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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για το σύνολο του εξοπλισµού που περιλαµβάνεται στην εν λόγω πράξη ακολουθούν 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.  

Είναι απόλυτα αναγκαίο τα συστήµατα αυτοµατισµού να µπορούν να προσαρµοστούν στις 
απαιτήσεις της συγκεκριµένης προµήθειας. Τα συστήµατα αυτά πρέπει να διαθέτουν 
εύχρηστα και φιλικά εργαλεία ανάπτυξης και παραµετροποίησης. Η κατασκευή 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. Τα συστήµατα αυτά πρέπει να είναι ευρέως διαδεδοµένα 
στην ελληνική αγορά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για 
υπηρεσίες συντήρησης, ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία. 

∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση όσο το δυνατό λιγότερων διαφορετικών τύπων CPU και 
καταγραφικών τιµών µε την προϋπόθεση να εξυπηρετούνται επαρκώς οι ανάγκες. Οι CPU 
πρέπει να µπορούν να διαχειρίζονται ειδικές εφαρµογές αυτοµατισµού χρησιµοποιώντας 
γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου.  

Η σύνδεση σε διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας και δίκτυα, ειδικά στο χώρο της τεχνολογίας 
πληροφοριών (ΙΤ) µέσω TCP/IP, γίνεται µέσω ειδικών καρτών CP. 

Αντίστοιχα το σύνολο των τηλεµετρικών καταγραφικών θα είναι ιδίου τύπου και σειράς για το 
σύνολο των σταθµών, προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα εναλλαξιµότητας αλλά και 
ενιαίας διαχείρισης των ανταλλακτικών. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα 
προσθαφαίρεσης καρτών µνήµης, αλλά και κατάλληλες θύρες για προγραµµατισµό και 
επικοινωνία. 

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 ∆ΕΗ ως παρόχου ηλεκτρικής τροφοδοσίας σχετικά µε τις 
εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
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• Οι τεχνικοί κανονισµοί της ανεξάρτητης αρχής τηλεπικοινωνιών 

• Κανονισµοί πυρασφάλειας 

• Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές  

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 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. 

Στις εγκαταστάσεις επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο υλικά βιοµηχανικών 
προδιαγραφών, τα οποία τηρούν τους κανονισµούς ασφαλείας σύµφωνα µε EN, DIN/ VDE, 
TUV-GS, και τα οποία φέρουν την αντίστοιχη σήµανση. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές εκδόσεις για τα ίδια υλικά και συσκευές που ζητούνται από 
τα κείµενα των προδιαγραφών. 

Το συνολικό σύστηµα και όλες οι εµπλεκόµενες συσκευές, που περιλαµβάνονται στο 
αντικείµενο της προµήθειας, πρέπει τουλάχιστον να πληρούν το επίπεδο απόσβεσης 
παρεµβολών Β σύµφωνα µε EN 55011. Οι  µετατροπείς συχνότητας (frequency converters) 
πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε φίλτρα δικτύων κατά EN 55011, κλάση Β και να 
συνυπολογιστούν στα κόστη. Οι µετατροπείς συχνότητας πρέπει να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 
61800-3, καθώς και το πρότυπο DIN και τους κανονισµούς CE, ενώ βρίσκουν εφαρµογή και 
οι προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

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 0105για 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 

19DIAB000004247 2019-03-08



" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σελίδα 4 

• 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 

• DINVENV 61024-1, EDINIEC 61024-1-2, για την προστασία από κεραυνούς 

Υποχρεώσεις της ∆ΕΥΑ Νάουσας : Η ∆ΕΥΑΝ είναι υπεύθυνη και θα χορηγήσει όποια 

σχετική άδεια απαιτηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Έχει δε λάβει από άλλες 

υπηρεσίες όλες τις απαιτούµενες άδειες. 

 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1.1. Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος/ Πίνακες αυτοµατισµού  

1.1.1. Πίνακες Ισχύος  

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 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. 
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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, φύσες 
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. 
Για τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα η καλωδίωση συµµορφώνεται µε τους τύπους που βασίζονται 
στα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή . 

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 VAC/ 400 VAC: µαύρο 

• PLC 230 VAC: κόκκινο 

• PLC 24 VDC: σκούρο µπλε 

• 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 2,5 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. 

Τα στοιχεία των ασφαλειών και οι διακόπτες πρέπει να καλύπτονται µε ασφάλεια για 
προστασία επαφής. Το ίδιο ισχύει για τις µπάρες, µεταδότες ρεύµατος κτλ., 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 
εγχάρακτα πινακίδια (βιδωµένα ή καρφωµένα, όχι κολληµένα) 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 
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σήµανσης σε αντιστοιχία µε τις προδιαγραφές στη λίστα καλωδίων. 

Προκειµένου για συστήµατα τηλεδιαχείρισης, τα κυκλώµατα εξόδου 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. 

Κατά την τοποθέτηση των πινάκων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι κανονισµοί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας EMC. Ακόµη, όσον αφορά την προστασία έναντι εκρήξεων 
ή υπερτάσεων θα ισχύουν οι οδηγίες CENELEC και ATEX. 

 

1.1.2. Πίνακες αυτοµατισµού 

Ο κάθε πίνακας 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 είναι 
κατασκευασµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα 
για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του ενσωµατωµένου ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού 
εξοπλισµού σε ψύξη ή θέρµανση. Για το λόγο αυτό θα φέρει περσίδες εισόδου/εξόδου του 
αέρα µε προσαρµοσµένα φίλτρα για τη συγκράτηση της σκόνης.  

Στους πίνακες αυτοµατισµού η κυκλοφορία του αέρα θα προκαλείται από ανεµιστήρα και θα 
υπάρχουν θερµαντικές αντιστάσεις, ώστε να διατηρείται το εσωτερικό του ερµαρίου σε εύρος 
θερµοκρασίας ανεκτό για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισµού, ενώ θα αποτρέπεται και η 
ανάπτυξη οποιασδήποτε µορφής υγρασίας. Η λειτουργία του ανεµιστήρα και των 
αντιστάσεων θέρµανσης θα ελέγχεται από κατάλληλους θερµοστάτες, το εύρος των οποίων 
θα οριστεί έτσι, ώστε να καλύπτει ασφαλώς τη λειτουργία και της πιο ευαίσθητης συσκευής 
του πίνακα. 

Το ερµάριο του πίνακα θα είναι επίτοιχο ή επιδαπέδιο (ανάλογα µε τον διαθέσιµο χώρο). Ο 
πίνακας θα ενσωµατώσει εύκολα τον απαραίτητο εξοπλισµό και  τις εσωτερικές οδεύσεις των 
καλωδιώσεων άνετα και τακτοποιηµένα µε τη χρήση ειδικών καναλιών και σηµάνσεων. Θα 
χρησιµοποιηθούν εύκαµπτα καλώδια µε ακροδέκτες και σήµανση, ενώ όλοι οι αγωγοί που 
εισέρχονται στο ερµάριο από τα όργανα του πεδίου και από υπόλοιπο συνδεδεµένο 
εξοπλισµό θα καταλήγουν σε κλεµοσειρές ράγας αριθµηµένες. 
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Πρέπει να ληφθεί µέριµνα κατά την κατασκευή του κάθε πίνακα/ pillar 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. Εννοείται ότι 
δεν χρειάζεται ο διαγωνιζόµενος να προσφέρει τις επιπλέον κάρτες του PLC, αλλά πρέπει να 
υπολογίσει, να προσφέρει και να ενσωµατώσει στον πίνακα τις απαραίτητες κλέµες, ώστε η 
δουλειά εξυπηρέτησης νέων αναγκών µελλοντικά να µειωθεί στο ελάχιστο και να προκληθούν 
οι µικρότερες δυνατές επεµβάσεις στον πίνακα. 

