
Παράρτημα I-Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΗ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ CBRN-E ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΩΝΗΣ 

 
1. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η προστασία των ομάδων ανταπόκρισης CBRN-e 

περιστατικών, κατά την διάρκεια της επιχείρησης τους, με ειδικά μέσα προστασίας όπως αναπνευστική 

συσκευή ανοικτού κυκλώματος. 

2. ΤΕΧΝΙΚA XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. Η αναπνευστική συσκευή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα παρακάτω: 

2.1.1. Ευρωπαϊκή οδηγία (EU) 2016/425 σχετικά με εξοπλισμό ατομικής προστασίας.  
2.1.2. ΕΝ 136:1998 class 3, προσωπίδα ολοκλήρου προσώπου. 
 2.1.3. ΕΝ137:2006 Type 2, κατάλληλη για διασωστική χρήση και κατάλληλη για χρήση σε εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες. 
 2.1.4. ΕΝ 14593:2018, κατάλληλη για χρήση με εξωτερική παροχή αέρα.  
2.1.5. BS 8468-1 πρότυπο αναπνευστικής συσκευής κατάλληλης για περιβάλλον CBRN ή ισοδύναμο.  
2.1.6. Να είναι κατασκευασμένη από εργοστάσιο που διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001 ή ισοδύναμο.  
2.1.7. Να αποτελεί αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με αεροπνεύμονα πεπιεσμένου αέρα, ανοικτού 
κυκλώματος με προσωπίδα ολοκλήρου προσώπου. 
 2.1.8. Να απασφαλίζεται με εύκολο και γρήγορο τρόπο ώστε ο χρήστης να μπορεί να την αφαιρέσει σε 
περίπτωση κινδύνου. 
 2.1.9. Μέγιστο βάρος συστήματος αναπνευστικής συσκευής πέντε (5) kg περίπου (μη 
συμπεριλαμβανομένης της προσωπίδας και των φιαλών). 

 

2.2. Η προσφερόμενη συσκευή θα πρέπει να αποτελείται από:  

2.2.1. Την πλάτη και τους ιμάντες ανάρτησης, που θα πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένοι και 
κατασκευασμένοι από υλικά με μεγάλη αντοχή στην μηχανική καταπόνηση, στις χημικές ουσίες και 
στην φωτιά. Οι ιμάντες ανάρτησης να είναι ρυθμιζόμενοι, να προσαρμόζονται στους ώμους και στη 
μέση του χρήστη για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του χρήστη στα σημεία επαφής με το σώμα. 
Να παρέχουν άνεση και εργονομία στο χρήστη στο σημείο επαφής των ώμων και της μέσης. Οι ιμάντες 
της μέσης να σφίγγουν με κίνηση προς τα εμπρός, όχι στο πλάι. Το σύνολο του εν λόγω εξοπλισμού να 
αποτελείται από υλικά που να μην έχουν, κατά το δυνατόν, απορροφητική ιδιότητα (μολυσματικών 
παραγόντων) και να έχουν τη δυνατότητα πολλαπλών απολυμάνσεων, χωρίς να χάνουν τις ιδιότητές 
τους και την αντοχή τους. Η πλάτη της συσκευής με τα παρελκόμενα να φέρει υποχρεωτικά σειριακό 
αριθμό εντός του σώματος της (ετικέτα ή νέας γενιάς RFID μικροεπεξεργαστή). Επιπροσθέτως, να έχει 
τη δυνατότητα τοποθέτησης συστοιχίας δύο (2) φιαλών όγκου έως 9 lit.. 
 
2.2.2. Μειωτήρα πίεσης ο οποίος να  μειώνει την πίεση των 300 bar σε σταθερή μέση πίεση 5-10 bar 
περίπου και να έχει προσδόκιμο ζωής μέχρι την επόμενη συντήρηση όχι λιγότερο από δέκα (10) χρόνια 
(με κατάθεση βεβαίωσης κατασκευαστή ή να αναγράφεται στο επίσημο εγχειρίδιο χρήσης). Ο 
μειωτήρας της συσκευής να φέρει υποχρεωτικά σειριακό αριθμό εντός του σώματος του (εγχάρακτο).  
 



