡΤΖ 
ΣΖΛ: 2102816974, 210 2832031, FAX: 210 2842129 
E-mail: sid_theo@otenet.gr, ssia@otenet.gr 
Πιεξνθνξίεο: Α. Κνθθηλέιε  
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11. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ όια ηα (πιήξε) 
εγρεηξίδηα ρξήζεο (Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο, Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ Αλάιπζεο θαη 
όζα πξόζζεηα εγρεηξίδηα δηαζέηεη ε ζπζθεπή   ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηα αγγιηθά θαη 
ζηα Διιεληθά). 

 
Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

UV/VIS Φαζκαηνθσηόκεηξν   
Σερλνινγία κέηξεζεο Φαζκαηνθσηόκεηξν κε ηερλνινγία δέζκεο αλαθνξάο 

Πεξηνρή κήθνπο  θύκαηνο 190 -1100 nm 

Σύπνο ιακπηήξα Παικηθόο ιακπηήξαο Ξέλνπ 

Λεηηνπξγίεο κέηξεζεο πγθέληξσζε, απνξξόθεζε, δηαπεξαηόηεηα, κέηξεζε ζε πνιιαπιά κήθε θύκαηνο, 
Φάζκαηα θαη θηλεηηθή ζηε ιεηηνπξγία ηεο απνξξόθεζεο ή δηαπεξαηόηεηαο 

Φαζκαηηθό εύξνο δέζκεο 4 nm 

Ανάλςζη μήκοςρ κύμαηορ 1nm (άξσζε 0.1 nm) 

Επαναλητημόηηηα μήκοςρ κύμαηορ  0.2 nm 

Ακπίβεια μήκοςρ κύμαηορ ± 1nm 

Διασεόμενο θυρ  0,1% Γηαπεξαηόηεηα ζηα 340 nm,   1% Γηαπεξαηόηεηα ζηα 198 nm 

Φυηομεηπικό εύπορ (πεπιοσή) ± 3.0 Αbs 

Ανάλςζη αποππόθηζηρ 0.001 Αbs 

Επαναλητημόηηηα  αποππόθηζηρ 0.003 Αbs ζε απνξξόθεζε 1 κεηαμύ 200 nm θαη 900 nm 

Ακπίβεια αποππόθηζηρ ηα 300 – 900 nm 

ε  Απνξξόθεζε 1-2 Abs ε απόθιηζε λα είλαη   0,005 Abs 

ε Απνξξόθεζε 2,5 Abs ε απόθιηζε λα είλαη   0,008 Abs 

Σάπυζη Διεύζεξε επηινγή εληόο ησλ νξίσλ  ηνπ εύξνπο κήθνπο θύκαηνο 

 

Οθόνη Έμππλε Οζόλε αθήο 

2-D Barcode (Σύζηημα ανάγνυζηρ/ ηαςη. 
Ημεπ. Λήξηρ) 

Αλαγλώξηζε 2-D Barcode γηα όια ηα ηεζη θηη ζε θπιηλδξηθέο θαη νξζνγώληεο 
θπςειίδεο. 

Σν Barcode πεξηέρεη δεδνκέλα παξηίδαο, ιήμεο θαη βαζκνλόκεζεο. Σα δεδνκέλα λα 
απνζεθεύνληαη κε θάζε κέηξεζε. 

Κςτελίδερ Κπιηλδξηθέο 16 mm, νξζνγώληεο 10/20/50 mm κε απηόκαηε αλαγλώξηζε ηεο 
αληίζηνηρεο θπςειίδαο από ην όξγαλν ρσξίο ηε ρξήζε πξνζαξκνγέα (adaptor) 

Υποδοσέαρ Κςτελίδυν Απνζπώκελνο,  γηα εύθνιν θαζάξηζκα 

Μέθοδοι Πεξηζζόηεξεο από 200 πξνεγθαηεζηεκέλνη  κέζνδνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε θηη ηεζη 
θπςειίδσλ θαη αληηδξαζηεξίσλ θαη δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ πιένλ ησλ 90 
κεζόδσλ από ην ρξήζηε. 