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, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.1.3. Τα υλικά αυτά πρέπει 
να είναι του ίδιου κατασκευαστή για να διευκολύνεται η τήρηση ικανού αποθέµατος και οι 
εργασίες επισκευής/αντικατάστασης των ηλεκτρολόγων-συντηρητών, ενώ εξυπηρετείται και η 
ανάγκη της όσο πιο δυνατής οµοιοµορφίας των πινάκων σε όλο το εύρος της προµήθειας. 

Ο πίνακας αυτοµατισµού θα ενσωµατώνει τον ακόλουθο εξοπλισµό: 

• Προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή PLC, ο οποίος θα τοποθετείται στην πρώτη ράγα 

στην πάνω πλευρά του ερµαρίου. 

• DCUPS τύπου ράγας για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του εξοπλισµού, το οποίο θα 
τοποθετείται ακριβώς κάτω από το PLC και θα φέρει δίπλα του τις αναγκαίες 
συστοιχίες συσσωρευτών. 

• Επικοινωνιακό εξοπλισµό για την υλοποίηση των επικοινωνιών  

• Τον ηλεκτρονικό µετατροπέα των ρεύµατος 

• Επιλογικό διακόπτη επί της πόρτας του πίνακα. 

• Φωτιστικό σώµα (φθορισµού) για τη διευκόλυνση εργασιών εντός του πίνακα. 

• Ρευµατοδότη σούκο για τη διευκόλυνση ηλεκτρικών εργασιών µικρής κλίµακας. 

• Ρυθµιστή στροφών (όπου προβλέπεται) 

• Αντικεραυνικά για την προστασία έναντι υπερτάσεων, όπως ακολούθως: 

� Τροφοδοσία: πρωτεύουσα προστασία 

� Γραµµές 4-20 mA: για προστασία των γραµµών δεδοµένων 

� Επικοινωνία : για την προστασία των τηλεφωνικών γραµµών/ Modem 

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. 
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Τα καλώδια στα άκρα τους πρέπει να φέρουν ετικέτες σήµανσης σε αντιστοιχία µε τις 
προδιαγραφές στη λίστα καλωδίων. 

Προκειµένου για συστήµατα τηλεδιαχείρισης, τα κυκλώµατα εξόδου προς τον πάροχο της 
τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης πρέπει να ενσωµατώνονται στους πίνακες και να ασφαλίζονται 
µε πρωτεύουσα και δευτερεύουσα 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. 

Κατά την τοποθέτηση των πινάκων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι κανονισµοί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας EMC. Ακόµη, όσον αφορά την προστασία έναντι εκρήξεων 
ή υπερτάσεων θα ισχύουν οι οδηγίες CENELEC και ATEX. 

1.1.3. Περιεχόµενο Πινάκων 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδους πίνακα (ισχύος 
και αυτοµατισµού) στους προβλεπόµενους από τη µελέτη Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου 
(ΤΣΕ1 – ΤΣΕ6) το πλήθος και το είδος του βασικού εξοπλισµού που θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν οι πίνακες φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Περιγραφή Βασικού ηλ/κου 

εξοπλισµού 
ΤΣΕ1 ΤΣΕ2 ΤΣΕ3 ΤΣΕ4 ΤΣΕ5 ΤΣΕ6 

∆ιακόπτης τροφοδοσίας 2 Χ 25Α 1 1 1  1 1 

Γενική ασφάλεια 2 Χ 25Α 1 1 1  1 1 

Αυτόµατος διακόπτης τροφοδοσίας 
63Α    1   

Μετασχηµατιστής έντασης    3   

Μαγνητοθερµικό 23-32Α    1   

Ρελέ ισχύος 15KW    1   

Πολυόργανο µέτρησης ηλεκτρικών 
µεγεθών    1   

Αντικεραυνικά τροφοδοσίας (1Φ+Ν) 1 1 1  1 1 

Αντικεραυνικά τροφοδοσίας (3Φ+Ν) 1 1 1 1   

Περιστροφικός διακόπτης 1-0-2    2   

19DIAB000004247 2019-03-08



" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σελίδα 9 

Λυχνίες 6 6 6 10 8 6 

Κοµβία 2 2 2 2 2 2 

Ασφάλειες τήξεως µε φυσίγγι 10Α 2 2 2  2 2 

Ασφάλειες τήξεως µε φυσίγγι 25Α    4   

Μικρορελέ 12 12 12 20 16 16 

Ανεµιστήρας πίνακα παροχής 
85m3/h + περσίδες µε φίλτρο 1 1 1  1 1 

Ανεµιστήρας πίνακα παροχής 
165m3/h + περσίδες µε φίλτρο    1   

Θερµοστάτης 1 1 1 1 1 1 

Φωτιστικό πίνακα 1 1 1 1 1 1 

∆ιακόπτης ανοίγµατος πόρτας 1 1 1 1 1 1 

Πρίζα ράγας 1 1 1 1 1 1 

Μικροαυτόµατες ασφάλειες 1Π 16Α 3 3 3 4 4 4 

Μικροαυτόµατες ασφάλειες 1Π 6Α 8 10 7 11 10 9 

Τροφοδοτικό 230AC/24VDC 5A 1 1 1 1 1 1 

DC UPS 24VDC 1 1 1 1 1 1 

Μπαταρία 24VDC/7Ah 1 1 1 1 1 1 

Αντικεραυνικά χαµηλής τάσης για 
ψηφιακά - αναλογικά σήµατα 4 8 2 6 7 3 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν για τους πίνακες ισχύος και αυτοµατισµού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα. 

 

1.2. Ερµάρια εγκατάστασης Ηλ/κου εξοπλισµού. 

Το ερµάριο θα είναι επίτοιχο και θα τοποθετηθεί εντός των φρεατίων για την προστασία του 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Το  ερµάριο θα µπορεί να ενσωµατώσει εύκολα το καταγραφικό 
τιµών,  τον υπόλοιπο απαραίτητο εξοπλισµό και να γίνουν οι εσωτερικές οδεύσεις των 
καλωδιώσεων άνετα και τακτοποιηµένα µε τη χρήση ειδικών καναλιών και σηµάνσεων. 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 κλεµοσειρές ράγας 
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αριθµηµένες. 

Όλα τα εξαρτήµατα που περιέχονται στο ερµάριο πρέπει να φέρουν στοιχεία αναγνώρισης και 
όλα τα κυκλώµατα να είναι κατάλληλα και µόνιµα σηµειωµένα. 

Το pillar/ ερµάριο θα είναι βαρέως βιοµηχανικού τύπου, στεγανό µε βαθµό προστασίας ΙΡ65 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.Το pillar/ ερµάριο θα κατασκευάζεται µε πλαίσιο από 
σιδηρογωνιές και µαύρη λαµαρίνα (ντεκαπέ) πάχους 2 mm. Μετά την κατασκευή θα 
γαλβανίζεται εν θερµώ, εσωτερικά και εξωτερικά. Το θερµό γαλβάνισµα θα γίνεται σύµφωνα 
µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές NF (Γαλλίας) και ASTM (ΗΠΑ) για Hot Dip Galvanizing και 
θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

α) Προετοιµασία της µεταλλικής επιφάνειας : Καθαρισµός από βρωµιές, λιπαντικά και 
αποξείδωση από σκουριές κλπ. 

β) Προστασία της µεταλλικής επιφάνειας (prefluxing) : Καθαρισµός και προστασία της 
επιφάνειας από οξειδώσεις, προετοιµασία για γαλβάνισµα µε ειδικές ρητίνες. 

