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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις δοκιμές, τον έλεγχο 

παραλαβής και τη συσκευασία για μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες 

του ΔΕΔΔΗΕ του φορητού πρότυπου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

είναι σε θέση να λειτουργεί και να αποθηκεύεται στις ακόλουθες 

συνθήκες:  

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος -10οC 

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50οC 

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης -20οC 

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 60οC 

Μέγιστη σχετική υγρασία 95% 

 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ 
2. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι 

βιομηχανικά προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με την παρούσα 

Τεχνική Προδιαγραφή, τους Διεθνείς κανονισμούς καθώς και τα 

πρότυπα ΕΝ/IEC/ISO και τις οδηγίες που αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα και είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών. 

ΠΡΟΤΥΠΟ / ΟΔΗΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ 

IEC EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for 

measurement, control, and laboratory use - Part 1: 
General requirements 

IEC EN 62053-24 Electricity metering equipment (a.c.) - Particular 
requirements - Part 24: Static meters for reactive 
energy at fundamental frequency(classes 0,5 S, 1 

S and 1) 

IEEE 1459 Standard Definitions for the Measurement of 

Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Non-
sinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions. 

ΕΝ/IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP 
Code) 

EN/IEC 61326 Electrical equipment for measurement, control and 
laboratory use - EMC requirements - Part 1: 
General requirements 

ISO 9001 Quality management systems – Requirements 
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3. Όπου οι απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής έρχονται 

σε αντίθεση με τις παραπάνω εκδόσεις των Διεθνών Κανονισμών ή 

οποιωνδήποτε άλλων συναφών, θα υπερισχύει η υπόψη προδιαγραφή 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

4. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να φέρει 

τις σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σημάνσεις, απαραίτητα δε το 

σήμα συμμόρφωσης “CE”. 

ΓΕΝΙΚΑ   

 
5. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα 

χρησιμοποιείται για επιτόπιες δοκιμές των: 

5.1. 1-φασικών παροχών με μετρητή απευθείας σύνδεσης (2-

αγωγών, 1x 100A/ 1x 230V AC). 

5.2. 3-φασικών παροχών με μετρητή απευθείας σύνδεσης (4- 

αγωγών, 3x100A and 3x230/400V AC) 

5.3. 3-φασικών παροχών με μετρητή μέσω μετασχηματιστών 

έντασης  (4- αγωγών, 3x1/5A and 3x230/400V AC) 

5.4. 3-φασικών παροχών με μετρητή μέσω μετασχηματιστών 

έντασης και τάσης (3- αγωγών, 2x1/5A and 2x100V AC) 

5.5. 5.4. 3-φασικών παροχών με μετρητή μέσω 

μετασχηματιστών έντασης και τάσης (4- αγωγών, 3x1/5A and 

3x57/100V AC) 

6. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει μία βοηθητική παροχή εισόδου εύρους τουλάχιστον:  

6.1. 50 to 300 VAC  @ 47- 63 Hz  

6.2. 65 to 423 VDC 

7. Η είσοδος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του φορητού πρότυπου 

μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας θα αντέχει τουλάχιστον έως και 

500VAC (φάση προς ουδέτερο). 

ISO 17025 General requirements for the competence of 

testing and calibration laboratories 

2014/35/EU Low Voltage Directive  

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive 

2002/95/EC Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment 
(RοHS) 

93/465/EEC “CE” conformity marking 



ΔΕΔΔΗΕ/XXX/Rev.XX.XX.2020: Φορητός Πρότυπος Μετρητής Ηλεκτρικής Ενέργειας  5 

8. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει κατηγορία μέτρησης 300 V Cat III. 

9. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP 40. 

10. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει προστασία απομόνωσης σύμφωνα με το IEC EN 61010-1. 

11. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει μέγιστο βάρος δύο κιλών (2kgr). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

12. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει 

συνοδεύεται με τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

12.1. Ένα σετ τριών (3) μετασχηματιστών έντασης τύπου αρπάγης 

(clamp-on), με καλώδια μήκους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων 

και συνδέσμους (connectors). Οι μετασχηματιστές έντασης 

τύπου αρπάγης (clamp-on) θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για 

διάμετρο καλωδίου τουλάχιστον 10 mm. 