Εθαπμογέρ Έηνηκν ηεζη κέηξεζεο Αξζεληθνύ κε ρακειό όξην κέηξεζεο 1 ppb θαη θαδκίνπ κε όξην 2 
ppb. 

Να ππάξρεη εηδηθό θηη γηα ηε κέηξεζε ηνπ COD ζε εθάικπξα δείγκαηα 

Πποζηαζία από ηο θυρ ηος πεπιβάλλονηορ Σν όξγαλν λα δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο από ην θσο ηνπ πεξηβάιινληνο ώζηε λα 
είλαη  δπλαηή ε κέηξεζε κε αλνηθηό ην θαπάθη ηνπ ζαιάκνπ, 

Διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηηρ ανάλςζηρ Έιεγρνο νξγάλνπ θαη όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο (δηαδηθαζηώλ κέηξεζεο) κε ηε ρξήζε 
Πξνηύπσλ 

Λειηοςπγίερ Παπακολούθηζηρ Σν όξγαλν λα ππνζηεξίδεη ηνλ έιεγρν ηεο πηπέηηαο (ζσζηόο όγθνο δείγκαηνο) θαη ηνπ 
matrix 

(πεξηβάιινληνο) ηνπ δείγκαηνο 

Άμεζερ μεηπήζειρ Άκεζε πξόζβαζε ζηε κέηξεζε ηεο απνξξόθεζεο/δηαπεξαηόηεηαο, θηλεηηθήο θαη 

θάζκαηνο 

Ενημέπυζη λογιζμικού και μεθόδυν Δλεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη USB- stick 

Θύπερ επικοινυνίαρ Σνπιάρηζηνλ 2 ζύξεο USB, Ethernet: ζύλδεζε LAN 

Αποθήκεςζη ζηοισείυν Να έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε, ηε 
απνξξόθεζε/ δηαπεξαηόηεηα, ηα πνιιαπιά κήθε θύκαηνο , 

αξρεία κεζόδσλ θάζκαηνο θαη θηλεηηθήο 

Γλώζζερ πλοήγηζηρ Οπσζδήπνηε Αγγιηθά θαη Διιεληθά, επηπιένλ είλαη επηζπκεηέο. 

Καηηγοπία πποζηαζίαρ IP 31 γηα ηα νπηηθά θαη ειεθηξνληθά 

Απαιηήζειρ παποσήρ 100-230 V~/50-60 Hz 

Εγγύηζη 24 κήλεο 

 
 

Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ θαζκαηνθσηόκεηξνπ UV/Vis δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζό 
ησλ 9.100,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, ην νπνίν ζα θαιπθζεί ζηα πιαίζηα Π.Γ.Δ. ηεο 
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Δζληθήο πκκεηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE07-ENV-GR-000280 Prosodol ηνπ Σ.Δ.Α . Ζ 
πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ (κεηά από 
ζπλελλόεζε κε ην ινγηζηήξην) θαη ηελ πξνζθόκηζε λόκηκώλ δηθαηνινγεηηθώλ (αζθαιηζηηθή 
θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα). 
  
 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε θαη όηαλ 
νινθιεξσζνύλ όιεο νη δηαδηθαζίεο νθείιεη λα παξαδώζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό   
ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβώλ ηνπ ΣΔΑ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πιεξσζεί.  

 
Οη ελ ιόγσ πξνζθνξέο ζα ζπλνδεύνληαη από ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα 

πεξηέρεη κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά ε νπνία αλαιπηηθά ζα αλαγξάθεη ρσξηζηά ηελ θαζαξή 
ηηκή, ην Φ.Π.Α. θαη ζπλνιηθά ην θόζηνο,  ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ  γεληθώλ απαηηήζεσλ ηνπ 
θαζκαηνθσηόκεηξνπ UV/Vis ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 1-11 θαζώο θαη όιεο νη παξνύζεο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ππόδεηγκα 1).  
 

Οη πξνζθνξέο  ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη κε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Ηλζηηηνύην 
Δδαθνϋδαηηθώλ Πόξσλ Σκήκα Δδαθνινγίαο Αζελώλ /Γξακκαηεία κε ηελ έλδεημε " 
Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θαζκαηνθσηόκεηξνπ UV/Vis ". 