γ) Θερµό γαλβάνισµα µε εµβάπτιση σε λειωµένο ψευδάργυρο 

δ) Τελική επεξεργασία (finishing) : ψύξη, αποµάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσµατος, 
επιθεώρηση κλπ. 

Η ελάχιστη επικάλυψη σε ψευδάργυρο όλων των επιφανειών θα είναι 400gr/m² (50µm) 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN50976/E/1988. 

Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, αγαλβάνιστα σηµεία κλπ 

Μετά το θερµό γαλβάνισµα το ερµάριο θα βάφεται ως ακολούθως : 

α) βαφή µε αστάρι (primer) ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε γαλβανισµένη 
λαµαρίνα. 

β) τελική βαφή µε δύο στρώσεις εποξειδικού χρώµατος γκρι δύο συστατικών µε συνολικό 
ελάχιστο πάχος 250µm. 

Αντί για γαλβανισµένη λαµαρίνα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανοξείδωτη λαµαρίνα AISI 304 
πάχους 1.5mm. Η βαφή θα γίνεται µε ανάλογες προδιαγραφές για ανοξ. λαµαρίνα. 

Οι πόρτες του ερµαρίου θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα εφάπτονται 
πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σηµεία µε το κύριο σώµα του ερµαρίου ώστε να αποφεύγεται 
η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  
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• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα. 

 

1.3. Αντικεραυνική προστασία συσκευών, γραµµών και δεδοµένων 

Για την αντικεραυνική προστασία των τηλεφωνικών γραµµών και του επικοινωνιακού 
εξοπλισµούοι συσκευές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Nα αντέχουν πλήγµα 10ΚΑ 

• Να έχουν ελάχιστη αντίσταση διαπέρασης (through resistance) 

• Να έχουν insertion loss < 2db 

• Nα έχουν µικρό risetime (περίπου 100mS) 

Για την αντικεραυνική προστασία γραµµών τροφοδοσίας 220V οι συσκευές πρέπει να έχουν 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Nα αντέχουν πλήγµα 10ΚΑ 

• Να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε τριφασικές γραµµές τροφοδοσίας. 

• Nα έχουν µικρό risetime  

Για την αντικεραυνική προστασία των γραµµών δεδοµένων (αναλογικά όργανα 4-20mA) οι 
συσκευές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Nα αντέχουν πλήγµα 10ΚΑ 

• Να έχουν ελάχιστη αντίσταση διαπέρασης (through resistance) 

• Να έχουν insertion loss  το πολύ 3db 

• Nα έχουν µικρό risetime  

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα  

 
1.4. Προγραµµατιζόµενος λογικός Ελεγκτής (PLC) 

1.4.1. Γενικά 
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Ο ελεγκτής είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενη µονάδα αυτοµατισµού (Προγραµµατιζόµενος 
Λογικός Ελεγκτής, PLC). Η µορφή του PLC θα είναι είτε συµπαγής (compact) επεκτάσιµη µε 
κάρτες είτε εντελώς κλιµακωτή (modular). Οι συσκευές του PLC θα µπορούν να 
εγκατασταθούν σε οριζόντια ή κάθετη θέση, εξασφαλίζοντάς επιπλέον επιλογές 
εγκατάστασης.  

Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασµένος µε τρόπο ώστε να µπορεί να επεκτείνεται µε πρόσθεση 
ανεξάρτητων µονάδων εισόδου/εξόδου, που θα επικοινωνούν µε τις γειτονικές µονάδες. Η 
επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται µε απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά 
εργαλεία ή µεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο. Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση αναγκών 
µελλοντικών επεκτάσεων του υφιστάµενου συστήµατος θα πρέπει το PLC να έχει τη 
δυνατότητα να δεχθεί επέκταση σε αριθµό εισόδων/εξόδων σε ποσοστό 25% των 
υφιστάµενων σηµάτων που προβλέπεται να εξυπηρετηθούν αρχικά σε κάθε εγκατάσταση. 

Η διάταξη του PLC σε κάθε Τοπικό Σταθµό Ελέγχου πρέπει να αποτελείται από : 

• Την κεντρική µονάδα επεξεργασίας, για την επεξεργασία των δεδοµένων και την 
εκτέλεση του λογισµικού 

• Τις κάρτες ψηφιακών εισόδων (DI), για την συλλογή πληροφοριών τύπου on-off από 
επαφές ελεύθερης τάσης 

• Τις κάρτες ψηφιακών εξόδων (DO) για την αποστολή εντολών µε κατάλληλες επαφές 

• Τις κάρτες αναλογικών εισόδων (AI) για τη συλλογή µετρήσεων από αισθητήρια 
όργανα που παρέχουν αναλογικό σήµα 

• Τις κάρτες αναλογικών εξόδων (AO) για την οδήγηση συσκευών που απαιτούν σήµα 
τέτοιου είδους 

• Τις συσκευές για την επικοινωνία του PLC µε άλλες συσκευές (υπολογιστής, 
επικοινωνιακό εξοπλισµό κλπ) 

• Τροφοδοτικό για την λειτουργία του συστήµατος. 

Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις παρακάτω οδηγίες και νόρµες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

• EC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" (EMC Directive)  

• EC Directive 2006/95EC "Electrical Equipment Designed for Use within Certain 
Voltage Limits" (Low Voltage Directive) 

• EN 61131-2:2007: Programmable controllers - Equipment Requirements and Tests 

• Emission standard: EN 61000-6-4:2007: Industrial Environment 

• Immunity standard: EN 61000-6-2:2005: Industrial Environment 

Τα PLC πρέπει να έχουν τις παρακάτω δυνατότητες: 

• Σύνδεσης µε Η/Υ χωρίς την διακοπή των επικοινωνιών. 

• Αποµακρυσµένου, διαµέσου του ενσύρµατου ή ασύρµατου δικτύου, καθώς και 
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τοπικού, µέσω δικτυακής θύρας, προγραµµατισµού και διαγνωστικών µε την χρήση 
φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

• Επεξεργαστή που να είναι ικανός για πλήρη αυτόµατη και αυτόνοµη επεξεργασία των 
πληροφοριών τόσο για τον τοπικό έλεγχο της εγκατάστασης όσο και για την ασύρµατη 
ή ενσύρµατη µετάδοση των δεδοµένων σε άλλα PLC και Η/Υ της εγκατάστασης. 

• Ελεύθερη τοποθέτηση των καρτών εισόδων / εξόδων στο (εκτός από την πρώτη θέση 
την οποία καταλαµβάνει η CPU). 

• Λειτουργία σε περιβάλλον µε σχετική υγρασία έως 95% και θερµοκρασία  από 0οC 
έως + 60οC 

1.4.2. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) 

Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας του Λογικού Ελεγκτή πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω κύρια 
χαρακτηριστικά 

• Ο προγραµµατισµός της CPU θα πρέπει να µπορεί να γίνει µε τουλάχιστον 3 από τις 
παρακάτω γλώσσες προγραµµατισµού σύµφωνα µε το IEC61131-3: 

o IL - Instruction List  

o FBD - Function Block Diagram  

o LD - Ladder Diagram  

o ST - Structured Text  

o SFC - Sequential Function Chart  

• Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για ανακοίνωση µηνυµάτων, εξακρίβωση 
σφαλµάτων, τοπικών ρυθµίσεων κλπ. Ενδεικτικά, ανάλογα και µε τον τύπο των 
υπόλοιπων µονάδων του PLC, µπορούν να ανιχνεύονται σφάλµατα όπως τα 
παρακάτω:  

o Βλάβη κάρτας  

o Πρόβληµα σε κάποιο κανάλι της κάρτας  

o Έλλειψη εξωτερικής τάσης 

• Πληκτρολόγιο ελέγχου στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας για ρύθµιση παραµέτρων, 
αναγνώριση και εξάλειψη σφαλµάτων κλπ.  

