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ΕΛΛΗΝΙΚΗ              ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

1Η
 Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΕΝΙΚΟΝΟΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 

 «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

Σαρ. Γ/λζε: Βαζ. νθίαο 114 Αζήλα,  24-5-2017 

Σ.Κ.: 115 27 Α.Π.:  7742 

Πιεξνθνξίεο: Α.ΠΑΡΑΣΑΣΙΓΟΤ  

Σειέθσλν:  213 2088724  

Φαμ:  2132088716   

Email: prom@hippocratio.gr   

 

ΘΕΜΑ: «Διενέπγεια Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ηων Σεσνικών Πποδιαγπαθών για ηην ζςνηήπηζη και 
ηεσνική ςποζηήπιξη ηος Σηλεθωνικού Κένηπος ηος Νοζοκομείος (CPV 50334130-5 ςπηπεζίερ 
επιζκεςήρ και ζςνηήπηζηρ ηηλεθωνικών κένηπων)  

 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Σν Ν. 3329/2005(ΦΔΚ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 
2. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηώλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ην ΠΠΤΤ 
2012 θαη εθεμήο». 

3. Σελ ππ’ αξ.πξση.4191/20-3-2017 απόθαζε Γηνηθεηή γηα νξηζκό επηηξνπήο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 
4. Σν ππ’. αξ.πξση. 5022/31-3-17 έγγξαθν κε ηηο ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νξηζζείζαο ηξηκεινύο 

επηηξνπήο. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 
Σειεθσληθώλ Κέληξσλ πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν λα ηηο νξηζηηθνπνηήζεη. 

2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ / Γηαγσληζκνί - Γηαπξαγκαηεύζεηο). 

3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία εβδνκάδα από ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελώ ζε πεξίπησζε 
ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο 
γηα ηέζζεξηο επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ Πέμπηη 01 Ιοςνίος 2017  
θαη ώξα 10:00 π.μ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: prom@hippocratio.gr. 

5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη, λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, 
εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ καο. 

6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ 
ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Σειεθσληθώλ Κέληξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, (CPV 50334130-5 ππεξεζίεο 
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηειεθσληθώλ θέληξσλ) ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 18.550,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε, 
πξνζθνξά βάζεη  ηηκήο .  

 

Η  ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

 

 

            ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

 

 

ςνημμένα: ζελ.5 

Σμήμα Ππομηθειών 

 

http://www.hippocratio.gr/
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Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ υντήρηςησ - Σεχνικήσ Τποςτήριξησ  Σηλεφωνικϊν 
Κζντρων 

Προχπολογιςμόσ: € 18.550 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 
 

 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ απαίτθςθσ ορίηεται θ παροχι υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ και Τεχνικισ 
υποςτιριξθσ. Οι υπθρεςίεσ που κα παρζχονται, on-site ι/και εξ’ αποςτάςεωσ, κα περιλαμβάνουν 
τον ζλεγχο και τθ ςυντιρθςθ με ανταλλακτικά των τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων τθλεφωνίασ 
του Νοςοκομείου, ςε πολυκομβικό περιβάλλον,  όπωσ καταγράφονται παρακάτω.  
 

1. Σφποσ υςτημάτων - Σοποθεςίεσ 

Κεντρικό Κόμβοσ  
Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” επί τθσ Λεωφόρου Β. Σοφίασ 114 ςτθν Ακινα. 
Τθλεφωνικό κζντρο τφπου Coral FlexiCom 5000 με ςφςτθμα ραδιοκάλυψθσ τφπου Flexair του 
καταςκευαςτι Tadiran 

Απομακρυςμζνοσ Κόμβοσ  
Παράρτημα  επί τθσ Λεωφόρου Β. Σοφίασ 108 ςτθν Ακινα 
Coral IPx500 του καταςκευαςτι Tadiran 

 
2. Διαθεςιμότητα Τπηρεςιϊν   

Η παροχι υπθρεςιϊν, εντόσ εργάςιμων και μθ θμερϊν και ωρϊν (δθλ. 24ωρθ κάλυψθ για 365 
θμζρεσ τον χρόνο), κα περιλαμβάνει προλθπτικι ςυντιρθςθ 6 φορζσ τον χρόνο, θ οποία 
ςυνίςταται ςτθ ρφκμιςθ και αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν και ςτθν κατά κλιςθ ςυντιρθςθ προσ 
επανόρκωςθ προβλθμάτων, κακϊσ και τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλεςυντιρθςθσ. 
 

