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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

Ο αντικειμενικός σκοπός της πράξης αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεμβάσεως στην 

λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Κύθνου. 

Στο Δήμο της Κύθνου παρατηρείται αυξημένη τουριστική ανάπτυξη τους καλοκαιρινούς 

μήνες κατά τα τελευταία έτη, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μεγάλη ζήτηση νερού. Θα πρέπει 

να εξετασθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μέτρων της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Ύδατα 

(Water Framework Directive 2000/60/EK), ένας συνδυασμός μέτρων προσανατολισμένος 

στην μείωση της ζήτησης (πρωτίστως με την μείωση των απωλειών) και στην καλύτερη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. 

Μέσω του προτεινόμενου έργου, ο Δήμος επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα υδρευτικά 

προβλήματα που υφίσταται μέχρι στιγμής και αφορούν: 

o Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή 

ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης ακόμα και τις περιόδους 

αυξημένης ζήτησης  

o Την παροχή νερού, που να ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από τοννόμο 

προδιαγραφές ποιότητας και 

o Την εξασφάλιση ροής νερού ανεξαρτήτως καιρικών φαινομένων μέσα από το 

δίκτυο διανομής χωρίς τον κίνδυνο θραύσεων αγωγών και σε επίπεδο 

καταναλωτών  

Με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως και επιπρόσθετες θετικές 

επιδράσεις, που αφορούν στην δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου, 

αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω, με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την 

ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών. 

Θα δημιουργηθεί ένας Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) στα γραφεία της Τεχνικής 

Υπηρεσίας στο Δημαρχείο της Κύθνου, ο οποίος θα αποτελεί το επιχειρησιακό κέντρο του 

όλου συστήματος και θα επικοινωνεί ασύρματα με επιλεγμένους Τοπικούς Σταθμούς 

Ελέγχου (ΤΣΕ) του εξωτερικού υδραγωγείου και τα προτεινόμενα ψηφιακά υδρόμετρα.  

Οι τοπικοί σταθμοί θα διαθέτουν Προγραμματιζόμενη Μονάδα Ελέγχου (ΠΜΕ) η οποία θα 

παρέχει δυνατότητα τηλεχειρισμού και επικοινωνίας με τον ΚΣΕ σε πραγματικό χρόνο, 

μέσω ασύρματης επικοινωνίας.  

Επιπλέον, θα περιλαμβάνεται και η προμήθεια λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού και 

λογισμικού για την ανάπτυξη του παραπάνω περιγραφόμενου συστήματος ώστενα είναι 
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δυνατός ο έλεγχος των εγκαταστάσεων με γραφικά, ο έλεγχος των διαρροών, ο έλεγχος της 

ποιότητας του νερού και ο έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας των δικτύων και του 

εξοπλισμού. 

Τέλος η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια 

ελέγχου λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο 

εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις 

μετακινήσεις και ανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε 

λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις 

απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, με τους όρους των 

Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Συνοπτικά περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 

των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη: 

• Δημιουργία δικτύου τηλεμετρίας με σαράντα (40) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) και 

πέντε (5) Αναμεταδότες 

•  Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των συστημάτων ισχύος σε είκοσι ένα (21) Τοπικούς 

Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) 

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την πλήρη εποπτεία και έλεγχο των 

ενεργειακών επιδόσεων του συνόλου του συστήματος 

• Τοποθέτηση τριών (3) συστημάτων παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου 

• Τοποθέτηση μετρητικών οργάνων για την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του 

δικτύου ύδρευσης 

• Προμήθεια και εγκατάσταση χιλίων πεντακοσίων πενήντα (1.550) ηλεκτρονικών 

υδρομέτρων καταναλωτών 

• Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τον εντοπισμό διαρροών 

• Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με όλο τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό και λογισμικά για την πλήρη εποπτεία του συνόλου των παραπάνω στοιχείων 

• Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια 

τεστ). 

• Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος. 

• Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση). 

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη 

συντήρηση του Συστήματος. 

Η πράξη είναι συναφής με την ομάδα Μ14Β0302: Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, 

εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών της 1ης Αναθεώρησης  του 
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Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) και 

περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού 

ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του της Οδηγίας (Άρθρο 4) και 

συγκεκριμένα τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις: 1. Καταγραφή των απωλειών για τον 

εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, έλεγχος και μείωση των διαρροών. 

Ο έλεγχος των διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης αποσκοπεί στον εντοπισμό των διαρροών για 

την αποφυγή μεγάλης απώλειας νερού. Ο έλεγχος των διαρροών αποτελεί τεχνικό μέσο για 

τη διαχείριση της ζήτησης νερού και αποσκοπεί στην εξοικονόμησή του. Σε πρώτη φάση θα 

καταγραφούν οι απώλειες των δικτύων από τις αρμόδιες ΔΕΥΑ/Δήμους, άλλο πάροχο νερού 

ύδρευσης με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στη Δ/νση Υδάτων και θα καθοριστούν οι 

προτεραιότητες για αποκατάσταση των διαρροών στο ΥΔ από την Περιφερειακή Ομάδα 

Εργασίας της υπ’ αριθμ. 160817/20.12.2016 Απόφασης του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ). 

Μετά τον εντοπισμό των απωλειών θα ακολουθεί η επισκευή και αποκατάσταση της καλής 

λειτουργίας. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν υδρόμετρα, όπου δεν υπάρχουν, και να 

αντικατασταθούν τα ελαττωματικά ή παλαιότερης τεχνολογίας. 2. Εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού. Με ευθύνη των ΔΕΥΑ/Δήμων ή 

πάροχο νερού ύδρευσης θα γίνει προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και διαχείρισης διαρροών των δικτύων ύδρευσης.  

1.2 Απαιτούμενες Εργασίες για την Ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Πράξης 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, απαιτείται η συνεργασία μεταξύ Δήμου και αναδόχου, 

καθώς και ο καταμερισμός εργασιών, ως εξής:  

Εργασίες Αναδόχου ανά Ενότητα  

Ο ανάδοχος του Έργου θα πρέπει να συμπεριλάβει τις κάτωθι εργασίες (κατά την αρχική 

εγκατάσταση), και όπως αυτές αναλύονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν στα 

επόμενα κεφάλαια: 

• Λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος 

• Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ΤΣΕ και Ψηφιακών Υδρομέτρων 

• Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές) 

των ΚΣΕ, ΦΣΕ 

• Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών και επεξεργασία 

των σχετικών αιτήσεων που χρειάζονται, καθώς και για την προμήθεια και έκδοση  

σχετικών αδειών από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων) για ραδιοεπικοινωνίες σύμφωνα με τους νόμους 1780/88 (και Ν.Δ. 

1244/1972) και τους νέους νόμους και αποφάσεις της κυβέρνησης που διέπουν την 
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διαδικασία αδειοδότησης στην Ελλάδα. 

Παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης 

που περιλαμβάνει : 

• Ολοκληρωμένο λογισμικό συστήματος (system software) 

• Ολοκληρωμένο λογισμικό τηλεμετρίας για τους ΚΣΕ και ΦΣΕ και λογισμικό των 

τοπικών σταθμών ελέγχου-ΤΣΕ, Ψηφιακά Υδρόμετρα. 

• Ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογών (λογισμικό τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, 

λογισμικό επικοινωνιών, ποιότητας νερού, διαχείρισης ενέργειας, ισοζυγίου νερού, 

μετεωρολογικών παραμέτρων και συντήρησης) 

• Ολοκληρωμένη διαμόρφωση υδραυλικού μοντέλου της ευρύτερης περιοχής του 

Δήμου  

• Ολοκληρωμένη διάταξη τοπικών σταθμών. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση του φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

βαθμονόμησης του υδραυλικού μοντέλου. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση παροχής ισχύος της παρούσης προμήθειας και 

καλωδίωση για όλα τα  τμήματα του εξοπλισμού 

• Προμήθεια και εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού των τοπικών 

σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων, της γείωσης και της προστασίας από 

υπερφορτίσεις όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια για την παρούσα 

φάση του έργου τόσο για την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια 

υλικών οργάνων και εξοπλισμού όσο και για την σύνδεση με τα υφιστάμενα ή προς 

τοποθέτηση με άλλους εργολάβους όργανα και εξοπλισμό. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη συνέχεια (μετρητές 

στάθμης, παροχόμετρα, μετρητές ενέργειας,  κλπ.). 

• Μετατροπές σε ηλεκτρικές όπου απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου 

που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο. Ειδικά για την 

εγκατάσταση των μετρητών παροχής όπου  απαιτούνται μετατροπές στις 

υδραυλικές εγκαταστάσεις αυτές θα γίνουν από τον Δήμο βάσει των 

προδιαγραφών που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος στην φάση της Μελέτης 

Εφαρμογής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιλέξει εκείνη την Τεχνική λύση 

εγκατάστασης που θα έχει το μικρότερο κόστος για τον Δήμο.  

• Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου 

• Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος 

• Παράδοση σχεδίων 
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• Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης 

• Παράδοση τεκμηρίωσης 

• Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση 

του συστήματος 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας 
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3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

3.1 Γενικά 

Ο Δήμος Κύθνου περιλαμβάνει το νησί της Κύθνου και τις γύρω νησίδες, υπάγεται 

διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Κέας-Κύθνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ-ΟΡΙΑ-ΕΚΤΑΣΗ 

Γεωγραφικά βρίσκεται στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στην Κέα και τη Σέριφο. Απέχει 56 

ναυτικά μίλια (104 km) από το λιμάνι του Πειραιά και μόλις 2 ώρες από το λιμάνι του 

Λαυρίου. 

Έχει έκταση 99,432 km2 και μήκος ακτογραμμών περίπου 104 χιλιόμετρα. Διαθέτει 92 

όρμους, ορμίσκους και παραλίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι προσιτές οδικά. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Δήμος αποτελείται από δύο τοπικές ενότητες και συνολικά 18 οικισμούς και νησίδες.

Με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης το 2011, η διοικητική διαίρεση του 

Δήμου δεν μεταβλήθηκε. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 1.456 κατοίκους σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή του 2011. Αναλυτικά, οι οικισμοί και οι νησίδες που αποτελούν το

δήμο, είναι: 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗ

ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΚΥΘΝΟΥ 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Δήμος αποτελείται από δύο τοπικές ενότητες και συνολικά 18 οικισμούς και νησίδες.

του προγράμματος Καλλικράτης το 2011, η διοικητική διαίρεση του 

Δήμου δεν μεταβλήθηκε. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 1.456 κατοίκους σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή του 2011. Αναλυτικά, οι οικισμοί και οι νησίδες που αποτελούν το

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33 

ΝΑΟΥΣΑ 4 

ΓΑΝΤΡΟΜΑΝΤΡΑ 0 

ΔΡΥΟΠΙΣ 325 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ 8 

ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ 0 

ΚΑΝΑΛΑ 24 

ΛΕΥΚΕΣ 2 

ΛΙΟΤΡΙΒΙ 0 

ΜΕΡΙΧΑΣ 369 

ΠΙΠΕΡΙ (νησίδα) 0 

ΣΚΥΛΟΣ 6 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ 16 

ΣΥΝΟΛΟ 787 

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 8 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ 11 

ΚΥΘΝΟΣ 561 

ΛΟΥΤΡΑ 81 

ΣΥΝΟΛΟ 669 
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Ο Δήμος αποτελείται από δύο τοπικές ενότητες και συνολικά 18 οικισμούς και νησίδες. 

του προγράμματος Καλλικράτης το 2011, η διοικητική διαίρεση του 

Δήμου δεν μεταβλήθηκε. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 1.456 κατοίκους σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή του 2011. Αναλυτικά, οι οικισμοί και οι νησίδες που αποτελούν τον 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.456 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 2001 2011 

ΚΥΘΝΟΣ 1.538 1.456 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 109.956 117.987 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Η μορφολογία της νήσου χαρακτηρίζεται από λοφώδες προς ορεινό ανάγλυφο. Στο βόρειο 

τμήμα συναντάται το Κακόβολον όρος με κορυφή στα 356m. Ο όρμος των Λουτρών 

βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά όπου βρίσκεται και ο ομώνυμος οικισμός. 

Νοτιότερα, αναπτύσσεται ένας συνεχής ορεινός όγκος με υψηλότερη κορυφή τον Προφήτη 

Ηλία στα 326m. Δυτικά του Προφήτη Ηλία είναι κτισμένος ο οικισμός της Κύθνου. Νότια 

του εν λόγω οικισμού συναντώνται οι ορεινοί όγκοι Πετροβούνι με κορυφή στα 211m και 

Αγίου με υψηλότερη κορυφή στα 263m. Δυτικά του Πετροβουνίου κείται ο οικισμός 

Μέριχας με τον ομώνυμο όρμο ο οποίος αποτελεί και το λιμάνι του νησιού. Προς τα 

νοτιοανατολικά του Μέριχα απαντάται το όρος Λάρνι- Μεροβίγλι με κορυφή στα 318m. Στο 

νότιο τμήμα της Ν. Κύθνου τα υψόμετρα κυμαίνονται περίπου στα 200m. Το ανάγλυφο 

είναι ορεινό και οι πλαγιές κατέρχονται απότομα προς τις ακτές. Ο οικισμός του Αγίου 

Δημητρίου στον ομώνυμο όρμο είναι νοτιότερος του νησιού. Στην περιοχή αυτή 

δημιουργείται μια λεκάνη απορροής με ομαλότερες κλίσεις σε σχέση με αυτές που 

διαμορφώνονται στις βορειότερες περιοχές. 

Τα κυριότερα ρέματα που απαρτίζουν το υδρογραφικό δίκτυο της νήσου είναι το «Βαθύ 

ρέμα» στο βόρειο τμήμα, τα ρέματα «Επισκοπής» και «Γαλιού», νότια του οικισμού της 

Κύθνου, το «Κουρασμένο ρέμα» νότια του όρους Λάρνι, το «Αρδικοπός ρέμα» ανατολικά 

του προηγούμενου και στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού τα ρέματα «Πέτραινας», 

«Πενταφίλια» και «Ανδριανού» που καταλήγουν στην ανατολική ακτή. Οι λεκάνες 

απορροής του νησιού είναι μικρής έκτασης, κατά μέσο όρο 1-1,5 Km2 περίπου. 

 

• Γεωλογία 
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Οι Κυκλάδες μαζί με την χερσόνησο της Αττικής και την Εύβοια αποτέλεσαν για 

μακροχρόνιο διάστημα μια ενιαία ενότητα που αναφερόταν ως Αττικοκυκλαδική μάζα και 

ήταν επέκταση προς το νότο της Πελαγικής Ζώνης. Τα ηφαιστειακά νησιά που ανήκουν στο 

Ελληνικό τόξο διαχωρίστηκαν από τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Στις Βόρειες 

Κυκλάδες εμφανίζονται πετρώματα μεταμορφωμένα με χαρακτηριστική την εμφάνιση 

γλαυκοφανή. Η μεταμόρφωση είναι τυπικότερη στις νήσους Άνδρου, Τήνου και Σύρο, ενώ 

στις Κέα, Κύθνο και Σέριφο έχει επικαλυφθεί από την μεταγενέστερη μεταμόρφωση 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης. Τα παραπάνω νησιά των Κυκλάδων έχουν περιληφθεί 

τελευταία στην Ενότητα των Βόρειων Κυκλάδων. Οι πετρολογικοί σχηματισμοί που 

εμφανίζονται στη νήσο είναι σχιστόλιθοι, μάρμαρα, κάποια ασσβεστιωμένα ηφαιστειακά 

πετρώματα και πολύ μικρές εμφανίσεις ανακρυσταλλωμένων γαββρικών πετρωμάτων. Οι 

σχιστόλιθοι καταλαμβάνουν περισσότερο από το 90% της έκτασης της νήσου και 

κατατάσσονται στους αλβιτικούς – χαλαζιακούς- μοσχοβιτικούς –χλωριτικούς 

ασβεστόλιθους, που έχουν και τη μεγαλύτερη εξάπλωση, στους –χαλαζιακούς- 

μοσχοβιτικούς –χλωριτικούς ασβεστόλιθους, που εμφανίζονται κυρίως στην περιοχή του 

οικισμού της Κύθνου και στους επιδο-ζοϊσιτικους σχιστόλιθους, που περιέχουν αιματίτη και 

τουρμαλίνη και οι οποίοι εμφανίζονται σε πολύ μικρότερη αναλογία. 

Τα μάρμαρα διαχωρίζονται σε δύο τύπους, τα κιτρινοσαστανοχροα με αρκετό ποσοστό 

μοσχοβίτη, χαλαζία και αλβίτη και τα τεφροκυανά με πολύ μικρό ποσοστό και χαλαζία. 

Οι εμφανίσεις των πρώτων εξ αυτών σημειώνονται στο νότιο και δυτικό τμήμα της νήσου, 

ενώ των δεύτερων στο βόρειο τμήμα. Τα ασβεστιωμένα ηφαιστειακά και τα γαββρικά 

πετρώματα απαντούν σε μια μόνο θέση στο νότιο άκρο της νήσου. Στη θέση όπου σήμερα 

γίνεται η διάθεση των απορριμμάτων της νήσου εμφανίζονται τεφροκυανά μάρμαρα. Οι 

κλίσεις τους είναι προς τα ΝΑ-Α. Η γράμμωση που παρατηρείται στα μάρμαρα αυτά έχει 

διεύθυνση ΒΑ.  

 

• Υδρογεωλογία  

Επιφανειακές συγκεντρώσεις νερού δεν υπάρχουν στη νήσο. Στα μεγαλύτερα τάξης 

υδατορέματα παρατηρούνται εποχιακές μόνο ροές. Το πορώδες των σχιστόλιθων είναι 

γενικά πολύ μικρό και όποιες υδροφοβίες εντοπίζονται σε ρηξιγενείς ζώνες. 

Χαρακτηριστικό των υδροφοριών σε σχιστόλιθους είναι η υψηλή αρχική παροχή και η 

ταχεία ελάττωση αυτής μετά την πάροδο σύντομου χρονικού διαστήματος. 
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Θερμές πηγές ιαματικού χαρακτήρα συναντώνται στην περιοχή των Λουτρών. Πρόκειται για 

σιδηρούχες αλιπηγές και χλωρονατριούχες με θερμοκρασία 38oC – 52oC. 

 

• Τεκτονική - Σεισμικότητα 

Οι σχηματισμοί των σχιστόλιθων είναι έντονα πτυχωμένοι. Παρατηρούνται αντικλινικές 

δομές με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Τα ρήγματα είναι μεταγενέστερα και συσχετίζονται με τις 

απωθήσεις των νεότερων γεωλογικών σχηματισμών πάνω στο μεταμορφωμένο σύστημα. 

Μεταγενέστερα συστήματα διακλάσεων παρατηρούνται σε όλους τους σχηματισμούς. 

Ιδιαίτερα στα μάρμαρα παρατηρούνται τρεις διευθύνσεις κατατμήσεων. 

Η Ν. Κύθνος ανήκει στην πρώτη κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας Ι (δηλαδή στη 

χαμηλότερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας). Γνωστοί σεισμοί κατά τους ιστορικούς 

χρόνους είναι ελάχιστοι στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων.  

 

Κλιματολογικά στοιχεία 

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη Ν. Κύθνο είναι παρόμοιες με αυτές που 

επικρατούν και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Έτσι το κλίμα της νήσου χαρακτηρίζεται 

ως εύκρατο προς θαλάσσιο, με ετήσιο θερμομετρικό εύρος κυμαινόμενο μεταξύ των 11οC 

και 25οC. Ο χειμώνας είναι ήπιος και θέρος δροσερό, εξαιτίας των μελτεμιών. Ο παγετός 

είναι σπάνιο φαινόμενο και απολύτως μέγιστες τιμές θερμοκρασίας σπανίως φτάνουν τους 

40οC. Οι δυτικές Κυκλάδες, στις οποίες ανήκει η Κύθνος είναι από τις πιο ξηρές περιοχές της 

Ελλάδας. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των δυτικών Κυκλάδων είναι η εμφάνιση 

περισσότερων αίθριων ημερών και λιγότερο νεφοσκεπών καθώς επίσης και η παρουσία 

έντονων ανέμων. Οι επικρατέστεροι άνεμοι στο νησί είναι οι βόρειο-ανατολικοί και βόρειο-

δυτικοί ενώ ακολουθούν οι νότιοι και νοτιοδυτικοί. Το χειμώνα οι βόρειοι άνεμοι 

εναλλάσσονται με 

τους νότιους. 

Κατά τη θερινή εποχή, η καιρική κατάσταση είναι ομοιόμορφη και επικρατούν τα γνωστά 

σε όλους μελτέμια, τα οποία είναι βορειο-ανατολικοί έως βορειο-δυτικοί. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιόδου 1955 έως 1997 προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Η μέγιστη σχετική υγρασία σημειώνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και 

Ιανουάριο με αντίστοιχες τιμές 73,7, 73,7 και 73,3 περίπου. Η μέση σχετική υγρασία στο 

νησί κυμαίνεται σε ένα ποσοστό της τάξης του 64%. Οι μέσες θερμοκρασίες παρουσιάζουν 

ένα μέγιστο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο με τιμές 25,2οC και 24,9οC αντίστοιχα, 
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ενώ ελάχιστο παρουσιάζουν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο με τιμές της τάξης των 

10,7οC και 10,8oC.  

 

 

 

4 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΘΝΟΥ 

Το δίκτυο ύδρευσης του νησιού υδροδοτείται μέσω γεωτρήσεων και πηγών, οι οποίες 

τροφοδοτούν δεξαμενές στα υψηλότερα σημεία του νησιού. 

Το δίκτυο υδροδότησης διοχετεύει στους οικισμούς του νησιού νερό είτε από τις δεξαμενές 

είτε από υδροφόρα πλοία, τα οποία μεταφέρουν νερό στο νησί μία φορά την εβδομάδα για 

τους μήνες Σεπτέμβριο με Μάιο και περίπου δύο φορές την εβδομάδα τους θερινούς 

μήνες, καλύπτοντας έτσι τις οικιακές, τουριστικές και γεωργικές ανάγκες του νησιού σε 

νερό. 

Πλησίον του οικισμού Μέριχα έχει πρόσφατα κατασκευαστεί μονάδα αφαλάτωσης. 

Αποτελείται από δύο (2) συστήματα εξυγίανσης νερού δυναμικότητας 300 m3 ανά ημέρα 

έκαστο. 

 

Δίκτυο ύδρευσης Κύθνου, απόσπασμα χάρτη GoogleEarth 
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4.1 Υφιστάμενο Δίκτυο Ύδρευσης 

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από 19 γεωτρήσεις και 17 δεξαμενές και η 

λειτουργία του παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑ 

 

Η πηγή στη θέση Πύργος και η γεώτρηση Λουτρά τροφοδοτούν τη δεξαμενή στη θέση 

Λουτρά κάτω από Ελικοδρόμιο όπως φαίνεται στο απόσπασμα χάρτη GoogleEarth. Στη 

συνέχεια, από τη δεξαμενή τροφοδοτείται το δίκτυο των οικισμών. 

 

ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ 
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Νοτιότερα, βρίσκεται το σύστημα ύδρευσης της χώρας της Κύθνου. Η πηγή Αστέρας και η 

γεώτρηση Κάμποι τροφοδοτούν τη δεξαμενή της Χώρας και στη συνέχεια από εκεί το 

δίκτυο. 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

Ο οικισμός τροφοδοτείται από τη δεξαμενή Αγίου Στεφάνου που βρίσκεται στα 

βορειοδυτικά του οικισμού η οποία γεμίζει από γεώτρηση που βρίσκεται στο σημείο. 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΟΣΑ (ή ΝΑΟΥΣΑ) 
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Για την υδροδότηση του οικισμού χρησιμοποιούνται δύο δεξαμενές, μία πηγή και μία 

γεώτρηση. Η πηγή Άοσα Κάτω που βρίσκεται εντός του οικισμού τροφοδοτεί τόσο τη 

δεξαμενή Άοσα στα βόρεια του οικισμού, όσο και τη δεξαμενή Πάνω Άοσα στα δυτικά. Η 

συγκεκριμένη δεξαμενή γεμίζει νερό και από τη γεώτρηση Άοσα Πάνω που βρίσκονται στο 

ίδιο σημείο. Στη συνέχεια οι δεξαμενές τροφοδοτούν τον οικισμό. 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΥΟΠΙΔΑ 

 

Ο οικισμός υδροδοτείται από τη δεξαμενή Δρυοπίδα Ταφείο που τροφοδοτείται από τη 

διπλανή γεώτρηση Δρυοπίδα Ταφείοστα νοτιοανατολικά του οικισμού. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΟΤΡΙΒΙ 

 

Με παρόμοιο τρόπο με τον οικισμό Δρυοπίδα υδροδοτείται και οι οικισμός Λιοτρίβι, όπως 

φαίνεται στο παραπάνω απόσπασμα χάρτη GoogleEarth. Η γεώτρηση Λιοτρίβι δίνει νερό 

στη δεξαμενή δίπλα στον οικισμό και στη συνέχεια στο δίκτυο. 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΝΑΛΑ&ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ 
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Οι οικισμοί αυτοί υδροδοτούνται με την εξής μέθοδο: 

Στα βορειοανατολικά του οικισμού Καλό Λιβάδι, η γεώτρηση Φυλλαδάκια τροφοδοτεί τη 

δεξαμενή Λουτρά Κανάλας και η γεώτρηση Κανάλα Πηγάδα τροφοδοτεί τη δεξαμενή 

Κανάλα Πηγάδα που βρίσκονται και οι δύο εντός του οικισμού Κανάλα. Από τις δύο 

δεξαμενές παίρνει νερό το υδρευτικό δίκτυο των οικισμών. 

 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΥΛΟΥ 
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Η γεώτρηση Σκύλου τροφοδοτεί με νερό τη δεξαμενή Σκύλου και από εκεί βαρυτικά 

υδροδοτείται το δίκτυο του οικισμού. 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Ο οικισμός του Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού υδροδοτείται 

από τις δεξαμενές Άγιος Δημήτριος και Πετρούσα, οι οποίες παίρνουν νερό από τη 

γεώτρηση του Αγίου Δημητρίου όπως φαίνεται στο παραπάνω απόσπασμα χάρτη 

GoogleEarth.  
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ 

 

Η γεώτρηση Φλαμπούρια όπως φαίνεται και στον παραπάνω χάρτη τροφοδοτεί με νερό τη 

δεξαμενή Φλαμπούρια που βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο, και από εκεί στη συνέχεια 

το νερό μεταφέρεται βαρυτικά στο δίκτυο του οικισμού. 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΧΑΣ 

 

Η υφιστάμενη γεώτρηση Μέριχας που βρίσκεται στα νότια του οικισμού υδροδοτεί τη 

δεξαμενή Μέριχας. Παράλληλα, από τη νέα μονάδα αφαλάτωσης πλησίον του οικισμού, 

αγωγός μήκους 500 m και διαμέτρου DN400 ξεκινάει από τις εγκαταστάσεις εξυγίανσης του 

νερού και καταλήγει στη δεξαμενή Μέριχα, απ’ όπου στη συνέχεια το νερό διοχετεύεται 

στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. 

 

 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
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Όσο αφορά το δίκτυο του οικισμού Επισκοπή, υδροδοτείται από τη δεξαμενή Επισκοπής η 

οποία γεμίζει νερό από τις γεωτρήσεις Μαρτινάκια και Επισκοπή. 
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5 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

Σύμφωνα με τα μετρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κύθνου, ο συνολικός κατ’ εκτίμηση 

όγκος νερού που καταναλώνεται σε ένα έτος είναι περίπου 2.000.000 m3, το οποίο καλύπτει τόσο 

τις οικιακές, όσο και τις τουριστικές και γεωργικές ανάγκες του νησιού σε νερό.  

Το καταμετρούμενο νερό όμως από τα υδρόμετρα καταναλωτών του δικτύου είναι ίσο με περίπου 

470.000 m3 , με τις απώλειες του Μη Ανταποδοτικού Νερού να ανέρχονται σε ποσοστό της τάξης 

του 75%. Το ποσοστό αυτό των απωλειών υπερβαίνει κατά πολύ τη φυσιολογική-κοινά αποδεκτή 

απώλεια η οποία κυμαίνεται από 20% έως 25%. 

 

Η βέλτιστη τιμή του Μη Ανταποδοτικού Νερού επιτυγχάνεται όταν: 

• οι πραγματικές απώλειες λάβουν τη βέλτιστη τεχνικά επιτεύξιμη τιμή τους  

• οι φαινόμενες απώλειες λάβουν την αποδεκτή τιμή του 2% του εισερχόμενου νερού στο 

σύστημα (Charalambous&Hamilton 2012) και  

• η μη τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση λάβει την ελάχιστη τιμή με βάσει της ανά 

περιοχή εταιρείας ύδρευσης, τιμή που δεν ξεπερνάει συνήθως το 1% του εισερχόμενου νερού 

στο δίκτυο 

 

6 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως και επιπρόσθετες θετικές 

επιδράσεις, που αφορούν στην δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου Κύθνου, 

αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη 

επιβάρυνση των καταναλωτών. 

Τα συστήματα τηλεμετρίας βοηθούν στην άμεση πληροφόρηση και στη διαχείριση της 

υδροδότησης. Με τις πληροφορίες από την τηλεμετρία αξιολογείται αν υπάρχει και πόση απώλεια 

νερού σε οποιαδήποτε περιοχή του υδρευτικού δικτύου. Τα κυριότερα στοιχεία που βοηθούν είναι 

το υψόμετρο της στάθμης του νερού στις δεξαμενές, η πίεση και η ροή του νερού στο δίκτυο. Τα 

συστήματα μπορούν να εφοδιαστούν με σήμανση συναγερμού είτε οπτικά είτε ακουστικά. Σε 

περίπτωση απόκλισης από τις αναμενόμενες τιμές πίεσης ή ροής, τότε θα σημάνει συναγερμός. Οι 

συναγερμοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη σοβαρότητά τους. 

Με την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, το εντεταλμένο προσωπικό 

λειτουργίας διαφόρων επιπέδων, θα είναι σε θέση να δρομολογεί αποτελεσματικά και αξιόπιστα 

τους κατάλληλους χειρισμούς που είναι ενταγμένοι στους επί μέρους και τους γενικούς στόχους του 

Δήμου (ασφάλεια, υδατοποιότητα, μειωμένο κόστος κλπ.).  
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Επιπλέον θα είναι πλέον εφικτός ο μακροπρόθεσμος στόχος συγκέντρωσης όλων των στοιχείων από 

τα επί μέρους κέντρα εποπτείας και η συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική 

παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την 

ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της 

ζήτησης και την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Είναι 

σημαντικό να ακολουθούνται σωστές διαδικασίες και να χρησιμοποιούνται αξιόπιστα στοιχεία. 

 

7 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε ως διαρροή λογίζεται η φυσική - τεχνική διαρροή, δηλαδή η απώλεια νερού 

προς το περιβάλλον χωρίς να ικανοποιεί ανθρώπινη ανάγκη. Για τα δεδομένα κάθε Δήμου, οι 

διαρροές θα έπρεπε να είναι της τάξης έως και 20%, όμως βάσει υπολογισμών στα δίκτυα του 

Δήμου είναι της τάξης του 75%. 

Η εγκατάσταση του συστήματος τηλεμετρίας και η χρήση των μετρήσεων από τα προτεινόμενα 

ΤΣΕ και ψηφιακά υδρόμετρα, αποσκοπούν στον καθορισμό των σωστών κινήσεων ώστε να 

περιοριστούν οι διαρροές στο σύνολο του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κύθνου  μέχρι και 25%. 

Μέσω της στατιστικής επεξεργασίας του ιστορικού αρχείου καταμετρήσεων που θα δημιουργηθεί 

στο ΚΣΕ, το σύστημα θα τελειοποιείται κατά τη διάρκεια των χρόνων. 

Οι φαινόμενες διαρροές του δικτύου με την εφαρμογή του προτεινόμενου έργου τηλεμετρίας 

προβλέπεται να μειωθούν κατά: 

• 7% με εντοπισμό κλοπών διαρροών μέσω συσχετισμού της κατανάλωσης ύδρευσης με 

αυτήν της αντίστοιχης περιόδου του ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών Ύδρευσης με 

χρέωση Παγίου 

Με εφαρμογή του προτεινόμενου έργου προβλέπονται μειώσεις πραγματικών απωλειών ύδατος 

της τάξης: 

• 11% με εφαρμογή του συστήματος αυτοματισμού του δικτύου (ενεργός έλεγχος διαρροών) 

με έλεγχο  της λειτουργίας των αντλιοστασίων, δεξαμενών και υδρομέτρων από απόσταση 

και ρύθμιση/διαχείριση των πιέσεων του δικτύου όπου θεωρείται απαραίτητο. 

• 4% με δημιουργία υδραυλικού μοντέλου αποτύπωσης του δικτύου, έτσι ώστε να 

προβλέπονται οι θεμιτές αντικαταστάσεις αγωγών (λόγω παλαιότητας-διαχείριση αγωγών-

δικτύου). 

• 7% λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της ταχύτητας ανταπόκρισης των συνεργείων του 

Δήμου με εφαρμογή του συστήματος εποπτείας του δικτύου (SCADA) σε ενδεχόμενη 

διαρροή (κυρίως αφανή).  
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Συγκεντρωτικά μετά την πλήρη εγκατάσταση του τηλεμετρικού συστήματος διαρροών στα δίκτυα 

ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Κύθνου θα έχουμε μια μείωση της τάξης του 29% των 

καταγεγραμμένων απωλειών. 

Με την εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, το εντεταλμένο προσωπικό 

λειτουργίας διαφόρων επιπέδων, θα είναι σε θέση να δρομολογεί αποτελεσματικά και αξιόπιστα 

τους κατάλληλους χειρισμούς που είναι ενταγμένοι στους επί μέρους και τους γενικούς στόχους της 

Τ.Υ. (ασφάλεια, υδατοποιότητα, μειωμένο κόστος κλπ.).  

Επιπλέον στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τα επί μέρους κέντρα εποπτείας και 

στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων 

νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για 

διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη 

αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. 

Η αυξημένη ζήτηση πόσιμου νερού κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της μεγάλης προσέλευσης 

τουριστών, θα ικανοποιηθεί μέσω του ελέγχου των δικτύων ύδρευσης και των επιλεγμένων 

ψηφιακών υδρομέτρων καταναλώσεων που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη πρόταση. 

Συγκεντρωτικά αναμένονται οι παρακάτω ωφέλειες, σε σχέση με την βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Δήμου, μετά την θέση σε λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος τηλεμετρίας: 

• Αντιμετώπιση του ψηλού δείκτη μη ανταποδοτικού νερού (NRW) - 75% 

• Μεγαλύτερη ταχύτητα αντιμετώπισης των προβλημάτων (διαρροών, θραύσεων) ώστε να 

μειωθούν αντίστοιχα και οι πραγματικές απώλειες νερού. 

• Μέσω της γνώσης του δικτύου θα γίνει διαχείριση και της πίεσης η οποία παίζει καθοριστικό 

ρόλο στη μείωση των απωλειών, στην περίπτωση αυτή των τροφοδοτικών αγωγών μεγάλου 

μήκους και υψομετρικής διαφοράς πηγής-δεξαμενής.  

• Συνολικό οικονομικό όφελος έως και 40.000 €/έτος μετά την θέση σε πλήρη λειτουργία του υπό 

προμήθεια συνολικού συστήματος, με ρύθμιση των υπαρχόντων αντλιοστασίων και χλωριωτών 

ώστε να ικανοποιούν τις πραγματικές συνθήκες. 

o Μείωση κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας έως 30.000 €/έτος / Έξοδα κίνησης έως 4.000 

€/έτος 

o Μείωση κόστους προμήθειας Χημικών (κυρίως Χλώριο και Ηλεκτρολύτες) έως 2.000 

€/έτος 

o Μείωση κόστους συντήρησης/επισκευής γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων 

και εξοπλισμού δικτύων έως 4.000 €/έτος 

• Η σωστή συντήρηση και η έγκαιρη αντικατάσταση της υποδομής βοηθά στη μείωση των 

απωλειών στο δίκτυο. 
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• Η τηλεμετρία είναι σημαντικός βοηθός στη διαχείριση ενός δικτύου και των ψηφιακών 

υδρομέτρων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι σημαντικές. Κύριες πληροφορίες είναι η 

πίεση και η ροή στα κρίσιμα σημεία του δικτύου. Βασική προϋπόθεση είναι ότι κάθε 

πληροφορία πρέπει να ελέγχεται. 

• Η μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού στα δίκτυα ύδρευσης έχει θετικές περιβαλλοντικές και 

οικονομικές συνέπειες. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες περιλαμβάνουν την προστασία του νερού 

ως φυσικού πόρου, αφού αντλούνται μικρότερες ποσότητες νερού, και τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, αφού η μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού συνεπάγεται λιγότερη 

καταναλισκόμενη ενέργεια. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αερίων θερμοκηπίου 

μειώνονται, επίσης. Οι θετικές οικονομικές συνέπειες περιλαμβάνουν τη μείωση των δαπανών 

των εταιρειών ύδρευσης, αφού με την εξοικονόμηση ποσοτήτων νερού που εισέρχονται στο 

δίκτυο, εξοικονομούν και όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με αυτές (άντληση, μεταφορά, 

καθαρισμός, διανομή). 

Τέλος, η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της 

προσπάθειας μείωσης των απωλειών στα δίκτυα. Χρειάζεται αμφίδρομη και συνεχής επικοινωνία 

μεταξύ του Φορέα ύδρευσης και των καταναλωτών. 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  Σελίδα 31 από 130 

 

8 Πλάνο Απαιτούμενων Τεχνικών Προδιαγραφών 

8.1 Γενικές αρχές Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος (ή Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου - ΚΣΕ) 

Κύριος σκοπός εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου διαρροών είναι η ορθολογική χρήση των 

υδάτινων πόρων και η εξοικονόμηση ενέργειας. Με την υφιστάμενη κατάσταση τόσο το εξωτερικό 

όσο και το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης λειτουργούν χωρίς κανένα προγραμματισμό (με μοναδικό 

γνώμονα την πληρότητα των δεξαμενών ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα έλλειψης νερού).  Έτσι 

εφόσον δεν υπάρχουν τηλεμετρικά δεδομένα ούτε για την πληρότητα των δεξαμενών ούτε για την 

ζήτηση γίνεται σπατάλη τόσο της ενέργειας όσο και των υδάτινων πόρων.   

Με την εγκατάσταση του προσφερόμενου συστήματος τα φαινόμενα αυτά θα εκλείψουν αφού οι 

χειριστές θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή το υδατικό ισοζύγιο και θα χρησιμοποιούν την βέλτιστη 

λύση (από άποψη παροχής αλλά και από άποψη οικονομίας), ώστε να τροφοδοτήσουν τους 

καταναλωτές. 

Αναλυτικά αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση διαφορετικών και παραμετροποιήσιμων σεναρίων 

υδροδότησης που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον ΚΣΕ.  Σε επίπεδο ΤΣ όπως αναφέρεται και 

παρακάτω στον πίνακα του PLC δυνατότητα επιλογής 3 σεναρίων (PLC-OFF-ΤΟΠΙΚΑ).  Η θέση 

τοπικά είναι θέση στην οποία η αντλία εκκινεί και σταματά από τους ήδη υπάρχοντες διακόπτες 

START και  STOP χωρίς να ελέγχεται από το PLC.  Η θέση αυτή θα χρησιμοποιείτε για δοκιμές π.χ. 

της αντλίας η για λειτουργία σε έκτακτη ανάγκη (π.χ. βλάβη PLC).  Η θέση OFF θα αποκλείει την 

λειτουργία της αντλίας  είτε από PLC είτε χειροκίνητα. Στην θέση PLC η αντλία θα δέχεται εντολές 

από το PLC με βάση σενάριο που θα καθορίζει ο χειριστής. 

Απαιτούνται τα παρακάτω σενάρια. 

1.Τηλεχειρισμός. 

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο ο χειριστής ξεκινά και σταματά την αντλία σαν να επενεργούσε στα 

μπουτόν START και STOP του συμβατικού αυτοματισμού. 

2.Λειτουργία με στάθμες. 

Σύμφωνα με αυτήν τη λειτουργία το PLC εκκινεί και σταματά την αντλία με βάση στάθμη δεξαμενής 

η οποία θα είναι παραμετρικά οριζόμενη.  Έτσι αρχικά θα αποφεύγονται φαινόμενα υπερχείλισης 

αλλά και θα μπορέσει με την βοήθεια των καταγραφών στην βάση δεδομένων να δημιουργηθεί το 

προφίλ ζήτησης της πόλης στην διάρκεια διαφόρων χρονικών στιγμών. 

3.Χρονική λειτουργία. 

Ένας επιπλέον τρόπος λειτουργίας θα είναι η χρονική λειτουργία των αντλιοστασίων. 
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Σύμφωνα με αυτήν για κάθε αντλία θα υπάρχει ένας πίνακας ημιώρων στον οποίο ο χειριστής θα 

σημειώνει τα ημίωρα που επιθυμεί να λειτουργεί η αντλία. 

Έτσι με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί από την προηγούμενη φάση για τις ανάγκες της πόλης 

ο χειριστής θα μπορεί να επιλέξει το βέλτιστο χρόνο-διάστημα για την λειτουργία της αντλίας.  

8.2 Όργανα - τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός - αυτοματοποίηση  υφισταμένων και νέων 

εγκαταστάσεων 

Γεωτρήσεις 

Το έργο αυτό αφορά και αντλητικά συγκροτήματα γεωτρήσεων και μεταφοράς κυρίως 

ακατέργαστου νερού προς τα υδραγωγεία.  

Οι αναγκαίες εργασίες αυτοματοποίησης του συμβατικού εξοπλισμού αφορά  την προμήθεια του 

εξοπλισμού και λογισμικού SCADA. Συγκεκριμένα το έργο αποτελείται από: 

• Εξοπλισμό Τοπικού Αυτοματισμού αντλητικών συγκροτημάτων μέσω διατάξεων τύπου PLC. 

• Διασύνδεση των PLC μέσω ασύρματης ζεύξης με το Κέντρο Ελέγχου. 

• Εγκατάσταση του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας και εποπτείας των εγκαταστάσεων. 

Κεντρικές εγκαταστάσεις Δήμου και Δεξαμενές 

Τα έργα αυτοματισμού και SCADA αφορούν τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης εντός των ορίων του 

Δήμου  κυρίως έχουν σκοπό: 

• Την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης Δικτύων 

• Αναλυτικά τα έργα περιλαμβάνουν για  τις επιμέρους εγκαταστάσεις : 

• Εγκατάσταση και προμήθεια οργάνων και αισθητηρίων μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών 

νερού, παροχής κλπ. 

• Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων και PLC. 

• Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Ethernet για την μετάδοση των πληροφοριών. 

• Εγκατάσταση κεντρικού σταθμού ελέγχου συνολικής εποπτείας της εγκατάστασης. 

• Επιπλέον σε ορισμένες εγκαταστάσεις προβλέπεται: 

• Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης ενέργειας, παροχής και υπολειμματικού χλωρίου. 

• Διασύνδεση των ως άνω οργάνων στο νέο SCADA. 

• Εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας δεξαμενών με χρήση εξωτερικού κυκλώματος με 

κάμερες και αποστολή των δεδομένων μέσω του ασύρματου (Ethernet) δικτύου των τοπικών 

σταθμών. 
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Μετρητικά συστήματα και Εσωτερικό δίκτυο 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των μετρητικών διατάξεων που προμηθεύεται ο Δήμος  

στα πλαίσια της τηλεμετρίας για όλα τα υποσυστήματα υδροδότησης.  

Εδώ περιλαμβάνεται το σύνολο των μετρητικών διατάξεων, κυρίως παροχόμετρα, που 

τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία των υδραγωγείων. Οι εν λόγω συσκευές θα διασυνδεθούν με 

τους πλησιέστερους Τοπικούς Σταθμούς ούτως ώστε να είναι δυνατός ο τηλεέλεγχος από τα Κέντρα 

Ελέγχου. 

Το σύστημα αυτό έχει τρεις συνιστώσες : 

• Τα όργανα συλλογής των δεδομένων (π.χ. πίεση, παροχή κλπ.) 

• Τα ψηφιακά Υδρόμετρα. 

• Το σύστημα συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων  στο ΚΣΕ. 

Το σύστημα συμβατικών μετρήσεων που αφορούν κυρίως πληροφορίες σχετικές με μετρήσεις 

παροχών.  

Οι σταθμοί θα τοποθετηθούν σε σημεία υδρολογικού ενδιαφέροντος και θα αποτελούνται από τις 

εξής επιμέρους μονάδες : 

• Όργανα Συλλογής υδατικών μεταβλητών. 

• Συστήματα μέτρησης πίεσης, παροχής, κατανάλωσης 

Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα (ΚΣΕ) 

Η συγκέντρωση των πληροφοριών από το κέντρο ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους σε 

συνδυασμό με μελλοντικές εφαρμογές που θα εγκατασταθούν όπως το σύστημα διαχείρισης 

Υδατικών Πόρων θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού, καταρχήν στην άμεση σφαιρική 

παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού και στην στατιστική 

επεξεργασία. Μεσοπρόθεσμα θα μπορέσει να υλοποιηθεί η προμήθεια κατάλληλου λογισμικού, 

μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου βέλτιστης λειτουργίας 

του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει ο Δήμος. 

Γενική Δομή Κεντρικού Συστήματος ΚΣΕ και Θέσεων 

Ο στόχος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου είναι η  συγκέντρωση των πληροφοριών από το κέντρο 

ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών 
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Πόρων που θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού, καταρχήν στην άμεση σφαιρική 

παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού και στην στατιστική 

επεξεργασία. Μεσοπρόθεσμα θα μπορέσει να υλοποιηθεί η προμήθεια κατάλληλου λογισμικού, 

μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου βέλτιστης λειτουργίας 

του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει ο Δήμος. 

Γενική Δομή Συστήματος Υποδοχής και Παρουσίασης Πληροφοριών 

Απευθείας σύνδεση με τις Γεωτρήσεις 

Απευθείας σύνδεση με τις Δεξαμενές. 

Σύνδεση με δεδομένα που θα ανακτώνται από τα Ψηφιακά Υδρόμετρα 

Απευθείας σύνδεση με τους Η/Υ Μαθηματικής προσομοίωσης του Προγνωστικού Συστήματος 

Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και άλλων εξειδικευμένων Λογισμικών (π.χ. έλεγχοι διαρροών κλπ.). 

Απευθείας σύνδεση με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Αποτύπωσης και Διαχείρισης  

Σύστημα Ιστορικής Βάσεως Δεδομένων 

Το σύστημα εξασφαλίζει την απόλυτη αξιοπιστία της βάσης δεδομένων. 

Σύστημα Στατιστικής Επεξεργασίας 

Μελλοντικά για την εξαγωγή Σεναρίων Βέλτιστης λειτουργίας και την μαθηματική ανάλυση και 

βελτιστοποίηση των δικτύων. 

Σύστημα Τεκμηρίωσης 

Την ψηφιακή αρχειοθέτηση του συνόλου της τεκμηρίωσης του Συστήματος Κεντρικού Εποπτικού 

Ελέγχου.  Τα συστήματα τεκμηρίωσης θα περιέχουν τόσο τα εγχειρίδια πληροφορικής και την 

τεκμηρίωση του ΚΣΕ, όσο και την αποτύπωση του PLC κάθε τοπικού σταθμού με πλήθος και θέση 

καρτών, συνδεσμολογία, ηλεκτρολογικά σχέδια πινάκων κλπ. 

Για τη διασύνδεση των πληροφορικών συστημάτων θα χρησιμοποιηθούν EthernetRadiomodem 

ούτως ώστε να δημιουργηθεί κατά τον τρόπο αυτό το Ψηφιακό Δίκτυο Δεδομένων του Δήμου. 

Μέσω αυτής της σχεδίασης επιτυγχάνεται ο σκοπός της δημιουργίας ενός δικτύου (backbone) 

ούτως ώστε σε αυτό να δύναται να συνδεθεί οποιοδήποτε κτίριο του Δήμου. 

Συνολικό Σύστημα Τηλεμετρίας 

Το Σύστημα διακρίνεται στα παρακάτω Υποσυστήματα: 

α. Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου απ’ όπου 

θα εκτελείται ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης. Ο ΚΣΕ αποτελείται από : 
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� Το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη συγκέντρωση πληροφοριών, τηλεέλεγχο - 

τηλεχειρισμό και διαχείριση του συστήματος. 

� Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS 

β. Φορητός Σταθμός Ελέγχου (ΦΣΕ) που θα είναι φορητός υπολογιστής όπου μέσω δικτυακής 

διασύνδεσης στο δίκτυο του Δήμου θα εκτελούνται παράλληλα με τον ΚΣΕ όλες οι προβλεπόμενες 

λειτουργίες του συστήματος του λογισμικού SCADA. Παράλληλα ο ΦΣΕ θα είναι εφοδιασμένος με το 

κατάλληλο S/W για προγραμματισμού και διαγνωστικό έλεγχο των τοπικών σταθμών.  

γ. Τοπικοί σταθμοί (ΤΣΕ) που θα τοποθετηθούν σε θέσεις ελέγχου για το δίκτυο ύδρευσης και 

αποχέτευσης και απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, και τηλεχειρισμός. Αφορά τις ακόλουθες 

κατηγορίες σταθμών: 

Τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, προωθητικών 

συγκροτημάτων και Δεξαμενών - ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η 

αυτοματοποίησή τους. Η κατηγορία όλων αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον 

χαρακτηρισμό ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) 

Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στις εξόδους των 

δευτερευουσών Δεξαμενών των Οικισμών του Δήμου για τις ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου 

Διαρροών όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣΕ  θα καταγράφεται το σύνολο του 

παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα εντοπίζονται οι Διαρροές (αφανής 

διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις).  

Την εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του Συστήματος 

εξοικονόμησης ενέργειας (μείωσης λογαριασμών ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, Εκκινητών και 

ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κ.λπ.)  στους υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις του δικτύου Ύδρευσης. 

Την εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου των νερών που είναι ήδη εν 

λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη Κεφαλή δικτύου (κυρίως Δεξαμενές & 

Γεωτρήσεις) και ένταξη τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας. 

Όλοι οι σταθμοί αποτελούνται από: 

Το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό (PLC)  εγκατεστημένο και καλωδιωμένο με όλα τα απαραίτητα 

μικροϋλικά σε πίνακα αυτοματισμού.  

Λογισμικό των ΤΣΕ.  

Διάταξη επικοινωνιών, με αντικεραυνική προστασία. 
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Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για την σύνδεση με τους υφισταμένους 

πίνακες και όργανα και μεταξύ των διαφόρων μερών του συστήματος. 

Αισθητήρια όργανα (μετρητές, πιεσόμετρα, σταθμήμετρα, κ.λπ.) που είτε αντικαθιστούν τον 

υπάρχοντα εξοπλισμό μη δυνάμενο να συνδεθεί με τις ηλεκτρονικές διατάξεις αυτοματισμού είτε 

τοποθετούνται εξ’ αρχής. 

δ. Ψηφιακά Υδρόμετρα που θα τοποθετηθούν στη θέση υφιστάμενων υδρομέτρων του Δήμου 

ε. Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία του ΚΣΕ με τους ΤΣΕ, που αποτελείται από το 

απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας. 

Το σύστημα γενικά θα λειτουργεί ως εξής: 

Δεδομένα από τους τοπικούς σταθμούς (γεώτρηση, αντλιοστάσιο, δεξαμενές) θα συλλέγονται 

συνεχώς στον ΚΣΕ χρησιμοποιώντας το σύστημα τηλεπικοινωνίας, ασύρματης ζεύξης. Ο ΚΣΕ θα 

ειδοποιεί τους χειριστές για συνθήκες χαμηλής ή υψηλής στάθμης των δεξαμενών, δυσλειτουργίες 

εξοπλισμού κ.λπ. με μηνύματα συναγερμού (alarm) στο γραφικό περιβάλλον του συστήματος και 

στους εκτυπωτές. Οι Τοπικοί Σταθμοί θα εκτελούν κάθε ενέργεια (ξεκίνημα/ κλείσιμο αντλίας, 

ρύθμιση παροχής κ.λπ.) και πληροφορούν τον ΚΣΕ, ο οποίος θα εκτελέσει επιπλέον ενέργειες στην 

περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Στην περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας ανάμεσα στον ΚΣΕ και 

έναν τοπικό σταθμό ή βλάβης του ΚΣΕ, οι διαδικασίες αυτοματισμού θα εκτελεστούν από κάθε 

τοπικό σταθμό. 

Τα δεδομένα λειτουργίας που έχουν συλλεχθεί από τον ΚΣΕ, ενσωματώνονται στη βάση δεδομένων 

και θα είναι διαθέσιμα στα προγράμματα εφαρμογής για επιπλέον επεξεργασία. 

Από το κεντρικό σημείο (Server του ΚΣΕ ή ΠΣΕ/ΦΣΕ) οι χειριστές του συστήματος θα αναγνωρίζονται 

με ειδικούς κωδικούς και θα είναι σε θέση να  πραγματοποιούν όλες τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν στο σύστημα, ενεργώντας σε μηχανήματα, αντιδρώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε 

περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Παράλληλα, οι χειριστές του συστήματος έχουν στη διάθεσή τους 

στοιχεία στατιστικών δεδομένων του δικτύου, για πολλές παραμέτρους του (παροχές, 

καταναλώσεις, κ.λπ.) για κάθε σημείο του δικτύου που συνδέεται με το σύστημα τηλελέγχου-

τηλεχειρισμού. Πέραν αυτών των χαρακτηριστικών, πρέπει να προβλεφθεί για τους υπεύθυνους 

συντήρησης  και υποστήριξης του δικτύου να μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  στο μέλλον,  Λογισμικό 

Ποιότητας νερού, και Στατιστική ανάλυση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες διαχείρισης των στοιχείων 

της σχεσιακής βάσης δεδομένων, των στατιστικών στοιχείων, γραφικών εκτυπώσεων, 

διαγραμμάτων και των Οn-line δεδομένων των υπό έλεγχο εγκαταστάσεων. 
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10 Θέσεις Τοποθέτησης Σταθμών Ελέγχου 

10.1 Θέσεις Τοποθέτησης Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) 

Οι θέσεις τοποθέτησης των τοπικών σταθμών ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) είναι οι ακόλουθες:  

Α/Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΥΠΟΣ 

1 ΤΣΕ 1 – ΑΟΣΑ ΚΑΤΩ ΠΗΓΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

2 ΤΣΕ 2 – ΠΑΝΩ ΑΟΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

3 ΤΣΕ 3 – ΑΟΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

4 ΤΣΕ 4 – ΔΡΥΟΠΙΔΑ ΤΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

5 ΤΣΕ 5 - ΔΡΥΟΠΙΔΑ ΤΑΦΕΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

6 ΤΣΕ 6 – ΑΟΣΑ ΠΑΝΩ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

7 ΤΣΕ 7 – ΚΙΝΙΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

8 ΤΣΕ 8 – ΧΩΡΙΟ ΒΙΓΛΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

9 ΤΣΕ 9 – ΛΕΥΚΕΣ ΠΗΓΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

10 ΤΣΕ 10 – ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

11 ΤΣΕ 11 – ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

12 ΤΣΕ 12 – ΣΚΥΛΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

13 ΤΣΕ 13 – ΣΚΥΛΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

14 ΤΣΕ 14 – ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ ΠΗΓΑΔΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

15 ΤΣΕ 15 – ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ ΠΗΓΑΔΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

16 ΤΣΕ 16 – ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

17 ΤΣΕ 17 – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

18 ΤΣΕ 18 – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

19 ΤΣΕ 19 – ΠΕΤΡΟΥΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

20 ΤΣΕ 20 – ΜΕΡΙΧΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

21 ΤΣΕ 21 – ΜΕΡΙΧΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

22 ΤΣΕ 22 – ΜΕΡΙΧΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 

23 ΤΣΕ 23 – ΜΑΡΤΙΝΑΚΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

24 ΤΣΕ 24 – ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

25 ΤΣΕ 25 – ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

26 ΤΣΕ 26 – ΚΑΝΑΛΑ ΠΗΓΑΔΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

27 ΤΣΕ 27 – ΚΑΝΑΛΑ ΠΗΓΑΔΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

28 ΤΣΕ 28 – ΦΥΛΛΑΔΑΚΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

29 ΤΣΕ 29 – ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΝΑΛΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

30 ΤΣΕ 30 – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΗΓΗ ΠΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

31 ΤΣΕ 31 – ΧΩΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

32 ΤΣΕ 32 – ΠΥΡΓΟΣ ΠΗΓΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

33 ΤΣΕ 33 – ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

34 ΤΣΕ 34 – ΛΟΥΤΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

35 ΤΣΕ 35 – ΚΑΜΠΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

36 ΤΣΕ 36 – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

37 ΤΣΕ 37 -  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

38 ΤΣΕ 38 – ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

39 ΤΣΕ 39 – ΜΕΡΙΧΑΣ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
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40 ΤΣΕ 40 – ΔΡΥΟΠΙΔΑ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

41 ΑΝΑ 1 - ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 

42 ΑΝΑ 2 – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 

43 ΑΝΑ 3 – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 

44 ΑΝΑ 4 – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 

45 ΑΝΑ 5 - ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 

46 ΚΣΕ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΣΕ 

 

10.2 Περιγραφή λειτουργίας 

Το σύστημα παρακολούθησης παροχής, πίεσης, ποιοτικών χαρακτηριστικών και διαρροών σε 

χαρακτηριστικά και κρίσιμα σημεία του δικτύου θα αποτελείται από ένα φρεάτιο εύκολα 

προσβάσιμο εντός του οποίου θα υπάρχει ο αγωγός ή η διακλάδωση αγωγών στους οποίους 

πρέπει να μετρηθούν τα παραπάνω αναφερόμενα μεγέθη.  

Το σύστημα θα διαθέτει τηλεμετρικό καταγραφικό με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω υφιστάμενου 

δικτύου GSM/ GPRS (στους σταθμούς που δε θα υπάρχει παροχή ρεύματος) ή προγραμματιζόμενο 

λογικό ελεγκτή (στους σταθμούς που θα υπάρχει παροχή ρεύματος) και μετρητικό εξοπλισμό 

παροχής, πίεσης ή/και ποιοτικών χαρακτηριστικών. Επίσης ο σταθμός θα διαθέτει συσκευές 

ανίχνευσης διαρροών οι οποίες συνδέονται με τον υδραυλικό εξοπλισμό του φρεατίου και 

επιτρέπουν στη διάταξη να ανιχνεύει ήχους που ταξιδεύουν στους σωλήνες και το νερό που τους 

διατρέχει, και να ανιχνεύουν ύποπτους για διαρροή ήχους. Οι διατάξεις θα πρέπει να μην 

εξαρτώνται από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και να μην έχουν πολύπλοκη συνδεσμολογία, 

προκειμένου να απλοποιηθεί η εγκατάστασή τους και μην υπάρχει εξάρτηση της τοποθέτησης τους 

από την ύπαρξη ή μη παροχής ΔΕΗ.  

 

10.3 Διάταξη, Λειτουργία και Λογισμικό Εφαρμογών Σταθμών Ελέγχου και Διαχείρισης 

Ο τηλεέλεγχος, τηλεχειρισμός και η διαχείριση του συνολικού συστήματος θα μπορεί να εκτελείται 

από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στον χώρο των κεντρικών δεξαμενών 

του Δήμου και θα τοποθετηθεί στην τεχνική υπηρεσία 

Η δομή, η πληρότητα, η διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία και το λογισμικό σε όλα τα επίπεδα και 

ιδιαίτερα στο επίπεδο εφαρμογής και επικοινωνίας είναι υψίστης σημασίας για τον σταθμό 

διαχείρισης ΚΣΕ.  

Σε περίπτωση που μελλοντικά θα χρειαστεί ο έλεγχος του συστήματος και από άλλο σημείο 

(Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου), το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει και αυτή την λειτουργία, 

χωρίς να χρειαστούν ιδιαίτερες δαπάνες. Για το λόγο αυτό επιλέγεται το σύστημα να είναι 
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δομημένο σε WEB αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από 

οποιοδήποτε σημείο έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

10.3.1 Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου 

Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) είναι ο υψηλότερος στην ιεραρχία του συνολικού συστήματος 

τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και συλλογής δεδομένων και η βασική του λειτουργία είναι η πλήρης 

διαχείριση του συστήματος τόσο από την άποψη εξασφάλισης ομαλής και συνεχούς ροής 

πληροφοριών από και προς τους τοπικούς σταθμούς διαρροών όσο και προς τους περιφερειακούς 

σταθμούς. Επίσης, αναλαμβάνει την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων λειτουργιών σε επίπεδο 

εφαρμογών και γι’ αυτό πρέπει να βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες έχουν  πολλαπλά 

εφαρμοστεί και ελεγχθεί για την ασφάλειά, την αξιοπιστία και την ακεραιότητά τους σε παρόμοια 

έργα. 

Οι χρήστες του ΚΣΕ μπορούν να ελέγχουν και να τηλεχειρίζονται όλους τους τοπικούς σταθμούς του 

δικτύου ύδρευσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις του ΚΣΕ συνοψίζονται ακολούθως: 

� Να είναι ευέλικτο και εύκολα επεκτάσιμο σύστημα, το οποίο θα βασίζεται στο πρότυπο 

αρχιτεκτονικής ανοικτών συστημάτων (ΟSI) και διεθνών προτύπων επικοινωνίας. 

� Να μπορεί να λειτουργήσει σε 24ωρη βάση αδιάλειπτα με παροχή υψηλής αξιοπιστίας στις 

συνήθεις συνθήκες γραφείου. 

� Να μπορεί να ανταποκριθεί σωστά διατηρώντας πλήρη λειτουργικότητα σε συνθήκες 

πλήρους φόρτισης. 

� Να στηρίζει τη λειτουργία του σε διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα SCADA, που έχουν 

λειτουργήσει επιτυχώς σε παρόμοια έργα στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό. 

� Να μπορεί να επικοινωνήσει εύκολα με άλλα συστήματα και δίκτυα για την ενσωμάτωση 

μελλοντικών εφαρμογών. 

Οι βασικές λειτουργίες που θα κληθεί να εξυπηρετήσει ο ΚΣΕ είναι οι ακόλουθες: 

� Αυτόματη αμφίδρομη συλλογή και αποστολή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο απ’ 

όλους τους απομακρυσμένους σταθμούς  

� Τηλεέλεγχος και τηλεχειρισμός όλων των ΤΣΕ 

� Διεκπεραίωση με αξιοπιστία των τηλεπικοινωνιών του συνολικού συστήματος 

� Γραφικά πραγματικού χρόνου και ιστορικά διαγράμματα. 

� Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αναγγελίας, επεξεργασίας και εκτύπωσης 

συναγερμών και συμβάντων. 

� Διαχείριση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καταχώρηση σε βάση δεδομένων, 

αποθήκευση και διάθεση για μελλοντική επεξεργασία 
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� Εφαρμογή λειτουργιών υψηλής διαθεσιμότητας και εφεδρείας (redundancy) στη διαχείριση 

και διακίνηση των πληροφοριών στο τοπικό δίκτυο LAN. 

� Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

� Παροχή πληροφοριών προς το προσωπικό για λήψη αποφάσεων για επεμβάσεις στο 

δίκτυο. 

� Τροφοδότηση του μοντέλου προσομοίωσης δικτύου ύδρευσης με την απαραίτητη 

ποσότητα πληροφορίας 

� Συνεργασία με λογισμικά GIS για την χωρική αποτύπωση της συλλεγόμενης πληροφορίας 

και περαιτέρω επεξεργασία 

 

Αρχιτεκτονική ΚΣΕ 

Η αρχιτεκτονική του ΚΣΕ πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εκπληρώνει στο μέγιστο βαθμό τις 

απαιτήσεις, που περιγράφηκαν πιο πάνω. Ο ΚΣΕ θα στηρίζει τη λειτουργία του σε κατάλληλο 

επικοινωνιακό PLC, που αναλαμβάνει τη διαχείριση των επικοινωνιών με τους υπόλοιπους 

σταθμούς του συστήματος, στο τοπικό δίκτυο Ethernet (LAN) και στο δίκτυο Ethernet ευρείας 

παροχής (WAN), που θα αναπτυχθούν για να διασυνδέουν τους servers με τις θέσεις εργασίας 

clients του συστήματος και να υποστηρίζουν τη σωστή λειτουργία των υποσυστημάτων, που μέσω 

των κατάλληλων λογισμικών θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας. Η 

διασύνδεση του ΚΣΕ με ΦΣΕ επιτυγχάνεται μέσω Web και κατάλληλων γραμμών DSL υψηλών 

ταχυτήτων. Έτσι, θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω των υπολογιστών-θέσεων εργασίας, που 

ουσιαστικά θα αποτελούν client των servers που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε ΦΣΕ, ο χρήστης να 

ανοίξει πλήρως την εφαρμογή SCADA. Θα μπορεί μα αυτό τον τρόπο να εποπτεύσει το συνολικό 

δίκτυο ύδρευσης και να προβεί σε απαραίτητους χειρισμούς ή παραμετροποίηση. 

Ο ΚΣΕ θα διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

� Δύο rack mounted servers βιομηχανικού τύπου συνδεδεμένους σε λειτουργία redundancy. 

Οι servers διαθέτουν κατάλληλες άδειες χρήσης (licenses), που δίνουν δικαιώματα 

ταυτόχρονης σύνδεσης σε πολλούς χρήστες. 

� Rack 19'', 22U  

� Δικτυακό επικοινωνιακό εξοπλισμό για την υλοποίηση του τοπικού δικτύου LAN και του 

δικτύου ευρείας παροχής WAN. 

� Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS 3KVA για την στήριξη του δικτύου 

τροφοδοσίας των servers και του PLC. 
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10.3.2 Φορητός Σταθμός Ελέγχου (ΦΣΕ) 

Ο Φορητός Σταθμός Ελέγχου θα είναι φορητός υπολογιστής με λειτουργικό τύπου MS-Windows. 

Θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των λειτουργιών τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού / διαχείρισης του 

όλου συστήματος είτε με σύνδεση στο δίκτυο του Δήμου. Η σύνδεση του στο σύστημα θα γίνεται 

με ειδικούς κωδικούς πρόσβασης που θα δίνει την μέγιστη δυνατή δυνατότητα διαχείρισης στο 

σύστημα. Ο ΦΣΕ θα έχει και τη δυνατότητα προγραμματισμού των PLC’s είτε μέσω του ασύρματου 

δικτύου είτε με τοπική διασύνδεση. 

10.3.3 Λογισμικό Εφαρμογής Σταθμών Ελέγχου & Διαχείρισης 

Το λογισμικό εφαρμογής που θα αναπτυχθεί θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει και να 

χειρίζεται από απόσταση τον εξοπλισμό των απομακρυσμένων τοπικών σταθμών, καθώς και να 

οργανώνει και να διαχειρίζεται επαρκώς επίσης συλλεγόμενες πληροφορίες. Η κατάσταση του 

συνολικού συστήματος θα απεικονίζεται στην οθόνη των Η/Υ των θέσεων εργασίας και θα 

καταχωρείται στη βάση δεδομένων. Τα προγράμματα θα χρησιμοποιούν σαφή ελληνική γλώσσα 

για την επικοινωνία με τον χρήστη και θα είναι απλά στην χρήση επίσης, ώστε να μπορεί να τα 

χειρίζεται προσωπικό μη ειδικευμένο στην πληροφορική. Γι’ αυτό το λόγο επίσης οι εφαρμογές για 

διάφορες θέσεις εργασίας πάνω στο δίκτυο θα πρέπει να αναπτυχθούν σε εύχρηστο γραφικό 

περιβάλλον εργασίας κάνοντας εκτενή χρήση όλων των γραφικών δυνατοτήτων που αυτό παρέχει 

επίσης παράθυρα, χρήση του ποντικιού κλπ.  

Ο χρήστης θα πρέπει να οδηγείται μέσω σαφών πινάκων επιλογών (menus και sub-menus) επίσης 

επί μέρους λειτουργίες του συστήματος, χωρίς να απαιτείται η από μέρους του απομνημόνευση 

κωδικών προγραμμάτων ή εντολών του λειτουργικού συστήματος. Η δόμηση επίσης βάσης 

δεδομένων, ο καθορισμός των διαφόρων παραμέτρων, η καταχώρηση των πληροφοριών, ο 

συσχετισμός μεγεθών, η αλλαγή τιμών και γενικά η όλη διαχείριση του συστήματος θα γίνεται 

μέσω σαφών διαλογικών προγραμμάτων στην ελληνική γλώσσα χωρίς να απαιτείται η χρήση 

εντολών σε επίπεδο γλώσσας μηχανής. Βασική αρχή κατά την ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής 

είναι η αποφυγή, σταθερών τιμών μεγεθών στον πηγαίο κώδικα, ειδικά για τα μεγέθη λειτουργικής 

σημασίας. Αντί των σταθερών πρέπει να προβλεφθεί η ανάγνωση των τιμών από αρχεία, ώστε το 

σύστημα να καταστεί ευπροσάρμοστο και ευέλικτο ανάλογα με επίσης απαιτήσεις επίσης 

εφαρμογής και την αποκτώμενη εμπειρία. 

Οι γραφικές οθόνες του συστήματος πρέπει να είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν 

την απαιτούμενη πληροφορία για το κάθε φορά ελεγχόμενο στοιχείο ή επιστασία και να δίνουν τη 

δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη πλοήγηση σε επίσης οθόνες του συστήματος. Στο πάνω μέρος 

της οθόνης θα υπάρχουν μπουτόν για βασικούς χειρισμούς ή επιλογή άλλου σταθμού και πεδία 
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ενδείξεων επίσης τελευταίας βλάβης του συστήματος, ενώ οι σημαντικότεροι συναγερμοί του 

συστήματος θα υπάρχει η δυνατότητα να αναδυθούν με τη χρήση pop up windows. 

Σε μία γραφική οθόνη θα μπορούν να απεικονιστούν δεδομένα σε παράθυρα συμβάντων ή πεδία 

τιμών που θα έχουν να κάνουν με: 

� Τον τρόπο λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

� Τις ψηφιακές ή/και αναλογικές τιμές οργάνων μέτρησης 

� Την ύπαρξη επικοινωνίας ή όχι με τον τοπικό σταθμό 

� Το status λειτουργίας του διασυνδεδεμένου εξοπλισμού (π.χ. αντλίες) 

� Τις βλάβες χαμηλής ή υψηλής προτεραιότητας 

� Όρια κρίσιμων μεγεθών του σταθμού  

� Λοιπές πληροφορίες για το συγκεκριμένο σταθμό(όπως πχ ποιότητα) 

Για την απεικόνιση των διαφόρων στοιχείων του συστήματος στη γραφική οθόνη θα 

χρησιμοποιηθούν διάφορα έγχρωμα σύμβολα. Η αλλαγή χρώματος των συμβόλων θα υποδηλώνει 

την κατάσταση λειτουργίας του αντίστοιχου στοιχείου συστήματος. Τα στοιχεία που θα συνδεθούν 

μελλοντικά στο σύστημα θα παρουσιάζονται στην οθόνη ως ανενεργά και όλα με τον ίδιο 

χρωματισμό, ο οποίος θα μπορεί να αλλάξει με εύκολο και κατανοητό τρόπο. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι η επιλογή χρωμάτων θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την Υπηρεσία ώστε να 

χρησιμοποιηθούν οι χρωματισμοί στοιχείων που κρίνονται πιο λειτουργικοί. Ακολούθως 

αναφέρεται επίσης προτεινόμενος χρωματικός κώδικας, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 

βάση για την ανάπτυξη επίσης πληρέστερου χρωματικού κώδικα: 

Γκρι: Η περιοχή είναι διαθέσιμη στο σύστημα για να χρησιμοποιηθεί 

Πράσινο: Ο σταθμός ή το στοιχείο λειτουργεί ομαλά και δεν έχει κανένα συναγερμό. 

Κόκκινο: Υπάρχει συναγερμός υψηλής προτεραιότητας στο σταθμό που εμφανίζεται στην περιοχή, 

ή τιμή εκτός ορίων 

Κίτρινο: Υπάρχει συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας στον τοπικό σταθμό 

Μοβ ανοιχτό : Διακοπή επικοινωνίας 

Μπλε: Ο σταθμός ή το στοιχείο είναι σε κατάσταση τηλεχειρισμού και δεν έχει κανένα συναγερμό. 

Άσπρο: Ο συναγερμός δεν έχει αναγνωρισθεί 

Μαύρο: Ο συναγερμός έχει αναγνωρισθεί από τον χρήστη 

 

Θα δημιουργηθεί μία κύρια εισαγωγική οθόνη, στην οποία θα απεικονίζονται πάνω στο χάρτη του 

Δήμου οι θέσεις και ονομασίες των τοπικών σταθμών και των υδρομέτρων. Η οθόνη αυτή θα είναι 

χωρισμένη σε ζώνες ελέγχου ύδρευσης, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο από την 

υπηρεσία. 
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Ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει από την εισαγωγική οθόνη την κατάσταση λειτουργίας των ΤΣΕ, 

ανάλογα με το χρωματισμό του ΤΣΕ. Σε ομαλή λειτουργία όλων των τοπικών σταθμών, αυτοί θα 

είναι χρωματισμένοι με π.χ. πράσινο χρώμα – αν αυτό έχει επιλεγεί για τη σήμανση της κανονικής 

λειτουργίας. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια δυσλειτουργία υψηλής προτεραιότητας σε ένα 

στοιχείο κάποιου τοπικού σταθμού π.χ. βλάβη κάποιας αντλίας, διακοπή ΔΕΗ κ.λπ., ο αντίστοιχος 

τοπικός σταθμός θα εμφανίζεται στο παράθυρο των συναγερμών με π.χ. κόκκινο χρώμα-αν αυτό 

έχει επιλεγεί για τη σήμανση των συναγερμών υψηλής προτεραιότητας- ενώ ταυτόχρονα θα 

χρωματίζεται με κόκκινο χρώμα ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός στην εισαγωγική οθόνη 

παρουσίασης όλου του συστήματος. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια δυσλειτουργία χαμηλής 

προτεραιότητας σε ένα στοιχείο κάποιου τοπικού σταθμού π.χ. είσοδος στο χώρο, ο αντίστοιχος 

τοπικός σταθμός θα εμφανίζεται στο παράθυρο των συναγερμών με π.χ. κίτρινο χρώμα-αν αυτό 

έχει επιλεγεί για τη σήμανση των συναγερμών χαμηλής προτεραιότητας- ενώ ταυτόχρονα θα 

χρωματίζεται με κίτρινο χρώμα ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός στην εισαγωγική οθόνη 

παρουσίασης όλου του συστήματος. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη επικοινωνίας κάποιου 

τοπικού σταθμού με τον ΚΣΕ, ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός θα εμφανίζεται στο παράθυρο των 

συναγερμών με π.χ. μοβ χρώμα-αν αυτό έχει επιλεγεί για τη σήμανση των συναγερμών βλάβης 

επικοινωνίας- ενώ ταυτόχρονα θα χρωματίζεται με μοβ χρώμα ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός στην 

εισαγωγική οθόνη παρουσίασης όλου του συστήματος. Ο χρήστης με απλή χρήση του mouse, 

τοποθετώντας το στον αντίστοιχο τοπικό σταθμό, θα μπορεί να “μπει“ στον τοπικό σταθμό οπότε 

θα ανοίξει αυτόματα το παράθυρο ψηφιακών και αναλογικών τιμών και –αν επιθυμεί- το γενικό 

σχέδιο του σταθμού ώστε να εντοπίσει που ακριβώς εμφανίστηκε πρόβλημα. 

Ο χρήστης θα έχει ακόμα τη δυνατότητα να επιλέξει ζώνη ελέγχου και να μεταβεί σε οθόνη που θα 

απεικονίζονται μόνο οι τοπικοί σταθμοί της συγκεκριμένης ζώνης. Σε αυτή την οθόνη θα υπάρχει η 

δυνατότητα να δίνονται κάποιες περισσότερες πληροφορίες για τους ΤΣΕ, όπως το τοπωνύμιο, η 

λειτουργική διασύνδεση των ΤΣΕ και κρίσιμα μεγέθη. Από αυτή την οθόνη ο χρήστης θα μπορεί με 

τη χρήση του mouse να επιλέξει τις επί μέρους ΤΣΕ και να εισαχθεί στην κυρίως οθόνη κάθε ΤΣΕ. 

Στην οθόνη κάθε ΤΣΕ θα φαίνεται ο εγκατεστημένος και διασυνδεδεμένος με το PLC εξοπλισμός, η 

κατάσταση λειτουργίας, τα μετρούμενα μεγέθη (ροές, πιέσεις, ποιοτικά μεγέθη) και θα δίνεται η 

δυνατότητα για χειρισμούς με χρήση κατάλληλων μπουτόν, όπως για παράδειγμα εκκίνηση 

αντλίας. Τα επί μέρους μεγέθη κάθε εξοπλισμού και τα μενού χειρισμού του θα μπορούν να 

αναδύονται επί της οθόνης με τη χρήση pop up windows, ώστε η οθόνη να είναι λειτουργική και 

εύχρηστη. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα κάνοντας κλικ σε αντίστοιχα μπουτόν να επιλέξει την 

αναπαράσταση των μετρούμενων μεγεθών σε γραφήματα, επιλέγοντας και το χρονικό διάστημα 

απεικόνισης, οπότε θα γίνει χρήση των ιστορικών στοιχείων. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές σε 
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παραμέτρους θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, που θα κάνει χρήση κωδικών 

πρόσβασης και ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης θα του επιτρέπεται ή όχι η επέμβαση στα 

αντίστοιχα πεδία. 

10.3.4 Λογισμικό SCADA 

Το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού θα διαθέτει λογισμικό, το οποίο θα είναι ικανό να 

καλύψει τις ανάγκες των διασυνδεδεμένων ΤΣΕ και υδρομέτρων της παρούσας μελέτης, αλλά και 

να επεκταθεί εύκολα και χωρίς ιδιαίτερες δαπάνες για να καλύψει νέους σταθμούς. Το λογισμικό 

αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό με την τεχνολογία των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών 

στους απομακρυσμένους τοπικούς σταθμούς και με το PLC διαχείρισης επικοινωνιών στον ΚΣΕ. Θα 

υποστηρίζει την ανάπτυξη πλήρους ιεραρχικής δομής δικτύων τα οποία μπορούν να 

περιλαμβάνουν τερματικούς σταθμούς, κόμβους και κέντρα ελέγχου. Για την μετάδοση 

πληροφοριών μεταξύ ανεξάρτητων συσκευών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβατικά δίκτυα 

WAN, όπως μισθωμένες γραμμές, ασύρματα και dial up δίκτυα, όπως και IP based δίκτυα WAN σαν 

τα DSL, GPRS, Internet κ.α. Θα μπορούν δε να συνδυαστούν διάφοροι τύποι WAN και να 

εξυπηρετηθούν διαφορετικές τοπολογίες δικτύων, point to point, line και κόμβων, ενώ θα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και υβριδικές δομές των βασικών αυτών τύπων. Σε ένα τέτοιο σύστημα ένας 

σταθμός θα μπορεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας δύο ξεχωριστές διαδρομές για να υπάρχει 

εφεδρεία στις επικοινωνίες. Οι διαδρομές αυτές μπορεί να είναι του ίδιου ή διαφορετικού τύπου, 

για παράδειγμα μισθωμένη γραμμή με τηλεφωνικό δίκτυο ISDN ή με GPRS. 

Στους τοπικούς σταθμούς το λογισμικό τηλεχειρισμού επιτρέπει την μετάδοση δεδομένων 

λειτουργίας μεταξύ των PLC των σταθμών και μεταξύ PLC και ΚΣΕ στην περίπτωση που προκύπτουν 

αλλαγές (in the event of changes). Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και σωστή καταχώρηση 

των δεδομένων λειτουργίας στη βάση δεδομένων του ΚΣΕ, όλα τα μπλοκ δεδομένων θα πρέπει να 

ορίζονται με την ακριβή ώρα κατά τη δημιουργία τους, οπότε είναι αναγκαίο το όλο σύστημα να 

είναι απόλυτα συγχρονισμένο με την ίδια ώρα. Κρίνεται, επίσης, απαραίτητο το σύστημα να 

διαθέτει ικανή μνήμη για την αποθήκευση τουλάχιστον 56.000 μηνυμάτων δεδομένων, ώστε να μη 

χαθεί πληροφορία στην περίπτωση που προκύψει κάποιο σφάλμα σύνδεσης. 

Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα απομακρυσμένου 

προγραμματισμού και επεξεργασίας διαγνωστικών μηνυμάτων μέσω του ίδιου του δικτύου 

τηλεχειρισμού, χωρίς να διακόπτεται η ομαλή μετάδοση δεδομένων λειτουργίας. Το σύστημα θα 

μπορεί να διαχωρίζει τη μεταδιδόμενη πληροφορία ανάλογα με το βαθμό προτεραιότητας. Έτσι, 

πληροφορία χαμηλής προτεραιότητας θα μπορεί να συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερα μπλοκ 

μετάδοσης και να μεταδίδεται όταν αυτό φτάσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή σε ορισμένα χρονικά 

διαστήματα. Αυτό οδηγεί σε εξοικονόμηση κόστους, αφού ανταλλάσσονται λιγότερες πληροφορίες 
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αναγνώρισης και επιβεβαίωσης αποστολής. Πληροφορία υψηλής προτεραιότητας μπορεί να 

ρυθμιστεί να μεταδίδεται άμεσα. 

10.3.5 Λογισμικό Διαχείρισης Ενέργειας 

Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα πρέπει να εγκατασταθεί ειδικό λογισμικό Βέλτιστης Διαχείρισης 

της ενέργειας που καταναλώνουν οι αντλίες του δικτύου ύδρευσης . 

Το λογισμικό αυτό θα δίνει την δυνατότητα στον χειριστή του ΚΣΕ να διαχειρίζεται το 

χρονοπρόγραμμα λειτουργίας των αντλιών των δικτύων. Οι βασικές λειτουργίες του Λογισμικού 

Διαχείρισης Ενέργειας είναι οι εξής: 

α) Θα προτείνει στον χειριστή το βέλτιστο χρονοπρόγραμμα λειτουργίας κάθε αντλίας βάσει των 

εξής καθολικών παραμέτρων: 

α1.Τα απαιτούμενα υδατικά αποθέματα στις δεξαμενές ύδρευσης ανάλογα με την εποχική ζήτηση. 

α2.Των παραμέτρων τιμολογίου της ΔΕΗ ανά αντλιοστάσιο ως αναλύεται κατωτέρω. 

α3.Την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού του δικτύου (π.χ. μη διαθέσιμη αντλία λόγω συντήρησης 

κλπ). 

β)Παρουσίαση υπό μορφή πινάκων και έγχρωμων γραφημάτων/ διαγραμμάτων όλων των 

μετρούμενων ή παραγόμενων μεγεθών των αντλιών (π.χ. ηλεκτρική κατανάλωση 

αντλίας/αντλιοστασίου συγκεκριμένη χρονική περίοδο) και ανάλογα με την κατάσταση των 

παραμέτρων τιμολογίου της ΔΕΗ(βλέπε κατωτέρω), π.χ. η απορροφούμενη ισχύς αντλητικού 

συγκροτήματος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για το χρονικό διάστημα Ζήτησης Αιχμής. 

γ)Μέσω απλούστατων χειρισμών ο χειριστής θα μεταφέρει από τον ΚΣΕ τις παραμέτρους 

λειτουργίας στους αντίστοιχους ΤΣΕ (π.χ. Χρονοπρόγραμμα λειτουργίας κλπ). 

Το λογισμικό διαχείρισης ενέργειας θα δέχεται (τουλάχιστον) τις εξής παραμέτρους εισόδου: 

1.Στάθμες εκκίνησης/στάσης των αντλιών του αντλιοστασίου της δεξαμενής κατάθλιψης ή της 

δεξαμενής τύπου «Συλλέκτη» άλλου ΤΣΕ. 

2.Επιθυμητές στάθμες δεξαμενών, βάσει της εποχιακής ζήτησης, στο δίκτυο ύδρευσης στην χρονική 

περίοδο ελάχιστης κατανάλωσης ημέρας (π.χ. μεταξύ 02:00 έως 05:00 πμ). 

3.Χαρακτηριστικά αντλιών (π.χ. ισχύς κλπ). 

4.Κατανάλωση ισχύος και ενέργειας αντλιών/αντλιοστασίων 

5.Στοιχεία εγκατάστασης Τιμολογίου Μ.Τ. (Μέσης Τάσης): 

• Συμφωνηθείσα Ισχύς 

• Εγκατεστημένη Ισχύς 

• Ζήτηση ημέρας 

• Ζήτηση αιχμής 

• Ω.Χ.Β. 
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• Ω.Χ.Β.Α. 

• Συντελεστής κλίμακας 

• Εφαπτόμενη (Ω.Χ.Β.Α./Ω.Χ.Β.) 

• Συντελεστής ισχύος συνημιτονικός 

• Συντελεστής Αναλογικής Χρέωσης 

• Συντελεστής αναγωγής κατανάλωσης 

• Συντελεστής προσαρμογής 

• Χρεωστέα μέγιστη ζήτηση 

• Συντελεστής χρησιμοποίησης 

• Ποσοστό έκπτωσης 

• ΚΩΔ. Τιμολογίου (Β1 ή Β2) 

• Χρέωση ΚΛ.1 και ΚΛ.2 

• ΠΑΓΙΑ Χρέωση 

Οι παράμετροι εξόδου θα είναι οι ακόλουθοι: 

• Σήμανση συναγερμού σε περίπτωση υπέρβασης ορίων κατανάλωσης (π.χ. Υπέρβαση 

συμφωνημένου Συνημιτονικού Συντελεστή ισχύος, κλπ) 

• Χρονοπρόγραμμα λειτουργίας αντλιών βάσει των επιθυμητών παραμέτρων εισόδου. Το 

πρόγραμμα αυτό θα εξετασθεί μόνο για τα αντλιοστάσια. 

10.3.6 Λογισμικό Προσομοίωσης Υδραυλικού Δικτύου 

Η βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου με ένα ορθολογικότερο σύστημα καθιστά αναγκαία την 

κατάρτιση ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης 

και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών.  