• Υποδοχή για κάρτα µνήµης Micro SD για αποθήκευση του προγράµµατος λειτουργίας 
και παραµέτρων της εφαρµογής. 

• Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον δύο δικτύων σειριακής επικοινωνίας µε δυνατότητα 
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προγραµµατισµού ή παρακολούθησης διαγνωστικών. 

• Ρολόι πραγµατικού χρόνου & µπαταρία 

• Ενσωµατωµένη Flash EPROM και Ram τουλάχιστον 512 Kbytes (Program Memory)  

• Τροφοδοσία 24Vdc 

• Ενσωµατωµένη στη CPU θύρα Ethernet RJ45 που να υποστηρίζει προγραµµατισµό, 
TCP/IP, Modbus TCP, Web server, SNTP & πρωτόκολλο IEC60870-5-104 (πρότυπο 
επικοινωνίας µε λογισµικό οπτικοποίησης & ελέγχου – SCADA), UDP/IP, DHCP 

• Ενσωµατωµένη στη CPU θύρα RS232/485 που να υποστηρίζει προγραµµατισµό, 
Modbus RTU, ASCII 

• Απαριθµητές /Χρονικά: 2050 

• Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης ψηφιακών (bit) εντολών µικρότερο του 0,07µs  

• Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης Word εντολών µικρότερο του 0,1µs  

• Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης Floating-Point εντολών µικρότερο του 0,8µs  

• Μέγιστη Τοπική Επεκτασιµότητα σε Ψηφιακές Εισόδους > 200  

• Μέγιστη Τοπική Επεκτασιµότητα σε Ψηφιακές Εξόδους > 200  

• Μέγιστη Τοπική Επεκτασιµότητα σε Αναλογικές Εισόδους > 150  

• Μέγιστη Τοπική Επεκτασιµότητα σε Αναλογικές εξόδους > 150  

• ∆υνατότητα επιπλέον επεκτασιµότητας εισόδων – εξόδων  µέσω Fieldbus Remote I/O 

• Λειτουργία σε περιβάλλον µε σχετική υγρασία έως 95% και θερµοκρασία  από 0οC 
έως + 60οC 

Οι ειδικές προδιαγραφές των PLC είναι οι ακόλουθες: 

1.4.3. Μονάδα τροφοδοσίας ( Power Supply ) 

Το τροφοδοτικό θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 

Το τροφοδοτικό θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 

• Ονοµαστική τάση εισόδου :  120/230 VAC   

• Επιτρεπόµενη τάση εισόδου : 85-132 VAC/ 170 - 264VAC  

• Τάση εξόδου: 24VDC DC (απαραίτητη για την τροφοδοσία της CPU και των 
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εξωτερικών αισθητηρίων και βοηθητικών relays) 

• Ρύθµιση τάσης εξόδου :  24-28 VDC 

• Μέγιστη Επιτρεπόµενη  Ανοχή στην τάση εξόδου : 24VDC + - 5% 

• Ρεύµα εξόδου στα 24VDC:  5Α 

• Μέγιστο Ρεύµα εισόδου στα 230V: 1,3A   

• Συχνότητα γραµµής :  50Ηz 

• Επιτρεπτή περιοχή συχνότητας : 47..63Ηz 

• ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωµα και γαλβανική αποµόνωση, LED ύπαρξης 
24 VDC 

 

1.4.4. Κάρτα ψηφιακών εισόδων 

Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Πλήθος : 16 ή 32 

• Τάση τροφοδοσίας 24VDC  

• ∆υνατότητα χρήσης κάποιων καναλιών για fast counter µέγιστης συχνότητας 50KHz   

• Ονοµαστική τάση σήµατος εισόδου 24Vdc  

• Γαλβανική αποµόνωση   

• Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα, ανάστροφη τροφοδοσία, 
βραχυκύκλωµα και µόνιµη υπέρταση έως  30Vdc. 

• Ενδεικτικές λυχνίες LED ένδειξης της κατάστασης του σήµατος κάθε ψηφιακής 
εισόδου. 

• Ενδεικτική λυχνία LED ένδειξης  της παρουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

• Ενδεικτική  λυχνία LED ένδειξης σφαλµάτων. 

• Βάση µονάδας µε ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων η οποία µπορεί να συνδεθεί χωρίς 
να έχει τοποθετηθεί η µονάδα εισόδων 

• Περιοχή τάσης σήµατος ‘0’ : -3Vdc�5Vdc, , απροσδιόριστου σήµατος: 5Vdc�15Vdc, 
Τάση σήµατος ‘1’ : 15Vdc�30Vdc 

• Τυπικός χρόνος απόκρισης  εισόδου παραµετροποιήσιµος τουλάχιστον από 0.1 έως 
20ms 

• Μέγιστο ρεύµα εισόδου σήµατος 1: < 20 mA σε τροφοδοσία 24Vdc 

• Μέγιστο µήκος µπλενταρισµένου καλωδίου  500m , απλού καλωδίου 150m 
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1.4.5. Κάρτα ψηφιακών εξόδων 

Οι κάρτες ψηφιακών εξόδων θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Πλήθος : 8 ή16 

• Τύπου : relay 

• Τάση εξόδου : 24VDC ή 120/240 VAC 

• Μέγιστο συνεχόµενο ρεύµα : 2Α 

• Μέγιστο ρεύµα : 5Α  

• Φορτίο Λαµπτήρα 30W DC / 200WAC 

• Μόνωση : κατά IEC61131-2 

• Απόκριση : 10ms max 

• Συχνότητα ζεύξεων επαφών : 1ΗΖ 

• Αναµενόµενη διάρκεια ζωής : 100.000 Open/close κύκλοι µε φορτίο 

• Ένδειξη κατάστασης του σήµατος της κάθε ψηφιακής εξόδου µε LED 

• ∆υνατότητα αποστολής εντολής µέχρι 150m χωρίς θωρακισµένο καλώδιο και 500m µε 
θωρακισµένο. 

1.4.6. Κάρτες αναλογικών εισόδων 

Οι κάρτες αναλογικών εισόδων θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Πλήθος : 2 / 4 / 8 / 16 

• Ονοµαστική τάση τροφοδοσίας 24Vdc  

• Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα, ανάστροφη τροφοδοσία, 
βραχυκύκλωµα   

• Επιτήρηση πλασµατικής µέτρησης και κοµµένου καλωδίου σύνδεσης αισθητηρίου. 

• Ενδεικτικές λυχνίες LED ένδειξης της κατάστασης του σήµατος κάθε αναλογικής 
εισόδου. 

• Ενδεικτική λυχνία LED ένδειξης  της παρουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

• Ενδεικτική  λυχνία LED ένδειξης σφαλµάτων. 

• Βάση µονάδας µε ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων η οποία µπορεί να συνδεθεί χωρίς 
να έχει τοποθετηθεί η µονάδα εισόδων 

• ∆ιαχείριση σηµάτων όπου ο τύπος της µέτρησης µεταβάλλεται χωρίς χρήση 
µηχανικών-ηλεκτρικών εξαρτηµάτων (π.χ. µικροδιακόπτες) πάνω στην µονάδα αλλά 
αποκλειστικά ρυθµίζοντας τα αντίστοιχα µεγέθη από το πακέτο προγραµµατισµού. 

• -10�+10V 12bits + sign 

19DIAB000004247 2019-03-08



" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σελίδα 17 

• 0�10V 12bits 

• 0/4�10mA 12bits 

• Χρόνος µετατροπής για κάθε κανάλι 1msec  

• Αντίσταση εισόδου ανά κανάλι για τάση >100kΩ & για ρεύµα 330Ω 

• Ακρίβεια µέτρησης τουλάχιστον 1% 

 
1.4.7. Κάρτες αναλογικών εξόδων 

Οι κάρτες αναλογικών εξόδων θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Πλήθος : 2 / 4 / 8 

• Ονοµαστική τάση τροφοδοσίας 24Vdc  

• Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα, ανάστροφη τροφοδοσία,  

• Επιτήρηση πλασµατικής µέτρησης και κοµµένου καλωδίου σύνδεσης αισθητηρίου. 