12.2. Τέσσερα (4) καλώδια τάσης, μήκους τουλάχιστον δύο (2) 

μέτρων.  

12.3. Τέσσερις (4) σφιγκτήρες τύπου κροκοδείλου (crocodile clamp) 

για το καλώδιο τάσης με τους κατάλληλους συνδέσμους 

(connectors). Οι σφιγκτήρες τύπου κροκοδείλου (crocodile 

clamp), θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τις κεφαλές των 

βιδών ενός τυπικού μετρητή. 

12.4. Τέσσερις (4) μαγνητικοί προσαρμογείς (adapters) για καλώδιο 

τάσης με τους κατάλληλους συνδέσμους (connectors). Οι 

μαγνητικοί προσαρμογείς (adapters), θα πρέπει να είναι 

κατάλληλοι για τις κεφαλές των βιδών ενός τυπικού μετρητή. 

12.5. Μία (1) κεφαλή σάρωσης για την ανίχνευση σημαδιών δίσκου 

των μετρητών Ferraris, καθώς και παλμών LED από 

ηλεκτρονικούς μετρητές με καλώδιο μήκους τριών (3) μέτρων 

και σύνδεσμο (connector). 

12.6. Ένας (1) διακόπτης χειρός με καλώδιο μήκους δύο (2) 

μέτρων. 

12.7. Καλώδιο και προσαρμογέας (adapter) για τη βαθμονόμηση 

του οργάνου. 

12.8. Εγχειρίδιο χρήσης. 

12.9. Καλώδιο USB και σύνδεσμοι (connectors). 

12.10. Καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσμοι (connectors). 

12.11. Πρότυπο πιστοποιητικό βαθμονόμησης κατασκευαστή. 
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12.12. Λογισμικό και άδεια για τηλεχειρισμό όλων των λειτουργιών 

και ανάγνωση / αξιολόγηση των αποθηκευμένων δεδομένων. 

12.13. Τσάντα μεταφοράς με λαβές και υλικό απορρόφησης 

κραδασμών για το όργανο και όλα τα παραπάνω.  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

13. Ένα σετ τριών (3) εύκαμπτων αισθητήρων ρεύματος με καλώδια 

μήκους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων και συνδέσμους (connectors). Οι 

εύκαμπτοι αισθητήρες ρεύματος πρέπει να είναι κατάλληλοι για 

διάμετρο καλωδίου / γυμνό αγωγό (μπάρα) τουλάχιστον 160 mm. Το 

εύρος ρεύματος πρέπει να είναι τουλάχιστον από 3 έως 3000A. Το 

εύρος ρεύματος  θα είναι επιλέξιμο 30, 300 ή 3000 A. Η ακρίβεια 

μέτρησης θα είναι ίση με Ein + Em. 

Ein: Ακρίβεια της εισόδου του οργάνου 

Em: Η ακρίβεια προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή 

 Βασικές προδιαγραφές για 45 Hz … 65 Hz:  

 Ακρίβεια: 1 % του επιλεγμένου εύρους (30 or 300 or 3000A) 

 Σφάλμα φάσης: <  1° 

 Ευαισθησία θέσης:  2 % της ανάγνωσης 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
14. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει τις ακόλουθες λειτουργίες μέτρησης: 

14.1. 2-αγωγών ενεργός / άεργος (true, cross-connected, 

fundamental regarding IEC 62053-24, non-active regarding 

IEEE 1459) / apparent (geometric/arithmetic) 

14.2. 3-αγωγών ενεργός / άεργος (true, cross-connected, 

fundamental regarding IEC 62053-24, non-active regarding 

IEEE 1459) / apparent. (geometric/ arithmetic) 

14.3. 4-αγωγών ενεργός / άεργος (true, cross-connected, 

fundamental regarding IEC 62053-24, non-active regarding 

IEEE 1459) / apparent (geometric/arithmetic) 

 

15. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει εύρος τάσεως: 

15.1. 46 to 300 V Φάση-Ουδέτερο 

15.2. 80 to 520 V Φάση-Φάση 
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16. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει μέγιστο σφάλμα τάσεως μικρότερο από 0,1% σε σχέση με τη 

μετρούμενη τιμή. 

17. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει εύρος ρεύματος από 0,01 έως 120 A κατά τη χρήση των 

μετασχηματιστών έντασης τύπου αρπάγης (clamp-on). 

18. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει μέγιστο σφάλμα ρεύματος μικρότερο από 0,2% σε σχέση με τη 

μετρούμενη τιμή. 

19. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει εύρος συχνότητας από 45 έως 65 Hz. 

20. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει μέγιστο σφάλμα ενεργούς ισχύος / ενέργειας μικρότερο από 

0,2% με μετασχηματιστών έντασης τύπου αρπάγης (clamp-on)120A. 

 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 

21. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει μία μετρολογική αναλογική έξοδο ισχύος συχνότητας με 

ονομαστική συχνότητα τουλάχιστον 30 kHz. 

22. Το εγχειρίδιο οδηγιών του φορητού πρότυπου μετρητή ηλεκτρικής 

ενέργειας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη διαδικασία 

βαθμονόμησης. Η βαθμονόμηση του οργάνου θα πραγματοποιείται 

από το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ. 

   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

23. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει μια έγχρωμη οθόνη αφής τύπου TFT. 

23.1. Το μέγεθος της οθόνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7”. 

23.2. Η ανάλυση της οθόνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 x 

480 εικονοστοιχεία (pixels) 

24. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες λειτουργίες: 

24.1. Σύγκριση μέτρησης ενέργειας με ενσωματωμένο υπολογιστή 

σφάλματος χρησιμοποιώντας κεφαλή σάρωσης ή διακόπτη 

χειρός. 

24.2. Στατιστικό υπολογισμό σφαλμάτων συμπεριλαμβανομένων 

του μέσου σφάλματος και της τυπικής απόκλισης. 
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24.3. Απεικόνιση των πραγματικών τιμών των τριών (3) φάσεων 

(Τάσεως, εντάσεως, ενεργής / άεργης / φαινόμενης ισχύος, 

συντελεστού ισχύος, συχνότητας, ακολουθίας τάσεως). 

24.4. Καταχώριση ενεργής / άεργης ενέργειας με λειτουργία 

έναρξης / διακοπής για εγγραφή δοκιμής. 

24.5. Καταχώριση της μέσης ισχύος για τη δοκιμή μέγιστης ζήτησης. 

24.6. Διανυσματικό διάγραμμα.  

24.7. Ανάλυση Αρμονικών. 

24.8. Λειτουργία παλμογράφου, ταυτόχρονη απεικόνιση της τάσης 

και του ρεύματος ανά φάση. 

25. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει: 

25.1. Λειτουργία αυτόματου εύρους για ένταση και τάση. 

25.2. Χειροκίνητο καθορισμό του εύρους της τάσης και έντασης. 

26. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει ρυθμιζόμενο χρόνος ολοκλήρωσης για τις πραγματικές τιμές 0.1 s 

… 999.9 s. 

27. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα  αποθηκεύει 

τα δεδομένα σε αφαιρούμενη κάρτα μνήμης τύπου SD. 

28. Τα αποτελέσματα της μέτρησης θα είναι αξιολογήσιμα, εμφανιζόμενα 

στο φορητό πρότυπο μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία 

προεπισκόπησης. 

29. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει ένα διακόπτη επιλογής μεταξύ τάσης δοκιμής και βοηθητικής 

τάσης τροφοδοσίας.  

30. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 

ελέγχεται από απόσταση από οποιοδήποτε κοινό υπολογιστή 

(notebook), κινητό τηλέφωνο (smartphone) ή συσκευή tablet, 

χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διακομιστή Web (Web server). 

31. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει μια ολοκληρωμένη βοήθεια (help function) για τη λειτουργία του 

υλικού και του λογισμικού του. 

32. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει το εγχειρίδιο λειτουργίας του αποθηκευμένο στη συσκευή και να 

είναι προσβάσιμο στο μενού του. 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

33. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

έχει:  

33.1. Θύρα USB 

33.2. WLAN 

34. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

συνοδεύεται από λογισμικό υπολογιστή για λειτουργικό σύστημα 

WINDOWS, για τον έλεγχο από απόσταση όλων των λειτουργιών του, 

καθώς και για την ανάγνωση / αξιολόγηση των αποθηκευμένων 

δεδομένων του. 

35. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

συνοδεύεται από λογισμικό με τις σχετικές άδειες χρήσης και οδηγίες 

χρήσης, εγκατάστασης και διαμόρφωσης. 

36. Το λογισμικό θα δημιουργεί μια βάση δεδομένων SQL με όλες τις 

αναφορές δοκιμών. 

37. Το λογισμικό θα εξάγει τις αναφορές δοκιμών σε αρχείο excel. 

38. Θα προσκομιστούν έγγραφα τεκμηρίωσης που περιλαμβάνουν την 

πλήρη περιγραφή της δομής των μηνυμάτων που μπορούν να 

ανταλλάσσονται κατά τη χρήση της λειτουργικότητας διεπαφής, της 

ασύρματης θύρας του φορητού πρότυπου μετρητή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αυτά θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον σειριακό αριθμό 

του μετρητή που αξιολογήθηκε, τον σειριακό αριθμό του φορητού 

πρότυπου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, χρονοσφραγίδες (time 

stamps), όλες τις λειτουργίες ελέγχου από απόσταση και όλα τα 

αποτελέσματα της δοκιμής. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα χρησιμοποιήσει αυτά τα 

έγγραφα τεκμηρίωσης για να να αναπτύξει, μια εφαρμογή επιτόπιων 

δοκιμών σε συσκευές tablet και μια κεντρική βάση δεδομένων των 

δοκιμών αυτών. 

 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

39. Οι προμηθευτές πρέπει να εγγυώνται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

για περίοδο 10 ετών μετά την παράδοση της τελευταίας παρτίδας. 

40. Οι προμηθευτές θα υποβάλουν με την προσφορά τους, τιμοκατάλογο 

για τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Ο κατάλογος των ανταλλακτικών 

περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

40.1. Ένα σετ τριών (3) μετασχηματιστών έντασης τύπου αρπάγης 

(clamp-on), με καλώδια μήκους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων 

και συνδέσμους (connectors). Οι μετασχηματιστές έντασης 

τύπου αρπάγης (clamp-on) θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για 

διάμετρο καλωδίου τουλάχιστον 10 mm. 
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40.2. Τέσσερα (4) καλώδια τάσης, μήκους τουλάχιστον δύο (2) 

μέτρων.  

40.3. Τέσσερις (4) σφιγκτήρες τύπου κροκοδείλου (crocodile clamp) 

για το καλώδιο τάσης με τους κατάλληλους συνδέσμους 

(connectors). Οι σφιγκτήρες τύπου κροκοδείλου (crocodile 

clamp), θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τις κεφαλές των 

βιδών ενός τυπικού μετρητή. 

40.4. Τέσσερις (4) μαγνητικοί προσαρμογείς (adapters) για καλώδιο 

τάσης με τους κατάλληλους συνδέσμους (connectors). Οι 

μαγνητικοί προσαρμογείς (adapters), θα πρέπει να είναι 

κατάλληλοι για τις κεφαλές των βιδών ενός τυπικού μετρητή. 

40.5. Μία (1) κεφαλή σάρωσης για την ανίχνευση σημαδιών δίσκου 

των μετρητών Ferraris, καθώς και παλμών LED από 

ηλεκτρονικούς μετρητές με καλώδιο μήκους τριών (3) μέτρων 

και σύνδεσμο (connector). 

40.6. Ένας (1) διακόπτης χειρός με καλώδιο μήκους δύο (2) 

μέτρων. 

40.7. Καλώδιο και προσαρμογέας (adapter) για τη βαθμονόμηση 

του οργάνου. 

40.8. Τσάντα μεταφοράς με λαβές και υλικό απορρόφησης 

κραδασμών για το όργανο και όλα τα παραπάνω.  

40.9. Ένα σετ τριών (3) εύκαμπτων αισθητήρων ρεύματος με 

καλώδια μήκους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων και συνδέσμους 

(connectors). (§13). 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
41. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

συνοδεύεται από εγγύηση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία 

παράδοσής του, για τη σωστή χρήση του οργάνου σύμφωνα με τις 

οδηγίες χρήσης. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
42. Ο φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

είναι τοποθετημένος και ορθά συσκευασμένος εντός προστατευτικών 

κουτιών. 

