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1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω υλικών και 
ανταλλακτικών εξοπλισμού ασφαλείας με τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανά χώρο εγκατάστασης: 

 

1.1 Τεχνικό αντικείμενο 

Προκειμένου να ελέγχονται οι παρακάτω χώροι δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου 
προτείνεται η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας με τρόπο ούτως ώστε το κέντρο ελέγχου Λιμένα ISPS 
(μέσω των εφαρμογών AXXON NEXT που ήδη υπάρχουν εγκατεστημένες) να έχει σε πραγματικό χρόνο 
τόσο το συμβάν όσο και την εικόνα . 

Οι χώροι είναι οι εξής : 

• Δεξαμενή Ο.Λ.Η 

• Αντλιοστάσιο  Ο.Λ.Η 

• Δεξαμενή επιβατικού σταθμού 

• Φυλάκιο προβλήτας 6 (Καρνάγιο) 

• Κεντρική είσοδος Λιμένα.  

Η διαχείριση των συμβάντων θα γίνεται μεσώ του προσωπικού ελέγχου με αναφορές συμβάντων και 
ενημέρωση των αρμοδίων ανά περίπτωση.  

Πέραν του κέντρου ελέγχου του ΟΛΗ θα υπάρχει υποστήριξη από εξωτερικό κέντρο εποπτείας σημάτων 
και εικόνας. 

Η φιλοσοφία των συστημάτων εγκατάστασης θα πρέπει να είναι με τεχνολογία ανοιχτής αρχιτεκτονικής 
με απαραίτητη προϋπόθεση την αρμονική λειτουργία με τα υφιστάμενα συστήματα του ΟΛΗ . 

 

1.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

• Να είναι απλός, εύχρηστος και λειτουργικός στην ελληνική γλώσσα. 
• Να διαθέτει 8 ζώνες με δυνατότητα επέκτασης σε 64. 
• Οι λειτουργίες Downloading, όπλιση αφόπλιση μέσω DL και χειρισμός του 

συστήματος να είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένες και να μην μπορούν να 
ενεργοποιηθούν από τον τεχνικό με τη διαδικασία Downloading, αλλά μόνο από 
το πληκτρολόγιο της μονάδας. 

• Να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού και ελέγχου, μέσω 
τηλεφώνου. 
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• Να έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό Switching, με έξοδο 13,8V DC / 1,5 A κατ’ 
ελάχιστο.  

• Όλα τα περιφερειακά του να είναι Plug & Play.  
• Να έχει δυνατότητα προγραμματιζόμενος χρόνος εισόδου σε κάθε ζώνη 

ξεχωριστά. 
• Να διαθέτει 18 συνολικά προγραμματιζόμενες εξόδους (PGM). 
• Η όπλιση και η αφόπλιση του συστήματος να μπορεί να γίνει μέσω του 

πληκτρολογίου της μονάδας, με την εισαγωγή οποιουδήποτε σωστού κωδικού η 
με τη χρήση της κάρτας προσέγγισης. 

• Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου οπλισμού – αφοπλισμού σε 
προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, μέσα από τον ενσωματωμένο 
προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη. 

• Η ρύθμιση χειμερινής –θερινής ώρας να γίνεται αυτόματα 
• Να υπάρχουν 90 τουλάχιστον κωδικοί για τους χρήστες της μονάδας, που 

μπορούν να αποτελούνται από 4, 5 ή 6 ψηφία. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 
στην ίδια εγκατάσταση, κωδικοί τεσσάρων, πέντε και έξι ψηφίων. 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

• Να διαθέτει ενσωματωμένο reader τύπου proximity. 
• Τα πληκτρολόγια του συστήματος να προγραμματίζονται ώστε να κλειδώνουν 

αυτόματα, όταν περάσει κάποιος χρόνος χωρίς να χρησιμοποιούνται. 
• Τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης να λειτουργούν ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο 

είναι κλειδωμένο. 
• Σε κάθε πληκτρολόγιο,  να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του 

αριθμό των λανθασμένων προσπαθειών, μετά από τις οποίες το πληκτρολόγιο 
θα απενεργοποιείται. 