3. Επάρκεια Ανταλλακτικϊν και Σεχνική Ικανότητα 

Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν ο Συντθρθτισ  κα πρζπει να διατθρεί αποκικθ 
ανταλλακτικϊν να διακζτει υπθρεςία παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και τθλεςυντιρθςθσ, ενϊ 
κα πρζπει να κατατεκοφν τα ςχετικά επίςθμα πιςτοποιθτικά τεχνικισ γνϊςθσ και επάρκειασ του 
τεχνικοφ προςωπικοφ του Συντθρθτι από τον καταςκευαςτι. 
 

4. Τπηρεςίεσ – Ανταποκρίςεισ - Κάλυψη 

Οι υποχρεϊςεισ του Συντθρθτι ςχετικά με τθν διακεςιμότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, αλλά 
και τθν διαχείριςθ των ανταλλακτικϊν ορίηονται ωσ εξισ: 

 Η κατά κλιςθ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ με επίςκεψθ, εκπλθρϊνεται αυκθμερόν 
(εντόσ 4 ωρϊν)  για ςοβαρζσ βλάβεσ, άλλωσ αποκαλοφμενεσ και ωσ ειδικζσ περιπτϊςεισ 
των ςυςτθμάτων, ενϊ θ γνωςτοποίθςθ πικανϊν ςοβαρϊν προβλθμάτων, μπορεί να 
γίνεται εντόσ του εικοςιτετραϊρου.  

 Η επίςκεψθ, ςτισ περιπτϊςεισ βλαβϊν μθ επείγοντοσ χαρακτιρα, ι άλλωσ οριηόμενεσ ωσ 
χαμθλισ προτεραιότθτασ, πραγματοποιείται αυκθμερόν ςτθν περίπτωςθ που θ διλωςθ 
τουσ γίνει μζχρι τθν 11θ πρωινι. Διαφορετικά θ επίςκεψθ πραγματοποιείται τθν επομζνθ 
εργάςιμθ θμζρα. 

 Η κατά κλιςθ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ μπορεί να 
πραγματοποιθκεί άμεςα τθλεφωνικά ι με τθν μζκοδο τθσ τθλεςυντιρθςθσ / 
τθλεδιαχείριςθσ. Ο αρικμόσ επεμβάςεων ςτα ςυντθροφμενα ςυςτιματα Coral για παροχι 
υπθρεςιϊν τθλεςυντιρθςθσ, είναι απεριόριςτοσ. 

 Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν ο Συντθρθτισ διατθρεί πλιρθ παρακατακικθ 
ανταλλακτικϊν.  

 Το κόςτοσ των εκάςτοτε αντικακιςτάμενων υλικϊν, επιβαρφνει τον Συντθρθτι. 
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Τα εν λόγω Συςτιματα τα οποία  λειτουργοφν και ςε περιβάλλον Ιδιωτικοφ Δικτφου του Ιδρφματοσ 
κα καλφπτονται, ωσ προσ  τα  εξισ: 

 Το υλικό  (Hardware) των Τθλεφωνικϊν Κζντρων  (βλ. Παράρτθμα). 

 Το λογιςμικό (Software) των Τθλεφωνικϊν Κζντρων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ενθμερϊςεων -Updates  (βλ. Παράρτθμα).  

 Τισ εργαςίεσ τθλεςυντιρθςθσ και τθλεπρογραμματιςμοφ κατά κλιςθ. 

 Τισ εργαςίεσ που αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν διαλειτουργικότθτα και ςτα πικανά 
προβλιματα των ςυςτθμάτων Coral ςτο δικτυακό περιβάλλον που λειτουργοφν. 

 Τισ εργαςίεσ ελζγχου για τθν ςυμβατότθτα μεταξφ των ςυςτθμάτων Coral κακϊσ και τθν 
διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτάσ τουσ. 

 Τισ εργαςίεσ για τθν διάκεςθ και εγκατάςταςθ προςωρινοφ  εξοπλιςμοφ, για όςο 
διάςτθμα επιςκευισ ικελε απαιτθκεί κατά τθν αντιμετϊπιςθ πικανισ βλάβθσ, των 
καλυπτόμενων από τθν Σφμβαςθ Συςτθμάτων, θ οποία κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ 
αυτι.  