• Ενδεικτικές λυχνίες LED ένδειξης της κατάστασης του σήµατος κάθε αναλογικής 
εισόδου. 

• Ενδεικτική λυχνία LED ένδειξης  της παρουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

• Ενδεικτική  λυχνία LED ένδειξης σφαλµάτων. 

• Βάση µονάδας µε ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων η οποία µπορεί να συνδεθεί χωρίς 
να έχει τοποθετηθεί η µονάδα εισόδων 

• Σήµατα εξόδου όπου ο τύπος µεταβάλλεται χωρίς χρήση µηχανικών-ηλεκτρικών 
εξαρτηµάτων (π.χ. µικροδιακόπτες) πάνω στην µονάδα αλλά αποκλειστικά 
ρυθµίζοντας τα αντίστοιχα µεγέθη από το πακέτο προγραµµατισµού. 

• -10�+10V 12bits + sign 

• 0�10V 12bits 

• 0/4�10mA 12bits 

• Αντίσταση εξόδου όταν χρησιµοποιείται ως έξοδος ρεύµατος 0�500Ω 

• Ικανότητα φόρτισης εξόδου όταν χρησιµοποιείται ως έξοδος τάσης +/-10mA 

1.4.8. Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος DC-UPS 

Κάθε πίνακας αυτοµατισµού θα διαθέτει µονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος, ώστε ο 
προγραµµατιζόµενος λογικός ελεγκτής να συνεχίζει να λειτουργεί ακόµη και µετά από βίαιη 
διακοπή της τροφοδοσίας λόγω χειρισµού ή βλάβης. Η µονάδα αυτή θα είναι compact, θα 
τοποθετείται σε ράγα πλησίον του PLC και θα στηρίζει την συνεχή τάση τροφοδοσίας του 
PLC στα 24VDC. Για το λόγο αυτό θα είναι συνδεδεµένη στην έξοδο του τροφοδοτικού του 
PLC. Ειδικότερα, όταν η τάση εισόδου της µονάδας του UPS πέσει κάτω από ένα όριο 
ασφαλείας, το οποίο θα έχει προεπιλεγεί, τότε µέσω άµεσης ηλεκτρονικής σύνδεσης µε τους 
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συσσωρευτές θα παρέχεται στήριξη της τάσης τροφοδοσίας. 

Ακόµη, η µονάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα: 

• Εύρος τάσης εισόδου: 22-29 V DC 

• Όριο τάσης σύνδεσης µπαταρίας: ρυθµιζόµενο µε DIP διακόπτες στην περιοχή 22-25,5 
V DC µε διακριτά βήµατα των 0,5 V 

• Τάση εξόδου: 24 V DC 

• Βαθµός απόδοσης ≥ 95% 

• Προστασία αναστροφής πολικότητας της τάσης εισόδου και των συσσωρευτών 

• Προστασία υπερφόρτισης 

• Επιτήρηση τάσης συσσωρευτών και ένδειξη για αλλαγή αυτών 

• Θερµοκρασία λειτουργίας 0 - 60οC µε φυσικό αερισµό και υγρασία ≥ 95% (25°C) 

• Βαθµός προστασίας ΙΡ20 (κατά ΕΝ60529) 

• Πιστοποίηση EMC κατά 2004/108/EC 

• Θωράκιση σύµφωνα µε το ΕΝ 61000-6-2 

• Συµµόρφωση µε τα πρότυπα ΕΝ 61000-4-3, ΕΝ 61000-4-4, ΕΝ 61000-4-6 

• Πιστοποίηση κατά CE και UL(CSA) 

Η µονάδα του UPS θα διαθέτει θύρα USB για την επικοινωνία µε υπολογιστή (Laptop) στον 
οποίο θα είναι εγκατεστηµένο κατάλληλο λογισµικό. Μέσω αυτού του λογισµικού θα είναι 
δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας του UPS και των µηνυµάτων ή/και 
συναγερµών λειτουργίας που ενδέχεται να προκύψουν. 

Οι συσσωρευτές της µονάδας UPS θα είναι κλάσης προστασίας ΙΙΙ και θα ασφαλίζονται στην 
έξοδο έναντι βραχυκυκλώµατος µε ασφάλεια 2x25A, ενώ θα µπορούν να προσφέρουν 
αυτονοµία λειτουργίας στο διασυνδεδεµένο εξοπλισµό, τουλάχιστον µίας ώρας (1h). 

1.4.9. Αριθµός Σηµάτων  

Το πλήθος και το είδος των σηµάτων των προγραµµατιζόµενων λογικών ελεγκτών (PLC) ανά 
Τοπικό Σταθµό Ελέγχου (ΤΣΕ) παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: 

ΠΛΗΘΟΣ/ ΕΙ∆ΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ  ΤΣΕ1 ΤΣΕ2 ΤΣΕ3 ΤΣΕ4 ΤΣΕ5 ΤΣΕ6 

DI (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΙ) 14 18 12 28 21 17 

Τροφοδοσία από ∆ΕΗ 1 1 1 1 1 1 

Σήµα για αντικατάσταση 
αντικεραυνικού τροφοδοσίας 2 2 2 4 2 2 

Σήµατα από UPS (DC OK, 
εκφόρτιση, βλάβη µπαταρίας) 3 3 3 3 3 3 

Πόρτα πίνακα ανοιχτή 1 1 1 1 1 1 
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Παρουσία προσωπικού στο χώρο 1 1 1 1 1 1 

Πτώση ασφάλειας βοηθητικού 
κυκλώµατος 1 1 1 1 1 1 

Πτώση ασφάλειας εισόδου 
τροφοδοτικού 1 1 1 1 1 1 

Παλµός παροχοµέτρου 2 4 1 2 3 1 

Σφάλµα παροχοµέτρου 2 4 1 2 3 1 

Λειτουργία δοσοµετρικής    1 1 1 

Πτώση µαγνητοθερµικού 
δοσοµετρικής    1 1 1 

Θέση διακόπτη λειτουργίας 
δοσοµετρικής    2 2 2 

Σφάλµα δοσοµετρικής    1 1 1 

Λειτουργία αντλίας    1   

Πτώση µαγνητοθερµικού αντλίας    1   

Θέση διακόπτη λειτουργίας αντλίας    2   

Σφάλµα ρυθµιστή στροφών αντλίας    1   

Ανίχνευση διαρροής αντλίας    1   

Θερµική προστασία αντλίας    1   

       

DO (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΞΟ∆ΟΙ) 4 4 4 7 5 5 

Ένδειξη κατάστασης PLC 1 1 1 1 1 1 

Ένδειξη γενικής βλάβης 1 1 1 1 1 1 

Ένδειξη κατάστασης επικοινωνίας µε 
ΚΣΕ 1 1 1 1 1 1 

Εντολή εκκίνησης αντλίας    1   

Εντολή εκκίνησης δοσοµετρικής 
χλωρίωσης    1 1 1 

Reset επικοινωνιακού εξοπλισµού 1 1 1 1 1 1 

Reset σφάλµατος ρυθµιστή αντλίας    1   

       

AI (ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΙ) 2 4 1 7 5 3 

Μέτρηση παροχής 2 4 1 2 3 1 

Μέτρηση πίεσης    1 1  

Μέτρηση στάθµης    1  1 

Μέτρηση ποσοστού δοσοµετρικής    1 1 1 

Μέτρηση στροφών    1   

Μέτρηση ρεύµατος    1   

       