43. Τα κουτιά θα πρέπει να είναι τοποθετημένα επάνω σε παλέτες (EU 

palettes), για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους.  

44. Τα κιβώτια αυτά θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά τυπωμένα ανεξίτηλα 

τον αριθμό της Σύμβασης, τον Κωδικό του υλικού και τα Στοιχεία του 

Προμηθευτή. 

ΔΟΚΙΜΕΣ 
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 

 Δοκιμές τύπου 

Είναι όλες οι δοκιμές που προορίζονται για τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών τύπου του υλικού για να αποδειχθεί η συμμόρφωση 

με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών τους οποίους πρέπει να 

πληρούν. 

 Δοκιμές σειράς 

Είναι οι δοκιμές που γίνονται σε καινούργια υλικά για να επιβεβαιωθεί 

ότι ικανοποιούν τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών ή να 

αποδειχθεί ότι η παρτίδα καλύπτει τις εξειδικευμένες γενικές και ειδικές 

απαιτήσεις της σχετικής προδιαγραφής. 

 Δοκιμές αποδοχής 

Είναι οι δειγματοληπτικές δοκιμές που γίνονται σε μια παρτίδα υλικών 

πριν την παράδοση με σκοπό να επιτρέψουν τη λήψη απόφασης όσον 

αφορά την αποδοχή ή την απόρριψη της παρτίδας. 

 

45. Όλες οι δοκιμές θα εκτελούνται όπως περιγράφονται στην εκάστοτε 

τελευταία έκδοση των κανονισμών IEC. 

Δοκιμές Τύπου 

Δεν εφαρμόζεται 

Δοκιμές σειράς 

46. Κάθε φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας με τα 

περιφερειακά του, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα εργοστασιακό 

πιστοποιητικό δοκιμής, που θα αποδεικνύει την ακρίβεια της μέτρησης 

για ενεργή ενέργεια / ισχύ και άεργη ενέργεια / ισχύ του φορητού 

πρότυπου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Δοκιμές δειγμάτων (δοκιμές αποδοχής) 

Δεν εφαρμόζεται 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
 

47. Κάθε προσφορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: 

47.1. Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής όλων των 

περιφερειακών του. 

47.2. Πιστοποιητικό εργοστασιακής δοκιμής ή πρωτόκολλο δοκιμής 

του φορητού πρότυπου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας (§46). 

47.3. Πιστοποιητικό δοκιμής ή πρωτόκολλο δοκιμής του 

υποβληθέντος δείγματος του φορητού πρότυπου μετρητή 

ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα έχει εκδοθεί από 
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ανεξάρτητο, διεθνώς διαπιστευμένο και πιστοποιημένο από EN 

ISO / IEC 17025 εργαστήριο δοκιμών. 

47.4. Πιστοποιητικό ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ/ISO 9001, που να καλύπτει την 

παραγωγή των προσφερόμενων υλικών. 

47.5. Οδηγίες χρήσης και παραμετροποίησης των προσφερόμενων 

υλικών στα ελληνικά ή / και στα αγγλικά. 

47.6. Πλήρεις εκδόσεις (Versions) του απαραίτητου λογισμικού και 

σχετικές άδειες. 

47.7. Οδηγίες χρήσης και παραμετροποίησης του απαραίτητο 

λογισμικό στα Αγγλικά. 

47.8. Εγχειρίδιο οδηγιών με τη διαδικασία βαθμονόμησης (§22) 

47.9. Έγγραφα τεκμηρίωσης της δομής των μηνυμάτων που 

μπορούν να ανταλλάσσονται κατά τη χρήση της 

λειτουργικότητας διεπαφής, της ασύρματης θύρας του φορητού 

πρότυπου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας (§38). 

47.10. Λίστα ανταλλακτικών χωρίς τιμές (§40). 

47.11. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι οι ενημερώσεις (updates) του 

του λογισμικού, θα παρέχονται δωρεάν στο ΔΕΔΔΗΕ για 

περίοδο 5 ετών μετά την τελευταία παράδοση. 

 


