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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 
το παρόν κεφϊλαιο, παρουςιϊζονται αναλυτικού πύνακεσ με τον εξοπλιςμότων 18 Σοπικών ταθμών 
Ελϋγχου (ΣΕ) και του Κεντρικού ταθμού Ελϋγχου (ΚΕ). 
 
1.1 ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΕ 
 
την ενότητα αυτό παρουςιϊζονται οι πύνακεσ με τον εξοπλιςμό που απαιτεύται για κϊθε ταθμό Ελϋγχου. 
Η δεύτερη ςτόλη του κϊθε πύνακα, αφορϊ την ποςότητα του εξοπλιςμού που απαιτεύται να προςφϋρει, 
εγκαταςτόςει, ςυνδϋςει και θϋςει ςε λειτουργύα ο προμηθευτόσ. 
 
 

ΣΕ1 – ΓΕΩΣΡΗΗ ΠΗΓΑΔΙ ΜΑΣΙΟΤ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  ρυθμιςτό ςτροφών 1 

3 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

4 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

5 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

6 GPRS Modem 1 

7 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

8 Μετρητόσ πύεςησ 1 

9 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

10 ταθμόμετρο γεώτρηςησ 1 

11 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

12 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

13 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 1 



14 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

15 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

16 Λογιςμικό Ενεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 
 

ΣΕ2 - ΓΕΩΣΡΗΗ ΠΑΡΑΘΤΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  ρυθμιςτό ςτροφών 1 

3 Προγραμματιζόμενοσ Λογικόσ Ελεγκτόσ (PLC) 1 

4 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

5 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

6 GPRS Modem 1 

7 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

8 Μετρητόσ πύεςησ 1 

9 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

10 ταθμόμετρο γεώτρηςησ 1 

11 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

12 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

13 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 1 

14 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 



15 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

16 Λογιςμικό Ενεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 
 
 

ΣΕ3- ΓΕΩΣΡΗΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  ρυθμιςτό ςτροφών 1 

3 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 2 

4 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

5 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

6 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

7 GPRS Modem 1 

8 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

9 Μετρητόσ πύεςησ 1 

10 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

11 ταθμόμετρο γεώτρηςησ 1 

12 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

13 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

14 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 1 

15 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 



16 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

17 ΛογιςμικόΕνεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 
 

ΣΕ4 - ΓΕΩΣΡΗΗ ΦΡΙΣΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  ρυθμιςτό ςτροφών 1 

3 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

4 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

5 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

6 GPRS Modem 1 

7 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

8 Μετρητόσ πύεςησ 1 

9 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

10 ταθμόμετρο γεώτρηςησ 1 

11 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

12 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

13 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 1 

14 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

15 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 



16 Λογιςμικό Ενεργειακόσ Βελτύωςησ ΣΕ 1 

 
 

ΣΕ5- ΓΕΩΣΡΗΗ ΥΙΛΟΗΛΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  ρυθμιςτό ςτροφών 1 

3 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 2 

4 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

5 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

6 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

7 GPRS Modem 1 

8 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

9 Μετρητόσ πύεςησ 1 

10 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

11 ταθμόμετρο γεώτρηςησ 1 

12 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

13 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

14 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 1 

15 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

16 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 



17 Λογιςμικό Ενεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 

ΣΕ6- ΓΕΩΣΡΗΗ ΝΟΣΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  ρυθμιςτό ςτροφών 1 

3 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 2 

4 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

5 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

6 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

7 GPRS Modem 1 

8 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

9 Μετρητόσ πύεςησ 1 

10 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

11 ταθμόμετρο γεώτρηςησ 1 

12 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

13 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

14 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 1 

15 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

16 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 



17 Λογιςμικό Ενεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 
 

ΣΕ7 - ΓΕΩΣΡΗΗ ΛΟΤΚΙΔΕΝΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  ρυθμιςτό ςτροφών 1 

3 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

4 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

5 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

6 GPRS Modem 1 

7 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

8 Μετρητόσ πύεςησ 1 

9 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

10 ταθμόμετρο γεώτρηςησ 1 

11 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

12 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

13 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 1 

14 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

15 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

16 Λογιςμικό Ενεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 



 
 
 

ΣΕ8- ΓΕΩΣΡΗΗ ΚΑΣΕΡΓΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  ρυθμιςτό ςτροφών 1 

3 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 2 

4 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

5 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

6 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

7 GPRS Modem 1 

8 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

9 Μετρητόσ πύεςησ 1 

10 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

11 ταθμόμετρο γεώτρηςησ 1 

12 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

13 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

14 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 1 

15 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

16 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

17 ΛογιςμικόΕνεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 



 
  



 

ΣΕ9 –ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 1 

3 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

4 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

5 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

6 GPRS Modem 1 

7 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 5 

8 Αυτοματοποιημϋνο ςύςτημα χλωρύωςησ - ποιότητασ 1 

9 ταθμόμετρο δεξαμενόσ 1 

10 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

11 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

12 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 5 

13 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 1 

14 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

 
 
 

ΣΕ10 –ΜΕΓΑΛΗ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 1 

3 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

4 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 



5 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

6 GPRS Modem 1 

7 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 2 

8 Αυτοματοποιημϋνο ςύςτημα χλωρύωςησ - ποιότητασ 1 

9 ταθμόμετρο δεξαμενόσ 1 

10 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

11 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

12 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 2 

13 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 1 

14 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

 
 

ΣΕ11 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΜΠΟΤ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  2 ρυθμιςτϋσ ςτροφών 1 

3 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 2 

4 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

5 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

6 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

7 GPRS Modem 1 

8 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

9 Μετρητόσ πύεςησ 1 

10 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 5 



11 Αυτοματοποιημϋνο ςύςτημα χλωρύωςησ - ποιότητασ 1 

12 ταθμόμετρο δεξαμενόσ 1 

13 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

14 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

15 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 5 

16 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

17 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

18 Λογιςμικό ενεργειακόσ βελτύωςησ ΣΕ 1 

 
 
 
 

ΣΕ12 ΕΝΔΙΑΜΕΟ  ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΑΜΜΟΤΝΣΑΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  3 ρυθμιςτϋσ ςτροφών 1 

3 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

4 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

5 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

6 GPRS Modem 1 

7 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

8 Μετρητόσ πύεςησ 1 

9 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 4 

10 ταθμόμετρο δεξαμενόσ 1 

11 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

12 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 



13 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 4 

14 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

15 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

16 ΛογιςμικόΕνεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 
 
 

ΣΕ13  ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΑΥΑΛΑΣΩΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  2 ρυθμιςτϋσ ςτροφών 1 

3 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

4 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

5 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

6 GPRS Modem 1 

7 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

8 Μετρητόσ πύεςησ 1 

9 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

10 ταθμόμετρο δεξαμενόσ 2 

11 Αντικεραυνικό προςταςύα 1 

12 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

13 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 1 

14 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

15 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

16 ΛογιςμικόΕνεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 



 

ΣΕ14  ΣΑΘΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΙΕΗ-ΠΑΡΟΦΗ Νο 1 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 1 

2 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

3 Σηλεμετρικό Καταγραφικό - Data Logger 1 

4 
Πιεζοθραυςτικό Τδραυλικό Δικλεύδα (PRV) με 

ηλεκτρονικό διϊταξη ρύθμιςησ 
1 

5 Yδραυλικόσ εξοπλιςμόσ ΔΠ 1 

6 Υρεϊτιοφιλοξενύασ εξοπλιςμού ΔΠ 1 

7 
Εργαςύεσ εγκατϊςταςη και θϋςησ ςε λειτουργύα 

εξοπλιςμού ΔΠ 
1 

 
 
 

ΣΕ15  ΣΑΘΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΙΕΗ-ΠΑΡΟΦΗ Νο 2 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 1 

2 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 1 

3 Σηλεμετρικό Καταγραφικό - Data Logger 1 

4 
Πιεζοθραυςτικό Τδραυλικό Δικλεύδα (PRV) με 

ηλεκτρονικό διϊταξη ρύθμιςησ 
1 

5 Yδραυλικόσ εξοπλιςμόσ ΔΠ 1 

6 Υρεϊτιοφιλοξενύασ εξοπλιςμού ΔΠ 1 

7 
Εργαςύεσ εγκατϊςταςη και θϋςησ ςε λειτουργύα 

εξοπλιςμού ΔΠ 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΕ16 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  2 ρυθμιςτϋσ ςτροφών 1 

3 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

4 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

5 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

6 GPRS Modem 1 

7 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

8 ταθμόμετρο δεξαμενόσ 1 

9 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

10 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

11 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

12 ΛογιςμικόΕνεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 
 
 

ΣΕ17 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  3 ρυθμιςτϋσ ςτροφών 1 

3 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 1 

4 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

5 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

6 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 



7 GPRS Modem 1 

8 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

9 ταθμόμετρο δεξαμενόσ 1 

10 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

11 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

12 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

13 Λογιςμικό Ενεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 
 
 
 

ΣΕ18 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΙΥΝΕΪΚΟ ΓΤΑΛΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 1 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  3 ρυθμιςτϋσ ςτροφών 1 

3 Προγραμματιζόμενοσ ΛογικόσΕλεγκτόσ (PLC) 1 

4 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 1 

5 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 1 

6 GPRS Modem 1 

7 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 1 

8 ταθμόμετρο δεξαμενόσ 1 

9 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 1 

10 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 2 

11 Λογιςμικό αυτοματιςμού 1 

12 Λογιςμικό Ενεργειακόσ ΒελτύωςησΣΕ 1 

 
 



ΣΜΚ-ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΜΕΣΡΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Σοπικόσ ταθμόσ Μϋτρηςησ Κατανϊλωςησ (ΣΜΚ) 1000 

2 Εγκατϊςταςη υδραυλικού εξοπλιςμού ςύνδεςησ ΣΜΚ 1000 

3 Εγκατϊςταςη και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμού ΣΜΚ 1000 

4 
Αςύρματοσ ςυγκεντρωτόσ δεδομϋνων Σοπικών 

ταθμών Μϋτρηςησ Κατανϊλωςησ - υδρομετρητών 
35 

5 
Εργαςύεσ εγκατϊςταςησ και θϋςησ ςε λειτουργύα 

αςύρματου ςυγκεντρωτό δεδομϋνων 
35 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΦΟΤ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πύνακασ Αυτοματιςμού 16 

2 Πύνακασ Ιςχύοσ με  ρυθμιςτό ςτροφών 9 

3 Πύνακασ Ιςχύοσ με  2 ρυθμιςτϋσ ςτροφών 3 

4 Πύνακασ Ιςχύοσ με  3 ρυθμιςτϋσ ςτροφών 3 

5 Ερμϊριο προςταςύασ (Πύλαρ) 15 

6 Προγραμματιζόμενοσ  Λογικόσ  Ελεγκτόσ (PLC) 16 

7 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) 16 

8 Διϊταξη αςύρματησ επικοινωνύασ 16 

9 GPRS Modem 16 

10 Αναλυτόσ ηλεκτρικών παραμϋτρων 14 

11 Μετρητόσ πύεςησ 11 



ΤΝΟΛΟ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΦΟΤ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

12 Ηλεκτρομαγνητικόσ μετρητόσ παροχόσ 27 

13 Αυτοματοποιημϋνο ςύςτημα χλωρύωςησ - ποιότητασ 3 

14 ταθμόμετρο δεξαμενόσ 9 

15 ταθμόμετρο γεώτρηςησ 8 

16 Αντικεραυνικό προςταςύα 13 

17 Ϊλεγχοσ παραβύαςησ 16 

18 Εγκατϊςταςη ηλεκτρομαγνητικού μετρητό παροχόσ 25 

19 Εγκατϊςταςη πύνακα και οργϊνων 30 

20 Λογιςμικό αυτοματιςμού 16 

21 Λογιςμικό Ενεργειακόσ Βελτύωςησ ΣΕ 14 

22 Σοπικόσ ταθμόσ Μϋτρηςησ Κατανϊλωςησ (ΣΜΚ) 1000 

23 Εγκατϊςταςη υδραυλικού εξοπλιςμού ςύνδεςησ ΣΜΚ 1000 

24 Εγκατϊςταςη και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμού ΣΜΚ 1000 

25 
Αςύρματοσ ςυγκεντρωτόσ δεδομϋνων Σοπικών ταθμών 

Μϋτρηςησ Κατανϊλωςησ - υδρομετρητών 
35 

26 
Εργαςύεσ εγκατϊςταςησ και θϋςησ ςε λειτουργύα 

αςύρματου ςυγκεντρωτό δεδομϋνων 
35 

27 Σηλεμετρικό Καταγραφικό - DataLogger 2 

28 
Πιεζοθραυςτικό Τδραυλικό Δικλεύδα (PRV) με 

ηλεκτρονικό διϊταξη ρύθμιςησ 
2 



ΤΝΟΛΟ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΦΟΤ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

29 Yδραυλικόσ εξοπλιςμόσ ΔΠ 2 

30 Υρεϊτιο φιλοξενύασ εξοπλιςμού ΔΠ 2 

31 
Εργαςύεσ εγκατϊςταςη και θϋςησ ςε λειτουργύα 

εξοπλιςμού ΔΠ 
2 

 
 
 
1.2 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ (ΚΕ) 
 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ (HARDWARE, ΑΔΕΙΕ ΚΛΠ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Διαχειριςτόσ Επικοινωνιών 1 

2 Κεντρικόσ Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτόσ (Server) 2 

3 Θϋςηεργαςύασ (Client) 1 

4 Οθόνη ΕποπτικούΕλϋγχου 1 

5 Υορητόσταθμόσ Ελϋγχου (ΥΕ) 1 

6 
Περιφερειακόσ εξοπλιςμόσ (UPS, εκτυπωτόσ, 

εξοπλιςμόσ LAN) 
1 

7 Λογιςμικό Σηλεελϋγχου - Σηλεχειριςμού (Ωδεια χρόςησ) 1 

8 
Λογιςμικό προγραμματιςμού, λόψησ και επεξεργαςύασ 

δεδομϋνων κατανϊλωςησ (ϊδεια χρόςησ) 
1 

9 Λογιςμικό υδατικού ιςοζυγύου (ϊδεια χρόςησ) 1 

10 Εγκατϊςταςη εξοπλιςμού 1 

 
 
  



1.3 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ – ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 
ΕΛΕΓΦΟΤ (ΚΕ) 
 

ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ -ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

1 Ανϊπτυξη Λογιςμικού Επικοινωνιών 

2 Ανϊπτυξη Λογιςμικού Εφαρμογόσ Σηλεελϋγχου - Σηλεχειριςμού 

3 
Ανϊπτυξη Λογιςμικού Διαχεύριςησ Βλαβών και υντόρηςησ 

Εξοπλιςμού 

4 Ανϊπτυξη ΛογιςμικούΤδατικού Ιςοζυγύου 

5 Ανϊπτυξη Λογιςμικού Φλωρύωςησ - Ποιοτικού Ελϋγχου Τδϊτων 

6 
Ανϊπτυξη Λογιςμικού Προγραμματιςμού, Λόψησ και Επεξεργαςύασ 

Δεδομϋνων Κατανϊλωςησ 

7 Ανϊπτυξη εφαρμογόσ ενεργειακόσ βελτύωςησ δικτύου ύδρευςησ 

8 Εγκατϊςταςη και παραμετροπούηςη λογιςμικών 

 

ΤΠΗΡΕΙΕ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

1 Δοκιμαςτικό λειτουργύα για δύο (2) μόνεσ 

2 Εκπαύδευςη - Σεκμηρύωςη 

  



ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 
Η Σεχνικό προςφορϊ περιλαμβϊνει όλα τα ζητούμενα ςτο τεύχοσ των Σεχνικών Προδιαγραφών τεχνικϊ 
ςτοιχεύα, χαρακτηριςτικϊ και ςχϋδια, με τρόπο που να καθιςτϊ ςαφό όλα τα ςτοιχεύα του προςφερομϋνου 
ςυςτόματοσ. Για το λόγο  αυτό θα περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα παρακϊτω: 
 
i. υμπληρωμϋνα όλα τα ϋντυπα και πύνακεσ που δύνονται ςτο παρϊρτημα  “ΕΝΣΤΠO ΣΕΦΝΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ”. 
ii.Αποδεικτικϊ ςυνεργαςύασ με ούκο καταςκευόσ ό αντιπροςώπευςησ εξοπλιςμού Προγραμματιζόμενων 
Λογικών Ελεγκτών (P.L.C.) και ςυςτημϊτων τηλελϋγχου και τηλεχειριςμού (SCADA) 
iii. Αποδεικτικϊ ςυνεργαςύασ με ούκο ανϊπτυξησ λογιςμικού εφαρμογών και λογιςμικού επικοινωνιών. 
iv. χϋδια όπου παρουςιϊζονται: 
- υνολικό ςύςτημα τηλεμετρύασ  
- Δύκτυο Σηλεπικοινωνιών 
- Σοπικό Δύκτυο Επικοινωνιών ΚΕ 
- Ενδεικτικϋσ γραφικϋσ οθόνεσ για κϊθε υποςύςτημα 
- Ενδεικτικϋσ εκτυπώςεισ  
v. Περιγραφό αυτοματοποιημϋνησ λειτουργύασ ςυςτόματοσ  
vi.Αναλυτικόσ υπολογιςμόσ των χρόνων ςϊρωςησ των τοπικών ςταθμών. 
vii. Αναλυτικϋσ προδιαγραφϋσ του προςφερόμενου εξοπλιςμού που θα περιλαμβϊνει: 
 - Ακριβό τύπο και ποςότητα 
  - Ακριβό περιγραφό τεχνικών χαρακτηριςτικών 
  - υμφωνύα με απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ 
viii.Αριθμόσ προςφερόμενων ψηφιακών/αναλογικών ειςόδων/εξόδων ςε κϊθε ςταθμό ελϋγχου του δικτύου 
ύδρευςησ και περιγραφό των δυνατοτότων επϋκταςόσ τουσ.  
ix.Αναλυτικό περιγραφό των λειτουργιών και δυνατοτότων του λογιςμικού εφαρμογόσ (τηλϋλεγχοσ-
τηλεχειριςμόσ, ενεργειακό διαχεύριςη, κλπ) 
x. Eπεκταςιμότητα του ςυνολικού προςφερόμενου ςυςτόματοσ 
xi. Φρονοδιϊγραμμα και Πρόγραμμα υλοπούηςησ προμόθειασ που περιλαμβϊνει αναλυτικϊ τισ διϊφορεσ 
φϊςεισ υλοπούηςησ τησ. 
xii. Αναλυτικό περιγραφό των εγχειριδύων λειτουργύασ που θα παραδοθούν. 
xiii.Διαδικαςύα και κατϊλογοσ ειδικευμϋνου προςωπικού του προμηθευτό που θα διενεργόςει τισ τελικϋσ 
δοκιμϋσ του ςυνολικού ςυςτόματοσ και την παρϊδοςό του ςε λειτουργύα. 

xiv. Όροι εγγύηςησ-ςυντόρηςησ του προςφερόμενου ςυςτόματοσ καθώσ και πρόγραμμα προληπτικόσ 

ςυντόρηςησ για την περύοδο μετϊ την οριςτικό ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό του ςυςτόματοσ (πϋρασ 

δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ).   

xv.χϋδιο για τισ ανωτϋρω υπηρεςύεσ προληπτικόσ ςυντόρηςησ και ϊρςησ βλαβών καθώσ και οποιαδόποτε 

ανταλλακτικϊ ενδεχόμενα απαιτηθούν για διϊρκεια ςύμφωνα με την Σεχνικό του προςφορϊ (που 

προςφϋρει, αξιολογεύται και τον βαρύνει) μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό τησ 

προμόθειασ (ςυςτόματοσ) κατϊ την οπούα ο ανϊδοχοσ εξαςφαλύζει και εγγυϊται την πλόρη ςυντόρηςη 

του ςυςτόματοσ. 

xvi. Όλα τα προςφερόμενα μϋρη του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να εύναι καινούρια και αμεταχεύριςτα. Θα 

υποβληθούν τεχνικϊ ϋντυπα των επύ μϋρουσ μονϊδων που αποτελούν το ςύςτημα. 

xvii. Αποδεικτικό επύςκεψησ από τη ΔΕΤΑ Πϊρου, που εύναι ο Υορϋασ Τλοπούηςησ του ϋργου, με την οπούα 

θα βεβαιώνεται ότι ο Διαγωνιζόμενοσ ϋχει επιςκεφθεύ επιτόπου τισ εγκαταςτϊςεισ και ϋχει λϊβει γνώςη 

των ςυνθηκών  του ϋργου. 

xviii. Κϊθε ϊλλη πληροφορύα από αυτϋσ που ζητούνται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ ό που κρύνει ο 

προμηθευτόσ ότι εύναι χρόςιμη κατϊ την αξιολόγηςη των τεχνικών χαρακτηριςτικών. Η επιτροπό 

αξιολόγηςησ διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει εφόςον κρύνει απαραύτητο ςυμπληρωματικϊ ςτοιχεύα ό να 

απορρύψει προςφορϊ που κρύνεται αναξιόπιςτη, ελλιπόσ ό εύναι παραποιημϋνη.  

Σα ηλεκτρονικϊ υποβαλλόμενα τεχνικϊ φυλλϊδια (Prospectus), θα πρϋπει να εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα 

από τον καταςκευαςτικό ούκο. ε αντύθετη περύπτωςη θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από υπεύθυνη δόλωςη 



ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη από τον προςφϋροντα, ςτην οπούα θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτϊ 

ςτοιχεύα ταυτύζονται με τα ςτοιχεύα των τεχνικών φυλλαδύων (Prospectus) του καταςκευαςτικού ούκου. 

 

Η τεχνικό προςφορϊ ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του 

ςυςτόματοσ. τη ςυνϋχεια, το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ςε μορφό pdf, το οπούο 

υπογρϊφεται ψηφιακϊ και υποβϊλλεται από τον προςφϋροντα. Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην 

ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ και του παραγόμενου ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικού 

αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη, το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό μόνυμα και ο 

προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικό αρχεύο pdf. Εφόςον οι απαιτόςεισ τησ διακόρυξησ 

για την τεχνικό προςφορϊ δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του 

ςυςτόματοσ, ο προςφϋρων επιςυνϊπτει ςτην τεχνικό του προςφορϊ ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ 

ηλεκτρονικϊ αρχεύα. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

3.1 ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Ή ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ (PLC) ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΛΕΓΦΟΤ & 
ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΜΟΤ SCADA 
 

Η ςυνεργαςύα με ούκο καταςκευόσ ό αντιπροςώπευςησ εξοπλιςμού Προγραμματιζόμενων Λογικών 

Ελεγκτών (P.L.C) και ςυςτημϊτων τηλελϋγχου & τηλεχειριςμού SCADA διαχεύριςησ ύδρευςησ θα 

επιβεβαιώνεται με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη ςτην οπούα θα αναφϋρεται ρητϊ ότι η προμόθεια των υλικών 

και ςυςτημϊτων θα γύνει από τον ούκο του παραπϊνω ςυςτόματοσ αυτοματιςμού. 

Επύςησ εκτόσ από την ςυμβολαιογραφικό πρϊξη θα υποβληθεύ υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου 

του ούκου ςυνοδευόμενη από τα απαραύτητα επικυρωμϋνα δικαιολογητικϊ - βεβαιώςεισ, ςτην οπούα θα 

βεβαιώνεται η προηγούμενη χρόςη των προςφερόμενων P.L.Cςε αντύςτοιχα ςυςτόματα ςε οποιαδόποτε 

χώρα, η τεχνογνωςύα του ούκου και οι προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ. 

 

τοιχεία που πρέπει να προςκομιςτούν για τον καταςκευαςτή P.L.C. : 

- ύςτημα διαςφϊλιςησ ποιότητασ κατϊ ISO9001 πιςτοποιημϋνο από επύςημο οργανιςμό και πλόρη ςειρϊ 

ςυςκευών και υλικών/ ςυςτημϊτων υποςτόριξησ 

- Πιςτοπούηςη ULγια τα προώόντα του και approvals(πιςτοποιητικϊ επϊρκειασ) προϋλευςησ BVκαι ABS 

- Πιςτοποιητικϊ από κατϊλληλα διαπιςτευμϋνα εργαςτόρια ότι η ανϊπτυξη, καταςκευό, παραγωγό, δοκιμϋσ 

τύπου ςειρϊσ γύνονται ςύμφωνα με την οδηγύα IEC61131-2. 

 

τοιχεία που πρέπει να προςκομιςτούν για τον καταςκευαςτή λογιςμικού SCADA: 

- ύςτημα διαςφϊλιςησ ποιότητασ κατϊ ΙSO9001, πιςτοποιημϋνο από επύςημο οργανιςμό. 

- Βεβαύωςη πωσ το ςυγκεκριμϋνο λογιςμικό SCADA εύναι προώόν το οπούο ϋχει εγκαταςταθεύ ςε βιομηχανύεσ 

ό ϊλλεσ εγκαταςτϊςεισ ςε τουλϊχιςτον μύα (1) εφαρμογό ςε αντύςτοιχο ϋργο τηλεχειριςμού-τηλελϋγχου 

δικτύων ύδρευςησ, όπου το κϊθε ϋργο θα περιλαμβϊνει ϋνα (1) Κεντρικό ταθμό ελϋγχου και τουλϊχιςτον 

ϋξι (6) Σοπικούσ ταθμούσ και θα ϋχει ελϊχιςτο προώπολογιςμό 1.000.000 ευρώ 

3.2 ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Η ςυνεργαςύα αυτό θα επιβεβαιώνεται με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη ςτην οπούα θα αναφϋρεται ρητϊ ότι η 

ανϊπτυξη του λογιςμικού, η μελϋτη και η θϋςη ςε λειτουργύα, θα γύνει από τον ούκο ανϊπτυξησ λογιςμικού. 

Επύςησ, εκτόσ από την ςυμβολαιογραφικό πρϊξη θα υποβληθεύ και υπεύθυνη δόλωςη του ούκου ςτην οπούα 

θα βεβαιώνεται η χρόςη των κρύςιμων δομικών ςτοιχεύων τησ προςφερόμενησ λύςησ (λογιςμικό P.L.C, 



λογιςμικό Επικοινωνιών, λογιςμικό εποπτικού ελϋγχου) ςε αντύςτοιχα ςυςτόματα ςε οποιαδόποτε χώρα, η 

τεχνογνωςύα του ούκου και οι προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ. 

 

τοιχεία που πρέπει να προςκομιςτούν για τον Οίκο Ανάπτυξησ Λογιςμικού : 

-  ύςτημα διαςφϊλιςησ ποιότητασ κατϊ ISO 9001 πιςτοποιημϋνο από επύςημο οργανιςμό για μελϋτη, 

ςχεδύαςη και ανϊπτυξη λογιςμικού ό μελϋτη, επύβλεψη και καταςκευό ϋργων πληροφορικόσ γενικότερα. 

-ύςτημα Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ Πληροφοριών κατϊ ISO 27001 για μελϋτη, ςχεδύαςη και ανϊπτυξη 

λογιςμικού ό μελϋτη, επύβλεψη και καταςκευό ϋργων πληροφορικόσ γενικότερα, 

- Πιςτοποιητικό ISO 50001:2018 η ιςοδύναμο για διαχεύριςη τησ ενϋργειασ ςε ανϊλογο τομϋα με αυτόν τησ 

προμόθειασ, δηλαδό ςε εγκατϊςταςη ςυςτημϊτων αυτοματιςμού - τηλεελϋγχου τηλεχειριςμού. 

 - Βεβαιώςεισ καλόσ εκτϋλεςησ ςε  αντύςτοιχα ϋργα/ προμόθειεσ τηλεχειριςμού-τηλελϋγχου δικτύων 

ύδρευςησ, όπου το κϊθε ϋργο/ προμόθεια  θα περιλαμβϊνει ϋνα (1) Κεντρικό ταθμό ελϋγχου και 

τουλϊχιςτον τριϊντα (30) Σοπικούσ ταθμούσ και τουλϊχιςτον τριακοςύων (300) ψηφιακών υδρομετρητών 

και θα ϋχει ελϊχιςτο προώπολογιςμό ύςο με το 50¿ του προώπολογιςμού τησ δημοπρατούμενησ πρϊξησ ϊνευ 

Υ.Π.Α. 

- Ετόςια κατϊςταςη προςωπικού που να αποδεικνύει ότι διαθϋτει εξειδικευμϋνο προςωπικό για ανϊπτυξη 

λογιςμικού. Αποδεκτό θεωρεύται για την κϊλυψη τησ παραπϊνω απαύτηςησ η ύπαρξη τουλϊχιςτον δύο (2) 

Μηχανικών αυτοματιςμού ό πληροφορικόσ.  

- Βεβαύωςη  από τον ούκο καταςκευόσ εξοπλιςμού  PLC –SCADA ςτο οπούο θα αναφϋρεται  ότι ο Ούκοσ 

Λογιςμικού εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ ςε θϋματα Λογιςμικών  εφαρμογών  PLC-SCADA. 

 

 Πϋραν των ςυμβολαιογραφικών πρϊξεων που θα εξαςφαλύζουν την ςυνεργαςύα πρϋπει να 

κατατεθούν αντύςτοιχα αμοιβαύεσ υπεύθυνεσ δηλώςεισ μεταξύ του ενδιαφερόμενου – διαγωνιζόμενου με τον 

«ούκο καταςκευόσ ό αντιπροςώπευςησ εξοπλιςμού Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (P.L.C) και 

ςυςτημϊτωντηλελϋγχου & τηλεχειριςμού SCADA» και τον «ούκο ανϊπτυξησ λογιςμικού εφαρμογών και 

λογιςμικού επικοινωνιών», ςτισ οπούεσ θα διευκρινύζεται και θα ρυθμύζεται η τριμερόσ μεταξύ τουσ ςχϋςη. 

τισ υπεύθυνεσ δηλώςεισ εκτόσ των ϊλλων πρϋπει να αναφϋρεται ότι οι ςυνεργαζόμενοι ούκοι, δεν θα ϋχουν 

καμιϊ αξύωςη από την Αναθϋτουςα Αρχό, ότι η μεταξύ τουσ αμοιβό εύναι προςυμφωνημϋνη, ότι θα υπϊρχει 

επϊρκεια ανταλλακτικών και υποςτόριξησ των προώόντων για το χρονικό διϊςτημα, που προςφϋρεται ςτην 

Σεχνικό προςφορϊ του μετϊ την Οριςτικό Ποιοτικό και Ποςοτικό Παραλαβό του ϋργου και ότι δεν πρϋπει να 

υπϊρχει αποκλειςτικότητα (ΔΕΚ C-538/07) με τον Ούκο ςυνεχώσ παρϊ μόνον κατϊ την χρονικό διϊρκεια του 

ϋργου. Περύπτωςη ςυνεργαςύασ πρϋπει να αποκλεύεται μόνον ςτην περύπτωςη που ο Ούκοσ ςυμμετϋχει 

ιςότιμα ωσ Τποψόφιοσ ςτον διαγωνιςμό. 

 

Επιςημάνςεισ : 

-υμβολαιογραφικϋσ πρϊξεισ, Τπεύθυνεσ δηλώςεισ από ούκουσ καταςκευόσ PLC & SCADA του εξωτερικού 

γύνονται αποδεκτϋσ υπό την προώπόθεςη ότι θα εύναι νόμιμα επικυρωμϋνεσ και θα ςυνοδεύονται από 

επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτηνελληνικό γλώςςα εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., εύτε από 

τοαρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ.και 53 του Κώδικα 

περύ Δικηγόρων, εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ.,εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από 

δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από 

ορκωτό μεταφραςτό τησχώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα. 

- Επιςημαύνεται ότι οι παραπϊνω ςυνεργαςύεσ και οι αντύςτοιχεσ ςυμβολαιογραφικϋσ πρϊξεισ δεν 

απαιτούνται όταν ςτον διαγωνιςμό ςυμμετϋχει (για την περύπτωςη 3.1) ο ύδιοσ ο ούκοσ καταςκευόσ P.L.Cό ο 

αντιπρόςωπόσ του και (για την περύπτωςη 3.2) ο ύδιοσ ο ούκοσ ανϊπτυξησ λογιςμικού εφαρμογών & 

λογιςμικού επικοινωνιών. 

-Η ςχϋςη του διαγωνιζόμενου με τον ούκο καταςκευόσ PLC-SCADAκαι τον ούκο ανϊπτυξησ λογιςμικών, 

τεκμαύρεται από τισ ζητούμενεσ παραπϊνω ςυμβολαιογραφικϋσ πρϊξεισ, οι οπούεσ δεςμεύουν τον 

διαγωνιζόμενο οικονομικό φορϋα να ςυνεργαςτεύ ςε περύπτωςη που κηρυχθεύ ανϊδοχοσ τησ ςυγκεκριμϋνησ 



προμόθειασ με τoν ούκο καταςκευόσ PLC-SCADA και τον ούκο ανϊπτυξησ λογιςμικού, ώςτε να εξαςφαλιςθεύ 

ςτην αναθϋτουςα αρχό η απρόςκοπτη και ορθό υλοπούηςη τησ προμόθειασ. 

- Όλα τα ανωτϋρω ςτοιχεύα τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ του προςφϋροντοσ υποβϊλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου τύπου pdf και προςκομύζονται κατϊ περύπτωςη από αυτόν, μαζύ με τα 

υπόλοιπα ϋγγραφα των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την 

ηλεκτρονικό υποβολό (με διαβιβαςτικό όπου θα αναφϋρονται αναλυτικϊ τα προςκομιζόμενα 

δικαιολογητικϊ). Όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο φϋρουν ψηφιακό υπογραφό. 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

4.1 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 

Η παρούςα προδιαγραφό καθορύζει τα τεχνολογικϊ χαρακτηριςτικϊ ςτα οπούα ο προμηθευτόσ πρϋπει να 

ςυμμορφωθεύ ςτην πραγματοπούηςη των ηλεκτρικών πινϊκων. 

την περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τεχνικών ςτοιχεύων που διατυπώνονται ςτη παρούςα προδιαγραφό, 

θα υπεριςχύει η περιγραφό που εύναι πλϋον ςυμφϋρουςα ςτην Τπηρεςύα. 

Εύναι ευνόητο ότι όλεσ οι γενικϋσ ςυμφωνύεσ μπορούν να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν ϋγγραφησ εντολόσ από 

την Σεχνικό Τπηρεςύα. 

Οι ηλεκτρικού πύνακεσ πρϋπει να πραγματοποιηθούν ςύμφωνα με την παρούςα προδιαγραφό και με τα τεχνικϊ 

ςτοιχεύα που επιςυνϊπτονται ςτα λοιπϊ τεύχη τησ προμόθειασ. 

υμμόρφωςη με τουσ κανονιςμούσ  

τη περύπτωςη που ϋχει παραληφθεύ και δεν ϋχει αναλυτικϊ αναφερθεύ ςτη παρούςα προδιαγραφό και ςε όλα 

τα επιςυναπτόμενα ϋγγραφα, πρϋπει να ςυμμορφώνονται με τα εξόσ: 

 Ιςχύοντεσ Νόμουσ και Διατϊγματα του Ελληνικού Κρϊτουσ 

 Πρότυπο ΕΛΟΣ 384 

 Ιςχύουςεσ οδηγύεσ τησ ΔΕΗ 

 Κανονιςμόσ IEC60439. 

 Ιςχύοντεσ Νόμουσ, Διατϊγματα  και   κανονιςμούσ  για   την  πρόληψη  των ατυχημϊτων 

Ηλεκτρολογικέσ  ςυνθήκεσ  λειτουργίασ  

 ύςτημα διανομόσ : μονοφαςικό + γεύωςη + ουδϋτεροσ 

 Σϊςη λειτουργύασ : 230 V 

 Σϊςη δοκιμόσ :  2500 V 

 υχνότητα :  50 Hz -4% + 2% 

 Tϊςη βοηθητικών κυκλωμϊτων α) 24 VDC για τα διϊφορα ςτοιχεύα που θα 

 ςυνδϋονται απευθεύασ με το PLC και ςε περύπτωςη διακοπόσ τησ 

ΔΕΗ πρϋπει να εξακολουθούν να λειτουργούν  

 β) 24 VAC ό 24 VDC για τα διϊφορα φλοτϋρ και λοιπϊ όργανα που 

δεν ανόκουν ςτο (α) 

 γ) 230 VAC για τα λοιπϊ κυκλώματα 

Καταςκευαςτικά Φαρακτηριςτικά:  

Δομή Και Σρόποσ Καταςκευήσ 

Βαθμοί προςταςίασ 

Οι πύνακεσ πρϋπει να  εξαςφαλύζουν ϋνα ελϊχιςτο βαθμό προςταςύασ: ΙΡ 54 ςύμφωνα με κανονιςμό IEC 60529. 

 

Δομή πινάκων 

Η ςυμπαγόσ μεταλλικό δομό εύναι καταςκευαςμϋνη από ςτρατζαριςτό και ηλεκτροςυγκολλητό  λαμαρύνα  με  

αςημοκόλληςηdecappe, ελϊχιςτο  πϊχοσ 1,5 mm - βϊςη και παρυφό λαμαρύνα ελϊχιςτου πϊχουσ 1,5 mm  - 



πόρτεσ από λαμαρύνα  ελϊχιςτου  πϊχουσ 1,5 mm . 