Αντικείμενο της μελέτης 

 Εφαρμογές προσαρμοσμένων μοντέλων: Αξιολόγηση σεναρίων τροφοδοσίας και προσθήκη 

διεπιφάνειας για τη διασύνδεση δεδομένων των υδραυλικών μοντέλων και του συστήματος SCADA. 

Ετοιμασία στρατηγικού μοντέλου που περιλαμβάνει το τροφοδοτικό δίκτυο (εξωτερικά 

υδραγωγεία, αντλιοστάσια, δεξαμενές) με σκοπό την βελτίωση της κατανομής των πιέσεων σε όλη 

την έκταση του δικτύου, την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, την αποφυγή των 

ασυνεχειών λειτουργίας που καταπονούν το δίκτυο και προκαλούν επιδείνωση των διαρροών και 

τέλος τον καλύτερο προγραμματισμό λειτουργίας του όλου συστήματος μέσω της απεικόνισης / 

προσομοίωσης που προσφέρει το στρατηγικό μοντέλο. 

Στρατηγικό μοντέλο εξωτερικού δικτύου 

Το στρατηγικό μοντέλο διαχείρισης του συστήματος ύδρευσης του Δήμου αποτελεί την 

ολοκληρωμένη διερεύνηση της λειτουργίας του συστήματος και περιλαμβάνει το εξωτερικό 
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υδραγωγείο δηλαδή γεωτρήσεις, κεντρικό αντλιοστάσιο, καταθλιπτικούς αγωγούς και δεξαμενές 

μέχρι την έξοδό τους. 

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει με ακρίβεια την προσομοίωση των στοιχείων του εξωτερικού 

υδραγωγείου δηλαδή των αντλητικών συγκροτημάτων (χαρακτηριστικές αντλιών, παροχή, 

μανομετρικό κ.λπ.), των χαρακτηριστικών των αγωγών (διάμετρος, υλικό, μήκος, ηλικία, διαδρομή), 

των δεξαμενών με τις συνδεσμολογίες των αγωγών και τις δικλείδες και μετρητές παροχής. Ο 

Δήμος θα πρέπει να ενημερώσει τον Ανάδοχο για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου, για τις 

διάφορες συνθήκες ζήτησης και να παραδώσει στον Ανάδοχο τα διαθέσιμα δεδομένα για τις 

στάθμες των δεξαμενών, τη λειτουργία των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων, επίπεδα πιέσεων, 

υψόμετρα, τους αγωγούς τροφοδοσίας των δεξαμενών και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνεται ότι 

θα συμβάλλει στη κατανόηση και ακριβέστερη προσομοίωση της λειτουργίας του εξωτερικού 

δικτύου.  

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, θα είναι από τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα και θα εγκριθεί από τον Δήμο. 

Η επαλήθευση του μοντέλου θα γίνει σύμφωνα με πρόταση του Συμβούλου που θα εγκριθεί από 

τον Δήμο. Γενικά όμως η ακρίβεια του μοντέλου θα ελεγχθεί με την μέτρηση παροχών και πιέσεων 

σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου που θα προταθούν από τον Ανάδοχο. 

Η κατάρτιση στρατηγικού μοντέλου θα έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της υφιστάμενης λειτουργίας 

του υδραγωγείου με βάση τα επίπεδα των παρεχομένων υπηρεσιών που έχει ως στόχο ο Δήμος , με 

κύρια τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον αυτοματισμό της λειτουργίας του 

βασικού σκελετού του συστήματος υδροδότησης και τη διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου 

πιέσεων στο σύνολο του υδρευτικού συστήματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα 

αποτελέσουν τη βάση για την πρόταση λειτουργικών επεμβάσεων και τεχνικό-οικονομικά εφικτών 

λύσεων. 

Λεπτομερές μοντέλο δικτύου ύδρευσης  

Ο Δήμος  θα ενημερώσει τον Ανάδοχο για τον τρόπο λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου, από τις 

δεξαμενές και μετά, για τις διάφορες συνθήκες ζήτησης και θα παραδώσει τα διαθέσιμα γραπτά 

δεδομένα για τις στάθμες των δεξαμενών, την λειτουργία των αντλιοστασίων των δεξαμενών, τα 

επίπεδα πιέσεων, υψόμετρα, το πλήρες αρχείο των καταναλωτών και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

κρίνεται ότι θα συμβάλλει στην ακριβέστερη περιγραφή και προσομοίωση της λειτουργίας του 

εσωτερικού δικτύου. 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει την προσομοίωση των στοιχείων και των υδραυλικών παραμέτρων του 

εσωτερικού δικτύου. Οι παροχές των κόμβων του μοντέλου θα βασιστούν στα στοιχεία 
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καταμέτρησης του υπάρχοντος αρχείου καταναλωτών του Δήμου και όχι σε προσεγγιστικές 

μεθόδους. 

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, θα είναι το ίδιο με το 

λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για το στρατηγικό μοντέλο και θα είναι ένα από τα διεθνώς 

εφαρμοζόμενα και θα εγκριθεί από τον Δήμο. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη σχετικά με την μέτρηση παροχών των 

αγωγών. 

Η επιλογή και η πυκνότητα των κομβικών σημείων θα γίνει από κοινού με τον Δήμο  με βάση τη 

διεθνή εμπειρία. Σε κομβικά σημεία και σε κύριες διατάξεις του δικτύου όπου έχουν οριστεί τα 

υψόμετρα, θα γίνει καταγραφή των πιέσεων με κατάλληλα καταγραφικά που θα προμηθεύσει ο 

Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα παρέχει την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στη χρήση των 

διατάξεων αυτών. 

Γενικά όμως, η ακρίβεια του μοντέλου θα ελεγχθεί με την σύγκριση δεδομένων παροχών και 

πιέσεων για επιλεγμένα σημεία που θα προταθούν από τον Ανάδοχο. Ο έλεγχος της ακρίβειας 

προσομοίωσης θα γίνει για διάφορες συνθήκες κατανάλωσης και ενδεχομένως με σκόπιμες 

μεταβολές της κανονικής λειτουργίας του δικτύου (π.χ. άνοιγμα οριακών δικλείδων, άνοιγμα 

πυροσβεστικών κρουνών κ.λπ.). 

Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι επιμέρους εργασίες που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ο 

Ανάδοχος, που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό του μοντέλου και των ζωνών στις νέες 

συνθήκες. 

Ενημέρωση νέων διασυνδέσεων 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί στο δίκτυο σημαντικές αλλαγές, καθώς και προσθήκη 

ή κατάργηση διασυνδέσεων τις οποίες ο Δήμος  πρέπει να καταγράψει και ο Ανάδοχος να εντάξει 

στο μοντέλο για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του υδραυλικού μοντέλου. 

Ενημέρωση δεδομένων κατανάλωσης και τιμολόγησης 

Ο Δήμος  θα επικαιροποιήσει και θα παραδώσει στον Ανάδοχο βάση δεδομένων κατανάλωσης 

ενημερωμένη με τα στοιχεία νέων καταναλωτών για την επαλήθευση του νέου υδραυλικού 

μοντέλου. Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον Δήμο θα προβεί στον επαναπροσδιορισμό των 

ειδικών, δημόσιων και δημοτικών καταναλωτών και το σύστημα τιμολόγησής τους ώστε να είναι 

εφικτός ο υπολογισμός της συνολικής ποσότητας του νερού που καταναλώνεται και της ποσότητας 

που τιμολογείται. Η αξιοπιστία των δεδομένων κατανάλωσης καθορίζει και την αξιοπιστία του 

υδραυλικού μοντέλου. 

Σχεδιασμός Μετρήσεων πεδίου και χωρισμός σε νέες ζώνες   (υπομοντέλα) 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  Σελίδα 50 από 130 

 

Οι νέες συνθήκες του συστήματος διανομής συνεπάγονται τον επανασχεδιασμό των υπομοντέλων 

και τη δημιουργία νέων ζωνών έλεγχου διαρροών από τον Ανάδοχο. Η επαλήθευση του μοντέλου 

πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε οι θέσεις τοποθέτησης του εξοπλισμού να είναι 

εκμεταλλεύσιμες και στον τελικό χωρισμό των ζωνών. Θα σχεδιαστούν υπομοντέλα των οποίων τα 

όρια θα οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του μοντέλου έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες τροφοδοσίας αλλά και να επαληθεύονται εύκολα. 

 

11 Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση 

11.1 Εκπαίδευση 

Ο προμηθευτής θα συντάξει και παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου πλήρες και 

λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας διάρκειας τουλάχιστον 30 

ωρών και θα γίνει παράλληλα με την θέση σε λειτουργία. Η εκπαίδευση θα αφορά στον 

συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται 

να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης / 

συντήρησης με τίμημα που θα καθορισθεί με ιδιαίτερη συμφωνία.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως του 

συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χειριστική εκπαίδευση, προληπτική συντήρηση, συμπτωματολογία 

και άρση βλαβών σε συνδυασμό με το σύστημα προγραμματισμένης συντήρησης (P.M.S.), την 

σχετική βιβλιογραφία των συσκευών στις οποίες εκτελείται η εκπαίδευση και τα υπό προμήθεια 

όργανα δοκιμών/ μετρήσεων και ανταλλακτικά, για το κυρίως υπό προμήθεια υλικό του έργου της 

παρούσας. 

Το σύνολο της παραπάνω εκπαίδευσης θα παρακολουθήσει και ένας εκπρόσωπος μηχανικός της 

Υπηρεσίας, ο οποίος θα συντονίζει και την καλή εκτέλεση και τήρηση του προγράμματος της 

εκπαίδευσης και θα αναλάβει στην συνέχεια σαν υπεύθυνος επικεφαλής τεχνικός της 

εγκαταστάσεως. 

Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα είναι κατ’ ελάχιστο το εξής : 

α) Για τους χρήστες του συστήματος (2 άτομα) 

Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλα τα θέματα λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και των 

τοπικών σταθμών. Η λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων θα καλύπτεται σε ικανοποιητικό 

βάθος για να επιτρέπει την κανονική και ομαλή θέση σε λειτουργία και κλείσιμο του συστήματος, 

τη χειροκίνητη αρχειοθέτηση των αρχείων και αρχείων αποθήκευσης. 

β) Για το προσωπικό συντήρησης (2 άτομα) 
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Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη διάγνωση, την αντικατάσταση και τη διαδικασία επισκευών 

στους ΤΣΕ και στον επικοινωνιακό εξοπλισμό. 

γ) Για τους προγραμματιστές/μηχανικούς συστημάτων (2 άτομα). 

Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλες τις ευκολίες επαναδιάταξης του συστήματος των υπολογιστών 

(βάση δεδομένων και δόμηση οθόνης), προωθημένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, γλώσσα ελέγχου 

διαδικασιών, εφαρμοσμένα προγράμματα υψηλού επιπέδου και διασύνδεσή τους με τη βάση 

δεδομένων, τοπικούς προγραμματισμούς στους ΤΣΕ κ.λ.π. 

Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται : 

i. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια 

ii. Αριθμός ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Εργοδηγοί- Υπομηχανικοί- Μηχανικοί) που 

απαιτείται να εκπαιδευτούν 

iii. Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα 

iv. Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη λειτουργία του 

συγκεκριμένου συστήματος (πρακτική) 

v. Αλλά στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού. 

Θα πρέπει να προσφερθεί επίσης στο Δήμο έκθεση με τα τελικά συμπεράσματα που θα αφορούν 

στο συνολικό αποτέλεσμα της παρασχεθείσας εκπαίδευσης, τις επιδόσεις των εκπαιδευθέντων και 

τις γενικότερες προτάσεις των εκπαιδευτών. 

11.2 Τεκμηρίωση 

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει τον Δήμο με εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης. Τα εγχειρίδια 

θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές σε έντυπα η ηλεκτρονική μορφή στα Ελληνικά. Σε 

περίπτωση που υπάρχουν από τους προμηθευτές των εξοπλισμών ειδικές φόρμες για την εισαγωγή 

των παραμέτρων στις συσκευές, τότε αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τη συγγραφή της 

τεκμηρίωσης. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας διαχείρισης των συσκευών διεργασιών πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν επίσης για το σκοπό αυτό. Αν η παραμετροποίηση γίνεται με τη χρήση ειδικού 

λογισμικού, τότε το αντίστοιχο μέσο αποθήκευσης του λογισμικού αυτού πρέπει να συμπεριληφθεί 

στην τεκμηρίωση. 

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου, ο κατασκευαστής πρέπει να προμηθεύσει στην υπηρεσία τα 

ακόλουθα σχέδια και έγγραφα προς έλεγχο και για χρονική περίοδο που θα οριστεί. 

� Σχέδια με διαστάσεις των μερών της προμήθειας, όπως πίνακες ελέγχου και αυτοματισμού, 

χειριστήρια κτλ. 

� Μονογραμμικά διαγράμματα για όλους τους πίνακες σύμφωνα με DIN EN 61346, γραφικά 

σύμβολα σύμφωνα DIN EN 60617. 

� Λίστα καλωδίων με τύπους, διατομές και κλώνους 
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� Σχέδια επιθεώρησης με διαστάσεις 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης τα σχέδια, που θα είναι επικαιροποιημένα 

σύμφωνα με την τελευταία έκδοση, θα παραδοθούν ως σχέδια «ως κατασκευασθεί». 

12 ΓΕΝΙΚΑ 

Όλα τα σημεία των προδιαγραφών είναι απαραίτητα, σε οποιοδήποτε σημείο δεν συμφωνούν οι 

προμηθευτές ή δεν αναφέρονται με σαφήνεια κατά την κρίση της Υπηρεσίας μας θα αξιολογούνται 

ανάλογα με τη βαρύτητα των προδιαγραφών που δεν εκπληρώνουν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν βασίζονται στις προδιαγραφές εξοπλισμού 

διεθνών κατασκευαστών αντίστοιχου εξοπλισμού. Είναι προφανές ότι μη ουσιώδεις 

διαφοροποιήσεις είναι αποδεκτές για τον μη αποκλεισμό από την Υπηρεσία εξοπλισμού 

ισοδύναμων τεχνικών προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις λειτουργικές απαιτήσεις των υπό 

προμήθεια ειδών. 

12.1 Συστήματα Αυτοματισμού – Γενικές Αρχές 

Είναι απόλυτα αναγκαίο τα συστήματα αυτοματισμού να μπορούν να προσαρμοστούν στις 

απαιτήσεις του έργου. Τα συστήματα αυτά πρέπει να διαθέτουν εύχρηστα και φιλικά εργαλεία 

ανάπτυξης και παραμετροποίησης. Η σχεδίασή τους πρέπει να γίνει με γνώμονα την εξοικονόμηση 

χώρου, η δικτύωσή τους να είναι ευέλικτη, να συνδέονται εύκολα με συστήματα ελέγχου και να 

διαθέτουν CPU με γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης και εσωτερική μνήμη. 

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση όσο το δυνατό λιγότερων διαφορετικών τύπων CPU με την 

προϋπόθεση να εξυπηρετούνται επαρκώς οι ανάγκες. 

12.2 Τεχνικοί Κανονισμοί 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας βρίσκουν εφαρμογή οι ακόλουθοι κανονισμοί: 

• Οι γενικοί τεχνικοί κανονισμοί, οδηγίες και κανόνες κατά DIN, VDE, VDI, DVGW και οδηγίες 

TUV για εγκαταστάσεις σε νερά και λύματα, DIN 18306, DIN 18379, DIN18380, DIN 18381, 

DIN 18382, DIN 18421 

• Ο γενικός κανονισμός διαχείρισης της αρχής υδάτινων πόρων 

• Οι κανονισμοί και οδηγίες της ΔΕΗ ως παρόχου ηλεκτρικής τροφοδοσίας σχετικά με τις 

εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

• Οι τεχνικοί κανονισμοί της ανεξάρτητης αρχής τηλεπικοινωνιών 

• Κανονισμοί πυρασφάλειας 

• Οι προδιαγραφές που παρατίθενται στα τεύχη δημοπράτησης 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και να επισημάνει 

γραπτώς τις όποιες αλλαγές απαιτούνται ώστε να επιτευχθούν οι αναγκαίες λειτουργίες του 

συστήματος, καθώς και να δηλώσει τα αντίστοιχα κόστη κατά την προσφορά του. 

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν κατάλληλα σε συμφωνία με τα κείμενα των προδιαγραφών 

και τους κανονισμούς του εμπορίου και της τεχνολογίας καθώς και τις τέχνες και επιστήμες. Στις 

προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι συνυπολογισμένα όλα τα κόστη υπηρεσιών, προμήθειας και 

λοιπών εργασιών που είναι μέρος της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, 

εξαιρουμένων λειτουργικών δαπανών που δε σχετίζονται με την εγκατάσταση. Επίσης, πρέπει να 
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είναι συνυπολογισμένα τα κόστη για όλα τα επί μέρους υλικά, τα οποία είναι αναγκαία για την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού και την παράδοσή του ως έτοιμου για λειτουργία. 

Για τις περιπτώσεις στις οποίες ορίζεται από τις προδιαγραφές ότι μπορεί να προσφερθεί υλικό 

ισοδύναμο με αυτό που περιγράφεται, ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 

σχετικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει το ισοδύναμο του εξοπλισμού. Αν κάπου δεν ορίζεται 

η χρήση του ισοδύναμου, αυτό σημαίνει ότι μόνο το ζητούμενο υλικό πρέπει να προσφερθεί, αφού 

ο κύριος του έργου δεν μπορεί να δεχτεί εναλλακτικές λύσεις λόγω δεδομένων τυποποίησης. Για τις 

περιπτώσεις αυτές η προσφορά εναλλακτικών λύσεων σημαίνει τον αυτόματο αποκλεισμό του 

διαγωνιζόμενου από τη διαδικασία. 

12.3 Κανονισμοί Υλικών 

Στις εγκαταστάσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο υλικά βιομηχανικών προδιαγραφών. Σε 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές εκδόσεις για τα ίδια υλικά και 

συσκευές που ζητούνται από τα κείμενα των προδιαγραφών. 

Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται είναι ανάγκη να πιστοποιείται με δήλωση του 

κατασκευαστή ή κάποιο πιο ειδικό τύπο εγγράφου , αν απαιτείται από τη διακήρυξη ή αν αυτό 

ζητηθεί. 

Ειδικά όταν χρησιμοποιούνται κινητήρες χαμηλής τάσης στο εύρος ισχύος 1,1kW-90kW, τότε να 

διασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν κινητήρες εξοικονόμησης ενέργειας κατά την ευρωπαϊκή 

κατηγοριοποίηση. Οι διπολικοί και τετραπολικοί κινητήρες πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με 

EU/CEMEP με την κατηγοριοποίηση επάρκειας IE3 (υψηλή επάρκεια). 

12.4 Λοιποί Κανονισμοί Εκτέλεσης Ηλεκτρολογικών Εργασιών 

Τα ακόλουθα πρότυπα, οδηγίες και κανονισμοί, σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοσή τους, πρέπει να 

βρίσκουν εφαρμογή: 

• VDE 0100 για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές τάσεις ως 

1000V 

• VDE 0101 για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές τάσεις άνω των 

1000V 

• VDE 0105 για τη λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης 

• VDE 0108 για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης σε μέρη 

συνάθροισης ατόμων, αποθήκες και χώρους εργασίας 

• VDE 0125 περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά την κατασκευή κτιρίων 

• VDE 0165 για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε χώρους παραγωγής και 

επικίνδυνες περιοχές 

• VDE 0228 για τις μετρήσεις όταν συστήματα τηλεδιαχείρισης επηρεάζονται από τριφασικά 

συστήματα 

• VDE 0510 για τους συσσωρευτές και τα συστήματά τους 

• VDE 0800 για εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών 

• DIN 18382 για τα ηλεκτρικά καλώδια και γραμμές σε κτίρια 

• VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190 

• DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, για την προστασία από κεραυνούς 
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13 ΠΙΝΑΚΕΣ 

13.1 Ερμάριο Ισχύος 

Τα σχέδια, τα μονογραμμικά διαγράμματα, τα κυκλωματικά διαγράμματα και κάθε είδους γραφική 

αναπαράσταση θα πρέπει να παραδίδονται στην υπηρεσία για έλεγχο και επικύρωση πριν 

κατασκευαστούν οι πίνακες. 

Αν το μέγεθος των πινάκων διαφέρει από το μέγεθος που ορίζεται από τις προδιαγραφές, τότε θα 

πρέπει να ενημερωθεί η υπηρεσία εγκαίρως και να φαίνεται στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Πριν από την τελική παραγγελία των πινάκων η τοποθέτηση των επί μέρους εξαρτημάτων πρέπει να 

συζητηθεί με την τεχνική υπηρεσία και να γίνει όποια απαραίτητη προσαρμογή. 

Οι ακόλουθοι κανόνες πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή: 

• Ηλεκτρικός εξοπλισμός: DIN EN 60204-1 

• Ταξινόμηση καλωδίων στον πίνακα: DIN VDE 0660 T 500 

• Ταξινόμηση καλωδίων στη μονάδα: DIN VDE 0298 T 4 

• Ταξινόμηση καλωδίων στο μηχάνημα: DIN EN 60104 T 1 

• Ταξινόμηση μπαρών χαλκού: DIN 43671 

• Κυκλώματα ελέγχου: πάντα γειωμένα στη μία άκρη, αλλιώς αποσυνδετήρας δύο ακίδων με 

έλεγχο σφάλματος γης 

• Κύκλωμα έκτακτης διακοπής (DIN 60204): σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατηγορίας 0/1/2 

Επιτρεπτές περιοχές για τη διευθέτηση ενεργοποιητών, περιλαμβάνει ασφάλειες και διακόπτες: 

σύμφωνα με DIN VDE 0660 T 500, DIN EN 60204 T 1, DIN VDE 0106 T 100 

Οι πίνακες ελέγχου και διανομής πρέπει να παραδίδονται έτοιμοι και καλωδιωμένοι μέχρι κλέμμας 

σύμφωνα με τον χρωματικό κώδικα VDE. Πρέπει, επίσης, να ληφθεί μέριμνα κατά την κατασκευή 

για τις συνθήκες μεταφοράς των πινάκων, ώστε να μην υπάρξει κάποια ζημιά λόγω 

κατασκευαστικής παράλειψης. Αν παρ’ όλ’ αυτά υπάρξει κάποια φθορά στο χρώμα, τότε αυτή θα 

αποκαθίσταται χωρίς επιπλέον δαπάνη. 

Στο εσωτερικό του πίνακα η καλωδίωση πραγματοποιείται με τη χρήση εύκαμπτων καλωδίων. Η 

απογύμνωση πραγματοποιείται θερμικά ή μηχανικά με τη χρήση ειδικού εργαλείου, ενώ η σύνδεση 

στον εξοπλισμό γίνεται με κατάλληλα συνδετήρια. Για τη σύνδεση περιφερειακών μονάδων πρέπει 

να χρησιμοποιούνται, για εξοικονόμηση χώρου, φίσες καλωδίων εργοστασιακά ελεγμένες και 

ακροδέκτες από τον κατασκευαστή του αυτοματισμού, ενώ οι διατομές των καλωδίων 

υπολογίζονται κατά VDE. 

Για τα κυκλώματα ελέγχου και μέτρησης η καλωδίωση γίνεται σε αντιστοιχία με την ασφάλεια 

(ελάχιστη διατομή 0,5 mm2). Για τα ηλεκτρονικά κυκλώματα η καλωδίωση συμμορφώνεται με τους 

τύπους που βασίζονται στα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (ελάχιστη διατομή 0,5 mm2). 

Οι γραμμές μέτρησης θωρακίζονται όπου αυτό είναι αναγκαίο. Η καλωδίωση των κυκλωμάτων 

ελέγχου, δεδομένων, μέτρησης και ηλεκτρονικών εισόδων-εξόδων ακολουθούν τον εξής χρωματικό 

κώδικα: 

• Καλώδιο ισχύος 230 V AC/ 400 V AC: μαύρο 

• PLC 230 V AC: κόκκινο 

• PLC 24 V DC: σκούρο μπλε 
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• Καλώδιο γείωσης: πράσινο/κίτρινο 

• Ουδέτερος: ανοιχτό μπλε 

• Εξωτερική τάση: πορτοκαλί 

• Γραμμή μέτρησης: άσπρο 

• Καλώδιο προστασίας: γκρι 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή αυτοματισμού, ειδικά στην 

περίπτωση σύνδεσης συστήματος μέτρησης στο οποίο εφαρμόζεται προστασία υπερτάσεων από 

κεραυνούς και λαμβάνονται μέτρα γείωσης. 

Γραμμές μετασχηματιστών έντασης καλωδιώνονται με διατομές 1 mm2 και χρησιμοποιούνται 

ακροδέκτες απομόνωσης. 

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να διατάσσεται κατάλληλα μέσα στον πίνακα και θα λαμβάνεται μέριμνα 

για εφεδρεία χώρου 20% για μελλοντικές επεκτάσεις, καθώς επίσης και για το PLC. 

Τα στοιχεία των ασφαλειών και οι διακόπτες πρέπει να καλύπτονται με ασφάλεια για προστασία 

επαφής. Το ίδιο ισχύει για τις μπάρες, μεταδότες ρεύματος κ.λπ., και εγκαταστάσεις στην πόρτα του 

πίνακα. 

Τα στοιχεία ελέγχου, όπως μπουτόν, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, οθόνες ενδείξεων και 

χειρισμών πρέπει να εγκαθίστανται στην πόρτα του πίνακα και να συνοδεύονται από πινακίδια με 

λεπτομερή περιγραφή της λειτουργίας. 

Όλα τα εξαρτήματα που περιέχονται στον πίνακα πρέπει να φέρουν στοιχεία αναγνώρισης και όλα 

τα κυκλώματα να είναι κατάλληλα και μόνιμα σημειωμένα και αριθμημένα ανάλογα με το 

μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. Τα καλώδια στα άκρα τους πρέπει να φέρουν ετικέτες 

σήμανσης σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές στη λίστα καλωδίων. 

Tα κυκλώματα εξόδου των συστημάτων τηλεδιαχείρισης προς τον πάροχο της τηλεπικοινωνιακής 

σύνδεσης πρέπει να ενσωματώνονται στους πίνακες και να ασφαλίζονται με προστασία έναντι 

υπερτάσεων. 

Σε όλους τους πίνακες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο απαιτούμενος χώρος για την είσοδο, τη 

διάταξη και την ασφάλιση των καλωδίων δεδομένων και ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη την 

επιτρεπόμενη γωνία κάμψης. Τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται χρησιμοποιώντας σφικτήρες με 

πλαστικό τελείωμα και για τα μονόκλωνα καλώδια οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται να είναι από 

μη φερρομαγνητικό υλικό. 

Αν υπάρχει τερματικό κουτί στη διαδρομή του καλωδίου από τον πίνακα μέχρι τον εξοπλισμό, τότε 

πρέπει το τερματικό κουτί να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιστοιχίζεται η 

αρίθμηση στον πίνακα. Για υπάρχοντα συστήματα, πρέπει να δημιουργούνται ξεχωριστά τερματικά 

διαγράμματα, στα οποία θα φαίνεται η αντιστοίχιση αρχής και τέλους. 

13.2 Ερμάριο Αυτοματισμού 

Το Ερμάριο Αυτοματισμού θα ενσωματώνει κατάλληλο εξοπλισμό για να εκτελεστούν οι 

απαραίτητες λειτουργίες αυτοματισμού, η διεκπεραίωση των επικοινωνιών και η συγκέντρωση των 

μετρήσεων από τα εγκατεστημένα όργανα μέτρησης. Ο πίνακας αυτός θα πληροί τις προδιαγραφές 

που αναφέρθηκαν στην παράγραφο «Ερμάριο Ισχύος». 

Το ερμάριο θα είναι κατάλληλων διαστάσεων επίτοιχο ή επιδαπέδιο (ανάλογα με τον διαθέσιμο 

χώρο). Οι διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι τέτοιες, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει εύκολα τον 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  Σελίδα 56 από 130 

 

απαραίτητο εξοπλισμό και να γίνουν οι εσωτερικές οδεύσεις των καλωδιώσεων άνετα και 

τακτοποιημένα με τη χρήση ειδικών καναλιών και σημάνσεων. 

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά την κατασκευή του πίνακα για εφεδρεία χώρου και ενσωμάτωση 

καρτών PLC, για την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών, που υπολογίζεται στο επιπλέον 20% των 

σημάτων που θα διασυνδεθούν με την τρέχουσα προμήθεια. 

Ο πίνακας αυτοματισμού θα ενσωματώνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

• Προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή PLC 

• DC UPS τύπου ράγας για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του εξοπλισμού 

• GPRS/GSM Radio Modem για την υλοποίηση των ραδιοεπικοινωνιών τύπου κινητής 

τηλεφωνίας για το οποίο θα προβλεφθεί κατάλληλος χώρος στη ράγα πλησίον του PLC 

• Αντικεραυνικά για την προστασία έναντι υπερτάσεων, όπως ακολούθως: 

o Τροφοδοσία: πρωτεύουσα προστασία 

o Καλωδίωση Ethernet εκτός ερμαρίου αυτοματισμού: σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του εξοπλισμού 

13.3 Ερμάριο Pillar 

Τα επιδαπέδια κιβώτια Pillar που θα χρησιμοποιηθούν για τη προστασία των πινάκων που θα 

τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους θα πρέπει είναι κατασκευασμένα από σιδηρό πλαίσιο και 

λαμαρίνα αλουμινίου 2mm. 

Το μέγεθός τους θα καθορίζεται από τα μεγέθη των πινάκων αυτοματισμού που θα προστατεύουν 

και θα προσαρμόζονται εύκολα σε αυτά. 

Θα πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία και ανθεκτικά 

στις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες (σκόνη, θερμοκρασία, δονήσεις κ.λπ.). 

13.4 Υλικά Ερμαρίου Αυτοματισμού 

Όλα τα ερμάρια θα έχουν τον αναγκαίο, για να λειτουργήσουν σωστά και να προστατευθούν 

κατάλληλα, εξοπλισμό ηλεκτρονόμων, ασφαλειών, αυτομάτων, διακοπτών, ενδεικτικών λυχνιών και 

μπουτόν χειρισμού. 

Συγκεκριμένα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

• Κεντρική ασφάλεια 

• Κλέμμες κατάλληλες σε διατομή και χρωματισμό για την τροφοδοσία του ερμαρίου με 230 

VAC 

• Κατάλληλο αριθμό αυτόματων ασφαλειών για την διακοπή τροφοδοσίας/προστασία του 

καρτών εισόδων/εξόδων 

• Ρευματοδότη σούκο με αυτόματη ασφάλεια για τη διευκόλυνση ηλεκτρικών εργασιών 

μικρής κλίμακας 

• Ηλεκτρονόμους απομόνωσης των εξόδων του PLC 

• Ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη ύπαρξης τάσης 

Θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με ακροδέκτες και σήμανση, ενώ όλοι οι αγωγοί που 

εισέρχονται στο ερμάριο από τα όργανα του πεδίου, βοηθητικούς πίνακες αντλιών ή βανών και από 

υπόλοιπο συνδεδεμένο εξοπλισμό θα καταλήγουν σε κλεμμοσειρές ράγας αριθμημένες, ενώ θα 

περνάνε από κατάλληλης διατομής στυπιοθλίπτες. 
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14 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

14.1 Προστασία Γραμμών Επικοινωνίας (Ethernet) 

Σε όσους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) εγκατασταθεί εξωτερικός εξοπλισμός για Wi-Fi 

επικοινωνία απαιτείται η εγκατάσταση εξειδικευμένης αντικεραυνικής προστασίας. Τα 

αντικεραυνικά που θα εγκατασταθούν πρέπει να αφορούν την προστασία του συγκεκριμένου ή 

όμοιου εξοπλισμού και θα πρέπει να συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστον με τα κάτωθι: 

• Υποστήριξη PoE 

• Ταχύτητες μετάδοσης 100/1000Mbps 

• Δύο (2) υποδοχείς τύπου RJ45 

• Ανθεκτικό περίβλημα σε καιρικές συνθήκες και καταπόνηση  

• Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +50°C 

 

14.2 Προστασία ΔΕΗ - Γραμμών Τροφοδοσίας Χαμηλής Τάσης 

Σε όλους τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου και σε κάθε πίνακα αυτοματισμού θα εγκατασταθεί 

αντικεραυνική προστασία των γραμμών τροφοδοσίας 230V. Οι συσκευές προστασίας θα πρέπει να 

πληρούν τα κάτωθι: 

• Ονομαστική τάση 230V AC 

• Μέγιστη επιτρεπόμενη εναλλασσόμενη τάση 275V AC 

• Μέγιστη επιτρεπόμενη συνεχής τάση 350V DC 

• Προστασία από πλήγματα ρεύματος έως και 40kA 

• Προστασία από υπερτάσεις έως και 1,35kV στην ομαλή λειτουργία 

• Προστασία από υπερτάσεις έως και 0,9kV με ρεύμα 5kA  

• Βαθμός ρεύματος βραχυκυκλώματος ISCCR έως 50kA 

• Μέγιστη προστασία από υπερεντάσεις 160 Α gL/gG 

• Χρόνος απόκρισης 25ns 

• Ενδεικτική λυχνία κόκκινου χρώματος 

• Προστασία IP20 

• Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -20°C έως 60°C 

• Τοποθέτηση εσωτερικά του πίνακα σε ράγα DIN rail 35 mm 

Καθώς η προστασία από πλήγματα (κεραυνικά, υπερτάσεις κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την 

ορθή και αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων αυτοματισμού, θα πρέπει οι παραπάνω συσκευές 

να συμμορφώνονται βάσει του EN 61643-11:2012 (IEC 61643-11:2011) «Low-

voltagesurgeprotectivedevices - Part 11: Surgeprotectivedevicesconnectedtolow-

voltagepowersystems - Requirementsandtestmethods» 

15 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DC-UPS 

Το τροφοδοτικό και το UPS που θα εγκατασταθούν πρέπει να φέρουν όλες τις κατάλληλες 

προστασίες για την αποφυγή βλάβης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να είναι ανθεκτικά σε 

απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας, ειδικά σχεδιασμένα για βιομηχανικό περιβάλλον και να 

εγκαθίστανται σε ράγα DIN με ενσωματωμένη βάση προσάρτησης. Τα υλικά πρέπει να 

συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Πιο συγκεκριμένα το τροφοδοτικό πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληροί τα εξής: 
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• Τάση εισόδου 100VAC έως και 260VAC 

• Συχνότητα εισόδου 50Hz έως και 60Hz 

• Βαθμός απόδοσης 85% 

• Ρεύμα διαρροής μικρότερο του 1 mA στα 240VAC 

• Ονομαστική τάση εξόδου 24VDC 

• Εύρος τάσης εξόδου 24VDC-28VDC 

• Διάρκεια συγκράτησης τάσης εξόδου με απώλεια τάσης εισόδου (Hold up time) 15ms στα 

230VAC 

• Δυνατότητα υπερφόρτωσης 105%-120% 

• Όρια προστασίας από υπέρταση 29VDC-33VDC 

• Προστασία από υπερθέρμανση του υλικού 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +50°C 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +65°C 

• Υγρασία λειτουργίας 20% έως 90% 

• Αντοχή στις δονήσεις 10Hz έως 500Hz ή 2G για 10 λεπτά 

• Συντελεστής μεταβολής εξόδου με βάση τη θερμοκρασία 0.05%/°C από 0°C έως +50°C 

• Συμμόρφωση με τα πρότυπα: 

o TUV EN 60950-1 

o EN 55032 

o EN 61204-3 CLASS B 

o EN 61000-3-2 

o EN 61000-3-3 

o EN 61000-4-2 

o EN 61000-4-3 

o EN 61000-4-4 

o EN 61000-4-5 

o EN 61000-4-6 

o EN 61000-4-8 

o EN 61000-4-11 

o EN 61000-6-2 (EN 50082-2) 

o EN 61204-3 

Η μονάδα αδιάλειπτης παροχής (UPS) πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληροί τα εξής: 

• Τάση εισόδου 25VDC έως και 27VDC 

• Ρεύμα εισόδου 30A 

• Τάση εξόδου 22VDC-27VDC 

• Ρεύμα εξόδου έως 30A 

• Ρεύμα φόρτισης 2A 

• Ενσωματωμένη λειτουργία για τον έλεγχο της μπαταρίας 

• Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης, κατάσταση μπαταρίας και εκφόρτιση μπαταρίας 

• Επαφές εξόδου ρελέ για την λήψη σήματος ανάλογα με την κατάσταση της μονάδας (π.χ. DC 

OK, BATTERY DISCHARGE, κ.λπ.) 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +50°C 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +65°C 

• Υγρασία λειτουργίας 20% έως 90% 

• Αντοχή στις δονήσεις 10Hz έως 500HZ ή 2G για 10 λεπτά 
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• Συμμόρφωση με τα πρότυπα: 

o EN 61000-3-2 

o EN 61000-3-3 

o EN 61000-4-2 

o EN 61000-4-3 

o EN 61000-4-4 

o EN 61000-4-5 

o EN 61000-4-6 

o EN 61000-4-8 

o EN 61000-4-11 

Ο κατασκευαστής τόσο του τροφοδοτικού όσο και της μονάδας αδιάλειπτης παροχής θα πρέπει να 

είναι πιστοποιημένος με ISO9001:2015 και επιθυμητό είναι να διαθέτει πιστοποιήσεις 

ISO14001:2015 και OHSAS18001:2007. 

Η χωρητικότητα των προσφερόμενων μπαταριών θα πρέπει να είναι 12Ah. 

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ PLC 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν βασίζονται στις προδιαγραφές εξοπλισμού 

διεθνών κατασκευαστών αντίστοιχου εξοπλισμού. Είναι προφανές ότι μη ουσιώδεις 

διαφοροποιήσεις είναι αποδεκτές για τον μη αποκλεισμό από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ εξοπλισμού 

ισοδύναμων τεχνικών προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις λειτουργικές απαιτήσεις των υπό 

προμήθεια ειδών. 

Ο ελεγκτής είναι μια ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονάδα αυτοματισμού (Προγραμματιζόμενος 

Λογικός Ελεγκτής, Programmable Logic Controller - PLC), αποτελούμενη από ανεξάρτητες 

εναλλάξιμες μονάδες (βαθμωτό σύστημα - modular system). Πιο συγκεκριμένα, για την επικοινωνία 

– διασύνδεση με το τοπικό και απομακρυσμένο περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή 

εντολών), το PLC πρέπει να διαθέτει: 

• Ψηφιακές εισόδους (DI). Για τη συλλογή πληροφοριών τύπου ON / OFF (διακόπτες, επαφές 

relay κ.λπ.). 

• Ψηφιακές εξόδους (DO) τύπου transistor. Για την αποστολή εντολών σε κατάλληλο 

εξοπλισμό (αντλίες, βάνες κ.λπ.). 

• Αναλογικές εισόδους (AI) τύπου ρεύματος ή τάσης. Για τη συλλογή μετρήσεων από 

αισθητήρια όργανα που παρέχουν αναλογικό σήμα (σταθμήμετρα, πιεσόμετρα κ.λπ.). 

• Αναλογικές εξόδους (ΑΟ) τύπου ρεύματος ή τάσης. Για την αποστολή κατάλληλων εντολών 

για την ρύθμιση λειτουργιών (Inverter, βάνες κ.λπ.). 

Όλα τα PLC πρέπει να είναι όμοια και εναλλάξιμα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την 

επεκτασιμότητα και τον μέγιστο αριθμό καρτών επέκτασης. Θα διαφέρουν μόνο ως προς το 

πραγματικό πλήθος των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα με 

τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης. 

Ο σημερινός αριθμός των εισόδων – εξόδων πρέπει να μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλύπτει 

μελλοντικές απαιτήσεις, μόνο με την προσθήκη επιπλέον καρτών που θα επικοινωνούν με τις 

γειτονικές μονάδες. Η επέκταση του συστήματος PLC θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να 

απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο.  
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16.1 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) 

Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο τμήμα του εξοπλισμού ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού και ως τέτοιο πρέπει να διαθέτει τα εξής: 

• Ο κατασκευαστής του θα έχει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 

πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

• CE Declaration of Conformity. Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

παρακάτω οδηγίες και νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

1. EC Directive 2014/30/EC “Electromagnetic Compatibility” 

2. EC Directive 2014/35/EC “Electrical Equipment Designed for Use Within Certain Voltage 

Limits” 

3. EC Directive 2011/65/EU “Restriction of Hazardous Substances (RoHS)” 

Συμμόρφωση με τα πρότυπα Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

1. EN 61000-4-2: Electrostatic discharge immunity 

2. EN 61000-4-3: Radiated radio-frequency, electromagnetic field immunity 

3. EN 61000-4-4: Electrical fast transients/burst immunity 

4. EN 61000-4-5: Surge immunity 

5. EN 61000-4-6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields 

Η CPU θα πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

• Απομακρυσμένου, διαμέσου του ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου, καθώς και τοπικού, 

μέσω δικτυακής θύρας, προγραμματισμού και διαγνωστικών με τη χρήση Η/Υ. 

• Λειτουργία σε περιβάλλον με θερμοκρασία από -20°C..+60°C και αποθήκευση σε 

περιβάλλον με θερμοκρασία από -30°C..+80°C 

• Διατήρηση της μνήμης σε διακοπή τάσης χωρίς τη χρήση μπαταρίας 

• Προστασία IP41 

16.2 Τροφοδοσία 

Η τροφοδοσία του PLC θα είναι 24 V DC. 

16.3 Δυνατότητες Επικοινωνίας 

Η CPU θα είναι εξοπλισμένη με τουλάχιστον δύο (2) ενσωματωμένες θύρες Ethernet, τύπου RJ45, 

μέσω των οποίων θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης και ταυτόχρονης επικοινωνίας με: 

• το λογισμικό προγραμματισμού του PLC, 

• συσκευές απεικόνισης και χειρισμού, 

• άλλα PLC, 

• υπερκείμενο λογισμικό συλλογής δεδομένων και τηλεελέγχου, 

• συσκευές τρίτων κατασκευαστών. 

Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τις παρακάτω επικοινωνιακές δυνατότητες οι 

οποίες θα λειτουργούν ταυτόχρονα: 

• Σειριακή επικοινωνία (RS232, RS485) 

• Ethernet επικοινωνία 

• Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα Modbus TCP, Modbus RTU, free ASCII, RFC1006 και CANopen 

Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα επικοινωνίας οφείλουν να υποστηρίζονται από τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό είτε ενσωματωμένα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε ως μονάδες επέκτασης. 
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Προσφορές οι οποίες δεν παρέχουν ταυτόχρονα όλες τις παραπάνω επικοινωνιακές δυνατότητες 

δεν θα ληφθούν υπόψη. 

16.4 Μνήμη 

Η CPU πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο: 

• 800 kB εσωτερικής μνήμης RAM για το πρόγραμμα του χρήστη 

• εκ των οποίων 400 kB θα διατηρούν την κατάστασή τους σε περίπτωση απώλειας τάσης 

• εξωτερική μνήμη επέκτασης τύπου flash και χωρητικότητας 2 GB για αποθήκευση 

δεδομένων και καταγραφών 

16.5 Προγραμματισμός 

Ο προγραμματισμός της CPU θα πρέπει να μπορεί να γίνει με όλες τις παρακάτω γλώσσες 

προγραμματισμού: 

• Με διάγραμμα επαφών Ladder Diagram (LD) 

• Μεμπλοκδιάγραμμα Function Block Diagram (FBD) 

• Μεγλώσσατύπου Structured Text (ST) 

• Μεγλώσσατύπου Instruction List (IL) 

• Μεγλώσσατύπου Sequential Function Chart (SFC) 

Προσφορές οι οποίες δεν θα παρέχουν και τις πέντε παραπάνω γλώσσες προγραμματισμού 

ταυτόχρονα θα αππορρίπτονται. 