2.2.3. Μανόμετρο με σωλήνα υψηλής πίεσης. Το μανόμετρο, με κλίμακα 0-350 bar, να δείχνει την 
πίεση του εσωτερικού της φιάλης και συνεπώς την ποσότητα του περιεχομένου αέρα. Ο σωλήνας 
υψηλής πίεσης να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος ώστε να μην κρέμεται και δημιουργεί 
προβλήματα κατά την κίνηση του χρήστη, ενώ το μανόμετρο να βρίσκεται σε σημείο εύκολα 
προσβάσιμο και ορατό από το χρήστη κατά προτίμηση στο μέσο του αριστερού στήθους. Το μανόμετρο 
να διαθέτει ελαστικό κάλυμμα για την προστασία του από χτυπήματα. Εντός του μανομέτρου να είναι 
εγκατεστημένη η μηχανική σφυρίχτρα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης η οποία θα ενεργοποιείται 
στην περιοχή των 55±5 bar θα δίνει ηχητικό συναγερμό έντασης μεγαλύτερο ή ίσο από 90 dBA και 
φωτεινή ένδειξη του μανομέτρου. Η επιφάνεια του μανoμέτρου να είναι φωσφορίζουσα, με εύκολα 
ορατή την ένδειξη της πίεσης σε χαμηλό φωτισμό.  
2.2.4. Σωλήνα μέσης πίεσης η οποία θα ξεκινάει από το μειωτήρα πίεσης και θα καταλήγει σε 
ταχυσύνδεσμο τύπου CEJN, κατά προτίμηση 6mm, στο ύψος του στήθους στην δεξιά μεριά του χρήστη. 
Η σωλήνα μέσης πίεσης να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη ώστε να μην κρέμεται και δημιουργεί 
προβλήματα κατά την κίνηση του χρήστη. Εναλλακτικά, δεκτή γίνεται και η ικανότητα χρήσης μόνο μίας 
γραμμής σωλήνας (SLversion), ομοίως κατάλληλα προσαρμοσμένης, που καλύπτει τις συνδέσεις και τις 
προδιαγραφές όπως απαιτούνται στην προκείμενη παράγραφο καθώς και στην παράγραφο 2.2.3.  
2.2.5. Αεροπνεύμονα με σωλήνα μέσης πίεσης, να μειώνει τη μέση πίεση των 5-10 bar περίπου σε 
στατική θετική πίεση περίπου ±3 mbar εντός της προσωπίδας. Η σωλήνα μέσης πίεσης που φέρει ο 
αεροπνεύμονας να συνδέεται με τη σωλήνα μέσης πίεσης, που ξεκινάει από το μειωτήρα πίεσης, μέσω 
ταχυσύνδεσμου τύπου CEJN. Ο αεροπνεύμονας λόγω του ειδικού έργου της υπηρεσίας σε χώρους που 
μπορεί να επικρατούν χημικοί πολεμικοί παράγοντες, να φέρει ειδικό διάφραγμα από πολυμερές υλικό 
(μεμβράνη με αντοχή σε CWA-Χημικούς Πολεμικούς Παράγοντες) σύμφωνα με το πρότυπο BS 8468-1 ή 
NFPA:1981. Ο αεροπνεύμονας να φέρει υποχρεωτικά σειριακό αριθμό εντός του σώματος του 
(εγχάρακτο στο σώμα ή εκτυπωμένο ή νέας γενιάς RFID μικροεπεξεργαστή). 
2.2.6. Δευτερεύουσα σωλήνα μέσης πίεσης η οποία θα προέρχεται από τον μειωτήρα πίεσης και θα 
καταλήγει στην ζώνη μέσης της συσκευής ως αναμονή για σύνδεση δεύτερης βοηθητικής παροχής 
μέσω ταχυσύνδεσμου τύπου CEJN.  Η συνδεσμολογία θα περιλαμβάνει μια είσοδο μέσω 
ταχυσύνδεσμου (τύπου CEJN, Parker, Rectuse.g. passthroughair) για σύνδεση του χρήστη με εξωτερική 
παροχή αέρα (τρόλεϊ φορητό πεπιεσμένου αέρα) και μια έξοδο μέσω ταχυσύνδεσμου στον οποίο θα 
συνδέεται σωλήνα διάσωσης δεύτερου ατόμου. Επιπροσθέτως, να συμπεριλαμβάνονται συνολικά 
δέκα (10) κουκούλες διάσωσης ατόμου μαζί με ισάριθμους συνδετήριους σωλήνες ικανού μήκους (1,5-
2m περίπου), εντός κατάλληλων ισάριθμων θηκών μεταφοράς, οι οποίες να προσαρμόζονται εντός της 
ζώνης μέσης της συσκευής, αντίστοιχα. Το σύστημα εγκαίρου ηχητικής προειδοποίησης 
(δευτερεύουσα σφυρίχτρα) που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση πτώσης της πίεσης εξωτερικής 
παροχής αέρα μεταξύ 4-5 bar θα  δίνει ηχητικό συναγερμό έντασης μεγαλύτερο ή ίσο από 90 dBA 
εφόσον η σύνδεση με την εξωτερική παροχή αέρα έχει αποκοπεί. 
2.2.7. Προσωπίδα ολόκληρου προσώπου (χωρίς ενδοεπικοινωνία) θετικής πίεσης, με τουλάχιστο 
δύο (2) μεγέθη επιλογής. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ136:1998 κλάσης 3 τουλάχιστον. 
Το υλικό κατασκευής της να είναι ειδικό αντιαλλεργικό ελαστικό φιλικό προς το δέρμα και να διαθέτει 
σφράγιση πλήρους στεγανότητας. Η σύνδεσή της με τον αεροπνεύμονα να είναι κουμπωτή. Να 
διαθέτει ελαστικό κεφαλόδεμα πέντε σημείων με ιμάντα ανάρτησης. Η οματοθυρίδα να είναι 
πανοραμική με ευρεία περιφερειακή ορατότητα η οποία μετρούμενη σύμφωνα με το ΕΝ136:1998 να 
είναι τουλάχιστον 90% σε αναλογία με το φυσικό πεδίο όρασης. Να είναι κατασκευασμένη από 
polycarbonate και να έχει στην εξωτερική πλευρά επεξεργασία αντιχαρακτική (anti-scratch). Κάθε 
προσωπίδα θα παραδοθεί εντός κατάλληλης υφασμάτινης θήκης σκούρου χρώματος που θα κλείνει 
για την προστασία της από ρίπους, σκόνη κ.λ.π. και θα φέρει ιμάντα ανάρτησης. Η προσωπίδα να φέρει 
υποχρεωτικά σειριακό αριθμό στο σώμα της προσωπίδας ή της οματοθυρίδας (εγχάρακτη στο σώμα ή 
Barcode ετικέτα ή νέας γενιάς RFID μικροεπεξεργαστή).  