Σο εςωτερικό του πύνακα όπου βρύςκονται τα όργανα (επύςησ από λαμαρύνα ελϊχιςτου πϊχουσ 2,5 mm) 

πρϋπει να εύναι προςθαφαιρετό. Οι μετωπικϋσ μεντεςεδϋνιεσ πόρτεσ θα ϋχουν κλειδαριϊ. Οι πόρτεσ θα εύναι 

τετραγωνικού ςχόματοσ. 

την εςωτερικό ϊκρη τησ πόρτασ πρϋπει να υπϊρχει ειδικό κανϊλι, εισ τρόπον ώςτε να τοποθετεύται 

προςτατευτικό  λϊςτιχο, ελαχύςτησ επιφανεύασ 1 cm2. 

Οι πύνακεσ θα φϋρουν κανϊλια καλωδύων και κατακόρυφο ακροκιβώτιο ϋτςι ώςτε να διευκολύνεται η 

κατανομό των αγωγών και καλωδύων από τα πϊνω προσ τα κϊτω.  

Η βϊςη και η πϊνω πλευρϊ του καναλιού των καλωδύων των πινϊκων θα εύναι κλειςτϊ με προςθαφαιρετϋσ 

πλϊκεσ, προςαρμοςμϋνεσ για την εύςοδο καλωδύων. Η πύςω, κϊτω και πϊνω πλευρϋσ των πινϊκων εύναι 

κλειςτϋσ από ηλεκτροςυγκολλητϋσ λαμαρύνεσ, οι οπούεσ εξαςφαλύζουν την απόλυτη ςτεγανοπούηςό τουσ από 

νερό και ςκόνη. Η εύςοδοσ των καλωδύων ςτον πύνακα θα γύνεται με κατϊλληλουσ ςτυπιοθλύπτεσ. 

Οι πύνακεσ εύναι ςχεδιαςμϋνοι ϋτςι ώςτε να προβλϋπουν ελεύθερο χώρο για προςθόκεσ που θα 

πραγματοποιηθούν αργότερα. Για το λόγο αυτό ςτην μεταλλικό μετωπικό επιφϊνεια των πινϊκων θα 

παραμϋνει ελεύθεροσ χώροσ ύςοσ με τουλϊχιςτον 20¿ του ολικού εμβαδού τησ μετωπικόσ επιφϊνειασ του 

πύνακα. 

τισ μετωπικϋσ πόρτεσ εύναι τοποθετημϋνα τα μπουτόν χειριςμού, ενδεικτικϋσ λυχνύεσ, επιλογϋσ, πιθανϊ 

όργανα μετρόςεωσ, τα οπούα εύναι μϋροσ των βοηθητικών κυκλωμϊτων. 

Οι πύνακεσ θα εύναι εφοδιαςμϋνοι με ότι πρόςθετο απαιτεύται για να αποφευχθεύ η ςυγκϋντρωςη υγραςύεσ 

μϋςα ςε αυτούσ.  

Καταςκευαςτικά χαρακτηριςτικά : μετρήςεισ - χειριςτήρια - ενδείξεισ - προςταςίεσ - καλώδια - 

ακροδέκτεσ.   

Οι ςυνδϋςεισ των βοηθητικών κυκλωμϊτων χειριςμών, μετρόςεων, προςταςύασ και ενδεύξεων πρϋπει να 

πραγματοποιούνται από εύκαμπτουσ αγωγούσ με διατομό 1,5 mm2. 

Οι αγωγού, βϊςει των κανονιςμών πρϋπει να εύναι τοποθετημϋνοι ςε μικρϊ κανϊλια από PVC τα οπούα εύναι 

ϊκαυςτα. Αν αυτού ϋχουν μεγϊλεσ διατομϋσ, επιτρϋπεται διαδρομό ϋξω από το κανϊλι, αρκεύ αυτό να 

αςφαλύζεται επαρκώσ με τη βοόθεια γϊντζων.  

Όλεσ οι εύςοδοι, και ϋξοδοι καλωδύων ςτον πύνακα θα γύνονται μϋςω κατϊλληλων αριθμημϋνων κλεμμών. 

Επιπλϋον των ςημερινών απαιτούμενων κλεμμών θα υπϊρχουν εγκατεςτημϋνεσ από ςόμερα εφεδρικϋσ 

κλϋμμεσ ςε αριθμό 15¿ των ςόμερα προβλεπόμενων. 

Οι κλϋμμεσ πρϋπει να εύναι με ακροδϋκτεσ, ελϊχιςτησ διατομόσ 2,5 mm2, με διαφρϊγματα όπου εύναι 

απαραύτητο. (π.χ. ςε ςυνϊρτηςη των διαφόρων τϊςεων λειτουργύασ). Οι κλϋμμεσ πρϋπει να εύναι αριθμημϋνεσ 

όπωσ φαύνονται ςτα ςχϋδια. τισ ςυνδϋςεισ των κλεμμών που βρύςκονται ςτην εξωτερικό πλευρϊ του πύνακα, 

πρϋπει να τοποθετεύται ϋνασ μόνο αγωγόσ ςε κϊθε κλϋμμα. Οι κλϋμμεσ πρϋπει  να  εύναι  του τύπου που η  βύδα 

πύεςησ πιϋζει ςε προςτατευτικό λαμϊκι (ό κϊτι παρόμοιο) και όχι απευθεύασ ςτον αγωγό. 

ε κϊθε πύνακα πρϋπει να υπϊρχει ειδικό υποδοχό για την τοποθϋτηςη των ηλεκτρολογικών ςχεδύων του 

αυτοματιςμού. 

 

4.2 ΠΙΛΑΡ 

Για την προςταςύα των ερμαρύων  αυτοματιςμού από την υγραςύα, ο προμηθευτόσ θα εγκαταςτόςει μεταλλικό 

pillar καταςκευαςμϋνο ςύμφωνα με τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ: 

 Σο κιβώτιο PILLAR θα εύναι καταςκευαςμϋνο από μεταλλικό πλαύςιο από προφύλ ςυγκολλημϋνα και 

εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοϋλαςμαντεκαπϋπρεςςαριςτό ελϊχιςτου πϊχουσ 1,5 mm. 

 Οι πόρτεσ του πύλλαρ θα φϋρουν περιφερειακϊ ςτεγανοποιητικϊ λϊςτιχα και θα εφϊπτονται πολύ 



καλϊ και ςφιχτϊ ςε όλα τα ςημεύα με το κύριο ςώμα του πύλλαρ ώςτε να αποφεύγεται η εύςοδοσ βροχόσ ςτο 

εςωτερικό του.  

 Σο πύλλαρ θα εύναι ςυναρμολογημϋνο ςτο εργοςτϊςιο καταςκευόσ του και θα παρϋχει ϊνεςη χώρου 

για την εύςοδο καλωδύων και τη ςύνδεςη των καλωδύων μεταξύ των οργϊνων λειτουργύασ του δικτύου. Θα 

δοθεύ μεγϊλη ςημαςύα ςτη καλό και ςύμμετρη εμφϊνιςη του. 

 To εςωτερικό θα εύναι χωριςμϋνο με λαμαρύνα ςε δύο ανεξϊρτητουσ χώρουσ από τουσ οπούουσ ο ϋνασ 

ςτα αριςτερϊ, διαςτϊςεων τουλϊχιςτον 0,40 x 1,20 x0,40 m(ΠΦΤΦΒ και ο ϊλλοσ, διαςτϊςεων 0,70 x 1,20 x0,40 

m(ΠΦΤΦΒ). 

 την πλϊτη του pillar θα εύναι ςτερεωμϋνη με κοχλύεσ και περικόχλια ςτραντζαριςτό λαμαρύνα πϊχουσ 

1 mm για την ςτερϋωςη του πύνακα.  

 Η επϊνω πλευρϊ του pillar θα καλυφθεύ από ειδικό ςκϋπαςτρο κατϊ τησ βροχόσ. 

 Σα κλειδιϊ και οι κλειδαριϋσ θα εύναι ανοξεύδωτα βαρϋωσ τύπου. Θα γύνουν δεκτϊ και κιβώτια 

ικανών διαςτϊςεων από ςυνθετικό υλικό κατϊλληλο για τοποθϋτηςη ςε εξωτερικό χώρο, που θα φϋρουν 

τον παραπϊνω εξοπλιςμό. 

 Όλη η καταςκευό θα εύναι ςτεγανό ςτην βροχό και θα ϋχει υποςτεύ ηλεκτροςτατικό βαφό. 

 Η τοπoθϋτηςη του PILLAR θα γύνει, εύτε ςε ειδικό βϊςη οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, εύτε επύτοιχα. 

 

4.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΚΣΗ (PLC) 

Όλα τα PLC των νέων ΣΕ πρέπει να είναι όμοια και εναλλάξιμα ωσ προσ τα τεχνικά χαρακτηριςτικά, 

την επεκταςιμότητα, και τον μέγιςτο αριθμό προςαρτώμενων καρτών. Θα διαφϋρουν μόνο ωσ προσ το 

πραγματικό πλόθοσ των αναλογικών και ψηφιακών ειςόδων και εξόδων που απαιτεύται ανϊλογα με τισ 

ανϊγκεσ κϊθε εγκατϊςταςησ. Ο ςημερινόσ αριθμόσ των ειςόδων - εξόδων πρϋπει να μπορεύ να επαυξηθεύ ώςτε 

να καλύπτει τισ απαιτόςεισ των μελλοντικών φϊςεων, με μόνη την προςθόκη επιπλϋον καρτών. Σα PLC θα 

ακολουθούν τισ προδιαγραφϋσ που παρατύθενται παρακϊτω . 

O  καταςκευαςτόσ PLC θα πρϋπει να διαθϋτει: 

      - ςύςτημα διαςφϊλιςησ ποιότητασ κατϊ ΙSO9001 πιςτοποιημϋνο από  επύςημο οργανιςμό και  πλόρη  

ςειρϊ  ςυςκευών και  υλικών/ςυςτημϊτων υποςτόριξησ. 

      - Πιςτοποιητικϊ UL για τα προώόντα του 

      - Πιςτοποιητικϊ από κατϊλληλα διαπιςτευμϋνα εργαςτόρια ότι η ανϊπτυξη, καταςκευό, παραγωγό, 

δοκιμϋσ τύπου και ςειρϊσ γύνονται ςύμφωνα με την οδηγύα IEC 61131-2. 

 

Ο ελεγκτόσ εύναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονϊδα αυτοματιςμού (Προγραμματιζόμενοσ Λογικόσ 

Ελεγκτόσ, PLC). Πιο ςυγκεκριμϋνα, για την επικοινωνύα - διαςύνδεςη με το περιβϊλλον (ςυλλογό πληροφοριών 

και αποςτολό εντολών), το PLC  θα διαθϋτει : 

 Μονϊδες Ψηφιακών  εισόδων  

για την ςυλλογό πληροφοριών τύπου ON-OFF από επαφϋσ RELAY    ελεύθερησ τϊςησ. 

 Μονϊδες ψηφιακών εξόδων (DO)   

για την αποςτολό εντολών. 

 Αναλογικών εισόδων (AI)  

για την ςυλλογό μετρόςεων από αιςθητόρια όργανα που παρϋχουν    αναλογικό ςόμα. 

 Αναλογικών εξόδων (AO) 

για την ρύθμιςη ειδικών μονϊδων. 

Η διϊταξη του PLC ςε κϊθε ΣΕ πρϋπει κατ’ ελϊχιςτο να αποτελεύται από : 

α)  την  CPU (Κεντρικό Μονϊδα Επεξεργαςύασ)  

β)   τισ κϊρτεσ Ειςόδων και Εξόδων 

γ)  τισ απαραύτητεσ για την επικοινωνύα ςυςκευϋσ 

Σα παραπϊνω πρϋπει να εύναι τοποθετημϋνα ςε ρϊγα ςτόριξησ μεγϊλησ μηχανικόσ αντοχόσ, πϊνω ςτην οπούα 



θα τοποθετηθούν όλεσ οι απαραύτητεσ κϊρτεσ. Η διαςύνδεςη αυτών θα επιτυγχϊνεται με την χρόςη 

backplane.Οι ςυνδϋςεισ των καλωδύων των Ειςόδων και Εξόδων γύνονται ςε κινούμενεσ (αρθρωτϋσ) φιςϋττεσ 

πϊνω ςτη ρϊγα του PLC, τοποθετημϋνεσ ςτο εμπρόςθιο μϋροσ των καρτών, για εύκολη και γρόγορη ςύνδεςη 

και αποςύνδεςη των I/O's από την κϊρτα που τα εξυπηρετεύ, για τισ περιπτώςεισ αλλαγών ό  επιδιορθώςεων. 

Περιςςότερα τησ μιασ ρϊγασ μπορούν να ςυνδεθούν μεταξύ τουσ για την δημιουργύα ενόσ μεγαλύτερου 

ςυςτόματοσ με την χρόςη ενόσ απλού καλωδύου χωρύσ τη χρόςη ειδικών interface.  

Ο ελεγκτόσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοσ με τρόπο ώςτε να μπορεύ να επεκτεύνεται και με πρόςθεςη 

ανεξϊρτητων μονϊδων ειςόδου/εξόδου πού θα επικοινωνούν με  τισ γειτονικϋσ μονϊδεσ με Bus . Η επϋκταςη 

του ελεγκτό θα πρϋπει να γύνεται με απλό τρόπο χωρύσ να απαιτούνται ειδικϊ εργαλεύα ό μεταφορϊ τησ 

ςυςκευόσ ςε εργαςτόριο. 

Η CPU θα εμπεριϋχει Led κατϊςταςησ και Led ςφαλμϊτων. Επύςησ με το πακϋτο προγραμματιςμού  και με την 

δυνατότητα passwordprotection ο χρόςτησ θα  προςτατεύεται αποτελεςματικϊ ϋναντι μη εξουςιοδοτημϋνων 

αλλαγών και αντιγραφό των προγραμμϊτων του. 

Η CPU θα περιλαμβϊνει διαγνωςτικό μνόμη που δεν θα ςβόνεται ούτε με την πτώςη τϊςησ ούτε με το Reset 

τησ μνόμησ και θα καταγρϊφονται με ώρα και ημερομηνύα γεγονότα που ςυνδϋονται με : 

φϊλματα τησ CPU 

φϊλματα ςυςτόματοσ τησ CPU 

φϊλματα περιφερειακών modules. 

Μεταγωγό από κατϊςταςη Stop-Εκτϋλεςη προγρϊμματοσ (RUN) -Stop. 

Προγραμματιςτικϊ λϊθη ςτο πρόγραμμα εφαρμογόσ. 

Ο τυπικόσ χρόνοσ ςϊρωςησ θα πρϋπει να εύναι μικρότεροσ των  0,40μs/εντολό. 

Η μνόμη RAM του ελεγκτό (μνόμη αποθόκευςησ προγρϊμματοσ και δεδομϋνων) πρϋπει να ϋχει 

μϋγεθοσ 100  kbytes τουλϊχιςτον. 

Θα υπϊρχει ενςωματωμϋνο ρολόι πραγματικού χρόνου 

Θα υποςτηρύζονται  Γλώςςεσ  προγραμματιςμού όπωσ LAD (LADDER)  εύτε SCL (λύςτα εντολών) 

ςύμφωνα με τα διεθνό StandardsIEC 61131-3 Part 3  

 

Ο ελεγκτόσ θα εύναι 32 bit και θα πρϋπει να υποςτηρύζει υποχρεωτικϊ τισ παρακϊτω εντολϋσ: 

Λογικόσ bit BOOLEAN (AND, OR) 

Λογικόσ Word boolean (AND, OR) με 16 bit-ταθερϋσ. 

Λογικόσ Double Boοlean (AND,OR) με 32 bit- ταθερϋσ 

Εντολϋσπαλμού. 

Set / Reset bit (πχ. Inputs, Outputs, Flags) 

Εντολϋσ ολύςθηςησ Δεξιϊ, αριςτερϊ και κυκλικόσ ολύςθηςησ. 

Set /Reset bit (π.χ. Inputs, Outputs, flags) 

Εντολϋσ ολύςθηςησ δεξιϊ, αριςτερϊ και κυκλικόσ ολύςθηςησ 

Εντολϋσ χρονικών και απαριθμητών  

Αποθόκευςησ και μεταφορϊσ τιμών από και προσ καταχωρητϋσ byte, Word, Doubleword. 

Εντολϋσ ςύγκριςησ (16bit, 32 bit ακϋραιων αριθμών, 32 bit δεκαδικών αριθμών). 

Αριθμητικϋσ πρϊξεισ όπωσ  

  α) Πρόςθεςη/πολλαπλαςιαςμό 16bit ακϋραια  

  β) Πρόςθεςη/πολλαπλαςιαςμό 32 bit ακϋραια    

  γ) Πρόςθεςη/πολλαπλαςιαςμό 32 bit δεκαδικών 

Εύρεςη τετραγωνικόσ ρύζασ, Λογαριθμικϋσ πρϊξεισ, τριγωνομετρικϋσ λειτουργύεσ. 

Εντολϋσ αλλαγόσ ελϋγχου του προγρϊμματοσ από μπλοκ  ςε μπλοκ και από εντολό ςε εντολό μϋςα ςτο 

ύδιο μπλοκ . 

Εντολϋσ μετατροπόσ κώδικα (πχ BCD ςε 16 bit Ακϋραια) 

Εντολϋσ αλλαγόσ τρόπου  εκτϋλεςησ του προγρϊμματοσ όπωσ κυκλικόσ, ελεγχόμενοσ από γεγονόσ ό 



από χρόνο 

Ϊνδειξη μεγύςτου - ελαχύςτου- μϋςου κύκλου εκτϋλεςησ προγρϊμματοσ 

Τποςτόριξη αναλογικού - ολοκληρωτικού- διαφορικού ελεγκτό κλειςτού βρόχου (PIDController) με 

την βοόθεια ενςωματωμϋνων ςτην CPU λειτουργιών ό με την χρόςη επιπλϋον πακϋτου 

παραμετροπούηςησ. 

 

Η ςυςκευό θα πρϋπει να υποςτηρύζει τουλϊχιςτον  256 απαριθμητϋσ και 256 χρονικϊ. ε πλόρη επϋκταςη, 

πρϋπει να υποςτηρύζει τουλϊχιςτον 128 ψηφιακϋσ ειςόδουσ / εξόδουσ και τουλϊχιςτον 32 αναλογικϋσ 

ειςόδουσ / εξόδουσ. 

Η ςυγκρϊτηςη των αγωγών ςτισ κλεμοςειρϋσ των καρτών να εύναι βιδωτό. 

Ϊνδειξη κατϊςταςησ κϊθε ψηφιακόσ ειςόδου / εξόδου με LED. 

Δυνατότητα προςομούωςησ (SIMULATION) κϊθε ψηφιακόσ και αναλογικόσ ειςόδου / εξόδου. 

Γαλβανικό απομόνωςη ψηφιακών ειςόδων / εξόδων. 

Οι κϊρτεσ ψηφιακών ειςόδων πρϋπει να ϋχουντϊςη ειςόδου 10 - 30 V DC 

Κϊθε κϊρτα ψηφιακόσ ειςόδου ϋχει LED, τα οπούα δεύχνουν την κατϊςταςη κϊθε μύασ ειςόδου. Όταν ϋνα LED 

ανϊβει, ςημαύνει ότι υπϊρχει τϊςη ςτο αντύςτοιχο terminal. Σο module παρϋχει αυτόν την πληροφορύα ςτο 

πύςω μϋροσ του πλαιςύου (PLCmotherboard ό backplane), για να διαβαςτεύ από τον επεξεργαςτό. 

Οι κϊρτεσ αναλογικών ειςόδων πρϋπει να ϋχουν τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: 

α) Να υπϊρχει η δυνατότητα, μϋτρηςησ αναλογικών ςημϊτων εύτε τϊςησ εύτε ρεύματοσ. 

β) Η διακριτικό ικανότητα (RESOLUTION) πρϋπει να εύναι 11 bits. 

γ) Να υπϊρχει η δυνατότητα ανύχνευςησ κομμϋνου καλωδύου. 

Η θερμοκραςιακό περιοχό λειτουργύασ του ελεγκτό θα πρϋπει να εύναι -10°C ϋωσ 55°C ςε ςυνθόκεσ υγραςύασ  

μϋχρι 95¿. 

Ο προγραμματιζόμενοσ ελεγκτόσ θα περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον δύο θύρεσ  επικοινωνύασ για τη διαςύνδεςη 

τόςο με τη μονϊδα προγραμματιςμού του, όςο και με το Κεντρικό ύςτημα Ελϋγχου. 

 

ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΕΙΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 

Η διϊταξη του PLC πρϋπει να διαθϋτει την δυνατότητα  προςομούωςησ (SIMULATION) κϊθε ψηφιακόσ και 

αναλογικόσ ειςόδου και εξόδου. Με την λειτουργύα αυτό δύνεται η δυνατότητα καθοριςμού των καταςτϊςεων 

ειςόδων και εξόδων, για ςκοπούσ ελϋγχου, ανεξϊρτητα από το πρόγραμμα. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΗΜΑΣΑ ΕΙΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ 

τον πύνακα που ακολουθεύ παρουςιϊζονται τα ελάχιςτα απαιτητϊ ειςόδου/εξόδου που θα πρϋπει να ϋχει το 

PLC κϊθε τοπικού ςταθμού ελϋγχου. Για τουσ υφιςτϊμενουσ ΣΕ, θα πρϋπει να γύνει επϋκταςη τησ 

δυναμικότητασ του υφιςτϊμενου PLC( τύπου S7-300 τησ εταιρεύασ Siemens για τα αντλιοςτϊςια/δεξαμενϋσ 

ύδρευςησ και S7-1200 για τα αντλιοςτϊςια λυμϊτων) με τη χρόςη κατϊλληλων καρτών ειςόδων/εξόδων. Σα 

τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ των καρτών αυτών πρϋπει  να καλύπτουν τισ απαιτόςει του παρόντοσ κεφαλαύου. 

 

τον πύνακα που ακολουθεύ, ϋχει χρηςιμοποιηθεύ για την δόλωςη των ειςόδων και εξόδων ςτο  PLC,  η εξόσ 

ςημειολογύα: 

 DI: Χηφιακό εύςοδοσ. 

 DO: Χηφιακό ϋξοδοσ. 

 AI: Αναλογικό εύςοδοσ. 

 ΑΟ: Αναλογικό ϋξοδοσ. 

 COM: Interface επικοινωνύασ 

 



ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ DI DO AI AO COM 

ΣΕ1 ΓΕΨΣΡΗΗ ΠΗΓΑΔΙ ΜΑΣΙΟΤ  16  10 3   1 
 

ΣΕ2 ΓΕΨΣΡΗΗ ΠΑΡΑΘΤΡΑ  16  10 3   1 
 

ΣΕ3 ΓΕΨΣΡΗΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ  16  10 3   1 
 

ΣΕ4 ΓΕΨΣΡΗΗ ΦΡΙΣΟ  16  10 3   1 
 

ΣΕ5 ΓΕΨΣΡΗΗΥΙΛΟΗΛΙΑ  16  10 3 1 
 

ΣΕ6 ΓΕΨΣΡΗΗ ΝΟΣΑ  16  10 3 1 
 

ΣΕ7 ΓΕΨΣΡΗΗ ΛΟΤΚΙΔΕΝΑ  16  10 3 1 
 

ΣΕ8 ΓΕΨΣΡΗΗ ΚΑΣΕΡΓΑ  16  10 3 1 
 

ΣΕ9 ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 14  10  10 0 
 

ΣΕ10 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ  14  10 6 0 
 

ΣΕ11 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΚΑΜΠΟΤ 
20 10 11 2 

 

ΣΕ12 
ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ 

ΑΜΜΟΤΝΣΑΡΑ 
20 10 6 3 

 

ΣΕ13 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΑΥΑΛΑΣΨΗ 20 10 4 2 
 

ΣΕ14 
ΣΑΘΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΙΕΗ - 

ΠΑΡΟΦΗ Νο1 
- - - - 

 

ΣΕ15 
ΣΑΘΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΙΕΗ - 

ΠΑΡΟΦΗ Νο2 
- - - - 

 

ΣΕ16 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 20 10 2 2 
 

ΣΕ17 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ 20 10 2 3 
 

ΣΕ18 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΙΥΝΕΪΚΟ 

ΓΤΑΛΟ 
20 10 2 3 

 

 

Αποδεικτικά ςυνεργαςίασ με οίκο καταςκευήσ ή αντιπροςώπευςησ εξοπλιςμού 

Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (P.L.C) 

Η ςυνεργαςύα με ούκο καταςκευόσ ό αντιπροςώπευςησ εξοπλιςμού Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών 

(P.L.C) θα επιβεβαιώνεται με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη ςτην οπούα θα αναφϋρεται ρητϊ ότι η προμόθεια των 

υλικών και ςυςτημϊτων θα γύνει από τον ούκο του παραπϊνω ςυςτόματοσ αυτοματιςμού. 

 Επύςησ, εκτόσ από την ςυμβολαιογραφικό πρϊξη θα υποβληθεύ υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου 

εκπροςώπου του ούκου ςυνοδευόμενη από τα απαραύτητα επικυρωμϋνα δικαιολογητικϊ - βεβαιώςεισ, ςτην 

οπούα θα βεβαιώνεται η προηγούμενη χρόςη των προςφερόμενων P.L.C ςε αντύςτοιχα ςυςτόματα ςε 

οποιαδόποτε χώρα, η τεχνογνωςύα του ούκου και οι προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ.  

τοιχεύα που πρϋπει να προςκομιςτούν για τον καταςκευαςτό P.L.C. : 

 - ύςτημα διαςφϊλιςησ ποιότητασ κατϊ ISO 9001 πιςτοποιημϋνο από επύςημο οργανιςμό και πλόρη 

ςειρϊ ςυςκευών και υλικών/ ςυςτημϊτων υποςτόριξησ 

 - Πιςτοπούηςη UL για τα προώόντα του και approvals (πιςτοποιητικϊ επϊρκειασ) προϋλευςησ BV και 

ABS 

 - Πιςτοποιητικϊ από κατϊλληλα διαπιςτευμϋνα εργαςτόρια ότι η ανϊπτυξη, καταςκευό, παραγωγό, 

δοκιμϋσ τύπου ςειρϊσ γύνονται ςύμφωνα με την οδηγύα IEC 61131—2. 

  



4.4 ΣΡΟΥΟΔΟΣΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (DC-UPS) 

 

Κϊθε πύνακασ αυτοματιςμού με τροφοδοςύα από το δημόςιο δύκτυο ηλεκτροδότηςησ, θα διαθϋτει μονϊδα 

αδιϊλειπτησ παροχόσ ιςχύοσ, ώςτε ο προγραμματιζόμενοσ λογικόσ ελεγκτόσ να ςυνεχύζει να λειτουργεύ ακόμη 

και μετϊ από διακοπό τησ τροφοδοςύασ λόγω χειριςμού ό βλϊβησ. Η μονϊδα αυτό θα εύναι compact, θα 

τοποθετεύται ςε ρϊγα πληςύον του PLC και θα ςτηρύζει την ςυνεχό τϊςη τροφοδοςύασ του PLC ςτα 24VDC. Για 

το λόγο αυτό θα εύναι ςυνδεμϋνη ςτην ϋξοδο του τροφοδοτικού του PLC. Ειδικότερα, όταν η τϊςη ειςόδου τησ 

μονϊδασ του UPS πϋςει κϊτω από ϋνα όριο αςφαλεύασ, το οπούο θα ϋχει προεπιλεγεύ, τότε μϋςω ϊμεςησ 

ηλεκτρονικόσ ςύνδεςησ με τουσ ςυςςωρευτϋσ θα παρϋχεται ςτόριξη τησ τϊςησ τροφοδοςύασ. 

Ακόμη, η μονϊδα αυτό θα πρϋπει να διαθϋτει τα ακόλουθα: 

 Εύροσ τϊςησ ειςόδου: 22-29 VDC 

 Όριο τϊςησ ςύνδεςησ μπαταρύασ: ρυθμιζόμενο με DIP διακόπτεσ ςτην περιοχό 22-25VDC με 

διακριτϊ βόματα των 0,5 V 

 Σϊςη εξόδου: 24 VDC 

 Ρεύμα εξόδου ≥ 5 Α ανϊλογα και με το τροφοδοτικό που χρηςιμοποιεύται και τισ απαιτόςεισ 

του ςυνδεδεμϋνου εξοπλιςμού 

 Βαθμόσ απόδοςησ ≥ 95¿ 

 Προςταςύα αναςτροφόσ πολικότητασ τησ τϊςησ ειςόδου και των ςυςςωρευτών 

 Προςταςύα υπερφόρτιςησ  

 LEDs και επαφϋσ ςηματοδότηςησ κανονικόσ ό μη λειτουργύασ, μπαταρύα ΟΚ, alarm μπαταρύασ 

(μπαταρύα όχι φορτιςμϋνη), μπαταρύα φορτιςμϋνη κϊτω από 85¿, μπαταρια φορτιςμϋνη 

πϊνω από 85¿ 

 Προςταςύα βραχυκυκλώματοσ με ενςωματωμϋνη αςφϊλεια 16A 

 Αυτόματη αποςύνδεςη αν η τϊςη πϋςει κϊτω των 19V 

 Επιτόρηςη τϊςησ ςυςςωρευτών και ϋνδειξη για αλλαγό αυτών 

 Θερμοκραςύα λειτουργύασ 0-+40 0C 

 Βαθμόσ προςταςύασ ΙΡ20 (κατϊ ΕΝ60529) 

 Πιςτοπούηςη EMC κατϊ ΕΝ 61000-6-2 

 Πιςτοπούηςη κατϊ CE και UL(CSA) 

Οι ςυςςωρευτϋσ τησ μονϊδασ UPS που θα προςφϋρουν την ςτόριξη τησ τϊςησ θα μπορούν να τοποθετηθούν 

και αυτού ςε ρϊγα και θα ϋχουν χαμηλό ρυθμό αυτοεκφόρτιςησ τησ τϊξησ του 3¿ περύπου μηνιαύωσ ςτουσ 

200C. Θα εύναι κλϊςησ προςταςύασ ΙΙΙ και θα αςφαλύζονται ϋναντι βραχυκυκλώματοσ με αςφϊλεια 20A, ενώ 

θα μπορούν να προςφϋρουν αυτονομύα λειτουργύασ ςτο διαςυνδεδεμϋνο εξοπλιςμό τουλϊχιςτον μύασ ώρασ 

(1h). 

 

4.5 MODEM ΑΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Σα απαιτούμενα radiomodem πρϋπει να εύναι ειδικϊ καταςκευαςμϋνα για χρόςη ςε δύκτυα  αςύρματησ 

μετϊδοςησ  δεδομϋνων (τηλεμετρύασ). 

Σα radiomodem γενικϊ, πρϋπει να διαθϋτουν τουλϊχιςτον τα παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ: 

 

- Σαχύτητα μετϊδοςησ 9600 bps ϋωσ 19200bps 

- Ethernet 10/100 baseT όςειριακό RS-232/RS-485 διεπαφό (interface) 

- διϊφορουσ τρόπουσ λειτουργύασ, μεταξύ των οπούων και ςαν αναμεταδότεσ 

- περιοχόςυχνοτότων από 400-470ΜΗz 

- Επιλογό καναλιού RF, διεύθυνςησ και επύπεδο ιςχύοσ του ςόματοσ μετϊδοςησ 

- Σαχύτητα μετϊδοςησ δεδομϋνων (bps) μϋςω ςειριακών θυρών: 1200- 115200, 

- Ενδεικτικϋσ λυχνύεσ για την κατϊςταςη λειτουργύασ (εκπομπό, λόψη, κλπ) 



- Θερμοκραςύα λειτουργύασ: -10 ϋωσ 50ο C 

- Τγραςύα λειτουργύασ: 0¿ ϋωσ 90¿ RΗ 

- Σϊςη λειτουργύασ:   12-30Vdc 

- Μϋγιςτη Ιςχύσ εκπομπόσ  ϋωσ 10 watt. 

- Προςταςύα ϋναντι τωνηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών  

Η αςύρματη επικοινωνύα πρϋπει να γύνεται ςε περιοχϋσ ςυχνοτότων ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. 

Πρϋπει να παρϋχουν τη δυνατότητα επικοινωνύασ με τα υψηλότερα πρότυπα αςφϊλειασ (EN/IEC 62386) και 

προςταςύα με χρόςη κωδικοπούηςησ AES 256 bit. 

 

Ο ανϊδοχοσ πρϋπει να λϊβει γνώςη τησ θϋςησ των τοπικών ςταθμών  και την γεωγραφικό κατανομό τουσ και 

όπου απαιτεύται θα τοποθετεύ αναμεταδότεσ και γενικώσ να πϊρει όλα τα ενδεικνυόμενα μϋτρα για την 

αδιϊλειπτη επικοινωνύα των ςταθμών με τον ΚΕ. Η οποιαδόποτε δαπϊνη απαιτηθεύ εύτε αφορϊ ςύνταξη 

μελϋτησ, προμόθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού, μεταφορϊ και  την εγκατϊςταςη του, ο ανϊδοχοσ δεν 

δικαιούται καμύα επιπλϋον αμοιβό.  

 

Σα προςφερόμενα Radiomodem θα φϋρουν πιςτοποιητικϊ Ευρωπαώκϊ 

 

τοιχεία που πρέπει να προςκομιςτούν:  

 Πιςτοποιητικό CE του προςφερόμενουεξοπλιςμού  

 Πιςτοποιητικό ISO9001:2008 ό νεότερο του ούκου καταςκευόσ . 

  



Κεραίεσ 

 

Για την υλοπούηςη του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να εγκαταςταθούν κεραύεσ των Radiomodem,  κατϊλληλησ 

ενύςχυςησ (dB) και κατϊλληλου τύπου (κατευθυντικϋσ ό πολυκατευθυντικϋσ) για την απρόςκοπτη 

επικοινωνύα των Σοπικών ταθμών Ελϋγχου με τον Κεντρικό ταθμό Ελϋγχου 

 

Απολαβό ≥ 6dB 

Εμπϋδηςη 50 Ohm 

Πόλωςη Κατακόρυφη / Οριζόντια 

τϊςιμα κύματα (VSWR) < 1,5 

Θερμοκραςύα λειτουργύασ -35οC …. + 70oC 

Τλικό καταςκευόσ Αλουμύνιο 

 

 

Η κϊθοδοσ τησ κεραύασ θα εύναι ομοαξονικό καλώδιο υψηλών ςυχνοτότων κατϊλληλο για τηλεπικοινωνιακϋσ 

εφαρμογϋσ 

 Εςωτερικόσ αγωγόσ: γυμνόσ μονόκλωνοσ εκ ςυρματιδύων χαλκού 

 Μόνωςη εςωτερικού αγωγού: πολυαιθυλϋνιο 

 Εξωτερικόσ αγωγόσ: Γυμνό πλϋγμα χαλκού 

 Μανδύασ: PVC 

 Αντύςταςη καλωδύου: 50Ψ 

 Απόςβεςη: ≤9 dB/100m ςτα 450ΜΗz 

 

4.6 GPRS MODEM 

Ο δρομολογητόσ για δύκτυα EGPRS και GPRS θα υλοποιεύ την αςύρματη IP επικοινωνύα των ςυςκευών 

αυτοματιςμού PLC χρηςιμοποιώντασ δύκτυα κινητόσ τηλεφωνύασ GSM Σο router αυτό θα εύναι βιομηχανικού  

τύπου και ρϊγασ για εύκολη τοποθϋτηςη πληςύον του PLC και θα διαθϋτει θύρα RJ45. Θα διαθϋτει διαγνωςτικϊ 

LED για την κατϊςταςη του modem, την ιςχύ του πεδύου και τον ϋλεγχο τησ ςύνδεςησ, ενώ θα ϋχει τη 

δυνατότητα τροφοδότηςησ με 24 VDC και SMA ςύνδεςησ κεραύασ GSM/EGPRS. Σο router θα μπορεύ να 

παραμετροποιηθεύ χρηςιμοποιώντασ HTMLWebbrowsers και θα διαθϋτει τη δυνατότητα αςφαλούσ 

τερματιςμού του VPN καναλιού ςτο κϋντρο ελϋγχου. 

Ακόμη θα πρϋπει να πληρού τα ακόλουθα:  

•  Περιοχϋσ ςυχνοτότων λειτουργύασ: 850, 900, 1800, 1900 MHz 

•  Επικοινωνύα υψηλών ταχυτότων μϋςω EGPRSMultislotClass 12 ςε EGPRS δύκτυα και αυτόματη 

μεταγωγό ςε GPRSmode ςε περύπτωςη ϋλλειψησ EGPRS δικτύου.  