16.6 Διαγνωστικά 

Η CPU θα πρέπει να διαθέτει διαγνωστική μνήμη όπου θα αποθηκεύονται κυκλικά οι αιτίες των 

πλέον πρόσφατων σφαλμάτων. Το περιεχόμενό της θα πρέπει να διατηρείται ακόμα και μετά από 

διακοπή τάσης. Στη μνήμη αυτή καταγράφονται με ώρα και ημερομηνία γεγονότα που συνδέονται 

με: 

• Σφάλματα της CPU 

• Σφάλματα περιφερειακών μονάδων 

• Αλλαγές της κατάστασης λειτουργίας της CPU 

• Προγραμματιστικά σφάλματα στο πρόγραμμα του χρήστη 

Η διαγνωστική μνήμη μπορεί να διαβασθεί από Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό είτε τοπικά είτε 

απομακρυσμένα μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου επικοινωνίας. 

16.7 Οθόνη Τοπικών Ενδείξεων (HMI) 

Σε όλους τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει Τοπική Οθόνη Απεικόνισης και 

Χειρισμών (HMI) από την οποία ο χειριστής/συντηρητής θα έχει πλήρη εποπτεία του Σταθμού και 

θα μπορεί ταυτόχρονα να εκτελέσει και χειρισμούς. Η Οθόνη θα πρέπει να επικοινωνεί με το PLC 

και να απεικονίζει όλα τα σήματα που λαμβάνει. 

Τα χαρακτηριστικά που θα φέρει η Οθόνη πρέπει να είναι τουλάχιστον τα εξής: 

• Τροφοδοσία 24 V DC 

• Διαγώνιος τουλάχιστον 4.3” 

• Τύπος TFT αφής 

• Βάθος χρώματος 16bit 
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• Ανάλυση 480x272 Pixels 

• Χρόνος εκκίνησης μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα 

• Διαθέσιμη μνήμη για δεδομένα απεικόνισης 40MB (flash) 

• Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο VNC Server 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C..50°C 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C..60°C 

• IP65 προστασία στην πρόσοψη της οθόνης 

• IP41 προστασία στην οπίσθια πλευρά της οθόνης 

Οι προσφορές που συνδυάζουν CPU μαζί με οθόνη, εφόσον καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τόσο της 

οθόνης όσο και της CPU, είναι αποδεκτές. 

16.8 Κάρτες Εισόδων και Εξόδων του PLC 

Οι κάρτες συλλογής σημάτων των PLC θα πρέπει να διαθέτουν πληθώρα διαθέσιμων διατάξεων για 

τη μέτρηση τόσο ψηφιακών όσο και αναλογικών σημάτων. 

Οι κάρτες του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να αλλαχθούν χωρίς να απαιτείται η διακοπή της 

τροφοδοσίας των καρτών ή της λειτουργίας της CPU. Η αλλαγή των καρτών δεν θα απαιτεί ειδικά 

εργαλεία. Μέσω κατάλληλου λογισμικού θα μπορεί να γίνει προσπέλαση της κατάστασης των 

καρτών εισόδων/εξόδων. 

Οι κάρτες εισόδων και εξόδων θα συμμορφώνονται με τα εξής πρότυπα: 

• DIN EN 61000-6-2 “EMC Immunity” 

• DIN EN 61000-6-4 “EMC Immunity” 

• DIN EN 60068-2-8:2008 “Vibration” 

• DIN EN 60068-27:2010 “Shock” 

• RoHS 

• REACH 

Η τροφοδοσία των καρτών θα είναι 24VDC. 

Η θερμοκρασία λειτουργίας των καρτών θα είναι 0°C..60°C, ενώ η θερμοκρασία αποθήκευσης θα 

είναι -20°C..80°C. 

16.8.1 Κάρτα Ψηφιακών Εισόδων 8 DI 

• Οκτώ (8) ψηφιακές εισόδους 

• Ηλεκτρική απομόνωση από τον δίαυλο (backplanebusisolation) 

• Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης, σφάλματος καθώς και για κάθε μία είσοδο 

• Χαρακτηριστική καμπύλη εισόδων τύπου 2 κατά EN 61131-2 

• Σήμα “0” για εύρος -3V-9V 

• Σήμα “1” για εύρος 12V-30V 

• Προστασία αντίστροφης πολικότητας στις εισόδους (reversepolarityprotection) 

16.8.2 Κάρτα Ψηφιακών Εξόδων 8 DO 

• Οκτώ (8) ψηφιακές εξόδους 

• Ρεύμα ανά έξοδο τουλάχιστον 300mA 

• Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης, σφάλματος καθώς και για την κατάσταση 

λειτουργίας κάθε μίας εξόδου 

• Ηλεκτρονική προστασία βραχυκύκλωσης κάθε μίας εξόδου ξεχωριστά 
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16.8.3 Κάρτα Αναλογικών Εισόδων 4 AI 

• Τέσσερις (4) αναλογικές εισόδους 

• Εύρος μέτρησης 0/4..20mA, ±20mA 

• Ανάλυση 14 bit 

• Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης και σφάλματος 

• Ηλεκτρική απομόνωση από τον δίαυλο (backplanebusisolation) και μεταξύ των καναλιών 

(channelisolation) 

• Ρυθμιζόμενη συχνότητα καταστολής ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών 

(interferencefrequencyrate) -/10Hz/50Hz/60Hz/400Hz 

• Παροχή διαγνωστικών για 

o υπέρβαση ανώτατου και κατώτατου ορίου μέτρησης (overflow/underflow) 

o ανοιχτοκύκλωμα (wire-break) 

o λανθασμένη εκχώρηση παραμέτρων 

• Δυνατότητα ρύθμισης αναλογικών ορίων για την εμφάνιση ειδοποίησης (alarm) ανά κανάλι 

• Όρια σφάλματος: 

o Σε ολόκληρο το εύρος θερμοκρασίας: ±0.2% σε σχέση με το ονομαστικό εύρος 

o Στους 25°C: ±0.1% σε σχέση με το ονομαστικό εύρος 

o Σφάλμα θερμοκρασίας: ±0.005%/Κ σε σχέση με το ονομαστικό εύρος 

o Σφάλμα γραμμικότητας: ±0.05%/Κ σε σχέση με το ονομαστικό εύρος 

Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια σε κανονικές συνθήκες (25°C): ±0.05%/Κ σε σχέση με το ονομαστικό 

εύρος. 

16.9 Λογισμικό PLC Τυπικής Αντλιοστασίου/Γεώτρησης 

Τα PLC που θα εγκατασταθούν σε Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου τύπου Αντλιοστασίου θα πρέπει να 

φέρουν κατάλληλο προγραμματισμό και παραμετροποίηση (λογισμικό) για την ορθή λειτουργία του 

εκάστοτε αντλιοστασίου. Σε κάθε αντλιοστάσιο το PLC θα είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη 

λειτουργία της/των αντλίας/αντλιών μέσα στα επιτρεπτά όρια πιέσεων, παροχής, κ.λπ. Η έναρξη ή 

σβέση των αντλιών θα γίνεται μέσω του PLC είτε βάσει συγκεκριμένων συνθηκών (π.χ. στάθμη 

δεξαμενής, πίεση, κ.α.) είτε βάσει χρονοπρογράμματος, είτε με ευθύνη του χειριστή. 

16.10 Λογισμικό PLC Τυπικής Δεξαμενής/Υδατόπυργου 

Τα PLC που θα εγκατασταθούν σε Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου τύπου Δεξαμενής/Υδατόπυργου θα 

πρέπει να φέρουν κατάλληλο προγραμματισμό και παραμετροποίηση (λογισμικό) για την ορθή 

λειτουργία του εκάστοτε ΤΣΕ. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε ΤΣΕ τύπου Δεξαμενής/Υδατόπυργου θα 

πρέπει το PLC να ανακτά την πληροφορία για τη στάθμη της δεξαμενής, τις παροχές εισόδου ή/και 

εξόδου, πίεσης, κ.α. και να ενημερώνει μέσω κατάλληλης επικοινωνιακής δομής τους σταθμούς 

εκείνους που η λειτουργία τους εξαρτάται από τις παραπάνω πληροφορίες, π.χ. αντλιοστάσια κ.λπ. 

17 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

17.1 Γενικά 

Οι επικοινωνιακές δομές που θα υλοποιηθούν θα πρέπει: 

• Να είναι υψηλής ταχύτητας ούτως ώστε δύο διαδοχικές και ολοκληρωμένες επικοινωνίες 

μεταξύ του SCADA και ενός ΤΣΕ δεν θα απέχουν περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα η μια από 
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την άλλη. Ο συγκεκριμένος χρόνος απόκρισης θα καλύπτει όλους του ΤΣΕ ταυτόχρονα και 

θα πρέπει να πιστοποιηθεί με σχετικές δοκιμές κατά την παράδοση του έργου. 

• Όλες οι ασύρματες επικοινωνίες θα πρέπει να υλοποιηθούν σε συχνότητες που είναι 

ελεύθερες και δεν απαιτούν άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 

• Στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου στους οποίους απαιτείται GPRS modem και Wi-Fi ο 

Ανάδοχος οφείλει να ορίσει το δίαυλο επικοινωνίας Wi-Fi ως πρωτεύοντα και τον δίαυλο 

επικοινωνίας 3G ως δευτερεύοντα. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτεύοντος διαύλου η 

επικοινωνία του Σταθμού οφείλει να μετάγει άμεσα και αυτόματα στη χρήση του 

δευτερεύοντος διαύλου. Με την αποκατάσταση της επικοινωνίας μέσω του πρωτεύοντος 

διαύλου η επικοινωνία οφείλει να μετάγει άμεσα και αυτόματα στη χρήση αυτού. 

• Το σύνολο της επικοινωνιακής διάταξης θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τρεις (3) 

ταυτόχρονους επικοινωνιακούς διαύλους μεταξύ οποιουδήποτε ΤΣΕ με το SCADA σε 

διάταξη εφεδρείας. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει την Υπηρεσία με όλο τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό για την υλοποίηση της απαίτησης αυτής. 

• Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα παρέχεται απαραίτητα η δυνατότητα στους χειριστές του 

έργου να έχουν πλήρη ενοποιημένη απεικόνιση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου η οποία θα 

ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και στην περίπτωση δυσλειτουργίας του 

τοπικού λογικού ελεγκτή 

17.2 Πλήρης Επικοινωνιακή Διάταξη GPRS με Modem - Router και Κεραία 

Η ασύρματη ζεύξη των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) και η επικοινωνία με τον Κεντρικό Σταθμό 

Ελέγχου (ΚΣΕ) θα επιτυγχάνεται και με τη χρήση 3G δρομολογητή (modem-router) ο οποίος θα 

επιτρέπει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Ο δρομολογητής θα 

πρέπει να είναι συμβατός με όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και να υποστηρίζει δίκτυο 

3G. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει Web σελίδα για την παραμετροποίησή του η οποία θα επιτρέπει 

είσοδο στον χρήστη με τη χρήση διαπιστευτηρίων (Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης). Ο 

δρομολογητής θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 

• Τροφοδοσία 10VDC-30VDC 

• Ενδεικτικές λυχνίες LED για την ύπαρξη τάσης τροφοδοσίας 

• Ενδεικτικές λυχνίες LED για την κατάσταση ενσύρματης/ασύρματης σύνδεσης καθώς και της 

ισχύος του σήματος κινητής τηλεφωνίας 

• Δυνατότητα εξαγωγής διαγνωστικών και καταγραφών 

• Συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή 300ΜHz 

• Μνήμη RAM 64MB 

• Μνήμη αποθήκευσης 16MB τεχνολογίας FLASH 

• Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 5W 

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10°C έως +60°C 

• Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης -25°C έως +75°C 

• Εύρος υγρασίας λειτουργίας 10% έως 90% 

• Εύρος υγρασίας αποθήκευσης 5% έως 95% 

• Συμμόρφωση REACH 

• Εκπομπή ασύρματου δικτύου σε συχνότητες 2401 – 2483ΜHz βάσει της ισχύουσας 

Ελληνικής Νομοθεσίας 

• Υποστήριξη 3G μέχρι 14.4Mbps και 2G μέχρι 236.8kbps 

• Υποστήριξη στατικής και δυναμικής δρομολόγησης (Static Routing – Dynamic Routing) 

• Υποστήριξη των πρωτοκόλλων 
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o TCP 

o UDP 

o IPv4 

o IPv6 

o ICMP 

o NTP 

o DNS 

o HTTP 

o HTTPS 

o FTP 

o SMTP 

o SSL v3 

o TLS 

o ARP 

o VRRP 

o PPP 

o PPPoE 

o UPNP 

o SSH 

o DHCP 

o Telnet 

o SMPP 

• Πόρτα Ethernet LAN με υποστήριξη ταχύτητας 10/100 Mbps 

• Πόρτα Ethernet WAN με υποστήριξη ταχύτητας 10/100 Mbps και δυνατότητα 

προγραμματισμού της ως LAN 

• Υποστήριξη Wireless πρωτοκόλλων 802.11 b/g/n με δυνατότητα χρήσης κλειδιού ασφαλείας  

• Δυνατότητα σύνδεσης έως και 30 ταυτόχρονων συσκευών στο εκπεμπόμενο ασύρματο 

δίκτυο Wi-Fi 

• Δυνατότητα για ρύθμιση τείχους προστασίας (firewall) 

• Υποστήριξη DHCP 

• Υποστήριξη VPN Server και Client ταυτόχρονα με δυνατότητα  

• Υποστήριξη IPsec, GRE, PPTP, L2TP 

• Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP και SNMP Trap 

• Δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS μέσω Ethernet 

• Μερική απομακρυσμένη εποπτεία και έλεγχο της συσκευής μέσω Modbus TCP 

• Προγραμματιζόμενη ψηφιακή είσοδος και ψηφιακή έξοδος 

• Ανθεκτικότητα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με βάση τα πρότυπα 

o EN61000-4-2:2009 

o EN61000-4-3:2006 

o EN61000-4-4:2012 

o EN61000-4-5:2006 

o EN61000-4-6:2009 

o EN61000-4-11:2004 

Το κυτίο του δρομολογητή πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Παροχή προστασίας για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον 

• Δυνατότητα εγκατάστασης του δρομολογητή σε ράγα ωμέγα (DIN rail) 

• Κατασκευή από μέταλλο για απαγωγή της θερμοκρασίας και προστασία 
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Θα πρέπει συμπληρωματικά να προσκομιστούν τα ακόλουθα: 

• Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια 

Με δεδομένη την κρισιμότητα των επικοινωνιών μεταξύ των Τοπικών Σταθμών με το υπερκείμενο 

SCADA για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος κρίνεται απολύτως απαραίτητο το 

προσφερόμενο GPRS modem να διαθέτει Μέσο Χρόνο Μεταξύ Αστοχιών (MTBF) μεγαλύτερο των 

200.000 ωρών. 

Η κεραία που θα συνοδεύει τον δρομολογητή θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι: 

• Κατάλληλη κατασκευή από ανθεκτικό PVC, ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία για χρήση σε 

εσωτερικό και εξωτερικό χώρο 

• Υποστήριξη δικτύων GSM, UMTS, LTE 

• Συχνότητες λειτουργίας 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2600MHz 

• Ηλεκτρική εμπέδηση (σύνθετη αντίσταση) 50Ω 

• Πολυκατευθυντική (omnidirectional) 

• Κέρδος 0dB 

• Μήκος καλωδίου σύνδεσης με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό 5m 

• Μέγιστη ισχύ εκπομπής 20W 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +50°C 

• Βαθμός προστασίας IP65 

17.3 Πλήρης Επικοινωνιακή Διάταξη με Κεραία και Ιστό 

17.3.1 Radio Modem 

Η ασύρματη ζεύξη των σταθμών με τεχνολογία Wi-Fi θα γίνεται με Router εξωτερικού χώρου το 

οποίο θα έχει τη δυνατότητα για Point-to-Point/Multi-Point σύνδεση. Επιπλέον, θα παρέχεται η 

δυνατότητα για τηλεπρογραμματισμό του radio modem μέσω κατάλληλου λογισμικού ή Web 

Interface με χρήση διαπιστευτηρίων (Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης). Ακόμη θα πρέπει να 

πληροί τα παρακάτω: 

• Τροφοδοσία 15VDC-30VDC 

• Δυνατότητα τροφοδοσίας είτε μέσω κατάλληλου ακροδέκτη είτε μέσω καλωδίου Ethernet 

(PoE) 

• Δυνατότητα εξαγωγής διαγνωστικών και καταγραφών 

• Συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή 500 MHz 

• Μνήμη RAM 64 MB 

• Υποστήριξη Wireless πρωτοκόλλου 802.11  

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας -10°C έως +50°C 

• Εκπομπή σε συχνότητες 2,4 ή 5 GHz βάσει της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας 

• Συμμόρφωση με CE 

• Κέρδος κεραίας (gain) 14dbi 

• Πόρτα Ethernet με υποστήριξη ταχύτητας 10/100 Mbit 

Θα πρέπει συμπληρωματικά να προσκομιστούν τα ακόλουθα: 

• Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια 

17.3.2 Βιομηχανικό Ethernet Switch 

Όλοι οι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ) πρέπει να έχουν επάρκεια σε θύρες Ethernet ούτως ώστε να 

είναι δυνατή η επικοινωνιακή διασύνδεση όλων των συσκευών και ταυτόχρονα να υπάρχει και 

εφεδρεία σε περίπτωση που χρειαστεί να τοποθετηθεί επιπλέον εξοπλισμός ή συσκευές 

προγραμματισμού. Για τον σκοπό αυτό θα προσφερθεί εξοπλισμός ethernet switch για κάθε Τοπικό 
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Σταθμό Ελέγχου ο οποίος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για λειτουργία σε βιομηχανικό 

περιβάλλον, ανθεκτικός στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις και να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Τροφοδοσία 24VDC 

• 5 θύρες Ethernet 10/100Mbps τύπου RJ45 

• Προστασία από υπερτάσεις 

• Προστασία αντίστροφής πολικότητας 

• Εύκολη εγκατάσταση και άμεση λειτουργία (plug and play) 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +60°C 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης -30°C έως +70°C 

• Υγρασία λειτουργίας 10% έως 90% 

• Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης και τη δραστηριότητα ανά θύρα 

17.4 Πλήρης Διάταξη Ραδιοεπικοινωνιών UHF με Κεραία και Ιστό 

Ο κατασκευαστής όλων των συσκευών UHF radio modem που θα παραδοθούν στα πλαίσια του 

παρόντος έργου, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001. Επιπλέον, ο 

κατασκευαστής όλων των συσκευών radio modem ή ο επίσημος αντιπρόσωπος ή διανομέας του, θα 

πρέπει να διαθέτει στην Ελλάδα εγκαταστάσεις και καταρτισμένο προσωπικό, για την παροχή 

τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων radio modem. 

Toradiomodem θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Λειτουργία στην μπάντα των UHF και συγκεκριμένα να παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης σε 

συχνότητες από 440-450 MHz (αδειοδοτούμενη περιοχή συχνοτήτων για εφαρμογές 

τηλεμετρίας – τηλεχειρισμου) ή στην μπάντα των VHF και συγκεκριμένα να παρέχει την 

δυνατότητα ρύθμισης σε συχνότητες από 169,4-169,475 MHz (ελεύθερη περιοχή 

συχνοτήτων για ραδιοσυσκευές που αποτελούν μέρος συστημάτων αμφίδρομης 

ραδιοεπικοινωνίας – οδηγία 2013/752/ΕΕ)  

• Πιστοποιητικά αποδοχής συμβατότητας CE σύμφωνα με τα πρότυπα ETSI EN 300 113-2, ETSI 

EN 301 489. 

• Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων «στον αέρα» τουλάχιστον 80 kbps σε channel spacing 25 

kHz. Η ταχύτητα αυτή θα πρέπει να διατηρείται σταθερή στον αέρα. Είναι επιθυμητή η 

δυνατότητα ρύθμισης channel spacing > 25 kHz για την επίτευξη υψηλότερων ταχυτήτων 

μετάδοσης δεδομένων.  

• Φυσική θύρα επικοινωνίας Ethernet με υποστήριξη native IP που να μπορεί να οριστεί είτε 

σαν τυπικό IP bridge ή σαν δρομολογητής IP (router) και θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

εξελιγμένα πρωτόκολλα anti-collision για την αποτροπή των «συγκρούσεων» πακέτων 

δεδομένων κατά την μετάδοσή τους. 

• Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα και να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες. Ενδεικτικά αναφέρονται 

τουλάχιστον οι παρακάτω: 

o Τροφοδοσία 

o Αποστολή δεδομένων 

o Λήψη δεδομένων 

o Λειτουργία θύρας Ethernet 

• Χρήση με μία ή δύο κεραίες (ξεχωριστές κεραίες για transmit και receive) και να 

υποστηρίζει λειτουργίες terminal services, TCP proxy, Subnets, VLANs και ARP proxy καθώς 

και firewall με address filtering. Τα Radio modems πρέπει να διατίθενται και σε έκδοση με 

ενσωματωμένο δέκτη GPS. 
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• Ρυθμιζόμενη ισχύ εξόδου από 0,1W έως 10W. 

• Δικτύωση σε εικονικά δίκτυα VPN μέσω πρωτοκόλλου IPSec και να διαθέτει κατάλληλο 

λογισμικό για τοπολογία αστέρα βελτιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC104. Τα 

Radio modems πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα υψηλότερα πρότυπα 

ασφάλειας με χρήση κωδικοποίησης AES 128 bit. 

• Ευαισθησία δέκτη καλύτερη του -106 dbm / BER 10e-3 για ταχύτητα ≥19.200 bps / 25 kHz 

και καλύτερη του -104 dbm / BER 10e-3 για ταχύτητα ≥38.400 bps / 25 kHz. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να παραθέσουν τους σχετικούς πίνακες ευαισθησίας και ταχύτητας 

για κάθε channel spacing όπως δίνονται από τον κατασκευαστή του Radio modem. Το εύρος 

ρύθμισης συχνότητας για τα προσφερόμενα Radio modems πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 

MHz, επιτρέποντας έτσι την αλλαγή συχνότητας σε όλο το εύρος ζώνης και την χρήση 

συχνοτήτων duplex με μεγάλη διαφορά διαχωρισμού. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας  -20°C έως +50° C  

• Βαθμός προστασίας IP51  

• Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (MTBF) >250.000 ωρών. 

• Μία (1) σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία (1) θύρα επικοινωνίας Ethernet που θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση συστημάτων αυτοματισμού (PLC/RTU) ή 

συστημάτων τηλεμετρίας SCADA και να ενσωματώνουν την δυνατότητα μετατροπής 

πρωτοκόλλου Modbus RTU σε Modbus TCP. Επιπλέον πρέπει να μπορεί να ορίσει 

τουλάχιστον δύο (2) εικονικές θύρες σειριακής επικοινωνίας που θα μπορούν να 

παραμετροποιηθούν ελεύθερα μέσω λογισμικού, με χρήση της θύρας Ethernet. 

• Υποστήριξη ποικιλίας πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές 

τηλεμετρίας και αυτοματισμού όπως Modbus, Profibus, DF1, DNP3, IEC870, Modbus TCP, 

κλπ. 

• Δυνατότητα του ελέγχου της «διαδρομής» μεταξύ δύο διευθύνσεων IP (των radio modems). 

Όταν αυτή η «διαδρομή» δεν είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε λόγο, τα radio modems θα 

πρέπει αυτόματα να μεταπίπτουν σε προδηλωμένες εναλλακτικές «διαδρομές» μέσω 

άλλων σταθμών ή αναμεταδοτών. Τα Radio modems πρέπει να επιτρέπουν πολλαπλές 

ερωτήσεις (multi polling) και έκτακτες αναφορές (report-by-exception) ταυτόχρονα για 

πολλές ανεξάρτητες εφαρμογές. 

• Επικοινωνία σε τοπολογία ένα προς ένα (peer-to-peer) και σε τοπολογία mesh. Αυτό 

προϋποθέτει ότι κάθε radio modem μπορεί να επικοινωνεί με οποιοδήποτε άλλο 

ανεξάρτητα από το κεντρικό (master) Radio modem (remote to remote ή client to client 

communication) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία π.χ. μεταξύ γεώτρησης και δεξαμενής 

χωρίς να απαιτείται να παρεμβληθεί το master. 

• Αναβαθμίσεις λογισμικού (firmware updates) μέσω απλής σύνδεσης USB flash drive χωρίς 

καμία παρέμβαση του χρήστη μέσω του λογισμικού. 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν στο Radio 

modem να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των γειτονικών του 

Radio modems, χωρίς να επηρεάζεται η ροή των δεδομένων στο σύστημα τηλεμετρίας. Επιπλέον θα 

περιλαμβάνει λογισμικό που θα επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την συντήρηση 

από απόσταση, με σύνδεση μέσω του κεντρικού σταθμού και την παρουσίαση των πληροφοριών με 

την μορφή γραφημάτων σε κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft 

Windows. Τα ενσωματωμένα διαγνωστικά, η διαχείριση δικτύου, τα στατιστικά για τις θύρες 

επικοινωνίας και τις επικοινωνιακές ζεύξεις, τα ιστορικά στοιχεία και οι online τιμές θα πρέπει να 

μπορούν να απεικονίζονται σε γραφήματα. Θα πρέπει να γίνονται καταγραφές σε αρχεία (logs) για 

όλα τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την διάγνωση 
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προβλημάτων και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας. Επιπλέον θα πρέπει να τηρείται αρχείο 

καταγραφών γειτόνων, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τα γειτονικά Radio 

modems (με τον όρο γειτονικά νοούνται τα Radio modems που έχουν οριστεί στην 

παραμετροποίηση ως επόμενα βήματα της διαδρομής επικοινωνίας χωρίς τη χρήση 

αναμεταδοτών). 

Προκειμένου να μπορεί να διαγνωστεί η ποιότητα κάθε ασύρματης ζεύξης, το radio modem θα 

πρέπει να διαθέτει ένα εξελιγμένο εργαλείο διάγνωσης. Επιπρόσθετα των βασικών πληροφοριών 

όπως ο αριθμός των πακέτων που αποστέλλονται και λαμβάνονται σε μία κυκλική διαδρομή, θα 

πρέπει το εργαλείο αυτό να παρέχει πληροφόρηση για το συνολικό φόρτο, το τελικό throughput, το 

BER, το PER και ειδικά δεδομένα αναφορικά με την ποιότητα της ασύρματης μετάδοσης, το RSS και 

το DQ για την ασθενέστερη ραδιοζεύξη της συνολικής διαδρομής. 

Όλα τα Radio modems θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις δυνατές λειτουργίες master/slave, δηλαδή, 

κάθε Radio modem θα πρέπει να μπορεί να παραμετροποιηθεί σαν master, σαν repeater ή σαν 

slave ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Τα Radio modem θα πρέπει να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε τοπολογία multi master. Το ενσωματωμένο λογισμικό του Radio modem θα 

πρέπει να περιλαμβάνει οδηγό εύκολης παραμετροποίησης (wizard) και εργαλεία γρήγορης 

απομακρυσμένης πρόσβασης σε γειτονικά Radio modems. 

18 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου θα διαθέτει: 

• Δύο (2) H/Y βιομηχανικού τύπου κατάλληλους για τοποθέτηση σε ικρίωμα, καθώς και το 

ικρίωμα το ίδιο, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο «ServerRackMount 

(serverstation)» 

• Δύο (2) Η/Υ που θα είναι οι θέσεις εργασίας του SCADA όπως αυτές περιγράφονται στην 

παράγραφο «Θέσεις Εργασίας SCADA (operationstation)» 

• Ένας (1) διαχειριστής επικοινωνιών όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 

«Διαχειριστής Επικοινωνιών» 

• Ένα (1) τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 

«Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Λειτουργίας UPS» 

• Έναν (1) εκτυπωτή όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο «Εκτυπωτής» 

• Ένα (1) φορητό Η/Υ όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο «Φορητός Η/Υ 

(engineeringstation)» 

18.1 Server Rack Mount (server station) 

18.1.1 Η/Υ Εξυπηρετητής (Server) Βιομηχανικού Τύπου 

Ο Η/Υ ο οποίος θα ενέχει τον ρόλο εξυπηρετητή (Server) του συστήματος εποπτείας, ελέγχου και 

ανάκτησης δεδομένων (SCADA) θα πρέπει να είναι στιβαρής βιομηχανικής κατασκευής με υψηλές 

επεξεργαστικές και λειτουργικές δυνατότητες ώστε να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και 

αδιάλειπτα. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Βιομηχανικού τύπου Rackmount PC 4U, 19” κατάλληλο για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση 

• Τροφοδοσία με χρήση διπλού τροφοδοτικού (redundant) 

• Υποδοχή για σκληρό δίσκο στην πρόσοψη  

• Κάρτα δικτύου με υποστήριξη Gbit Ethernet  

• Υποστήριξη USB3.0  
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• Επεξεργαστής Intel i7-6700 ή καλύτερος 

• 6MB Cache 

• 8GB RAM DDR4 με δυνατότητα επέκτασης έως 64GB 

• Κάρτα γραφικών με υποδοχές DVI ή VGA ή Display Port ή HDMI ή οποιοδήποτε συνδυασμό 

αυτών 

• Δύο (2) σκληροί δίσκοι τεχνολογίας SSD τουλάχιστον 256GB σε διάταξη RAID1 

• Λοιπές συνδέσεις: 

• Θύρες PCIe 

• Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα 

• Ενδείξεις LED για τη λειτουργία του Η/Υ 

• Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C..35°C 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης -10°C..50°C 

• Υγρασία λειτουργίας 10%-80%  

• Υγρασία αποθήκευσης 10%-90%  

• Λειτουργικό Windows  

Θα πρέπει για τον Η/Υ να προσκομιστούν τα παρακάτω: 

• Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια λειτουργίας 

18.1.2 Rack 22U 

Η εγκατάσταση του/των Server(s) του συστήματος εποπτείας, ελέγχου και ανάκτησης 

δεδομένων(SCADA) και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου(ΚΣΕ) θα 

γίνει εντός βιομηχανικού επιδαπέδιου Rack. Το Rack θα πρέπει να είναι στιβαρής βιομηχανικής 

κατασκευής επώνυμου κατασκευαστή πιστοποιημένου κατά ISO9001:2008. 

Πιο συγκεκριμένα το προσφερόμενο rack θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι: 

• Επιδαπέδιο διαστάσεων 600 mm x 600 mm 22U 

• Πόρτα στην πρόσοψη και στην οπίσθια πλευρά του Rack 

• Ανθεκτικό κρύσταλλο ασφαλείας στην πρόσοψη του Rack 

• Βοηθητική περιστροφική λαβή ανοίγματος με κλειδαριά στην εμπρόσθια πόρτα και 

μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας στην οπίσθια πόρτα 

• Αποσπώμενες πόρτες με μηχανισμό απασφάλισης για την επιλογή του ανοίγματος 

(αριστερά – δεξιά) 

• Δύο (2) αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα με κουμπωτούς μηχανισμούς απασφάλισης και 

κλειδαριές ασφαλείας για την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος του Rack 

• Δυνατότητα τοποθέτησης εξοπλισμού 19” και στο οπίσθιο μέρος του Rack 

• Τέσσερις (4) ρυθμιζόμενες κολώνες (ικριώματα 19”) στήριξης εξοπλισμού εμπρός-πίσω με 

αριθμημένη σήμανση ανά U 

• Δύο σειρές κατακόρυφων εγκοπών 19” (εμπρόσθια και πλαϊνή), πλαϊνές σχισμές για στήριξη 

των οριζόντιων και κατακόρυφων καλωδίων 

• Πλαϊνή κατακόρυφη βοηθητική σχάρα για την διέλευση-στήριξη και ταξινόμηση καλωδίων, 

επιλογή οκτώ (8) εισόδων (άνω-κάτω) με αποσπώμενα βιδωτά πάνελ 

• Αποσπώμενο εσωτερικό πάνελ οροφής με έτοιμες αναμονές για τοποθέτηση ενός (1) έως 

τεσσάρων (4) ανεμιστήρων, δύο (2) κεντρικά σημεία γειώσεων με βίδες ασφαλείας εμπρός 

και πίσω, καλώδια γειώσεων στις δύο (2) πόρτες και στο εσωτερικό των τεσσάρων (4) 

ικριωμάτων. Πλαϊνές αναμονές για τη σύνδεση δύο (2) ή περισσότερων Racks 

• Βάση με βοηθητικές ρόδες με φρένα, ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους από λαμαρίνα 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  Σελίδα 71 από 130 

 

• Ανεμιστήρα 230V/AC για επιδαπέδια Rack 

• Θερμοστάτης με αποσπώμενη βάση στήριξης 

• Πολύπριζο ασφαλείας (2 τεμάχια) 230V/16A 8 θέσεων για Rack 19” 1U, με διακόπτη ON-OFF 

και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.  

• Ράφια (3 τεμάχια) σταθερά  

18.2 ΘέσειςΕργασίαςSCADA (operation station) 

Οι Η/Υ οι οποίοι θα επιτελούν τον ρόλο πελάτη (Client) του Συστήματος Εποπτείας, Ελέγχου και 

Ανάκτησης Δεδομένων (SCADA) θα πρέπει να είναι υψηλών δυνατότητων. Πιο συγκεκριμένα θα 

πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Επιτραπέζιος Η/Υ 

• Τροφοδοσία 200VAC-240VAC 

• Ενδείξεις λειτουργίας 

• Επεξεργαστής Intel i5-7500 ή καλύτερος 

• Δύο (2) υποδοχές (slots) για τοποθέτηση καρτών μνήμης RAM 

• 8GB RAM DDR4 με δυνατότητα επέκτασης έως 32GB 

• Σκληρός δίσκος τεχνολογίας SSD 256GB 

• Κάρτα δικτύου Ethernet (LAN) με υποστήριξη Gbit 

• Υποστήριξη USB3 

• HDMI  

• Audio Line in/Line out 

• Θύρα δικτύου RJ45 

• Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως 35°C 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως 50°C 

• Λειτουργικό Windows  

Θα πρέπει για τον Η/Υ να προσκομιστούν τα παρακάτω: 

• Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια λειτουργίας 

Η οθόνη των θέσεων εργασίας (client station) πρέπει να έχει τουλάχιστον τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά: 

• Μέγεθος 27” 

• Τεχνολογία LED 

• Ανάλυση 1920x1080 

• Λόγος δυναμικής αντίθεσης 6000000:1 

• 80 PPI (Pixel per inch) 

• Φωτεινότητα 250 cd/m2 

• Χρόνος απόκρισης 8ms 

• Συχνότητα 60Hz 

• HDMI 

• 16.7 εκατομμύρια χρώματα 

• Αναλογία οθόνης 16:9 

• Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως 40°C 

Θα πρέπει επιπλέον να προσκομιστούν τα εξής: 
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• Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια λειτουργίας 

18.3 Διαχειριστής Επικοινωνιών 

Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου θα περιλαμβάνει δρομολογητή 

(Router) ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες συνδεσιμότητας τόσο των συσκευών που συνδέονται 

τοπικά στον ΚΣΕ όσο και των τηλεπικοινωνιακών συσκευών που εξασφαλίζουν τη διασύνδεση 

μεταξύ του ΚΣΕ και των ΤΣΕ. Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα για τηλεπρογραμματισμό μέσω 

κατάλληλου λογισμικού ή Web Interface με χρήση διαπιστευτηρίων (Όνομα Χρήστη και Κωδικός 

Πρόσβασης). Στον δρομολογητή θα καταλήγουν όλες οι συνδέσεις των ΤΣΕ είτε μέσω κινητής 

τηλεφωνίας είτε μέσω Wi-Fi. Ο δρομολογητής θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 

• Κατάλληλος για τοποθέτηση σε Rack βιομηχανικού τύπου με μέγεθος 1U 

• Τροφοδοσία με χρήση διπλού τροφοδοτικού (redundant) AC για μέγιστη διαθεσιμότητα του 

εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης ενός εκ των δύο (2) τροφοδοτικών 

• Ενδεικτικές λυχνίες LED για την ύπαρξη τάσης τροφοδοσίας 

• Ενδεικτικές λυχνίες LED για την κατάσταση ενσύρματης σύνδεσης 

• Δυνατότητα παρακολούθησης της θερμοκρασίας της CPU και της πλακέτας (PCB) 

• Δυνατότητα παρακολούθησης της τάσης και του ρεύματος τροφοδοσίας  

• Δυνατότητα εξαγωγής διαγνωστικών και καταγραφών 

• Συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή 1,0GHz 

• Hardware encryption για συνδέσεις VPN IPsec 

• Μνήμη RAM 512MB 

• Μνήμη αποθήκευσης 64MB τεχνολογίας NAND 

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας -10°C έως +50°C 

• Πέντε (5) ανεξάρτητες ελεύθερα προγραμματιζόμενες πόρτες Ethernet με υποστήριξη 

ταχύτητας 10/100/1000 Mbit ανά θύρα  

• Θύρα USB 

• Θύρα οπτικής ίνας (SFP)  

• Συμμόρφωση CE 

Θα πρέπει συμπληρωματικά να προσκομιστούν τα ακόλουθα: 

• Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια 

18.4 Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Λειτουργίας UPS 

Η παροχή τροφοδοσίας στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που αφορά το Σύστημα Εποπτείας και 

Ανάκτησης Δεδομένων (SCADA) πρέπει να είναι αδιάλειπτη και σταθερή για την προστασία του 

εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανικού 

τύπου μονάδας αδιάλειπτης παροχής(UPS) η οποία θα πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Κατάλληλη για εγκατάσταση σε Rack  

• Ονομαστική τάση εξόδου 230VAC 

• Μέγιστή ισχύς 3kVA  

• Δυνατότητα ρύθμισης τάσης εξόδου σε 230VAC ή 240VAC 

• Συγχρονισμός της συχνότητας εξόδου με βάση αυτή του δικτύου 

• Τύπος UPS Line Interactive είτε On-line 

• Ημιτονική κυματομορφή εξόδου 

• Χρόνος εναλλαγής 8ms (τυπικός) 

• Ονομαστική τάση εισόδου 230VAC 

• Ονομαστική συχνότητα εισόδου 50Hz/60Hz ±5Hz 
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• Εύρος τάσης εισόδου 210-250VAC 

• Μπαταρίες σφραγισμένες για την αποφυγή διαρροών 

• Οθόνη LED στην πρόσοψη του UPS με ενδείξεις για την κατάσταση των μπαταριών, του 

δικτύου, της παροχής και μηνυμάτων (alarms) 

• Ηχητικό σήμα για τη λειτουργία με μπαταρία 

• Ηχητικό σήμα για χαμηλή στάθμη μπαταρίας 

• Δυνατότητα παραμετροποίησης υστέρησης για τα ηχητικά σήματα 

• Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C..40°C 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης -10°C..40°C 

• Υγρασία λειτουργίας 0-90% 

• Υγρασία αποθήκευσης 0-90% 

• Συμμόρφωση CE 

 

18.5 Εκτυπωτής 

Ο εκτυπωτής που θα προσφερθεί θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Τεχνολογίας Laser με δυνατότητα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης  

• Οθόνη LCD  

• Η ταχύτητα ασπρόμαυρης ή έγχρωμης εκτύπωσης να είναι είκοσι (15) σελίδες ανά λεπτό 

• Η ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης της πρώτης σελίδας από κατάσταση ετοιμότητας να 

είναι δέκα (12) δευτερόλεπτα 

• Η ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης της πρώτης σελίδας από κατάσταση ετοιμότητας να είναι 

δώδεκα (15) δευτερόλεπτα 

• Σε μηνιαία βάση ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτυπώνει 40.000 σελίδες 

• Η βέλτιστη ποιότητα ασπρόμαυρης ή έγχρωμης εκτύπωσης να είναι 9.600 x 600 dpi με 

τεχνολογίες ανάλυσης ReCP 

• Η βασική μνήμη του εκτυπωτή να είναι τουλάχιστον 128 MB 

• Η επεξεργαστική ισχύς του να είναι τουλάχιστον 400MHz 

• Να μπορεί στην είσοδο να δέχεται τουλάχιστον 300 φύλλα 

• Να μπορεί στην έξοδο συλλέγει τουλάχιστον 100 φύλλα 

• Να υποστηρίζει τα ακόλουθα μεγέθη: A4, A5, A6 

• Να υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους μέσων: Απλό, λεπτό, παχύ, διαφάνεια, φάκελος, 

επιστολόχαρτο, γυαλιστερό 

• Θύρα USB  

• Ενσωματωμένη θύρα δικτύου Ethernet 

18.6 ΦορητόςΗ/Υ (engineering station) 

O φορητός Η/Υ που θα επιτελεί τον ρόλο φορητού σταθμού εργασίας και προγραμματισμού θα 

πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες 

απαιτήσεις των λογισμικών προγραμματισμού και παραμετροποίησης των Προγραμματιζόμενων 

Λογικών Ελεγκτών (PLC). Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Τροφοδοσία 200VAC-240VAC 

• Οθόνη 15.6” ανάλυσης 1920x1080  

• Ενδείξεις λειτουργίας 

• Επεξεργαστής Intel i7-6500U ή καλύτερος 
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• 8GB RAM DDR4 με δυνατότητα επέκτασης έως 16GB 

• Σκληρός δίσκος τεχνολογίας SSD 256GB 

• Ενσωματωμένη WebCam  

• Ενσωματωμένο μικρόφωνο 

• Δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης Bluetooth  

• Κάρτα ασύρματου δικτύου (Wi-Fi)  

• Κάρταδικτύου Ethernet (LAN) 10/100 Mbit τύπου RJ45 

• Λοιπές εξωτερικές συνδέσεις: 

• 2xUSB3.0 

• HDMI  

• Audio Line in/Line out 

• Θύρα δικτύου RJ45 

• Μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον 30Whr 

• Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως 35°C 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης -40°C έως 65°C 

• Υγρασία λειτουργίας 10%-90%  

• Υγρασία αποθήκευσης 0%-95% 

• Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας  

• Λειτουργικό Windows  

Θα πρέπει για τον Η/Υ να προσκομιστούν τα παρακάτω: 

• Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια λειτουργίας 

Ο φορητός σταθμός εργασίας θα πρέπει να έχει προεγκατεστημένα τους όλα τα απαραίτητα πακέτα 

λογισμικού. 

19 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

19.1 Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού(άδειες λογισμικού) 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνολικού συστήματος θα εγκατασταθεί και αναπτυχθεί ένα 

σύστημα SCADA, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με τα επί μέρους συστήματα αυτοματισμού 

(PLC). Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αυτό θα καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Κεντρικός έλεγχος των λειτουργικών συστημάτων μέσω της συγκέντρωσης, επεξεργασίας 

και απεικόνισης όλων των ορισμένων μεταβλητών, όπως των μετρήσιμων τιμών, 

μηνυμάτων λειτουργίας και μηνυμάτων σφαλμάτων. 

• Αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία μακράς διάρκειας για μελλοντική ανάλυση στη μορφή 

αναφορών και γραφημάτων. 