ΑΟ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΟ∆ΟΙ) 0 0 0 2 1 1 
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Ρύθµιση στροφών     1   

Ρύθµιση δοσοµετρικής χλωρίωσης    1 1 1 

       

SAI (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 0 0 0 5 4 4 

Μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών 0 0 0 4 4 4 

Μέτρηση ηλεκτρικών µεγεθών 0 0 0 1   

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και µε σκοπό την εξασφάλιση εφεδρείας τουλάχιστον 20% το 
πλήθος και το είδος των σηµάτων των προγραµµατιζόµενων λογικών ελεγκτών (PLC) που θα 
πρέπει κατ΄ ελάχιστον να καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: 

ΠΛΗΘΟΣ/ ΕΙ∆ΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ  ΤΣΕ1 ΤΣΕ2 ΤΣΕ3 ΤΣΕ4 ΤΣΕ5 ΤΣΕ6 

DI (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΙ) 17 22 15 34 26 21 

DO (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΞΟ∆ΟΙ) 5 5 5 9 6 6 

AI (ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΙ) 3 5 2 9 6 4 

ΑΟ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΟ∆ΟΙ) 0 0 0 3 2 2 

SAI (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 0 0 0 6 5 5 

 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια για τα PLC και για τον επιµέρους εξοπλισµό τους 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή για τα PLC και για τον επιµέρους εξοπλισµό τους 

• Πιστοποιητικό CE για τα PLC και για τον επιµέρους εξοπλισµό τους 

• Πιστοποιητικά UL, ABS, BV για το PLC  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής . 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα. 

 
 

1.5. Επικοινωνιακός εξοπλισµός ΤΣΕ - ΚΣΕ 

Η επικοινωνία των ΤΣΕ µε τον ΚΣΕ θα γίνεται µε τη χρήση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας σε 
δίκτυο 3/4G. Η δικτύωση θα γίνεται µε τη χρήση Virtual Private Network (VPN).  

1.5.1. Επικοινωνιακός εξοπλισµός ΤΣΕ  

Ο δροµολογητής επικοινωνιών (router) θα είναι κατάλληλος για χρήση σε βιοµηχανικές 
εφαρµογές, λόγω της κατασκευής του και των ηλεκτρικών του χαρακτηριστικών. Θα 
τοποθετείται εύκολα σε ράγα πλησίον του PLC και θα διαθέτει δύο θύρες RJ45 για σύνδεση 
σε δίκτυα 10/100 Mbit Ethernet. Ο δροµολογητής αυτός θα υλοποιεί την ασύρµατη IP 
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επικοινωνία των συσκευών αυτοµατισµού PLC χρησιµοποιώντας δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
GSM/UMTS, προσφέροντας δυνατότητες προγραµµατισµού και συντήρησης µέσω υψηλών 
ταχυτήτων υποστηρίζοντας επικοινωνίες µέσω των υπηρεσιών GPRS/EGPRS/HSPA+. Θα 
διαθέτει διαγνωστικά LED για την κατάστασή του, την ισχύ του πεδίου και τον έλεγχο της 
σύνδεσης, ενώ θα έχει τη δυνατότητα τροφοδότησης µε 24 V DC και SMA σύνδεσης κεραίας 
GSM/EGPRS. Το router θα µπορεί να παραµετροποιηθεί χρησιµοποιώντας HTML Web 
browsers και θα διαθέτει τη δυνατότητα ασφαλούς τερµατισµού του VPN καναλιού µε το 
τερµατικό σηµείο ελέγχου. 

Θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Περιοχές συχνοτήτων λειτουργίας: 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz 

• Αυτόµατη ρύθµιση και δέσµευση της IP based online σύνδεσης στο Internet 

• IP based επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης µε κέντρο ελέγχου PC 

• Ενσωµατωµένες λειτουργίες ασφαλείας µε firewall και VPN (IPsec) 

• RJ45 θύρα για 10/100 Mbit/s, TP, auto-crossover 

• Προστασία µε κωδικό 

• Υλοποίηση Virtual Private Network µε πρωτόκολλο IPsec και µηχανισµούς 
κρυπτογράφησης IPsec 3DES µε 168 bit και IPsec AES µε 128, 192 και 256 bit 

• Λειτουργίες router: NAT-traversel, NAT, Port Forwarding, Dead Peer Detection, 
DynDNS, DNS Cache, NTP, Remote logging 

• Υποστήριξη πρωτοκόλλων NTP και SNTP 

• Θερµοκρασία λειτουργίας: -20oC�+60oC 

• Σχετική υγρασία: µέγιστη 95% στους 25οC 

• Βαθµός προστασίας IP20 

Οι κεραίες του επικοινωνιακού εξοπλισµού θα διαθέτουν τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

• Είδος δικτύου : GSM/UTMS/LTE 

• Περιοχές συχνοτήτων λειτουργίας: 700, 800, 850, 900, 1575.42, 1700, 1800, 1900, 
2100, 2200, 2600 MHz 

• Εµπέδηση : 50Ω 

• Πόλωση : γραµµική κατακόρυφη 

• Κατευθυντικότητα : omni directional 

• Κέρδος : 3db 

• Λόγος στασίµων / µέγιστο (VSWR) : 2 

• Τύπος σύνδεσης : N - connector 

• Μέγιστη ισχύς εκποµπής : 150W 
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• Θερµοκρασία λειτουργίας: -40oC έως +70oC 

• Βαθµός προστασίας : ΙP66 

• Συµβατότητα RoHS : ΝΑΙ 

 
1.5.2. Επικοινωνιακός εξοπλισµός ΚΣΕ  

Για τη διασφάλιση της προστασίας της συνολικής εφαρµογής αυτοµατισµού και τηλεελέγχου-
τηλεχειρισµού µεταξύ των Τοπικών Σταθµών Ελέγχου και του ΚΣΕ, της ασφαλούς 
ανταλλαγής δεδοµένων µέσω της DSL γραµµής και την υλοποίηση του VPN θα 
χρησιµοποιηθεί κατάλληλη συσκευή ασφάλειας δικτύου µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Επίβλεψη σύνδεσης δικτύου µε firewall για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης 
πρόσβασης 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας VPN tunnels (άνω των 10 ταυτόχρονα) 

• Ρυθµός µετάδοσης 10/100 Mbit/s 

• Ηλεκτρικές συνδέσεις µέσω 2 θυρών τύπου RJ45 

• ∆υνατότητα δροµολόγησης IP 

• Υποστήριξη πρωτοκόλλου ασφαλείας IPsec 

• Υποστήριξη αλγορίθµων κρυπτογράφησης µεταδιδόµενων πληροφοριών τύπου AES-
256-192-128, 3DES-168 

• ∆υνατότητα χρήσης κωδικού πρόσβασης 

• Συµµόρφωση µε πρότυπα-πιστοποιήσεις UL 60950/CSA C22.2, EN 61000-6-2, EN 
61000-6-4 

• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE 

• Θερµοκρασία λειτουργίας: 0oC�+60oC 

• Σχετική υγρασία: µέγιστη 95% στους 25οC 

• Βαθµός προστασίας IP20. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα  

 
 

1.6. Μετρητές Παροχής  
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Οι µετρητές παροχής ανάλογα µε τον τύπο του τοπικού σταθµού που θα εγκατασταθούν θα 
είναι: 

• τροφοδοσίας µπαταρίας σε σταθµούς που δεν υπάρχει σταθερή πηγή τροφοδοσίας 

• τροφοδοσίας ρεύµατος σε σταθµούς που υπάρχει σταθερή πηγή τροφοδοσίας 

• µηχανικοί µετρητές/ υδρόµετρα στις πηγές που δεν υπάρχει πλήρωση του αγωγού 
(παρόλο που η πλήρωση του αγωγού είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία τους) 
και  

• βυθιζόµενου στελέχους για διατοµές Φ400-Φ600 όπου δεν επαρκεί ο χώρος για την 
εγκατάσταση φλαντζωτών µετρητών 

Ακολουθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές: 

1.6.1. Μετρητές Παροχής (Τροφοδοσίας Μπαταρίας) 

Οι µετρητές παροχής θα είναι φλαντζωτοί, δεν θα έχουν κινούµενα µέρη και µπορούν να είναι 
ηλεκτροµαγνητικοί ή µαγνητικού πεδίου ή τεχνολογίας υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης 
δόκιµης τεχνολογίας η οποία δεν θα απαιτεί κινούµενα µέρη (παρεµβαλλόµενα στη ροή του 
νερού) για την πραγµατοποίηση της µέτρησης. 