• Αυτόματη ρύθμιςη και δϋςμευςη τησ IPbasedonline ςύνδεςησ ςτο Internet  

• IPbased επικοινωνύα διπλόσ κατεύθυνςησ με κϋντρο ελϋγχου PC 

• Ενςωματωμϋνεσ λειτουργύασ αςφαλεύασ με firewall και VPN (IPsec)  

• RJ45 θύραγια 10/100 Mbit/s;TP;auto-crossover 

• Μεταδιδόμενη ιςχύσ εξόδου: 2W ςτα 850, 900 MHz και 1W ςτα 1800, 1900 MHz 

• Τλοπούηςη VirtualPrivateNetwork με πρωτόκολλο IPsec και μηχανιςμούσ κρυπτογρϊφηςησ IPsec 

3DES με 168 bit και IPsecAES με 128, 192 και 256 bit 

• Λειτουργύεσ router: NAT-traversel, NAT, Port Forwarding, Dead Peer Detection, DynDNS, DNS Cache, 

NTP, Remote logging  

• Θερμοκραςύα λειτουργύασ: -20oC…+60oC  

• χετικό υγραςύα: μϋγιςτη 95¿ ςτουσ 25οC  

• Βαθμόσ προςταςύασ IP20  



4.7 ΜΕΣΡΗΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ 

Ο μετρητόσ ενϋργειασ πρϋπει να ϋχει τοπικϋσ ενδεύξεισ για τον ϋλεγχο των τϊςεων, ρευμϊτων κ.λ.π. 

Ο μετρητόσ ηλεκτρικών μεγεθών θα εύναι ϋνασ προγραμματιζόμενοσ μετρητόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ που 

μετρϊ τισ ηλεκτρικϋσ παραμϋτρουσ των ιςορροπημϋνων ό μη μονοφαςικών και τριφαςικών ηλεκτρικών 

δικτύων. 

 

Σα μεγϋθη που μετρϊει, εύναι τουλϊχιςτον τα παρακϊτω: 

 Πολικότϊςη 

 Υαςικό τϊςη 

 Ϊνταςη ρεύματοσ 

 υχνότητα 

 Ενεργόιςχύ 

 Ωεργοιςχύ 

 Υαινόμενηιςχύ 

 Ενϋργεια 

 Ωεργο ενϋργεια 

 υντελεςτό ιςχύοσ 

 Ολικό αρμονικό παραμόρφωςη τϊςησ (THDv) 

 Ολικό αρμονικό παραμόρφωςη ρεύματοσ (THDI) 

 

όμα  εξόδου:  Δύο (2) ϋξοδοι παλμού για μϋτρηςη ενϋργειασ (π.χ. ενεργού, ϊεργησ) 

Προςταςύα υπϋρταςησ:  CATIII  

Μϋτρηςη ρεύματοσ:  Μϋςω μεταςχηματιςτό ϋνταςησ /5Α  

Μϋγιςτη AC τϊςη:  400VAC (τριφαςικό) 

Ακρύβεια:  1  (κατϊ ΙΕC 688) 

Προςταςύα:  IP 54 (case)/IP 20 (terminals) 

Θερμοκραςύα λειτουργύασ:  0 … +50oC 

Σο όργανο θα πρϋπει να διαθϋτει κατϊλληλη θύρα για την επικοινωνύα με PLC (Ethernet ό RS485) και την 

αποςτολό των δεδομϋνων ςτο κϋντρο ελϋγχου, ενώ ταυτόχρονα πρϋπει να υπϊρχει η δυνατότητα για την 

ςύνδεςη πολλών οργϊνων μϋτρηςησ ςτο ύδιο δύκτυο. 

 

4.8 ΜΕΣΡΗΣΗ ΠΙΕΗ 

 Ρευςτό: Νερόγεώτρηςησ ό χλωριωμϋνο 

 Περιοχό λειτουργύασ: 0-16 bar 

 Ακρύβεια οργϊνου: 0.35¿ τησ πλόρουσκλύμακασ 

 Μϋγιςτη πύεςη: 60bar 

 Σροφοδοςύα: 12-36 VDC 

 Τλικό καταςκευόσ: Ανοξεύδωτοσχϊλυβασ  

 Προςταςύα: IP 65 

 Θερμοκραςύα λειτουργύασ: -20 ϋωσ 90C 

 όματα εξόδου: Αναλογικϊ (4-20mA) 

 Προςταςύα από αντύςτροφη 

πολικότητα και 

βραχυκύκλωμα: 

 

Ναι 

 Πιςτοπούηςη κατϊ ISO Ναι 

 Βαθμονόμηςη, υντόρηςη: Δεν απαιτεύται 

 ύνδεςη Αρςενικό ςπεύρωμα G1/2 A 



 

4.9 ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΠΑΡΟΦΟΜΕΣΡΟ 

 Οι μετρητϋσ παροχόσ θα εύναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου, τύπου γραμμόσ με φλϊντζεσ ώςτε να 

ταιριϊζουν με το μϋγεθοσ του ςωλόνα και την κλύμακα τησ παροχόσ. Η αρχό λειτουργύασ των μετρητών θα 

εύναι ο Νόμοσ του Faraday για την ηλεκτρομαγνητικό επαγωγό, βαςιζόμενη ςτο παλμικό ςυνεχϋσ μαγνητικό 

πεδύο και ςε d.c. τεχνικϋσ παλμών (d.c. pulsetechniques). Επύςησ οι μετρητϋσ παροχόσ θα εύναι ςχεδιαςμϋνοι για 

χαμηλό κατανϊλωςη (low-energydesign) με αυτόματη μηδενικό αντιςτϊθμιςη (automaticzerocompensation). 

 Η διαςταςιολόγηςη του μετρητό θα διαςφαλύζει ότι η ταχύτητα ροόσ του νερού θα κυμαύνεται από 

0,05 m./s ϋωσ 10.0 m/s. Σο προδιαγεγραμμϋνο εύροσ παροχόσ θα μετριϋται με ακρύβεια, τησ τϊξησ του +0.5% 

τησ πραγματικόσ  μϋτρηςησ παροχόσ και όχι ωσ ποςοςτό επύ τησ πλόρουσ κλύμακασ για ταχύτητεσ ροόσ από 0,5 

m./s ϋωσ 10.0 m/s. Όπου η υπολογιςμϋνη διϊμετροσ των μετρητών παροχόσ εύναι διαφορετικό από την 

ονομαςτικό διϊμετρο των αγωγών, ώςτε να καλύπτονται οι απαιτούμενεσ ταχύτητεσ ροόσ που αναφϋρονται 

παραπϊνω, τότε θα χρηςιμοποιηθούν ςυςτολϋσ. Σο κόςτοσ των ςυςτολών θα βαρύνει τον Ανϊδοχο. 

 Η ςυνόθησ τοποθϋτηςη των παροχομϋτρων θα εύναι για τισ γεωτρόςεισ εντόσ του οικύςκου πϊνω από 

το δϊπεδο, για τισ δεξαμενϋσ εντόσ του βανοςταςύου. Εϊν απαιτηθεύ, το ςώμα-αιςθητόριο των παροχομϋτρων 

θα εγκαταςταθεύ εντόσ φρεατύων κατϊλληλων διαςτϊςεων ώςτε να εξαςφαλύζεται η ςωςτό ςυνδεςμολογύα 

και τα απαραύτητα ευθύγραμμα τμόματα για την επύτευξη ςτρωτόσ ροόσ και ακρύβειασ μετρόςεων.   

 Οι ηλεκτρονικού μετατροπεύσ θα εύναι δυνατόν να τοποθετηθούν εύτε πϊνω ςτο ςώμα του 

παροχόμετρου (compactinstallation) εντόσ του φρεατύου εύτε ςε απομακρυςμϋνη θϋςη εντόσ υφιςτϊμενου 

οικόματοσ ό ερμαρύου τύπου πύλαρ μϋγιςτησ απόςταςησ μϋχρι και 50 μϋτρων από το ςώμα του παροχόμετρου 

(remoteinstallation).  

 ε οποιαδόποτε εκ των δύο προαναφερθϋντων τύπων εγκατϊςταςησ θα διαςφαλύζεται ςτεγανότητα 

του εξοπλιςμού κατ’ελϊχιςτον IP67.  Ο μετατροπϋασ δεν θα εγκαταςταθεύ μϋςα ςε ςκϊμμα ό φρεϊτιο το οπούο 

μπορεύ να πλημμυρόςει, ςτην περύπτωςη που υπϊρχει αυτό το ενδεχόμενο τότε θα γύνεται απομακρυςμϋνη 

εγκατϊςταςη του ηλεκτρονικού μετατροπϋα εντόσ οικύςκου ό πύλαρ ανϊλογων προδιαγραφών αςφαλεύασ. 

την περύπτωςη αυτό το ςώμα του παροχόμετρου που θα παραμϋνει εγκατεςτημϋνο μόνο του ςτο φρεϊτιο θα 

πρϋπει να διαθϋτει βαθμό προςταςύασ IP68. 

 Εύναι απόλυτα απαραύτητο τα ςτοιχεύα του αιςθητηρύου με όλεσ τισ προρυθμύςεισ του καταςκευαςτό 

(π.χ. τύποσ, κωδικόσ, διαςτϊςεισ του αιςθητηρύου, ρυθμύςεισ του μετατροπϋα, παρϊμετροι βαθμονόμηςησ 

κ.λ.π.) να αποθηκεύονται ςε ειδικό μνόμη. ε περύπτωςη βλϊβησ του μετατροπϋα θα απαιτεύται μόνο η 

αντικατϊςταςό του, χωρύσ να εύναι απαραύτητη η επαναρρύθμιςη του ό ο προγραμματιςμόσ των 

εργοςταςιακών παραμϋτρων. Αυτό προκύπτει από το γεγονόσ ότι τα δεδομϋνα  του αιςθητόρα μεταφϋρονται 

από την ειδικό μνόμη κατϊ την διϊρκεια τησ πρώτησ εκκύνηςησ του μετατροπϋα ςτην  EΕPROM του 

μετατροπϋα. Με τον τρόπο αυτό εύναι δυνατό η γρόγορη αντικατϊςταςη του μετατροπϋα ςε περύπτωςη 

βλϊβησ του, χωρύσ να εύναι απαραύτητοσ ο επαναπρογραμματιςμόσ του. υνεπώσ δεν θα απαιτεύται η παρουςύα 

εξειδικευμϋνου τεχνικού ςε περύπτωςη βλϊβησ του μετατροπϋα παρϊ μόνο η απομϊκρυνςη του χαλαςμϋνου 

και η τοποθϋτηςη του καινούργιου. 

 Ο εξοπλιςμόσ θα μπορεύ να λειτουργεύ ανεξϊρτητα, δηλαδό θα μπορεύ να τεθεύ ςε λειτουργύα επύ τόπου 

χωρύσ να απαιτεύται βοηθητικόσ εξοπλιςμόσ δοκιμών ό λογιςμικό.  

Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ Αιςθητήρων (ωμάτων) (Sensor) 

 Σα ςώματα των ηλεκτρομαγνητικών μετρητών θα ςυνδϋονται ςτο δύκτυο μϋςω φλαντζών 

κατϊλληλησ διϊτρηςησ ανϊλογα με την ονομαςτικό τουσ πύεςη, που θα διαθϋτουν ςτα ϊκρα τουσ. Οι φλϊντζεσ 

θα εύναι καταςκευαςμϋνεσ ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-1. Η ονομαςτικό πύεςη λειτουργύασ PN των 

αιςθητόρων θα εύναι 16 Bar ενώ η πύεςη δοκιμόσ θα εύναι 1,5 Φ PN 

 Σα πηνύα διϋγερςησ  θα εφϊπτονται εςωτερικϊ ςτην επιφϊνεια επϋνδυςησ του αιςθητόρα χωρύσ να 

παρεμβϊλετε μεταξύ αυτών ϊλλο υλικό.  Η εςωτερικό επϋνδυςη του αιςθητόρα θα εύναι  HardRubber, EPDM, 



NBR , PTFE ό παρόμοιου τύπου, εγκεκριμϋνου για εφαρμογό ςε πόςιμο νερό. H καταλληλότητα του υλικού 

επϋνδυςησ θα πιςτοποιεύται από τον καταςκευαςτό ςύμφωνα με την δόλωςη ςυμμόρφωςησ CE και βϊςη των 

διαδικαςιών πιςτοπούηςησ κατϊ ISO 9001. Σο υλικό καταςκευόσ των φλαντζών ςύνδεςησ του αιςθητηρύου θα 

εύναι χαλύβδινο ST 37.2 ενώ ολόκληρο το ςώμα θα ϋχει εξωτερικό επικϊλυψη  αντιδιαβρωτικόσ εποξεικόσ 

βαφόσ ελϊχιςτου πϊχουσ 150 μm. 

 Σο υλικό των ηλεκτροδύων θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα, Hastelloy 'C', τιτϊνιο ό παρόμοιο, 

εγκεκριμϋνο για πόςιμο νερό και κατϊλληλο για ςυγκεντρώςεισ χλωρύου 2 mg/l εκτόσ αν αναφϋρεται 

διαφορετικϊ.   

 Ο βαθμόσ προςταςύασ του αιςθητόρα θα εύναι ΙΡ 67 με δυνατότητα μετατροπόσ του ςε ΙΡ 68 όταν 

προβλϋπεται η απομακρυςμϋνη εγκατϊςταςη του από τον μετατροπϋα ςόματοσ. υγκεκριμϋνα, o βαθμόσ 

προςταςύασ των αιςθητόρων, όταν προβλϋπεται η τοποθϋτηςη του μετατροπϋα επύ των αιςθητηρύων 

(compactinstallation)   θα εύναι ΙΡ 67 κατϊ ΕΝ60529 ελεγμϋνα κϊτω από ςτόλη ύδατοσ 1 μϋτρου για 30 λεπτϊ 

τησ ώρασ. ε περύπτωςη απομακρυςμϋνησ τοποθϋτηςησ του αιςθητόρα από τον μετατροπϋα ςόματοσ Θα 

υπϊρχει δυνατότητα μετατροπόσ του βαθμού προςταςύασ του αιςθητόρα από IP67 ςε ΙΡ68, ελεγμϋνη κϊτω 

από ςτόλη ύδατοσ 10 μϋτρων για απεριόριςτο χρόνο κατϊ ΕΝ6052972  

Ηλεκτρονικόσ Μετατροπέασ  (Converter) 

 Θα χρηςιμοποιηθεύ ϋνασ μετατροπϋασ παλμικού ςυνεχούσ μαγνητικού πεδύου ο οπούοσ θα πρϋπει να 

εντϊςςεται εύκολα ςε ςύςτημα τηλεμετρύασ με την χρόςη κατϊλληλων ςυνδϋςεων. Ο μετατροπϋασ θα διαθϋτει 

ϋνδειξη για την ςόμανςη τησ κατϊςταςησ του αγωγού , όταν αυτόσ εύναι ϊδειοσ (emptypipedetection) καθώσ 

και επαφό ελεύθερησ τϊςησ μϋςω τησ οπούασ θα μπορεύ δύνεται μόνυμα προσ ϊλλα ςυςτόματα τηλεελϋγχου. 

Επύςησ  θα διαθϋτει ξεχωριςτό ϋνδειξη για την αναγγελύα ςφαλμϊτων όταν αυτϊ ανιχνεύονται από τα 

αυτοδιαγνωςτικϊ του μετατροπϋα. ε περύπτωςη όπου ο μετατροπϋασ ςόματοσ τοποθετεύται ςε απόςταςη 

από τον αιςθητόρα θα πρϋπει η  ανύχνευςη τησ κατϊςταςησ “κενόσ αγωγόσ” να εύναι δυνατό ςε απόςταςη ϋωσ 

και 50 μϋτρων.  

 Οι μετατροπεύσ  θα ϋχουν δυνατότητα  τησ μϋτρηςησ τησ παροχόσ και προσ τισ δύο κατευθύνςεισ και  

θα διαθϋτουν μύα αναλογικό ϋξοδο και ψηφιακό επαφό η οπούα θα μπορεύ να προγραμματιςθεύ για την 

μετϊδοςη τησ πληροφορύασ “κατεύθυνςη ροόσ” (forward-reverse) προσ ϊλλα ςυςτόματα τηλεελϋγχου. Κϊθε 

μετατροπϋασ θα φϋρει ενςωματωμϋνη φωτιζόμενη αλφαριθμητικό οθόνη 3 γραμμών και πληκτρολόγιο. Η 

πρώτη γραμμό τησ οθόνησ απεικονύζει πϊντα την τρϋχουςα παροχό ςε m3/h ό l/s ό τη ςυνολικό ροό, ενώ η 

δεύτερη και η τρύτη γραμμό θα μπορούν να προγραμματιςτούν ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ του τελικού χρόςτη 

δύνοντασ πληροφορύεσ και μηνύματα (π.χ. ρυθμύςεισ οργϊνου, ςφϊλμα μετρητό). 

 ε περύπτωςη ςφϊλματοσ, ο μετατροπϋασ θα απεικονύζει τουσ κωδικούσ ςφαλμϊτων με ςυνοπτικό 

περιγραφό και ευανϊγνωςτεσ  προτϊςεισ για την διόρθωςό τουσ.  Επύςησ θα προβλϋπεται διαδικαςύα 

πρόςβαςησ μϋςω κωδικού αςφαλεύασ για να αποτρϋπεται η μη εξουςιοδοτημϋνη αλλαγό των 

προκαθοριςμϋνων παραμϋτρων. 

Η οθόνη θα παρϋχει ωσ ελϊχιςτο τα ακόλουθα: 

Εμφϊνιςη ςτιγμιαύασ ροόσ (και κατϊ τισ δύο διευθύνςεισ) 

Εμφϊνιςη αθροιςτικόσ ροόσ (και κατϊ τισ δύο διευθύνςεισ) 

Εμφϊνιςη τησ διαφορϊσ ςτην αθροιςτικό ροό για τισ δύο διευθύνςεισ 

Πληροφορύεσ διϊγνωςησ 

υνθόκεσ κενού αγωγού 

Οι ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ για τα χαρακτηριςτικϊ του μετατροπϋα εύναι : 

Ακρύβεια (μετατροπϋα & 

αιςθητηρύου: 

+/-0,5%  επύ τησ πραγματικόσ μϋτρηςησ τησ παροχόσ ό 

καλύτερη   



Προςαρμογό: Απομακρυςμϋνη ό  επύ του αιςθητόρα 

Περύβλημα: IP67 (ελϊχιςτη προςταςύα) με τοπικό οθόνη και πληκτρολόγιο 

Αριθμόσ αναλογικών εξόδων  1 αναλογικό ϋξοδοσ 0/4 - 20 mA 

Αριθμόσ ψηφιακών εξόδων  2 ψηφιακϋσ ,1 ϋξοδοσ ρελϋ 

Παραμετροπούηςη  

ψηφιακών  εξόδων 

υχνότητα και χρονικό διϊρκεια παλμού,  

 

Αριθμόσ ψηφιακών ειςόδων  1 

Γαλβανικό απομόνωςη ε όλεσ τισ ειςόδουσ και εξόδουσ 

Σροφοδοςύα  230 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, ό 12-30 VDC 

 

 Ακολουθεύ πύνακασ με τισ διατομϋσ των αγωγών ςτα ςημεύα που προβλϋπεται η εγκατϊςταςη 

μετρητών παροχόσ. Ο πύνακασ εύναι ενδεικτικόσ και αντιπροςωπεύει την κατϊςταςη του δικτύου ύδρευςησ 

κατϊ το χρόνο ςύνταξησ τησ μελϋτησ αυτόσ. ε κϊθε περύπτωςη ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να υπολογύςει την 

κατϊλληλη διατομό του παροχομϋτρου με κριτόριο τη δημιουργύα των βϋλτιςτων ςυνθηκών ροόσ νερού και 

ακρύβειασ μετρόςεων. 

Α/Α ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΜΕΣΡΗΣΕ 
ΠΑΡΟΦΗ 

ΔΙΑΣΟΜΗ ΑΓΩΓΟΤ 

1 ΣΕ1 ΓΕΨΣΡΗΗ ΠΗΓΑΔΙ ΜΑΣΙΟΤ 1 Υ63 

2 ΣΕ2 ΓΕΨΣΡΗΗ ΠΑΡΑΘΤΡΑ 1 Υ63 

3 ΣΕ3 ΓΕΨΣΡΗΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 1 Υ50 

4 ΣΕ4 ΓΕΨΣΡΗΗ ΦΡΙΣΟ 1 Υ40 

5 ΣΕ5 ΓΕΨΣΡΗΗ ΥΙΛΟΗΛΙΑ 1 Υ90 

6 ΣΕ6 ΓΕΨΣΡΗΗ ΝΟΣΑ 1 Υ63 

7 ΣΕ7 ΓΕΨΣΡΗΗ ΛΟΤΚΙΔΕΝΑ 1 Υ50 

8 ΣΕ8 ΓΕΨΣΡΗΗ ΚΑΣΕΡΓΑ 1 Υ63 

9 ΣΕ9 ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5 
Υ63, Υ100, Υ125, 

2xΥ150 

10 ΣΕ10 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 Υ150, Υ200 

11 ΣΕ11 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΜΠΟΤ 5 3xΥ50, Υ90, Υ110 

12 ΣΕ12 ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΑΜΜΟΤΝΣΑΡΑ 4 Υ63, 2xΥ100, Υ150 

13 ΣΕ13 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΑΥΑΛΑΣΨΗ 1 Υ150 

14 ΣΕ14 
ΣΑΘΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΙΕΗ - ΠΑΡΟΦΗ 
Νο1 

1 Υ150 

15 ΣΕ15 
ΣΑΘΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΙΕΗ - ΠΑΡΟΦΗ 
Νο2 

1 Υ150 

 

  



4.10 ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΦΛΩΡΙΩΗ – ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 
Σο ςύςτημα θα απαρτύζεται από τα παρακϊτω μϋρη: 

4.10.1. ΔΟΟΜΕΣΡΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΦΛΨΡΙΨΗ 
Η αντλύα θα διαθϋτει τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 

Σύποσ Αντλύασ:   Διαφραγματικό δοςιμετρικό με μηχανικό κύνηςη διαφρϊγματοσ (όχι 

ηλεκτρομαγνητικό) 

Παροχό:              ωσ 6 λύτρα/ώρα   

Μϋγιςτη πύεςη:    10 bar (1 bar min).  

Ρύθμιςη παροχόσ:           Ελευθϋρα 0,006 – 6 l/h. 

Ακρύβεια δοςιμϋτρηςησ:    ± 1,5¿  

Σρόποσ λειτουργύασ:     Φειροκύνητα(l/h), με ςόμα επαφόσ (ml/contact) 

Ϊλεγχοσ λειτουργύασ:       Hλεκτρονικό ψηφιακό ςύςτημα με μικροεπεξεργαςτό.  

    Πλόκτρο εκκύνηςησ/παύςησ. 

    Πλόκτρο για λειτουργύα 100¿. 

όματα αυτοματιςμού:     ειςόδουσ:  ςτϊθμησ χημικού, επαφϋσ εμβολιςμού, απομακρυςμϋνο on/off  

εξόδουσ:  επαφό βλϊβησ(NO/NC), επαφό εμβολιςμού, επαφό ςτϊθμησ 

χημικού            

Κεφαλό αντλύασ:                   PVC 

Βαλβύδεσ:                               PVC 

Υλϊντζεσ(τςιμούχεσ):            Viton 

Ϊδρεσ βαλβύδων:                    Viton 

Διϊφραγμα:                             PTFE (τεφλόν) 

τόμια:                                   PVC, DN 8 για εύκαμπτη ςωλόνα PE 4x6, 6x12 

Ύψοσ αναρρόφηςησ:              ωσ 6 mW.C.  

Ηλεκτροκινητόρασ:                 μονοφαςικόσ 110 – 240V, 50 – 60Hz, 30W 

Προςταςύα:                             IP65 

 

ΔΟΦΕΙΟ ΦΛΨΡΙΟΤ  

 Για τισ ανϊγκεσ τησ χλωρύωςησ του νερού ςτα ςημεύα που προβλϋπεται από τη μελϋτη, θα πρϋπει ο 

ανϊδοχοσ να προμηθεύςει και να εγκαταςτόςει δοχεύα ςτα οπούα θα υπϊρχει αποθηκεμϋνο το διϊλυμα 

NaOCl. Από τα δοχεύα αυτϊ θα αναρροφούν οι δοςομετρικϋσ αντλύεσ χλωρύωςησ και θα πρϋπει ο όγκοσ τουσ 

να εύναι τϋτοιοσ ώςτε να παρϋχουν αυτονομύα για τουλϊχιςτον ϋνα (1) μόνα, αλλϊ όχι μικρότεροσ από 100 

λύτρα. 

 

4.10.2 ΔΙΑΣΑΞΗ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ 

τα πλαύςια τησ ςυγκεκριμϋνησ προμόθειασ θα προμηθευτούν, θα εγκαταςταθούν και θα τεθούν ςε 
λειτουργύα όργανα μϋτρηςησ ποιότητασ πόςιμου νερού ςε κρύςιμα ςημεύα του εξωτερικού υδραγωγεύου 
του Δόμου Αντιπϊρου. 

Οι αναλυτϋσ ποιοτικών παραμϋτρων πόςιμου νερού θα εύναι ςυςκευϋσ υψηλόσ τεχνολογύασ οι οπούεσ θα 
πραγματοποιούν online μετρόςεισ τησ ποιότητασ του νερού με ακρύβεια αντύςτοιχησ των εργαςτηριακών 
μετρόςεων. 

Σα όργανα θα μετρούν τισ κϊτωθι παραμϋτρουσ πόςιμου νερού: 

➢ Τπολειμματικό χλώριο 

➢ Θολότητα 

➢ pH 

➢ Αγωγιμότητα 



 
Σα όργανα μϋτρηςησ ποιότητασ πόςιμου νερού θα ϋχουν την δυνατότητα διαςύνδεςησ με 
Προγραμματιζόμενουσ Λογικούσ Ελεγκτϋσ (PLC) και SCADA. 

 

Ακολουθούν τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ των οργϊνων μϋτρηςησ ποιότητασ πόςιμου νερού. 

1.ΧηφιακόσΕλεγκτόσ 

Ο ψηφιακόσ ελεγκτόσ θα ϋχει τα ακόλουθα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ: 

Εύναι κατϊλληλοσ να δεχθεύ δεδομϋνα από ϋξι αιςθητόρια μϋτρηςησ, του ιδύου εύδουσ ό και διαφορετικών 
παραμϋτρων. Θα πρϋπει να διαθϋτει αναλογικϋσ εξόδουσ 0/4-20mA για κϊθε μϋτρηςη με δυνατότητα να 
δεχθεύ και ϊλλεσ αναλογικϋσ εξόδουσ, ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ του χειριςτό.  
 

 Εύροσ θερμοκραςύα λειτουργύασ: 0
0

Cϋωσ+50
0

C 

 Σροφοδοςύα: 240VAC/60Hz 

 Βαθμόσ προςταςύασ ΙP65 

 Οθόνη φωτιζόμενη με πληκτρολόγιο 
 

2.Αναλυτόσ υπολειμματικού χλωρύου 

Ο αναλυτόσ υπολειμματικού χλωρύου θα ϋχει τα ακόλουθα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ: 

• Δυνατότητα μϋτρηςησ υπολειμματικού χλωρύου 0,05–20,00mg/L 

• Περύβλημα από PVC ό Ακρυλικό 

• Κατϊλληλο για μϋτρηςη ϋωσ 45
ο

C. 

• Αυτόματη αντιςτϊθμιςη θερμοκραςύασ 

• Μϋγιςτο ςφϊλμα μϋτρηςησ 2%. 

Σα αιςθητόρια θα εύναι καταςκευαςμϋνα από κατϊλληλα υλικϊ για τισ υφιςτϊμενεσ ςυνθόκεσ εργαςύασ, με 

προςταςύα ΙΡ65. 

3 .ΗλεκτρόδιοpH 

Ηλεκτρόδιο pH τύπου gel με πλαςτικό ςτϋλεχοσ για την αυτόματη αντιςτϊθμιςη του pH του δεύγματοσ και 
τον υπολογιςμό του χλωρύου εκτόσ των ορύων τησ καμπύλησ του υποχλωριώδουσ. 
 

 Εύροσ pH δεύγματοσ: 4–8 

 To αιςθητόριο θα πρϋπει να ςυνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο για τη ςύνδεςη με τον ψηφιακό ελεγκτό. 

 Σο ηλεκτρόδιο θα πρϋπει να επικοινωνεύ με το αιςθητόριο χλωρύου ϋτςι ώςτε να αντιςταθμύζει την μϋτρηςη 
HOCl–OCl 
 
 
4.Αιςθητόριο αγωγιμότητασ 
 

• Χηφιακό αιςθητόριο μϋτρηςησ τησ αγωγιμότητασ. 
 

• Η περιοχό μϋτρηςησ τησ Αγωγιμότητασ να εύναι τουλϊχιςτον 1μS/cm-2.000μS/cm. 
 

• Να διαθϋτει αυτόματη αντιςτϊθμιςη τησ θερμοκραςύασ. 
 

• Μϋγιςτη πύεςη λειτουργύασ: μϋχρι 10bar 
 



• Πρϋπει να εύναι ϋτοιμο να ςυνδεθεύ με τον ψηφιακό ελεγκτό, με τον οπούο θα γύνεται η διαχεύριςη των 
μετρόςεων. 
 

5.ΑιςθητόριοΜϋτρηςησΘολότητασ 
 

 Αρχό τησ μεθόδου μϋτρηςηστησθολότητασμε Νεφελομετρύα 

 Εύροσ μϋτρηςησ: 0 – 1000FNU 

 Ακρύβεια μϋτρηςησ:±5%τησϋνδειξησ 

 Εύροσ θερμοκραςύασ λειτουργύασ:10ϋωσ35°C. 

 To αιςθητόριο να ςυνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο, με δυνατότητα επϋκταςησ ανϊλογα με τισ 

επιθυμύεσ του χειριςτό. Πρϋπει να εύναι ϋτοιμο να ςυνδεθεύ με τον ψηφιακό ελεγκτό, με τον οπούο 

θα γύνεται η διαχεύριςη των μετρόςεων, η δε εγκατϊςταςητου να εύναι εύκολη και γρόγορη. 

 

4.11 ΜΕΣΡΗΣΕ ΣΑΘΜΗ 

 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΔΡΕΤΗ 

 

 Ρευςτό: Νερό 

 Πύεςη λειτουργύασ: 0-6 m 

 Σροφοδοςύα: 12-36 VDC 

 Ακρύβεια οργϊνου: 0.35¿ τησ πλόρουσκλύμακασ 

 Τλικό καταςκευόσ Ανοξεύδωτοσχϊλυβασ  

 Προςταςύα αιςθητηρύου: IP 68 

 Θερμοκραςύα λειτουργύασ: -10 ϋωσ 70 C 

 όματα εξόδου: Αναλογικϊ (4-20 mA) 

 Προςταςύα από αντύςτροφη 

πολικότητα και 

βραχυκύκλωμα: 

 

Ναι 

 Πιςτοπούηςη κατϊ ISO Ναι 

 Βαθμονόμηςη, υντόρηςη: Δεν απαιτεύται 

 

 Σο αναλογικό ςόμα από το όργανο μϋτρηςησ ςτϊθμησ θα πρϋπει να εμφανύζεται και ςε κατϊλληλη 

οθόνη ενδεύξεων (display) 4 ψηφύων ςτην εμπρόςθια όψη του ηλεκτρικού πύνακα αυτοματιςμού. Η 

ςυγκεκριμϋνη προδιαγραφό εξαςφαλύζει ότι, ςτουσ αντύςτοιχουσ Σοπικούσ ταθμούσ, θα εύναι ϊμεςα ορατό 

η ςτϊθμη τησ αντύςτοιχησ δεξαμενόσ από τη θϋςη του Πύνακα προςφϋροντασ ευκολύα ςε οποιοδόποτε 

χειριςμό.  



 

 

ΓΕΨΣΡΗΗ 
 

 

 Ρευςτό: Νερόγεώτρηςησ 

 Πύεςη λειτουργύασ: 0-25 m 

 Σροφοδοςύα: 12-36 VDC 

 Ακρύβεια οργϊνου: 0.35¿ τησ πλόρουσκλύμακασ 

 Τλικό καταςκευόσ Ανοξεύδωτοσχϊλυβασ  

 Προςταςύα αιςθητηρύου: IP 68 

 Διϊμετροσ αιςθητηρύου: 20mm μϋγιςτο 

 Θερμοκραςύα λειτουργύασ: -10 ϋωσ 70 C 

 όματα εξόδου: Αναλογικϊ (4-20 mA) 

 Προςταςύα από αντύςτροφη 

πολικότητα και βραχυκύκλωμα: 

 

Ναι 

 Ηλεκτρικό ςύνδεςη: Δια μϋςω ενςωματωμϋνου ειδικού καλωδύου (κατϊλληλου 

για πόςιμο νερό) με ςωληνϊκι για την εξιςορρόπηςη τησ 

ατμοςφαιρικόσ πύεςησ. 

Ελϊχιςτο μόκοσ καλωδύου:100m 

 Πιςτοπούηςη κατϊ ISO Ναι 

 Βαθμονόμηςη, υντόρηςη: Δεν απαιτεύται 

 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΛΤΜΑΣΨΝ 
 

 Ρευςτό: Λύματα 

 Πύεςη λειτουργύασ: 0-6 m 

 Σροφοδοςύα: 12-36 VDC 

 Ακρύβεια οργϊνου: 0.35¿ τησ πλόρουσκλύμακασ 

 Τλικό καταςκευόσ περιβλόματοσ: Ανοξεύδωτοσχϊλυβασ  

 Τλικό καταςκευόσ μεμβρϊνησ μϋτρηςησ:  Al2O3 

 Προςταςύα αιςθητηρύου: IP 68 

 Θερμοκραςύα λειτουργύασ: -10 ϋωσ 70 C 

 όματα εξόδου: Αναλογικϊ (4-20 mA) 

 Προςταςύα από αντύςτροφη πολικότητα και 

βραχυκύκλωμα: 

 

Ναι 

 Πιςτοπούηςη κατϊ ISO Ναι 

 Βαθμονόμηςη, υντόρηςη: Δεν απαιτεύται 

 

 Σο αναλογικό ςόμα από το όργανο μϋτρηςησ ςτϊθμησ θα πρϋπει να εμφανύζεται και ςε 

κατϊλληλη οθόνη ενδεύξεων (display) 4 ψηφύων ςτην εμπρόςθια όψη του ηλεκτρικού πύνακα 

αυτοματιςμού. Η ςυγκεκριμϋνη προδιαγραφό εξαςφαλύζει ότι, ςτουσ αντύςτοιχουσ Σοπικούσ 

ταθμούσ, θα εύναι ϊμεςα ορατό η ςτϊθμη τησ αντύςτοιχησ δεξαμενόσ από τη θϋςη του Πύνακα 

προςφϋροντασ ευκολύα ςε οποιοδόποτε χειριςμό. 

 



 

 

 

 

4.12 ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

α) Για την αντικεραυνική προςταςία των πομποδεκτών - radiomodems οι ςυςκευϋσ 

πρϋπει να ϋχουν τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 

 Ονομαςτικό ρεύμα εκφόρτιςησ: 10 ΚΑ (ςε κυματομορφό 8/20 μsec) 

 Φρόνοσ  απόκριςησ< 100 nsec 

 Θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ λειτουργύασ: - 40C ϋωσ + 80C 

 Οι διατϊξεισ προςταςύασ πρϋπει να φϋρουν τη ςόμανςη CE. 

 Απώλεια παρεμβολόσ (insertionloss) μικρότερη από 4db 

 

β) Για την αντικεραυνική προςταςία γραμμών τροφοδοςίασ 230V οι ςυςκευϋσ πρϋπει 

να ϋχουν τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 

 Μϋγιςτο ρεύμα εκφόρτιςησ: 40 ΚΑ (ςε κυματομορφό 8/20 μsec) 

 Ονομαςτικό ρεύμα εκφόρτιςησ: 20 ΚΑ (ςε κυματομορφό 8/20 μsec) 

 Φρόνοσ  απόκριςησ<30 n sec 

 Θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ λειτουργύασ: - 40C ϋωσ + 80C 

 Ενδεικτικόςόμα καλόσ λειτουργύασ. 

 Οι διατϊξεισ προςταςύασ πρϋπει να ϋχουν ικανότητα ςύνδεςησ με το ενιαύο ςύςτημα 

γεύωςησ, δεν πρϋπει να εμποδύζουν ό να διακόπτουν τη ςυνεχό λειτουργύα τησ 

ηλεκτρικόσ παροχόσ και να μην αυξϊνουν την αντύςταςη τησ υπό προςταςύα γραμμόσ.  

 

γ) Για την αντικεραυνική προςταςία των γραμμών δεδομένων (αναλογικά όργανα 

4-20mA) οι ςυςκευϋσ πρϋπει να ϋχουν τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 

 Να αντϋχουν πλόγμα 10ΚΑ 

 Να ϋχουν απώλεια παρεμβολόσ (insertionloss) μικρότερη από 3db 

 Να ϋχουν μικρό χρόνο ανόδου (risetime)  

 Να εύναι κατϊλληλεσ και για γραμμϋσ δεδομϋνων RS 232, RS 422 κτλ. 



 

 

4.13 ΕΛΕΓΦΟ ΠΑΡΑΒΙΑΗ 
 

 Σο ςύςτημα ελϋγχου τησ ειςόδου ςτο χώρο αποτελεύται από μια μαγνητικό επαφό, η 

οπούα επιτηρεύ τισ πόρτεσ των αντλιοςταςύων και των χώρων όπου απαιτεύται η πληροφόρηςη 

για την παρουςύα ατόμου. Αυτό η επαφό τοποθετεύται πϊνω ςτη θύρα ειςόδου του χώρου. Η 

επαφό ενεργοποιεύται κϊθε φορϊ που ανούγει η πόρτα για να μπει κϊποιοσ ςτο χώρο. 