 
Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο κόλν ζηε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Δδαθνινγίαο 

Αζελώλ (νθ. Βεληδέινπ 1, 14123 Λπθόβξπζε) θαη κέρξη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο από 
ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ (www.nagref.gr), ζηα 
γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην Γήκν Λπθόβξπζεο-Πεύθεο ήηνη κέρξη θαη ηελ  Σξίηε 7 
Ινπλίνπ 2016 θαη ώξα 12.00κ.κ. Ζ απνζθξάγηζε θαη ε ππνγξαθή ησλ παξαζηαηηθώλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ''δεκόζηα'' από ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ-Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ-
Μηζζώζεσλ θαη Αμηόινγεο πξνζθνξώλ ηνπ Σκήκαηνο Δδαθνινγίαο Αζελώλ ηελ Σξίηε 7 
Ινπλίνπ 2016 θαη ώξα 12.00κ.κ. 

 
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ε δηεπθξίλεζε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Σ.Τ. ηνπ εξγαζηεξίνπ  

Ν. Ληαθνπνύινπ (Σει. 210.2816974, 210.2832031, 210.2827202, εζση. 330) ή κε ηε 
γξακκαηεία, θα Κνθθηλέιε Αηθ., από 08:00-14:30. 

 
 
                                                                                                
 
                                                                                   Ο  Γηεπζπληήο  
 
 
                                                             Γξ . Θενραξόπνπινο 
                                                               Σαθηηθόο Δξεπλεηήο 
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Τπόδεηγκα ηερληθήο πξνζθνξάο 

 
 
  Πξνο: Σκήκα Δδαθνινγίαο Αζελώλ, γηα ηνλ δηαγσληζκό «θαζκαηνθσηόκεηξνπ 

UV/Vis» 
(. Βεληδέινπ 1, Λπθόβξπζε) 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 
Ο/Ζ (όλνκα)                          : 
Δπώλπκν                               : 
Όλνκα & επώλπκν παηέξα    : 
Όλνκα & επώλπκν κεηέξαο   : 
Ζκεξνκελία γέλλεζεο            : 
Σόπνο γέλλεζεο                     : 
Σόπνο θαηνηθίαο                    : 
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο : 
 
 
Γηα ην θαζκαηνθσηόκεηξν πξνηείλνληαη νη παξνύζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  
 

UV/VIS Φαζκαηνθσηόκεηξν   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
Σερλνινγία κέηξεζεο Φαζκαηνθσηόκεηξν κε ηερλνινγία δέζκεο αλαθνξάο  
Πεξηνρή κήθνπο  θύκαηνο 190 -1100 nm  
Σύπνο ιακπηήξα Παικηθόο ιακπηήξαο Ξέλνπ  
Λεηηνπξγίεο κέηξεζεο πγθέληξσζε, απνξξόθεζε, δηαπεξαηόηεηα, κέηξεζε ζε 

πνιιαπιά κήθε θύκαηνο, Φάζκαηα θαη θηλεηηθή ζηε ιεηηνπξγία 
ηεο απνξξόθεζεο ή δηαπεξαηόηεηαο 

 

Φαζκαηηθό εύξνο δέζκεο 4 nm  

Ανάλςζη μήκοςρ κύμαηορ 1nm (άξσζε 0.1 nm)  

Επαναλητημόηηηα μήκοςρ κύμαηορ  0.2 nm  

Ακπίβεια μήκοςρ κύμαηορ ± 1nm  

Διασεόμενο θυρ  0,1% Γηαπεξαηόηεηα ζηα 340 nm,   1% Γηαπεξαηόηεηα ζηα 
198 nm 

 

Φυηομεηπικό εύπορ (πεπιοσή) ± 3.0 Αbs  

Ανάλςζη αποππόθηζηρ 0.001 Αbs  

Επαναλητημόηηηα  αποππόθηζηρ 0.003 Αbs ζε απνξξόθεζε 1 κεηαμύ 200 nm θαη 900 nm  

Ακπίβεια αποππόθηζηρ ηα 300 – 900 nm 

ε  Απνξξόθεζε 1-2 Abs ε απόθιηζε λα είλαη   0,005 Abs 

ε Απνξξόθεζε 2,5 Abs ε απόθιηζε λα είλαη   0,008 Abs 

 

Σάπυζη Διεύζεξε επηινγή εληόο ησλ νξίσλ  ηνπ εύξνπο κήθνπο 
θύκαηνο 

 

 

Οθόνη Έμππλε Οζόλε αθήο  

2-D Barcode (Σύζηημα ανάγνυζηρ/ ηαςη. 
Ημεπ. Λήξηρ) 

Αλαγλώξηζε 2-D Barcode γηα όια ηα ηεζη θηη ζε θπιηλδξηθέο θαη 
νξζνγώληεο θπςειίδεο. 

