
 

Σελίδα 1 από 3 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Κ.Ψ.Υ.           
 
1) Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, πλήρως ηλεκτρονικό, τεχνολογίας VOIP/ 

ISDN/PSTN  με υποστήριξη 6 εξωτερικών γραμμών και 32 εσωτερικών 
κυκλωμάτων για σύνδεση απλών και ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών. 

2) Υποστήριξη IP συσκευών 
3) Υποστήριξη VoIP/SIP Trunks για σύνδεση VoIP γραμμών τηλεφωνίας. 
4) Υποστήριξη αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών. 
5) Υποστήριξη αναλογικών εξωτερικών γραμμών χωρίς πρόσθετη εξωτερική 

συσκευή (ελάχιστες 6). 
6) Σε όλες τις πόρτες του με υποστήριξη αναγνώρισης κλήσης σε όλες τις 

συσκευές.  
7) Προαπάντηση κλήσεων.  
8) Μουσική στην αναμονή. 
9) Να έχει δυνατότητα Smartphone εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα 

υποδομή WiFi του κτιρίου, για να έχουμε ασύρματη επικοινωνία. 
10) Αποτελούμενο από το κυρίως τηλεφωνικό κέντρο, την κεντρική συσκευή, 

το ερμάριο τοποθέτησης των διαφόρων συσκευών και καλωδίων, με τα 
υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης. 

11) Μικτονόμηση των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων του τηλεφωνικού 
κέντρου. 

12) Προγραμματισμό, έλεγχο και δοκιμές και παράδοση πλήρως 
εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία.  

13) Να έχει σύστημα συσσωρευτών που θα παρέχουν αυτονομία τουλάχιστον 
τέσσερις (4) ώρες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

14) Να περιλαμβάνει ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή εφοδιασμένη με οθόνη 
LCD και ειδικά προγραμματιζόμενα πλήκτρα άμεσης επιλογής και πλήκτρα 
ειδικών λειτουργιών όπως ανοιχτή συνομιλία – μεταφορά κλήσης – φραγή 
κλήσης και λειτουργία συνδιάσκεψης, αυξομείωσης της έντασης ήχου και 
αναγνώριση κλήσης.  

15) Να προσφέρεται  εγγύηση 2 (δύο) τουλάχιστον ετών καλής λειτουργίας για 
όλα τα εξαρτήματα του τηλεφωνικού κέντρου.  

16) Επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη 
17) Να μπορεί να δεχθεί: 

 Φωνητικό ταχυδρομείο 15/120 ωρών 

 Μέχρι 3 Primary ISDN 

 
Προϋπολογισμός Α: 2000€+φπα 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 

Κ.Ψ.Υ   

 
Στο κτήριο προβλέπεται εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για τις ανάγκες 
επικοινωνίας φωνής και δεδομένων, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης 
υποστήριξη οποιουδήποτε συστήματος Η/Υ εγκατασταθεί καθώς και του 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 
Η εγκατάσταση τηλεφώνων/data του κτιρίου περιλαμβάνει: 
 Ένα κεντρικό κατανεμητή τηλεφώνων / data (Κ.Κ.Τ.) (Ισόγειο) 

 Ένα κατανεμητή τηλεφώνων / data (1ος όροφος) 



 

Σελίδα 2 από 3 

 

 Τις πρίζες τηλεφώνων / data 
 Τα δίκτυα διασύνδεσης των παραπάνω 
 Όλα τα παθητικά στοιχεία του δικτύου, δηλ. καλώδια, patch cords.patch 

panels, πρίζες κ.λ.π. θα είναι Cat5e  των προδιαγραφών ΕΙΑ/ΤΙΑ 568—Β 
 
1. Η εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση της εγκατάστασης να έχει 

τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης και 
να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα αντίστοιχο έργο το οποίο θα 
αποδεικνύεται  