 
4.14 ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΥΙΚΟ (DATALOGGER) 

 

Γενικά Φαρακτηριςτικά 

 

 Οι διατϊξεισ τηλεμετρύασ (DataLoggers) προορύζονται για την απρόςκοπτη και 

ςυνεχόκαταγραφό των τιμών του κϊθε τοπικού ςταθμού (πιϋςεων και παροχόσ) ςτα 

διϊφοραςημεύα του δικτύου και την αποςτολό των δεδομϋνων ςτον ΚΕ. Σα καταγραφικϊ τιμών 

θα εύναι μικρού μεγϋθουσ, ςτιβαρόσ καταςκευόσ, μεγϊλησ αντοχόσ και μικρού βϊροσ, θα φϋρουν 

δε ειδικό θύρα επικοινωνύασ για τη ςύνδεςη τουσ με ηλεκτρονικό υπολογιςτό για το επύ τόπου 

προγραμματιςμό τουσ, καθώσ και για την ανϊγνωςη των δεδομϋνων, αν αυτό απαιτηθεύ. 

 

Καταγραφή Παροχήσ 

 Σα καταγραφικό τιμών θα πρϋπει να διαθϋτουν εύςοδο για τη ςύνδεςη τουσ με τουσ 

μετρητϋσ παροχόσ με τουσ οπούουσ θα ςυνδεθούν. Όςον αφορϊ ςτην καταγραφό τησ παροχόσ τα 

καταγραφικϊ τιμών θα πρϋπει να μπορούν να καταγρϊφουν τισ μετρούμενεσ τιμϋσ με τη βοόθεια 

παλμοδοτικού καλωδύου το οπούο θα πρϋπει να ςυνοδεύει τουσ μετρητϋσ παροχόσ. Ο 

προμηθευτόσ θα εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την εξαςφϊλιςη τησ ςυμβατότητασ των 

διαςυνδϋςεων μεταξύ του καταγραφικού και των αιςθητηρύων παροχόσ και πύεςησ 

(καλωδιώςεισ, βύςματα, παλμοδοτικϋσ διατϊξεισ επικοινωνιακό αρτιότητα, κλπ). Οι τιμϋσ 

μϋτρηςησ που θα προκύπτουν θα καταγρϊφονται ςυνεχώσ ςτον καταγραφϋα τιμών 

DATALOGGER. 

 Η ςυχνότητα καταγραφόσ αναφορικϊ με την παροχό θα εύναι ςυνεχόσ με την ϋννοια ότι 

θα ςυλλαμβϊνονται και θα καταγρϊφονται όλοι οι παραγόμενοι παλμού. Η εμφϊνιςη των 

καταγεγραμμϋνων τιμών ςε γρϊφημα ό πύνακα θα εύναι τουλϊχιςτον κϊθε 15 λεπτϊ 

(παραμετροποιόςιμη από το χρόςτη). Αναφορικϊ με την ϋνδειξη τησ ςτιγμιαύασ παροχόσ, η 

εμφϊνιςη τησ θα περιλαμβϊνει την ομαλοποιημϋνη τιμό ανϊμεςα ςε όλεσ τισ καταγραφεύςεσ 

τιμϋσ. Η ςυνολικό παροχό θα εύναι διαθϋςιμη κατ’ επιλογό του χειριςτό. Επιθυμητό εύναι η 

παραμετροποιόςη τησ ςυχνότητασ καταγραφόσ από τον χειριςτό για διϊςτημα μικρότερο του 

15λϋπτου. 

 Σα καταγραφικϊ τιμών θα πρϋπει να διαθϋτουν μνόμη με χωρητικότητα τουλϊχιςτον 

1Gb ικανό ώςτε να καταγρϊφονται τιμϋσ τουλϊχιςτον για πϋντε (5) χρόνια, για πυκνότητα 

τεςςϊρων ομαλοποιημϋνων μετρόςεων την ώρα για κϊθε κανϊλι καταγραφόσ. Σα καταγραφικϊ 

τιμών θα πρϋπει να διαθϋτουν πρόςθετη μνόμη τύπου flash για την αποθόκευςη των ρυθμύςεων 

και των παραμϋτρων. 

 

Καταγραφή Πίεςησ 

 Η διϊταξη μϋτρηςησ τησ πύεςησ θα φϋρει ενςωματωμϋνα (BUILTIN) δύο (2) αιςθητόρια 

πύεςησ για την καταγραφό τησ πύεςησ ανϊντη και κατϊντη των πιεζοθραυςτικών δικλεύδων 

(PRV). Η λειτουργύα του κϊθε αιςθητηρύου θα βαςύζεται ςτο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Η 

απαιτούμενη ενϋργεια για το κϊθε αιςθητόριο θα εξαςφαλύζεται από την μπαταρύα τησ διϊταξησ 

για χρονικό διϊςτημα τουλϊχιςτον πϋντε (5) ετών. 



 

 

 Η μϋγιςτη πύεςη λειτουργύασ των αιςθητηρύων πύεςησ θα εύναι 20 bar. Η κλϊςη 

ακρύβειασ, θα εύναι 0,1¿ για όλο το εύροσ τιμών. Η διϊταξη θα ςυνοδεύεται από εύκαμπτο 

ςωληνύςκο αντύςτοιχησ αντοχόσ λειτουργύασ μόκουσ τουλϊχιςτον τριών (3) μϋτρων. Σο ϋνα 

ϊκρο του κϊθε ςωληνύςκου θα ςυνδϋεται με εξαρμώςιμο τρόπο ςτο  κϋλυφοσ τησ διϊταξησ 

μϋτρηςησ, το δε ϊλλο ϊκρο θα φϋρει διϊταξη προςαρμογόσ ςε υδραυλικό ςπεύρωμα ¼’’ για τη 

ςύνδεςη με το δύκτυο. 

 Σο όλο ςύςτημα των αιςθητηρύων - κελύφουσ - ςωληνώςεων - ςυνδϋςεων θα εύναι από 

μη οξειδούμενο υλικό (μεταλλικό ό πλαςτικό) απαλλαγμϋνο από φαινόμενα ερπυςμού ό 

γόρανςησ για χρονικό ορύζοντα δϋκα ετών ςτισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ που προαναφϋρθηκαν. 

Αναφορικϊ με την ϋνδειξη τησ πύεςη η εμφϊνιςό τησ θα περιλαμβϊνει την ομαλοποιημϋνη τιμό 

ανϊμεςα ςε όλεσ τισ καταγραφεύςεσ τιμϋσ τησ περιόδου που ϋχει οριςτεύ από το χρόςτη. 

Επιθυμητό εύναι η παραμετροποιόςη τησ ςυχνότητασ καταγραφόσ από τον χειριςτό για 

διϊςτημα μικρότερο του 15λεπτου. Η μϋτρηςη θα καταγρϊφεται ςε ανεξϊρτητο πεδύο που θα 

αντιςτοιχεύ ςε διαφορετικό κανϊλι ειςόδου. Ο καταγραφϋασ θα διαθϋτει απαραύτητα ρολόι 

ικανόσ ακρύβειασ με μϋγιςτη επιτρεπόμενη απόκλιςη 10 min/ϋτοσ. 

 την ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό και για λόγουσ λόψησ δεδομϋνων πραγματικού χρόνου, η 

ςυχνότητα καταγραφόσ και αποςτολόσ δεδομϋνων των ςταθμών διαχεύριςησ πύεςησ θα εύναι 

πολύ μικρό για το λόγο αυτό τα καταγραφικϊ αυτϊ θα φϋρουν τροφοδοςύα από εξωτερικό πηγό 

(διϊταξη παραγωγόσ ενϋργειασ) ϋτςι ώςτε να εύναι ςε θϋςη να επικοινωνούν ςυνεχόμενα με τον 

ΚΕ χωρύσ να εξαρτϊται ο χρόνοσ ζωόσ τησ μπαταρύασ τουσ από αυτό. 

 

Μετάδοςη δεδομένων 

 Σα δεδομϋνα του καταγραφϋα τιμών θα τηλεμεταδύδονται ςτον ΚΕ και οι μετρούμενεσ 

τιμϋσ πύεςησ ό/ και παροχόσ/ χών θα μεταδύδονται μϋςω τησ τεχνολογύασ GSM, GPRS ό 3G. 

Καθώσ οριςμϋνεσ από τισ θϋςεισ εγκατϊςταςησ βρύςκονται ςε απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ όπου 

δεν υπϊρχει επαρκόσ κϊλυψη ςόματοσ, η ςυςκευό θα πρϋπει να παρϋχει και τισ τρεισ παραπϊνω 

δυνατότητεσ επικοινωνύασ και ο χρόςησ ανϊλογα με τισςυνθόκεσ τοποθϋτηςησ να επιλϋγει τη 

μϋθοδο επικοινωνύασ. 

 Η τηλεμετϊδοςη των μετρούμενων τιμών θα εξαςφαλύζεται από τισ υδροτουρμπύνεσ 

ενώ τα καταγραφικϊ θα πρϋπει επύςησ να φϋρουν ενςωματωμϋνη μπαταρύα εναλλακτικόσ 

τροφοδοςύασ ςε περύπτωςη που το παραγόμενο ρεύμα από τισ υδροτουρμπύνεσ δεν επαρκεύ για 

την εύρυθμη λειτουργύα των διατϊξεων. Ο χρόνοσ αυτονομύασ των μπαταριών θα εύναι πϋντε (5) 

χρόνια για ςυνόθη χρόςη. Σο διϊςτημα των πϋντε (5) ετών θα αντιςτοιχεύ ςτη ςυνόθη χρόςη 

του ςυςτόματοσ που ορύζεται ςε 4 τιμϋσ την ώρα για κϊθε πεδύο και για την αποςτολό των 

μηνυμϊτων ημερόςιασ αναφορϊσ ςτον κεντρικό υπολογιςτό τησ υπηρεςύασ. Επύςησ τα 

καταγραφικϊ θα πρϋπει να φϋρουν εςωτερικό μπαταρύα μικρότερου μεγϋθουσ για την 

αποθόκευςη των μετρούμενων τιμών, των ρυθμύςεων και των παραμϋτρων του οργϊνου. 

 Σο λογιςμικό τησ διϊταξησ θα πρϋπει να ενημερώνει το χρόςτη για τισ επιπτώςεισ ςτο 

χρόνο αυτονομύασ αντύςτοιχα με τισ επιλογϋσ του. Η μπαταρύα τησ διϊταξησ θα εύναι 

ςυνηθιςμϋνου τύπου και θα μπορεύ να αντικαθύςτανται από την υπηρεςύα μασ επύ τόπου χωρύσ 

την ανϊγκη αποςτολόσ του καταγραφικού, ςτο προμηθευτό ό ςτον καταςκευαςτό. Σο ύδιο 

ιςχύει και για την τοποθϋτηςη τησ κϊρτασ SIM εντόσ του καταγραφικού. 

 Η τηλεμετϊδοςη θα γύνεται ανεξϊρτητα καλωδιακών υποδομών με την τεχνολογύαGSM, 

GPRS ό 3G. Επύςησ, θα παρϋχεται η δυνατότητα επικοινωνύασ τησ διϊταξησ, επύ τόπου τησ 

εγκατϊςταςησ, με Η/Τ μϋςω ςειριακόσ θύρασ ό θύρασ USB, για την ϊμεςη ςυλλογό δεδομϋνων. Ο 

προμηθευτόσ θα εξαςφαλύςει τη ςυμβατότητα τησ τηλεμετϊδοςησ για οποιαδόποτε από τισ 

εφαρμοζόμενεσ ςόμερα από τισ τεχνολογύεσ GSM/ GPRS/ 3G ςτην Ελλϊδα. Η εταιρεύα κινητόσ 

τηλεφωνύασ που θα χρηςιμοποιηθεύ, θα εύναι επιλογό τησ Τπηρεςύασ και το καταγραφικό θα ϋχει 

δυνατότητα να δεχθεύ κϊρτα SIM από οποιοδόποτε πϊροχο υπηρεςιών κινητόσ τηλεφωνύασ 

ςτην Ελλϊδα. 



 

 

 Η μετϊδοςη θα γύνεται με την λογικό τησ αποςτολόσ χρονοςειρϊσ τιμών με SMS 

(shortmessagesystem) ςτην περύπτωςη επικοινωνύασ μϋςω τεχνολογύασ GSM ό μϋςωεναπόθεςησ 

των ςτοιχεύων καταγραφόσ μϋςω GPRS/ 3G ςε server και τησ λόψησ των αρχεύων από τον 

κεντρικό υπολογιςτό τησ υπηρεςύασ μϋςω internet. 

Κϊθε ϋνα από τα πεδύα τιμών θα αποςτϋλλει τα δεδομϋνα του με ϋνα ανεξϊρτητο 

μόνυμα. 

 Σο όλο λογιςμικό τησ αποςτολόσ δεδομϋνων θα πρϋπει να εξαςφαλύζει τη δυνατότητα 

αποςτολόσ όλων των τιμών ενόσ 24ώρου για τη ςυχνότητα καταγραφόσ που ϋχει οριςτεύ από το 

χρόςτη (κατ’ ελϊχιςτον κϊθε 1 λεπτό). Η ςυχνότητα αποςτολόσ δεδομϋνων θα προκαθορύζεται 

επιλεγόμενα ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ υπηρεςύασ. 

 ε περύπτωςη αδυναμύασ του ςυςτόματοσ για την αποςτολό των δεδομϋνων θα γύνεται 

επαναποςτολό μετϊ από οριςμϋνο χρονικό διϊςτημα. ε κϊθε περύπτωςη (επιτυχούσ ό μη 

επιτυχούσ αποςτολόσ μηνύματοσ) τα δεδομϋνα θα παραμϋνουν διαθϋςιμα ςτον καταγραφϋα 

τιμών. Σο ςύςτημα επικοινωνύασ μεταξύ διϊταξησ και του κεντρικού υπολογιςτό τησ υπηρεςύασ 

θα εύναι αμφύδρομο. Κατϊ τη μύα φορϊ από τη διϊταξη προσ το κεντρικό υπολογιςτό θα 

αποςτϋλλονται τα δεδομϋνα. Κατϊ την αντύθετη, θα γύνεται μεταβολό των παραμϋτρων 

καταγραφόσ και τηλεμετϊδοςησ, PROGRAMMING (επιλογό χρόνου αποςτολόσ δεδομϋνων, 

αλλαγό κινητών τηλεφώνων αποςτολόσ ςυναγερμών (ALARM), αλλαγό ορύων ςυναγερμών 

(ALARM, κλπ). 

 Όταν το καταγραφικό βρύςκεται ςε κατϊςταςη αμφύδρομησ επικοινωνύασ, θα δύνεται η 

δυνατότητα αποςτολόσ μηνύματοσ προσ το καταγραφικό από οποιοδόποτε κινητό τηλϋφωνο 

μϋςω οριςμϋνων κωδικών για την ϋνδειξη τησ ςτιγμιαύασ παροχόσ, τησ πύεςησ, καθώσ και τησ 

ςυνολικόσ παροχόσ ςτο ςυγκεκριμϋνο ςημεύο εγκατϊςταςησ. Σο καταγραφικό με την ςειρϊ του 

θα πρϋπει να απαντϊ και να αποςτϋλλει το πληροφοριακό μόνυμα ςτο κινητό τηλϋφωνο από το 

οπούο ερωτόθηκε. 

  Επιπλϋον αυτού, η διϊταξη θα κϊνει αυτομϊτωσ αποςτολό μηνύματοσ εϊν οι τιμϋσ 

μϋτρηςησ βρεθούν εκτόσ προκαθοριςμϋνων παραμετρικϊ επιλεγόμενων ορύων τιμών 

(κατϊςταςη ALARM και αποςτολό με λογικό INTERRUPT). Μετϊ την αποςτολό των 

ςυναγερμών, το καταγραφικό θα μπορεύ να τύθεται ςε κατϊςταςη αμφύδρομησ επικοινωνύασ 

ανϊλογα με το προγραμματιςμό του. Εφ’ όςον οι τιμϋσ επανϋρθουν εντόσ των φυςιολογικών 

ορύων που ϋχει ορύςει ο χειριςτόσ, το καταγραφικό θα αποςτεύλει μόνυμα ϊρςησ ςυναγερμού. 

 Εντόσ του κελύφουσ τησ διϊταξησ θα υπϊρχει υψηλόσ ευαιςθηςύασ κεραύα για την 

επικοινωνύα με το δύκτυο GSM/ GPRS/ 3G. Η όλη τεχνολογύα καταςκευόσ θα πρϋπει να 

εξαςφαλύζει την μϋγιςτη δυνατότητα επικοινωνύασ για τισ ςυνθόκεσ τοποθϋτηςησ τησ διϊταξησ 

(υπόγεια εντόσ φρεατύου), ακόμη και για αςθενϋσ ςόμα τησ εταιρεύασ κινητόσ τηλεφωνύασ. 

Επύςησ θα πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα χρηςιμοπούηςησ εξωτερικόσ κεραύασ ςτισ 

εγκαταςτϊςεισ όπου υπϊρχει αςθενϋσ ςόμα κινητόσ τηλεφωνύασ 

 Η διϊταξη θα πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνη με μετρητό ιςχύοσ του ςόματοσ GSM/ GPRS/ 

3G, ενςωματωμϋνο ό εξωτερικό, ϋτςι ώςτε να επιλϋγεται το καταλληλότερο 6ςημεύο 

εγκατϊςταςησ. Σϋλοσ, η διϊταξη θα ϋχει τη δυνατότητα να επικοινωνεύ και με ςυςκευϋσ κινητών 

τηλεφώνων (τουλϊχιςτον με 2 αριθμούσ κινητόσ τηλεφωνύασ) για αποςτολό δεδομϋνων 

ςυναγερμών ALARMS. 

 

τεγανότητα 

 Όπωσ προαναφϋρθηκε η διϊταξη ςτα επιμϋρουσ τμόματϊ τησ: 

DATALOGGER,τηλεμετϊδοςη θα πρϋπει να λειτουργεύ ςε ςυνθόκεσ βυθιςμϋνεσ (IP 68). 

Πϋραν τησ ςτεγανότητασ, η όλη καταςκευό πρϋπει να εύναι εύρωςτη και να λειτουργεύ χωρύσ 

πρόβλημα ςτισ αντύξοεσ εργοταξιακϋσ ςυνθόκεσ για τισ οπούεσ προορύζεται. 

 

 



 

 

Λογιςμικό 

Ο προμηθευτόσ θα διαθϋςει ςτην υπηρεςύα το απαιτούμενο λογιςμικό για τη λειτουργύα τησ 

διϊταξησ, όπωσ αυτό προαναφϋρθηκε. 

Σο λογιςμικό θα πρϋπει κατ’ ελϊχιςτον να εξαςφαλύζει : 

α) ςτο Καταγραφικό (DataLogger): 

Σον αριθμό του κϋντρου που θα αποςτϋλλονται τα μηνύματα 

Σουσ αριθμούσ των κινητών που θα αποςτϋλλονται τα μηνύματα ςυναγερμών 

(κατ’ ελϊχιςτον 2 αριθμού κινητών) 

Σισ ώρεσ αποςτολόσ και λόψησ μηνυμϊτων 

 

Σην περύοδο που το καταγραφικό θα βρύςκεται ςε κατϊςταςη stand-by. 

 Σην παραμετροπούηςη καταγραφόσ κϊθε καναλιού 

 Σον τόπο εγκατϊςταςησ του καταγραφικού 

 Σον οριςμό των ςημεύων ςυναγερμών 

 

β) ςτον ΚΕ: 

 Αποςτολό νϋων ςτοιχεύων προσ το καταγραφικό 

 Επεξεργαςύα ςε «ανοικτό» βϊςη δεδομϋνων 

 Δυνατότητα δημιουργύασ γραφημϊτων, ιςτογραμμϊτων κλπ. 

 Δυνατότητα εμφϊνιςησ γραφημϊτων από διαφορετικϋσ περιοχϋσ ό από ϊλλεσ 

χρονικϋσ περιόδουσ 

 Δυνατότητα ςυγχώνευςησ πολλών βϊςεων δεδομϋνων από διαφορετικούσ 

υπολογιςτϋσ ςε μύα βϊςη 

 Εξαγωγό δεδομϋνων ςε κλαςικϋσ ςυνόθεισ μορφϋσ (π.χ. EXCEL) 

 Επεξεργαςύα ιςτορικών τιμών, μϋγιςτο, ελϊχιςτο, μϋςη τιμό 

 Επιλογό χρονικού διαςτόματοσ ιςτορικών τιμών κλπ. 

 

τοιχεία που πρέπει να προςκομιςτούν επί ποινήσ αποκλειςμού: 

 Σεχνικϊ φυλλϊδια/ τεχνικϊ εγχειρύδια του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

 Αναλυτικό τεχνικό περιγραφό του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

 Πιςτοποιητικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

Πιςτοποιητικό ISO9001:2015 του ούκου καταςκευόσ του προςφερόμενου 

εξοπλιςμού 

4.15 ΠΙΕΖΟΘΡΑΤΣΙΚΕ ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΔΙΚΛΕΙΔΕ (PRV) 

 

Γενικά 

 Οι υδραυλικϋσ δικλεύδεσ PRV πρϋπει να εξαςφαλύζουν τη ρύθμιςη τησ πύεςησ 

λειτουργύασ, ςε τμόματα του δικτύου και πιο ςυγκεκριμϋνα προβλεπόμενουσ ςτουσ ςταθμούσ 

ρύθμιςησ πύεςησ. Οι πιεζοθραυςτικϋσ υδραυλικϋσ δικλεύδεσ θα παραλαμβϊνουν την πύεςη ανϊντη 

(εύςοδοσ), και θα τη μειώνουν αυτόματα κατϊντη 

(ϋξοδοσ), ςε προρυθμιςμϋνη τιμό. Η πύεςη εξόδου θα διατηρεύται ςταθερό και ανεπηρϋαςτη από 

μεταβολϋσ τησ πύεςησ ειςόδου και/ό τησ παροχόσ ςτην ϋξοδο.  

 Οι δικλεύδεσ θα εύναι ικανϋσ να διατηρούν μύα προκαθοριςμϋνη κατϊντη πύεςη, η 

οπούαθα ρυθμύζεται από τον χρόςτη, ανεξϊρτητα από την πύεςη ειςόδου ό τισ διακυμϊνςεισ τησ 

παροχόσ. Η λειτουργύα των δικλεύδων θα εξαςφαλύζεται με υδραυλικό ώθηςη που 

δημιουργεύταιαπό τη διαφορικό πύεςη ειςόδου - εξόδου. 

 

Σεχνικά Φαρακτηριςτικά 

 Οι δικλεύδεσ πρϋπει να εύναι δύπλού θαλϊμου, ενεργοποιούμενεσ από διϊφραγμα, 

πλόρουσ διατομόσ, με ειδικϊ διαμορφωμϋνο δύςκο ςφρϊγιςησ για ϊριςτη λειτουργύα 



 

 

υπόςυνθόκεσ ακόμα και μηδενικών παροχών. Για την επαλόθευςη τησ ςυγκεκριμϋνησ ιδιότητασ 

(πλόρησ διατομό) οι διαγωνιζόμενοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ςχϋδια ςε τομό των 

προςφερόμενων δικλεύδων από τα οπούα να προκύπτει ότι δεν υπϊρχει μεύωςη τησ διατομόσ 

των δικλεύδων ςτο εςωτερικό τουσ. 

 Η κύρια δικλεύδα θα ελϋγχεται από ϋναν πιλότο δευτερεύοντοσ κυκλώματοσ 

(δημιουργώντασ ελϊχιςτη διαφορϊ πύεςησ ςτην ανοιχτό θϋςη). Η επιθυμητό πύεςη ςτην ϋξοδο 

τησ δικλεύδασ θα επιτυγχϊνεται μϋςω ρύθμιςησ του πιλότου του δευτερεύοντοσ κυκλώματοσ. Η 

διαςύνδεςη του πιλότου και των τυχόν λοιπών εξαρτημϊτων του δευτερεύοντοσ κυκλώματοσ με 

την κυρύωσ δικλεύδα θα επιτυγχϊνεται με κύκλωμα ςωληνύςκων καταςκευαςμϋνων από υλικό 

υψηλόσ αντοχόσ ςτην πύεςη. 

 Οι δικλεύδεσ θα φϋρουν διϊταξη επιβρϊδυνςησ τησ πλόρουσ διακοπόσ και αποφυγόσ 

υδραυλικών πληγμϊτων και διϊταξη εξαεριςμού όλησ τησ βαλβύδασ.  Όλη η λειτουργύα τουσ 

πρϋπει να γύνεται ομαλϊ από την μεγύςτη παροχό, μϋχρι την διακοπό και χωρύσκραδαςμούσ. Σο 

κύκλωμα ελϋγχου θα περιλαμβϊνει, εκτόσ του πιλότου, όλα τα απαραύτητα εξαρτόματα για την 

εύρυθμη χρόςη και λειτουργύα τησ δικλεύδασ όπωσ: μανόμετρα ϋνδειξησ πύεςησ (ςτην εύςοδο και 

ςτην ϋξοδο τησ δικλεύδασ) με κατϊλληλεσ διαβαθμύςεισ, ςφαιρικούσ κρουνούσ απομόνωςησ, 

βελονοειδό βαλβύδα ρύθμιςησ τησπαροχόσ, κλπ. 

 Οι πιεζοθραυςτικϋσ δικλεύδεσ (PRV), ανεξϊρτητα από την διϊμετρό τουσ, θα πρϋπει να 

ρυθμύζουν την επιθυμητό πύεςη ςτην ϋξοδο και να λειτουργούν με ςταθερότητα και ακρύβεια 

ακόμη και αν η ταχύτητα ροόσ εύναι πολύ χαμηλό (≤ 1m3/h ). Η λειτουργύα αυτό θα πρϋπει να 

επιτυγχϊνεται δύχωσ την ανϊγκη χρόςησ κϊποιασ επιπρόςθετησ βαλβύδασ ρύθμιςησ ροόσ και 

χωρύσ να εύναι απαραύτητη η εγκατϊςταςη πρόςθετησ δικλεύδασ ςεδιϊταξη παρϊκαμψησ (low-

flowby-passPRV). Η δυνατότητα ρύθμιςησ ςε ςυνθόκεσ ελϊχιςτησ παροχόσ, θα επιτυγχϊνεται με 

ειδικό διαμόρφωςη τησ ϋδρασ ςφρϊγιςησ. Επύςησ θα φϋρει τισ κατϊλληλεσ διατϊξεισ για να 

μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ χειροκύνητα ςαν απλό βϊνα, πλόρωσ ανοιχτό ό πλόρωσ κλειςτό. 

 Οι απώλειεσ πύεςησ που θα προκαλούνται από τισ παραπϊνω περιγραφόμενεσ 

πιεζοθραυςτικϋσ δικλεύδεσ ςε πλόρωσ ανοιχτό θϋςη δεν πρϋπει να ξεπερνούν τα 0.3bar ςε 

ονομαςτικό ταχύτητα ροόσ 3 m/sec. Ονομαςτικό ταχύτητα ορύζεται αυτό πουαντιςτοιχεύ ςτην 

ονομαςτικό διϊμετρο. 

 Η δικλεύδα θα πρϋπει να μπορεύ να λειτουργεύ (ςταθερό πύεςη εξόδου χωρύσ διακύμανςη 

και κραδαςμούσ) ςε ςυνθόκεσ μϋγιςτησ διαφορϊσ πύεςησ (ειςόδου- εξόδου)για τη μϋγιςτη και 

την ελϊχιςτη ταχύτητα ροόσ. Η ταχύτητα ανϊδραςησ τησ δικλεύδασ ςτη προςαρμογό ςτην 

αιτούμενη πύεςη εξόδου,μεταβαλλόμενησ τησ παροχόσ, θα γύνεται με ρύθμιςη τησ παροχόσ του 

κυκλώματοσ του πιλότου. Η ρύθμιςη θα γύνεται με ανεξϊρτητη του πιλότου (μη 

ενςωματωμϋνη)βελονοειδό βαλβύδα από ανοξεύδωτο χϊλυβα. 

 Οι πιεζοθραυςτικϋσ δικλεύδεσ (PRV) θα ϋχουν ϊξονα που θα μεταβϊλλει το 

βαθμόκλειςύματοσ. Ο ϊξονασ θα κινεύται παλινδρομικϊ, αυτόνομα υδραυλικϊ, ενεργοποιούμενοσ 

μϋςω διαφρϊγματοσ και θα ελϋγχεται από ϋναν ειδικό πιλότορύθμιςησ πύεςησ. Σο ςώμα και το 

κϊλυμμα των δικλεύδων θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνα απόχυτοςύδηρο ποιότητασ GGG40 ό 

καλύτερησ. ε όλεσ τισ ςυνδϋςεισ μεταξύ ςώματοσκαλύμματοσ των δικλεύδων χρηςιμοποιούνται 

κοχλύεσ, παξιμϊδια και επύπεδεσ ροδϋλεσ από ανοξεύδωτο χϊλυβα. Ο ϊξονασ των δικλεύδων 

καθώσ και ο δύςκοσ ςφρϊγιςησ θα εύναι καταςκευαςμϋνα από ανοξεύδωτο χϊλυβα ποιότητασ 

SST 304 ό καλύτερησ ποιότητασ. 

 Σο μόκοσ των δικλεύδων (φλϊντζα με φλϊντζα) πρϋπει να εύναι ςύμφωνο με το 

πρότυποISO-5752. Ο δύςκοσ ςφρϊγιςησ των δικλεύδων θα εφαρμόζει κατϊ το κλεύςιμο ςε 

ανοξεύδωτοϋδρανο το οπούο θα εύναι πλόρωσ αντικαταςτϊςιμο. Σο υλικό καταςκευόσ του 

εδρϊνου θα εύναι απαραύτητα ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ ποιότητασ AISI316L. Εϊν το ϋμβολο 

μεταβϊλλει το βαθμό κλειςύματοσ οδηγούμενο από το διϊφραγμα, αυτό θα εύναι 

καταςκευαςμϋνο από ειδικό ελαςτικό NBR ό ιςοδύναμο. 



 

 

 Η προςτατευτικό βαφό τησ δικλεύδασ εςωτερικϊ και εξωτερικϊ θα εύναι πολυεςτερικό, 

εποξειδικό ό RILSANNYLON 11, και θα διαθϋτει πιςτοποιητικό καταλληλότητασ για πόςιμο νερό. 

Σο πϊχοσ τησ βαφόσ δεν θα εύναι ςε καμύα περύπτωςη μικρότερο από150 μm εςωτερικϊ και 

εξωτερικϊ. Σα ςώματα και καλύμματα των δικλεύδων μετϊ τη χύτευςη πρϋπει να 

παρουςιϊζουνλεύα επιφϊνεια χωρύσ λϋπια, εξογκώματα, κοιλότητεσ ό οποιοδόποτε ϊλλο 

ελϊττωμα όαςτοχύα χυτηρύου. 

 Η καταςκευό τησ κϊθε δικλεύδασ θα εύναι τϋτοιασ μορφόσ, ώςτε να επιτρϋπεται κϊθε 

μελλοντικό ςυντόρηςη χωρύσ την αφαύρεςη του ςώματοσ τησ δικλεύδασ από το ςημεύο 

τοποθϋτηςόσ τησ. Οι δικλεύδεσ θα διαθϋτουν μηχανιςμό ανούγματοσ - κλειςύματοσ χαμηλού 

ςυντελεςτό τριβόσ. Ο μηχανιςμόσ θα φϋρει απαραιτότωσ δύο τουλϊχιςτον ςημεύα οδηγούσ 

(τριβεύσ ολύςθηςησ) και κεντραρύςματοσ. Οι οδηγού ολύςθηςησ θα πρϋπει να εξαςφαλύζουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τη ςταθερότητα και την απόλυτα κατακόρυφη κύνηςη του ϊξονα. Σο 

υλικό καταςκευόσ των οδηγών τριβϋων θα εύναι ορεύχαλκοσ ό ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ. Επύςησ ςε 

κϊθε δικλεύδα θα υπϊρχουν ςημεύα ανϊρτηςησ για την τοποθϋτηςό τησ. το κϋλυφοσ κϊθε 

δικλεύδασ και ςε εμφανϋσ ςημεύο θα υπϊρχει προςαρτημϋνη ενδεικτικό πινακύδα μεγϊλησ 

αντοχόσ, ςτην οπούα θα αναγρϊφονται τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 

-Σύποσ και μοντϋλο δικλεύδασ 

-Κλϊςη πύεςησ 

-Ονομαςτικό Διϊμετροσ 

-Αριθμόσ ςειρϊσ παραγωγόσ 

-Σόποσ και χρόνοσ καταςκευόσ 

 Σο ςώμα του πιλότου των δικλεύδων και ςε εμφανϋσ ςημεύο θα υπϊρχει προςαρτημϋνη 

ειδικό πινακύδα μεγϊλησ αντοχόσ, ςτην οπούα θα αναφϋρονται ο τύποσ και το μοντϋλο του 

πιλότου καθώσ και τα χαρακτηριςτικϊ λειτουργύασ του (εύροσ ρύθμιςησ, κλπ). Οι δικλεύδεσ 

πρϋπει να εύναι κατϊλληλεσ για λειτουργύα με θερμοκραςύα νερούτουλϊχιςτον από 0 ϋωσ 80°C 

 Η πύεςη λειτουργύασ των δικλεύδων θα πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον PN 16 bars. ‘Η 

δικλεύδα θα πρϋπει να μη χρειϊζεται ιδιαύτερη ςυντόρηςη. Δεν θα πρϋπει να απαιτούνται 

καθοριςμϋνεσ περιοδικϋσ αλλαγϋσ εξαρτημϊτων τησ δικλεύδασ. Ο βρόχοσ ελϋγχου του πιλότου 

τησ δικλεύδασ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει, «αυτοκαθαριζόμενο» φύλτρο προςταςύασ του 

κυκλώματοσ ελϋγχου από φερτϊ υλικϊ. Δεν θα απαιτεύται περιοδικόσ καθαριςμόσ του φύλτρου 

παρϊ μόνο ςτην περύπτωςη τησ ολικόσ ςυντόρηςησ τησ δικλεύδασ. 

 

τοιχεία που πρέπει να προςκομιςτούν επί ποινήσ αποκλειςμού: 

-Σεχνικϊ φυλλϊδια/ τεχνικϊ εγχειρύδια του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

-Αναλυτικό τεχνικό περιγραφό του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

-Διαγρϊμματα απωλειών και ςπηλαύωςησ του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

-Πιςτοποιητικό καταλληλότητασ για πόςιμο νερό των δικλεύδων 

-Πιςτοποιητικό ISO9001:2015 του ούκου καταςκευόσ του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

 

4.16 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΡΤΘΜΙΗ ΠΙΕΗ PRV 

 
Γενικά 

 Η αυτόματη διϊταξη ελϋγχου ρύθμιςησ πύεςησ προορύζεται για εγκατϊςταςη ςτισ 

επιλεγμϋνεσ θϋςεισ του δικτύου όπου υπϊρχουν πιεζοθραυςτικϋσ δικλεύδεσ. Η διϊταξη θα εύναι 

ςε θϋςη να ελϋγχει τον πιλότο τησ πιεζοθραυςτικόσ δικλεύδασ και θα μπορεύ να ρυθμύζει την 

πύεςη εξόδου, ανϊλογα με τα επιθυμητϊ ςενϊρια λειτουργύασ. 

 Η τοποθϋτηςη των ςημεύων ρύθμιςησ και ελϋγχου θα γύνεται εύτε τοπικϊ ςτον 

ελεγκτότου ςυςτόματοσ, εύτε απομακρυςμϋνα μϋςω του ςυςτόματοσ τηλεελϋγχου και GSM 

modem. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται προβλόματα υπερπύεςησ, τα οπούα εμφανύζονται 

ωσ επύ το πλεύςτον κατϊ την διϊρκεια τησ νύχτασ, όπου μειώνεται η παροχό (ζότηςη) και 



 

 

αυξϊνεται η πύεςη. Επύςησ με αυτόν τον τρόπο θα υπϊρχει μεγϊλη εξοικονόμηςη ύδατοσ αφού η 

δικλεύδα μεύωςησ πύεςησ θα αυτορυθμύζεται ςυνεχώσ. 

 Ψσ ϊμεςο αποτϋλεςμα τησ χρόςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ διϊταξησ, θα εύναι η ςημαντικό 

μεύωςη των διαρροών καθώσ και η ελαχιςτοπούηςη των θραύςεων του δικτύου. 

 

Σεχνικά Φαρακτηριςτικά 

 Η διϊταξη θα εύναι ενεργειακϊ αυτόνομη και ανεξϊρτητη καλωδιακών υποδομών καθώσ 

δεν θα απαιτεύ παροχό ρεύματοσ και θα τροφοδοτεύται από εςωτερικό μπαταρύα η οπούα θα ϋχει 

διϊρκεια ζωόσ τουλϊχιςτον πϋντε (5) ετών υπό ςυνόθη χρόςη.  