 Τα τροφοδοτικά / φορτιςτζσ των ςυςςωρευτϊν των Τθλεφωνικϊν Κζντρων  όπωσ 
περιγράφονται ςτο Παράρτθμα. 

 Τισ τερματικζσ ςυςκευζσ προγραμματιςμοφ / διαχείριςθσ. 

 Τισ ολοκλθρωμζνεσ εφαρμογζσ που «φιλοξενοφνται» ςε μονάδεσ Η/Υ κεντρικισ 
Διαχείριςθσ. 

 Τισ κονςόλεσ των τθλεφωνθτριϊν. 

 Των ψθφιακϊν τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν του καταςκευαςτι Tadiran 
 
Ειδικζσ περιπτϊςεισ: 
1. Αν δεν υπάρξει διαγωνιηόμενοσ, που να προφζρει τεχνικι υποςτιριξθ για το λογιςμικό 

καταγραφισ κλιςεων Flash Cas, το οποίο αναφζρεται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ με Α/Α 
21, τότε αν απαιτθκεί λόγω ανεπανόρκωτθσ βλάβθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί 
χωρίσ επιπλζον κόςτοσ, ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν αντικατάςταςι του με το 
υπάρχον λογιςμικό "cadran", το οποίο υποχρεοφται να κζςει και να παραδϊςει ςε πλιρθ 
λειτουργία. 

2. Αν δεν υπάρξει διαγωνιηόμενοσ, που να προφζρει τεχνικι υποςτιριξθ για το λογιςμικό των 
τθλεφωνθτϊν VSMW, το οποίο αναφζρεται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ με Α/Α 23, τότε 
αν απαιτθκεί λόγω ανεπανόρκωτθσ βλάβθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί, ςε όλεσ 
τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν αντικατάςταςι του με το γνιςιο λογιςμικό του 
καταςκευαςτι (Flex Attendant), το οποίο υποχρεοφται να κζςει και να παραδϊςει ςε πλιρθ 
λειτουργία. Το κόςτοσ προμικειασ του προαναφερόμενου λογιςμικοφ, δεν μπορεί να 
ξεπεράςει τα  
€ 1.037 πλζον ΦΠΑ ανά τεμάχιο. Το Νοςοκομείο υποχρεοφται να διακζτει τουσ αντίςτοιχουσ 
προςωπικοφσ Η/Υ. 

 
5. Διαδικαςίεσ και προχποθζςεισ ςυντήρηςησ 

Η κατά κλιςθ (επανορκωτικι) ςυντιρθςθ, που απαιτεί επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Νοςοκομείου, γίνεται μετά από γραπτι αναφορά του προβλιματοσ και εντολι του Νοςοκομείου, 
ι τθλεφωνικά από εξουςιοδοτθμζνο άτομο ςτο Βλαβολθπτικό Κζντρο του Συντθρθτι.    
Το Νοςοκομείο κα γνωςτοποιιςει τα ονόματα των αρμοδίων υπαλλιλων που κα είναι 
εξουςιοδοτθμζνα για οποιαδιποτε ςυνεννόθςθ με τον Συντθρθτι. Σε περίπτωςθ επί τόπου 
επίςκεψθσ τεχνικοφ του ςυντθρθτι  τα άτομα αυτά κα είναι παρόντα για να υπογράψουν τα 
ςχετικά δελτία παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ. 
 

6. Λοιποί όροι 

Ο Συντθρθτισ οφείλει να διατθρεί εμπιςτευτικά τα ςτοιχεία που ανταλλάςςει  ι περιζρχονται ςε 
γνϊςθ του κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του. Ο Συντθρθτισ 
οφείλει να διαφυλάττει το απόρρθτο των επικοινωνιϊν ςεβόμενοσ  τθν αρχι περί προςταςίασ 
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προςωπικϊν διαμεταγομζνων μθνυμάτων φωνισ και δεδομζνων κατά τθν άςκθςθ κάκε 
δραςτθριότθτασ του ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υποψιφιοι ςυντθρθτζσ, υποχρεοφνται να υποβάλουν τιμοκατάλογο παροχισ υπθρεςιϊν 
τεχνικισ υποςτιριξθσ, για ςυμβάντα που δεν καλφπτονται από τθν παροφςα τεχνικι 
προδιαγραφι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 
 

Πίνακασ υλικϊν (Hardware) και λογιςμικοφ (Software) των Συςτθμάτων 
που κα καλφπτονται από το ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ. 