• Έλεγχος του φωτισμού του πληκτρολογίου: Ο φωτισμός των πλήκτρων και της 
οθόνης των πληκτρολογίων μπορεί να προγραμματισθεί, ανεξάρτητα σε κάθε 
πληκτρολόγιο,  

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΛΙΣΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ 

• Γωνία κλίσης -περιστροφής 5ο-45οαπο το σημείο ηρεμίας 

• Επιφάνεια ανίχνευσης θορύβων 1,5m ακτίνα από τον ανιχνευτή 

• Έξοδος συναγερμού Solid Stade Relay με N.C (16Ω στα 50Ma) 

• Κατανάλωση σε ηρεμία 20-22Ma 

• Κατανάλωση σε alarm 26Ma 

• Τάση λειτουργίας 11-14V DC 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

• Τεχνολογίας PIR & MICRO 

• Κάλυψη έως 15 μέτρα με άνοιγμα 90 μοίρες 

• Μνήμη τύπου συναγερμού 

• Ενσωματωμένο tamper προστασίας 

• Ρύθμισης ΕΙ - AND 

• Προστασία από παλλόμενο φωτισμό 

• Επιλογή κατάργησης του μικροκυματικού ανιχνευτή 

• Φακός με 18 ζώνες και κάθετη ζώνη 
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Τεχνολογίας 1 PIR & 1MICRO 2,4GHz 

• Κάλυψη έως 8m 

• Λειτουργία antimasking 

• Προστασία IP 55 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ 

• Τάση τροφοδοσίας 9-30 VDC (ονομαστική 12/24 VDC) 

• Προστατευόμενη περιοχή έως 120m2 (σύμφωνα με το EN54) 

• Έξοδος σε κατάσταση συναγερμού στο τερματικό RI 20mA (μέγιστο) / - 3.3V 

• Βαθμός προστασίας IP 30 

• Περιοχή λειτουργικών θερμοκρασιών -10 / + 60 ° C 

• Σχετική αντίσταση στην υγρασία (93 ± 3)% στους 40 ° C 

ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

• Ακουστική ισχύς 116db /1m 

• Φλάς αναλαμπών 

• Τάμπερ προστασίας 

• Κατανάλωση 80Ma 

ΚΑΜΕΡΕΣ 

• IP PoE  

• 1920X1080 

• ROM 128Mb 

• RAM 512Mb 

• Min Illumination 0,0015Lux 

• S/N Ratio 56Db 

• Illumination Distance 30m 

• Lens 2,8mm 

• Perimeter protection Tripwire, Intrusion, (Recognition vehicle and people)  

• Video Compression H.264, H.265, H.264H, H.264B 

• Video Frame 25fps 

• 3 Streams 

• Privacy Masking (4 arias) 

• Built in microphone 

• ALARM: No SD Card, SD Card is full, SD Card error, Network disconnect, Ip 

conflict, Illegal access, Voltage detection, Security exception, Motion detection, 

Video tampering, Scene changing, Tripwire, Intrusion. 

• Network RJ-45 (10/100 BaseT) 

• Storage FTP, SFTP, Micro SD Card (256Gb) 

• Audio in 1 

• Audio out 1 

• Alarm in 1 

• Alarm out 1 

• IP67 

• Metal Case 



          Σελ.4 / 5 

LINK 

• 10/100/1000 Ethernet port 

• 8Watt power consumption 

• Gain 198Dbi 

• Wind survivability 125Mph(200Km/h) 

• Dual linear polarization 

• RoHS /FCC/CE 

UPS 

Είσοδοι 

• Τάση λειτουργίας 220-240V 
• Ανοχή τάσης λειτουργίας 162-290V 
• Συχνότητα 50/60 Hz (Αυτόματη επιλογή) 
• Ανοχή συχνότητας ±5% 

Έξοδοι 

• Τάση λειτουργίας 220V/230V/240V  
• Συχνότητα 50/60 Hz (Αυτόματη επιλογή) 
• Κυματομορφή Ημιτονοειδής 

ΓΕΝΙΚΑ 

• Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 4-6ώρες 
• Θύρες RS 485/USB 
• Αντικατάσταση μπαταριών χωρίς απενεργοποίηση εξοπλισμού και διακοπής 

φορτίου 
• Ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος 
• Αυτόματη επανεκκίνηση με την αποκατάσταση παροχής ρεύματος έπειτα από 

αποφόρτιση των μπαταριών 

PoE SWITCH 8 Ports 

• Down Stream Ports 8*10/100Base -Tx PoE RJ45 

• Uplink Ports 1*1000Base-X SFP/ 1*10/100/1000Base -T RJ45 Port 

• Protocols IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, EEE802.3 X 

• Switching Capacity 5,6Gbps 

• CCTV MODE: 

1. Realize VLAN:  1～8 downlink PoE ports communicate with uplink ports only 

2. Extend the POE Ports transmission distance up to 250m (Max distance will depend 

on the camera       and cable), but the downlink bandwidth only 10Mbps 

3. PoE watchdog (Detect POE device when it is frozen, reboot automatically) 

• PoE Budget 240Watts Max 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ 

 (Άδειες χρήσης υφιστάμενου λογισμικού ΑΧΧΟΝ ΝΕΧΤ) 
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PC SERVER  

• INTEL Core i7 6700 

• 3.4GHz 

• 6th GEN 

• RAM 8GB 

• SSD 256 

• INTEL Graphic card 

• Windows 10 

• 4TB HDD PURLE 