• Αναπαραγωγή υπολογισμών μέσω της αριθμητικής ή λογικής σύνδεσης δεδομένων 

επεξεργασίας. 

• Απεικόνιση του λειτουργικού και διαδικαστικού συστήματος σε δυναμική μορφή μιμικού 

διαγράμματος με γραφικές απεικονίσεις όλων των απαιτούμενων αναλογικών και 

ψηφιακών μεγεθών. 

• Απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών στη μορφή γραφημάτων και πινάκων. 

• On line παραμετροποίηση του συστήματος με τη χρήση φιλικών, εύχρηστων διαλογικών 

μενού οθόνης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων βοήθειας. 

• Καταχώρηση όλων των δεδομένων και των status λειτουργίας. 
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19.1.1 Βασικές Απαιτήσεις Συστήματος 

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να αποτελείται από τεχνολογίες αιχμής όσον αφορά τη δομή και 

λειτουργία του σαν ένα σύστημα επεξεργασίας και ελέγχου. Πρέπει να είναι ένα σύγχρονο σύστημα 

που θα διαθέτει ελκυστικό σύστημα αλληλεπίδρασης με το χρήστη (user interface), ανοιχτό σε 

εφαρμογές γραφείου, με σύνθετες αλλά αξιόπιστες λειτουργίες, επαρκές για να διαστασιολογηθεί 

σύμφωνα με τις ανάγκες και βαθμωτό για απλούστερες ή πιο σύνθετες εφαρμογές, ενώ θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται και να υποστηρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. Το σύστημα θα πρέπει να είναι 

υψηλής διαθεσιμότητας (redundant) έτσι ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατό τα downtimes 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν ως θέσεις εργασίας ή και σαν servers θα 

μπορούν να διαχειριστούν τα προγράμματα τύπου Microsoft Windows. Το λογισμικό του 

συστήματος ελέγχου θα μπορεί να προσφερθεί είτε ως ολοκληρωμένο πακέτο ή σαν εκτελέσιμο 

πακέτο (runtime). 

Για την περίπτωση που θα χρειαστεί να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες το σύστημα θα μπορεί να 

επεκταθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με τη χρήση της λειτουργίας αναβάθμισης της ποσότητας 

των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι δυνατή η διασύνδεση με 

άλλες συσκευές και εφαρμογές διαφόρων κατασκευαστών μέσω τυποποιημένων λογισμικών 

interface OPC. 

Επιπροσθέτως των βασικών πακέτων θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση του συστήματος με τη 

χρήση προαιρετικών πακέτων. Αυτά θα πρέπει να ενσωματώνονται στο περιβάλλον του χρήστη 

επαρκώς, ενώ δεν επιτρέπεται η μετάβαση με χρήση για παράδειγμα συνδυαστικών πλήκτρων 

(όπως alt-tab ή ctrl-esc) μεταξύ των διαφόρων πακέτων, για λόγους ασφαλείας. 

19.1.2 Σύνδεση μέσω WEB 

Το σύστημα ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης Internet/Intranet. Αυτό 

σημαίνει ότι μπορεί ο κάποιος να αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων 

αυτοματισμού μέσω intranet ή internet, χωρίς να χρειάζεται σχεδόν καμία αλλαγή στο 

configuration. Στην περίπτωση που θα υφίσταται επικοινωνιακή γραμμή υψηλής ταχύτητας θα είναι 

δυνατή η ανανέωση των πληροφοριών ακριβώς όπως και on site. Κάτι τέτοιο δίνει τη δυνατότητα σε 

κάποιον να αναλάβει τη διαχείριση μιας εγκατάστασης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου 

βρίσκεται. 

Για την πραγματοποίηση αυτής της δομής είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός Web Server ο οποίος θα 

μπορεί να συνδεθεί με ικανό αριθμό clients-θέσεων εργασίας, που ορίζονται ανάλογα με τις 

ανάγκες των εγκαταστάσεων. Θα υπάρχει η μελλοντική δυνατότητα για ταυτόχρονη σύνδεση 10 

(δέκα) τουλάχιστον Web clients με δυνατότητα εξυπηρέτησης (μελλοντική αναβάθμιση) μέχρι 50 

Web clients. Τα δικαιώματα πρόσβασης ενός client θα ορίζονται από το σύστημα διαχείρισης 

χρηστών στο server του συστήματος ελέγχου. Η όλη δομή επικοινωνίας στηρίζεται στο πρωτόκολλο 

HTTP με ActiveX και θα διαθέτει σύγχρονους μηχανισμούς ασφαλείας. Μια τέτοια δομή είναι η 

πλέον εύχρηστη και λειτουργική για συστήματα με διανεμημένο έλεγχο και πολλά σημεία 

επιστασίας, όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων. 

Το προσφερόμενο από τον Ανάδοχο λογισμικό θα επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση στο 

σύστημα SCADA, μέσω της χρήσης Web clients, σε τουλάχιστον τρεις χρήστες. 

19.1.3 Χαρακτηριστικά Συστήματος 

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• Τυποποιημένο λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε υπολογιστή 

• Εκτελέσιμο σε όλα τα εμπορικά PC  

• 100% 32 ή 64 bit λογισμικό, αναπτυγμένο για το τυποποιημένο λειτουργικό σύστημα τύπου 

Microsoft Windows. 

• Κύριος υπολογιστής (server) τύπου Microsoft Windows 

• Θέσεις εργασίας (clients) τύπου Microsoft Windows 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας εξαρτήματα και προγράμματα από τον χώρο της 

πληροφορικής (π.χ. κάρτες δικτύων) 

• Επικοινωνιακέςδυνατότητεςμέσω Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, MPI, Modbus, FDL, 

DDE, DCOM, OPC 

19.1.4 Γραφικό Σύστημα Απεικόνισης 

Γραφικό σύστημα για απεικόνιση και επεξεργασία ορισμένων από τον χρήστη χρησιμοποιώντας 

αντικείμενα pixel-graphic (Windows, OLE, OCX, ActiveX αντικείμενα), με τη δυνατότητα να γίνονται 

όλες οι ιδιότητες δυναμικές και με on line configuration. Μία βιβλιοθήκη function block χρησιμεύει 

ως βοήθημα για τη δημιουργία εικονιδίων. 

Σύστημα σήμανσης για την ανίχνευση και αρχειοθέτηση γεγονότων με δυνατότητες απεικόνισης και 

ελέγχου, σύμφωνα με DIN 19235. Κατηγορίες μηνυμάτων ελεύθερης επιλογής, απεικόνιση 

μηνύματος και καταχώρηση, ταξινόμηση ελεύθερης επιλογής όταν είναι κάποιος on line. 

Αρχειοθέτηση process data για ανίχνευση, αρχειοθέτηση και συμπίεση μετρούμενων τιμών, για 

παράδειγμα για απεικόνιση καμπύλων και πινάκων και άλλες διαδικασίες, κεντρική αποθήκευση 

δεδομένων σε archive server. 

Σύστημα αναφοράς και καταχώρησης για τα χρονικά ελεγχόμενα ή οδηγούμενα από τα συμβάντα 

μηνύματα, καταχωρήσεις χειριστών, περιεχόμενα αρχείων και τρέχοντα δεδομένα στη μορφή των 

αναφορών χρηστών (process data) ή τεκμηρίωση εφαρμογής σε ευέλικτη διάταξη ελεύθερης 

επιλογής. 

Λειτουργίες διαδικασιών για τη σχηματοποίηση εφαρμογών και τη σύνταξη κειμένων (script) 

χρησιμοποιώντας Visual Basic Script ή ANSI-C. 

Διασυνδέσεις προγραμματισμού (API) είναι διαθέσιμες για όλες τις μονάδες εφαρμογής του 

συστήματος ελέγχου και παρέχουν τη δυνατότητα για την προσπέλαση δεδομένων και λειτουργιών. 

Μία βιβλιοθήκη λειτουργιών επιτρέπει τον προγραμματισμό ανεξάρτητων εφαρμογών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επεκταθεί η βασική λειτουργικότητα. 

19.1.5 Ανοιχτές Συνδέσεις Διεπαφής (Interfaces) 

Πρέπει να είναι δυνατή η απεικόνιση μέχρι 25 παραθύρων γραφικών ανά image και 80 καμπυλών 

ανά παράθυρο. 

Η πρόσβαση στις λίστες δεδομένων γίνεται μέσω τυποποιημένης διασύνδεσης βάσης δεδομένων 

(ODBC/SQL), C-API ή OLE-DB. 

Ενσωμάτωση μπλοκ εφαρμογών Windows (ActiveX controls) 

Μεταφορά δεδομένων μέσω άλλων προγραμμάτων Windows μέσω διασύνδεσης OPC. 

Βοηθοί επέκτασης εφαρμογών μέσω βοηθών χρηστών και Visual Basic 

Διασύνδεση προγραμματισμού API με πρόσβαση σε λειτουργίες ελέγχου συστήματος. 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  Σελίδα 77 από 130 

 

Σύνδεση με κάθε είδους ευρέως διαδεδομένου PLC 

Διαχείριση χρηστών με 999 ομάδες εξουσιοδότησης και 128 ομάδες χρηστών 

19.1.6 Ενιαίο Interface Προσαρμοσμένο στα Windows 

Με το σύστημα ελέγχου, μπορεί να γίνει διαφανής διαχείριση των συμβάντων και βελτιστοποίηση 

μέσω ανεξάρτητα παραμετροποιημένων interfaces. Διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να 

διασφαλίσουν την επαρκή και αξιόπιστη λογική εκτέλεσης των διαδικασιών. Η σχεδίαση του user 

interface πρέπει να προσφέρει ευέλικτη και κατάλληλη απεικόνιση της διαλογικής λειτουργίας του 

process. Για καλύτερη εποπτεία η απεικόνιση θα μπορεί να επιμεριστεί σε τομέα γενικής εποπτείας, 

τομέα εργασίας και τομέα πλήκτρων. Θα διατίθενται βοηθοί (wizards) για να δημιουργούν 

αυτόματα έναν εργονομικό επιμερισμό των οθονών προσανατολισμένο στις διαδικασίες και να 

δομούν ιεραρχικά τα process images. Πρότερα σχηματοποιημένα εικονίδια θα μπορούν να 

μετακινηθούν στο διαθέσιμο χώρο χρησιμοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή. 

Όλες οι απεικονίσεις θα μπορούν να επιλεχθούν απ’ ευθείας χρησιμοποιώντας ευρέως 

εφαρμόσιμους και αποδεκτούς συνδυασμούς πλήκτρων. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν άλλες εφαρμογές καθορίζοντας αντίστοιχες συνεκτικές περιοχές OLE. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντικείμενα OCX/ActiveX. Με αυτό τον 

τρόπο είναι δυνατή η ομοιογενής ενσωμάτωση της λειτουργικότητας άλλων προγραμμάτων στο 

user interface του συστήματος ελέγχου. 

Είναι απαραίτητο να μη γίνεται επικάλυψη των οθονών, δηλαδή για παράδειγμα τα εικονίδια 

εμφανίζονται ή κρύβονται σύμφωνα με το μέγεθός τους ή το επίπεδο της παραμετροποιημένης 

οθόνης. Αυτό διασφαλίζει ότι ο χειριστής μπορεί άμεσα να αναγνωρίσει και να ανταποκριθεί σε 

σημαντικά μηνύματα, όπως για παράδειγμα πεδία τιμών ή συναγερμών. Τα process images θα 

μπορούν να μεγεθυνθούν χρησιμοποιώντας το ποντίκι (zooming), ενώ τομείς της οθόνης θα 

μπορούν να μετακινηθούν (panning). 

Το σύστημα ελέγχου θα χρησιμοποιεί γενικά για την εισαγωγή στοιχείων τους ακόλουθους πολύ 

οικείους τρόπους από το περιβάλλον των Windows: πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη επαφής ή 

πληκτρολόγιο οθόνης. Όταν ο κέρσορας τοποθετείται πάνω από ένα ελέγξιμο αντικείμενο, τότε 

αυτό θα πρέπει να αλλάζει εμφάνιση. 

Το σύστημα ελέγχου θα μπορεί να καταγράφει την πρόσβαση των χειριστών στις μεταβλητές. Η 

ημερομηνία, η ώρα, το όνομα του χρήστη, η παλιά τιμή της μεταβλητής και η νέα τιμή θα πρέπει 

επίσης να καταγράφονται. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να ιχνηλατούνται εισαγωγές που κάνουν 

οι χειριστές ειδικά σε κρίσιμες καταστάσεις διαδικασιών. Να Θα πρέπει να μπορούν να 

αντικατασταθούν οι απεικονίσεις και οι χειριστικές λειτουργίες με συγκεκριμένες ενέργειες της 

εφαρμογής. Έτσι, το σύστημα ελέγχου θα οδηγεί τον χειριστή να απαλείψει ακριβώς το σφάλμα σε 

κρίσιμες καταστάσεις, ώστε να προλαμβάνονται χρόνοι σταματήματος μηχανών. Με την 

προσπέλαση συγκεκριμένου συναγερμού ο χειριστής θα οδηγείται αυτόματα στην οθόνη που 

απεικονίζεται το σφάλμα. 

19.1.7 Επιλογή Online Παραμετροποίησης 

Ένα απαιτούμενο είναι να υπάρχει σύστημα παραμετροποίησης ενσωματωμένο στο υπόλοιπο 

σύστημα, το οποίο θα επιτρέπει στο χειριστή να προσαρμόσει το αντικείμενο των λειτουργιών και 

τη λειτουργικότητα σε όποιες διαφοροποιημένες ανάγκες, χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες 

γνώσεις προγραμματισμού. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει την επιλογή να γίνεται αυτή η 

παραμετροποίηση online. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο αντίστοιχος editor θα μπορεί να τρέχει σε 
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ένα δεύτερο παράθυρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και ο μηχανικός να κάνει τις αλλαγές στην 

εφαρμογή, χωρίς να αποσυνδέεται από τη διαδικασία λειτουργίας και χωρίς να επηρεάζει τις 

δραστηριότητες που τρέχουν από πίσω. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μπορεί να κάνει αλλαγές 

διαμόρφωσης στον client. 

Το σύστημα είναι βασισμένο σε μοντέλο προσανατολισμένο στο αντικείμενο, που προσφέρει το 

σαφές πλεονέκτημα της όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικής απεικόνισης του πραγματικού κόσμου, 

δηλαδή των τεχνολογικών διαδικασιών, στον κόσμο της πληροφορικής. 

19.1.8 Προστασία Έναντι μη Εξουσιοδοτημένης Παρέμβασης 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η προστασία κάθε λειτουργίας και διαδικασίας, των αρχείων και του 

συστήματος ελέγχου από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τέτοια παραδείγματα μπορούν να 

είναι η αλλαγή των setpoints, η επιλογή οθόνης ή η ανάκληση του λογισμικού διαμόρφωσης από 

την κατάσταση λειτουργίας. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης τα οποία επιτρέπουν τη 

δημιουργία ενός σχήματος ιεραρχίας στην προστασία πρόσβασης, όπως είναι τα αποκλειστικά 

δικαιώματα για διαφορετικούς χειριστές. Ο κωδικός και το όνομα χρήσης καθορίζουν τα 

δικαιώματα πρόσβασης του χειριστή. Αυτά μπορούν, επίσης, να επανακαθοριστούν και όταν το 

σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου διαχείρισης. Η 

εγκυρότητα του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη θα λήγει μετά από την πάροδο 

χρονικού διαστήματος που δεν προκύπτει δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα ελέγχου 

διασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χειριστές μπορούν να προχωρήσουν σε κρίσιμες 

επεμβάσεις και ότι η όλη διαδικασία τρέχει αξιόπιστα. 

19.1.9 Ανοιχτή Αρχιτεκτονική και Δυνατότητα Ενσωμάτωσης 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η ενσωμάτωση standardWindows εφαρμογών, όπως είναι το MsExcel, 

MsWord και MsAccess με χρήση standard μηχανισμών OLE/ActiveX, ODBC/SQL. Κάθε πρόγραμμα 

χρήσης (για παράδειγμα ανεξάρτητη διαχείριση δεδομένων, ανάλυση, βελτιστοποίηση 

διαδικασιών) πρέπει να λειτουργεί μαζί με το σύστημα ελέγχου μέσω του ενσωματωμένου interface 

προγραμματισμού C και μετά να χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις λειτουργίες του συστήματος 

ελέγχου. 

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα OPC, προκειμένου να επιτρέπονται οι 

επικοινωνίες μεταξύ εξοπλισμού διαφορετικών κατασκευαστικών οίκων. Τα τρέχοντα process data 

πρέπει να είναι διαθέσιμα σε άλλους υπολογιστές και εφαρμογές, ώστε κάθε υπολογιστής που είναι 

συνδεδεμένος στο δίκτυο να μπορεί να προσπελάσει όλα τα δεδομένα του συστήματος. Η χρήση 

μιας standard βάσης δεδομένων απαιτείται για την αποθήκευση (με προστασία εγγραφής) όλων 

των δεδομένων διαμόρφωσης, όπως λίστες μεταβλητών και κείμενα μηνυμάτων, καθώς και 

τρέχοντα process data όπως μηνύματα, μετρήσιμες τιμές και δεδομένα χρήστη, ώστε να είναι 

εφικτή η προσπέλαση της βάσης δεδομένων μέσω interface προγραμματισμού C-API ή OLE-DB. Οι 

εργασίες ανάπτυξης θα διευκολύνονται από την αυτοματοποίηση των βημάτων εργασίας και την 

επέκταση του περιβάλλοντος διαμόρφωσης με την χρήση του standard εργαλείου Visual Basic for 

Applications. 

Είναι σημαντικό το σύστημα ελέγχου να μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα ομοιογενούς 

ενσωμάτωσης άλλων εφαρμογών στο interface του χρήστη για τη λειτουργία των διαδικασιών. Οι 

εφαρμογές Windows μαζί με OLE Custom Controls (32 bit OCX objects) ή ActiveX Controls μπορούν 

να ενσωματωθούν στην εφαρμογή του συστήματος ελέγχου σαν να ήταν αντικείμενα του ίδιου του 

συστήματος. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση ANSI-Cscript γλώσσας και VisualBasicScripting για 

την ενεργοποίηση γραφικών αντικειμένων. 
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19.1.10 Αντίδραση Συστήματος σε Περιπτώσεις Σφαλμάτων 

Μετά την απομάκρυνση σφάλματος (π.χ. με επανεκκίνηση PC) η επιστροφή του συστήματος σε 

λειτουργία πρέπει να γίνεται αυτόματα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μη χρειάζεται η επέμβαση του 

χειριστή. Σε αυτή τη διάρκεια το processimage πρέπει να αναβαθμιστεί, ενώ κενά στη συγκέντρωση 

δεδομένων πρέπει να επισημαίνονται. 

19.1.11 Βάση Δεδομένων 

Πρέπει να χρησιμοποιείται βάση δεδομένων για τη διαχείριση των αρχείων και των παραμέτρων 

του συστήματος. Επιπρόσθετα στην απαιτούμενη απόδοση της βάσης δεδομένων πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα για μεταβολή ή δημιουργία νέων εφαρμογών . Η επιλεγμένη βάση 

δεδομένων και των εργαλείων που χρειάζεται ο ανάδοχος στα πλαίσια της ανάπτυξης της 

εφαρμογής πρέπει να ονομαστούν κατά την προσφορά. 

19.1.12 Σύστημα Γραφικών (Graphics System) 

Το σύστημα γραφικών του συστήματος ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται όλα τα εισερχόμενα και 

εξερχόμενα στοιχεία στην οθόνη κατά τη λειτουργική διαδικασία. Οι οθόνες για τη γραφική 

απεικόνιση της εγκατάστασης και του ελέγχου θα αποτελούνται από απλά αλλά και πιο σύνθετα 

γραφικά αντικείμενα. Αυτά βρίσκονται ενσωματωμένα στις οθόνες κατά τη φάση διαμόρφωσης με 

τη βοήθεια graphic editor που είναι μέρος του συστήματος ελέγχου. Πρέπει να υπάρχει ποικιλία 

αντικειμένων για τη δημιουργία και λειτουργία μιας ελκυστικής οθόνης διεπαφής.  

Η εμφάνιση όλων των γραφικών εξαρτημάτων πρέπει να είναι δυναμικά ελεγχόμενη. Παράμετροι 

όπως η γεωμετρία, το χρώμα, το σχέδιο κ.λπ. θα μπορούν να διαχειριστούν από τιμές μεταβλητών ή 

από προγράμματα. Αυτό επιτρέπει στο χειριστή να αλλάξει το χρώμα της γραμμής σε κόκκινο, 

πράσινο ή μπλε, για παράδειγμα, ή να αλλάξει το μέγεθος του κύκλου ή να μετακινήσει μία ομάδα 

αντικειμένων γύρω στην οθόνη. Οθόνες καταστάσεων μπορούν να ελεγχθούν μέσω 

εναλλασσόμενης εμφάνισης και απόκρυψης αυτόνομων γραφικών αντικειμένων που υπερτίθενται. 

Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία, η επεξεργασία στο σύστημα ελέγχου, οι ενέργειες και standard 

εφαρμογές Windows επηρεάζουν ενεργά την οθόνη.  

Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει υπάρχοντα γραφικά και 

φωτογραφικό υλικό για τη δημιουργία εικονιδίου. Γραφικά αρχεία όπως BMP, WMF, EMF, GIF, JPG 

ή OLE θα μπορούν να εισαχθούν. 

19.1.13 Επεξεργασία Δεδομένων 

Το σύστημα μηνυμάτων επεξεργάζεται τα αποτελέσματα λειτουργιών που ελέγχουν συγκεκριμένες 

ενέργειες της διαδικασίας στο επίπεδο του αυτοματισμού και στο γενικότερο σύστημα. 

Καταδεικνύει συναγερμούς που σχετίζονται με συγκεκριμένα γεγονότα τόσο οπτικά όσο και 

ακουστικά και τα αρχειοθετεί ηλεκτρονικά ή και σε χαρτί. Θα υπάρχει η δυνατότητα για άμεση 

προσπέλαση των μηνυμάτων, ταξινόμησή τους και απόκτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για 

κάθε ένα από αυτά, ώστε να διαχειρίζονται γρήγορα. Η δομή των μηνυμάτων θα μπορεί να οριστεί 

κατ’ απαίτηση και να προσαρμοστεί στις ειδικές απαιτήσεις της εγκατάστασης. Ένα μήνυμα 

φτιάχνεται από ομάδες μηνυμάτων οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να περιέχουν μεταβλητές 

τιμές. Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να δημιουργεί μηνύματα από: 

Ψηφιακές μεταβλητές που διαχειρίζονται από τον data manager στη λειτουργία μεταβλητών. Αυτές 

μπορεί να είναι εξωτερικές ή εσωτερικές μεταβλητές. Έτσι, μπορεί να γίνει η επεξεργασία 

ελεγχόμενων λειτουργιών και να προκληθούν μηνύματα από το σύστημα ελέγχου. 
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Αναλογικές μεταβλητές: Ο χειριστής μπορεί να θέσει κάποια όρια τα οποία όταν παραβιαστούν 

κατά τη λειτουργία παράγεται μήνυμα. 

19.1.14 Σύστημα Μηνυμάτων 

Το σύστημα μηνυμάτων αποτελείται από βραχυπρόθεσμη αρχειοθέτηση, δηλαδή οι παλιότερες 

εγγραφές διαγράφονται. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται επιλογή κάποιων μηνυμάτων τα οποία 

θα μπορούν να αποθηκεύονται σε μακροπρόθεσμα βάση ημερησίως, εβδομαδιαία ή μηνιαίως. Το 

μέγεθος των αρχείων περιορίζεται μόνο από τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου. Το σύστημα 

πρέπει να ενημερώνει αυτόματα το χειριστή όταν μειωθεί κατά πολύ ο ελεύθερος χώρος στον 

σκληρό δίσκο. Σε συνεχές φόρτο εργασίας πρέπει το σύστημα να μπορεί να επεξεργαστεί μηνύματα 

με ρυθμό 100 μηνύματα/sec. 

Το σύστημα ελέγχου μπορεί να αρχειοθετεί μετρήσιμες τιμές από το σύστημα αυτοματισμού. Οι 

μετρήσιμες τιμές μπορούν να αποκτούνται κυκλικά ή με τρόπο ελεγχόμενο από το γεγονός. Κάτι 

τέτοιο καθιστά δυνατή την απόκτηση τιμών εσωτερικών μεταβλητών, τιμών από οποιαδήποτε 

εφαρμογή και χειροκίνητες εισαγωγές. Η επεξεργασία τους μπορεί να δώσει μέσους όρους, 

αθροίσματα, ελάχιστες και μέγιστες τιμές ή μπορεί να ενταχθεί σε μια ενέργεια. Ο κύκλος 

καταγραφής μπορεί να οριστεί ελεύθερα. Ο κύκλος αρχειοθέτησης μπορεί να έχει την ίδια τιμή με 

τον κύκλο καταγραφής ή πολλαπλάσια τιμή. Μέσες τιμές, αθροίσματα, ελάχιστες και μέγιστες τιμές 

υπολογίζονται από τις τιμές που αποκτήθηκαν μεταξύ δύο κύκλων αποθήκευσης. 

Για γρήγορη απόκτηση τιμών, αυτές μπορούν να αποθηκεύονται σε προσωρινό buffer στην κύρια 

μνήμη. Το σύστημα ελέγχου πρέπει να προσφέρει ποικίλες μεθόδους αρχειοθέτησης. Αρχειοθετεί 

μετρήσιμες τιμές κυκλικά ή οδηγούμενα από γεγονός, ανεξάρτητα ή σε ομάδες. Διακρίνονται οι 

εξής τρόποι: 

• Συνεχής κυκλική αρχειοθέτηση 

• Κυκλική επιλεκτική αρχειοθέτηση 

• Μη κυκλική αρχειοθέτηση 

• Αρχειοθέτηση μόνο μετά από αλλαγή 

Πρέπει να είναι δυνατό στους χειριστές του συστήματος να εκτελούν αλλαγές ή να δίνουν εντολές 

μέσω μιμικού διαγράμματος της εγκατάστασης ή άλλες οθόνες χειρισμού. Η επιτυχής εκτέλεση μιας 

εντολής επιβεβαιώνεται από το σύστημα μέσω μηνύματος ανάδρασης. Πρέπει να είναι δυνατό να 

οριστούν τα όρια του συστήματος ως φυσικές τιμές μέσω μιας οθόνης χειρισμού. Μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση περιορίζεται από το σύστημα μέσω προστασίας κωδικού. 

19.1.15 Έλεγχος και Απεικόνιση Διαδικασιών 

Με τις λειτουργίες αυτές ο χειριστής μπορεί να ελέγξει τη διαδικασία, να επέμβει σε αυτή και να 

ορίσει και να αλλάξει τις παραμέτρους του συστήματος και της διαδικασίας. Η όλη διαδικασία 

ελέγχεται και παρακολουθείται χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα: 

• Process images 

• Πληροφορίες διαδικασίας 

• Γραφήματα 

• Σύστημα αξιολόγησης μηνυμάτων 

Για να γίνει πιο εύχρηστο το σύστημα ελέγχου για τους χειριστές, τα processimages οργανώνονται 

σε ιεραρχικές δομές: 

• Εποπτεία εγκατάστασης 
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• Εποπτεία περιοχής 

• Διάγραμμα εξαρτήματος εγκατάστασης 

• Αναλυτική πληροφορία αντικειμένου 

Ο editor γραφικών πρέπει να παρέχει λειτουργίες που συναντώνται σε γραφικά προγράμματα 

υψηλής απόδοσης. Πρέπει να περιλαμβάνονται, επίσης, λειτουργίες για την ακριβή θέση, 

ευθυγράμμιση, περιστροφή, δημιουργία ειδώλου και αντιγραφή ιδιοτήτων γραφικού αντικειμένου, 

για παράδειγμα ομαδοποίηση, δημιουργία ομάδων και εισαγωγή ή ενσωμάτωση εξωτερικά 

διαμορφωμένων κειμένων και γραφικών (BMP, WMF, EMF, GIF και JPG μορφής ή μέσω OLE). Η 

δυνατότητα να είναι ανοιχτές διάφορες οθόνες ταυτόχρονα επιτρέπει και τη γρήγορη αντιγραφή 

μεταξύ των διαφόρων οθονών, μέσω πληκτρολογίου ή drag & drop.  

Για ομαδοποιημένα αντικείμενα ο Σχεδιαστής Γραφικών πρέπει να επιτρέπει τη μεταβολή των 

ιδιοτήτων ανεξάρτητων αντικειμένων άμεσα χωρίς να χρειαστεί να χωριστούν. Επίσης, να υπάρχει η 

δυνατότητα να ρυθμίζεται ανεξάρτητα το interface χρήστη του Graphic Designer. Το μέγεθος και η 

θέση των διαφορετικών παλετών χρωμάτων, η εστίαση, η συμμόρφωση λειτουργιών, οι τύποι 

αντικειμένων και τα στυλ μπορεί να διαφέρουν. Αν χρειάζεται, κάποιες παλέτες που δεν 

χρησιμοποιούνται να μπορούν απλά να κρυφτούν. Συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες 

απεικονίζονται σαν εικονίδια στη γραμμή εργαλείων. 

Για τα περισσότερα από τα αντικείμενα υπάρχουν διάλογοι διαμόρφωσης που επιτρέπουν την 

παραμετροποίηση των σημαντικών ιδιοτήτων του αντικειμένου μέσα σε ένα κουτί διαλόγου. Το 

κουτί διαλόγου να εμφανίζεται μόλις το αντίστοιχο αντικείμενο τοποθετηθεί στην εικόνα 

Επιπρόσθετα, ο Σχεδιαστής Γραφικών έχει τη δυνατότητα να χειριστεί δυναμικά όλες τις ιδιότητες 

ενός αντικειμένου. Οι δυναμικές ιδιότητες να είναι μαρκαρισμένες με έντονο χρώμα για να 

ξεχωρίζουν εύκολα μέσα στο πλαίσιο ιδιοτήτων. 

Ο Σχεδιαστής γραφικών να υποστηρίζει διαμόρφωση σε 32 τουλάχιστον επίπεδα. Για σύνθετες 

εικόνες με πολλά επικαλυπτόμενα αντικείμενα, τα διαφορετικά επίπεδα να μπορούν να κρυφτούν 

για να ξεκαθαρίζει η οθόνη. 

Όταν δημιουργούνται τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκεύονται σε βιβλιοθήκη από την οποία θα 

ανακαλούνται. Το σύστημα ελέγχου αναγνωρίζει μία «παγκόσμια» βιβλιοθήκη και μία βιβλιοθήκη 

εφαρμογής και μία βιβλιοθήκη λειτουργιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση 

ενεργειών. 

19.1.16 Απεικονίσεις Καμπυλών 

Αρχειοθετημένες τιμές να μπορούν να απεικονιστούν σε καμπύλες, σε πίνακες και σε αναφορές. 

Όπως τα παράθυρα μηνυμάτων, έτσι και τα παράθυρα καμπυλών θα διαθέτουν μπάρα εργαλείων 

για χειρισμούς. Εξουσιοδοτημένοι χειριστές να μπορούν να παραμετροποιούν online π.χ. να 

αλλάζουν τα χρώματα των καμπυλών και να ξανα-ομαδοποιούν ομάδες. 

19.1.17 Καταγραφή/Αξιολόγηση/Αναγνώριση Μηνυμάτων 

Η λίστα μηνυμάτων θα μπορεί να απεικονιστεί σε παράθυρο μηνυμάτων και τα στάτους των 

μηνυμάτων να διαχωριστούν κάθε στιγμή με χρώμα. Διαφορετικά παράθυρα μηνυμάτων μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε μια εφαρμογή στο σύστημα ελέγχου. Θα είναι δυνατοί οι δύο ακόλουθοι 

τρόποι απεικόνισης σε ένα παράθυρο μηνυμάτων: 

Δυναμικό παράθυρο: Αυτή η όψη περιέχει μηνύματα που μόλις εμφανίστηκαν ή που εκκρεμούν, 

ενώ μηνύματα που εκλείπουν να μπορούν να σβηστούν αυτόματα από την οθόνη. 
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Παράθυρο μηνυμάτων με αρχειοθέτηση: Εδώ θα απεικονίζονται όλα τα μηνύματα που έχουν 

αρχειοθετηθεί βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν 

εκλείψει. 

Μέσω interface προγραμματισμού τα μηνύματα θα μπορούν να επιλέγονται και να σημαίνονται 

ακουστικά σε μια κάρτα ήχου. Ο χειριστής θα μπορεί να κινείται με scroll ανάμεσα στα μηνύματα 

γραμμή ή ανά σελίδα, προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Τα ορατά στην οθόνη μηνύματα να μπορούν 

να αναγνωριστούν ξεχωριστά ή συνολικά, ενώ το σύστημα μηνυμάτων θα μπορεί να προωθήσει τις 

αναγνωρίσεις στο σύστημα αυτοματισμού, ώστε το τελευταίο να αντιδράσει. 

Διαφορετικά μηνύματα, κλάσεις μηνυμάτων και τύποι μηνυμάτων θα μπορούν να 

απενεργοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν ένα πρόβλημα του συστήματος 

προκαλεί τη μόνιμη παρουσία μηνύματος, ο χειριστής θα μπορεί να απενεργοποιήσει το μήνυμα 

ώστε να μην φαίνεται και να το ενεργοποιήσει ξανά όταν θα έχει αρθεί το σφάλμα. 

Για κάθε μήνυμα και για κάθε εμφάνιση μηνύματος ο χειριστής θα μπορεί να εισάγει το δικό του 

κείμενο, το οποίο θα σώζεται με το μήνυμα και αργότερα θα καλείται ξανά. Το άτομο της επόμενης 

βάρδιας θα μπορεί να ενημερωθεί για τα γεγονότα της προηγούμενης βάρδιας ηλεκτρονικά. 

Να υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να μπορούν να σωθούν πληροφορίες στη διαμόρφωση του 

μηνύματος. Αυτές οι πληροφορίες θα υποστηρίζουν το χειριστή κατά την εμφάνιση του μηνύματος, 

ώστε να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν ή τον τρόπο άρσης του σφάλματος. 

19.1.18 Σύστημα Αναφοράς 

Το σύστημα ελέγχου θα μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς, το οποίο θα 

επιτρέπει την εκτύπωση των δεδομένων. Επιλέγοντας ελεύθερα τη διάταξη θα είναι δυνατή η 

εκτύπωση (κατά τη λειτουργία) για: 

• Αναφορές συχνότητας μηνυμάτων 

• Αναφορές αρχειοθέτησης μηνυμάτων 

• Αρχεία αναφορών 

• Αναφορές ενεργειών χειριστών 

• Καταγραφές μηνυμάτων συστήματος 

• Αναφορές χρήστη 

Πριν αποσταλούν για εκτύπωση οι αναφορές μπορούν να διασώζονται σε αρχεία και να 

απεικονίζονται στην οθόνη. Κατά τη διαμόρφωση θα μπορεί να επιλεχθεί ποια αναφορά θα 

εκτυπωθεί και να οριστεί ωριαία, ημερήσια ή μηνιαία βάση. Η έκδοση της αναφοράς να μπορεί να 

οδηγηθεί από γεγονός, να συνδεθεί με συγκεκριμένη ώρα ή με συγκεκριμένη εισαγωγή από τον 

χειριστή. 

Θα μπορεί να γίνεται δυναμική ρύθμιση των αναφορών. Επίσης, να μπορούν να ενσωματωθούν σε 

μια αναφορά πίνακες, εικονίδια και γραφήματα, ενώ επιπρόσθετα των processdata να 

ενσωματώνονται και εξωτερικά δεδομένα π.χ. μέσω ODBC αντικειμένων ή csv μορφής. 

19.2 Λογισμικό για τον Προγραμματισμό των PLC (άδειες λογισμικού) 

Το λογισμικό για τον Προγραμματισμό των PLC πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη να διαμορφώνει, 

να προγραμματίζει, να δοκιμάζει και να διαγιγνώσκει τα PLC σε πραγματικό χρόνο. 

Επιπλέον, το λογισμικό θα προσφέρει στον χρήστη μια ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και 

διαισθητική λύση για όλες τις απαιτήσεις του συστήματος αυτοματισμού. 
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Το προσφερόμενο λογισμικό θα παρέχει συντάκτες (editors) προγραμματισμού με 

βελτιστοποιημένους μεταγλωττιστές (compilers) οι οποίοι θα υποστηρίζουν και τις πέντε γλώσσες 

προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3: 

• Με διάγραμμα επαφών - Ladder Diagram (LD) 

• Μεμπλοκδιάγραμμα - Function Block Diagram (FBD) 

• Μεγλώσσατύπου Structured Text (ST) 

• Μεγλώσσατύπου Instruction List (IL) 

• Μεγλώσσατύπου Sequential Function Chart (SFC) 

Ακόμη, το σύστημα θα διαθέτει ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες με συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται 

συχνά για βασικές λειτουργίες συστημάτων αυτοματισμού καθιστώντας έτσι εύκολη και ταχεία τη 

σύνταξη προγραμμάτων που αφορούν όμοια υποσυστήματα. 

Η πλατφόρμα λογισμικού πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη και διαθέσιμη βοήθεια χωρίς να 

απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο έτσι ώστε να παρέχονται στον χρήστη άμεσα και εύκολα όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη προγραμμάτων, αναγνώριση σφαλμάτων καθώς και 

γενικότερης λειτουργίας αυτού. 

Τα προγράμματα θα μπορούν να προστατευθούν με κωδικό πρόσβασης ούτως ώστε να 

αποφευχθούν φαινόμενα αλλοίωσης ή ανεπιθύμητης τροποποίησης αυτών από μη 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

Το πακέτο λογισμικού θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει ταυτόχρονη εργασία από 

περισσότερους του ενός (1) χρήστες στο ίδιο project και θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής 

γλωσσικά πακέτα: 

• Αγγλικά 

• Γαλλικά 

• Γερμανικά 

• Ιταλικά 

• Ισπανικά 

Τέλος, θαείναισυμβατόμε Windows 7 (64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows 10 (64 Bit) και 

Windows Server (64 Bit). 

19.3 Λογισμικό Παραμετροποίησης Τηλεπικοινωνιών ΚΣΕ: Radiomodem, Modem, GSM, WEB 

Server (άδειες λογισμικού) 

Το λογισμικό προγραμματισμού και παραμετροποίησης των δρομολογητών που θα εγκατασταθούν 

στα σημεία των σταθμών θα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη να διαμορφώνει, να προγραμματίζει, 

να δοκιμάζει και να διαγιγνώσκει την επικοινωνιακή κατάσταση των σημείων αυτών σε πραγματικό 

χρόνο. 

Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για λειτουργίες όπως ISP – Routing, Firewall, 

BandwidthManagement, WAP (WirelessAccessPoint), VPNServer καθώς και δημιουργία ιστορικού 

δεδομένων. 

19.4 Λογισμικό Προγραμματισμού και Παραμετροποίησης Οθονών 

Το λογισμικό προγραμματισμού και παραμετροποίησης οθονών πρέπει να είναι συμβατό με όλες 

τις οθόνες που θα εγκατασταθούν. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Δήλωση μεταβλητών σε μορφή πίνακα και με συμβολικό όνομα 
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• Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής μεταβλητών από και σε εξωτερικό αρχείο 

• Δυνατότητα καταγραφής ειδοποιήσεων (alarms) και συμβάντων (events) 

• Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος με οποιοδήποτε προσανατολισμό και εάν 

εγκατασταθεί η οθόνη(0°, 90°, 180° και 270°) 

• Ρύθμιση λειτουργιών:  

o σβησίματος της οθόνης  

o προφύλαξης οθόνης(screensaver)  

o καθαρισμού οθόνης 

• Παραμετροποίηση ηχητικών σημάτων  

• Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες με σύγχρονα γραφικά δύο (2) και τριών (3) διαστάσεων 

• Διαχείριση πρόσβασης στην οθόνη μέσω δημιουργίας χρηστών με διαπιστευτήρια 

• Παραμετροποίηση γραφημάτων (έως και 4 γραφήματα με 16 μεταβλητές το καθένα) και 

αρχειοθέτησης δεδομένων 

• Παραμετροποίηση στοιχείων πρόσβασης μέσω VNCServer 

• Δυνατότητα δημιουργίας έως και 64 συνταγών (recipes)  

• Ενσωματωμένο εργαλείο προσομοίωσης (simulationtool) 

• Δυνατότητα συγγραφής μηνυμάτων και ενδείξεων σε οποιαδήποτε γλώσσα 

20 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 

(ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) 

Το σύνολο των λογισμικών & εφαρμογών του τρέχοντος κεφαλαίου θα είναι αναγνωρισμένο 

εμπορικό λογισμικό πακέτο Διεθνών κατασκευαστών και θα συνυπάρχουν σε ένα λογισμικό πακέτο 

του ιδίου κατασκευαστή. 

20.1 Λογισμικό Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης Δικτύου Ύδρευσης και Αναγνώρισης 

Διαρροών (Άδειες Λογισμικού) 

20.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά λογισμικού 

Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι ένα εξειδικευμένο πακέτο υδραυλικής επίλυσης, 

δυναμικής προσομοίωσης δικτύων ύδρευσης και προσομοίωσης ποιοτικών χαρακτηριστικών. Το 

λογισμικό θα πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον τύπου Windows ή ισοδύναμο και ο τρόπος 

εισαγωγής στοιχείων και παρουσίασης αποτελεσμάτων να είναι φιλικός προς τον χρήστη. 

Στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του λογισμικού θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

• να είναι εμπορικό προϊόν, 

• να είναι ένα δοκιμασμένο διεθνώς και εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης δικτύων, 

• να έχει τη δυνατότητα δυναμικής προσομοίωσης, 

• να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας ή/και μέσα από το περιβάλλον λειτουργίας 

λογισμικών τύπου ArcMap και AutoCAD ή ισοδύναμα, 

• να έχει τη δυνατότητα επίλυσης μεγάλων και πολύπλοκων δικτύων, 

• να έχει τη δυνατότητα μοντελοποίησης δικτύων από υφιστάμενα δεδομένα οποιασδήποτε 

μορφής (π.χ. DXF, XLS, ODBC, shapefile, dwg κ.λπ.), 

• να έχει τη δυνατότητα διασυνδέσεων ODBC, βάσεων δεδομένων και φύλλων εργασίας, 

• να έχει δυνατότητα διασύνδεσης με shapefiles, χωρικές βάσεις δεδομένων, και SDE, 

• να παρέχει υποστήριξη για Oracle Spatial ή ισοδύναμο, 
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20.1.2 Η/Υ και Λειτουργικό Σύστημα 

Στην προσφορά πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά η δυνατότητες του S/W πακέτου, η μελέτη 

εφαρμογής του στα υδρευτικά δίκτυα του δήμου και οι δυνατότητες επέκτασης του στο σύνολο των 

υδρευτικών δικτύων του Δήμου. Το λογισμικό θα λειτουργεί σε Η/Υ ( IBM συμβατό ή ισοδύναμο) με 

λειτουργικό τύπου Microsoft Windows ή ισοδύναμο. 

20.1.3 Γλώσσα Λογισμικού 

Το λογισμικό θα είναι στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 

20.1.4 Τύποι Προσομοίωσης 

Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την στατική και τη δυναμική προσομοίωση χρησιμοποιώντας 

οποιαδήποτε χρονική περίοδο ( πχ 1 ημέρα, 7 ημέρες κ.λπ. ) και βήμα προσομοίωσης ( πχ 15 λεπτά, 

1 ώρα κ.λπ. ). 