 Επιπλϋον, θα πρϋπει να διαθϋτει αυτόματη διϊταξη ανϊκτηςησ ενϋργειασ με μικρο-

υδροτουρμπύνα, η οπούα θα λειτουργεύ με την διαφορϊ πύεςησ ανϊντη και κατϊντη τησ βαλβύδασ 

και θα μετρατρϋπει την υδραυλικό ενϋργεια ςε ηλεκτρικό. Η παραγώμενη ενϋργεια θα 

αποθηκεύεται ςτην μπαταρύα, φροντύζοντασ ουςιαςτικϊ να την κρατϊει μονύμωσ φορτιςμϋνη 

και διαςφαλύζοντασ μακρόχρονη λειτουργύα τησ διϊταξησ.  Ο υδροςτρόβιλοσ ανϊκτηςησ 

ενϋργειασ δεν πρϋπει να τοποθετεύται ςε ςειρϊ, μϋςα ςτον κύριο αγωγό ύδρευςησ (inline), αλλϊ 

μόνο παρϊλληλα, ϋτςι ώςτε να μην προκαλεύ πτώςη πύεςησ ό κύνδυνο εμφρϊξεων. 

 Η διϊταξη θα μπορεύ να εγκαταςταθεύ ςε φρεϊτια και θα πρϋπει να εύναι απόλυτα 

υδατοςτεγόσ ώςτε να λειτουργεύ ακόμη και ςε κατϊςταςη πλόρουσ βύθιςησ (IP68) καινα μην 

επηρεϊζεται από τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Όλεσ οι καλωδιώςεισ και οι ςυνδϋςειστων εξαρτημϊτων 

μεταξύ τουσ θα εύναι επύςησ απόλυτα υδατοςτεγεύσ (IP68). 

 Σο ςύςτημα θα αποτελεύται, πϋραν από τον μειωτόρα διπλού θαλϊμου, από την 

ςυςκευό ελϋγχου του πιλότου και την κυρύωσ ςυςκευό προγραμματιςμού και εμφϊνιςησ των 

ενδεύξεων, οι οπούεσ θα φϋρουν όλεσ τισαπαραύτητεσ διατϊξεισ και οδηγούν αφενόσ ςτον ϋλεγχο 

και την αυτόματη λειτουργύα του και αφετϋρου ςτην επικοινωνύα και μεταφορϊ δεδομϋνων. 

 Η ςυςκευό προγραμματιςμού, θα μπορεύ να εγκαταςταθεύ και εκτόσ φρεατύου και θα 

ςυνδϋεται με την ςυςκευό ελϋγχου μϋςω καλωδύων, ώςτε ο χειριςτόσ να εύναι ςε θϋςη να ελϋγχει 

εμμϋςωσ την πιεζοθραυςτικό δικλεύδα, χωρύσ να εύναι αναγκαύα η εύςοδοσ του ςτο φρεϊτιο. 

 Η διϊταξη προγραμματιςμού θα παρϋχει όλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ λειτουργύασ 

του ςυςτόματοσ όπωσ, πύεςη ειςόδου, πύεςη εξόδου, ρυθμύςεισ τιμών, ημερομηνύα,τύποσ 

προγραμματιςμού κλπ. Θα υπϊρχουν επύςησ πλόκτρα επύ τησ διϊταξησ για τονϊμεςο 

προγραμματιςμό ό για την εποπτεύα τησ ςυςκευόσ. 

 Η ςυςκευό ελϋγχου του πιλότου, θα φϋρει όλεσ τισ απαραύτητεσ υποδοχϋσ για να 

μπορεύνα ςυνδεθεύ με τον πιλότο τησ πιεζοθραυςτικόσ δικλεύδασ, ώςτε να ελϋγχει πλόρωσ 

τηνπύεςη εξόδου τησ δικλεύδασ. Η ςυςκευό προγραμματιςμού θα φϋρει θύρα για ςύνδεςη 

παλμοδότη από παροχόμετρο ό υδρόμετρο που θα βρύςκεται εγκατεςτημϋνο ςτο φρεϊτιο. Η 

ςυςκευό θα μπορεύ να δεχτεύ οποιοδόποτε τύπου παλμοδότη ξηρόσ επαφόσ. Μετϊ την ςύνδεςη 

και αφού ο χειριςτόσ ειςϊγει ςτην ςυςκευό προγραμματιςμού την αναλογύα παροχόσ/ παλμού 

το ςύςτημα θα μπορεύ να εμφανύζει ςτην οθόνη τηνπαροχό ςε κυβικϊ/ λύτρα ανϊ ώρα. Η διϊταξη 

θα φϋρει ενςωματωμϋνο ρολόι πραγματικού χρόνου για τον ϋλεγχο του ςυςτόματοσ. 

 Κατϊ την διαδικαςύα εγκατϊςταςησ η μόνη παρϋμβαςη που θα απαιτεύται ςτην  

πιεζοθραυςτικό εύναι η αντικατϊςταςη του πιλότου με ειδικό πιλότο ελεγχόμενο από 

τηνδιϊταξη. Δεν θα απαιτεύται καμύα ϊλλη παρϋμβαςη ςτην πιεζοθραυςτικό δικλεύδα γιατην 

εγκατϊςταςη του ςυςτόματοσ. Σο ςύςτημα θα εύναι ςε θϋςη να λειτουργόςει τουλϊχιςτον ςε 

διαφορετικϋσ καταςτϊςεισ οι οπούεσ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια τησ παρούςασ προδιαγραφόσ. 

 

τοιχεία που πρέπει να προςκομιςτούν επί ποινήσ αποκλειςμού: 

-Σεχνικϊ φυλλϊδια/ τεχνικϊ εγχειρύδια του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

-Αναλυτικό τεχνικό περιγραφό του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

-Πιςτοποιητικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

-Πιςτοποιητικό ISO9001:2015 του ούκου καταςκευόσ του προςφερόμενου 



 

 

εξοπλιςμού 

4.17 ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΔΠ 

 
τουσ ταθμούσ τύπου ΔΠ θα εγκαταςταθεύ ο ακόλουθοσ υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ : 

• Σρεισ (3) δικλεύδεσ ςύρτου ελαςτικόσ ϋμφραξησ (2 κυρύωσ / 1 by-pass κλϊδου)  

• Ϊνα (1) φύλτρο προςταςύασ (κυρύωσ κλϊδου), 

• Φυτοςιδηρϊ εξαρτόματα ςύνδεςησ (ταύ, ςυςτολϋσ, προεκτϊςεισ κλπ) 

 

4.17.1 ΔΙΚΛΕΙΔΕ ΤΡΣΟΤ ΕΛΕΣΙΚΗ ΕΜΥΡΑΞΗ 
Δικλεύδα ςύρτου ελαςτικόσ ϋμφραξησ καταςκευαςμϋνη για πύεςη 10, 16 και 25 bar, ςύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 7259 κατηγορύα Α και Β, ςε μόκοσ κατϊ DIN 3202 ςειρϊ F4 και F5. 
Η δικλεύδα αποτελεύται: 

 ώμα κϊλυμμα και γλώςςα από χυτοςύδηρο ςφαιροειδούσ γραφύτη GGG 40 DIN 1693 
 Ωξονασ από ανοξεύδωτο χϊλυβα Φ20Cr 13  DIN 14021 
 Ϊδρα  ελαςτικού (επϋνδυςη γλώςςασ) από NBR - EPDM 
 Ο-RING ςτεγανοπούηςησ από NBR–EPDM 
 Καπϊκι από χυτοςύδηρο ςφαιροειδούσ γραφύτη GGG 40 DIN 1693 
 Κουζινϋτο ϊξονα από ορεύχαλκο MS 58 
 Μηχανιςμόσ χειριςμού (τιμόνι) από διαμορφωμϋνο χϊλυβα ST 42 
 Κώνοσ προςαρμογόσ (κεφαλό) από χυτοςύδηρο ςφαιροειδούσ γραφύτη GGG 40 DIN 1693 

για να εύναι εύναι δυνατόσ ο χειριςμόσ τησ βϊνασ με κλειδύ 
 Βαφό εποξειδικό πϊχουσ 300 μm 

 
4.17.2 ΦΤΣΟΙΔΗΡΟ ΥΙΛΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 
Σο φύλτρο θα εύναι τύπου Τ, διατομόσ ύςησ με την διατομό τησ ςωλόνωςησ όπου τοποθετεύται, ςε 
διαςτϊςεισ DN65 ϋωσ DN300, με φλαντζωτό καπϊκι αφαύρεςησ του ηθμού (ςύτασ), χωρύσ την 
αφαύρεςη του φύλτρου από ςτην ςωλόνωςη. 
 
Σο ςώμα του φύλτρου θα ϋχει φλαντζωτϊ ϊκρα κατϊ DIN /ISO PN16. Σο ςώμα και το καπϊκι θα 
εύναι από χυτοςύδηρο EN-GJL-250 και ο ηθμόσ (ςύτα) από ανοξεύδωτο χϊλυβα X5CrNi18-10. 
Διϊτρηςη ςύτασ 
DN 15-50 65-80 100-300 
mm 1.0 1.25 1.6 
 
Η ςτεγανοπούηςη μεταξύ ςώματοσ και καπακιού θα επιτυγχϊνεται με μη 
αμιαντούχοπαρϋμβυςμα. 
 
Μϋγιςτη πύεςη λειτουργύασ : 16bar/120oC - 9.6bar/300oC 
 
Ενδεικτικϋσ τιμϋσ ςυντελεςτό Kv: 
 
Διατομό DN (mm) 65   80 100 125 150 200   250   300 
Kv (m3/h)  96 149 223 347 480 853 1104 1450 
 
Ο καταςκευαςτόσ θα εύναι πιςτοποιημϋνοσ ςύμφωνα με το ISO 9001. 
 
4.17.3 ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΝΔΕΗ 
Σο υλικό καταςκευόσ των χυτοςιδηρών εξαρτημϊτων (ταυ, ςυςτολϋσ, αποςτϊτεσ, εξαρμωτικϊ, 
ςϋλλεσ, γωνύεσ κλπ) θα εύναι χυτοςύδηροσ κλϊςησ τουλϊχιςτον GGG40 και θα φϋρουν εποξικό 
βαφό ενδεικτικϊ RESICOAT (εποξικό επύςτρωμα πούδρασ) με επικϊλυψη ελϊχιςτου  πϊχουσ 250 
μm και με ϋγκριςη καταλληλότητασ για χρόςη ςε πόςιμο νερό.  



 

 

Σο ελαςτικό των προςφερόμενων εξαρτημϊτων θα εύναι NBR ό ΕPDM με ϋγκριςη 
καταλληλότητασ για χρόςη ςε πόςιμο νερό και αντοχό ςτην θερμοκραςύα τουλϊχιςτον από 0οC  
ϋωσ  +50οC  
Η πύεςησ λειτουργύασ των προςφερόμενων εξαρτημϊτων θα εύναι PN 16 atm. 
Σα φλαντζωτϊ εξαρτόματα θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνο ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
1092-2. 
τοιχεύα που πρϋπει να προςκομιςτούν επύ ποινόσ αποκλειςμού: 
• Σεχνικϊ φυλλϊδια/ καταςκευαςτικϊ ςχϋδια του προςφερόμενου εξοπλιςμού 
• Πιςτοποιητικό καταλληλότητασ για πόςιμο νερό των εξαρτημϊτων ό του ελαςτικού και τησ 
βαφόσ  
• Πιςτοποιητικό ISO9001:2015 του ούκου καταςκευόσ του προςφερόμενου εξοπλιςμού. 
 
Εναλλακτικϊ, τα εξαρτόματα που θα τοποθετηθούν για την ςύνδεςη τησ διϊταξησ PRV μϋςα ςτο 
φρεϊτιο μπορούν να εύναι από πολυαιθυλαύνιο, αντοχόσ PN16 και θα προςαρμόζονται με 
κατϊλληλεσ μηχανϋσ ςυγκόλληςησ ΡΕ.  
 
4.18 ΥΡΕΑΣΙΟ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΑΘΜΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΙΕΗ 
 
 Οι διαςτϊςεισ των φρεατύων θα εύναι οι κατϊλληλεσ ώςτε να εύναι να εύναι δυνατό η 

εγκατϊςταςη όλου του υδραυλικού και ηλεκτρονικού εξοπλιςμού που προβλϋπεται ςε κϊθε 

θϋςη εγκατϊςταςησ. Η καταςκευό των φρεατύων θα πραγματοποιηθεύ ςτα ςημεύα του δικτύου 

που περιγρϊφονται ςτη διακόρυξη και πιο ςυγκεκριμϋνα ςε χώρο που θα ςυναποφαςιςτεύ με 

τουσ εκπροςώπουσ τησ διευθύνουςασ υπηρεςύασ.  Πιο ςυγκεκριμϋνα τα υπό προμόθεια 

προκαταςκευαςμϋνα φρεϊτια φιλοξενύασ υδραυλικού εξοπλιςμού ΔΠDN150 (ενδεικτικό 

ονομαςτικό διϊμετροσ) θα πρϋπει να ϋχουν κατ΄ ελϊχιςτον διαςτϊςεισ  3,0x2,5x0,8m (ΜΦΠΦΤ). 

 Ο ανϊδοχοσ μετϊ από την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ και την υποβολό του 

εγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ, θα προβεύ ςτην επύςκεψη επύ τόπου του ϋργου για τη μελϋτη 

των τοπικών ςυνθηκών και τον εντοπιςμό των ακριβό ςημεύων εγκατϊςταςησ των φρεατύων, 

ςε ςυνεννόηςη με τον Επιβλϋποντα Μηχανικό τησ Τπηρεςύασ.  

 Ευθύνη του αναδόχου αποτελεύ η προμόθεια, η τοποθϋτηςη των φρεατύων και όλεσ οι 

παρελκόμενεσ εργαςύεσ. 

 Ο πυθμϋνασ, η οροφό και τα τοιχώματα των φρεατύων θα εύναι καταςκευαςμϋνα από 

οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα κατηγορύασ C20/25 ό ανώτερησ και τύπου II ό ΙV (SulfateResisting), 

Γενικότερα, το εργοςτϊςιο παραγωγόσ πρϋπει να πληρού τισ διατϊξεισ του Κανονιςμού 

Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ 1997 (Ποιοτικόσ Ϊλεγχοσ κυροδεμϊτων. Εργαςτόριο Ποιοτικού 

Ελϋγχου κ.λπ.). Όλα τα φρεϊτια θα φϋρουν χυτοςιδηρϊ καλύμματα και χυτοςιδηρϋσ βαθμύδεσ. 

Πριν από την ςκυροδϋτηςη του πυθμϋνα του φρεατύου θα ϋχει προηγηθεύ η διϊςτρωςη του 

ςκυρόδεματοσ εξομϊλυνςησ τησ επιφϊνειασ (C12/15).  

 Για τον οπλιςμό των φρεατύων θα γύνει χρόςη χϊλυβα  κατηγορύασ Β500C ό ϊλλησ 

ανώτερησ . Ο χϊλυβασ πριν από την τοποθϋτηςη του θα καθαρύζεται από τυχόν ακαθαρςύεσ. 

Κατϊ τησ διϊρκειασ τησ διϊςτρωςησ και τησ ςυμπύκνωςησ του ςκυροδϋματοσ ο οπλιςμόσ πρϋπει 

να διατηρεύται ςτη ςταθερό του θϋςη και να περιβϊλλεται πλόρωσ από τη μϊζα του 

ςκυροδϋματοσ. 

 Σα πλαύςια – καλύμματα θα εύναι εγκατεςτημϋνα ςτην οροφό των φρεατύων και θα 

εύναι καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ του ΕΛΟΣ  ΕΝ 124  κλϊςησ D400 μόνο ςε 

ότι αφορϊ την αντοχό και τισ δοκιμϋσ αντοχόσ . Σα πλαύςια – καλύμματα θα χρηςιμοποιηθούν 

για την αςφϊλιςη των φρεατύων του δικτύου, θα διαθϋτουν ϊρθρωςη για τον αςφαλό χειριςμό 

τουσ ενώ θα ϋχουν τη δυνατότητα να αςφαλύζουν ςε ανοιχτό ό κλειςτό θϋςη.  Σο καθαρό 



 

 

ϊνοιγμα των πλαιςύων θα εύναι Υ800 ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό η μεταφορϊ του υδραυλικού 

εξοπλιςμού εντόσ των φρεατύων ακόμα και ςτισ μεγϊλεσ διατομϋσ. Η παραγωγό , η ποιότητα και 

οι δοκιμϋσ των πλαιςύων-καλυμμϊτων από Φυτοςύδηρο GGG-40, θα πρϋπει να ςυμφωνούν με τα 

πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 124 , ISO 1083, κλϊςησ D400 με ελϊχιςτη αντοχό 400 kN (40 τόνοι ανϊ τροχό 

οχόματοσ). Όλα τα τεμϊχια θα εύναι από χυτοςύδηρο αρύςτησ ποιότητασ και  φύςησ ώςτε το 

μϋταλλο να εύναι ανθεκτικό, ςυμπαγϋσ και ομοιογενϋσ αρκετϊ δε μαλακό, ώςτε να εύναι δυνατό η 

διϊτρηςη και τομό του. Σα τεμϊχια θα πρϋπει να παρουςιϊζουν λεύα επιφϊνεια, απαλλαγμϋνη 

από ελαττώματα όπωσ κοιλότητεσ – λϋπια  κλπ τα οπούα μειώνουν την καταλληλότητα των 

τεμαχύων για τον ςκοπό που προορύζονται. Επύςησ απαγορεύεται η μετϋπειτα πλόρωςη των 

παραπϊνω κοιλοτότων με ξϋνη ύλη. Σα πλαύςια – καλύμματα θα παραδύδονται βαμμϋνα και θα 

ϋχουν τϋλειο φινύριςμα. 

4.19 ΠΙΝΑΚΑ ΙΦΤΟ ΓΙΑ ΡΤΘΜΙΣΗ ΣΡΟΥΩΝ 

 

Η καταςκευό τουσ θα πρϋπει να εναρμονιςτεύ ςε 

 ΙςχύοντεσΝόμουσκαιΔιατϊγματατουΕλληνικούΚρϊτουσ 

 ΠρότυποΕΛΟΣ384 

 ΙςχύουςεσοδηγύεστησΔΕΗ 

 ΚανονιςμόσIEC439. 

 

 

Ηλεκτρολογικϋσςυνθόκεσλειτουργύασ 

 

 ύςτημαδιανομόσ: α) τριφαςικό+ γεύωςη+ουδϋτεροσ 

β)μονοφαςικό + γεύωςη+ουδϋτεροσ 

 Σϊςη λειτουργύασ: α) 400V(+/-)10% 

β)230V 

 Σϊςη δοκιμόσ: 1500V 

 υχνότητα: 50Hz-4%+2% 

 Σϊςη βοηθητικών: α) 24 VDC για τα διϊφοραςτοιχεύαπου θα 

κυκλωμϊτων:ςυνδϋονται απ' ευθεύασ μετοPLCκαι 

ςεπερύπτωςη διακοπόστησΔΕΗπρϋπει να εξακολουθούν 

ναλειτουργούν 

β)24VAC ό24VDC γιαταδιϊφοραφλοτϋρκαι 

λοιπϊόργαναπου δεν ανόκουνςτο(α) 

γ) 230VAC για ταλοιπϊκυκλώματα 

 Τπερθϋρμανςη : ςύμφωναμε κανονιςμούσIEC61439 

 

Οιπύνακεσπρϋπειναεξαςφαλύζουνϋναελϊχιςτοβαθμόπροςταςύασ:IP55ςύμφωναμεκανονιςμόIEC

60529 

την πρόςοψη τουσ οι πύνακεσ πρϋπει να φϋρουν πλόρη ςειρϊ χειριςτηρύων για τη 

διευκόλυνςη των τοπικών χειριςμών. Ενδεικτικϊ θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται: Διακόπτησ 

επιλογόσ λειτουργύασ τριών θϋςεων (Auto – Off – Manual), ποτενςιόμετρο ρύθμιςησ 

ςυχνότητασ, λυχνύεσ για ςόμανςη λειτουργύασ και ςφϊλματοσ, κομβύο για επαναφορϊ 

ςφαλμϊτων (reset) κλπ. Επύςησ, ςτην πρόςοψη του πύνακα ιςχύοσ θα τοποθετηθεύ και ο 



 

 

μετρητόσ ηλεκτρικών μεγεθών. 

Εντόσ του πύνακα ιςχύοσ θα ενςωματωθεύ ςε πλόρη λειτουργικότητα  ο ρυθμιςτόσ ςτροφών 

(inverter) με το απαραύτητο διακοπτικό υλικό, όπωσ γενικό αυτόματο διακόπτη ιςχύοσ, 

επιμϋρουσ μερικούσ διακόπτεσ κ.α. Θα υπϊρχει ϋτοιμη κλεμμοςειρϊ για τη διαςύνδεςη του 

ρυθμιςτό ςτροφών με τον εκϊςτοτε πύνακα αυτοματιςμού. 

 

 Ο προμηθευτόσ του ηλεκτρολογικού υλικού θα πρϋπει να διατηρεύ αποδεκτό ςύςτημα 

ποιότητασ προώόντων και υπηρεςιών και να επιδεικνύει ςυμμόρφωςη ςε πιςτοπούηςη ISO9001, η 

οπούα παρϋχεται από ανεξϊρτη το πιςτοποιημϋνο φορϋα. Σο ηλεκτρολογικό υλικό θα πρϋπει να 

ςυνοδεύεται απόδόλωςη ςυμμόρφωςησ CE, δόλωςηRoHS οικολογικόσ καταςκευόσ και η 

ςυμμόρφωςό τουσ με τα πρότυπα θα πρϋπει να πιςτοποιεύται από αναγνωριςμϋνο οργανιςμό 

(VDE,IMQ,κ.α.). 

 

Σο ερμϊριο του ηλεκτρικού πύνακα θαφϋρει τα παρακϊτω τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ: 

• Φρώμα:Γκρι 

• Τλικό:Φϊλυβασ 

• Βαθμόσπροςταςύασ(IP):IP55 

• Σύποσεπιφϊνειασ:Με επύςτρωςη πούδρασ 

• Πλϊτοσ:τουλϊχιςτον 800mm 

• Ύψοσ:τουλϊχιςτον 1200mm 

• Βϊθοσ: τουλϊχιςτον 400mm 

• Αριθμόσθυρών:1 ό 2 ανϊλογα και του μεγϋθουσ του ρυθμιςτό 

• Επύτοιχου ό επιδαπϋδιου τύπου 

 

 

 Ιδιαύτερη ϋμφαςη-προςοχό θα πρϋπει να δοθεύ ςτην αποτελεςματικό εκροό τησ 

εκλυόμενησ θερμότητασ του ρυθμιςτό ςτροφών μϋςα από τον πύνακα ιςχύοσ.  Για τον ςκοπό 

αυτό θα εγκαταςταθεύ δύδυμο ςύςτημα ανεμιςτόρων φύλτρου ςε δύο διαφορετικϋσ θϋςεισ του 

πύνακα με ελεύθερη ροό ανϊ ανεμιςτόρα τουλϊχιςτον 500 m3/h. Θα εγκαταςταθούν επύςησ 

διπλού θερμοςτϊτεσ ϋναυςησ των ανεμιςτόρων. Σϋλοσ, εντόσ του πύνακα ιςχύοσ θα πρϋπει να 

τοποθετηθεύ ειδικό θερμοςτοιχεύο για τη μϋτρηςη τησ θερμοκραςύασ εντόσ του ερμαρύου και τη 

μετϊδοςη του αντύςτοιχου αναλογικού ςόματοσ ςτο PLC. 

4.20 ΡΤΘΜΙΣΗ ΣΡΟΥΩΝ (INVERTER) 

 Ψσ γνωςτόν ςε ϋναν ηλεκτροκινητόρα AC η ροπό ςτρϋψησ παρϊγεται από την 

αλληλεπύδραςη των μαγνητικών πεδύων ςτϊτη και δρομϋα. Ο μετατροπϋασ ςυχνοτότων 

(INVERTER) ςτοχεύει ςτην εξοικονόμηςη ενϋργειασ με τη βελτιςτοπούηςη του κινητόρα τησ 

αντλύασ ςε όλο του υδραυλικό εύροσ λειτουργύασ. Ο μετατροπϋασ υπολογύζει διαρκώσ τισ 

εςωτερικϋσ μεταβλητϋσ καταςτϊςεισ του κινητόρα, τισ ςυνιςτώςεσ ρεύματοσ για την μαγνότιςη 

και την παραγωγό ροπόσ καθώσ και την ροπό ςτρϋψησ του κινητόρα. 

 Ο μετατροπϋασ ελϋγχει τον κινητόρα ώςτε να ανταποκρύνεται γρόγορα και αξιόπιςτα ςε 

απότομεσ αλλαγϋσ φορτύου και ταχύτητασ. Μεταςχηματύζει την τιμό τησ τϊςεωσ του δικτύου 

(400V,50/60Hz) ςε τιμό κατϊλληλη ώςτε να μεγιςτοποιεύται η ςυνολικό απόδοςη. Επιπλϋον 

μπορεύ να αντιςταθμύζει τισ υπερτϊςεισ του δικτύου ( 400V+/-10%) ϋτςι ώςτε ο κινητόρασ να 

λειτουργεύ ςε ιδανικϋσςυνθόκεσ. 

 Οι Μετατροπεύσ υχνότητασ παρϋχουν τη δυνατότητα βελτιςτοπούηςησ τησ ενεργειακόσ 

απόδοςησ των αντλιών καθώσ εξαςφαλύζουν ςταθερό λειτουργύα υπόονομαςτικό ό μερικό 

φορτύο. Σαυτόχρονα βελτιώνουν ςημαντικϊ τη δυναμικό ςυμπεριφορϊ τησ αντλύασ, δηλαδό την 

απόκριςό τησ ςε απότομεσ αλλαγϋσ φορτύου. Οφεύλουν να καλύπτουν τουλϊχιςτον τα κϊτωθι 



 

 

τεχνικϊ λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ: 

• Σϊςηδικτύου:380ϋωσ480V,+10%/-15% 

• υχνότηταδικτύου:50/60Hz±5¿ 

• Βαθμόσαπόδοςησ:τουλϊχιςτον 98% 

• ύςτημαγεύωςησ:γειωμϋνα(ΣΝ) καιαγεύωτα(ΙΣ)δύκτυα 

• Σϊςηεξόδου: 3 Υϊςεισ,0ϋωσΣϊςηΔικτύου 

• υχνότηταεξόδου: 0ϋωσ500Hz 

• Οιμετατροπεύσπρϋπειναϋχουντηδυνατότηταλειτουργύασμεαθωρϊκιςτα 

καλώδιακινητόραμόκουσ τουλϊχιςτον 200 μϋτρων. 

• Ενςωματωμϋνο φύλτρο κατηγορύασ C2. 

 

υνθήκεσλειτουργίασ: 

 Θερμοκραςύαπεριβϊλλοντοσ:-15°Cϋωσ45°C 

 Τψόμετρο:0ϋωσ1000m. 

 χετικόυγραςύα:<95¿(χωρύσςυμπυκνώματα) 

 Βαθμόσπροςταςύασ:IP20καιIP55(κατ΄επιλογόν) 

 Μϋθοδοστοποθϋτηςησ:τηνπλϊτηηλεκτρικούπύνακαόπεδύου. 

 

 Οι μετατροπεύσ πρϋπει να ςυμμορφώνονται με το πρότυπο ηλεκτρομαγνητικόσ 

ςυμβατότητασ (EMC) (EN618003) :κατ’ελϊχιςτον κατηγορύα C2 (δημόςια δύκτυα με πολλούσ 

καταναλωτϋσ), για ιςχύ ϋωσ 250kW ό κατ’ ελϊχιςτον κατηγορύα C3 (βιομηχανικϊ ιδιωτικϊ δύκτυα) 

για ιςχύϋωσ 500kW. 

 Οι μετατροπεύσ πρϋπει να εύναι εξοπλιςμϋνοι με κατϊλληλεσ διατϊξεισ για την ορθό γεύωςη 

των καλωδύων τροφοδοςύασ, των καλωδύων του κινητόρα και των καλωδύων ελϋγχου ώςτε να 

εξαςφαλύζεται η ηλεκτρομαγνητικό ςυμβατότητα (EMC-κλωβόσ Faraday) χωρύσ την ανϊγκη 

χρόςησ πρόςθετων εξαρτημϊτων. 

Ο Μετατροπϋασ ςυχνότητασθαπρϋπει να μπορεύ να διαςταςιολογηθεύ με όλουσ τουσ ακόλουθουσ 

τρόπουσ: 

 ύμφωνα με το ςυνεχϋσ ονομαςτικό ρεύμα εξόδου χωρύσ καμύα δυνατότητα 

υπερφόρτωςησ(κανονικό λειτουργύα) 

 ύμφωνα με το ςυνεχϋσ ρεύμα εξόδου που να επιτρϋπει υπερφόρτιςη ϋωσ 110% (όπια 

κατϊςταςη υπερφόρτωςησ) για1 λεπτό κϊθε 5λεπτϊ 

 ύμφωνα με το ςυνεχϋσ ρεύμα εξόδου που να επιτρϋπει υπερφόρτιςη ϋωσ 150% (βαριϊ 

κατϊςταςη υπερφόρτωςησ ) για 1 λεπτό κϊθε 10λεπτϊ. 

 

 Οι Μετατροπεύσ υχνότητασ οφεύλουν να διαθϋτουν τουλϊχιςτον τισ παρακϊτω 

ςημϊνςεισ και πρότυπα: 

 

• όμανςη CE με βϊςη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ περύ Ηλεκτρομαγνητικόσ υμβατότητασ(EMC) 

κατϊ EN61800-3:2004+A1:2012 και τισ οδηγύεσ Φαμηλόσ Σϊςησ 

(EuropeanLowVoltageDirective) κατϊ EN61800-5-1:2007,αλλϊ και τισ οδηγύεσ καταςκευόσ 

μηχανημϊτων (European Machinery Directive 2006/42/EC 2nd Edition–June2010) και τισ 

οδηγύεσ RoHS(ROHSIIDirective2011/65/EU) 

• EN602041:2006 Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part1:General 

requirements 

• IEC/EN618003:2004+A1:2012 Adjustable speed electrical power drive systems. Part3:EMC 

requirements and specific test methods 



 

 

• IEC/EN61800-5-1:2007Adjustable speed electrical power drive systems. Part5-1:Safety 

requirements– electrical,thermal and energy 

• Quality assurance systemISO9001 

• Environmental system ISO 14001. 

Οι Μετατροπεύσυχνότητασ οφεύλουνδιαθϋτουντακϊτωθιγενικϊχαρακτηριςτικϊ: 

 

• Ευκολύακαιφιλικότηταςτηχρόςη 

• Πλόρεσπακϋτοαυτοπροςταςύασκαιπροςταςύαστουκινητόρα 

• Δύο(2)προγραμματιζόμενεσΑναλογικϋσΕύςοδοι0/2..10VDCό0/4..20Ma 

• Μύα(1)προγραμματιζόμενηΑναλογικόΪξοδο0..10VDCό0..20 mA 

• Ϊξι(6)προγραμματιζόμενεσΧηφιακϋσΕύςοδοι(NPNόPNP) 

• Δύο(2)προγραμματιζόμενεσΧηφιακϋσΪξοδοιτύπουρελϋ(μεταγωγικϋσ250 VAC /30 VDC, 2A) 

• Ρολόιπραγματικούχρόνου 

• Ενςωματωμϋνοτροφοδοτικό24 V DC 

• ΕνςωματωμϋνοπρωτόκολλοεπικοινωνύασΕthernetενώθαπρϋπειναδιατύθενταικατ’επιλογόταπρωτ

όκολλαεπικοινωνύασProfibus-DP,BACNet,EtherCAT,ModbusRTU,.. 

• Επιβερνικωμϋνεσπλακϋτεσ κλϊςησ 3C2 βϊςη προτύπου IEC60721-3-3 

• Προςταςύεσ: 

• Τπερφόρτιςημετατροπϋα 

• Θερμοκραςύαμετατροπϋα 

• Βραχυκύκλωμαμετατροπϋα 

• Τπϋρταςηδικτύου 

• Τπόταςηδικτύου 

• Απώλειαφϊςησδικτύου 

• Τπερφόρτιςηκινητόρα 

• Μπλοκϊριςμα κινητόρα 

• φϊλμαπροσγη(Earth faultprotection) 

 

Όςον αφορϊ χειριςτόριο παραμετροπούηςησ και ελϋγχου του Μετατροπϋα υχνότητασ, αυτό θα 

διαθϋτει τα κϊτωθι χαρακτηριςτικϊ: 

• Αποςπώμενο χειριςτόριο παραμετροπούηςησ και ελϋγχου με δυνατότητα γραφικών, όπου 

εμφανύζονται όλα τα ςτοιχεύα λειτουργύασ, ςφαλμϊτων-διϊγνωςησ, καθώσ και των παραμϋτρων 

εφαρμογόσ του ρυθμιςτό και του ηλεκτροκινητόρα. Η οθόνη του χειριςτηρύου πρϋπει να εύναι 

υγρών κρυςτϊλλων(LCD), φωτιζόμενη για αύξηςη τησ ευκρύνειασ και υψηλόσ 

ανϊλυςησ(τουλϊχιςτον240x160pixels). Σο χειριςτόριο πρϋπει να διαθϋτει δικό του μπαταρύα 

ώςτε να υποςτηρύζει ρολόι πραγματικού χρόνου για αποςφαλμϊτωςη και ενεργοπούηςη των 

παραμϋτρων με χρονικό βϊςη. Ο βαθμόσ προςταςύασ του χειριςτηρύου θα πρϋπει να εύναι 

κατ΄ελϊχιςτο IP55 (όταν εύναι τοποθετημϋνο επϊνω ςτον μετατροπϋα ό ςε κϊποια ειδικό βϊςη 

τοποθϋτηςησ π.χ.για πόρτα πύνακα του καταςκευαςτό) και κατ΄ελϊχιςτο IP20 (όταν δεν εύναι 

ςυνδεδεμϋνο ςτο μετατροπϋα ό εύναι ςυνδεδεμϋνο με καλώδιο) 

• Σο χειριςτόριο πρϋπει να διαθϋτει πλόκτρα για εκκύνηςη, ςταμϊτημα, αύξηςη και μεύωςη 

ταχύτητασ, επιλογό ελϋγχου Local (πληκτρολόγιο) ό Remote (ψηφιακϊ & αναλογικϊ ςόματα 

εκκύνηςησ και αναφορϊσ), παροχό πληροφοριών βοόθειασ προσ το χρόςτη καθώσ και ϊλλα 

πλόκτρα εύκολησ πλοόγηςησ ςτο μενού του μετατροπϋα 

• Σο χειριςτόριο πρϋπει να δύνει τη δυνατότητα αντιγραφόσ των παραμϋτρων του ρυθμιςτό και 



 

 

μνόμη αποθόκευςησ ςφαλμϊτων. Πρϋπει να διαθϋτει τη δυνατότητα παρουςύαςησ κειμϋνου ςε 

επεξεργϊςιμη μορφό και εμφϊνιςη δεδομϋνων ςε κλύμακα. Πρϋπει επύςησ να διαθϋτει βοηθητικϋσ 

ειδοποιόςεισ και μηνύματα ςφαλμϊτων, αλλϊ και λειτουργύα αποθόκευςησ τουλϊχιςτον δυο 

αρχεύων backup με χρονικό προςδιοριςμό (timestamp). Σα αυτϊ θα πρϋπει να μπορούν να 

μεταφερθούν ςε PC χωρύσ να απαιτεύται η χρόςη ςυγκεκριμϋνου λογιςμικού. Σϋλοσ, πρϋπει να 

διατύθεται αρχεύο καταγραφόσ ςυμβϊντων με χρονικό προςδιοριςμό και δεδομϋνα λειτουργύασ. 

 

Η τοποθϋτηςη των ρυθμιςτών ςτροφών θα γύνεται εντόσ των αντύςτοιχων πινϊκων ιςχύοσ (βλ. 

προηγ. Ωρθρο). τισ περιπτώςεισ που δεν προβλϋπεται νϋοσ πύνακασ ιςχύοσ, ο ρυθμιςτόσ ςτροφών 

θα ενςωματώνεται εντόσ του υφιςτϊμενου πύνακα ιςχύοσ, εύτε θα τοποθετεύται επύτοιχα εκτόσ 

του ερμαρύου. την περύπτωςη αυτό ο ρυθμιςτόσ ςτροφών πρϋπει να ϋχει βαθμό προςταςύασ 

τουλϊχιςτον IP55. 