Οι µετρητές θα έχουν ρυθµιστεί και δοκιµαστεί σχετικά µε την ορθή καταγραφή τους εντός των 
προβλεπόµενων ορίων και θα είτε αυτόνοµοι ενέργειας µε απαραίτητη προϋπόθεση η 
αυτονοµία τους να διασφαλίζεται για τουλάχιστον 5 έτη, υπό συνήθη χρήση και η κλάση 
ακρίβειάς τους να είναι η µέγιστη δυνατή. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια µετρητών θα πρέπει να πληρούν 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. Οι προσφερόµενοι µετρητές θα είναι 
φλαντζωτοί, χωρίς κινούµενα µέρη, ηλεκτρονικού τύπου, υπερήχων ή µαγνητικού πεδίου ή 
ηλεκτροµαγνητικοί ή οποιασδήποτε άλλης δόκιµης τεχνολογίας η οποία δεν θα απαιτεί 
κινούµενα µέρη (παρεµβαλλόµενα στη ροή του νερού) για την πραγµατοποίηση της µέτρησης 
και θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Κλάση ακρίβειας  τουλάχιστον Κλάση 1 κατά OIML R 49-1 2013 «Water meters intended 
for the metering of cold potable water and hot water» , µε R (Q3/Q1) ≥250 

• Κλάση πίεσης λειτουργίας MAP16 

• Κλάση θερµοκρασίας Τ30 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι µετρητές θα 
είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα κατασκευής ΕΝ14154 (ή άλλο αναγνωρισµένο ως ισοδύναµο 
πρότυπο κατασκευής). 
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Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων ή αστοχιών τµηµάτων της επιφάνειας του 
σώµατος εσωτερικά ή εξωτερικά, µε κόλληση ή άλλη τεχνολογία επιδιόρθωσης, µε ξένη ύλη 
απαγορεύεται· εξαιρούνται τα σηµεία σύνδεσης διαφόρων εξαρτηµάτων τα οποία τυχόν 
αποτελούν κατασκευαστική αναγκαιότητα. 

Οι φλάντζες σύνδεσης του σώµατος των µετρητών θα έχουν τις προβλεπόµενες από το 
ΕΝ14154 (ή άλλο αναγνωρισµένο ως ισοδύναµο πρότυπο κατασκευής) και τους λοιπούς 
σχετικούς Ευρωπαϊκούς κανονισµούς και θα εξασφαλίζουν οµαλή και ασφαλή σύνδεση. 

Ο µετρητής θα πρέπει να φέρει κάλυµµα προστασίας της οθόνης ενδείξεων από συνθετικό 
υλικό. Η συναρµογή καλύµµατος - σώµατος του µετρητή πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και 
οµαλή λειτουργία. 

Η µετρολογική κλάση των µετρητών θα είναι η καλύτερη δυνατή για οριζόντια θέση 
εγκατάστασης στο δίκτυο και δεν θα πρέπει να απαιτεί περισσότερα από τρία ευθύγραµµα 
τµήµατα αγωγών πριν και µετά τον µετρητή. 

Οι µετρητές θα φέρουν ψηφιακή έξοδο παλµών µε ένδειξη της διεύθυνσης της ροής εξόδων 
για σύνδεση µε τον τοπικό αυτοµατισµό του κάθε τοπικού σταθµού -  δύο (2) εξόδους 
παλµού,  µια για κάθε κατεύθυνση και ενδεικτικά να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης σειριακά 
µε το data logger (ή ενσωµάτωση datalogger µέσα στον ίδιο µετρητή παροχής) για λήψη 
όλων των τιµών και µεταφορά τους στον κεντρικό σταθµό. Οι µετρητές θα πρέπει να είναι 
κατάλληλοι για τη µέτρηση της κατανάλωσης και προς τις δύο κατευθύνσεις ροής, οι οποίες 
θα αθροίζονται ξεχωριστά, µε δυνατότητα ένδειξης κάθε µιας, ενώ η δυνατότητα αυτή θα 
παρέχεται µε οποιαδήποτε από τις εξόδους επιλεχθεί.  

Οι µετρητές θα πρέπει να φέρουν οθόνη ενδείξεων τύπου LCD ή άλλης τεχνολογίας στην 
οποία θα εµφανίζονται µε απόλυτη ευκρίνεια ακόµα και σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού ή 
έντονης ηλιοφάνειας και υπό µεγάλη γωνία ανάγνωσης, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Η συνολική παροχή  

• Η στιγµιαία παροχή 

• Η διεύθυνση της ροής 

• Οι µονάδες µέτρησης  

• Ένδειξη συναγερµού και  

• Επίπεδο φόρτισης µπαταρίας  

Οι µετρητές θα είναι εξοπλισµένοι µε ειδική προστασία του παραγόµενου ηλεκτροµαγνητικού 
πεδίου, της ακτίνας εκποµπής των υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας µέτρησης 
χρησιµοποιούν, από εξωτερικές πηγές επιρροής για την αποτελεσµατικότητα της οποίας ο 
προµηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία. 

Σε ειδική θέση επί του υδροµετρητή, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναφέρονται τα 
προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID και συγκεκριµένα: 
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• Το Εµπορικό σήµα ή το όνοµα του κατασκευαστή. 

• Το µοντέλο του υδροµετρητή 

• Η µετρολογική κλάση 

• Η ονοµαστική παροχή  

• Το έτος κατασκευής 

• Η κλάση πίεσης (ΜΑΡ) 

• Η κλάση θερµοκρασίας (Τ) 

• Τη Πτώση πίεσης ∆Ρ 

• Σήµανση CE και 

• Το σήµα και τον αριθµό της εγκρίσεως προτύπου ΕΕ. 

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλµατα, η πτώση πίεσης, 
η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του µετρητικού µηχανισµού θα 
είναι σύµφωνα µε τους παραπάνω αναφερόµενους κανονισµούς και οδηγίες. 

Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα, ισχύουν τα 
προβλεπόµενα από τους προαναφερθέντες κανονισµούς. Οι προσφερόµενοι µετρητές θα 
πρέπει να είναι πλήρως προστατευµένοι, µε βαθµό προστασίας ΙΡ68 και θα µπορούν να 
λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες τοποθέτησης. 

Οι προσφερόµενοι µετρητές θα πρέπει να καταγράφουν, µε την µέγιστη δυνατή ακρίβεια, 
ακόµα και στην περίπτωση που στο διερχόµενο νερό υπάρχουν φερτά υλικά ή συγκέντρωση 
αέρα. Ο προµηθευτής θα πρέπει να χορηγήσει πλήρη στοιχεία για τις δυνατότητες του 
προσφερόµενου υδροµετρητή αναφορικά µε τη συµπεριφορά του και τον πιθανό επηρεασµό 
της µέτρησης σε περίπτωση ύπαρξης φερτών υλικών ή συγκέντρωσης αέρα. 