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει το Διεθνές σύστημα μονάδων μέτρησης. 

20.1.5 Μέγεθος Μοντέλου Δικτύου 

Το λογισμικό θα διαθέτει τη δυνατότητα προσομοίωσης δικτύων τα οποία αποτελούνται από 

τουλάχιστον 2000 κόμβους και 2000 στοιχεία ( αγωγούς, αντλίες, δεξαμενές κ.λπ. ). Ο προσφέρων, 

ανάλογα με την επιλογή του λογισμικού θα αιτιολογήσει την επάρκεια του μεγέθους του ώστε να 

υπερκαλύπτει τα δίκτυα ύδρευσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 

20.1.6 Δημιουργία Αρχείων 

Το λογισμικό θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μοντέλου του δικτύου ύδρευσης με τους 

εξής τρόπους : 

• με την ψηφιοποίηση επί της οθόνης (on screen digitizing). Γι’ αυτή τη λειτουργία θα πρέπει 

να είναι δυνατή η επίδειξη στην οθόνη υποβάθρων υπό την μορφή raster ή διανυσματικών 

(vector) χαρτών. 

• με τη δημιουργία αρχείων, τα οποία θα περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικές με τα στοιχεία του δικτύου (συντεταγμένες, παροχές, μήκη αγωγών, κ.λπ.). 

20.1.7 Τροποποίηση Δεδομένων 

Όλα τα αρχεία δεδομένων και αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι σε μορφή τέτοια ώστε να είναι 

δυνατή η τροποποίηση σε οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου. Επίσης το λογισμικό θα παρέχει την 

δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων απευθείας μέσα από το γραφικό περιβάλλον του 

λογισμικού, με απεριόριστο αριθμό αναίρεσης ή επαναφοράς των αλλαγών (undo/redo) 

20.1.8 Διαχείριση Δεδομένων Ζήτησης 

Το λογισμικό θα επιτρέπει τον καθορισμό διαφορετικών κατηγοριών κατανάλωσης σε κάθε κόμβο 

κατανάλωσης. Σε κάθε κατηγορία κατανάλωσης θα δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής ενός προφίλ 

ημερήσιας διακύμανσης.  

Τα δεδομένα κατανάλωσης θα πρέπει να μπορούν να τροποποιηθούν συνολικά, ανά κατηγορία ή 

κατά περιοχή του μοντέλου. 
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20.1.9 Δυνατότητες Προσομοίωσης 

Το λογισμικό μέσω ενός κέντρου ελέγχου σεναρίων θα πρέπει να επιτρέπει την οργάνωση θα 

επιτρέπει την οργάνωση αμέτρητων σχεδίων, απαιτήσεων παροχής, λειτουργιών και σεναρίων 

τοπολογίας δικτύων, προτείνοντας άμεσες λύσεις και συγκρίνοντας αποτελέσματα. 

Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρει ένα περιβάλλον λήψης άμεσων αποφάσεων και επίλυσης 

κρίσιμων καταστάσεων. 

20.1.10 Μέθοδοι Επαλήθευσης Δεδομένων 

Κατά την διάρκεια της εισαγωγής, επίλυσης και τροποποίησης δεδομένων, το λογισμικό θα πρέπει 

να μπορεί να αναγνωρίζει μη αποδεκτά ή μη υπάρχοντα δεδομένα. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχεται η επιλογή της επαλήθευσης δεδομένων όπου επιτρέπεται ο  

προσδιορισμός - καθορισμός επιτρεπτών ορίων στις τιμές των περισσοτέρων από τις παραμέτρους 

κλειδιά σε ένα μοντέλο. 

20.1.11 Επαλήθευση Μοντέλου 

Για την επαλήθευση ενός μοντέλου, το λογισμικό θα διαθέτει την δυνατότητα σύγκρισης των 

προσομοιωμένων και μετρημένων τιμών πίεσης και παροχής υπό τη μορφή γραφημάτων, 

δυναμικών πινάκων και θεματικών χαρτών. 

20.1.12 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

Οι περισσότερες λειτουργίες του λογισμικού θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη βοήθεια 

mouse και τη χρήση εικονιδίων ή γραφικών συμβόλων, έτσι ώστε το λογισμικό να διαθέτει τις ίδιες 

εύχρηστες ιδιότητες που διαθέτουν οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε παραθυρικό 

περιβάλλον. 

Για την εύχρηστη λειτουργία το λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Γραμμές εργαλείων και εικονίδια - Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη την 

δημιουργία γραμμών εργαλείων έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν λογικές ομάδες 

με εντολές που θα επαναλαμβάνονται συχνά στα διάφορα στάδια της κατασκευής και 

χρήσης ενός μοντέλου. Αυτές οι εντολές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Εστίαση ( Zoom in & out ) 

• Επερώτηση / τροποποίηση κόμβων και στοιχείων 

• Απεριόριστο αριθμό undo/redo 

• Πρόσθεση και αφαίρεση αγωγών /δικλείδων /αντλιών /κόμβων 

• Δημιουργία γραφημάτων 

• Αποθήκευση / εισαγωγή αρχείων δεδομένων 

20.1.13 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι παράμετροι του δικτύου και τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης να παρουσιάζονται γραφικά. 

20.1.13.1 Γραφήματα 

Το λογισμικό θα επιτρέπει την δημιουργία γραφημάτων σε συνάρτηση με τον χρόνο. 
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Τα γραφήματα που θα εμφανίζονται στην οθόνη θα τυπώνονται σε εκτυπωτή ή σχεδιoγράφο και ο 

χρήστης θα μπορεί να επιλέξει τη διαμόρφωση της εκτύπωσης, δηλαδή τα ακόλουθα: 

20.1.13.2 Γραμματοσειρές 

Το λογισμικό θα υποστηρίζει όλες τις γραμματοσειρές των Windows. 

20.1.13.3 Εκτυπωτές / Σχεδιογράφοι / Ψηφιοποιητές 

Το λογισμικό να μπορεί να υποστηρίζει οποιονδήποτε εκτυπωτή ή σχεδιογράφο με διαθέσιμο 

οδηγό για Windows και η εκτύπωση γραφημάτων ή εκθέσεων να είναι ακριβώς αυτή που φαίνεται 

και στην προεπισκόπηση. Επίσης το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει οποιοδήποτε ψηφιοποιητή. 

20.1.14 Σενάρια Επέκτασης ή Αποκατάστασης Δικτύου 

Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία σεναρίων επέκτασης ή αποκατάστασης δικτύου 

όπου το κάθε σενάριο θα περιλαμβάνει: 

• Περιγραφή των δεδομένων τα οποία αποτελούν την βάση του σεναρίου. 

• Ένα σύνολο αγωγών που πρόκειται να εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν. 

• Περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως αυξομειώσεις κατανάλωσης, πίεση, 

ροή, κ.λπ. 

• Η έκταση του νέου ή προς αντικατάσταση δικτύου και τα σχετιζόμενα κόστη. 

• Έναν αριθμό σχεδιαστικών δοκιμών για τον έλεγχο του σεναρίου. 

• Τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών. 

Επίσης θα πρέπει να επιτρέπει τη θέσπιση προτεραιοτήτων μέσω μιας από τις ακόλουθες τρεις 

επιλογές: 

• Χαμηλότερου κόστους.  Η ιδανική λύση θα είναι αυτή με το χαμηλότερο κόστος, μέσα στα 

πλαίσια των περιορισμών ροής και πίεσης που έχουν τεθεί. 

• Μεγαλύτερου Οφέλους. Να θέτει ως προτεραιότητα την απόδοση  του δικτύου 

(μετρούμενης από τις πιέσεις σε συγκεκριμένα σημεία). Η ιδανική λύση και από οικονομικής 

πλευράς θα είναι αυτή της οποίας το κόστος είναι κάτω από το όριο του προϋπολογισμού. 

• Συμφερότερης Λύσης. Εδώ επαφίεται στον γενικό αλγόριθμο υπολογισμού να αποφασίσει 

τον ιδανικό συμβιβασμό μεταξύ κόστους και απόδοσης του δικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν και 

γραφικά 

20.1.15 Λειτουργίες Βαθμονόμησης Δικτύου 

Η λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την επιλογή αυτοματοποιημένων μεθόδων βαθμονόμησης  

ροών του δικτύου, με τη χρήση είτε ενός γενικού αλγορίθμου υπολογισμού ή είτε μέσω 

χειροκίνητης αλλαγής των παραμέτρων τροποποίησης  και διόρθωσης ευαίσθητων περιοχών. 

Επιπλέον θα πρέπει να επιτρέπει την καταγραφή των βελτιώσεων και αλλαγών που έχουν 

υλοποιηθεί, έτσι ώστε άλλοι χρήστες να μπορούν να ανιχνεύουν τις αλλαγές αυτές, σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. 
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20.1.15.1 Δεδομένα Πεδίου 

Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει προκαθορισμένα σετ δεδομένων πεδίου, πάνω στα οποία 

θα βασίζεται ο υπολογισμός των αλλαγών που θα πραγματοποιηθούν.  Επιπροσθέτως, τα σετ αυτά 

θα μπορούν να εισαχθούν από το σύστημα SCADA ή από άλλες πηγές. 

20.1.15.2 Βαθμονόμηση 

Τα εργαλεία της εφαρμογής θα πρέπει να επιτρέπουν το δυναμικό καθορισμό των καταλληλότερων 

τιμών των παραμέτρων του δικτύου, όπως: τραχύτητα δικτύου, αυξομειώσεις στην απαίτηση 

κατανάλωσης και ζώνες πιέσεων. 

Βάσει των παραπάνω λειτουργιών, η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης 

λύσης αποδοτικότερης λειτουργίας του δικτύου, τα δε αποτελέσματα των υπολογισμών να μπορούν 

να παρουσιάζονται και με τη μορφή γραφήματος . 

20.1.15.3 Απλοποίηση Δικτύου 

Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την απλοποίηση ενός πολυσύνθετου δικτύου με την 

παράλληλη διατήρηση της διασυνδεσιμότητας και των παραμέτρων του πλήρους δικτύου. Η 

απλοποίηση του δικτύου θα πρέπει να γίνεται αυτόματα ή χειρωνακτικά και με κανόνες (π.χ. με την 

εξαίρεση αγωγών συγκεκριμένης διαμέτρου ή άλλων μεγάλων εγκαταστάσεων του δικτύου). Επίσης 

θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προεπισκόπησης του αποτελέσματος πριν από την τελική 

εφαρμογή. 

21 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) 

21.1 Γενικά 

Τα λογισμικά ενεργειακής διαχείρισης επιτρέπουν τη συνεχή καταγραφή και ανάλυση των 

διαφόρων μετρούμενων μεγεθών στην κατανομή ισχύος. Τα μετρούμενα δεδομένα απεικονίζονται 

και αναλύονται γραφικά σε καμπύλες φορτίου για την εμφάνιση κορυφών (peaks) φορτίου, 

ενεργοβόρων διαδικασιών και αναποτελεσματικής λειτουργίας των καταναλωτών. 

21.1.1 Μείωση της Κατανάλωσης και του Κόστους 

Η συλλογή δεδομένων θα επιτρέψει την ανάλυση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας και την 

ανίχνευση ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, θα διευκολύνει την εισαγωγή μέτρων 

βελτιστοποίησης στις ενεργειακές καταναλώσεις. Επομένως, η εφαρμογή ενός συστήματος 

διαχείρισης της ενέργειας επιτρέπει τον εντοπισμό και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

21.1.2 Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Παροχής Ενέργειας 

Μια ανάλυση των καμπυλών φορτίου θα παρουσιάσει κορυφές (peaks) κατανάλωσης ενέργειας και 

τυχόν υπερφορτώσεις. Αυτά μπορούν να αποφευχθούν με την εφαρμογή σχετικών μέτρων 

αντιμετώπισης, όπως έλεγχος των φορτίων, εφαρμογή μέτρων προστασίας, κ.α.. Οι πληροφορίες 

της ανάλυσης ενέργειας δίνουν τη δυνατότητα να γίνει η εκ νέου διαπραγμάτευση με ρεαλιστικά 

και ακριβή δεδομένα για τους όρους προμήθειας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια 

να μειωθεί το χρηματικό κόστος. 
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21.1.3 Αύξηση της Ενεργειακής Συνείδησης 

Μέσω του λογισμικού ενεργειακής διαχείρισης η πληροφορία θα γίνεται εύκολα κατανοητή από 

τους χειριστές καθώς θα μεταφέρεται σε αυτούς οπτικοποιημένη. Η εμπλοκή του προσωπικού σε 

συστήματα διαχείρισης ενέργειας συνεισφέρει στην ανάπτυξη οικολογικής και ενεργειακής 

συνείδησης. 

21.1.4 Ακριβής Επισκόπηση Κόστους 

Η κατανάλωση ενέργειας θα μπορεί πλέον να αναλυθεί μέσω ακριβών αναφορών για κάθε σημείο 

του δικτύου δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για σύγκριση μεταξύ αυτών και κατάλληλο επιμερισμό του 

κόστους εξακριβώνοντας έτσι ποιες εγκαταστάσεις έχουν περιθώρια βελτίωσης. 

21.1.5 Εξάλειψη των Χρόνων Διακοπής του Συστήματος 

Η συνεχής παρακολούθηση της ενέργειας θα διασφαλίζει την έγκαιρη ανίχνευση κρίσιμων 

καταστάσεων του συστήματος. Τα σφάλματα θα εντοπίζονται γρήγορα καθιστώντας έτσι δυνατή 

την άμεση ανταπόκριση του αρμόδιου προσωπικού. Έτσι, οι χρόνοι διακοπής του συστήματος, η 

διακοπή της λειτουργίας και τα συνακόλουθα πρόσθετα κόστη μειώνονται στο ελάχιστο. 

21.1.6 Παρακολούθηση Ποιότητας Δικτύου 

Μία μόνιμη παρακολούθηση της κατανομής ισχύος θα βοηθά στην ανίχνευση των βλαβών του 

δικτύου (π.χ. αρμονικών παραμορφώσεων) άμεσα. Οι αρμονικές στρεβλώσεις μπορεί να οδηγήσουν 

σε αυξημένη φθορά των εξαρτημάτων διανομής ισχύος και των συνδεδεμένων σε αυτά 

καταναλωτών ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπές παροχής ισχύος στο 

σύστημα ή σε τμήμα αυτού. 

21.1.7 Αυξημένη Διαθεσιμότητα Ενέργειας 

Δημιουργώντας ένα σήμα συναγερμού, το σύστημα παρακολούθησης ισχύος θα μπορεί να 

υπενθυμίσει την ανάγκη για την έγκαιρη συντήρηση των συσκευών προστασίας και διακοπής 

προκειμένου να εξασφαλιστεί έτσι η βελτιστοποιημένη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να 

μειωθεί ο κίνδυνος βλαβών στην κατανομή ισχύος. 

21.2 Τεχνική Περιγραφή 

Το λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης θα εγκαθίσταται σε Η/Υ και θα παρέχει πληροφορίες για την 

αξιολόγηση, την απεικόνιση και την αρχειοθέτηση ηλεκτρικών και μη δεδομένων στα διάφορα 

σημεία του συστήματος. 

Η μετάδοση δεδομένων από τις συσκευές στο λογισμικό θα πραγματοποιείται μέσω τυπικού 

δικτύου Ethernet με το πρωτόκολλο Modbus TCP. 

Το λογισμικό θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Οπτικοποίηση των συσκευών και των σημείων δεδομένων σε προβολή δέντρου 

• Εμφάνιση τιμών μετρήσεων όλων των συνδεδεμένων συσκευών ταυτόχρονα 

• Ομαδοποιημένη εμφάνιση μετρήσεων με βάση τον τύπο τους 

• Προκαθορισμένη καθώς και ελεύθερα παραμετροποιήσιμη αρχειοθέτηση 

• Αξιολόγηση των τρεχουσών και αρχειοθετημένων τιμών μετρήσεων 

• Γραφική απεικόνιση των τρεχουσών και των αρχειοθετημένων μετρήσεων σε γραμμικό 

διάγραμμα με πολλαπλές επιλογές μεγέθυνσης 

• Περιεκτικές επιλογές φιλτραρίσματος 
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• Ασφαλής πρόσβαση και δυνατότητα διαχείρισης χρηστών 

• Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων 

• Καταγραφή και αρχειοθέτηση ειδοποιήσεων (alarms) και γεγονότων (events)  

• Παρακολούθηση των καθορισμένων από τον χρήστη ορίων ζήτησης ισχύος 

• Δημιουργία εικονικών συσκευών και τιμών υπολογισμού με βάση τα σημεία συλλογής 

δεδομένων 

• Παραμετροποίηση των διαστημάτων δειγματοληψίας 

• Δυνατότητα δημιουργίας προγραμματισμένων αναφορών μέσω MS EXCEL  

• Χειροκίνητη και προγραμματισμένη ενεργοποίηση παραγωγής reports σε μορφή csv  

• Απευθείας πρόσβαση στο σύστημα απεικόνισης μέσω Windows ή Webbrowserclient 

Το λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης θα μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενο σύστημα SCADA 

μέσω διάταξης OPC Server-Client. 

Ο αριθμός δεδομένων που θα μπορεί να αντληθεί για κάθε συσκευή θα είναι απεριόριστος. 

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των εγκατεστημένων μετρητών και να έχει τη 

δυνατότητα αναβάθμισης για την υποστήριξη επιπλέον συσκευών σε περίπτωση επέκτασης του 

αριθμού αυτών στο μέλλον. 

22 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

22.1 Μετρητής Παροχής Υπερήχων Clamp-On 

22.1.1 Γενικά 

Ο μετρητής παροχής υπερήχων τύπου Clamp-On θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ροής του 

ύδατος, χωρίς να απαιτείται να κοπεί ή να διατρηθεί ο αγωγός μεταφοράς του. Η μέτρηση θα 

επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των αισθητηρίων του μετρητή εξωτερικά του αγωγού 

(αγκίστρωση) έτσι ώστε τα κύματα υπερήχων να διαπερνούν τον αγωγό. 

22.1.2 Περιγραφή – Χαρακτηριστικά Μετρητή 

Η βασική διαμόρφωση του μετρητή θα αποτελείται από τα εξής: 

• Ηλεκτρονική κεντρική μονάδα 

• Αισθητήρια μέτρησης 

• Υλικά διασύνδεσης 

Το σύστημα του μετρητή θα πρέπει να συμμορφώνεται στις εξής γενικές απαιτήσεις: 

• Η εγκατάσταση του θα πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς να απαιτείται διακοπή, διάτρηση ή 

τροποποίηση του αγωγού μεταφοράς του ρευστού 

• Να απαιτεί μηδαμινή συντήρηση 

• Να μην προκαλεί πτώση πίεσης στο μετρούμενο ρευστό 

22.1.3 Ηλεκτρονική Κεντρική μονάδα 

Η ηλεκτρονική κεντρική μονάδα θα συλλέγει τα κατάλληλα σήματα από τα αισθητήρια και θα 

υπολογίζει τη ροή του μετρούμενου ρευστού. Τα δεδομένα τα οποία θα προκύπτουν από τους 

υπολογισμούς θα είναι η στιγμιαία ροή, η ολική ροή καθώς και διάφορα συμβάντα και συναγερμοί. 

Η ηλεκτρονική κεντρική μονάδα θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Δυνατότητα επίτοιχης εγκατάστασης 
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• Τροφοδοσία 110-240VAC ή 24VDC 

• Κατανάλωση ισχύος 5W 

• Προστασία τουλάχιστον IP65 

• Οθόνη οπίσθιου φωτισμού LCD  

• Ένα (1) κανάλι μέτρησης παροχής 

• Ενσωματωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus TCP για επικοινωνία με το PLC και το 

SCADA  

• Σειριακή θύρα μετάδοσης δεδομένων RS232 

22.1.4 Αισθητήρια Μέτρησης 

Η συστοιχία των αισθητηρίων μέτρησης υπερήχων θα είναι μορφής ζεύγους υπερηχητικών 

σημάτων. Τα αισθητήρια θα εγκαθίστανται στα εξωτερικά τοιχώματα του αγωγού μεταφοράς με 

κατάλληλα υλικά στήριξης. 

Η επιλογή του τύπου των αισθητηρίων θα γίνει βάσει της εξωτερικής διαμέτρου, του πάχους του 

τοιχώματος καθώς και του υλικού κατασκευής του αγωγού. 

Τα αισθητήρια πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τα εξής: 

• Μέτρηση ροής μέσω διαφοράς χρόνου εκπεπόμενων υπερήχων 

• Ακρίβεια ±1% έως ±5% ανάλογα την εφαρμογή 

• Ανάλυση μέτρησης 0,40mm/s 

• Ρυθμός μέτρησης 100Hz 

• Εύρος ταχύτητας 0,1m/s έως 20m/s 

• Χρόνος απόκρισης 2 δευτερόλεπτα 

• Δυνατότητα εγκατάστασης σε αγωγούς διαμέτρου από 50mm έως 400mm 

• Βαθμός προστασίας IP66 

22.1.5 Υλικά Διασύνδεσης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα υλικά διασύνδεσης για την 

εγκατάσταση τόσο των αισθητηρίων όσο και της ηλεκτρονικής κεντρικής μονάδας. 

Πρέπει, επιπλέον να προσκομιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή 

22.2 Μετρητές Πίεσης 0-25 bar 

Για τη συνεχή και αποτελεσματική μέτρηση της πίεσης του νερού θα εγκατασταθούν αναλογικοί 

μετρητές πίεσης συμπαγούς κατασκευής. Ο αισθητήρας πίεσης θα πρέπει να διαθέτει κατ’ 

ελάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Εύρος μέτρησης: 0-25 bar 

• Τάση τροφοδοσίας: 10-35 VDC με προστασία από αντίστροφη πολικότητα 

• Αναλογική έξοδος 4..20mA 

• Ακρίβεια μέτρησης: ±0,5% πλήρους κλίμακος 

• Επίδραση στη μέτρηση από την τάση τροφοδοσίας: : ≤ ±0,002% της πλήρους κλίμακας/V  

• Υλικό μεμβράνης: Al2O3 

• Υλικό περιβλήματος: Ανοξείδωτο ατσάλι CrNi 

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20°C..+70°C 

• Προστασία: IP69K/IP67 
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• Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN 

61326 (Class B, Industrial Range) 

• Πιστοποίηση CE 

22.3 Μετρητές Στάθμης 

22.3.1 Μετρητής Στάθμης Δεξαμενής 0-10m 

Για τη συνεχή και αποτελεσματική επιτήρηση της στάθμης υδάτων στις δεξαμενές θα 

χρησιμοποιηθούν αναλογικοί μετρητές στάθμης πιεζοηλεκτρικού τύπου. Η αρχή λειτουργίας τους 

στηρίζεται στη μέτρηση της διαφοράς πίεσης μεταξύ της υδροστατικής πίεσης του ύψους νερού 

πάνω από το αισθητήριο και της ατμοσφαιρικής πίεσης. 

Οι μετρητές στάθμης δεξαμενών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

• Εύρος μέτρησης: 0-10 μέτρα στήλης ύδατος 

• Τάση τροφοδοσίας: 12-24 VDC με προστασία από αντίστροφη πολικότητα 

• Αναλογική έξοδος: 4-20mA 

• Ακρίβεια μέτρησης: ±0,5% της πλήρους κλίμακος 

• Επίδραση στη μέτρηση από αλλαγή στη θερμοκρασία: ±1% της πλήρους κλίμακας /10°C  

• Επίδραση στη μέτρηση από την τάση τροφοδοσίας: ±0,02% της πλήρους κλίμακας /10V  

• Δυνατότητα υπερφόρτωσης: 7 φορές την πλήρη κλίμακα μέτρησης 

• Ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις 

• Υλικό αισθητήρα: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L/AISI 316Ti 

• Υλικό καλωδίου σύνδεσης: Πολυαιθυλένιο 

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -10°C..+50°C 

• Δείκτης στεγανότητας αισθητηρίου: IP68 

• Αντοχή σε δονήσεις 15g (11ms) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60068-2-27 

• Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EN 61326-1 (class B, 

industrial range) 

Οι μετρητές στάθμης θα συνοδεύονται από γάντζο ανοξείδωτο στήριξης καθώς και από κουτί 

διακλάδωσης το οποίο θα διαθέτει κατάλληλη οπή με φίλτρο για την εξισορρόπηση με την 

ατμοσφαιρική πίεση. Τα παραπάνω συνοδευτικά τεμάχια θα είναι του ιδίου κατασκευαστή. 

22.3.2 Μετρητής Στάθμης Γεώτρησης 0-50m 

Για τη συνεχή και αποτελεσματική επιτήρηση της στάθμης υδάτων των γεωτρήσεων θα 

χρησιμοποιηθούν αναλογικοί μετρητές στάθμης πιεζοηλεκτρικού τύπου. Η αρχή λειτουργίας τους 

στηρίζεται στη μέτρηση της διαφοράς πίεσης μεταξύ της υδροστατικής πίεσης του ύψους νερού 

πάνω από το αισθητήριο και της ατμοσφαιρικής πίεσης. 

Οι μετρητές στάθμης γεωτρήσεων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 
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• Εύρος μέτρησης: 0-50 μέτρα στήλης ύδατος 

• Τάση τροφοδοσίας: 12-24 VDC με προστασία από αντίστροφη πολικότητα 

• Αναλογική έξοδος: 4-20mA 

• Ακρίβεια μέτρησης: ±0,5% της πλήρους κλίμακος 

• Επίδραση στη μέτρηση από αλλαγή στη θερμοκρασία: ±1% της πλήρους κλίμακας /10°C  

• Επίδραση στη μέτρηση από την τάση τροφοδοσίας: ±0,02% της πλήρους κλίμακας /10V  

• Δυνατότητα υπερφόρτωσης: 7 φορές την πλήρη κλίμακα μέτρησης 

• Ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις 

• Υλικό αισθητήρα: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L/AISI 316Ti 

• Υλικό καλωδίου σύνδεσης: Πολυαιθυλένιο 

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -10°C..+50°C 

• Δείκτης στεγανότητας αισθητηρίου: IP68 

• Αντοχή σε δονήσεις 15g (11ms) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60068-2-27 

• Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EN 61326-1 (class B, 

industrial range) 

Οι μετρητές στάθμης θα συνοδεύονται από γάντζο ανοξείδωτο στήριξης καθώς και από κουτί 

διακλάδωσης το οποίο θα διαθέτει κατάλληλη οπή με φίλτρο για την εξισορρόπηση με την 

ατμοσφαιρική πίεση. Τα παραπάνω συνοδευτικά τεμάχια θα είναι του ιδίου κατασκευαστή. 

22.4 Μετρητής Υπολειμματικού Χλωρίου 

22.4.1 Ψηφιακός Ελεγκτής και Οθόνη Απεικόνισης των Μετρήσεων 

Ο ψηφιακός ελεγκτής που είναι ο εγκέφαλος του προσφερόμενου συστήματος θα πρέπει να είναι 

κατάλληλος για τη συλλογή, απεικόνιση και αποθήκευση των μετρήσεων. Ο ψηφιακός ελεγκτής θα 

πρέπει να δέχεται όλα τα σήματα από τα αισθητήρια και να συνδέεται με τον προγραμματιζόμενο 

λογικό ελεγκτή του κάθε σταθμού για τον απομακρυσμένο τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό του 

συνολικού συστήματος. Ο ψηφιακός ελεγκτής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας κατά τη μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου, 

μέσω κατάλληλου αισθητηρίου θερμοκρασίας 

• Δυνατότητα να δεχθεί δεδομένα από αισθητήριο μέτρησης pH, αγωγιμότητας, δυναμικού 

οξειδοαναγωγής (ORP) και ολικού χλωρίου νερού, καθώς και από αναλογικό αισθητήριο 

0..20 mA ή 4..20 mA τρίτων κατασκευαστών 

• Ευανάγνωστη οθόνη οπίσθιου φωτισμού, όπου θα μπορούν να απεικονιστούν τα επιμέρους 

μενού, οι εκάστοτε μετρήσεις και γραφήματα αυτών, η ημερομηνία και η ώρα καθώς και οι 

ειδοποιήσεις (alarms). Ο χειρισμός της οθόνης θα γίνεται μέσω των κατάλληλων πλήκτρων, 

ενώ το μενού θα είναι φιλικό προς τον χρήστη 
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• Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (data logging) και των ρυθμίσεων του ελεγκτή σε κάρτα 

μνήμης τύπου SD ή microSD 

• Τέσσερις (4) ενσωματωμένες στον ψηφιακό ελεγκτή επαφές άνευ δυναμικού με δυνατότητα 

προγραμματισμού τους από τον χρήστη 

• Δύο (2) ενσωματωμένες στον ψηφιακό ελεγκτή αναλογικές εισόδους 0..20 mA ή 4..20 mA 

και μία (1) αναλογική έξοδο 0..20 mA ή 4..20mA 

• Δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας του ελεγκτή με PLC μέσω των πρωτοκόλλων PROFIBUS 

DP, Modbus TCP και PROFINET IO. Το εκάστοτε κύκλωμα επικοινωνίας θα πρέπει να 

τοποθετείται επί της μητρικής πλακέτας, ως επέκταση αυτής, στο εσωτερικό του ψηφιακού 

ελεγκτή 

• Ενσωματωμένη στον ψηφιακό ελεγκτή θύρα RS485 για τη συνεργασία με άλλες όμοιες 

μονάδες και τη δημιουργία δικτύων μετρήσεων. Επιπρόσθετα θα μπορεί να ανταλλάσσει 

πληροφορίες, κάνοντας χρήση ειδικού για τον σκοπό αυτό OPC Server, με το υπερκείμενο 

σύστημα SCADA. 

• Υποστήριξη αυτόματου και αυτόνομου ελέγχου του συστήματος δοσομέτρησης χλωρίου, 

χωρίς να μεσολαβεί ηλεκτρονικός υπολογιστής ή κάποιο σύστημα με SCADA/PLC. Ο 

καθορισμός της δοσολογίας του απολυμαντικού μέσου θα πραγματοποιείται μέσω ελεγκτή 

PI ή PID βάσει της εκάστοτε μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου. Επίσης, σε τουλάχιστον μια 

από τις ενσωματωμένες στον ψηφιακό ελεγκτή αναλογικές εισόδους, θα συνδέεται η 

αναλογική έξοδος παροχομέτρου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνυπολογισμού της 

παροχής νερού κατά τον καθορισμό της προαναφερθείσας δοσολογίας απολυμαντικού 

μέσου  

• Τροφοδοσία 24V DC 

• Δείκτης στεγανότητας IP66 

22.4.2 Αισθητήριο Μέτρησης Υπολειμματικού Χλωρίου και Θερμοκρασίας 

Το αισθητήριο μέτρησης ελευθέρου χλωρίου που θα συνδέεται με τον αναλυτή θα πρέπει να 

διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Μέθοδος μέτρησης: Αμπερομετρική 

• Εύρος μέτρησης: 0-40 ppm 

• Χρόνος απόκρισης (Τ90): < 25 sec 

• Να διαθέτει αισθητήριο θερμοκρασίας για αυτόματη αντιστάθμιση της μέτρησης του 

υπολειμματικού χλωρίου 

• Εύρος πίεσης: 0,2-3,5 bar 
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• Να συνοδεύεται από κυψελίδα μέτρησης, στην οποία θα είναι τοποθετημένα όλα τα 

απαραίτητα αισθητήρια. Η κυψελίδα μέτρησης θα διατηρεί σταθερή την παροχή του 

δείγματος στο αισθητήριο υπολειμματικού χλωρίου. Επίσης, θα διαθέτει λειτουργία 

καθαρισμού για το αισθητήριο αυτό, η οποία θα εξασφαλίζει την αύξηση της ακρίβειας 

αλλά και τη μείωση των επικαθίσεων. Η κυψελίδα μέτρησης θα διαθέτει δείκτη 

στεγανότητας IP66 

• Να είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον ψηφιακό ελεγκτή, με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση 

των μετρήσεων, η δε εγκατάσταση του να είναι εύκολη και γρήγορη 

22.4.3 Συνολική Διάταξη 

Η συνολική διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον: 

Να λειτουργεί για εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος και δείγματος νερού: 5°C..50°C 

22.5 Φορητός Αναλυτής Ενέργειας 

Ο φορητός αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα καθιστά δυνατή την αποτελεσματική και ακριβή 

μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών (τάσης, ρεύματος, συχνότητας, ενεργού και άεργου ισχύος, 

συντελεστή ισχύος, ενέργειας κ.λπ.) σε μονοφασικά και τριφασικά δίκτυα εναλλασσόμενου 

ρεύματος (AC) με γνώμονα τη βελτιστοποίηση χρήσης των φορτίων, την προστασία του 

περιβάλλοντος και τον περιορισμό των οικονομικών δαπανών.  

O φορητός αναλυτής θα παρέχει ευελιξία στον χρήστη, θα μπορεί να μεταφέρεται εύκολα και θα 

μπορεί να λειτουργήσει υπό αντίξοες συνθήκες. 

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Εύρος μέτρησης φασικών τάσεων: 100-270VAC  

• Εύρος μέτρησης πολικών τάσεων: 175-460VAC 

• Εύρος μέτρησης συχνοτήτων: 40-60Hz 

• Μέτρηση της ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης και ρεύματος 

• Μέτρηση αρμονικών έως 50ης τάξης 

• Έγχρωμη οθόνη γραφικών ανάλυσης τουλάχιστον 240x240 εικονοστοιχείων. Στην οθόνη θα 

μπορούν να απεικονιστούν τα μετρούμενα μεγέθη και γραφήματα αυτών καθώς και οι 

ρυθμίσεις του αναλυτή 

• Κλείδωμα της συσκευής με κωδικό ασφαλείας 

• Πλήκτρα χειρισμού και φιλικό προς τον χρήστη μενού  

• Θύρα Ethernet  

• Υποστήριξη Modbus TCP 

• Υποστήριξη Webserver 
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• Υποστήριξη DHCP 

• Απευθείας σύνδεση στο SCADA του έργου χωρίς την χρήση επιπρόσθετου λογισμικού ή την 

διαμεσολάβηση PLC 

• Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 

• Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 500MB 

• Ρολόι πραγματικού χρόνου με εφεδρική μπαταρία 

• Χρονοσήμανση των μετρήσεων (time stamping) 

• Δυνατότητα συγχρονισμού του ρολογιού μέσω πρωτοκόλλου NTP  

• Ενσωματωμένη στον αναλυτή υποδοχή USB για την παραμετροποίηση του οργάνου και την 

εξαγωγή των αρχείων μετρήσεων 

• Γαλβανική απομόνωση των εσωτερικών κυκλωμάτων του αναλυτή, των εισόδων και των 

εξόδων του 

• Έλεγχος συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ 50160 και συνοπτική απεικόνιση στην οθόνη του 

αναλυτή των αποτελεσμάτων συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης 

• Παρακολούθηση και καταγραφή των ενδιάμεσων αρμονικών, του flicker (Pst και Plt), των 

βυθίσεων, των υπερυψώσεων και των διακοπών της τάσης 

• Αναλυτική καταγραφή των κυματομορφών τάσης και ρεύματος (Λειτουργία 

Παλμογραφήματος) 

• Υποστήριξη επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση 

επιπρόσθετου λογισμικού για την επίτευξη αυτής της επικοινωνίας ο Ανάδοχος οφείλει να 

το παραδώσει στην Υπηρεσία χωρίς επιπρόσθετη χρέωση 

• Υποστήριξη συνεργασίας με PLC 

• Χρήση μετασχηματιστών έντασης τύπου Rogowski 

• Σήμανση CE 

• Προστασία IP65 

• Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: 

o EN 61000 – 4 - 2 (4kV / 8kV) 

o EN 61000 – 4 – 3 (10 V/m up to 1 GHz) 

o EN 61000 – 4 – 4 (2 kV) 

o EN 61000 – 4 – 5 (2 kV) 

o EN 61000 – 4 – 6 (3 V) 

o EN 61000 – 4 – 11 (5 periods) 

o EN 55011, class A 

o EN 55022, class A (not for home use) 
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22.6 Φορητός Μετρητής Πίεσης 

Ο Φορητός Μετρητής Ποιοτικών Χαρακτηριστικών θα απαρτίζεται από: 

• Μία (1) Κεντρική Μονάδα όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο «Κεντρική Μονάδα» 

• Ένα (1) Αισθητήριο Μέτρησης Πίεσης όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 

«Αισθητήριο Μέτρησης Πίεσης» 

22.6.1 Κεντρική Μονάδα 

Η κεντρική μονάδα που είναι ο εγκέφαλος του προσφερόμενου συστήματος θα πρέπει να είναι 

κατάλληλη για τη συλλογή, αρχειοθέτηση και αποστολή των μετρήσεων μέσω δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας για την απομακρυσμένη εποπτεία του συστήματος.  

Η κεντρική μονάδα θα λειτουργεί αυτόνομα μέσω ενσωματωμένης μπαταρίας/συστοιχίας 

μπαταριών και πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τέσσερις (4) αναλογικές εισόδους ρεύματος 4..20mA ή τάσης 0..24V 

• Δύο (2) ψηφιακές εισόδους με υποστήριξη ανάγνωσης παλμών 

• Μια (1) ψηφιακή είσοδο/έξοδο, παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη 

• Ενσωματωμένη στην κεντρική μονάδα διεπαφή RS485, RS232 και SDI-12 

• Μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή τροφοδοσίας 12V, 350mA 

• Χωρητικότητα μπαταρίας 32Ah 

• Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 

• Χώρος αποθήκευσης 8GB 

• Υποστήριξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας 2G, 3G και LTE για τη μετάδοση των δεδομένων 

της κεντρικής μονάδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα από τον χρήστη 

• Διπλή κάρτα SIM για χρήση περισσότερων του ενός τηλεπικοινωνιακών παρόχων 

• Για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής ποιότητας επικοινωνιών, θα γίνεται εναλλαγή 

μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και σύνδεση στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ισχύ λήψης 

• Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας 

• Θα πρέπει να γίνεται απομακρυσμένη παραμετροποίηση καθώς και απομακρυσμένη 

εποπτείας των μετρήσεων μέσω Web περιβάλλοντος. Η επικοινωνία της κεντρικής μονάδας 

με τον διακομιστή που λαμβάνει τις μετρήσεις θα είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη 

μέσω AES-256 

• Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστου αριθμού χρηστών στην εφαρμογή τηλεεποπτείας / 

τηλεχειρισμού / τηλεπαραμετροποίησης με προσαρμοσμένα επίπεδα πρόσβασης ανά 

χρήστη 

• Υποστήριξη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU και ASCII 
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• Ενσωματωμένος στην κεντρική μονάδα δέκτης GPS για τον εντοπισμό της ακριβούς 

τοποθεσίας της κεντρικής μονάδας. Μέσω του Web περιβάλλοντος ο χρήστης θα μπορεί να 

εντοπίζει την εκάστοτε ακριβή θέση εγκατάστασης του οργάνου στον παγκόσμιο χάρτη. Το 

όργανο θα ενημερώνει τον διακομιστή αυτόματα για κάθε αλλαγή της θέσης του. 

Προσφορές που δεν θα διαθέτουν το εν λόγω χαρακτηριστικό δεν θα ληφθούν υπόψη. 

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20°C μέχρι 60°C 

• Πέραν της αυτόνομης λειτουργίας μέσω μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών, δυνατότητα 

τροφοδοσίας DC στο εύρος 5-28V. Σε περίπτωση διακοπής της εν λόγω DC τροφοδοσίας η 

τροφοδοσία θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω της μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών 

• Απαραίτητα δυνατότητα διασύνδεση με το υπερκείμενο SCADA του έργου μέσω OPC-UA και 

DNP3 

• Προστασία: IP68 

• Δυνατότητα τοποθέτησης εντός υπόγειου φρεατίου 

• Συμμόρφωση με το πρότυπο ETSI EN 301 489-1/-17 Class B αναφορικά με τις εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

• Συμμόρφωση με το πρότυπο CFR 47 FCC Part 15 Subpart B Class B αναφορικά με τις 

εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

• Πιστοποίηση CE 

• Επιπλέον, ο χρήστης θα μπορεί να δέχεται ειδοποιήσεις μέσω γραπτού μηνύματος SMS και 

μέσω e-mail, ενώ επίσης θα μπορεί να ρυθμίσει το είδος των ειδοποιήσεων καθώς και τους 

παραλήπτες αυτών. 

22.6.2 Αισθητήριο Μέτρησης Πίεσης 

Για την αποτελεσματική μέτρηση της πίεσης του νερού θα εγκατασταθούν αναλογικοί μετρητές 

πίεσης συμπαγούς κατασκευής οι οποίοι θα συνδέονται με την κεντρική μονάδα. Ο μέτρησης 

πίεσης θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Εύρος μετρήσεων: 0-10 bar 

• Τάση τροφοδοσίας: 12-24 VDC 

• Αναλογική έξοδος 4-20mA 

• Ακρίβεια μέτρησης: 1% 

• Ανοχή σε υπερπιέσεις διπλάσιες της πλήρους κλίμακας 

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργία κατά το οποίο διατηρείται η παραπάνω ακρίβεια: 

0°C..50°C 

• Υλικό βρεχόμενων υλικών: Ανοξείδωτο ατσάλι  

• Προστασία IP65 
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22.7 Φορητός Μετρητής Παροχής Υπερήχων 

22.7.1 Κεντρική Μονάδα 

Η κεντρική μονάδα που είναι ο εγκέφαλος του προσφερόμενου συστήματος θα πρέπει να είναι 

κατάλληλη για τη συλλογή, αρχειοθέτηση και αποστολή των μετρήσεων μέσω δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας για την απομακρυσμένη εποπτεία του συστήματος.  

Η κεντρική μονάδα θα λειτουργεί αυτόνομα μέσω ενσωματωμένης μπαταρίας/συστοιχίας 

μπαταριών και πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τέσσερις (4) αναλογικές εισόδους ρεύματος 4..20mA ή τάσης 0..24V 

• Δύο (2) ψηφιακές εισόδους με υποστήριξη ανάγνωσης παλμών 

• Μια (1) ψηφιακή είσοδο/έξοδο, παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη 

• Ενσωματωμένη στην κεντρική μονάδα διεπαφή RS485, RS232 και SDI-12 

• Μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή τροφοδοσίας 12V, 350mA 

• Χωρητικότητα μπαταρίας 32Ah 

• Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 

• Χώρος αποθήκευσης 8GB 

• Υποστήριξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας 2G, 3G και LTE για τη μετάδοση των δεδομένων 

της κεντρικής μονάδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα από τον χρήστη 

• Διπλή κάρτα SIM για χρήση περισσότερων του ενός τηλεπικοινωνιακών παρόχων 

• Για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής ποιότητας επικοινωνιών, θα γίνεται εναλλαγή 

μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και σύνδεση στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ισχύ λήψης 

• Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας 

• Θα πρέπει να γίνεται απομακρυσμένη παραμετροποίηση καθώς και απομακρυσμένη 

εποπτείας των μετρήσεων μέσω Web περιβάλλοντος. Η επικοινωνία της κεντρικής μονάδας 

με τον διακομιστή που λαμβάνει τις μετρήσεις θα είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη 

μέσω AES-256 

• Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστου αριθμού χρηστών στην εφαρμογή τηλεεποπτείας / 

τηλεχειρισμού / τηλεπαραμετροποίησης με προσαρμοσμένα επίπεδα πρόσβασης ανά 

χρήστη 

• Υποστήριξη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU και ASCII 

• Ενσωματωμένος στην κεντρική μονάδα δέκτης GPS για τον εντοπισμό της ακριβούς 

τοποθεσίας της κεντρικής μονάδας. Μέσω του Web περιβάλλοντος ο χρήστης θα μπορεί να 

εντοπίζει την εκάστοτε ακριβή θέση εγκατάστασης του οργάνου στον παγκόσμιο χάρτη. Το 

όργανο θα ενημερώνει τον διακομιστή αυτόματα για κάθε αλλαγή της θέσης του. 