 

Οι Μετατροπεύσ υχνότητασ οφεύλουν να διαθϋτουν τισ κϊτωθι ειδικϋσ λειτουργύεσ: 

 

• Φρόςη PID Control με αυτόματη εκκύνηςη και ςτϊςη ανϊλογα με την απαύτηςη τησ εφαρμογόσ. Να 

διαθϋτουν δυο ξεχωριςτούσ ελεγκτϋσ PID π.χ. για τον ϋλεγχο κινητόρα και ϋναν επιπλϋον ελεγκτό 

PID για τον ϋλεγχο μιασ ακόμα εξωτερικόσ διεργαςύασ π.χ.τρύοδη/τετρϊοδηβϊνα 

• Ϊλεγχοσ λειτουργύασ ϋωσ4 αντλιών ό  ανεμιςτόρων 

• Δϋκα (10) προκαθοριςμϋνεσ ταχύτητεσ 

• Αντιςτϊθμιςη διολύςθηςησ των ςτροφών (IRcompensation) αυτόματη αντιςτϊθμιςη πτώςησ 

τϊςησ ςτουσ μικρούσ κινητόρεσ 

• Αποφυγό κρύςιμων ςυχνοτότων ςυντονιςμού για προςταςύα των μηχανολογικών εξαρτημϊτων 

• Προςωρινό ξεπϋραςμα βύθιςησ τϊςησ 

• Λειτουργύα προθϋρμανςησ του κινητόρα για την αποφυγόδημιουργύασ ςυμπυκνωμϊτων ςε αυτόν 

(τροφοδοςύα με ρεύμα DC) 

• Προςταςύα ςτη λειτουργύα των αντλιών ϋναντι διαρροόσ, ξηρϊσ λειτουργύασ, μπλοκαρύςματοσ και 

ςπηλαύωςησ. 

• Δυνατότητα εξωτερικόσ τροφοδοςύασ 24VDC για το κύκλωμα ελϋγχου ώςτε να εύναι δυνατό η 

παραμετροπούηςη χωρύσ την ςύνδεςη των καλωδύων τροφοδοςύασ  ιςχύοσ 

Δυνατότητα ςύνδεςησ θερμύςτορ για τον ϋλεγχο τησ θερμοκραςύασ των τυλιγμϊτων του κινητόρα. 

Η ςύνδεςη θα πρϋπει να ϋχει επαρκό μόνωςη ώςτε να επιτρϋπει την ςύνδεςη του αιςθητόρα 

θερμοκραςύασ ςτο τύλιγμα του κινητόρα με το μετατροπϋα, χωρύσ επιπρόςθετεσ απαιτόςεισ για 

γαλβανικό απομόνωςη ανϊμεςα ςτον αιςθητόρα θερμοκραςύασ και το μετατροπϋα. 

Η ιςχύσ των inverter ανα ςημεύο εγκατϊςταςησ φαύνεται ςτον πύνακα που ακολουθεύ. Πριν 

υποβϊλλουν προςφορϊ, οι διαγωνιζόμενοι οφεύλουν να επιςκεφτούν τα ςημεύα των 

αντλιοςταςύων αυτών και να λϊβουν υπόψη τουσ τισ επι τόπου ςυνθόκεσ. 

Α/Α ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΠΛΗΘΟ 

INVERTER 

ΙΦΤ 

INVERTER 

(KW) 

1 ΣΕ1 ΠΗΓΑΔΙΜΑΣΙΟΤ 1 7,5 KW 

2 ΣΕ2 ΠΑΡΑΘΤΡΑ 1 7,5 KW 

3 ΣΕ3 ΑΓΙΑΠΑΡΑΚΕΤΗ 1 7,5 KW 

4 ΣΕ4 ΦΡΙΣΟ 1 5,5 KW 

5 ΣΕ5 ΥΙΛΟΗΛΙΑ 1 22 KW 



 

 

Α/Α ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΠΛΗΘΟ 

INVERTER 

ΙΦΤ 

INVERTER 

(KW) 

6 ΣΕ6 NOTA 1 5,5 KW 

7 ΣΕ7 ΛΟΤΚΙΔΕΝΑ 1 5,5 KW 

8 ΣΕ8 ΚΑΣΕΡΓΑ 1 7,5 KW 

9 ΣΕ11 ΚΑΜΠΟΤ 3 11 KW 

10 ΣΕ12 ΑΜΜΟΤΝΣΑΡΑ 3 22 KW 

10 ΣΕ13 ΑΥΑΛΑΣΨΗ 2 15 KW 

11 ΣΕ16 ΠΑΡΚΙΝ 2 3KW 

12 ΣΕ17 ΛΙΜΑΝΙ 3 3 KW 

13 ΣΕ18 ΙΥΝΕΪΚΟΓΤΑΛΟ 3 30 KW 

 

4.21 OIKIAKA ΤΔΡΟΜΕΣΡΑ (AMR) 

τα πλαύςια τησ ςυγκεκριμϋνησ πρϊξησ θα γύνει προμόθεια, εγκατϊςταςη και θϋςη ςε λειτουργύα 

1.000 ευφυών οικιακών υδρομϋτρωνAMR (AutomaticMeterReading) ςε ςυγκεκριμϋνουσ 

οικιςμούσ του Δόμου Αντιπϊρου.  

Σο ςύςτημα θα εύναι αμιγώσ αςύρματο (FixedNetwork), αποτελούμενο από ςυγκεντρωτϋσ 

αςύρματησ επικοινωνύασ, καθώσ και κατϊλληλο εξοπλιςμό (hardware, software) ςτον ΚΕ του 

Δόμου Αντιπϊρου. Ακολουθεύενδεικτικόεικόνα τησ αςύρματησ αρχιτεκτονικόστουςυςτόματοσ 

AMR: 

 

 

Εικόνα 1: Ενδεικτική αρχιτεκτονική ςυςτήματοσ AMR 

 



 

 

Σεχνικέσ προδιαγραφέσ οικιακών υδρομέτρωνAMR 

 Με την παρούςα πρϊξη, θα εγκαταςταθούν  1.000 οικιακού υδρομϋτρεσ ςε 

ςυγκεκριμϋνουσ οικιςμούσ του Δόμου Αντιπϊρου, με νϋα ευφυό ψηφιακϊ οικιακϊ υδρόμετρα 

AMR (AutomaticMeterReading). Σα νϋα υδρόμετρα, θα φϋρουν ενςωματωμϋνη διϊταξη 

επικοινωνύασ (θα εύναι compact υδρόμετρα) για την ςυλλογό, καταγραφό και την αποςτολό 

μετρόςεων – μηνυμϊτων – ςυναγερμών ςτον ΚΕ του Δόμου Αντιπϊρου. 

 Σα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ των υπό προμόθεια υδρομετρητών θα πρϋπει να πληρούν 

επύ ποινό αποκλειςμού τισ Ευρωπαώκϋσ προδιαγραφϋσ και τα ιςχύοντα καταςκευαςτικϊ 

πρότυπα. το διαγωνιςμό γύνονται δεκτού μετρητϋσ που ςυμμορφώνονται πλόρωσ με την 

Ευρωπαώκό οδηγύα MID 2004/22/Ε.Ε. ό τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό την προώπόθεςη ότι 

το εργοςτϊςιο καταςκευόσ φϋρει πιςτοπούηςη ςύμφωνα με τη ςυγκεκριμϋνη οδηγύα.  

 υγκεκριμϋνα οι ψηφιακού υδρομετρητϋσ δεν θα ϋχουν κινούμενα μϋρη και μπορούν να 

εύναι ηλεκτρομαγνητικού, μαγνητικού πεδύου, τεχνολογύασ υπερόχων ό οποιαςδόποτε ϊλλησ 

δόκιμησ τεχνολογύασ, η οπούα δεν απαιτεύ κινούμενα μϋρη (παρεμβαλλόμενα ςτη ροό του νερού), 

θα φϋρουν ενςωματωμϋνη διϊταξη μετϊδοςησ ενδεύξεων και θα τροφοδοτούνται από εςωτερικό 

πηγό ενϋργειασ (μπαταρύα) και να πληρούν επύ ποινό αποκλειςμού τα κϊτωθι: 

 Μόκοσ: 110mm  

 χϋςη R=Q3/Q1>=400 

 Μόνιμη παροχό Q3=2,5 m3/h 

 πεύρωμα ςύνδεςησϊκρων: G ¾ ¨B 

 Ονομαςτικό διατομό υδρομετρητό: DN15mm 

 χϋςη Q2/Q1 = 1,6 

 χϋςη Q4/Q3 = 1,25 

 Κλϊςηθερμοκραςύασ T30 

 Κλϊςη πύεςησ MAP 16 

 Κλϊςη απώλειασ πύεςησ ΔP63 για τη ζητούμενη μόνιμη παροχό Q3. 

 Σα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ των ψηφιακών υδρομετρητών θα πρϋπει να πληρούν επύ 

ποινό αποκλειςμού τισ Ευρωπαώκϋσ προδιαγραφϋσ και τα ιςχύοντα καταςκευαςτικϊ πρότυπα.  

Για τα υπόλοιπα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ που δεν αναφϋρονται παραπϊνω, οι ψηφιακού 

υδρομετρητϋσ θα εύναι ςύμφωνοι με το νεότερο πρότυπο ΕΝ14154. 

 Οι προμηθευτϋσ θα πρϋπει να περιγρϊφουν ξεκϊθαρα ςτισ προςφορϋσ τουσ τα 

πραγματικϊ μετρολογικϊ χαρακτηριςτικϊ του μετρητό. Ειδικϊ για την παροχό ϋναρξησ 

καταγραφόσ, εύναι επιθυμητό η μικρότερη δυνατό και ςε κϊθε περύπτωςη όχι μεγαλύτερη από 

2l/h. Η επαλόθευςη των αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριςτικών εύναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεύ, εϊν κριθεύ ςκόπιμο από την υπηρεςύα, ςε διαπιςτευμϋνο από ανεξϊρτητο 

φορϋα, εργαςτόριο μετρητϋσ τησ Ελλϊδοσ ό τησ Ευρωπαώκόσ ϋνωςησ, επιλογόσ τησ υπηρεςύασ. Η 

μη επαλόθευςη των δηλωμϋνων ςτην προςφορϊ μετρολογικών χαρακτηριςτικών, ςυνεπϊγεται 

αποκλειςμό τησ προςφορϊσ. 

 Οι ψηφιακού υδρομετρητϋσ θα χρηςιμοποιηθούν για τοποθϋτηςη ςε παροχϋσ πόςιμου 

νερού και θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλοι για το ςκοπό αυτό. Θα μπορουν να τοποθετηθούν εύτε 

ςε εξωτερικό χώρο εντόσ φρεατύων επύ του πεζοδρομύου εύτε ςε εςωτερικό χώρο όπου εύναι 

εγκατεςτημϋνοσ ςυλλϋκτησ (κολεκτϋρ), ςε κϊθετη ό οριζόντια θϋςη λειτουργύασ. Για τουσ 

αναφερόμενουσ λόγουσ η μετρολογικό τουσ κλϊςη θα εξαςφαλύζεται για κϊθε θϋςη τοποθϋτηςησ 

και η εγκατϊςταςό τουσ ςτο δύκτυο δε θα πρϋπει να απαιτεύ ευθύγραμμα τμόματα αγωγών πριν 

και μετϊ τον μετρητό . 

 Οι ψηφιακού υδρομετρητϋσ θα εύναι κατϊλληλοι για τοποθϋτηςη ςε δύκτυο διανομόσ 



 

 

πόςιμου νερού. Ψσ ονομαςτικό πύεςη λειτουργύασ ορύζονται τα 16 bar (ΜΑΡ16) και ωσ ελϊχιςτο 

εύροσ θερμοκραςύασ λειτουργύασ 0,1 ϋωσ 30°C (Σ30). Θα πρϋπει να ϋχουν ϋγκριςη προτύπου 

κυκλοφορύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ςύμφωνα με όςα περιγρϊφονται ανωτϋρω.  

 Σο υλικό καταςκευόσ του ςώματοσ των μετρητών μπορεύ να εύναι καταςκευαςμϋνο εύτε 

από ςυνθετικό υλικό που θα διαθϋτει ϊριςτεσ μηχανικϋσ ιδιότητεσ και θα πληρού τισ ςυνθόκεσ 

καταλληλότητασ για χρόςη ςε πόςιμο νερό, εύτε από ορεύχαλκο υψηλόσ ποιότητασ, 

περιεκτικότητασ ςε χαλκό από 60¿ ϋωσ 75¿ με κατϊλληλεσ αναλογύεσ καςςύτερου, 

ψευδϊργυρου, κλπ. ώςτε να εξαςφαλύζονται οι απαιτούμενεσ μηχανικϋσ ιδιότητεσ. 

 Οι ψηφιακού υδρομετρητϋσ θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλοι για τη μϋτρηςη τησ παροχόσ 

και προσ τισ δύο κατευθύνςεισ ροόσ, οι οπούεσ θα αθρούζονται ξεχωριςτϊ, με δυνατότητα 

ϋνδειξησ κϊθε μιασ.   

 Όλα τα ςπειρώματα του ςώματοσ των μετρητών θα ϋχουν τισ προβλεπόμενεσ από τουσ 

ςχετικούσ περύ ςπειρωμϊτων κανονιςμούσ ανοχϋσ και θα εξαςφαλύζουν ομαλό και αςφαλό 

κοχλύωςη. Ο αριθμόσ ςειρϊσ των υδρομετρητών θα εύναι χαραγμϋνοσ ό εκτυπωμϋνοσ με ϋντονα 

ανεξύτηλα ςτοιχεύα ύψουσ 4-6mm επύ τησ ϊνω επιφϊνειασ ανϊγνωςησ του υδρομετρητό. 

 Η ϊρθρωςη ςυναρμογόσ καλύμματοσ - περικαλύμματοσ μετρητικού μηχανιςμού πρϋπει 

να εξαςφαλύζει αςφαλό και ομαλό λειτουργικότητα. Ο κϊθε ψηφιακόσ υδρομετρητόσ θα διαθϋτει 

οθόνη ενδεύξεων τύπου LCD ό ϊλλησ τεχνολογύασ με βαθμό προςταςύασ ΙΡ68. την οθόνη 

ενδεύξεων θα απεικονύζεται με απόλυτη ευκρύνεια ακόμα και ςε ςυνθόκεσ χαμηλού φωτιςμού ό 

ϋντονησ ηλιοφϊνειασ και υπό μεγϊλη γωνύα ανϊγνωςησ ο αθροιςτόσ του μετρητό με δυνατότητα 

καταγραφόσ μϋχρι 999.999,999 m3 και τουλϊχιςτον τα ακόλουθα: 

 Ο αθροιςτόστουμετρητό,  

 H διεύθυνςηστησροόσ, 

 Η ςτιγμιαύα παροχό, 

 Η ϋνδειξη ανύχνευςησδιαρροόσ, 

 Η ϋνδειξη ανύχνευςησ θραύςησ αγωγού, 

 Η ϋνδειξηχαμηλόσ μπαταρύασ, 

 Η ϋνδειξηκενού αγωγού και 

 Η ϋνδειξη επικοινωνιακόσ διαςύνδεςησ  

 Οι ψηφιακού υδρομετρητϋσ θα φϋρουν ενςωματωμϋνη διϊταξη καταγραφόσ και 

μετϊδοςησ των δεδομϋνων η οπούα δεν θα αποτελεύ επιπλϋον εξϊρτημα αλλϊ θα πρϋπει να 

εμπεριϋχεται εντόσ του ςώματοσ του μετρητό, δε θα πρϋπει να εύναι εμφανόσ και δεν θα εύναι 

δυνατόν να αφαιρεθεύ.  

 Οι ψηφιακού υδρομετρητϋσ θα εύναι εξοπλιςμϋνοι με ειδικό προςταςύα του παραγόμενου 

ηλεκτρομαγνητικού πεδύου ό τησ ακτύνασ εκπομπόσ των υπερόχων ό οποιαςδόποτε ϊλλησ 

τεχνολογύασ μϋτρηςησ χρηςιμοποιούν, από εξωτερικϋσ πηγϋσ επιρροόσ. 

 ε ειδικό θϋςη επύ του μετρητό όπωσ προβλϋπεται από την ϋγκριςη τύπου θα πρϋπει 

κατ’ ελϊχιςτον να αναφϋρονται επύ ποινό αποκλειςμού τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαώκό 

Οδηγύα ΜΙD και ςυγκεκριμϋνα: 

 Σο Εμπορικό ςόμα ό το όνομα του καταςκευαςτό, 

 Ο τύποσ τουμετρητό,  

 Η κλϊςη ακρύβειασ, 

 Η μόνιμη παροχό ςε m3/h,  

 Σο ϋτοσ καταςκευόσ, 

 Η ςόμανςη CE, 



 

 

 Η μϋγιςτη πύεςη λειτουργύασ ςε bars (ΜΑΡ), 

 Η κλϊςηθερμοκραςύασ (Σ), 

 Η διϊρκεια ζωόσ τησ μπαταρύασ,  

 Ο ςειριακόσ αριθμόσ του μετρητό και τησ ενςωματωμϋνησ παλμοδοτικόσ διϊταξησ και 

 Σα τεχνολογικϊ χαρακτηριςτικϊ, η ακρύβεια ενδεύξεων, τα ανεκτϊ ςφϊλματα, η πτώςη 

πύεςησ, η ςτεγανότητα και η αντοχό ςτην πύεςη θα εύναι ςύμφωνα με τουσ παραπϊνω 

αναφερόμενουσ κανονιςμούσ και οδηγύεσ.Για καταςκευαςτικϊ, κλπ ςτοιχεύα που δεν 

αναφϋρονται ςτην παρούςα διακόρυξη ιςχύουν τα προβλεπόμενα από τουσ παραπϊνω 

κανονιςμούσ. 

 Οι ψηφιακού υδρομετρητϋσ θα πρϋπει να εύναι πλόρωσ προςτατευμϋνοι, με βαθμό 

προςταςύασ ΙΡ68 και να μπορούν να λειτουργούν ςε αντύξοεσ ςυνθόκεσ τοποθϋτηςησ.  Η διϊταξη 

μετϊδοςησ ενδεύξεων που θα φϋρουν ενςωματωμϋνη οι προςφερόμενοι μετρητϋσ θα εύναι νϋασ 

γενιϊσ, μεγϊλησ ακριβεύασ και θα πρϋπει να λειτουργεύ ςε ςυχνότητα μετϊδοςησ 868MHz και 

πρωτόκολλα επικοινωνύασ W-MBus 868MΗzOMST1 ό S1 καθώσ και LoraWan. Πιο ςυγκεκριμϋνα 

μϋςω του πρωτοκόλλου W-MBus θα μπορούν να επικοινωνούν με τισ φορητϋσ διατϊξεισ 

προγραμματιςμού με χρονικό ςυχνότητα που δεν πρϋπει να υπερβαύνει τα 30 δευτερόλεπτα και 

μϋςω του πρωτοκόλλου LoraWan με τουσ ςυγκεντρωτϋσ δεδομϋνων με χρονικό ςυχνότητα που 

δεν πρϋπει να υπερβαύνει τισ δώδεκα (12) ώρεσ. Βϊςει των παραπϊνω προώποθϋςεων η διϊρκεια 

ζωόσ του μετρητό θα πρϋπει να εύναι η μϋγιςτη δυνατό και ςε κϊθε περύπτωςη μεγαλύτερη ό ύςη 

των δώδεκα (12) ετών. Η ημερομηνύα λόξησ τησ μπαταρύασ θα πρϋπει να αναφϋρεται ςε ειδικό 

θϋςη επύ του μετρητό όπωσ προβλϋπεται από την ϋγκριςη τύπου. 

 

Η τοποθϋτηςη των μετρητών θα γύνει από τον Ανϊδοχο, (θα δοθεύ κατϊλογοσ από την Σεχνικό 

Τπηρεςύα του Δόμου με πλόρη ςτοιχεύα των προσ αντικατϊςταςη μετρητών ότοι τη διεύθυνςη, 

τον αριθμό ςειρϊσ και τα ςτοιχεύα του καταναλωτό) ςε νϋο προκαταςκευαςμϋνο φρεϊτιο, ςτη 

θϋςη του προηγούμενου υδρομετρητό, ςτην πρόςοψη του κτύςματοσ του καταναλωτό – χρόςτη. 

Σο προκαταςκευαςμϋνο φρεϊτιο θα εύναι τςιμεντϋνιο με χυτοςιδητό κϊλυμμα ό πλαςτικό, 

αντύςτοιχων διαςτϊςεων. Θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα να φιλοξενόςει μϋχρι και τρύα 

υδρόμετρα. Οι ενδεικτικϋσ διαςτϊςεισ του θα εύναι 40cm x 40cm. τη περύπτωςη που το παλαιό 

υδρόμετρο βρύςκεται εντόσ την ιδιοκτηςύασ, η τοποθϋτηςη του νϋου θα γύνεται απαραύτητα 

εκτόσ. Σο ςυνεργεύο του αναδόχου θα βρύςκει την παλαιϊ παροχό, θα τοποθετεύ το φρεϊτιο με το 

υδρόμετρο, κϊνοντασ τισ κατϊλληλεσ εκςκαφϋσ και αποκαταςτϊςεισ του ςημεύου (οδόςτρμα, 

πεζοδρόμιο κτλ) και θα αποκαθηςτϊ την υδροδότηςη ςτο εςωτερικό δύκτυο του καταναλωτό. 

τοιχεία που πρέπει να προςκομιςτούν : 

 Σεχνικϊ φυλλϊδια/ τεχνικϊ εγχειρύδια του προςφερόμενου εξοπλιςμού  

 Αναλυτικό τεχνικό περιγραφό του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

 Πιςτοποιητικό CE του προςφερόμενουεξοπλιςμού 

 Πιςτοποιητικό MID του προςφερόμενουεξοπλιςμού 

 Πιςτοποιητικό MID του ούκου καταςκευόσ 

 Πιςτοποιητικό καταλληλότητασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

 Πιςτοποιητικό ISO9001:2015 του ούκου καταςκευόσ, 

 

 

  



 

 

Λογιςμικό διαχείριςησ υδρομέτρων AMR 

Δίκτυο Επικοινωνίασ ςυλλογήσ δεδομένων έξυπνων οικιακών υδρομέτρων. 

Για την αυτόματη ςυλλογό των μετρόςεων θα υλοποιηθεύ ςταθερό αςύρματο δίκτυο 

επικοινωνίασ LoraWAN ςτην ςυχνότητα των 868MHz.  

 

 

 

Πλεονεκτόματα δικτύουLoRa: 

 Σα αςύρματα δύκτυα LPWA τεχνολογύασ LoRa (LongRange) εύναι ςχεδιαςμϋνα για την 

υποςτόριξη ςυςκευών χαμηλόσ κατανϊλωςησ ιςχύοσ και αςύρματων ζεύξεων μεγϊλησ εμβϋλειασ 

ςε τοπικό, εθνικό ό παγκόςμιο επύπεδο 

 Οι ςυςκευϋσ που επικοινωνούν μεταξύ τουσ μϋςω δικτύων LoRa μπορούν να εύναι 

ενεργειακϊ αυτόνομεσ, με τη μπαταρύα να αντϋχει ϋωσ και δεκαπϋντε χρόνια 

 Λειτουργούν ςε ραδιοςυχνότητεσ κϊτω του 1 GHz τησ ζώνησ ISM (Industrial, 

ScientificandMedical), χωρύσ να απαιτεύται αδειοδότηςη για χρόςη ςυχνοτότων. 

 Ο ρυθμόσ μετϊδοςησ δεδομϋνων κυμαύνεται από 0.3 Kbps ϋωσ 50 Kbps. 

 Η εμβϋλεια φτϊνει τα 2-5 km ςε αςτικϊ (urban) περιβϊλλοντα και 15 km ςε προϊςτια 

(suburban) και εξαρτϊται από την κεραύα τησ ςυςκευόσ, από τη θϋςη (εϊν υπϊρχουν εμπόδια, 

όπωσ κτύρια και βουνϊ) και τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ (π.χ. ςυνθόκεσ καθαρού ουρανού ό βροχόσ) 

 Η ιςχύσ εκπομπόσ ςτην Ευρώπη (868 Mhz) περιορύζεται ςτα 14 dBm (25 mW) 

Αςφϊλεια δικτύουLoRa: 

 Σα δύκτυα LoRa (LoRaWAN) ϋχουν ςχεδιαςτεύ, ώςτε να προςφϋρουν αςφϊλεια ςε πολλϊ 

επύπεδα κατϊ την διαδικαςύα τησ επικοινωνύασ τησ ςυςκευόσ με τον διακομιςτό 

 Φρηςιμοποιούν ϋνα ςύνολο από κλειδιϊ κρυπτογρϊφηςησ ςυςκευών, ςυνόδων 

(sessions) και εφαρμογών για την κρυπτογρϊφηςη δεδομϋνων και την μετϋπειτα επαλόθευςη 

τησ πρόςβαςησ των ςυςκευών ςτο δύκτυο. 

 Σα δύκτυα LoRa, επύςησ προςφϋρουν εναϋριο ϋλεγχο (“over-the-air”) του ςόματοσ που 

ςτϋλνεται ςε μύα πύλη. Αν το ςόμα προϋρχεται από ςυςκευό που δεν ανόκει ςτο δύκτυο LoRa, 

τότε αυτό απορρύπτεται. 

 Για τισ λειτουργύεσ και την αςφϊλεια των δεδομϋνων που ανταλλϊςςονται μόνο η 

εκϊςτοτε ςυςκευό και διακομιςτόσ διατηρούν του κανόνεσ και τουσ κωδικούσ 

αποκρυπτογρϊφηςησ. 

 Σα κρυπτογραφημϋνα μηνύματα απλϊ προωθούνται μϋςω τησ ενδιϊμεςησ πύλησ και 

ύςτερα μϋςω του διαδικτύου ςτον διακομιςτό. 



 

 

 Σα μηνύματα επικοινωνύασ αυτϊ αποκρυπτογραφούνται και επεξεργϊζονται μόνο ςτο 

διακομιςτό, ώςτε να αποφευχθούν οι υποκλοπϋσ ςτοιχεύων 

Ϊνασ από τουσ πιο βαςικούσ εξοπλιςμούσ που ςυνθϋτουν το ςταθερό αςύρματο δύκτυο  LoRa 

εύναι οι ςυγκεντρωτϋσ. Oι ςυγκεντρωτέσ (gateways)  θα τοποθετηθούν ςε κατϊλληλα ςημεύα 

(υποδομϋσ ύδρευςησ, αποχϋτευςησ, δημοτικούσ χώρουσ και γενικότερα ςε ςημεύα που δεν θα 

προκαλεύται όχληςη ςτουσ πολύτεσ).  

Οι ςυγκεντρωτϋσ θα πρϋπει να διαθϋτουν:  

 Βαθμό προςταςύασ τουλϊχιςτον ΙΡ65, 

 Θερμοκραςύεσ λειτουργύασ -20οC ϋωσ 55οC, 

 Ευαιςθηςύα -136dB (SF12),  

 Ιςχύσ παραμετροποιόςιμη ςτο εύροσ 14dBm, 

 τροφοδοςύα μϋςω Poe 24 ό 48 VDC, 

 Θύρα επικοινωνύασ Ethernet  

Οποιαδόποτε ρύθμιςό θα μπορεύ να πραγματοποιηθεύ μϋςω απομακρυςμϋνησ πρόςβαςησ, χωρύσ 

να απαιτεύται η ανϊγκη τοπικόσ επύςκεψησ.  

Οι ςυγκεντρωτϋσ θα πρϋπει να εύναι μικρού μεγϋθουσ, ςτιβαρόσ καταςκευόσ, κατϊλληλοι για 

χρόςη ςε εξωτερικό περιβϊλλον και αντύξοεσ ςυνθόκεσ και θα πρϋπει να ϋχουν κατϊλληλη 

διαμόρφωςη που τουσ εξαςφαλύζει ϊνετη εγκατϊςταςη ςτα ςημεύα του δικτύου που θα 

απαιτηθεύ.  

Θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα ςύνδεςησ όπωσ, καλώδια 

ςύνδεςησ, τροφοδοτικϊ ΡΟΕ, routersVPN (όπου απαιτούνται), κεραύεσ, ςτηρύγματα κλπ και ο 

ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προβεύ ςε όλεσ τισ απαιτούμενεσ εργαςύεσ μεταφορϊσ, εγκατϊςταςησ και 

θϋςησ ςε λειτουργύα.  

Οι θϋςεισ εγκατϊςταςόσ των ςυγκεντρωτών θα επιλεγούν από τον ανϊδοχο μετϊ από μελϋτη 

ραδιοκϊλυψησ και με τη βοόθεια τησ Τπηρεςύασ η οπούα θα εξαςφαλύςει τισ απαιτούμενεσ ϊδειεσ 

και την παροχό ρεύματοσ, ενώ θα γύνει από τον ανϊδοχο η εγκατϊςταςη και θϋςη ςε λειτουργύα 

αυτών. Ο ανϊδοχοσ θα πραγματοποιόςει την εγκατϊςταςη, θϋςη ςε λειτουργύα και τον 

προγραμματιςμό του κϊθε ςυγκεντρωτό ϋτςι ώςτε να επιτευχθεύ ϊριςτη διαςύνδεςη με τον 

κϊθε ψηφιακό υδρομετρητό. 

 Η ηλεκτρικό τροφοδοςύα των ςυγκεντρωτών θα γύνεται από εξωτερικό πηγό που θα 

πρϋπει να εξαςφαλιςτεύ από την Τπηρεςύα ςε θϋςεισ που θα υποδειχθούν από τον ανϊδοχο. ε 

περύπτωςη που δεν εύναι δυνατό η εξαςφϊλιςη ϊδειασ εγκατϊςταςησ ό παροχόσ ρεύματοσ ςε 

κϊποια/ κϊποιεσ υποδεικνυόμενεσ θϋςεισ θα μπορούςε να γύνει εναλλακτικϊ η τροφοδότηςη 

μϋςω φωτοβολταώκόσ διϊταξησ. 

Λογιςμικό διαχείριςησ και ςυλλογήσ δεδομένων κατανάλωςησ έξυπνων οικιακών 
υδρομέτρων. 

Σο λογιςμικό διαχείριςησ έξυπνων υδρομέτρων και ςυλλογήσ δεδομένων κατανάλωςησ 

θα εγκαταςταθεύ ςτουσ δύο (2) Κεντρικούσ Ηλεκτρονικούσ Τπολογιςτϋσ ςτον ΚΕ τησ Τπηρεςύα 

οι οπούοι θα βρύςκονται ςε διϊταξη ενεργούσ εφεδρεύασ.  

Ειδικότερα, η αρχιτεκτονικό τησ λύςησ θα πρϋπει να εύναι πολλών ςτρωμϊτων (n-tier) με 

διαχωριςμό τησ βϊςησ δεδομϋνων από την εφαρμογό εξυπηρϋτηςησ τησ διεπαφόσ 

προγραμματιςμού εφαρμογών (API) και τον εξυπηρετητό ιςτοςελύδων. 

Επύςησ το ςύςτημα θα πρϋπει να αποτελεύται από ςύμπλεγμα διακομιςτών (cluster) ώςτε να 



 

 

εξαςφαλύζεται: 

 Τψηλό επύπεδο διαθεςιμότητασ. ε περύπτωςη αποτυχύασ κόμβου ό πόρων, το ςύςτημα 

μεταφϋρει μϋροσ των πόρων ςε ϊλλον κόμβο και διαςφαλύζει τη διαθεςιμότητϊ τουσ 

ςτουσ πελϊτεσ. 

 Τψηλό επεκταςιμότητα. Αύξηςη τησ ςυνολικόσ απόδοςησ του δικτύου προςθϋτοντασ 

νϋουσ κόμβουσ ςε αυτό και χωρύσ να διακόπτετε την εργαςύα των χρηςτών. 

 Καλό διαχειριςιμότητα. Μεύωςη του κόςτουσ διαχεύριςησ του τοπικού δικτύου 

 Διαςφϊλιςη υψηλόσ διαθεςιμότητασ υπηρεςιών δικτύου. Ακόμα κι αν ϋνασ από τουσ 

διακομιςτϋσ ςυμπλϋγματοσ αποτύχει, όλεσ οι υπηρεςύεσ που παρϋχονται από το 

ςύμπλεγμα παραμϋνουν διαθϋςιμεσ ςτουσ χρόςτεσ. 

Σο λογιςμικό θα εύναι υπεύθυνο για τη λόψη των δεδομϋνων των οικιακών υδρομϋτρων AMR, 

την εμφϊνιςη και την αποθόκευςό τουσ ςε τοπικό βϊςη δεδομϋνων για περαιτϋρω επεξεργαςύα. 

Πρόκειται για λογιςμικό παρακολούθηςησ πραγματικού χρόνου (realtimesoftware), το οπούο θα 

λαμβϊνει τα δεδομϋνα των οικιακών υδρομϋτρωνAMR εντόσ λύγων δευτερολϋπτων.  

Σο λογιςμικό, κατϊ τη λόψη των δεδομϋνων, θα ελϋγχει και θα αναλύει τισ μετρόςεισ, και ςε 

περύπτωςη που παρατηρηθούν μη κανονικϋσ τιμϋσ (αντύςτροφη ροό, ςυνεχόσ ροό, μη ύπαρξη 

ροόσ κτλ.), τότε οι καταςτϊςεισ αυτϋσ θα παρουςιϊζονται ςε ειδικό οθόνη κρύςιμων ςυμβϊντων, 

ώςτε να ενημερώνονται ϊμεςα οι χειριςτϋσ του ςυςτόματοσ.  

Σο λογιςμικό θα διαχειρύζεται τα ςτοιχεύα των οικιακών  υδρομϋτρωνAMR, τισ ενδεύξεισ, τισ 

μετρόςεισ, τα ςτοιχεύα των καταναλωτών και όλεσ τισ επύ μϋρουσ πληροφορύεσ όπωσ π . χ .  

αλλαγϋσ ςε υδρόμετρα κ.α. Ο χειριςτόσ θα μπορεύ να αντιςτοιχύςει καταναλωτϋσ με τουσ μετρητϋσ 

και με αριθμούσ μητρώου, και γενικϊ να πραγματοποιόςει όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ώςτε η 

βϊςη δεδομϋνων να αντιςτοιχεύ με τα ςτοιχεύα τoυ τμόματοσ τιμολογόςεων τησ Τπηρεςύασ. 

Θα πρϋπει να εύναι ςυμβατό ςχεδόν με κϊθε ςύςτημα τηλεμετρύασ για την ενοποιημϋνη 

απεικόνιςη του δικτύου και των αιςθητόρων ςε πραγματικό χρόνο, και θα πρϋπει να υπϊρχει 

εφαρμογό λόψησ και επεξεργαςύασ δεδομϋνων κατανϊλωςησ των μετρητών, εφαρμογό 

ενημϋρωςησ ςυμβϊντων και τϋλοσ εφαρμογό αυτόματων ειδοποιόςεων και ςυναγερμών.  

Θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται μϋςω export αρχεύων τύπου xml, csv ό API με υφιςτϊμενα ό 

μελλοντικϊ ςυςτόματα τιμολόγηςησ τησ αγορϊσ, δύνοντασ προςτιθϋμενη αξύα και διαδικαςύεσ 

ανϊλυςησ ςτο ςύςτημα μηχανογρϊφηςησ τησ Τπηρεςύασ. 

θα πρϋπει να εύναι προςβϊςιμο από οποιονδόποτε υπολογιςτό που βρύςκεται ςυνδεμϋνοσ ςτο 

δύκτυο τησ υπηρεςύασ και οι χρόςτεσ θα πρϋπει να ϋχουν πρόςβαςη ςτα δεδομϋνα των 

εγκατεςτημϋνων ςταθμών μϋςω του διαδικτύου, χρηςιμοποιώντασ tablet, iPad ό smartphone. 

Επύςησ θα πρϋπει να διαθϋτει τη δυνατότητα να αποςτϋλλει ειδοποιόςεισ/ςυναγερμούσ ςτουσ 

χρόςτεσ μϋςω email και Viber.  

θα πρϋπει να αποθηκεύει τα δεδομϋνα ςτη βϊςη τηρώντασ το ISO-27001 

 

Σο λογιςμικό πρϋπει επύςησ να καλύπτει τισ κϊτωθι απαιτόςεισ: 

 Να εύναι standalone λογιςμικό με αποθόκευςη των τιμών των υδρομϋτρων ςε τοπικό 

βϊςη δεδομϋνων και όχι ςτο cloud. 

 Να παρϋχει μεγϊλη αςφϊλεια ςτη χρόςη και ςτην διαχεύριςη των δεδομϋνων με 

απαύτηςη κωδικού ειςόδου (username, password) από κϊθε χρόςτη.  

 Να παρϋχει τη δυνατότητα δυναμικόσ δημιουργύασ ομϊδων οικιακών υδρομϋτρων από 

τον χρόςτη. Φωρύζοντασ τα υδρόμετρα ςε ομϊδεσ, ο χειριςτόσ ϋχει τη δυνατότητα 



 

 

καλύτερησ παρακολούθηςησ, δημιουργύασ αναφορών και εντοπιςμού προβληματικών 

περιοχών. 

 Να παρϋχει τη δυνατότητα παρουςύαςησ των μετρόςεων ςε γραφόματα, με δυνατότητα 

ανϊκτηςησ δεδομϋνων τουλϊχιςτον πϋντε χρόνων από τη βϊςη δεδομϋνων.  

 Οι αναφορϋσ και τα γραφόματα θα εξϊγονται ςε αρχεύα τύπου excel, csv, ... ενώ θα 

αποςτϋλλονται και μϋςω email. Τποςτόριξηεκτύπωςησ. 

 Δυνατότητακαταγραφόστωνςτοιχεύωντουκαταναλωτό(όνομα,επώνυμο, 

τηλϋφωνο,διεύθυνςη κλπ.) 