2.2.8. Προσωπίδα ολόκληρου προσώπου (με ενσωματωμένη ενδοεπικοινωνία) θετικής πίεσης, με 
τουλάχιστο δύο (2) μεγέθη επιλογής. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ136:1998 κλάσης 3 
τουλάχιστον. Το υλικό κατασκευής της να είναι ειδικό αντιαλλεργικό ελαστικό φιλικό προς το δέρμα και 
να διαθέτει σφράγιση πλήρους στεγανότητας. Η σύνδεσή της με τον αεροπνεύμονα να είναι κουμπωτή. 
Να διαθέτει ελαστικό κεφαλόδεμα πέντε σημείων με ιμάντα ανάρτησης. Η οματοθυρίδα να είναι 
πανοραμική με ευρεία περιφερειακή ορατότητα η οποία μετρούμενη σύμφωνα με το ΕΝ136:1998 να 
είναι τουλάχιστον 90% σε αναλογία με το φυσικό πεδίο όρασης. Να είναι κατασκευασμένη από 
polycarbonate και να έχει στην εξωτερική πλευρά επεξεργασία αντιχαρακτική (anti-scratch). Κάθε 
προσωπίδα θα παραδοθεί εντός κατάλληλης υφασμάτινης θήκης σκούρου χρώματος που θα κλείνει 
για την προστασία της από ρίπους, σκόνη κ.λ.π. και θα φέρει ιμάντα ανάρτησης. Η προσωπίδα να φέρει 
υποχρεωτικά σειριακό αριθμό στο σώμα της προσωπίδας ή της οματοθυρίδας (εγχάρακτη στο σώμα ή 
Barcode ετικέτα ή νέας γενιάς RFID μικροεπεξεργαστή). 
2.2.8.1. Επιπλέον, να υπάρχει η δυνατότητα στην προσωπίδα ολόκληρου προσώπου για ηλεκτρονική 
ενίσχυση της φωνής που να ενεργοποιείται με κομβίο κατά περίπτωση και επιθυμητή επιπρόσθετη 
λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης φωνής. Στην προσωπίδα να υπάρχει ενσωματωμένο μικρόφωνο 
και ένα (1) ή δύο (2) ενσωματωμένα ακουστικά εύκαμπτου τύπου τα οποία θα χρησιμοποιούνται για 
την επικοινωνία του χρήστη με το κέντρο διαβιβάσεων της υπηρεσίας του αλλά και με άλλους χρήστες 
ως σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας που φέρουν την ίδια προσωπίδα. Να υπάρχει δυνατότητα 
ομάδων ανά κανάλι, να μπορούν οι χρήστες να κάνουν ομάδες σε διαφορετικά κανάλια (το ελάχιστο 
πέντε).  
2.2.8.2. Το σύνολο του ηλεκτρονικού συστήματος της προσωπίδας να έχει τη δυνατότητα να 
προσθαφαιρείτε εύκολα με σκοπό η προσωπίδα ολόκληρου προσώπου να παραμένει λειτουργική 
ακόμα και εάν παρουσιαστεί βλάβη ή δυσλειτουργία στο ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να 
αφαιρεθεί. Η προσωπίδα ολόκληρου προσώπου να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης με 
πομποδέκτες διαφόρων τύπων του εμπορίου, οπωσδήποτε μέσω ενσύρματης καλωδίωσης και 
επιθυμητή επιπρόσθετη σύνδεση μέσω τεχνολογίας Bluetooth.  
2.2.8.3. Ο προμηθευτής στην περίπτωση της προσωπίδας ολόκληρου προσώπου με 
αυτόνομη/ενσωματωμένη ασύρματη ενδοεπικοινωνία υποχρεούται να συμπεριλάβει ισάριθμα 
καλώδια σύνδεσης της προσωπίδας με κατάλληλο εξοπλισμό  - εξάρτημα PTT (PushtoTalk) ή 
μικρομεγάφωνο (δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή). Οφείλει επίσης να 
προμηθεύσει ένα (1) καλώδιο σύνδεσης του συστήματος ενδοεπικοινωνίας της προσωπίδας με Η/Υ, 
μαζί με το αντίστοιχο λογισμικό.   