 
 

Α/Α Περιγραφή Τλικοφ Επεξήγηςη Ποςότητα Κόμβοσ 

1 Coral Flexicom 5000     Τθλ κζντρο 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

2 MEX IP2 CPU 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

3 4GC Πλακζτα επιλογικοφ πεδίου 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

4 PPS Τροφοδοτικό πλακετϊν 2 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

5 RPS Τροφοδοτικό κουδουνιςμοφ 2 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

6 CPS Τροφοδοτικό CPU 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

7 iDSP Πλακζτα διαχείριςθσ CID 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

8 SFC/24p Πλακζτα μθνυμάτων 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

9 PRI30 Πλακζτα ISDN 30 γραμμϊν 3 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

10 8DRCF 
Πλακζτα για Τόνουσ, DTMF, 
ςειριακά 

1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

11 8T-C 
Πλακζτα 8 αναλογ. Γραμμϊν 
πόλεωσ 

2 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

12 16SKK Πλακζτα 16 κεραιϊν αςυρμάτων 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

13 8SKK Πλακζτα 8 κεραιϊν αςυρμάτων 2 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

14 24SLS 
Πλακζτα 24 εςωτερικϊν 
αναλογικϊν 

23 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

15 24SA 
Πλακζτα24  εςωτερικϊν 
αναλογικϊν 

3 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

16 4VS Πλακζτα ανακοινϊςεων 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

17 8DTR Πλακζτα τόνων 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

18 4TBR Πλακζτα ISDN 4 γραμμϊν 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

19 24SFT Πλακζτα 24 εςωτερικϊν ψθφιακϊν 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

20 PB24-256 Πλακζτα επιλογικοφ πεδίου 2 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

21
*
 Flash Cas Χρεωςτικό 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

22 CVA-12Auth. Πρόγραμμα διαχείριςθσ 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

23
*
 VSMW Software τθλεφωνθτϊν 3 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

24 Flexset 280D Συςκευι 6 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

25 Flexset 280S Συςκευι 2 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

26 PEX Πλακζτα εςωτερικι ςυςκευισ 4 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

27 TPS Τροφοδοτικό ςυςκευισ 4 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

28 Flexset 40B Επεκτατικό ςυςκευισ 4 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

29 Flexset 120S Συςκευι 19 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

30 DKT 2322 Συςκευι 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

31 Handset 4040 Συςκευι 40 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

32 Handset 4020 Συςκευι 60 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

33 Charger For Dect z-40xx Φορτιςτισ ςυςκευισ 100 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

34 Ps/Pack for charger z-40xx Τροφοδοτικό φορτιςτι ςυςκευισ 100 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

35 Handset 5020 Συςκευι 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

36 Ps/Pack for charger z-5020 Τροφοδοτικό φορτιςτι ςυςκευισ 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

37 Charger for Dect z-5020 Φορτιςτισ ςυςκευισ 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

38 Base Station Κεραία 26 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

39 SHDSL Modem ASMI-52L/E1/4W Modem διαςφνδεςθσ PRI 1 Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο” 

40 Coral IPx500  Τθλ κζντρο 1 Παράρτθμα   

41 MCP-ipx CPU 1 Παράρτθμα   

42 IMC-8 Flash memory card 8M 1 Παράρτθμα   

43 PS500AC  Τροφοδοτικό κζντρου 1 Παράρτθμα   

44 IPX 500 Battery Pack Θικθ μπαταριϊν 1 Παράρτθμα   

45 16SA-ipx 
Πλακζτα 16 εςωτερικϊν 
αναλογικϊν 

6 Παράρτθμα   

46 8SA-ipx 
Πλακζτα επζκταςθσ 8 εςωτερικϊν 
αναλογικϊν 

6 Παράρτθμα   

47 16SFT-ipx Πλακζτα 16 εςωτερικϊν ψθφιακϊν 1 Παράρτθμα   

48 PRI30-ipx Πλακζτα ISDN 30 γραμμϊν 1 Παράρτθμα   

49 SHDSL Modem ASMI-52L/E1/4W Modem διαςφνδεςθσ PRI 1 Παράρτθμα   
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* βλ. αρκ. 4/ειδικζσ περιπτϊςεισ. 
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