 Δυνατότητα καταγραφόσ των ςτοιχεύων του οικιακού υδρομϋτρου AMR που θα 

εγκαταςταθεύ (αριθμόμετρητό, ςχϋςη παλμού ανϊ  λύτρο, μονϊδα μϋτρηςησ, διϊςταςη, 

τύποσ, μϋγιςτη-ελϊχιςτηκατανϊλωςη κλπ.). 

 Δυνατότητα καταγραφόσ των ςτοιχεύων των ςυγκεντρωτών (τύποσ, αριθμό μετρητών, 

ημερομηνύα τοποθϋτηςησ,κλπ.). 

 Δυνατότητα προβολόσ των ςτοιχεύων καταναλωτό, των οικιακών υδρομϋτρων AMR, 

των τοπικών ςυγκεντρωτών. 

 Δυνατότητα εκτύπωςησ των μετρόςεων, των ςτοιχεύων, των γραφημϊτων κλπ. 

 Δυνατότητα απεικόνιςησ των μετρητών ςε χϊρτημϋςω ςυντεταγμϋνων. 

 Δυνατότητα εξαγωγόσ δεδομϋνων ςε λύςτεσ αναφορϊσ excel και ςε csv αρχεύα για την 

χρόςη τουσ από ϊλλα προγρϊμματα. 

 Δυνατότητα back-up τησ βϊςησ δεδομϋνων του λογιςμικού. 

 Να δύνει τη δυνατότητα παρακολούθηςησ με χρόςη του διαδικτύου των realtime 

μετρόςεων από οποιονδόποτε υπολογιςτό (MicrosoftEdge, Mozilla, Chrome, Firefox), 

tablet ό smartphone εφαρμόζοντασ ϋλεγχο δικαιωμϊτων χρόςτη 

(Authentication&Authorization. 

 Να ϋχει δυνατότητα προςθόκησ αρχεύων π.χ. εγχειρύδια, φωτογραφύεσ, βύντεο 

 Κϊθε υδρόμετρο θα ςυνδϋεται με ϋναν αριθμό παροχόσ και θα τοποθετεύται ςε μύα 

ομϊδα – φρεϊτιο 

 ε κϊθε υδρόμετρο ο χρόςτησ να ϋχει την δυνατότητα να ειςϊγει την ϋνδειξη ςε 

περύπτωςη αποτυχύασ επικοινωνύασ, εύτε χειροκύνητα (dataentry) εύτε ειςαγωγό των 

δεδομϋνων που ςυλλϋχθηκαν μϋςω w-MBus (WalkBy/DriveBy) εύτε με υποςτόριξη 

τεχνολογιών NB-Iot 

 Να παρϋχεται η δυνατότητα αφαύρεςησ του υδρομϋτρου από τον αριθμό παροχόσ και η 

απενεργοπούηςό του ώςτε να ςταματϊει η λόψη δεδομϋνων ςε περύπτωςη 

αντικατϊςταςησ του 

 Να καταγρϊφονται πληροφορύεσ για τον τρόπο επικοινωνύασ κϊθε υδρομϋτρου 

 Να εξϊγεται η λύςτα των υδρομϋτρων που δεν ϋχουν επικοινωνόςει για ςυγκεκριμϋνο 

χρονικό διϊςτημα ώςτε να γύνεται ϋλεγχοσ -  καταμϋτρηςη 

 Να ϋχει δυνατότητα προβολόσ ςτον κεντρικό χϊρτη τησ τρϋχουςασ κατϊςταςησ ενόσ 

υδρομϋτρου με διαφορετικό χρωματικό απεικόνιςη 

 

Η εφαρμογό του ςυςτόματοσ θα επιφϋρει ςτην Τπηρεςύα τα ακόλουθα πλεονεκτόματα:  

 Δικαιότερη τιμολόγηςη και χρϋωςη των καταναλωτών. 

 Αποφυγό ςε λϊθη χρεώςεων που δημιουργούν παρϊπονα από τουσ καταναλωτϋσ.  



 

 

 Αποφυγό όχληςησ των καταναλωτών για την λόψη των ενδεύξεων και μϊλιςτα ςε τακτικό 

βϊςη. 

 Δυνατότητα καλύτερησ ςυνολικϊ διαχεύριςησ του πόςιμου νερού (δημιουργούνται προφύλ 

κατανϊλωςησ ανϊ διαμϋριςμα, ημϋρα, περύοδο, περιοχό κλπ.). 

 Δυνατότητα λόψησ αποφϊςεων βϊςη αςφαλών και πραγματικών ςτοιχεύων και όχι με 

«εκτιμόςεισ» ό «γνώςεισ» διαφόρων «ειδικών». 

 Μεύωςη χρόνου ςυλλογόσ δεδομϋνων μετρόςεων και ελαχιςτοπούηςησ κόςτουσ ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 Εντοπιςμόσ φαινομϋνων λαθροληψύασ νερού ό μη εξουςιοδοτημϋνησ επϋμβαςησ ςτουσ 

μετρητϋσ 

 Ανύχνευςη εςωτερικών διαρροών ςτα δύκτυα των καταναλωτών. 

 ημαντικό αναβϊθμιςη παροχόσ υπηρεςύασ ςτουσ καταναλωτϋσ και βελτύωςη των ςχϋςεων 

εμπιςτοςύνησ μεταξύ των καταναλωτών και τησ Τπηρεςύασ. 

 Δυνατότητα εφαρμογόσ διαφοροποιημϋνησ τιμολογιακόσ πολιτικόσ (χρονικϊ, ποςοτικϊ 

κ.λπ.).  

  Εύκολη μετϊβαςη ςτοιχεύων τιμολόγηςησ ςε αλλαγϋσ χρόςησ ό ιδιοκτητών κατοικιών 

 

υςκευή χειρόσ tablet 

Για λόγουσ εφεδρεύασ ςε περύπτωςη που παρουςιαςθεύ βλϊβη ςτο αςύρματο δύκτυο AMR 

(βλϊβεσ, βλϊβεσ ςε ςυγκεντρωτϋσ κτλ.), ο ανϊδοχοσ οφεύλει να μεριμνόςει για εναλλακτικό λύςη. 

τα πλαύςια αυτϊ, κρύνεται απαραύτητη η προμόθεια 2 (δύο) ςυςκευών χειρόσ (tablet) με 

ενςωματωμϋνο λογιςμικό για τη λόψη των μετρόςεων των οικιακών υδρομϋτρωνAMR επύ 

τόπου, χρηςιμοποιώντασ αςύρματη επικοινωνύα. 

Μϋςω τησ ςυςκευόσ χειρόσ, ο χειριςτόσ θα λαμβϊνει αςύρματα τα δεδομϋνα των οικιακών 

υδρομϋτρωνAMR, θα τα αποθηκεύει ςτη ςυςκευό και θα τα μεταφϋρει ςτον Κεντρικό Η/Τ ςτο 

ειδικό λογιςμικό AMR για περαιτϋρω επεξεργαςύα. Η ςυςκευό χειρόσ θα δύνει τη δυνατότητα 

απομακρυςμϋνου προγραμματιςμού των οικιακών υδρομϋτρωνAMR. 

Οι ςυςκευϋσ αυτϋσ θα εύναι ςυμβατϋσ με όλο το προςφερόμενο ςύςτημα AMR (οικιακϊ 

υδρόμετρα, ςυγκεντρωτϋσ, λογιςμικό AMR), εύκολεσ ςτη χρόςη και θα φϋρουν 

επαναφορτιζόμενη μπαταρύα. Ο εξοπλιςμόσ θα ςυνοδεύεται από πιςτοποιητικό ποιότητασ ISO 

9001 καθώσ και από πιςτοποιητικό CE.  

Παρελκόμενοσ υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 

 Για την υδραυλικό ςύνδεςη του νϋου μετρητό ςτισ αναμονϋσ του νϋου δικτύου θα 

απαιτηθούν διϊφορα μικρουλικϊ εγκατϊςταςησ όπωσ ρακόρ, ςυςτολϋσ, προςθόκεσ, 

προεκτϊςεισ, γωνύεσ κλπ. 

 Κϊθε ψηφιακόσ υδρομετρητόσ θα ςυνοδεύεται από ςφαιρικό κρουνό διακοπόσ με 

ςύςτημα κλειδώματοσ (ανϊντη τησ θϋςησ του μετρητό) και από ςφαιρικό κρουνό με 

ενςωματωμϋνη βαλβύδα αντεπιςτροφόσ (κατϊντη τησ θϋςησ του μετρητό).  

Ακολουθούν αναλυτικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ των ανωτϋρω υλικών. 

φαιρικοί κρουνοί διακοπήσ με ςύςτημα κλειδώματοσ 

 Οι ςφαιρικού κρουνού προορύζονται για ςύνδεςη ανϊντη των ψηφιακών 

υδρομετρητών και θα πρϋπει να διαθϋτουν ςύςτημα κλειδώματοσ για την δυνατότητα 

κλειδώματοσ μιασ παροχόσ μϋςω ειδικού κλειδιού παςπαρτού.  Οι ςφαιρικού κρουνού πρϋπει να 

εύναι ςτιβαρόσ καταςκευόσ, θα  εύναι κατϊλληλοι για ονομαςτικό πύεςη λειτουργύασ 25bar και θα 

πρϋπει το τηλεςκοπικό ςτϋλεχοσ να μπορεύ να μετακινεύται τουλϊχιςτον κατϊ 14mm. 

Θα αναγρϊφονται,  πϊνω ςτο ςώμα των ςφαιρικών κρουνών (ανϊγλυφη ςόμανςη) τα 

παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ: 



 

 

 καταςκευαςτόσ (ό αναγνωριςμϋνο ςόμα καταςκευαςτό) 

 Διϊμετρο ςφαιρικού κρουνού 

 Πύεςη λειτουργύασ ΡΝ και 

Η  υδραυλικό πύεςη δοκιμόσ του κρουνού πρϋπει να εύναι 40 bar  ενώ η πύεςη ςτεγανότητασ  25 

bar.  

 Ο κρουνόσ θα φϋρει τηλεςκοπικό διϊταξη η οπούα θα αποτελεύ ξεχωριςτό ολιςθαύνων 

ςτϋλεχοσ, καταςκευαςμϋνο από το ύδιο υλικό του ςώματοσ του κυρύωσ κρουνού. Σο ολιςθαύνων 

ςτϋλεχοσ θα εύναι προςαρμοςμϋνο ςτον κρουνό με τϋτοιο τρόπο ώςτε να παρϋχεται απόλυτη 

ςτεγανότητα ςε οποιαδόποτε θϋςη  ανούγματοσ και αν βρύςκεται. 

 Η ελεύθερη διατομό του τηλεςκοπικού ςτελϋχουσ θα εύναι απόλυτα όμοια με  αυτό  

τησ ςφαύρασ του κυρύωσ  κρουνού. H δυνατότητα αυξομεύωςησ του ςυνολικού μόκουσ του 

κρουνού, με τη χρόςη του τηλεςκοπικού ςτελϋχουσ θα εύναι τουλϊχιςτον 14 mm. 

 Ο κρουνόσ ςτη μύα πλευρϊ του θα φϋρει αρςενικό ςπεύρωμα  ½’’, ενώ ςτο ϊλλο ϊκρο 

θα υπϊρχει  ‘’τρελό  ρακόρ’’ με ςπεύρωμα  θηλυκό  ¾. το τρελό ρακόρ θα πρϋπει να υπϊρχει 

κατϊλληλη οπό δια αςφϊλιςη μϋςω ςύρματοσ. Ιδιαύτερη  βαρύτητα θα  δοθεύ  ςτη δυνατότητα  

αντικατϊςταςησ ό ρύθμιςησ  τησ ςτεγανοποιητικόσ διϊταξησ του ϊξονα του κρουνού, επύ τόπου, 

χωρύσ την αποςυναρμολόγηςό του από το δύκτυο. 

 Επύςησ, ο ςφαιρικόσ κρουνόσ θα πρϋπει να αςφαλύζεται ςε κλειςτό ό ανοικτό θϋςη, ό 

να μπορεύ να λειτουργεύ ελεύθερα μϋςω ειδικού ςυςτόματοσ κλειδώματοσ το οπούο θα φϋρει. Δεν 

γύνονται αποδεκτϋσ λύςεισ με διατϊξεισ κλειδώματοσ που απαρτύζονται από ςύρμα με 

μολυβδοςφραγύδα  ό λουκϋτα με αλυςύδα, απλϊ κλειδιϊ κλπ. Σο ξεκλεύδωμα του κρουνού θα 

πρϋπει να γύνεται με ϋνα  κλειδύ  “παςπαρτού” που θα εύναι αδύνατο να αντιγραφεύ. Σα κλειδιϊ 

θα πρϋπει απαραύτητα να εύναι αδιαύρετα και να αποτελούν ϋνα ενιαύο τεμϊχιο αδύνατο να 

διαχωριςτεύ ό να αποςυναρμολογηθεύ ςε παραπϊνω του ενόσ τμόματα ϋτςι ώςτε να μη μπορεύ 

να χαθεύ κϊποιο τμόμα του ςτο χώρο εγκατϊςταςησ. Μϋςω του κλειδιού θα πρϋπει να 

αφαιρεύται το ςύςτημα κλειδώματοσ του κρουνού με μοναδικό τρόπο αποκλειόμενων μεθόδων 

που δύναται να αντιγραφούν όπωσ μϋςω κοχλύωςησ κλειδιού - ςυςτόματοσ κλειδώματοσ κλπ.   

 Σα υλικϊ καταςκευόσ και τα χαρακτηριςτικϊ των κρουνών θα πρϋπει να εύναι τα 

ακόλουθα: 

 ώμα κρουνού, τηλεςκοπικό διϊταξη και τρελό ρακόρ: από ορεύχαλκο CW617N βϊςη 

του προτύπου ΕΝ 12165. 

 τεγανοπούηςη ςφαύρασ: με δακτύλιο από καθαρό  TEFLON  (P.T.F.E). 

 τεγανοπούηςη ϊξονα: με δακτύλιο από καθαρό  TEFLON (P.T.F.E.), 

 Ωξονασ/ τυπιοθλύπτησ: από ορεύχαλκο CW617N βϊςη του προτύπου ΕΝ 12165 ό 

ανοξεύδωτο χϊλυβα, 

 Μοχλόσ χειριςμού: από ορεύχαλκο CW617N βϊςη του προτύπου ΕΝ 12165, όμοιασ 

ποιότητασ με το ςώμα του κρουνού. 

τοιχεία που πρέπει να προςκομιςτούν : 

 Σεχνικϊ φυλλϊδια/ καταςκευαςτικϊ ςχϋδια του προςφερόμενου εξοπλιςμού  

 Πιςτοποιητικό καταλληλότητασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμού 

 Πιςτοποιητικό ISO9001:2015 του ούκου καταςκευόσ και 

 

 
 
  



 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΦΟΤ 

4.22 ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Η διϊταξη PLC του διαχειριςτό επικοινωνιών θα αποτελεύται από την κεντρικό μονϊδα 

επεξεργαςύασ και κατϊλληλη κϊρτα επικοινωνύασ που θα εμφανύζουν ϊρτια ςυνεργαςύα με τον 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό του Κεντρικού ταθμού Ελϋγχου. Η κεντρικό μονϊδα επεξεργαςύασ 

θα πρϋπει να διαθϋτει, μεταξύ ϊλλων, τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

- Φρόνο ςϊρωςησ του ςυνόλου των Σοπικών ταθμών Ελϋγχου μικρότερο από 60s 

- Ενςωματωμϋνη μνόμη εργαςύασ (για προγρϊμματα) τουλϊχιςτον 128 KB 

- Φρόνο Εκτϋλεςησ ψηφιακών (bit) εντολών μικρότερο από 0,1μs 

- LED κατϊςταςησ και LED ςφαλμϊτων 

- Σουλϊχιςτον μύα θύρα επικοινωνύασ Ethernet 

 Η CPU θα πρϋπει να υποςτηρύζει δομημϋνο προγραμματιςμό. Σο πρόγραμμα θα μπορεύ 

να δομηθεύ με αυτόνομα υποπρογρϊμματα (ρουτύνεσ), με ό χωρύσ παραμϋτρουσ, τα οπούα θα 

μπορούν να καλούν το ϋνα το ϊλλο. Θα πρϋπει επύςησ το λειτουργικό ςύςτημα τησ CPU να 

υποςτηρύζει την αυτόματη κλόςη ειδικών υποπρογραμμϊτων ςε περιπτώςεισ όπωσ: 

- Κυκλικό εκτϋλεςη προγρϊμματοσ 

- Εκκύνηςη τησ CPU 

- Εκτϋλεςη προγρϊμματοσ με ςυγκεκριμϋνη ςυχνότητα 

- Διακοπϋσ (interrupts) από διαγνωςτικϊ 

 Προκειμϋνου να επιτευχθεύ η επικοινωνύα μεταξύ των Σοπικών ταθμών Ελϋγχου και 

του Κεντρικού ταθμού Ελϋγχου εύναι απαραύτητη η χρόςη ςειριακόσ κϊρτασ ςε κϊθε 

Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτό. Η ςειριακό κϊρτα επικοινωνύασ θα πρϋπει να διαθϋτει τα 

ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

- ειριακό μετϊδοςη δεδομϋνων εύτε ελεύθερου προγραμματιζόμενου τύπου εύτε 

τυποποιημϋνων πρωτοκόλλων 

- Μϋγιςτη ταχύτητα επικοινωνύασ τουλϊχιςτον 19,2 Κbps 

- Μϋγιςτο πλόθοσ frame τουλϊχιςτον 1024 bytes. 

- Τψηλόσ απόδοςησ ςειριακό ανταλλαγό δεδομϋνων μϋςω ςύνδεςησ ptp 

- Παραμετροπούηςη φιλικό προσ το χρόςτη 

- Λειτουργύεσ διϊγνωςησ και διαγνωςτικό ενδεικτικό λυχνύα 

- Πρωτόκολλο επικοινωνύασ ASCII 

 

 Ο Διαχειριςτόσ επικοινωνιών του ΚΕ θα πρϋπει να διαθϋτει ικανότητα ταυτόχρονησ 

επικοινωνύασ με: 

- το υπολογιςτικό ςύςτημα SCADA 

- ςυςκευϋσ απεικόνιςησ και χειριςμών (hmipanels) 

- ςυςκευϋσ επικοινωνύασ (modems, routers) 

- ϊλλα PLC 

- ϊλλεσ ςυςκευϋσ 

Όςον αφορϊ ςτο λογιςμικό προγραμματιςμού του διαχειριςτό επικοινωνιών, θα πρϋπει να 

παρϋχει τη δυνατότητα εκτϋλεςησ των παρακϊτω εργαςιών: 

- Οριςμόσ του hardware του ελεγκτό (PLC) δηλαδό ςύνθεςη με οριςμό επικοινωνιών κ.λ.π. 

- Δημιουργύα βϊςησ δεδομϋνων που περιλαμβϊνει εύτε ςε απόλυτη εύτε ςε ςυμβολικό μορφό τισ 

μεταβλητϋσ που αφορούν ςτο ϋργο. 

- Ανϊπτυξη του λογιςμικού αυτοματιςμού του ϋργου, ςυντακτικόσ ϋλεγχοσ του, compilation 

αλλϊ και documentation αυτού. 

- Διαδικαςύεσ για τη μεταφορϊ του κώδικα ςτο PLC και εργαλεύα για τη θϋςη ςε λειτουργύα όπωσ 

για παρϊδειγμα monitor και force μεταβλητών εκτϋλεςη stepbystepκ.λ.π. 



 

 

 Πρϋπει να ανιχνεύονται αποκλύςεισ κατϊςταςησ με ϊμεςη ςύγκριςη τησ κατϊςταςησ 

του onlineproject και του offline, προκειμϋνου να ανιχνευθούν οι πιθανϋσ διαφορϋσ μεταξύ τουσ. 

Οι διαφορϋσ ό τα αντικρουόμενα ςτοιχεύα (conflicts) να απεικονύζονται ξεκϊθαρα ςε δύο 

διαφορετικϋσ οθόνεσ τόςο η online όςο και η offline κατϊςταςη. Σϋλοσ θα πρϋπει να υπϊρχει 

δυνατότητα προγραμματιςμού του PLC ςε 2 τουλϊχιςτον γλώςςεσ: LAD&FBD 

 

4.23 ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (SERVER) 

 

  Ο κεντρικόσ υπολογιςτόσ ο οπούοσ θα εγκαταςταθεύ ςτον Κεντρικό ταθμό Ελϋγχου θα 

εύναι υπεύθυνοσ για τη ςυλλογό, επεξεργαςύα, αποθόκευςη και διϊθεςη ςτουσ τελικούσ χρόςτεσ 

του ςυνόλου των δεδομϋνων τα οπούα ςυγκεντρώνονται από τουσ απομακρυςμϋνουσ τοπικούσ 

ςταθμούσ ελϋγχου. Ο κεντρικόσ υπολογιςτόσ θα εύναι τύπου server ςε διϊταξη hot-standby και θα 

τροφοδοτεύται μϋςω μονϊδοσ αδιϊλειπτησ παροχόσ, η οπούα θα φϋρει και προςταςύα ϋναντι 

υπερτϊςεων και βυθύςεων τησ τϊςησ του δικτύου. Ειδικότερα τα ελϊχιςτα απαιτούμενα τεχνικϊ 

χαρακτηριςτικϊ εύναι τα ακόλουθα: 

τον Server  θα εγκαταςταθεύ η κύρια εφαρμογό εποπτικού ελϋγχου SCADA, η βϊςη δεδομϋνων με 

το ιςτορικό του ςυνόλου των καταςτϊςεων των απομακρυςμϋνων ΣΕ, κ.α. 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Μοντϋλο – Καταςκευαςτόσ Να αναφερθεύ  

2 Σεμϊχια 2  

3 Σύποσ Tower  ό rack  

4 Σεχνολογύα Server  

5 Επεξεργαςτόσ Intel Corei7  

6 Σαχύτητα Επεξεργαςτό ≥ 3 GHz  

7 ΜϋγεθοσΜνόμησ RAM 16GB με δυνατότητα επϋκταςησ ωσ 64 GB  

8 Θύρεσ Επικοινωνύασ PCI, PCIE, USB, COM ,2 x Gbit Ethernet,  

9 Λειτουργικό Windows® 10 Professional ό ιςοδύναμο  

10 Λοιπϊ Φαρακτηριςτικϊ ΙΡ20 προςταςύα  

11 Θερμοκραςύα Λειτουργύασ +5οC ϋωσ +35οC  

12 Τγραςύα 5¿ ϋωσ 80¿  

13 Εγγύηςη ≥2 ϋτημεδυνατότητα επϋκταςησ  

14 Πιςτοποιητικϊ υμμόρφωςησ CE  

15 Οθόνη Server   

15.1 Σεμϊχια 2  

15.2 Σεχνολογύα 
24” TFT υψηλόσ ευκρύνειασ κατϊλληλη για 

πολύωρη χρόςη 
 

 

 
  



 

 

4.24 ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ (CLIENT) 

Ο τερματικόσ υπολογιςτόσ – Client - θα αποτελεύ το μϋςο διεπαφόσ των τελικών χρηςτών με το 

ςύςτημα εποπτεύασ. Θα τοποθετηθεύ ςε γραφεύα τησ υπηρεςύασ τα οπούα θα υποδειχθούν και θα 

διαςυνδϋονται μϋςω δικτύου EthernetTCP/IP 1Gbps το οπούο θα αναπτυχθεύ από τον ανϊδοχο του 

ϋργου εντόσ του κτηρύου τησ υπηρεςύασ. Θα ςυνοδεύονται από οθόνη TFT τουλϊχιςτον 24”, 

προκειμϋνου να παρϋχουν το ςύνολο των πληροφοριών μϋςω εύχρηςτου γραφικού παραθυρικού 

περιβϊλλοντοσ ςτουσ τελικούσ χρόςτεσ. 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Μοντϋλο – Καταςκευαςτόσ Να αναφερθεύ  

2 Σεμϊχια 1  

3 Σύποσ Tower  

4 Επεξεργαςτόσ Intel Core  i5  

5 Σαχύτητα επεξεργαςτό ≥3 GHz  

6 ΜϋγεθοσΜνόμησ RAM ≥16GB  

7 Θύρεσ Επικοινωνύασ 1 x Gbit Ethernet, 4 x USB,  

8 Λειτουργικό Windows 10 ό ιςοδύναμο  

9 Οθόνη 
24” TFT υψηλόσ ευκρύνειασ 

κατϊλληλη για πολύωρη χρόςη 
 

10 Πληκτρολόγιο / Ποντύκι 

Πλόρεσ Ελληνοαγγλικό 

αλφαριθμητικό Πληκτρολόγιο 

και laser οπτικό Ποντύκι 

 

11 Θερμοκραςύα Λειτουργύασ 5οC ϋωσ 40οC  

12 Τγραςύα 10¿ ϋωσ 85¿  

13 Πιςτοποιητικϊ υμμόρφωςησ CE  

 

 

4.25 ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ 

Ηοθόνεη απεικόνιςησ των ενδεύξεων θα πρϋπει κατ’ ελϊχιςτον να ϋχει τα ακόλουθα τεχνικϊ 

χαρακτηριςτικϊ:  

• Σύποσ: LED 

• Διαγώνιοσ: 55’’  

• Ευκρύνεια 4KUltraHD 

• Μϋγιςτο RefreshRate: 1200 Hz 

• Ανϊλυςη: τουλϊχιςτον 3840 X 2160  

• Ελληνικό menu 

• υνδεςιμότητα: Wifi 

Η οθόνη θα οδηγεύται από κατϊλληλο υπολογιςτικό ςύςτημα με το απαραύτητο λογιςμικό. 

  



 

 

4.26 ΥΟΡΗΣΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΦΟΤ 

 Ο φορητόσ τερματικοσ υπολογιςτόσ θα χρηςιμοποιηθεύ από ςυνεργεύα τεχνικών, καθώσ 

επύςησ και από τουσ υπεύθυνουσ διαχεύριςησ του όλου ςυςτόματοσ προκειμϋνου να υπϊρχει η 

δυνατότητα παρακολούθηςησ και επϋμβαςησ καθόλη τη διϊρκεια του εικοςιτετραώρου. Θα φϋρει 

όλα τα απαραύτητα λογιςμικϊ και καλώδια επικοινωνύασ, προκειμϋνου τα ςυνεργεύα των τεχνικών 

να μπορούν να επϋμβουν για λόψη μετρόςεων από τουσ τοπικούσ ςταθμούσ ςε περιπτώςεισ 

αςτοχύασ αυτών ό και επαναπρογραμματιςμό του λογιςμικού αυτών ό αλλαγό των παραμϋτρων 

του προγρϊμματοσ.. 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Μοντϋλο– Καταςκευαςτόσ Νααναφερθεύ  

2 Σεμϊχια 1  

3 Σύποσ Notebook  

4 Σεχνολογύα WebClient  

5 Επεξεργαςτόσ Inteli5  

6 ΣαχύτηταΕπεξεργαςτό ≥2GHz  

7 ΜϋγεθοσΜνόμησRAM ≥8GB  

8 ΘύρεσΕπικοινωνύασ 1xGbitEthernet,2xUSB,1x WLan  

9 Λειτουργικό Windows10όιςοδύναμο  

10 ΛοιπϊΦαρακτηριςτικϊ να ςυνοδεύεται από 3Gmodem 

 

 

11 Οθόνη ≥14”  

12 Πιςτοποιητικϊυμμόρφωςησ CE  

13 ΛοιπϊΦαρακτηριςτικϊ 
ΑπαραύτηταΚαλώδια&Λογιςμικόγιατον 

προγραμματιςμότωνPLCs 
 

 

4.27 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 

Ι) Για την προςταςύα του ενεργού εξοπλιςμού του ΚΕ θα εγκαταςταθεύ μονϊδα αδιϊλειπτησ 

λειτουργύασ η οπούα θα μπορεύ να καλύψει ςε τροφοδοςύα τουσ κεντρικούσ εξυπηρετητϋσ, τον 

διαχειριςτό επικοινωνιών και τον δρομολογητό για τουλϊχιςτον 30 λεπτϊ. Θα εγκαταςταθεύ 

εντόσ του αερόψυκτου ερμαρύου. 

 

Σύποσ  Online Διπλόσ Μετατροπόσ  

RackMount 

Ιςχύσ ≥ 2 KVA  

ΣϊςηΕιςόδου 230V (160V-280V)  

ΣϊςηΕξόδου 230V ημιτονικό 

ΦρόνοσΑυτονομύασ ≥30 λεπτϊ  

Προςταςύα από βυθύςεισ, υπερτϊςεισ, υπερφόρτιςη 

και βραχυκύκλωμα  

NAI 

Εγγύηςη ≥2 ϋτη 

Πιςτοποιητικϊ CE 

 



 

 

ΙΙ) Για την εκτύπωςη αναφορών και ςυμβϊντων θα χρηςιμοποιηθεύ ϋνασ ϋγχρωμοσ δικτυακόσ 

Laser εκτυπωτόσ μεγϋθουσ χαρτιού ωσ Α4. Ο εκτυπωτόσ θα φϋρει CE και εγγύηςη τουλϊχιςτον 

ενόσ (1) ϋτουσ.  

ΙΙΙ) τον Κεντρικό ταθμό Ελϋγχου οοπούοσ θα εγκαταςταθεύ ςτο ςύνολό του εντόσ του 

υπϊρχοντοσ κτηρύου τησ υπηρεςύασ θα αναπτυχθεύ από τον προμηθευτό πλόρεσ ενςύρματο και 

αςύρματο δύκτυο TCP/IP–Ethernet το οπούο θα καλύπτει τισ ανϊγκεσ όλων των γραφεύων, 

προπϊντωσ δε θα διαςυνδϋει τον διαχειριςτό επικοινωνιών με τουσ προσ εγκατϊςταςη servers, 

τουσ clients του ςυνολικού ςυςτόματοσ, τουσ εκτυπωτϋσκτλ. Για το ςκοπό αυτό θα 

χρηςιμοποιηθεύ ο απαραύτητοσ αριθμόσ routers και switches, καθώσ επύςησ και firewall για την 

προςταςύα του δικτύου και των ςυςτημϊτων από κακόβουλεσ ενϋργειεσ τρύτων. 

 

4.28 ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΗΛΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΜΟΤ(ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ) 

Λογιςμικό SCADA 

 Σο λογιςμικό SCADA θα λειτουργεύ πϊνω ςτισ πλατφόρμεσ λειτουργικών ςυςτημϊτων 

Windows 7,8 & 10 ό ϊλλου ιςοδύναμου. Η ςχεδύαςη του λογιςμικού θα βαςύζεται ςτισ ύδιεσ 

αρχϋσ και ςτην ύδια τεχνολογύα με τισ οπούεσ ϋχει καταςκευαςτεύ και το λειτουργικό το οπούο 

και το υποςτηρύζει. Αυτό θα προςφϋρει ςτον τελικό χρόςτη την δυνατότητα ανϊπτυξησ 

εφαρμογών, οι οπούεσ εκμεταλλεύονται πλόρωσ το λειτουργικό ςύςτημα και δεν δεςμεύονται 

από μελλοντικϋσ αναβαθμύςεισ του. 

To λογιςμικό SCADA θα διαθϋτει ϊδεια για τουλϊχιςτον 2000 εξωτερικϋσ μεταβλητϋσ, 

η οπούα θα μπορεύ μελλοντικϊ να επεκταθεύ, αν αυτό κρύνεται ςκόπιμο. Επύςησ θα διαθϋτει 

ϊδεια για την ταυτόχρονη διαςύνδεςη μϋςω διαδικτύου τουλϊχιςτον τριών φορητών 

υπολογιςτών, tablets ό smartphones κατόπιν ςχετικόσ εξουςιοδότηςησ. 

Σο ςύςτημα ελϋγχου πρϋπει να αποτελεύται από τεχνολογύεσ αιχμόσ όςον αφορϊ τη 

δομό και λειτουργύα του ςαν ϋνα ςύςτημα επεξεργαςύασ και ελϋγχου. Πρϋπει να εύναι ϋνα 

ςύγχρονο ςύςτημα που θα διαθϋτει ελκυςτικό ςύςτημα αλληλεπύδραςησ με το χρόςτη (user 

interface), ανοιχτό ςε εφαρμογϋσ γραφεύου, με ςύνθετεσ αλλϊ αξιόπιςτεσ λειτουργύεσ, επαρκϋσ 

για να διαςταςιολογηθεύ ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ και βαθμωτό για απλούςτερεσ ό πιο 

ςύνθετεσ εφαρμογϋσ, ενώ θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύται και να υποςτηρύζεται ςε παγκόςμια 

κλύμακα. 

Σο λογιςμικό του ςυςτόματοσ ελϋγχου θα προςφερθεύ ςαν εκτελϋςιμο πακϋτο 

(runtime). Για την περύπτωςη που θα χρειαςτεύ να καλυφθούν μελλοντικϋσ ανϊγκεσ το 

ςύςτημα θα μπορεύ να επεκταθεύ οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό με τη χρόςη τησ λειτουργύασ 

αναβϊθμιςησ τησ ποςότητασ των χρηςιμοποιούμενων μεταβλητών. 

Θα διατύθενται επικοινωνιακϊ κανϊλια για τη ςύνδεςη με PLC και με ϊλλεσ ςυςκευϋσ 

και εφαρμογϋσ διαφόρων καταςκευαςτών μϋςω τυποποιημϋνων λογιςμικών interfaceOPC. 

Επιπροςθϋτωσ των βαςικών πακϋτων θα πρϋπει να εύναι δυνατό η επϋκταςη του ςυςτόματοσ 

με τη χρόςη προαιρετικών πακϋτων. Αυτϊ θα πρϋπει να ενςωματώνονται ςτο περιβϊλλον του  

χρόςτη επαρκώσ, ενώ δεν επιτρϋπεται η μετϊβαςη με χρόςη για παρϊδειγμα ςυνδυαςτικών 

πλόκτρων (όπωσalt-tab  ό  ctrl-esc) μεταξύ των διαφόρων πακϋτων, γιαλόγουσαςφαλεύασ. 

 

Σο ςύςτημα ελϋγχου πρϋπει να διακρύνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 

 Συποποιημϋνολειτουργικόςύςτημαβαςιςμϋνο ςευπολογιςτό εκτελϋςιμοςε όλατα 

εμπορικϊPC 

 100% 64 

bitλογιςμικό,αναπτυγμϋνογιατοτυποποιημϋνολειτουργικόςύςτημαMicrosoftWindows 

 Κύριοσυπολογιςτόσ μεWindows 7,8ό10 



 

 

 

 Θϋςεισεργαςύασ(clients)Windows7,8ό10 

 Μπορούννα 

χρηςιμοποιηθούναπ’ευθεύασεξαρτόματακαιπρογρϊμματααπότονχώροτησπληροφορικ

όσ(π.χ.κϊρτεσδικτύων) 

 Μπορεύ  ναχρηςιμοποιηθεύωσsingle-userόmulti-userςύςτημαμε  τη δομόclient/ server 

 ΕπικοινωνιακϋσδυνατότητεσμϋςωIndustrialEthernet, Profinet, Profibus, 

MPI,Modbus,FDL,DDE,DCOM, OPC 

 

Σοςύςτημα εποπτικούελϋγχουϋχειτισακόλουθεσβαςικϋσλειτουργύεσ: 

 υλλογόπληροφοριώναπότουστοπικούσςταθμούσελϋγχου. 

 Επεξεργαςύατωνπληροφοριών,κατϊλληληεποπτικόπαρουςύαςηςτονχειριςτόκαιεξαγ

ωγόεντολώνπροστουστοπικούσςταθμούσελϋγχουςύμφωναμετηναρχόλειτουργύασ. 

 Μεταβύβαςη τωνεντολώντουχειριςτόπροστοντοπικόςταθμόελϋγχου. 

 Παραγωγόημερόςιων,εβδομαδιαύων,ετόςιωναναφορώνςχετικϊμεδιϊφοραςτοιχεύατη

σεγκατϊςταςησ 

 Παραγωγόςτατιςτικώνςτοιχεύωνλειτουργύασκαιαπόδοςησ. 

 Οιαναφορϋσμπορεύναπαρϊγονταιαυτόματαςεπρογραμματιςμϋνατακτϊχρονικϊδιαςτό

ματαόκατόπινεντολόσχειριςτόμε δυνατότητα επιλογόσ τωνςτοιχεύωνπουαυτϋσθα 

περιλαμβϊνουν. 

 Προειδοπούηςηχειριςτό(alarms):Πληροφορύαπουςχετύζεταιμεςόματαπροειδοπούηςησ

όςυναγερμούπροστονχειριςτόφαύνονταιπϊνταςεκϊποιαςυγκεκριμϋνηπεριοχότησοθό

νησκαικαταγρϊφονταιςεεκτυπωτό.Επιπλϋονςυντηρεύταιμιαλύςταμετατελευταύαςόμα

ταπροειδοπούηςησόςυναγερμού,μεδυνατότηταταξινόμηςόστουσανϊλογαμετηνχρονολ

ογικόςειρϊεμφϊνιςησ,τοεύδοσ,τηνκατϊςταςη(ενεργόόόχι)κλπ.Όλαδεταπαραπϊνωςόμ

αταπρϋπει νααποθηκεύονταιςεκϊποιοαρχεύο για περαιτϋρω επεξεργαςύα. 