2.2.9. To Σύστημα ενδοεπικοινωνίας να έχει ισχύ εκπομπής που να προσδίδει τη δυνατότητα 
εκπομπής και λήψης σημάτων σε μικρή εμβέλεια, 100 μέτρα περίπου σε εξωτερικό χώρο (LoS – 
LineofSight). Να υπάρχει δυνατότητα ομάδων ανά κανάλι, να μπορούν οι χρήστες να κάνουν ομάδες σε 
διαφορετικά κανάλια (το ελάχιστο πέντε). 
2.2.10. Σε κάθε περίπτωση προσωπίδας (με ή χωρίς ενδοεπικοινωνία) να συνοδεύονται από 
μετατροπέα από κουμπωτή σε RD40 (βιδωτή). 
2.3. Οι προσωπίδες ολόκληρου προσώπου καθώς και το σύστημα ενδοεπικοινωνίας να πληρούν  

τουλάχιστο τα παρακάτω πρότυπα:   

2.3.1. EN 136 class 3 

2.3.2. ATEX II 2G ή ανώτερο 

2.3.3. CE 2004/108/EC (για τη προσωπίδα με ενσωματωμένο το σύστημα ενδοεπικοινωνίας) 

2.3.4. Protection class IP67 ή ανώτερο 

2.3.5. BS8468-1 ή NFPA: 1981. 

2.4. Κάθε σύστημα αναπνευστικής συσκευής να φέρει μία (1) φιάλη όγκου 9lit. τύπου 4 (NLL – 



NoLimitedLife). Κάθε φιάλη να είναι συνθετική, με ονομαστική πίεση λειτουργίας 300 bar. Επί της 