2. Το σύστημα της δομημένης καλωδίωσης θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως 
τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007, ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1/Α1:2009, ΕΛΟΤ 
EN 50173-99-1:2007, ISO/IEC 11801:2002 και τις προσθήκες του (ή τα 
αντίστοιχα αμερικάνικα πρότυπα ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Β και τις προσθήκες 
του,) και να χρησιμοποιεί καλώδιο αθωράκιστου συνεστραμμένου ζεύγους 
U/UTP (category 5e) και παθητικό εξοπλισμό κλάσης  ώστε όλο το 
σύστημα της δομημένης καλωδίωσης να είναι ιδίας κλάσης Θα υλοποιηθεί 
η αρχιτεκτονική δομημένης «ανοικτής» καλωδίωσης με βάση την τοπολογία 
αστέρα 

3. Ο Κεντρικός Κατανεμητής του κτιρίου στο ισόγειο θα είναι τύπου RACK 19”  
επίτοιχος  15U και θα αποτελείται από: 

 Το κιβώτιο του κατανεμητή με γυάλινη πόρτα  και κλειδαριά. 

 Τα patch panels του οριζόντιου δικτύου  τηλεφώνων / data 
 Τα patch panels του τηλεφωνικού κέντρου 
 Διαθέσιμο χώρο για ενεργό εξοπλισμό δικτύου data 

4. Ο κατανεμητής 1ου ορόφου θα είναι τύπου RACK 19” επίτοιχος  9U οπου θα 
καταλήξει το οριζόντιο δίκτυο του 1ου ορόφου. Θα  υπάρχει κάθετη ζεύξη 
των δυο κατανεμητών  με τουλάχιστον 2 ζευγών UTP (cat 5e) και ενός 
τηλεφωνικού καλωδίου UTP 25 ζευγών 

5. Για την οριζόντια καλωδίωση θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο αθωράκιστου 
συνεστραμμένου ζεύγους U/UTP, κατηγορίας CAT5Ε, 4 ζευγών, σύμφωνα 
με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια στα δημόσια κτίρια, που θα 
συνδέει της τηλεπικοινωνιακές πρίζες με τον κατανεμητή ορόφου. Τα 
καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τα 
πρότυπα ISO/IEC 11801:2002. Τα υλικά καλωδίωσης πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/95/EC   

6. Οδεύσεις με πλαστικά κανάλια διανομής λευκού χρώματος κλειστού τύπου 
(με ανοιγόμενο καπάκι) κατάλληλου για εγκαταστάσεις εσωτερικών χώρων. 

7. Τα πλαστικά κανάλια που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να στερεώνονται 
στον τοίχο με κατάλληλα ούπα και βίδες γαλβανιζέ, τα οποία απαιτείται να 
τοποθετούνται με μέγιστο βήμα της (1) μέτρου. Στα σημεία που χρειάζεται 
αλλαγή της κατεύθυνσης ή διακλάδωσης των καναλιών για να μην 
υπάρχουν αλλοιώσεις στην εγκατάσταση των γραμμών μεταφοράς 
(καλωδίων), κυρίως στην απαιτούμενη ακτίνα καμπυλότητας απαιτείται να 
εγκατασταθούν κατάλληλα εξαρτήματα. 

8. Τα πλαστικά κανάλια θα πρέπει να έχουν σήμανση εξωτερικά που να 
υποδεικνύει ότι αφορούν καλωδιακή υποδομή δικτύου υπολογιστών. 

9. Στις θέσεις εργασίας (30) θα εγκατασταθούν πρίζες Rj45 Category 5e 
διπλή  (2χ8 επαφών) με κλείστρο ασφαλείας Θα τοποθετηθούν επιτοιχια σε 
πλαστικό κουτί ή πάνω στο κανάλι, όπου θα καταλήγουν τα 2 UTP καλώδια 
Cat 5e. 



 

Σελίδα 3 από 3 

 

10. Κατά την ολοκλήρωση του δικτύου θα γίνει πιστοποίηση της κάθε θέσης   
εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα με Cable Analyzer για κατηγορία 
5e και θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα αποτελέσματα 

    Σε περίπτωση που παρουσιασθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στις μετρήσεις 
θα αντικατασταθούν τα υλικά που ευθύνονονται γι΄ αυτό. 

    Το έργο θα παραδοθεί με την ολοκλήρωση των μετρήσεων.  
 
Προϋπολογισμός Β: 5200€+φπα 
Προϋπολογισμός Α+Β: 7200€+φπα 
 
                                                                                      
                                                                                
 
 