 Γραφικϊ.Ηπαρουςύαςητησκατϊςταςηστησγραμμόσγύνεταιςεμύαόπεριςςότερεσγραφικ

ϋσςχηματικϋσαπεικονύςεισόπουςημειώνονταιταδιϊφοραμεγϋθη. 

 Φρονικϋσδιακυμϊνςεισ.Οιμετρόςεισδιαφόρωνμεγεθώνπαρουςιϊζονταιςεςυνεχεύσχρονι

κϋσγραμμϋσημερόςιασ,εβδομαδιαύασ,μηνιαύασκαιετόςιασβϊςησ. 

 Εκτυπώςεισ.Σο ςύςτημα θα ϋχει την δυνατότητα εκτύπωςησ ςε εκτυπωτό κϊθε 

ςτοιχεύου που κρύνεται απαραύτητο για την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο τησ 

παραγωγόσ. 

 

Όλεσ οι λειτουργύεσ θα γύνονται με την βοόθεια παραθύρων με εκτεταμϋνη χρόςη του 

mouse ώςτε να περιορύζεται ςτο ελϊχιςτο η πληκτρολόγηςη. Όπου απαιτεύται επιλογό από 

ϋνα ςύνολο τιμών ό παραμϋτρων θα εμφανύζεται ςτον χειριςτό το επιτρεπόμενο εύροσ τιμών 

και να μην γύνονται δεκτϋσ μη επιτρεπτϋσ τιμϋσ. Κρύςιμεσ λειτουργύεσ όπωσ τηλεχειριςμού, θα 

πρϋπει να ςυνοδεύονται από επικύρωςη και αν χρειϊζεται από ειςαγωγό κωδικού. 

 Οι απεικονύςεισ των ςτοιχεύων τησ εγκατϊςταςησ να γύνεται με ςύμβολο που να μοιϊζει 

όςο το δυνατόν περιςςότερο με το πραγματικό ςτοιχεύο και χρώμα δυναμικϊ μεταβαλλόμενο 

ανϊλογα με τη ςυνθόκη ςτην οπούα βρύςκεται το εξϊρτημα (λειτουργύα, ςτϊςη, βλϊβηκλπ). 

 Θα υπϊρχουν εκτεταμϋνεσ λειτουργύεσ αςφαλεύασ του ςυςτόματοσ. υγκεκριμϋνα θα 

ορύζονται οι ρόλοι των χρηςτών με ςυγκεκριμϋνα passwords και ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ ό 

λειτουργύεσ τουλογιςμικού,όπου ο κϊθε χρόςτησ θαμπορεύ να επϋμβει ό να εκτελϋςει.Θα 

υποςτηρύζεται η WebClient λογικό, όπου τοπικού ςταθμού(Clients) θα ρωτούν και θα παύρνουν 

απαντόςεισ από τουσςταθμούσ που ςυλλϋγουν πληροφορύεσκαι ελϋγχουν την 

εγκατϊςταςη(Servers). 

 Θα υπϊρχει διαθεςιμότητα χρόςησ με τη βοόθεια παρϊλληλων Servers για διαςφϊλιςη 



 

 

του ελϋγχου και τησ επιτόρηςηστησ εγκατϊςταςησ. Με τη πτώςη ενόσ από τουσ δύο 

υπολογιςτϋσ αναλαμβϊνει ο δεύτεροσ την ςυλλογό και καταγραφό των δεδομϋνων, ενώ 

ταυτόχρονα οι Clients κϊνουν αυτόματα μεταγωγό ςτο ςταθμό που λειτουργεύ. 

 Θαυποςτηρύζονταιπλόρωσοιδιαδικαςύεστωνςυναγερμώνμεοριςμότησπροτεραιότηταστ

ουςυναγερμού,ηχητικόςόμανςη,αλλαγόχρώματοστουςτοιχεύουπουυπϊρχειοςυναγερμόσ.Θα 

υπϊρχει επύςησ η διαδικαςύα τησ αναγνώριςησ του ςυναγερμού με αλλαγό χρώματοσ και 

φυςικϊ η εκτύπωςό του ςυνοδευόμενη από την ώρα ςτον εκτυπωτό. Θα υπϊρχει φιλικό 

ςύςτημα δημιουργύασ report και ςτατιςτικών ςτοιχεύων, που αφορούν την εγκατϊςταςη ςε 

ςχϋςη με τον χρόνο. 

 Θα υπϊρχει επύςησ παραμετροπούηςη τησ εφαρμογόσ, που να γύνεται με την βοόθεια 

φιλικών οθονών και menu επιλογών και να περιϋχουν επιπλϋον προειδοποιόςεισ ό αποτροπϋσ 

για ειςαγωγό μη επιτρεπτών τιμών. το νϋο λογιςμικό θα εύναι δυνατόν να ενςωματωθούν και 

μελλοντικϊ ςτοιχεύα τησ εγκατϊςταςησ, καθώσ και μελλοντικϋσ οθόνεσ αν αυτό χρειαςτεύ. 

 Όλη η εφαρμογό θα λειτουργεύ κϊτω από το λειτουργικό ςύςτημα 

MicrosoftWindows7/8ό10 ό ϊλλο ιςοδύναμο και θα ϋχει την δυνατότητα ςυνεκμετϊλλευςησ 

των πόρων που διαχειρύζεται ςε ςυνδυαςμό με ϊλλεσ εφαρμογϋσ. Θα ϋχει ανοιχτό 

αρχιτεκτονικό για να επιτρϋπει ςτον χρόςτη να αξιοποιεύ τισ όδη υπϊρχουςεσ εφαρμογϋσ και 

να δημιουργόςει ϊλλεσ, ολοκληρωμϋνεσ εφαρμογϋσ που να μπορούν να καλύψουν και όλη την 

επιχεύρηςη αν αυτό χρειαςτεύ. 

Σα παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ, ςε ςυνδυαςμό με την δυνατότητα On-line διαχεύριςησ 

των function modules επιτρϋπουν την τροποπούηςη όλων των μερών κϊθε εφαρμογόσ, χωρύσ 

να απαιτεύται η απενεργοπούηςό τησ. Με το  που οριςτικοποιηθεύ κϊποια τροποπούηςη γύνεται 

αυτόματα ενημϋρωςη όλων των κόμβων οι οπούοι την χρηςιμοποιούν χωρύσ να απαιτεύται η 

κατϊ τόπον παρϋμβαςη του χειριςτό. 

 Όλεσ οι εκτελούμενεσ διαδικαςύεσ, καθώσ και η πλόρησ κατϊςταςη του αυτοματιςμού 

καταγρϊφονται ςυνεχώσ και μπορούν να διαςταυρωθούν ανϊ πϊςα ςτιγμό. Σο ςύνολο των 

ςυλλεγόμενων πληροφοριών από τουσ απομακρυςμϋνουσ τοπικούσ ςταθμούσ όπωσ εύναι οι 

πληροφορύεσ λειτουργύασό  ςτϊςησ των ςτοιχεύων, οι βλϊβεσ ό  αςτοχύεσ των υλικών αλλϊ και 

οι μετρούμενεσ αναλογικϋσ τιμϋσ, αφού ςυγκεντρωθούν ςτον ΚΕ και επεξεργαςτούν 

κατϊλληλα θα πρϋπει να αποθηκεύονται ςτη βϊςη δεδομϋνων, η οπούα θα εύναι εγκατεςτημϋνη 

ςτουσ κεντρικούσ υπολογιςτϋσ servers του ςυςτόματοσ. 

 Η βϊςη δεδομϋνων η οπούα θα προςφερθεύ θα πρϋπει να ϋχει δυνατότητα αποθόκευςησ 

δεδομϋνων για τουλϊχιςτον 3ϋτη και να δύνει τη δυνατότητα ςτουσ χρόςτεσ του ςυςτόματοσ 

να ανατρϋξουν μϋςω απλού παραθυρικού τρόπου ςε δεδομϋνα ςυγκεκριμϋνησ χρονικόσ 

περιόδου. Σο λογιςμικό τησ ςχεςιακόσ βϊςησ δεδομϋνων διαχειρύζεται επύςησ και όλεσ τισ 

υπόλοιπεσ πληροφορύεσ οι οπούεσςχετύζονται με τη λειτουργύα τουςυνολικού πληροφοριακού 

ςυςτόματοσ. 

 

Λογιςμικό SCADAWeb 
 Σο ςύςτημα ελϋγχου θα ϋχει τη δυνατότητα για πρόςβαςη μϋςω ςύνδεςησ 

Internet/Intranet. Αυτό ςημαύνει ότι μπορεύ κϊποιοσ να αναλϊβει την εποπτεύα και τον ϋλεγχο 

των εγκαταςτϊςεων αυτοματιςμού μϋςω intranet ό internet, χωρύσ να χρειϊζεται ςχεδόν 

καμύα αλλαγό ςτο configuration. την περύπτωςη που θα υφύςταται επικοινωνιακό γραμμό 

υψηλόσ ταχύτητασ θα εύναι δυνατό η ανανϋωςη των πληροφοριών ακριβώσ όπωσ και onsite. 

Κϊτι τϋτοιο δύνει τη δυνατότητα ςε κϊποιον να αναλϊβει τη διαχεύριςη μιασ εγκατϊςταςησ από 

οποιοδόποτε ςημεύο του κόςμου βρύςκεται με τη χρόςη φορητού υπολογιςτό, tablet ό 

smartphone. Αυτό θα μπορεύ να επιτευχθεύ εύκολα με χρόςη του υπϊρχοντοσ λογιςμικού, 

χωρύσ να επηρεαςτεύ το λογιςμικό εφαρμογόσ. Σο λογιςμικό θα υποςτηρύζει ςε αυτό τη φϊςη 

την ταυτόχρονη διαςύνδεςη τουλϊχιςτον 3clients, αλλϊ με μύα μελλοντικό αναβϊθμιςη θα 

υπϊρχει η δυνατότητα για ταυτόχρονη ςύνδεςη μϋχρι τουλϊχιςτον 20 Webclients. Σα 

δικαιώματα πρόςβαςησ ενόσ client θα ορύζονται απότο ςύςτημα διαχεύριςησ χρηςτών ςτο 



 

 

server του ςυςτόματοσ ελϋγχου. Η όλη δομό επικοινωνύασ ςτηρύζεται ςτο πρωτόκολλοHTTP με 

ActiveX και θα διαθϋτει ςύγχρονουσ μηχανιςμούσ αςφαλεύασ. Μια τϋτοια δομό εύναι η πλϋον 

εύχρηςτη και λειτουργικό για ςυςτόματα με διανεμημϋνο ϋλεγχο και πολλϊ ςημεύα επιςταςύασ, 

όπωσ εύναι τα ςυςτόματα διαχεύριςησ δικτύων ύδρευςησ και επεξεργαςύασ λυμϊτων. 

 

Βαςικέσ λειτουργίεσ ςυςτήματοσ Σηλεελέγχου–Σηλεχειριςμού: 

Σο λογιςμικό SCADΑ που θα χρηςιμοποιηθεύ και εγκαταςταθεύ θα εύναι ευρϋωσ 

διαδεδομϋνο, εμπορικϊ αποδεκτό και με ςημαντικό αριθμό εγκαταςτϊςεων (Referencelist). Σο 

ςύςτημα SCADΑ θα εγκαταςταθεύ ςτουσ 2 servers του Κϋντρου Ελϋγχου, οι οπούοι βρύςκονται 

ςτην κορυφό τησ ιεραρχύασ. Οι δύο εφαρμογϋσ θα εύναι απολύτωσ όμοιεσ και η βϊςη 

δεδομϋνων του ςυςτόματοσ θα διατηρεύται και ςτουσ δύο, με τρόπο ώςτε όταν παρουςιαςτεύ 

βλϊβη ό δυςλειτουργύα ςτον ϋνα, ο ϊλλοσ να εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει όλεσ τισ λειτουργύεσ, 

χωρύσ να απαιτεύται η παραμικρό ενϋργεια από τον χειριςτό. Με την επαναφορϊ του server 

που εύχε τεθεύ εκτόσ λειτουργύασ θα γύνεται ϊμεςη ενημϋρωςη τησ βϊςησδεδομϋνων του. 

Οι θϋςεισ εργαςύασ – workstation –θα τρϋχουν την ύδια εφαρμογό με βϊςη την 

αρχιτεκτονικό client-server. Σο περιβϊλλον εργαςύασ θα αποτελεύται από εικόνεσ με γραφικϊ 

που θα δύνουν ςτο χειριςτό πλόρη εικόνα τησ εγκατϊςταςησ με τρόπο ρεαλιςτικό. Οι ενϋργειεσ 

του χειριςτό (εκτόσ από την ειςαγωγό τιμών ςε παραμϋτρουσ) θα γύνονται αποκλειςτικϊ με 

χρόςη του mouse. Όλεσ οι λειτουργύεσ πρϋπει να εκτελούνται με τρόπο εύκολο και κατϊλληλο 

για ϊτομα μη ειδικευμϋνα ςτη χρόςη ηλεκτρονικών υπολογιςτών, θα υπϊρχουν μενού με 

ςαφεύσ και κατανοητϋσ οδηγύεσ. Πα κϊθε ενϋργεια του χειριςτό (ειςαγωγό τιμόσ, επιλογό, click 

ςε μπουτόν κτλ) θα υπϊρχει κεύμενο που θα περιγρϊφει το αντικεύμενο. 

Οι ςυλλεγόμενεσ πληροφορύεσ (μετρόςεισ, μεταβολϋσ καταςτϊςεων, ςυναγερμού, 

διαγνωςτικϊ μηνύματα,κλπ) θα γνωςτοποιούνται ςτον χειριςτό και θα καταχωρούνται 

αυτόματα ςτον ςκληρό δύςκο για περαιτϋρω επεξεργαςύα. 

Ο χειριςτόσ ενημερώνεται για την κατϊςταςη τησ επικοινωνύασ με όλουσ τουσ ταθμούσ 

Ελϋγχου. υγκεκριμϋνα, εμφανύζεται ανηπρωτεύουςα ό η δευτερεύουςα επικοινωνύα εύναι 

ενεργϋσ, ο αριθμόσ αποτυχημϋνων αποπειρών επικοινωνύασ ανϊ ταθμό Ελϋγχου και ο χρόνοσ 

τελευταύασ επικοινωνύασ. Ο χειριςτόσ εύναι ςε θϋςη να εξαιρϋςει ϋναν ταθμό Ελϋγχου από τον 

κύκλο ςϊρωςησ ό να επιλϋξει τη δευτερεύουςα επικοινωνύα. Οι ενϋργειεσ αυτϋσ πρϋπει να 

καταγρϊφονται (περιγραφό ενϋργειασ, χρόνοσ εκτϋλεςησ,κωδικόσ χειριςτόκτλ). Η αποςτολό 

δεδομϋνων τηλεχειριςμού γύνεται μόνο από εξουςιοδοτημϋνουσ χειριςτϋσ. 

Μόνο ϋνασ ταθμόσ Ελϋγχου τη φορϊ μπορεύ να βρύςκεται ςε κατϊςταςη τηλεχειριςμού. Η 

επιλογό τηλεχειριςμού πρϋπει να παρουςιϊζεται με τρόπο προφανό τόςο ςτισοθόνεσ του 

ςυςτόματοσ SCADΑ όςο και ςτο μιμικό διϊγραμμα.Όταν ϋνασ ςταθμόσ τεθεύ ςε κατϊςταςη 

τηλεχειριςμού πρϋπει να ςαρώνεται με τουλϊχιςτον διπλϊςια ςυχνότητα. 

 

4.29  ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Σο λογιςμικό Επικοινωνιών το οπούο θα αναπτυχθεύ για τισ ανϊγκεσ του παρόντοσ ϋργου 

και θα εγκαταςταθεύ ςτον  Διαχειριςτό Επικοινωνιών θα πρϋπει να εξαςφαλύζει την αςφϊλεια και 

την πληρότητα τησ μεταδιδόμενησ πληροφορύασ από και προσ τουσ ΚΕ / ΣΕ, καθώσ επύςησ να 

διαπιςτώνει τυχόν ςφϊλματα ςτη διαδικαςύα αποςτολόσ / λόψησ δεδομϋνων και να 

επαναλαμβϊνει αυτό μϋχρι την επιτυχό ολοκλόρωςό τησ. 

Σο λογιςμικό θα επιτελεύ κατ’ ελϊχιςτο τα παρακϊτω: 

ϊρωςη του ςυνόλου των απομακρυςμϋνων ςταθμών. 

Αςφαλόσ μετϊδοςη εντολών, παραμϋτρων και λοιπών πληροφοριών προσ τουσ 

απομακρυςμϋνουσ ςταθμούσ. 



 

 

Αςφαλόσ λόψη καταςτϊςεων, ςυναγερμών και αναλογικών τιμών από τουσ 

απομακρυςμϋνουσ ςταθμούσ. 

ε περύπτωςη αςτοχύασ τησ επικοινωνύασ με κϊποιον απομακρυςμϋνο ςταθμό δε διακόπτεται 

η ςυνολικό ςϊρωςη. 

Κατϊ την αςτοχύα επικοινωνύασ κϊποιου απομακρυςμϋνου ςταθμού, αυτόσ ςυνεχύζει κανονικϊ 

τη λειτουργύα του με το ςενϊριο το οπούο του δόθηκε κατα την τελευταύα επικοινωνύα του με 

τον ΚΕ. 

Ο κϊθε τοπικόσ ςταθμόσ επικοινωνεύ και με τον αντύςτοιχο «απϋναντύ του» για ανταλλαγό 

πληροφοριών (πχ γεώτρηςη με Δ/Ξ). 

Η ςυχνότητα ςϊρωςησ για το ςύνολο των απομακρυςμϋνων ςταθμών  δεν θα πρϋπει να 

υπερβαύνει τα 60 δευτερόλεπτα, χρόνοσ ο οπούοσ πρϋπει να παραμεύνει ανϋπαφοσ και ςε 

περύπτωςη μελλοντικόσ αύξηςησ των απομακρυςμϋνων ςταθμών κατϊ 50¿. 

 

4.30 ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

  Σο λογιςμικό Βλαβών και υντόρηςησ Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλιςμού θα  χρηςιμοποιηθεύ για 

την αυτοματοποιημϋνη διαχεύριςη τησ ςυντόρηςησ των μηχανημϊτων και του εξοπλιςμού τησ 

υπηρεςύασ.  

  Σο λογιςμικό ςυντόρηςησ Η/Μ εξοπλιςμού ςυμβϊλει αποφαςιςτικϊ  ςτον προςδιοριςμό του 

βϋλτιςτου χρόνου για τα μϋτρα ςυντόρηςησ.  Αφ' ενόσ, οι επιθεωρόςεισ και οι εργαςύεσ ςυντόρηςησ δεν 

εκτελούνται πρόωρα  με ϊμεςο αποτϋλεςμα την μεύωςη των δαπανών ςυντόρηςησ.  Αφ' ετϋρου, τα 

απαραύτητα μϋτρα ςυντόρηςησ δεν εκτελούνται καθυςτερημϋνα , τα οπούα θα μπορούςαν να 

προκαλϋςουν την αποτυχύα του εξοπλιςμού παραγωγόσ και να οδηγόςουν  ϋτςι  ςτισ υψηλϋσ δαπϊνεσ 

επιςκευόσ και ςταματόματοσ. 

  Σο λογιςμικό τησ ςυντόρηςησ  θα πρϋπει να υποςτηρύζει τουσ χειριςτϋσ του ςυςτόματοσ ώςτε να 

παρακολουθούν τη χρόςη και να προγραμματύζουν τισ εργαςύεσ ςυντόρηςησ του εξοπλιςμού και των 

μηχανημϊτων. Για την επύτευξη αυτού του ςτόχου, το λογιςµικόδιαχϋιριςησ τησ ςυντόρηςησ θα πρϋπει 

να ϋχει κατ’ ελϊχιςτο τα παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ: 

 

 Σόρηςη αρχεύων με τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ και τα ςτοιχεύα ςυντόρηςησ όλων των μερών 

εξοπλιςμού και μηχανημϊτων και υποβοόθηςη, με κατϊλληλεσ οθόνεσ και εκτυπώςεισ, τησ 

ϋνταξησ και τροπούηςησ των ςτοιχεύων νϋου εξοπλιςμού. 

 Παρακολούθηςη τησ χρόςησ του εξοπλιςμού και ενημϋρωςη, ςε ςυνεχό βϊςη, ςχετικών 

μητρώων χρόςησ (ώρεσ λειτουργύασ, εναύςεισ, χρόςεισ, ςυνολικό παραγόμενο ϋργο κλπ. 

ανϊλογα με τη φύςη του εξοπλιςμού ό μηχανόματοσ) 

 Προγραμματιςμόσ ενεργειών ςυντόρηςησ (προληπτικόσ και ϋκτακτησ) και  ϋκδοςη και 

παρακολούθηςη των ςχετικών εντολών εργαςύασ (workorder) και την οργϊνωςη των 

αναγκαύων ανταλλακτικών, υλικών, εργαλεύων και ϊλλων τεχνικών μϋςων 

 Καταγραφό των ενεργειών ςυντόρηςησ και ενημϋρωςη των ςχετικών μητρώων. Επύςησ, το 

λογιςμικό επιτρϋπει τον οριςμό εντύπων καταχώρηςησ (forms) και αναφορών (reports) με 

επιλεγόμενα πεδύα και τρόπουσ κατϊταξησ. 

 Εκτύπωςη αναφορών  ενεργειών ςυντόρηςησ, αρχεύου βλαβών, τεχνικών χαρακτηριςτικών 

ςτοιχεύων κ.α. 

 

4.31 ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ 

 

 κοπόσ του λογιςμικού ενεργειακόσ βελτύωςησ και παρακολούθηςησ εύναι η 

προςομούωςη τησ λειτουργύασ των γεωτρόςεων του Δόμου με ςτόχο την βϋλτιςτη κϊλυψη τησ 

ζότηςησ. Η ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό θα πρϋπει να αποτελεύ ϋνα εργαλεύο για τη 



 

 

βελτιςτοπούηςη τησ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ επιλεγμϋνησ μονϊδασ ό ομϊδων 

ηλεκτρολογικού/ μηχανολογικού εξοπλιςμού (π.χ. αντλύεσ ςεγεωτρόςεισ όδεξαμενϋσ). Σο 

λογιςμικό πρϋπει να εύναι διαδικτυακό, να υποςτηρύζει την Ελληνικό γλώςςα, να εύναι εύκολο 

ςτη χρόςη και να ϋχει γραφικό περιβϊλλον που να εύναι φιλικό προσ τον χρόςτη. 

 

 Για κϊθε δεξαμενό πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη, από το λογιςμικό, η χωρητικότητϊ 

τησ και το αρχικό επύπεδο νερού ςε αυτό. Επύςησ, πρϋπει να εντοπύζονται αυτόματα η ωριαύα 

κατανϊλωςη (ζότηςηνερού) για η μερομηνύα αναφορϊσ που επιλϋγει ο χρόςτησ, καθώσ επύςησ  

και  πιθανϋσ  τιμϋσ  που  πρϋπει  να  προςτεθούν  ςτη  ζότηςη  νερού  ό  να πολλαπλαςιαςτούν 

με αυτό ,κατ’απαύτηςη του χρόςτη, ςτο πλαύςιο εναλλακτικών δοκιμών. Επύςησ,πρϋπει να 

λαμβϊνεται υπόψη η ονομαςτικό παροχό τησ αντλύασ ό των αντλιών. Σο λογιςμικό πρϋπει να 

βαςύζεται ςτα ςτοιχεύα ζότηςησ νερού και τησ παραγωγόσ των αντλιών ώςτε να 

προςομοιώνει τη λειτουργύα του ςυςτόματοσ. Ακόμα, πρϋπει να δύνει δυνατότητα 

καταχώρηςησ των παραμϋτρων λειτουργύασ του εξοπλιςμού (π.χ.δεξαμενών, 

αντλιών)ςεςυνδυαςμό  με δυνατότητα ανϊγνωςησ  ςτοιχεύων ενεργειακόσ κατανϊλωςησ από 

το SCADA. 

 

 Σο λογιςμικό πρϋπει να διεξϊγει αυτοματοποιημϋνα πρόταςη για τη λειτουργύα   

επιλεγμϋνησ μονϊδασ ό ομϊδων ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλιςμού(π.χ.αντλύεσ ςε 

γεωτρόςεισ ό δεξαμενϋσ) η οπούα θα ικανοποιεύ όςο το δυνατόν περιςςότεροτη ζότηςη νερού. 

Επιπρόςθετα, ο χρόςτησ πρϋπει να μπορεύ να αλλϊζει χειροκύνητα την πρόταςη αυτό 

(π.χ.ϊνοιγμα/κλεύςιμοαντλιών) και να εξετϊζει το αποτϋλεςμα των υπολογιςμών του 

λογιςμικού. Ακόμα,ο χρόςτησ πρϋπει να μπορεύ να προςθϋτει και επιπλϋον πλαςματικϋσ 

αντλύεσ, μεταχαρακτηριςτικϊ που επιθυμεύ, ώςτε να εξετϊςει εϊν προκύπτει κϊποια 

εναλλακτικό βϋλτιςτη λύςη. Επιπρόςθετα, το λογιςμικό πρϋπει να δύνει δυνατότητα για 

αποθόκευςη των προςομοιώςεων καθώσ και δυνατότητα για θϋαςη και εκτύπωςη των 

αποθηκευμϋνων προςομοιώςεων Αποτϋλεςμα τησ προςομούωςησ πρϋπει να εύναι ο τρόποσ 

λειτουργύασ των αντλιών (ϊνοιγμα/κλεύςιμο).Σο λογιςμικό πρϋπει να εύναι ςτα Ελληνικϊ,να 

εύναι φιλικό και εύκολοςτη χρόςη και να καθοδηγεύ τον χρόςτη μϋςα από τα απαραύτητα 

βόματα τησ προςομούωςησ. 

4.32 ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ (ΑΔΕΙΑ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ) 

 

 ε μια ιδανικό κατϊςταςη, όλοι οι υδρομετρητϋσ θα όταν ηλεκτρονικού και θα απόςτελλαν 

τισ μετρόςεισ τουσ καθημερινϊ ςε κεντρικό ςύςτημα, ςυνεπώσ ο υπολογιςμόσ του ιςοζυγύου θα 

όταν πολύ πιο εύκολοσ. Όμωσ, ςτα πραγματικϊ δύκτυα ύδρευςησ οι μετρόςεισ γύνονται περιοδικϊ, 

ςυνεπώσ η καθημερινό μϋτρηςη του κϊθε υδρομετρητό εύναι ϊγνωςτη. Με την παραμετροπούηςη 

και χρόςη του ςυγκεκριμϋνου λογιςμικού ο Δόμοσ ςτοχεύει ςτην μεύωςη του ατιμολόγητου νερού.  

 Με τη βοόθεια του λογιςμικό οι χρόςτεσ θα μπορούν να υπολογύςουν το υδατικό ιςοζύγιο 

για όποιο χρονικό διάςτημα επιθυμούν. Σο λογιςμικό θα εύναι φιλικό προσ τον χρόςτη, ςτην 

Ελληνική γλώςςα και θα τον καθοδηγεύ ςτισ απαραύτητεσ επιλογϋσ μϋςα από γραφικό μενού.  

 Μϋςω του εν λόγω λογιςμικού θα γύνεται ςύγκριςη των ποςοτότων του παραγόμενου και 

του προσ κατανϊλωςη πόςιμου νερού, με τισ ποςότητεσ νερού που τιμολογούνται. ημαντικό 

κρύνεται η δυνατότητα χρόςησ των ςτοιχεύων από το SCADA, που αφορούν τα ςημεύα διανομόσ 

νερού (παροχόμετρα), ενώ από το ςύςτημα τιμολόγηςησ τησ Τπηρεςύασ θα πρϋπει να ειςαχθούν ςε 

αυτό και ςτοιχεύα κατανϊλωςησ νερού.  

Σα δεδομϋνα που θα χρηςιμοποιηθούν εύναι τα ακόλουθα:  

- Όγκοσ παραγόμενου (αντλούμενου) πόςιμου νερού από γεωτρόςεισ  

- Όγκοσ προσ κατανϊλωςη πόςιμου νερού, και  



 

 

- Όγκοσ τελικώσ καταναλωμϋνου (τιμολογημϋνου) πόςιμου νερού  

 

Σο λογιςμικό θα πρϋπει να ακολουθεύ τη διεθνό ορολογύα ςτο αντικεύμενο του υδατικού ιςοζυγύου.  

 

Σο λογιςμικό θα περιλαμβϊνει τισ εξόσ λειτουργύεσ:  

 Προβολό ςτατιςτικών ςτοιχεύων παροχόσνερού 

 Ανϊ περύοδο 

 Ανϊ περιοχό 

 Ανϊζώνη 

 ύγκριςη ςυγκεντρωτικού όγκου παρεχόμενου νερού με τιμολογημϋνο όγκο  

 Ανϊ περύοδο 

 Ανϊζώνη 

 Καταχώρηςηςτοιχεύωνδικτύου και υδρομϋτρων 

 ύνδεςη ςτοιχεύων παροχόσ και κατανϊλωςησ.  

 

Μϋςα από το λογιςμικό, η Σεχνικό Τπηρεςύα θα πρϋπει να ϋχει ςτη διϊθεςη τησ όλα τα ςτατιςτικϊ 

ςτοιχεύα παροχόσ νερού (Ιςοζύγιο Νερού – παραγόμενη & προσ κατανϊλωςη ποςότητα) και θα 

μπορεύ να αναζητόςει ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα βϊςει κριτηρύων όπωσ:  

 χρονικό περύοδοσ 

 ζώνη 

 περιοχό.  

 

Σα ςτοιχεύα του εξωτερικού δικτύου θα απεικονύζονται γραφικϊ και θα μπορούν να 

υπολογιςτούν βϊςει των διαθϋςιμων μετρόςεων και οι απώλειεσ που υπϊρχουν ςτο εξωτερικό 

δύκτυο. 

4.33 ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΦΛΩΡΙΩΗ-ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΔΑΣΩΝ 

 

 Σο Λογιςμικό Ελϋγχου  Ποιότητασ Τδϊτων θα ςυλλϋγει τα δεδομϋνα ποιοτικού ελϋγχου 

από τουσ τοπικούσ ςταθμούσ, μϋςω διαςύνδεςόσ του με το SCADA και θα τα αποτυπώνει 

ςυγκεντρωτικϊ για όλα τα ςημεύα δειγματοληψύασ. Θα βοηθϊ τον χρόςτη να ϋχει ϊμεςα εποπτικό 

εικόνα για τιμϋσ που εύναι εκτόσ των ορύων που ϋχει ορύςει, μϋςω χρωματικόσ κωδικοπούηςησ και 

ςόμανςησ ςυναγερμών. Σα ςημεύα δειγματοληψύασ θα αποτυπώνονται και ςε χαρτογραφικό 

υπόβαθρο ώςτε να διευκολύνουν τον χρόςτη ςτην αναγνώριςό τουσ.  

Σο λογιςμικό ποιοτικού ελϋγχου θα μπορεύ να διαχειρύζεται:  

1) Δεδομϋνα που λαμβϊνει από τα αιςθητόρια αυτοματιςμού που θα τοποθετηθούν ςε 

επιλεγμϋνουσ τοπικούσ ςταθμούσ  

2) Δεδομϋνα που θα καταχωρεύ ο ύδιοσ από επιλεγμϋνα ςημεύα του δικτύου ύδρευςησ με 

βϊςη αναλύςεισ χημεύου ό επιτόπου αναλύςεισ. Οι μεταβλητϋσ αυτϋσ θα αφορούν 

οργανοληπτικϋσ, φυςικοχημικϋσ, τοξικϋσ, μικροβιολογικϋσ, κ.λπ. παραμϋτρουσ.  

 

 Ο χειριςτόσ θα μπορεύ να θϋςει τα επιτρεπόμενα όρια των τιμών των δεικτών ποιοτικού 

ελϋγχου, τα οπούα θα μπορούν να εύναι διαφορετικϊ για κϊθε ςημεύο ώςτε να ενεργοποιεύται 

ςυναγερμόσ εϊν κϊποια τιμό βγει εκτόσ ορύων. Ο ςυναγερμόσ θα πρϋπει να φτϊνει ςτον χρόςτη και 

με email/ sms για ϊμεςη ενημϋρωςό του.  

τη βϊςη δεδομϋνων του λογιςμικού, πϋραν των τιμών των δεικτών θα καταχωρούνται επιπλϋον:  

α) τα ςημεύα δειγματοληψύασ με χωρικό αποτύπωςη  

β) τα επιθυμητϊ ανώτατα και κατώτατα επιτρεπτϊ όρια τιμών (ανύχνευςησ) των 

μετρούμενων μεγεθών  

γ) οι μονϊδεσ μϋτρηςησ των δεικτών  



 

 

Σο λογιςμικό θα παρουςιϊζει ςε γραφικό περιβϊλλον τα μετρούμενα μεγϋθη για κϊθε ςημεύο 

ελϋγχου ποιότητασ νερού, ενώ θα πρϋπει να μπορούν να εκτυπώνονται και πλόρεισ εργαςτηριακϋσ 

αναφορϋσ (reports). Με αυτόν τον τρόπο η υπηρεςύα θα μπορεύ να διατηρεύ πλόρεσ αρχεύο των 

μετρόςεων και ανϊ πϊςα ςτιγμό να κϊνει ςυγκριτικϋσ αναλύςεισ για όποιο χρονικό διϊςτημα το 

επιθυμεύ. Σϋλοσ ςημειώνεται ότι το λογιςμικό θα πρϋπει να αναπτυχθεύ ςε ϋνα φιλικό και εύκολο 

περιβϊλλον, ςτην Ελληνικό γλώςςα και θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα επϋκταςησ ό 

τροποπούηςησ εφόςον τοποθετηθούν επιπλϋον όργανα μϋτρηςησ φυςικοχημικών μεγεθών μϋςω 

τηλεμετρύασ. 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5. ΘΕΕΙ ΣΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΦΟΤ 

υγκεντρωτικϊ οι ςυντεταγμϋνεσ των 18 Σοπικών ταθμών Ελϋγχου δύνονται ςτον πύνακα που 

ακολουθεύ: 

 

Α/Α ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
Γεωγραφικό 

Μήκοσ 

Γεωγραφικό 

Πλάτοσ 

1 ΣΕ1 ΓΕΨΣΡΗΗ ΠΗΓΑΔΙ ΜΑΣΙΟΤ 25° 4.605'E 37° 2.287'N 

2 ΣΕ2 ΓΕΨΣΡΗΗ ΠΑΡΑΘΤΡΑ 25° 4.405'E 37° 1.898'N 

3 ΣΕ3 ΓΕΨΣΡΗΗ ΑΓΙΑΠΑΡΑΚΕΤΗ 25° 4.044'E 37° 1.399'N 

4 ΣΕ4 ΓΕΨΣΡΗΗ ΦΡΙΣΟ 25° 3.624'E 37° 0.890'N 

5 ΣΕ5 ΓΕΨΣΡΗΗ ΥΙΛΟΗΛΙΑ 25° 3.569'E 37° 0.734'N 

6 ΣΕ6 ΓΕΨΣΡΗΗ ΝΟΣΑ 25° 3.358'E 37° 0.723'N 

7 ΣΕ7 ΓΕΨΣΡΗΗ ΛΟΤΚΙΔΕΝΑ 25° 3.325'E 37° 0.449'N 

8 ΣΕ8 ΓΕΨΣΡΗΗ ΚΑΣΕΡΓΑ 25° 3.243'E 37° 0.262'N 

9 ΣΕ9 ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 25° 4.323'E 37° 2.278'N 

10 ΣΕ10 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 25° 3.914'E 37° 2.124'N 

11 ΣΕ11 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΜΠΟΤ 25° 4.202'E 37° 0.588'N 

12 ΣΕ12 ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ «ΑΜΜΟΤΝΣΑΡΑ» 25° 4.378'E 37° 2.083'N 

13 ΣΕ13 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΑΥΑΛΑΣΨΗ 25° 4.533'E 37° 2.415'N 

14 ΣΕ14 ΣΑΘΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΙΕΗ - ΠΑΡΟΦΗ Νο1 25° 4.357'Ε 37° 2.070'Ν 

15 ΣΕ15 ΣΑΘΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΙΕΗ - ΠΑΡΟΦΗ Νο2 25° 4.371'Ε 37° 2.099'Ν 

16 ΣΕ16 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ «ΠΑΡΚΙΝΓΚ» 25° 4.936'Ε 37° 2.275'Ν 

17 ΣΕ17 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ «ΛΙΜΑΝΙ» 25° 5.007'Ε 37° 2.505'Ν 

18 ΣΕ18 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ «ΙΥΝΕΪΚΟ ΓΤΑΛΟ» 25° 4.509'Ε 37° 2.455'Ν 

19 ΣΜΚ 
ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ  

ΜΕΣΡΗΗ - ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ (ΣΜΚ) 
- - 

 

 

 

 
 



 

 

Πάροσ, Αύγουςτοσ 2022 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ            ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 ΚΑΝΙΡΗ ΙΩΑΝΝΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΕΤΑΠ 

 

 

             ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΝΙΚΟΛΑΟ 

       ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦ/ΚΟ ΠΕ 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό 72/2022 (ΑΔΑ:Χ26ΜΟΡΓΠ-Χ07)απόφαςη Δ ΔΕΤΑ Πϊρου 
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