Σν Barcode πεξηέρεη δεδνκέλα παξηίδαο, ιήμεο θαη 
βαζκνλόκεζεο. Σα δεδνκέλα λα απνζεθεύνληαη κε θάζε 
κέηξεζε. 

 

Κςτελίδερ Κπιηλδξηθέο 16 mm, νξζνγώληεο 10/20/50 mm κε απηόκαηε 
αλαγλώξηζε ηεο αληίζηνηρεο θπςειίδαο από ην όξγαλν 
ρσξίο ηε ρξήζε πξνζαξκνγέα (adaptor) 

 

Υποδοσέαρ Κςτελίδυν Απνζπώκελνο,  γηα εύθνιν θαζάξηζκα  

Μέθοδοι Πεξηζζόηεξεο από 200 πξνεγθαηεζηεκέλνη  κέζνδνη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή κε θηη ηεζη θπςειίδσλ θαη αληηδξαζηεξίσλ θαη 
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δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ πιένλ ησλ 90 κεζόδσλ από ην 
ρξήζηε. 

Εθαπμογέρ Έηνηκν ηεζη κέηξεζεο Αξζεληθνύ κε ρακειό όξην κέηξεζεο 1 
ppb θαη θαδκίνπ κε όξην 2 ppb. 

Να ππάξρεη εηδηθό θηη γηα ηε κέηξεζε ηνπ COD ζε εθάικπξα 
δείγκαηα 

 

Πποζηαζία από ηο θυρ ηος πεπιβάλλονηορ Σν όξγαλν λα δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο από ην θσο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ώζηε λα είλαη  δπλαηή ε κέηξεζε κε αλνηθηό ην 
θαπάθη ηνπ ζαιάκνπ, 

 

Διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηηρ ανάλςζηρ Έιεγρνο νξγάλνπ θαη όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο (δηαδηθαζηώλ 
κέηξεζεο) κε ηε ρξήζε Πξνηύπσλ 

 

Λειηοςπγίερ Παπακολούθηζηρ Σν όξγαλν λα ππνζηεξίδεη ηνλ έιεγρν ηεο πηπέηηαο (ζσζηόο 
όγθνο δείγκαηνο) θαη ηνπ matrix 

(πεξηβάιινληνο) ηνπ δείγκαηνο 

 

Άμεζερ μεηπήζειρ Άκεζε πξόζβαζε ζηε κέηξεζε ηεο 
απνξξόθεζεο/δηαπεξαηόηεηαο, θηλεηηθήο θαη 

θάζκαηνο 

 

Ενημέπυζη λογιζμικού και μεθόδυν Δλεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη USB- stick  

Θύπερ επικοινυνίαρ Σνπιάρηζηνλ 2 ζύξεο USB, Ethernet: ζύλδεζε LAN  

Αποθήκεςζη ζηοισείυν Να έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ 
γηα ηελ ζπγθέληξσζε, ηε απνξξόθεζε/ δηαπεξαηόηεηα, ηα 
πνιιαπιά κήθε θύκαηνο , 

αξρεία κεζόδσλ θάζκαηνο θαη θηλεηηθήο 

 

Γλώζζερ πλοήγηζηρ Οπσζδήπνηε Αγγιηθά θαη Διιεληθά, επηπιένλ είλαη 
επηζπκεηέο. 

 

Καηηγοπία πποζηαζίαρ IP 31 γηα ηα νπηηθά θαη ειεθηξνληθά  

Απαιηήζειρ παποσήρ 100-230 V~/50-60 Hz  

Εγγύηζη 24 κήλεο  
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