Προσφορές που δεν θα διαθέτουν το εν λόγω χαρακτηριστικό δεν θα ληφθούν υπόψη. 

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20°C μέχρι 60°C 

• Πέραν της αυτόνομης λειτουργίας μέσω μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών, δυνατότητα 

τροφοδοσίας DC στο εύρος 5-28V. Σε περίπτωση διακοπής της εν λόγω DC τροφοδοσίας η 

τροφοδοσία θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω της μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών 

• Απαραίτητα δυνατότητα διασύνδεση με το υπερκείμενο SCADA του έργου μέσω OPC-UA και 

DNP3 

• Προστασία: IP68 

• Δυνατότητα τοποθέτησης εντός υπόγειου φρεατίου 

• Συμμόρφωση με το πρότυπο ETSI EN 301 489-1/-17 Class B αναφορικά με τις εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  Σελίδα 100 από 130 

 

• Συμμόρφωση με το πρότυπο CFR 47 FCC Part 15 Subpart B Class B αναφορικά με τις 

εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

• Πιστοποίηση CE 

Επιπλέον, ο χρήστης θα μπορεί να δέχεται ειδοποιήσεις μέσω γραπτού μηνύματος SMS και μέσω e-

mail, ενώ επίσης θα μπορεί να ρυθμίσει το είδος των ειδοποιήσεων καθώς και τους παραλήπτες 

αυτών. 

22.7.2 Αισθητήριο Μέτρησης Παροχής Νερού 

Το αισθητήριο μέτρησης παροχής που θα συνεργάζεται με την κεντρική μονάδα θα είναι 

τεχνολογίας υπερήχων και θα τοποθετείται εξωτερικά του αγωγού. Δεν θα απαιτείται σε καμία 

περίπτωση η διακοπή ή η διάτρηση των αγωγών για τη διεξαγωγή των μετρήσεων παροχής. Θα 

διαθέτει επίσης κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ακρίβεια μετρήσεων: 3% 

• Ανάλυση 0,25mm/s 

• Λειτουργία για ταχύτητες ρευστών στο εύρος: 0,03 m/s- 20 m/s 

• Δυνατότητα τοποθέτησης του ίδιου αισθητηρίου σε αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου από 

30mm μέχρι 2000mm 

• Χρόνος απόκρισης 2s 

• Αναλογική έξοδος 4..20mA 

• Δεν θα προκαλεί καμία πτώση πίεσης στον αγωγό όπου προσαρτάται 

• Θα είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στη διάβρωση 

• Δυνατότητα μέτρησης διαφορετικών ρευστών 

• Λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και ρευστών στο εύρος -10°C μέχρι 60°C 

• Προστασία IP65 

22.8 Φορητός Μετρητής Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 

Η μέτρηση της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό είναι νευραλγικής σημασίας σε 

κάθε δίκτυο ύδρευσης όπου χρησιμοποιείται η χλωρίωση ως μέθοδος απολύμανσης. Δεδομένου ότι 

η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου ενδέχεται να ποικίλλει σε διαφορετικά σημεία του 

δικτύου ύδρευσης, κρίνεται σκόπιμη η παρακολούθηση της μέσω αυτόνομων διατάξεων μέτρησης.  

Οι διατάξεις μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου θα μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα 

σημεία του δικτύου ύδρευσης, θα τροφοδοτούνται από ενσωματωμένη μπαταρία/συστοιχία 

μπαταριών και θα μεταδίδουν τα δεδομένα τους μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

Η εν λόγω διάταξη θα έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Μέθοδος μέτρησης: Αμπερομετρική με χρήση αισθητήρα μεμβράνης  

• Εύρος μέτρησης της συγκέντρωσης υπολειμματικού χλωρίου: 0.05-1.00 mg/l 

• Ακρίβεια μέτρησης: ±5% της πλήρους κλίμακας ή 0.05 mg/l 

• Χρόνος απόκρισης (T90) < 5 λεπτά 

• Ενσωματωμένη στη διάταξη λειτουργία διατήρησης σταθερής παροχής δείγματος προς τον 

αισθητήρα μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου 

• Ροή δειγματοληψίας που δεν υπερβαίνει τα 7 l/h 

• Να μην επηρεάζεται η μέτρηση από την ταχύτητα ροής του νερού εντός του αγωγού εφόσον 

καλύπτεται η ελάχιστη ροή δειγματοληψίας 

• Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 
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• Ενσωματωμένο στη διάταξη modem για την αποστολή δεδομένων μέσω δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας  

• Δυνατότητα απομακρυσμένης παραμετροποίησης της διάταξης καθώς και απομακρυσμένης 

εποπτείας των μετρήσεων της μέσω Web περιβάλλοντος 

• Ενσωματωμένη στη διάταξη διεπαφή RS232. 

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: 5°C..40°C 

• Εύρος πιέσεων λειτουργίας: 1-10 bar 

• Προστασία: IP68 

• Συμμόρφωση με το πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EN 301 489-1 v 1.6.1, EN 

301 489 - 3 v 1.4.1 και EN 61326-1:2006 
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23 ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (Soft Starter) 

23.1 Γενικά 

Ο ομαλός εκκινητής που θα εγκατασταθεί στο σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να είναι 

κατάλληλος για εφαρμογές εκκίνησης / παύσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων τύπου IEC ή 

NEMA. 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και ιδιαίτερα με αυτά που 

αφορούν τους ομαλούς εκκινητές (EN / IEC 60947-4-2) 

Στο πλαίσιο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με την Κλάση Α η οποία αναφέρεται στο διεθνές πρότυπο EN / IEC 60947-4-2 και αφορά τις 

εκπομπές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

συμμόρφωσης και με την Κλάση Β όταν το ονομαστικό ρεύμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα 170 A. 

23.2 Περιγραφή του Ομαλού Εκκινητή 

Η παύση των τριφασικών κινητήρων μέσω του ομαλού εκκινητή θα μπορεί να γίνεται είτε ελεύθερα 

(freewheel) είτε με ράμπα χρόνου. 

Η αρχή λειτουργίας του ομαλού εκκινητή θα πρέπει να βασίζεται κατά τις μεταβατικές φάσεις στη 

ροπή του κινητήρα που οδηγεί και όχι μόνο στα όρια ρεύματός του ή στη ράμπα τάσης. 

Κατά τη φάση επιτάχυνσης, ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να παρέχει ράμπα ροπής. 

Ο ομαλός εκκινητής κατά την περίοδο εκκίνησης θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου ροπής και αν 

υπάρχει η ανάγκη να είναι σε θέση να παρέχει σταθερή ροπή στον κινητήρα. 

Για εφαρμογές όπου απαιτείται η οδήγηση αντλιών, ο ομαλός εκκινητής θα έχει τη δυνατότητα 

επιβράδυνσης βάσει ράμπας ροπής. 

Όλοι οι διαφορετικοί ομαλοί εκκινητές αναφορικά με την ισχύ τους που θα χρησιμοποιηθούν στο 

σύστημα αυτοματισμού, θα πρέπει να διαθέτουν πανομοιότυπο πίνακα τοπικών χειρισμών (control 

board). Η μοναδική διαφοροποίηση θα πρέπει να είναι στο μέγεθος (βάσει ζήτησης ισχύος)  

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο σύστημα παράκαμψης της μεταφοράς ισχύος 

στον κινητήρα όταν δεν βρίσκεται σε κατάσταση επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης. 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης έντασης ρεύματος του 

κινητήρα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του. Η μέτρηση έντασης θα πρέπει να είναι ενεργή 

ακόμα και όταν το ρελέ παράκαμψης (bypass relay) είναι ενεργοποιημένo και δεν βρίσκεται ο 

ομαλός εκκινητής σε κατάσταση επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης. 

Θα πρέπει οι κλέμμες τάσης εισόδου να είναι τοποθετημένες στο επάνω μέρος του ομαλού 

εκκινητή, ενώ αντίστοιχα οι κλέμμες εξόδου να είναι τοποθετημένες στο κάτω μέρος 

23.3 Περιβάλλον 

Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες λειτουργίας 

• -10 °C έως +40 °C χωρίς μείωση απόδοσης του ομαλού εκκινητή 

• +40 °C έως +60 °C με μείωση έως 2.2% του ομαλού εκκινητή για κάθε ένα βαθμό κελσίου 

πάνω από τους +40°C 

• -25 °C έως +70 °C για αποθήκευση του ομαλού εκκινητή 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική υγρασία να είναι 95% χωρίς συμπύκνωση ή υγροποίηση νερού και 

να είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC60947-4-2. 
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Το μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο ορθής λειτουργίας του ομαλού εκκινητή θα να είναι 1000 

μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού, ο ομαλός 

εκκινητής επιβαρύνεται με μείωση απόδοσης έως 2% ανά 100 μέτρα άνω των 1000. 

Η μέτρηση θερμοκρασίας του ομαλού εκκινητή θα καθορίζει τη λειτουργία των ανεμιστήρων. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει αναλυτικά διαγράμματα σύνδεσης του ομαλού εκκινητή 

(ασφάλειες, επαφές, διακόπτες κ.λπ.). 

23.4 Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει έναν ομαλό εκκινητή ο οποίος να 

πληροί τα κάτωθι: 

• Δυνατότητα προσαρμογής στη συχνότητα δικτύου αυτόματα (50Hz ή 60Hz) με ανοχή ±10%. 

• Τουλάχιστον τρείς (3) διαθέσιμες λογικές ψηφιακές εισόδους 24VDC ή 110VAC 

• Τουλάχιστον δυο (2) διαθέσιμα ρελέ εξόδου ΝΟ/NC 2 A στα 250VAC και 30VDC 

• Πηγή τροφοδοσίας 24VDC ή εξωτερική 110VAC για λειτουργία των λογικών ψηφιακών 

εισόδων. 

23.5 Προστασία 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διαχείριση των αντιστάσεων ελέγχου 

θερμοκρασίας (PTC Probes) για τη διασφάλιση προστασίας από υπερεντάσεις. 

Θα πρέπει αδιάλειπτα (ακόμα και όταν δεν παρέχεται ενέργεια στον κινητήρα) να λαμβάνει τη 

μέτρηση θερμοκρασίας και να πραγματοποιεί τους κατάλληλους υπολογισμούς. 

Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα εντοπισμού υποφόρτωσης του κινητήρα (με υστέρηση) και να έχει 

τη δυνατότητα να μεταφέρει την πληροφορία αυτή μέσω των ρελέ εξόδου (τύπου alarm). Το 

κατώφλι της τιμής έντασης που δηλώνει υποφόρτωση καθώς και ο χρόνος εντοπισμού θα πρέπει να 

είναι ρυθμιζόμενα (ο χρόνος να ξεκινάει από 1s και πάνω). 

Αντίστοιχα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα εντοπισμού υπερφόρτωσης του κινητήρα (με υστέρηση) 

και να έχει τη δυνατότητα τη πληροφορία αυτή να τη μεταφέρει μέσω των ρελέ εξόδου (τύπου 

alarm). Το κατώφλι της τιμής έντασης που δηλώνει υπερφόρτωση καθώς και ο χρόνος εντοπισμού 

θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενα (ο χρόνος να ξεκινάει από 0.1s και πάνω) 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει επίσης να έχει προστασία όταν εμφανιστεί επιστροφή ισχύος από 

τον κινητήρα. 

Προστασία επίσης θα πρέπει να παρέχεται όταν εμφανιστεί απώλεια φάσης προς κινητήρα ή 

απώλεια τροφοδοσίας από το δίκτυο στον ομαλό εκκινητή.  

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν εξωτερικά σήματα είτε βρίσκεται σε bypass 

λειτουργία είτε όχι και να μεταβαίνει σε κατάσταση σφάλματος. 

23.6 Επικοινωνία 

Ο ομαλός εκκινητής θα διαθέτει στη βασική του συγκρότηση μια σειριακή θύρα κατάλληλη για 

επικοινωνία πολλαπλών σημείων πρωτοκόλλου Modbus. 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να έχει τη ικανότητα να δεχθεί μια πρόσθετη κάρτα επικοινωνιών 

μέσω της οποίας θα μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο Ethernet καθώς και άλλα δίκτυα. 

Οι παραπάνω επικοινωνιακές δυνατότητες του ομαλού εκκινητή θα δίνουν πρόσβαση στον έλεγχο, 

ρύθμιση και επιτήρηση της λειτουργίας του. 
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23.7 Βασικές Λειτουργίες 

Ο ομαλός εκκινητής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ένα δεύτερο, προκαθορισμένο σετ 

παραμέτρων όταν πάρει εντολή μέσω ψηφιακής εισόδου. 

Το ρελέ bypass θα ενεργοποιείται αυτόματα με το πέρας του χρόνο επιτάχυνσης και θα 

απενεργοποιείται στην αρχή του χρόνου επιβράδυνσης. 

Ο ομαλός εκκινητής θα μπορεί επιπρόσθετα να ελέγξει τον ηλεκτρονόμο του συνδεδεμένου 

κινητήρα. Ο ηλεκτρονόμος θα ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα ενώ θα 

παραμένει ανοικτός κατά τη στάση του κινητήρα. 

Η πρόσβαση σε παραμέτρους του ομαλού εκκινητή θα προστατεύεται με χρήση κωδικού. Η 

ανάγνωση των μεγεθών λειτουργίας θα παραμένει διαθέσιμη και προσβάσιμη χωρίς τη χρήση 

κωδικού. 

23.8 Εποπτεία 

Ο ομαλός εκκινητής θα διαθέτει μια βασική οθόνη και πλήκτρα προγραμματισμού. Στην οθόνη αυτή 

θα μπορούν να απεικονίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Ένταση ρεύματος ανά φάση 

• Κατάσταση κινητήρα 

• Τρέχουσα κατάσταση ομαλού εκκινητή (επιτάχυνση, επιβράδυνση, κ.λπ.) 

• Χρόνος λειτουργίας 

• Τελευταίο σφάλμα που παρουσιάστηκε 

• Ιστορικό σφαλμάτων 

• Κατάσταση ψηφιακών εισόδων/εξόδων 
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24 ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

24.1 Γενικά 

24.1.1 Περίληψη 

Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι μια έξυπνη συσκευή επεκτάσιμη, αναλογικής 

ανίχνευσης, με ψηφιακές επικοινωνίες και σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κώδικες 

και πρότυπα. Τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του συστήματος που περιγράφονται στην 

παρούσα προδιαγραφή απαιτούνται για το έργο αυτό και πρέπει να εφαρμοστούν από τον 

ανάδοχο. 

Το σύστημα πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά και τις 

προδιαγραφές της χώρας. 

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούριος, με κορυφαία τεχνολογία, τις πιο πρόσφατες 

εκδόσεις των προϊόντων και ενός μόνο κατασκευαστή.  

24.1.2 Υποβολή 

Ο Ανάδοχος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα με την προσφορά του: 

• Πλήρης κατάλογος των προϊόντων με τα στοιχεία των κατασκευαστών  

• Όλα τα απαραίτητα τελικά σχέδια εγκατάστασης.  

24.2 Προϊόντα 

24.2.1 Πίνακες ελέγχου και επαναληπτικοί πίνακες 

Οι πίνακες ελέγχου και οι επαναληπτικοί πρέπει να παρέχουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

• Ενσωματωμένη θύρα Ethernet για σύνδεση σε συστήματα BMS ή/και DMS. 

• Εκτός από τις ενδείξεις που απαιτούνται για την συμμόρφωση με το  EN54-2, οι πίνακες  

πρέπει να παρέχουν και τις ακόλουθες ενδείξεις: 

o Χώροι επανδρωμένοι LED (Amber) 

o Κουμπί πλοήγησης στην οθόνη συναγερμών (Red) 

o Τέσσερα ελεύθερα προγραμματιζόμενα LEDs για συγκεκριμένες λειτουργίες της 

εγκατάστασης 

o Δύο LEDs προγραμματιζόμενα για κουμπιά ελέγχου της εγκατάστασης 

• Απεικόνιση: Εκτός από τα LED ο πίνακας πρέπει να έχει και οθόνη LCD τουλάχιστον με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

o Η περιοχή της επικεφαλίδας θα δίνει πληροφορίες και λεπτομέρειες για το συμβάν, 

για τον αριθμό των συμβάντων καθώς και για τον υπολειπόμενο χρόνο για την 

επικοινωνία με τις αρχές.  

o H οθόνη συναγερμών πρέπει να δείχνει αυτόματα την πρώτη συσκευή σε 

συναγερμό στην κορυφή της αλλά και την τελευταία από κάτω. Ένα κουμπί 

περιήγησης πρέπει να επιτρέπει την περιήγηση και στους υπόλοιπους 

συναγερμούς.  

• H πρόσβαση του χρήστη θα είναι μέσω: 

o Κωδικού 4-6 ψηφίων 

o Κλειδοδιακόπτη 
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• Οι πίνακες πρέπει να υποστηρίζουν μελλοντικές αναβαθμίσεις  τόσο στο software όσο και 

στο firmware. Οι αναβαθμίσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται  μέσω του εργαλείου 

προγραμματισμού του πίνακα και να περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις και για τα 

περιφερειακά, τους επαναληπτικούς πίνακες και τους ανιχνευτές ASA. 

• Οι πίνακες του δικτύου θα πρέπει να υποστηρίζουν τη σύνδεση επαναληπτικών πινάκων 

στο δίκτυο.  Οι πίνακες αυτοί θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν αλλά και να παρέχουν 

ενδείξεις για τους πίνακες ελέγχου.  

• Οι πίνακες του δικτύου θα πρέπει να μπορούν να δικτυωθούν έτσι ώστε να παρέχουν ένα 

διασφαλισμένο από σφάλματα δίκτυο σε διάταξη βρόγχου (loop). Το δίκτυο θα πρέπει να 

υποστηρίζει “υποβαθμισμένη λειτουργία’’ που αν ένας πίνακας χαλάσει ή το δίκτυο 

σταματήσει να επικοινωνεί, να εξακολουθεί να μπορεί να στείλει ένα κοινό συναγερμό. 

• Θα πρέπει να είναι δυνατό να αυξηθεί η απόσταση μεταξύ των πινάκων με την προσθήκη 

ενός επαναλήπτη δικτύου.  

• Η επικοινωνία των πινάκων θα πρέπει να είναι δυνατή και μέσω οπτικών ινών. 

• Οι πίνακες πυρανίχνευσης θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν σε BacNET. 

• Οι πίνακες πυρανίχνευσης και οι τερματικοί επαναληπτικοί πίνακες θα πρέπει να διαθέτουν 

ενσωματωμένη θύρα ώστε να μπορεί το σύστημα να συνδέεται, να αναφέρεται και να 

ελέγχεται από κατάλληλα συστήματα διαχείρισης. 

• Οι πίνακες πυρανίχνευσης και οι τερματικοί επαναληπτικοί πίνακες θα πρέπει να 

επιτρέπουν απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω internet. 

• Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ενός κεντρικού πίνακα ελέγχου, ένας άλλος παρευρισκόμενος 

σε αναμονή πίνακας εντός του δικτύου θα αναλαμβάνει την απεικόνιση του συστήματος. Η 

λειτουργία σε κατάσταση αναμονής θα πρέπει να υποστηρίζεται και από το σταθμό 

διαχείρισης.  

• Ένα επιτηρούμενο κύκλωμα για σειρήνα.  

• Εξόδους για καταστάσεις σφάλματος.  

• Ενσωματωμένο επιτηρούμενο τροφοδοτικό 24Vdc με ενσωματωμένες μπαταρίες που 

παρέχουν αυτονομία μέχρι 72hrs + 30 λεπτά σε κατάσταση πλήρους συναγερμού.  

• Η κατασκευή του πίνακα θα επιτρέπει: 

• Επαρκή χώρο για την δρομολόγηση των καλωδίων για όλους τους βρόγχους, σειρήνες, 

δίκτυα, τροφοδοσίες κτλ.  

• Αφαιρούμενο μπροστινό κάλυμμα σε μεταλλικό κουτί που θα παρέχει κατ’ ελάχιστο δείκτη 

στεγανότητας IP30. 

• Ο πίνακας θα πρέπει να επιτρέπει την απομόνωση οποιασδήποτε περιοχής, ζώνης ή τομέα. 

Κάθε απομόνωση θα πρέπει να μπορεί να επανέλθει μετά από κάθε προκαθορισμένη 

χρονική περίοδο. 

• Οι πίνακες πυρανίχνευσης πρέπει να επιτρέπουν τη διεξαγωγή των ακόλουθων δοκιμών: 

o Δοκιμή λυχνιών – Ο πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κουμπί που θα 

ενεργοποιεί όλες τις λυχνίες.  

o Δοκιμή ανιχνευτών – Ο πίνακας θα πρέπει να μπορεί να θέσει ζώνες σε κατάσταση 

δοκιμών. Έτσι αυξάνεται η ευαισθησία όλων των ανιχνευτών της ζώνης. Κατά την 

δοκιμή οι ενδείξεις των λυχνιών ενεργοποιούνται αλλά όχι οι σειρήνες. Οι σειρήνες 

ενσωματωμένες στις βάσεις θα λειτουργήσουν για πολύ λίγο.   

o Δοκιμή εγκατάστασης - Ο πίνακας θα πρέπει να μπορεί να θέσει ζώνες σε 

κατάσταση δοκιμών. Έτσι αυξάνεται η ευαισθησία όλων των ανιχνευτών της ζώνης. 

Κατά την δοκιμή εγκατάστασης θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι λειτουργίες 

όπως θα συνέβαινε σε πραγματικό συναγερμό.  
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• Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση μέχρι και τεσσάρων επαναληπτικών 

πινάκων στο βρόγχο ανίχνευσης. Οι επαναληπτικοί πίνακες θα επαναλαμβάνουν τις 

ενδείξεις του κεντρικού πίνακα ελέγχου και θα μπορούν να επαναφέρουν το σύστημα. 

Επιπροσθέτως, θα μπορούν να τροφοδοτούνται και από τον βρόγχο και από εξωτερική 

τροφοδοσία 24VDC. 

• Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα επιτρέπει την αντικατάσταση χαλασμένων καρτών ενώ το 

σύστημα θα είναι σε λειτουργία.  

• Ο πίνακας ελέγχου θα επιτρέπει τη ρύθμιση των συμβάντων που θα απεικονίζονται.  

• Έως και τέσσερα σενάρια συναγερμού, θα είναι διαθέσιμα σε έναν πίνακα.   

24.2.2 Ανιχνευτές 

24.2.2.1 Ανιχνευτές καπνού δέσμης   

Οι ανιχνευτές καπνού δέσμης πρέπει να είναι διευθυνσιοδοτούμενες συσκευές που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του EN54-12. Ο πομπός και ο δέκτης διαθέτουν ενιαίο περίβλημα. Η δέσμη IR 

επιστρέφει στον πομπό από ένα πρίσμα που δεν απαιτεί ενέργεια. Επιπρόσθετα ο ανιχνευτής θα 

πρέπει να παρέχει τα εξής: 

• Κάλυψη απόστασης 10 – 50m. 

• Δυνατότητα προσαρμογής μέσω παραμέτρων ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. 

• Χρονικά προγραμματιζόμενη εναλλαγή ευαισθησίας ανίχνευσης.  

• Δυνατότητα ενημέρωσης παραμέτρων από τον πίνακα. 

• Προσαρμογή στην σταδιακή αύξηση της βρωμιάς και της σκόνης για τη διασφάλιση 

σωστής ανίχνευσης με την πάροδο του χρόνου. Όταν ο ανιχνευτής φτάσει σε ένα σημείο 

όπου δεν μπορεί πλέον να ανιχνεύει, ένα προειδοποιητικό σήμα αποστέλλεται στον 

πίνακα ελέγχου.   

• Εσωτερικό έλεγχο. 

• Ενσωματωμένο απομονωτή.   

• Μια ξεχωριστή ελεγχόμενη έξοδο για ενεργοποίηση οπτικών επαναληπτών από αυτόν ή 

από άλλους ανιχνευτές.  

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας -25°C με + 60°C 

• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 50V/m. 

• Βαθμός Προστασίας: IP65. 

24.2.2.2 Ανιχνευτής Φλόγας Προηγμένης Ανάλυσης Σήματος (ASA)   

Ο ανιχνευτής φλόγας πρέπει να είναι διευθυνσιοδοτούμενος και να χρησιμοποιεί τριπλή IR 

τεχνολογία. Σήματα από 3 IR αισθητήρες θα αναλύονται και θα συγκρίνονται σε ένα ενσωματωμένο 

αλγόριθμο που διασφαλίζει γρήγορη και έγκυρη ανίχνευση. Ο ανιχνευτής θα ικανοποιεί το EN54-

10/Class 1. Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχει τα εξής:  

• Δυνατότητα προσαρμογής μέσω παραμέτρων ASA ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

εφαρμογής. 

• Χρονικά προγραμματιζόμενη εναλλαγή ευαισθησίας ανίχνευσης. 

• Δυνατότητα ενημέρωσης παραμέτρων από τον πίνακα. 

• Εσωτερικό έλεγχο. 

• Ενσωματωμένο απομονωτή.   
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• Μια ξεχωριστή ελεγχόμενη έξοδο για ενεργοποίηση οπτικών επαναληπτών από αυτόν ή 

από άλλους ανιχνευτές.  

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας -10°C με + 50°C. 

• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 50V/m. 

• Βαθμός Προστασίας: IP65. 

24.2.2.3 Ανακλαστήρας για μεγάλη απόσταση 

Οι ανακλαστήρες θα χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που απαιτείται κάλυψη μεγάλων χώρων 

ούτως ώστε να ανακλούν τη φωτεινή δέσμη των ανιχνευτών. Η λειτουργία των ανακλαστήρων δεν 

επηρεάζεται από κραδασμούς και παραμορφώσεις στην επιφάνεια που είναι τοποθετημένοι. 

Επιπλέον πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

• Εύρος απόστασης 30-60 m 

• Ενσωματωμένο ανιχνευτή θερμότητας για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται εξωτερική 

τροφοδοσία 24VDC 

24.2.3 Πρότυπα 

Η συμμόρφωση του συστήματος πρέπει να δοκιμαστεί και να εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο 

EN54-13: 2005. 

Όλος ο εξοπλισμός πυρανίχνευσης και ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα 

σχετικά παραρτήματα του EN54. Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης και να ικανοποιεί τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ.  

24.3 Λογισμικό Επιτήρησης Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Διασύνδεσης με SCADA (Άδειες 

Λογισμικού) 

24.3.1 Γενικά 

Το σύστημα πυρανίχνευσης θα πρέπει πέρα από τους τοπικούς πίνακες χειρισμών και ενδείξεων να 

συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό το οποίο θα συνεργάζεται με τους τοπικούς πίνακες και θα 

διαθέτει όλη την πληροφορία που αυτοί φέρουν. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι του ιδίου 

κατασκευαστή με αυτόν του συστήματος πυρανίχνευσης. 

Το λογισμικό που θα προσφερθεί θα μπορεί να πραγματοποιεί τόσο τη συλλογή όσο και την 

απεικόνιση των δεδομένων με εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Επιπλέον, θα πρέπει 

πέρα της απεικόνισης μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού όλη η πληροφορία του συστήματος 

πυρανίχνευσης να μεταφέρεται και στο σύστημα Τηλε-ελέγχου και Τηλε-χειρισμού SCADA όπως 

αυτό περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο. 

24.3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το λογισμικό που θα προσφερθεί θα καλύπτει τα κάτωθι: 

• Να είναι εμπορικό προϊόν 

• Δυνατότητα εκτέλεσης χειρισμών 

• Δυνατότητα γραφικής απεικόνισης εγκαταστάσεων και αισθητηρίων 

• Καταγραφή και εξαγωγή συναγερμών (alarms), συμβάντων (events) και διαγνωστικών 

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης οδηγιών προς τους χειριστές για την εκτέλεση χειρισμών σε 

έκτακτες καταστάσεις 
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• Δυνατότητα αποστολής email, SMS σε περίπτωση συναγερμού 

• Απομόνωση (θέση εκτός λειτουργίας) συσκευών, αισθητηρίων από τους χειριστές με 

κατάλληλα δικαιώματα χρήσης 

• Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής σημείων ελέγχου και μεταβλητών (tagsimport/export) 

• Εργαλείο εκτέλεσης δοκιμών 

• Υποστήριξη πρωτοκόλλων OPCDA, ModbusTCP, BACnet, SNMP 

• Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών λειτουργίας 

• Χρήση απ’ ευθείας εξαρτημάτων και προγραμμάτων από τον χώρο της πληροφορικής (π.χ. 

κάρτες δικτύων) 

• Λειτουργία εισαγωγής σχεδίων μορφής AutoCAD  

• Δημιουργία backup αρχείων σε βάση δεδομένων SQL για ανάκτηση πληροφορίας εφόσον 

χρειαστεί 

• Προγραμματισμός και παραμετροποίηση με το σύστημα εν λειτουργία (onlineengineering) 

• Δημιουργία και διαχείριση χρηστών με κατάλληλα δικαιώματα 

• Δυνατότητα επικοινωνίας με εξοπλισμό διαφορετικών κατασκευαστών μέσω των 

υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων του λογισμικού 

• Εύκολη εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

• Προσπέλαση της πληροφορίας είτε μέσω τοπικού δικτύου (LAN) είτε μέσω διαδικτύου 

(WAN) 

• Δυνατότητα υλοποίησης Server – Client/WebClient αρχιτεκτονικής 

• Δυνατότητα δυναμικής προσομοίωσης συναγερμών και χειρισμών 

Το λογισμικό που θα προσφερθεί θα πρέπει να είναι συμβατό με το Hardware και το Software του 

Η/Υ που θα ενέχει τον ρόλο Server για το σύστημα SCADA. Η λειτουργία του θα πρέπει να είναι 

συνεχής και τα δεδομένα να μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα πυρανίχνευσης θα μπορούν μέσω κατάλληλης 

αδειοδότησης να είναι διαθέσιμα μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού σε οποιαδήποτε πλατφόρμα 

(client) που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα μεταφοράς πληροφορίας του περιγραφόμενου λογισμικού. 

Το λογισμικό θα λειτουργεί σε Η/Υ  με λειτουργικό Microsoft Windows. Οι περισσότερες λειτουργίες 

του λογισμικού θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη βοήθεια mouse και τη χρήση εικονιδίων ή 

γραφικών συμβόλων, έτσι ώστε το λογισμικό να διαθέτει τις ίδιες εύχρηστες ιδιότητες που 

διαθέτουν οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε παραθυρικό περιβάλλον. Για την περίπτωση που 

θα χρειαστεί να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες το σύστημα θα μπορεί να επεκταθεί οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή με τη χρήση της λειτουργίας αναβάθμισης της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων 

μεταβλητών. 

Το σύστημα θα πρέπει να επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία μετά από επανεκκίνηση του Η/Υ χωρίς να 

απαιτείται από τον χειριστή κάποια επιπλέον ενέργεια.  
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25 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ AMR 

25.1 Ηλεκτρονικό Υδρόμετρο (Μετρητής 3/4 " και Ασύρματη μονάδα) AMR/AMI 

25.1.1 Μετρητής 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια μετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή 

αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Στο 

διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 

2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής 

φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία. Συγκεκριμένα οι μετρητές/ διατάξεις δεν 

θα έχουν κινούμενα μέρη και μπορούν να είναι ηλεκτρομαγνητικοί, μαγνητικού πεδίου, τεχνολογίας 

υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης δόκιμης τεχνολογίας, η οποία δεν απαιτεί κινούμενα μέρη 

(παρεμβαλλόμενα στη ροή του νερού), θα φέρουν ενσωματωμένη διάταξη μετάδοσης ενδείξεων και 

θα τροφοδοτούνται από εσωτερική πηγή ενέργειας (μπαταρία) και να πληρούν επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι: 

• Σχέση R=Q3/Q1> 400 

• Σχέση Q2/Q1 = 1,6 

• Σχέση Q4/Q3 = 1,25 

• Διάμετρος DN15 

• Μήκος 110mm 

• Σπείρωμα σύνδεσης ¾” 

• Μόνιμη παροχή 2,5 m3/h 

• Κλάση θερμοκρασίας T30 

• Κλάση πίεσης MAP 16 

• Κλάση απώλειας πίεσης ΔP63 για τη ζητούμενη μόνιμη παροχή Q3. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι μετρητές θα είναι 

σύμφωνοι με το νεότερο πρότυπο ΕΝ14154. 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγματικά 

μετρολογικά χαρακτηριστικά του μετρητή. Ειδικά για την παροχή έναρξης καταγραφής, είναι 

επιθυμητή η μικρότερη δυνατή και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη από 2l/h. Η επαλήθευση των 

αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν κριθεί 

σκόπιμο από την υπηρεσία, σε διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο μετρητές της 

Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση των δηλωμένων 

στην προσφορά μετρολογικών χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς. 
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Οι μετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου νερού και θα πρέπει να είναι 

κατάλληλοι για τον σκοπό αυτό. 

Οι μετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου είτε σε 

εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστημένος συλλέκτης (κολεκτέρ), σε κάθετη ή οριζόντια θέση 

λειτουργίας. Για τους αναφερόμενους λόγους η μετρολογική τους κλάση θα εξασφαλίζεται για κάθε 

θέση τοποθέτησης και η εγκατάστασή τους στο δίκτυο δε θα πρέπει να απαιτεί ευθύγραμμα 

τμήματα αγωγών πριν και μετά τον μετρητή  

Οι μετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.  

Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar (ΜΑΡ16) και ως ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας 

λειτουργίας 0,1 έως 30°C (Τ30). 

Οι μετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα 

με όσα περιγράφονται ανωτέρω.  

Το υλικό κατασκευής του σώματος των μετρητών μπορεί να είναι κατασκευασμένο είτε από 

συνθετικό υλικό που θα διαθέτει άριστες μηχανικές ιδιότητες και θα πληροί τις συνθήκες 

καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό, είτε από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας, περιεκτικότητας 

σε χαλκό από 60% έως 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να 

εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα ορείχαλκου να 

φέρει την δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε 

μόλυβδο θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να είναι μικρότερη του 2,0%. 

Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή 

κόλληση απαγορεύεται. 

Οι μετρητές θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση της παροχής και προς τις δύο 

κατευθύνσεις ροής, οι οποίες θα αθροίζονται ξεχωριστά, με δυνατότητα ένδειξης κάθε μιας. 

Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς 

περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. 

Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών θα είναι χαραγμένος ή εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα 

στοιχεία ύψους 4-6mm επί της άνω επιφάνειας ανάγνωσης του υδρομετρητή. 

Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να 

εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. 

Ο μετρητής θα διαθέτει οθόνη ενδείξεων τύπου LCD ή άλλης τεχνολογίας με βαθμό προστασίας 

ΙΡ68. Στην οθόνη ενδείξεων θα απεικονίζεται με απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού 

φωτισμού ή έντονης ηλιοφάνειας και υπό μεγάλη γωνία ανάγνωσης ο αθροιστής του μετρητή με 

δυνατότητα καταγραφής μέχρι 999.999,999 m3 και τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Ο αθροιστής του μετρητή  

• Ο συναγερμός παραβίασης του μετρητή 

• Ο συναγερμός ανίχνευσης διαρροής, 

• Ο συναγερμός ανίχνευσης θραύσης αγωγού,  
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• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας,  

• Ένδειξη παραβίασης και  

• Ένδειξη παροχής 

Οι μετρητές θα είναι εξοπλισμένοι με ειδική προστασία του παραγόμενου ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου ή της ακτίνας εκπομπής των υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας μέτρησης 

χρησιμοποιούν, από εξωτερικές πηγές επιρροής. 

Σε ειδική θέση επί του μετρητή όπως προβλέπεται από την έγκριση τύπου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον 

να αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΜΙD και 

συγκεκριμένα: 

• Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή, 

• Ο τύπος του μετρητή,  

• Η κλάση ακρίβειας, 

• Η μόνιμη παροχή σε m3/h,  

• Το έτος κατασκευής, 

• Η σήμανση CE, 

• Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΜΑΡ), 

• Η κλάση θερμοκρασίας (Τ), 

• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας,  

• Ο σειριακός αριθμός του μετρητή και της ενσωματωμένης διάταξης μετάδοσης και 

• Ο αριθμός της έγκρισης τύπου του μετρητή. 

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η 

στεγανότητα και η αντοχή στην πίεση θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους 

κανονισμούς και οδηγίες. 

Για κατασκευαστικά, κ.λπ. στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς. 

Οι μετρητές θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένοι, με βαθμό προστασίας ΙΡ68 και να μπορούν 

να λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες τοποθέτησης.  

Οι μετρητές θα πρέπει να έχουν δυνατότητα συναγερμού και ομαλής μέτρησης της παροχής σε 

περίπτωση ύπαρξης αέρα στο διερχόμενο νερό. Επίσης οι μετρητές θα πρέπει να μπορούν να 

καταγράφουν χωρίς να επηρεάζονται τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά στην περίπτωση που στο 

διερχόμενο νερό υπάρχουν φερτά υλικά.  

Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 

14154 και είναι τα ακόλουθα : 

• Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 

(συμπεριλαμβανομένης) και της Q4, ± 2% . 

• Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 

(συμπεριλαμβανομένης) και Q2 (εξαιρουμένης),   ± 5% . 
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Οι μετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι 

(πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η πίεση λειτουργίας θα 

είναι 16 bar (ΜΑΡ16). 

Η κλάση απώλειας φορτίου υπό την μόνιμη παροχή Q3 πρέπει να είναι μέχρι ΔΡ63 για 

υδρομετρητές με έγκριση τύπου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη 

MID 2014/32/E.E . 

Η τοποθέτηση των μετρητών θα γίνει από τον Ανάδοχο, (θα δοθεί κατάλογος από την Τεχνική 

Υπηρεσία με πλήρη στοιχεία των προς αντικατάσταση μετρητών ήτοι τη διεύθυνση, τον αριθμό 

σειράς και τα στοιχεία του καταναλωτή) σε υφιστάμενο φρεάτιο που θα υποδειχθεί από την 

υπηρεσία στην πρόσοψη του κτίσματος του καταναλωτή – χρήστη.  Ο ανάδοχος θα 

πραγματοποιήσει την αντικατάσταση στην υφιστάμενη θέση των μετρητών χωρίς να βαρύνεται με 

το κόστος της δημιουργίας νέων ή της αποκατάστασης φθαρμένων υποδομών εκτός του κόστους 

των παρελκόμενων σύνδεσης (τηλεσκοπικός σφαιρικός κρουνός με σύστημα κλειδώματος, 

ορειχάλκινη ασφάλεια, ρακορ, συστολές και προεκτάσεις).  

Στη διαδικασία της αντικατάστασης των μετρητών περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες 

διαδικασίες: 

• Η λήψη ψηφιακής φωτογραφίας και η καταχώρηση σε σχετική ψηφιακή λίστα του αριθμού 

σειράς, της ένδειξης κατανάλωσης και της θέσης του προς αντικατάσταση μετρητή. 

• Η αποξήλωση του παλιού υδρομετρητή ή/ και του υφιστάμενου σφαιρικού κρουνού ανάντη 

της θέσης εγκατάστασης του μετρητή. 

• Η τοποθέτηση του νέου μετρητή και των παρελκομένων αυτού  

• Η λήψη ψηφιακής φωτογραφίας και η καταχώρηση σε σχετική ψηφιακή λίστα του αριθμού 

σειράς και της ένδειξης κατανάλωσης του νέου μετρητή 

• Η τοποθέτηση στους παλαιούς μετρητές, των πλαστικών ταπών προστασίας των 

σπειρωμάτων που αφαιρέθηκαν από τους νέους μετρητές. 

• Η φόρτωση των παλαιών μετρητών και η επιστροφή τους σε σημείο που θα τους υποδειχθεί 

στις εγκαταστάσεις του Δήμου 

• Η σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσής τους η οποία θα συνοδεύεται από ψηφιακό υλικών 

(φωτογραφίες) των θέσεων εγκατάστασης και λίστα με τις αντιστοιχίσεις των παλαιών και 

νέων μετρητών με πλήρη στοιχεία (αριθμούς σειράς, καταναλώσεις κ.λπ.) 

25.1.2 Παλμοδοτική Διάταξη 

25.1.2.1 Γενικά 

Το σύστημα AMR, είναι η τεχνολογία της αυτόματης συλλογής δεδομένων κατανάλωσης νερού και 

η μεταφορά τους σε μια κεντρική βάση δεδομένων για την τιμολόγηση, την αντιμετώπιση 

προβλημάτων και την ανάλυσή τους. Αυτή η τεχνολογία εξυπηρετεί τον φορέα να εξοικονομεί 
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πόρους και χρόνο που θα σπαταλούσε σε περιοδικές επισκέψεις στις φυσικές θέσεις των μετρητών 

για να διαβάσει την ένδειξη τους. 

Η επικοινωνία μεταξύ μετρητή και χρήστη θα επιτυγχάνεται μέσω ασύρματου πομπού του μετρητή. 

Οι μετρητές θα φέρουν ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και μετάδοσης των δεδομένων η οποία 

δεν θα αποτελεί επιπλέον εξάρτημα αλλά θα πρέπει να εμπεριέχεται εντός του σώματος του 

μετρητή, δε θα πρέπει να είναι εμφανής και δεν θα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί. Η διάταξη 

μετάδοσης θα πρέπει να ενεργοποιείται από τον χρήστη και ο μετρητής θα πρέπει να είναι έτοιμος 

χωρίς καμία προσθήκη να ενταχθεί ασύρματα σε όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες αυτόματης 

ανάγνωσης ενδείξεων (AMR). 

25.1.2.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Η διάταξη μετάδοσης ενδείξεων που θα φέρουν ενσωματωμένη οι προσφερόμενοι μετρητές θα 

είναι νέας γενιάς, μεγάλης ακριβείας και θα πρέπει να λειτουργεί σε συχνότητες μετάδοσης 

868MHz/ 433MHz ή άλλης συχνότητας ελεύθερων δικαιωμάτων χρήσης στην Ε.Ε.. Οι συχνότητες 

επικοινωνίας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση με πρωτόκολλο Wireless Mbus. 

Η διάταξη μετάδοσης ενδείξεων θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομη και θα τροφοδοτείται από 

ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη 

από τον κατασκευαστή και να έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο ρυθμό 

επικοινωνίας (που θα αναφέρεται στην προσφορά του προμηθευτή) προς το δίκτυο AMR/AMI. Ως 

ρυθμός επικοινωνίας νοείται η συχνότητα αποστολής πακέτων ασύρματης επικοινωνίας από τον 

μετρητή. Βάσει των παραπάνω προϋποθέσεων η διάρκεια ζωής του μετρητή θα πρέπει να είναι η 

μέγιστη δυνατή και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη ή ίση των δώδεκα (12) ετών. Η ημερομηνία 

λήξης της μπαταρίας θα πρέπει να αναφέρεται σε ειδική θέση επί του μετρητή. 