φιάλης να είναι τυπωμένα το όνομα κατασκευαστή, η ημερομηνία κατασκευής, ο αριθμός ταυτότητάς 

της, η πίεση λειτουργίας, το βάρος κενής φιάλης, σφραγίδα ελέγχου από αρμόδιο φορέα με 

ημερομηνία ελέγχου και ο όγκος της. Οι φιάλες να φέρουν κυλινδρικό σπείρωμα (όχι κωνικό) όπου θα 

συνδέεται το κλείστρο ενώ η στεγανοποίηση μεταξύ τους θα επιτυγχάνεται με ελαστικό δακτύλιο (o-

ring). Θα διαθέτουν κλείστρο με περιοριστή ροής (excessflowvalve) για την προστασία τους από 

ανεξέλεγκτη ροή αέρα σε περίπτωση θραύσης. Το σπείρωμα του κλείστρου για την σύνδεση με τον 

μειωτήρα πίεσης να είναι σύμφωνο με το ΕΝ 144-02/2018. Το χειροστρόφιο του κλείστρου να είναι 

δεξιάς γωνίας και να είναι χρώματος γκρι ή μπλε ως ένδειξη ότι φέρει βαλβίδα περιορισμού ροής. Κάθε 

φιάλη θα παραδοθεί με κάλυμμα από ύφασμα σκούρου χρώματος μπλε ή μαύρο για την προστασία 

της χωρίς ανακλαστικές λωρίδες, καθώς και τάπα ασφάλισης σπειρώματος.  

2.5. Πιστοποιήσεις φιάλης 

2.5.1. EN 12245/2009 

2.5.2. ΕΝ 144-01/2018 

2.5.3. EN 144-02/2018 

2.5.4. 97/23/EC ή 2014/68 EU 

2.6. Ο προμηθευτής να δηλώσει εγγράφως την Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα 

(10) έτη. 

2.7. Ο προμηθευτής να δηλώσει εγγράφως εγγύηση για τις συσκευές για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια 

από την ημερομηνία παραλαβής τους.  

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

3.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει πιστοποιημένο συνεργείο,από τον κατασκευαστήτου 
ατομικού εξοπλισμού προστασίας και θα κατατεθούν απαραιτήτως και τα παρακάτω : 
3.1.1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο για το πιστοποιημένο συνεργείο.  
3.1.2. Εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο προκειμένου ο προμηθευτής να πραγματοποιεί, 
όποτε αυτό είναι αναγκαίο, διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις και αναβαθμίσεις του εξοπλισμού 
για τον οποίο συμμετέχει σύμφωνα με σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής 
και τις τυχόν οδηγίες των Ευρωπαϊκών αρχών.  
3.1.3. Κάθε επισκευή ή συντήρηση του εξοπλισμού να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του 
συνεργείου για το είδος της επισκευής/συντήρησης για τη σωστή λειτουργία του, εγγύηση για τα μέρη 
που αντικαθιστώνται και η δήλωση του χρόνου της επόμενης συντήρησης βάσει των οδηγιών 
τουκατασκευαστή. 

4. Απαιτούμενα Συνοδευτικά έγγραφα:  

4.1. Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου αναπνευστικού συστήματος στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα. 
4.2. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 ή νεότερο σε ισχύ του εργοστασίου κατασκευής. 
4.3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εξέτασης τύπου Ε.Κ. σύμφωνα με την οδηγία EU 2016/425, το οποίο θα 
έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για το προσφερόμενο είδος, από το οποίο να 
προκύπτει η συμφωνία με τα ζητούμενα Πρότυπα.  
4.4. Έγγραφη δήλωση για τη χώρα παραγωγής – κατασκευής όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 94 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το προσφερόμενο τελικό προϊόν. 
4.5. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής, 



υποχρεούμενοι να αναλαμβάνουν την αντικατάσταση του υλικού σε περίπτωση τυχόν 
παρουσιαζόμενων βλαβών ή ανωμαλιών, που προέρχονται από κακή ποιότητα του υλικού ή κακή 
κατασκευή και δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση. 
4.6. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. 
4.7. Επί ή εντός των συσκευασιών ή επί των προϊόντων να αναγράφεται το σήμα ποιοτικού ελέγχου CE. 

 

 

 