Η διάταξη μετάδοσης ενδείξεων θα πρέπει να φέρει καταγραφικό τιμών το οποίο θα μπορεί να 

καταγράφει την ένδειξη ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν εντολής από τον χειριστή. Για το 

λόγο αυτό θα φέρει επίσης ρολόι πραγματικού χρόνου για την καταγραφή των ενδείξεων. Η 

μετάδοση των καταγεγραμμένων δεδομένων, θα πραγματοποιείται κατ’ εντολή του χειριστή, μέσω 

του συστήματος  ασύρματης επικοινωνίας. Το καταγραφικό δεν θα αποτελεί επιπλέον εξάρτημα 

αλλά θα πρέπει να εμπεριέχεται εντός του σώματος του μετρητή.  

Η θερμοκρασία λειτουργίας της διάταξης θα πρέπει να είναι από 0οC έως και +50οC, ο βαθμός 

προστασίας ΙΡ68 και θα μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες πλήρους βύθισης συνεχίζοντας την 

καταγραφή της κατανάλωσης ακόμα και εάν δεν είναι δυνατή η μετάδοση των δεδομένων.  

Η διάταξη μετάδοσης ενδείξεων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο σε κατάσταση 

αμφίδρομης επικοινωνίας κατά την οποία ο χρήσης λαμβάνει τις ενδείξεις του μετρητή κατόπιν 

αποστολής σχετικού σήματος (από τη φορητή διάταξη προς τον μετρητή), όσο και σε κατάσταση 

μονόδρομης επικοινωνίας κατά την οποία ο μετρητής σε χρονικό διάστημα που παραμετροποιείται 

από τον χρήστη στέλνει τις ενδείξεις προς τη φορητή διάταξη ανάγνωσης των ενδείξεων ή το 

σταθερό δίκτυο.  
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Η απόσταση μετάδοσης θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή και θα πρέπει να δηλώνεται στην 

τεχνική προσφορά του κάθε συμμετέχοντα. Σε κάθε περίπτωση η απόσταση μετάδοσης θα είναι 

τουλάχιστον 500 μέτρα σε άμεση οπτική. Η ποιότητα και η αξιοπιστία της λήψης των δεδομένων  

πρέπει να είναι άμεση έτσι ώστε η ταχύτητα διέλευσης κατά τη συλλογή των δεδομένων να είναι η 

μεγαλύτερη δυνατή και να μπορεί να φθάνει μέχρι και τα 50km/h (όριο ταχύτητας διέλευσης 

οχημάτων εντός πόλης) ακόμη και για πυκνά εγκατεστημένους μετρητές.  

Οι διατάξεις θα πρέπει να έχουν δοκιμαστεί και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ60950, 

ΕΝ300 220 και ΕΝ301 489 της Ε.Ε ή άλλα αντίστοιχα. 

Η διάταξη μετάδοσης θα επιτρέπει στην Υπηρεσία να λαμβάνει ενδείξεις και να συλλέγει 

τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες (σε σύστημα Drive-by ή Walk-by): 

• Τύπο/ Αριθμό μετρητή, 

• Ένδειξη μετρητή, 

• Ένδειξη συναγερμών και 

• Επίπεδο σήματος 

Οι ελάχιστοι συναγερμοί που θα πρέπει να καταγράφονται και να εκπέμπουν συναγερμό στο χρήση 

κατά τη διαδικασία λήψης των ενδείξεων είναι: 

• Ανίχνευση διαρροή εντός της οικίας,  

• Αντίστροφη παροχή,  

• Θραύση του αγωγού εντός της οικίας,   

• Ένδειξης κακόβουλης ενέργειας στον υδρομετρητή μ,  

• Διακοπή παροχής,  

• Ύπαρξη αέρα στο δίκτυο και 

• Χαμηλή Μπαταρία 

Η διάταξη θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύσει εσωτερικές διαρροές εντός της οικίας του 

καταναλωτή με τη χρήση ειδικού αλγορίθμου. Π.χ. συνεχής παροχή για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα που θα ορίζεται από την υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ο χειριστής επιθυμεί να λάβει όλα τα αναλυτικά δεδομένα καταγραφής (Data 

Logging) και το είδος του συναγερμού θα πρέπει είτε να προσεγγίσει τη θέση του καταγραφικού 

οπότε και θα είναι σε θέση να ενημερωθεί για το πλήθος των μεταδιδόμενων ενδείξεων όπως 

προδιαγράφονται ανωτέρω αναφορικά με τις δυνατότητες της μονάδας επικοινωνίας είτε να 

ζητήσει τα εν λόγω δεδομένα μέσω του σταθερού δικτύου.   
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Ο προγραμματισμός των διατάξεων ή η αλλαγή παραμέτρων λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται από 

το χρήστη οποιαδήποτε στιγμή. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενων μετρητών 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων μετρητών 

• Πιστοποιητικό CE των προσφερόμενων μετρητών 

• Πιστοποιητικό MID των προσφερόμενων μετρητών 

• Πιστοποιητικό MID του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων μετρητών 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων μετρητών από ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης 

• Πιστοποιητικό ΕΝ17025 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων μετρητών 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων μετρητών 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής των 

προσφερόμενων μετρητών 

25.2 Φρεάτιο Εγκατάστασης Μετρητή AMR/AMI 

Τα υδρόμετρα και οι ραδιοπομποί θα τοποθετηθούν εντός προκατασκευασμένων φρεατίων τα 

οποία θα είναι πλαστικά και θα καλύπτονται από κάλυμμα κατάλληλο για την προστασία τους από 

τις καιρικές συνθήκες. Οι διαστάσεις των φρεατίων θα είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση των 

υδρομέτρων. 

25.3 Μειωτές Πίεσης 3/4" για Υδρόμετρα AMR/AMI 

Σε όσα σημεία απαιτείται η μείωση της πίεσης του δικτύου θα εγκατασταθούν μειωτές πίεσης 3/4" 

οι οποίοι θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Κατάλληλοι για πόσιμο νερό 

• Κατασκευασμένοι από αντιδιαβρωτικό υλικό 

• Σπείρωμα 3/4" 

• Εύκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναμεταδότες AMR/AMI 

Στα σημεία του δικτύου, όπου οι μετρητές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον 

φορητό συγκεντρωτή δεδομένων θα τοποθετηθούν αναμεταδότες οι οποίοι θα αναμεταδίδουν τα 

δεδομένα σε αυτόν.  

Οι ασύρματοι αναμεταδότες θα πρέπει να είναι τροφοδοτούμενοι από εσωτερική μπαταρία λιθίου 

με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών. Για εξοικονόμηση ενέργειας οι αναμεταδότες θα 

πρέπει να μεταδίδουν τις μετρούμενες τιμές τουλάχιστον κάθε 12 ώρες και κατόπιν ζήτησης όταν 
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κληθούν. Τα μηνύματα συναγερμού θα πρέπει να μεταδίδονται προς τους συγκεντρωτές σε χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) λεπτών την εμφάνισή τους.   

Οι ασύρματοι αναμεταδότες θα πρέπει να μπορούν και λειτουργούν με αξιοπιστία και ακρίβεια 

ακόμα και σε θερμοκρασίες μεταξύ -10°C έως 50°C ενώ ο βαθμός προστασίας τους θα πρέπει να 

είναι IP68.  

Όσον αφορά στην επικοινωνιακή τους ικανότητα, οι ασύρματοι αναμεταδότες θα πρέπει επί ποινής 

αποκλεισμού να έχουν δυνατότητα λήψης δεδομένων από μετρητές σε απόσταση τουλάχιστον 500 

μέτρων (οπτική επαφή) και λήψη/ μετάδοσης δεδομένων από άλλους αναμεταδότες σε απόσταση 

τουλάχιστον 1.000 μέτρων (οπτική επαφή).  

Οι ασύρματοι αναμεταδότες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα γεφύρωσης τουλάχιστον πέντε (5) 

αναμεταδοτών μεταξύ τους.  

Οι ασύρματοι αναμεταδότες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λήψης ενδείξεων από τουλάχιστον 

διακοσίους πενήντα (250) μετρητές.  

Η συχνότητα λειτουργίας των ασύρματων αναμεταδοτών θα πρέπει να είναι 868MHz ή 433ΜΗz ή 

άλλης συχνότητας ελεύθερων δικαιωμάτων χρήσης στην Ε.Ε.. 

Οι ασύρματοι αναμεταδότες θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους, στιβαρής κατασκευής, 

κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον και αντίξοες συνθήκες και θα πρέπει να έχουν 

κατάλληλη διαμόρφωση που τους εξασφαλίζει άνετη εγκατάσταση στα σημεία του δικτύου που θα 

απαιτηθεί.  

Οι ασύρματοι αναμεταδότες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ300-220-3/-1, ΕΝ301-

489-/-3 και CE.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενων διατάξεων 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων διατάξεων 

• Πιστοποιητικό CE των προσφερόμενων διατάξεων 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων διατάξεων 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής των 

προσφερόμενων διατάξεων 

25.5 Φωτοβολταϊκά Αναμεταδοτών και Στηρίγματα επί Κολώνας Φωτισμού 

Στους Τοπικούς Σταθμούς, όπου δεν υπάρχει παροχή ΔΕΗ, προβλέπεται η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκής διάταξης ικανής να τροφοδοτεί αδιάλειπτα επί εικοσιτετραώρου βάσης το σύστημα 

αυτοματισμού και τον επικοινωνιακό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στον εν λόγω τοπικό σταθμό. 

Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να μελετήσει τις μέγιστες ζητήσεις ισχύος των επί μέρους 

συσκευών και να συνυπολογίσει τις ώρες απουσίας ηλιοφάνειας, ώστε να επιλέξει το σύστημα που 

θα μπορεί να τροφοδοτεί συνεχώς τον εξοπλισμό του τοπικού σταθμού.  

Η διάταξη αυτή θα αποτελείται από τα εξής μέρη:  

• Φωτοβολταϊκές γεννήτριες 

• Ρυθμιστή φόρτισης 

• Βάσεις στήριξης 

• Συσσωρευτή 

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει το προσφερόμενο σύστημα να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες 

τεχνικές προδιαγραφές: 
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• Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: Θα είναι ισχύος 200 W. Η ονομαστική τάση στη μέγιστη ισχύ θα 

είναι 30V (25°C) με αντίστοιχο ονομαστικό ρεύμα εξόδου 4A. 

• Ρυθμιστής φόρτισης: Η ονομαστική τάση θα είναι 12-24V DC με μέγιστη διαχειριζόμενη 

ένταση ρεύματος 6Α. 

• Συσσωρευτής: Ο συσσωρευτής θα είναι κλειστού τύπου, χωρητικότητας 90Ah. Η ονομαστική 

τάση θα είναι 12V.  

 

Στοιχεία που πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

25.6 Αναγνώστες Χειρός AMR/AMI 

Για τον επιτόπιο έλεγχο των υδρομετρητών θα χρησιμοποιηθεί φορητός υπολογιστήςή tablet με τα 

εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

• Δυνατότητα συλλογής των δεδομένων ασύρματα ή ενσύρματα  

• Δυνατότητα επικοινωνίας και αποθήκευσης των δεδομένων στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου 

είτε με ασύρματο είτε με ενσύρματο τρόπο. 

Το λογισμικό του υπολογιστή χειρός θα πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες: 

• Διαχείριση των παραμέτρων των υδρομέτρων 

• Ένδειξη θέσης του μετρητή και των στοιχείων του μετρητή 

• Προβολή προειδοποιητικών πληροφοριών (παραβίαση, διαρροές, μη προώθηση 

μετρήσεων κ.λπ.) 

• Δυνατότητα ανάγνωσης μετρήσεων από κινούμενο όχημα. 

• Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της συσκευής μέσω σταθερού δικτύου 

επικοινωνίας 

25.7 Λογισμικό Ανάγνωσης  Υδρομέτρων AMR/AMI (άδειες λογισμικού) 

Το λογισμικό ανάγνωσης και επεξεργασίας των μετρήσεων που θα εγκατασταθεί στις φορητές 

διατάξεις και στον ΚΣΕ θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Λειτουργία σε περιβάλλον Windows  

• Ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση 

• Δυνατότητα επεκτασιμότητας, ώστε να μπορεί να αντλήσει μετρήσεις και από άλλα 

συστήματα αυτόματης ανάγνωσης 

• Δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων καταγραφής 

• Φιλτράρισμα δεδομένων 

• Δυνατότητα ανίχνευσης και η ανάγνωσης όλων των σταθμών κατανάλωσης που βρίσκονται 

στο σύστημα να γίνεται αυτόματα 

• Δυνατότητα χρωματικής απεικόνισης δυσλειτουργιών ή συναγερμών κατά την ανάγνωση 

των τιμών  

• Μεγάλη ασφάλεια στη χρήση και στην διαχείριση των δεδομένων με απαίτηση κωδικού 

εισόδου (διαφορετικό για απλούς χρήστες από το διαχειριστή)  
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• Δυνατότητα διαχείρισης σε διαφορετικά πεδία (ανά χρήστη κ.λπ.). Δυνατότητα εισαγωγής 

και εξαγωγής στοιχείων που αφορούν τους καταναλωτές στη βάση δεδομένων η οποία 

χρησιμοποιείται για την έκδοση λογαριασμών. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή η πολύ-

παραμετρική παρακολούθηση της κατανάλωσης (ανά πελάτη, ανά περιοχή, ανά περίοδο 

κ.λπ.) 

• Δυνατότητα προσφυγής για πληροφορίες στη βάση δεδομένων (αποθηκευμένες μετρήσεις) 

• Δυνατότητα έκδοσης στατιστικών στοιχείων και σύνθετης επεξεργασίας των 

καταγεγραμμένων τιμών 

• Δυνατότητα εμφάνισης γραφημάτων 

• Δυνατότητα σχεδιασμού διαδρομών ανάγνωσης των μετρούμενων τιμών  

• Δυνατότητα στατιστικού ελέγχου των τιμών κατανάλωσης  

• Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από και σε αρχεία Microsoft office (excel κ.λπ.) 

• Δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων 

• Το λογισμικό θα διαχειρίζεται τα στοιχεία των μετρητών, τις ενδείξεις, τα στοιχεία των 

καταναλωτών και όλες τις επί μέρους πληροφορίες όπως διαδρομές, αλλαγές σε μετρητές 

κ.α.. Ο χειριστής θα μπορεί να αντιστοιχίσει καταναλωτές με τους μετρητές και με αριθμούς 

μητρώου και γενικά να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η βάση 

δεδομένων να αντιστοιχεί με τα στοιχεία της ύδρευσης. 

• Η διάταξη λήψης ενδείξεων και επικοινωνίας με τη βάση δεδομένων θα γίνεται αυτόματα. 

Ο χειριστής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για την αξιολόγηση όλων των 

μετρήσεων. Το λογισμικό θα είναι σε θέση να παρουσιάσει στατιστικά για όλους του 

πελάτες και να εμφανίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, υπό την μορφή πίνακα αλλά 

και με την μορφή γραφημάτων, προκειμένου να ανιχνεύονται τυχόν τάσεις αύξησης ή 

μείωσης της κατανάλωσης, ανώμαλη συμπεριφορά, συμπεριφορά σε έκτακτα συμβάντα, 

κλπ. 

• Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει μετρητικές ζώνες και να 

εμφανίζει στοιχεία καταναλώσεων, για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από τον χειριστή. 

Ο χειριστής θα είναι σε θέση να εισάγει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους 

καταναλωτές στο σύστημα. Ο χειριστής θα μπορεί να προγραμματίζει διαδρομές ή να ορίζει 

περιοχές για τους καταμετρητές. 

25.8 Λογισμικό Διαδικτύου Ενημέρωσης Καταναλωτών AMR (άδειες λογισμικού) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει κατάλληλο διαδικτυακό λογισμικό το οποίο θα είναι 

προσβάσιμο από τους καταναλωτές AMR από οποιοδήποτε σημείο μέσω διαδικτύου. Η 

συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή θα προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 

λαμβάνουν προσωποποιημένη πληροφόρηση για την κατανάλωσή τους οποιαδήποτε στιγμή το 

επιθυμούν αλλά και να ανατρέξουν σε ιστορικές μετρήσεις.  

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι προσωποποιημένη και θα γίνεται με χρήση κατάλληλων 

διαπιστευτηρίων ενώ δεν θα απαιτείται εξειδικευμένο λογισμικό πέρα από κάποιο περιηγητή 

(browser) για την είσοδο σε αυτή. 

Τα δεδομένα που θα απεικονίζονται στην εφαρμογή θα αντλούνται από τις κοινές βάσεις 

δεδομένων που περιγράφηκαν για το λογισμικό ανάγνωσης AMR. Με αυτόν τον τρόπο όλο το 

ιστορικό θα διατηρείται κεντρικά στις υποδομές της υπηρεσίας και θα είναι διαθέσιμο στους 

καταναλωτές ακόμα και σε περίπτωση βλάβης της διαδικτυακής εφαρμογής. 
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25.9 Παρελκόμενα Υλικά (βάννα, φίλτρα, προσαρμοστικά κλπ) για Υδρόμετρα AMR/AMI 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μαζί με το υδραυλικό σύστημα να παράσχει όλα τα απαραίτητα 

συνοδευτικά υλικά για την υδραυλική σύνδεση των υδρομέτρων και της εγκατάστασης αυτών. 
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26 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 

26.1 Σύστημα Παραγωγής Υποχλωριώδους Νατρίου 

Με γνώμονα την ασφαλή και αποτελεσματική χλωρίωση του νερού αλλά και τη μεγαλύτερη δυνατή 

ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού θα χρησιμοποιηθεί σύστημα επιτόπιας παραγωγής 

υποχλωριώδους νατρίου από ηλεκτρόλυση άλμης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό 

της εταιρείας ύδρευσης θα απαλλάσσεται από τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η 

μεταφορά και η αποθήκευση διαλυμάτων υποχλωριώδους νατρίου του εμπορίου. Παράλληλα, το 

παραγόμενο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου θα χρησιμοποιείται πολύ σύντομα μετά την 

παραγωγή του σε διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Κατ’ αυτόν τρόπο θα αποφεύγεται η ταχύτατη 

υποβάθμιση που παρατηρείται κατά την αποθήκευση διαλυμάτων υποχλωριώδους νατρίου του 

εμπορίου. 

Το σύστημα παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου από ηλεκτρόλυση άλμης θα πρέπει να έχει κατά 

το δυνατόν μικρό αποτύπωμα και να αποτελείται κατ’ελάχιστον από: 

• Τον αποσκληρυντή του νερού τροφοδοσίας 

• Τη δεξαμενή προετοιμασίας και αποθήκευσης άλμης 

• Την κυψέλη/ τις κυψέλες ηλεκτρόλυσης 

• Το σύστημα τροφοδοσίας DC που απαιτείται από την κυψέλη/τις κυψέλες ηλεκτρόλυσης 

• Τον κεντρικό ελεγκτή του συστήματος 

• Τη δεξαμενή αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου μαζί με την αντίστοιχη λεκάνη για τη 

συγκράτηση διαρροών 

26.1.1 Αποσκληρυντής Νερού Τροφοδοσίας 

Ο αποσκληρυντής του νερού τροφοδοσίας θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

• Καμία απαίτηση για ηλεκτρική τροφοδοσία 

• Εύρος ροών λειτουργίας: 0,19..19 l/min 

• Εύρος δυναμικών πιέσεων: 1..8,3 bar  

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: 2..49°C 

26.1.2 Δεξαμενή Προετοιμασίας και Αποθήκευσης Άλμης 

Η δεξαμενή προετοιμασίας και αποθήκευσης άλμης θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Χωρητικότητα: 100 l 

• Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

• Αφαιρούμενο καπάκι 

• Πυθμένας διάτρητου τύπου 
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• Πλευρική βαλβίδα επιπλεύσεως για την αυτόματη αναπλήρωση της δεξαμενής με νερό 

26.1.3 Κυψέλη Ηλεκτρόλυσης 

Η κάθε κυψέλη ηλεκτρόλυσης θα διαθέτει DC τροφοδοσία 540W, ενώ επίσης θα παρακολουθείται η 

θερμοκρασία του παραγόμενου διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου μέσω κατάλληλου 

αισθητηρίου θερμοκρασίας. 

Επίσης, κάθε κυψέλη ηλεκτρόλυσης θα τροφοδοτείται με διάλυμα άλμης μέσω κατάλληλης 

δοσομετρικής αντλίας αλλά και από το απαραίτητο νερό αραίωσης. Το σύστημα αραίωσης θα 

διαθέτει βαλβίδα απομόνωσης, ηλεκτροβαλβίδα, παροχόμετρο και οποιονδήποτε άλλο υδραυλικό 

ή μη εξοπλισμό απαιτείται για την ορθή λειτουργία του. 

26.1.4 Κεντρικός Ελεγκτής 

Ο κεντρικός ελεγκτής θα είναι υπεύθυνος για την πλήρη εποπτεία και την ασφαλή λειτουργία του 

συστήματος παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου καθώς και για τη διενέργεια όλων των 

απαραίτητων χειρισμών εκ μέρους του χρήστη. 

Ο κεντρικός ελεγκτής θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Έγχρωμη οθόνη αφής οπίσθιου φωτισμού για την εποπτεία του συστήματος και τη 

διενέργεια χειρισμών 

• Δυνατότητα κλειδώματος χειρισμών της συσκευής με κωδικό πρόσβασης 

• Δέκα (10) ψηφιακές εισόδους 

• Επαφές εισόδου για τον έλεγχο της τάσης και του ρεύματος στις κυψέλες ηλεκτρόλυσης 

• Τρεις (3) αναλογικές εισόδους 0-20 mA ή 4-20 mA  

• Δεκαεννέα (19) επαφές εξόδου τύπου relay 

• Ενσωματωμένη θύρα Ethernet 

• Θα πρέπει να επικοινωνεί μέσω δικτύου με το τοπικό PLC και σε περίπτωση διακοπής της 

επικοινωνίας θα παρέχει απευθείας επικοινωνία με το SCADA του έργου. Οι τιμές που 

παρέχονται δικτυακά θα αφορούν κατ’ ελάχιστον την τάση και το ρεύμα της κάθε κυψέλης 

ηλεκτρόλυσης, τη θερμοκρασία του παραγόμενου διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και 

τη στάθμη της δεξαμενής του υποχλωριώδους νατρίου. 

• Ενσωματωμένη διεπαφή RS485 

• Ενσωματωμένη θύρα USB 

Το προαναφερθέν σύστημα θα μπορεί να παράγει κατ’ ελάχιστον 2,2 κιλά ενεργού χλωρίου ανά 

ημέρα και θα να είναι σε θέση να λειτουργήσει κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: 

• Τροφοδοσία 120-240 VAC, 50Hz 

• Δυνατότητα λειτουργίας για θερμοκρασίες νερού 5..30°C και για θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 5..45°C 
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• Δυνατότητα λειτουργίας για πίεση νερού 2..5 bar 

Κατ’ ελάχιστον οι κυψέλες ηλεκτρόλυσης και η DC τροφοδοσία αυτών, η δοσομετρική αντλία του 

διαλύματος άλμης και ο κεντρικός ελεγκτής θα είναι τοποθετημένα σε ένα ενιαίο πλαίσιο που 

μπορεί να στερεωθεί σε τοίχο. Το προαναφερθέν ενιαίο πλαίσιο μαζί με τα περιεχόμενα του θα 

αποτελεί βιομηχανοποιημένο προϊόν γραμμής παραγωγής. Σε περίπτωση μελλοντικών αναγκών 

επέκτασης του συστήματος, θα είναι δυνατή η προσθήκη στο ίδιο ενιαίο πλαίσιο μιας ή 

περισσοτέρων κυψελών ηλεκτρόλυσης. 

26.1.5 Δεξαμενή Αποθήκευσης Υποχλωριώδους Νατρίου 

Η δεξαμενή αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

• Χωρητικότητα: 200 lt 

• Υλικό κατασκευής: Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας 

• Βιδωτό καπάκι με στόμιο σύνδεσης από EPDM ή FPM 

• Ενσωματωμένη ένδειξη στάθμης 

• Στη δεξαμενή αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου θα τοποθετείται διακόπτης στάθμης 

για την αποφυγή υπερχείλισης. Ο διακόπτης στάθμης θα διαθέτει καλώδιο σύνδεσης 

τουλάχιστον 5 μέτρων. Η δεξαμενή θα διαθέτει επίσης αισθητήρα στάθμης τεχνολογίας 

υπερήχων, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την έναρξη/παύση της παραγωγής του 

υποχλωριώδους νατρίου. Ο αισθητήρας στάθμης διαθέτει επαφή εξόδου 0..20mA ή 

4..20mA και εύρος μέτρησης 0.25..5m 

• Χρώμα: Μαύρο 

Τέλος, η δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού/αραίωσης. Το σύστημα 

εξαερισμού/αραίωσης, θα εξασφαλίζει ότι το εξερχόμενο μίγμα αέρα που απελευθερώνεται στο 

περιβάλλον θα διαθέτει συγκέντρωση υδρογόνου της τάξης του 1% ή μικρότερη. Το σύστημα θα 

διαθέτει ανεμιστήρα παροχής αέρα 150 m
3
/h προστασίας IP 54. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του 

συστήματος αραίωσης/εξαερισμού το σύστημα θα διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του. 

26.1.6 Λεκάνη Συγκράτησης Διαρροών 

Η λεκάνη για τη συγκράτηση διαρροών θα τοποθετείται κάτω από τη δεξαμενή αποθήκευσης 

υποχλωριώδους νατρίου και θα διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιο 

• Δυνατότητα στερέωσης μιας δοσομετρικής αντλίας 

Στη λεκάνη για τη συγκράτηση διαρροών θα τοποθετείται διακόπτης ανίχνευσης διαρροής, με 

καλώδιο σύνδεσης τουλάχιστον 5 μέτρων. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να προσφέρει όλον τον απαραίτητο υδραυλικό, ηλεκτρικό ή άλλον 

εξοπλισμό που θα εξασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του συνολικού συστήματος. 
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26.1.7 Δοσομετρική Αντλία 

Η δοσομετρική αντλία που θα συνοδεύει το σύστημα παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου θα 

πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: διαφραγματική μονοφασική αντλία με λειτουργία αναλογικού σήματος και σήματος 

τύπου παλμού 

• Χειροκίνητη και αυτόματη ρύθμιση παροχής, μέσω μεταβολής της συχνότητας εμβολισμού  

• Ρύθμιση παλμού: 0-100% 

• Συνδεσιμότητα: 

o Σήμα εισόδου τύπου παλμού για τον έλεγχο της συχνότητας εμβολισμού. Θα 

υποστηρίζεται επαφή τύπου transistor αλλά και επαφή τύπου relay κατά τον έλεγχο 

της συχνότητας εμβολισμού 

o Αναλογικό σήμα εισόδου 0-20 mA ή 4-20 mA για τον έλεγχο της συχνότητας 

εμβολισμού 

o Επαφή εισόδου τύπου relay για τη χαμηλή στάθμη χημικού 

o Επαφή εισόδου τύπου relay για άδεια δεξαμενή χημικού 

o Επαφή εισόδου για την εκκίνηση/παύση της δοσομέτρησης εξ αποστάσεως. Θα 

υποστηρίζεται επαφή τύπου transistor αλλά και επαφή τύπου relay για την 

εκκίνηση/παύση της δοσομέτρησης εξ αποστάσεως 

o Επαφή εξόδου τύπου relay που δηλώνει πρόβλημα σχετικό με: χαμηλή στάθμη 

χημικού, άδεια δεξαμενή χημικού, βλάβη αντλίας 

o Επαφή εξόδου εμβολισμού τύπου relay 

• Δυνατότητα αυτόματης έναρξης της δοσομέτρησης κατά τη σύνδεση της τροφοδοσίας 

ρεύματος 

• Μέγιστη παροχή: 7,2 lt/h 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar 

• Τροφοδοσία: 230VAC, 50Hz  

• Προστασία: IP55 

• Υλικό κεφαλής: PVDF 

• Υλικό στομίων σύνδεσης: FPM 

• Ευανάγνωστη οθόνη γραφικών οπίσθιου φωτισμού και ψηφιακό χειριστήριο 

26.1.8 Συνοδευτικά Υλικά Διασύνδεσης 

• Βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών: 
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o Η βαλβίδα θα έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: αντίθλιψη, εκτόνωση υπερπίεσης, 

απαερίωση, εκκένωση, αντεπιστροφή 

o Υλικό σώματος βαλβίδας: PVDF 

o Υλικό στομίων σύνδεσης: FPM 

• Σωλήνα αναρρόφησης: 

o Ο σωλήνας αναρρόφησης θα διαθέτει διακόπτη χαμηλής στάθμης χημικού, 

διακόπτη άδειας δεξαμενής, φίλτρο αναρρόφησης και αντεπίστροφη βαλβίδα 

o Υλικό κατασκευής: PVC/PVDF 

o Υλικό στομίων σύνδεσης: FPM 

• Μονάδα έγχυσης σε σωλήνωση: 

o Η μονάδα έγχυσης υποχλωριώδους νατρίου σε σωλήνωση θα πρέπει να είναι ειδική 

για διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Θα διαθέτει ενσωματωμένα λαστιχένια χείλη 

για απομάκρυνση καθαλατώσεων που σχηματίζονται κατά την έγχυση πυκνού 

υποχλωριώδους νατρίου σε νερό. 

o Πίεση λειτουργίας: 16 bar 

o Υλικό κατασκευής: PVC 

26.2 Σύστημα Χλωρίωσης με Δοσομετρική Αντλία 

26.2.1 Δοσομετρική Αντλία 

Οι δοσομετρικές αντλίες θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: διαφραγματική μονοφασική αντλία με λειτουργία αναλογικού σήματος και σήματος 

τύπου παλμού 

• Χειροκίνητη και αυτόματη ρύθμιση παροχής, μέσω μεταβολής της συχνότητας εμβολισμού  

• Ρύθμιση παλμού: 0-100% 

• Συνδεσιμότητα: 

o Σήμα εισόδου τύπου παλμού για τον έλεγχο της συχνότητας εμβολισμού. Θα 

υποστηρίζεται επαφή τύπου transistor αλλά και επαφή τύπου relay κατά τον έλεγχο 

της συχνότητας εμβολισμού 

o Αναλογικό σήμα εισόδου 0-20 mA ή 4-20 mA για τον έλεγχο της συχνότητας 

εμβολισμού 

o Επαφή εισόδου τύπου relay για τη χαμηλή στάθμη χημικού 

o Επαφή εισόδου τύπου relay για άδεια δεξαμενή χημικού 

o Επαφή εισόδου για την εκκίνηση/παύση της δοσομέτρησης εξ αποστάσεως. Θα 

υποστηρίζεται επαφή τύπου transistor αλλά και επαφή τύπου relay για την 

εκκίνηση/παύση της δοσομέτρησης εξ αποστάσεως 
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o Επαφή εξόδου τύπου relay που δηλώνει πρόβλημα σχετικό με: χαμηλή στάθμη 

χημικού, άδεια δεξαμενή χημικού, βλάβη αντλίας 

o Επαφή εξόδου εμβολισμού τύπου relay 

• Δυνατότητα αυτόματης έναρξης της δοσομέτρησης κατά τη σύνδεση της τροφοδοσίας 

ρεύματος 

• Μέγιστη παροχή: 2,5 lt/h 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar 

• Τροφοδοσία: 230VAC, 50Hz  

• Προστασία: IP65 

• Υλικό κεφαλής: PVDF 

• Υλικό στομίων σύνδεσης: FPM 

• Ευανάγνωστη οθόνη γραφικών οπίσθιου φωτισμού και ψηφιακό χειριστήριο 

26.2.2 Συνοδευτικά Υλικά Διασύνδεσης 

Η ανωτέρω αντλία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα: 

• Βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών: 

o Η βαλβίδα θα έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: αντίθλιψη, εκτόνωση υπερπίεσης, 

απαερίωση, εκκένωση, αντεπιστροφή 

o Υλικό σώματος βαλβίδας: PVDF 

o Υλικό στομίων σύνδεσης: FPM 

• Σωλήνα αναρρόφησης: 

o Ο σωλήνας αναρρόφησης θα διαθέτει διακόπτη χαμηλής στάθμης χημικού, 

διακόπτη άδειας δεξαμενής, φίλτρο αναρρόφησης και αντεπίστροφη βαλβίδα 

o Υλικό κατασκευής: PVC/PVDF 

o Υλικό στομίων σύνδεσης: FPM 

• Μονάδα έγχυσης σε σωλήνωση: 

o Η μονάδα έγχυσης υποχλωριώδους νατρίου σε σωλήνωση θα πρέπει να είναι ειδική 

για διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Θα διαθέτει ενσωματωμένα λαστιχένια χείλη 

για απομάκρυνση καθαλατώσεων που σχηματίζονται κατά την έγχυση πυκνού 

υποχλωριώδους νατρίου σε νερό. 

o Πίεση λειτουργίας: 16 bar 

o Υλικό κατασκευής: PVC 

26.2.3 Δοχείο Αποθήκευσης Υποχλωριώδους Νατρίου 

Το δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Χωρητικότητα: 200 lt 

• Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλενίο με UV σταθεροποίηση 

• Ανάγλυφη απεικόνιση όγκου 
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• Να διαθέτει βιδωτό καπάκι με στόμιο σύνδεσης από EPDM ή FPM 

• Να διαθέτει βιδωτή υποδοχή ¾” για την εκκένωση των δοχείων ή την τοποθέτηση της 

γραμμής αναρρόφησης 

• Ενσωματωμένες υποδοχές για τη στερέωση της δοσομετρικής αντλίας 

26.3 Σύστημα Ανάλυσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Το σύστημα Ανάλυσης και Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας θα αποτελείται από: 

• Ένα (1) αναλυτή ενέργειας 

• Τρείς (3) μετρητές ενέργειας εξωτερικού φωτισμού 

26.3.1 Αναλυτής Ενέργειας 

Ο τριφασικός αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα καθιστά δυνατή την αποτελεσματική και ακριβή 

μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών (τάσης, ρεύματος, συχνότητας, ενεργού και αέργου ισχύος, 

συντελεστή ισχύος, ενέργειας κ.λπ.) σε μονοφασικά και τριφασικά δίκτυα εναλλασσόμενου 

ρεύματος (AC) με γνώμονα τη βελτιστοποίηση χρήσης των φορτίων, την προστασία του 

περιβάλλοντος και τον περιορισμό των οικονομικών δαπανών.  

Πιο συγκεκριμένα, ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τα 

ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Εύρος μέτρησης φασικών τάσεων: 60..270VAC  

• Εύρος μέτρησης συχνοτήτων: 45..65Hz 

• Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη οπίσθιου φωτισμού ανάλυσης τουλάχιστον 240x240 

εικονοστοιχείων. Στην οθόνη πρέπει να απεικονίζονται όλα τα μετρούμενα μεγέθη καθώς 

και οι παραμετροποιήσεις του μετρητή 

• Εύκολος χειρισμός μέσω πλήκτρων 

• Μέτρηση αρμονικής παραμόρφωσης τάσης και ρεύματος 

• Μέτρηση αρμονικών έως και 50ης τάξης 

• Θύρα Ethernet  

• Ενσωματωμένη στον μετρητή USB υποδοχή για την παραμετροποίηση του μετρητή και την 

εξαγωγή των αρχείων μετρήσεων 

• Ενσωματωμένο ελεγκτή για την αυτόνομη εκτέλεση απλών λογικών και μαθηματικών 

πράξεων 

• Υποστήριξη πρωτοκόλλου Modbus TCP για δικτύωση με PLC, SCADA, Λογισμικό ενεργειακής 

διαχείρισης 

• Σήμανση CE 

26.3.2 Μετρητής Ενέργειας Εξωτερικού Φωτισμού 

Οι μετρητές ενέργειας εξωτερικού φωτισμού που θα εγκατασταθούν σε κάθε πυλώνα οφείλουν να 

επικοινωνούν με τον διαχειριστή επικοινωνιών narrow band δικτύων και να είναι του ίδιου 

κατασκευαστή. Επιπλέον, θα πρέπει ο συγκεκριμένος εξοπλισμός να είναι ενεργειακά αποδοτικός 

και να μπορεί να επικοινωνεί σε μεγάλες αποστάσεις. Η κατασκευή του πρέπει να είναι στιβαρή 

βιομηχανικού τύπου καθώς η λειτουργία τους προβλέπεται να είναι σε απαιτητικό περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριμένα οι μετρητές ενέργειας εξωτερικού φωτισμού πρέπει να έχουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• Τροφοδοσία 120VAC-240VAC 
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• Κατανάλωση ενέργειας 1W 

• Αυτόματη διασύνδεση με τον διαχειριστή επικοινωνιών Narrow Band 

• Ρεύμα μεταγωγής έως 10A 

• Υποστήριξη λειτουργίας dimming  

• Ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις (surge protection) 

• Πρωτόκολλοεκπομπής Ultra Narrow Band (UNB)  

• Συχνότητα εκπομπής με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς στα 868MHz  

• Ευαισθησία δέκτη -120dBm  

• Μέγιστη ισχύς πομπού 30mW σύμφωνα με ETSI 

• Ενσωματωμένο δέκτη GPS  

• Ενσωματωμένο δέκτη NFC 

• Διακριτούς επεξεργαστές έναν για την επεξεργασία μετρήσεων και έναν για τη λειτουργία 

της εφαρμογής της κυψελίδας 

• Προστασία IP65 

• Θερμοκρασία από -20°C έως 60°C 

26.4 Αναμεταδότης Ενεργειακών Μετρητικών Συστημάτων 

Οι αναμεταδότες ενεργειακών μετρητικών συστημάτων με υποστήριξη Narrow Band Δικτύων που 

θα εγκατασταθούν θα είναι πέντε (5) το πλήθος, ώστε να καλύπτουν τις εγκατεστημένες κυψέλες 

επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η διατήρηση λειτουργίας όλου του συστήματος 

ακόμα σε περίπτωση βλάβης κάποιου σταθμού βάσης. Πιο συγκεκριμένα οι αναμεταδότες 

ενεργειακών μετρητικών συστημάτων πρέπει να εξυπηρετούν τα εξής: 

• Τροφοδοσία 120VAC-240VAC 

• Κατανάλωση ενέργειας 30W 

• Ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις (surge protection) 

• Πρωτόκολλοεκπομπής Ultra Narrow Band (UNB)  

• Συχνότητα εκπομπής με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε εύρος 868MHz-869,6MHz  

• Ευαισθησία δέκτη -135dBm κατ’ ελάχιστο 

• Ισχύς μετάδοσης 500mW  

• Δυνατότητα επικοινωνίας με 1000 κυψέλες ταυτόχρονα ανάλογα με τη μορφολογία του 

εδάφους και τη μελετώμενη εφαρμογή 

• Ενσωματωμένο δέκτη GPS  

• Υποστήριξη 4G/3G 

• Ενσωματωμένη θύρα Ethernet 

• Βιομηχανικό περίβλημα για προστασία από καιρικές συνθήκες 

• Θερμοκρασία από -10°C έως 50°C 

• Προστασία IP65 

• Συμμόρφωση με ETSI 

26.5 Δικτυακή Κάμερα Ασφαλείας 

Σε όσες εγκαταστάσεις θεωρούνται ευαίσθητες θα τοποθετηθεί κάμερα ασφαλείας η οποία θα 

μπορεί να επικοινωνήσει με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου μέσω δικτύου. Πιο συγκεκριμένα η 

κάμερα θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Τροφοδοσία 12VDC ± ή POE 

• Υποδοχή RJ45 με υποστήριξη 10/100Mbit  
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• Υποστήριξη λειτουργίας για νυχτερινή λήψη 

• Ανάλυση 640x480 ή καλύτερη 

• Ρυθμός ανανέωση έως 20fps  

• Πρόσβαση μέσω κατάλληλου λογισμικού ή σελίδας Web 

• Δυνατότητα ρύθμισης συναγερμών (alarms) σε περίπτωση εντοπισμού κίνησης 

• Δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης μέσω δημιουργίας και χρήσης κατάλληλων 

διαπιστευτηρίων ανά χρήση (Username, Password) 

• Προστασία IP55 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -10…40°C 

Η κάμερα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη διάταξη τροφοδοσίας της είτε μέσω POE είτε 

απευθείας από τροφοδοτικό. 

26.6 Διάταξη Επιτήρησης Υγρασίας και Θερμοκρασίας 

Σε όσους χώρους κρίνεται αναγκαίο θα εγκατασταθεί διάταξη επιτήρησης της θερμοκρασίας και της 

υγρασίας. Στο ίδιο όργανο πρέπει να εμπεριέχονται και ο αισθητήρας μέτρησης της θερμοκρασίας 

και της υγρασίας. Το αισθητήριο θα φέρει κατάλληλο περίβλημα προκειμένου να μπορεί να 

εγκατασταθεί σε τοίχο και πρέπει να φέρει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 

• Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας επιλέξιμο ανάλογα με τον χώρο με ελάχιστη απαίτηση 

μέτρησης 0..35°C: 

• Εύρος μέτρησης υγρασίας 10-95% 

• Έξοδος μέτρησης θερμοκρασίας 4…20mA 

• Έξοδος μέτρησης υγρασίας 4…20mA 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -10…40°C 

• Υγρασία λειτουργίας 0…95% 

• Προστασία IP30 

26.7 Πλήρες Φωτοβολταϊκό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Στους τοπικούς σταθμούς, όπου δεν υπάρχει παροχή ΔΕΗ, προβλέπεται η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκής διάταξης ικανής να τροφοδοτεί αδιάλειπτα επί εικοσιτετράωρου βάσης το σύστημα 

αυτοματισμού και τον επικοινωνιακό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στον εν λόγω τοπικό σταθμό. 

Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να μελετήσει τις μέγιστες ζητήσεις ισχύος των επί μέρους 

συσκευών και να συνυπολογίσει τις ώρες απουσίας ηλιοφάνειας, ώστε να επιλέξει το σύστημα που 

θα μπορεί να τροφοδοτεί συνεχώς τον εξοπλισμό του τοπικού σταθμού.  

Η διάταξη αυτή θα αποτελείται από τα εξής μέρη:  

• Φωτοβολταϊκές γεννήτριες 

• Ρυθμιστή φόρτισης 

• Βάσεις στήριξης 

• Συσσωρευτή 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει το προσφερόμενο σύστημα να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες 

τεχνικές προδιαγραφές: 

• Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: Θα είναι ισχύος 200 W. Η ονομαστική τάση στη μέγιστη ισχύ θα 

είναι 30V (25°C) με αντίστοιχο ονομαστικό ρεύμα εξόδου 4Α. 
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• Ρυθμιστής φόρτισης: Η ονομαστική τάση θα είναι 12-24V DC με μέγιστη διαχειριζόμενη 

ένταση ρεύματος 6Α. 

• Συσσωρευτής: Ο συσσωρευτής θα είναι κλειστού τύπου, χωρητικότητας 90Ah. Η ονομαστική 

τάση θα είναι 12V.  

Στοιχεία που πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 
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