Η ρύθµιση και η δοκιµή όλων των µετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή και οι σχετικές 
δαπάνες βαρύνουν τον προµηθευτή. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει 
διαπιστευµένο εργαστήριο ελέγχου υδροµετρητών, πιστοποιηµένο κατά EN17025 από 
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ο οποίος θα διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα πιστοποίησης. 

Οι µετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού, για την οποία είναι 
κατασκευασµένοι, χωρίς να παρουσιάζονται προβλήµατα ή ελαττώµατα. Η µέγιστη 
επιτρεπόµενη πίεση (ΜΑΡ) ορίζεται στα 16 bar. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Έγκριση προτύπου σύµφωνα µε την MID των µετρητών παροχής 
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• Πιστοποίηση MID του οίκου κατασκευής 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό EN17025 του εργαστηρίου ελέγχου του οίκου κατασκευής  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα  

 

1.6.2. Μετρητές Παροχής (Τροφοδοσίας Ρεύµατος) 

Οι µετρητές παροχής θα είναι ηλεκτροµαγνητικοί, τύπου γραµµής µε φλάντζες ώστε να 
ταιριάζουν µε το µέγεθος του αγωγού και την κλίµακα της παροχής. Η αρχή λειτουργίας των 
µετρητών θα είναι ο Νόµος του Faraday για την ηλεκτροµαγνητική επαγωγή, βασιζόµενη στο 
παλµικό συνεχές µαγνητικό πεδίο και σε d.c. τεχνικές παλµών (d.c. pulse techniques). 
Επίσης οι µετρητές παροχής θα είναι σχεδιασµένοι για χαµηλή κατανάλωση (low-energy 
design) µε αυτόµατη µηδενική αντιστάθµιση (automatic zero compensation).           

Οι ηλεκτρονικοί µετατροπείς των παροχοµέτρων θα είναι τοποθετηµένοι αποµακρυσµένα 
από το σώµα του παροχόµετρου (compact installation), εντός ερµαρίου τύπου πίλαρ, και θα 
συνδέονται µέσω καλωδίων (remote installation). Όλες οι συνδέσεις θα είναι απόλυτα 
στεγανές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται προστασία του µετατροπέα κατ’ ελάχιστον IP67.  Το 
σώµα του παροχόµετρου θα τοποθετηθεί εντός φρεατίου το οποίο πιθανόν να πληµµυρίσει. 
Για το λόγω αυτό το σώµα του παροχοµέτρου θα πρέπει να διαθέτει βαθµό προστασίας IP68 

Οι συνδέσεις µεταξύ αισθητηρίου-σώµατος και ηλεκτρονικού µετατροπέα  θα 
πραγµατοποιούνται µέσω ειδικών καλωδίων διπλής θωράκισης, έναντι ηλεκτροµαγνητικών 
παρεµβολών, τα οποία θα εξασφαλίζουν την µεταφορά του σήµατος χωρίς απώλειες σε 
απόσταση τουλάχιστον 50 µέτρων.           

Η εγκατάσταση των µετρητών παροχής θα είναι τέτοια ώστε να µην επηρεάζεται η ακρίβεια 
της µέτρησης και η συµπεριφορά τους από παρακείµενους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύµατος 
(µέση ή χαµηλή τάση), τηλεφωνικά καλώδια και άλλους υπάρχοντες αγωγούς νερού, µε βάση 
τις προδιαγραφές που αφορούν στην ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.           

Είναι απόλυτα απαραίτητο τα στοιχεία του αισθητηρίου και µετατροπέα µε όλες τις 
προρυθµίσεις του κατασκευαστή (π.χ. τύπος, κωδικός, διαστάσεις του αισθητηρίου, 
ρυθµίσεις του µετατροπέα, παράµετροι βαθµονόµησης κ.λ.π.) και του τεχνικού (εύρος 
µετρησης, τιµή όγκοµέτρησης ανά παλµό κ.λ.π.) να αποθηκεύονται στη µνήµη που δεν 
απαιτεί µπαταρία (nonvolatile memory).      

Ο εξοπλισµός θα µπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, δηλαδή θα µπορεί να τεθεί σε λειτουργία 
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επί τόπου χωρίς να απαιτείται βοηθητικός εξοπλισµός δοκιµών ή λογισµικό. Αν υπάρχει 
τέτοια απαίτηση εξοπλισµού ή / και λογισµικού τότε ο διαγωνιζόµενος πρέπει να δηλώσει 
αναλυτικά τον εξοπλισµό και το λογισµικό που απαιτείται και το κόστος  αυτού στην 
προσφορά του.       

Τα σώµατα των ηλεκτροµαγνητικών µετρητών θα συνδέονται στο δίκτυο µέσω φλαντζών 
κατάλληλης διάτρησης, ανάλογα µε την ονοµαστική τους πίεση, που θα διαθέτουν στα άκρα 
τους. Οι φλάντζες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το ΕΝ1092. Η ονοµαστική πίεση 
λειτουργίας PN των αισθητήρων θα είναι 16 bar ενώ η πίεση δοκιµής θα είναι 1,5ΧPN           

Τα πηνία διέγερσης  θα εφάπτονται εσωτερικά στην επιφάνεια επένδυσης του αισθητήρα 
χωρίς να παρεµβάλεται µεταξύ αυτών άλλο υλικό.  Η εσωτερική επένδυση του αισθητήρα θα 
είναι EPDM, NBR, PTFE, PP ή άλλο ανάλογο ελαστικό, εγκεκριµένο από ανεξάρτητο οίκο 
πιστοποίησης για εφαρµογή σε πόσιµο νερό. Το υλικό κατασκευής του αισθητηρίου θα είναι 
carbon steel ή χάλυβας τουλάχιστον AISI 316 ενώ ολόκληρο το σώµα θα έχει εξωτερική 
επικάλυψη  αντιδιαβρωτικής εποξεικής βαφής, ελάχιστου πάχους 70 µm.  

Το υλικό των ηλεκτροδίων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, Hastelloy 'C', τιτάνιο ή 
παρόµοιο, εγκεκριµένο για πόσιµο νερό και κατάλληλο για συγκεντρώσεις χλωρίου 2 mg/l 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, και θα διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας 
χρήσης για πόσιµο νερό, εκδιδόµενα από ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης.  

Ο βαθµός προστασίας του αισθητήρα θα είναι ΙΡ 68 ελεγµένη κάτω από στήλη ύδατος 10 
µέτρων και κατάλληλα για συνεχή βύθιση. Τα παραπάνω θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς 
στην πρόσφορα του διαγωνιζόµενου καθώς και στα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια που θα 
υποβάλει.  

Θα χρησιµοποιηθεί ένας µετατροπέας παλµικού συνεχούς µαγνητικού πεδίου ο οποίος θα 
πρέπει να εντάσσεται εύκολα σε σύστηµα τηλεµετρίας µε την χρήση κατάλληλων συνδέσεων 
και θα τοποθετηθεί εντός των ηλεκτρικών πινάκων αυτοµατισµού.           

Ο µετατροπέας θα διαθέτει ένδειξη για την σήµανση της κατάστασης του αγωγού , όταν 
αυτός είναι άδειος (empty pipe detection) καθώς και επαφή ελεύθερης τάσης µέσω της 
οποίας θα µπορεί δίνεται µήνυµα προς άλλα συστήµατα τηλεελέγχου. Επίσης  θα διαθέτει 
ξεχωριστή ένδειξη για την αναγγελία σφαλµάτων όταν αυτά ανιχνεύονται από τα 
αυτοδιαγνωστικά του µετατροπέα. Η ανίχνευση της κατάστασης “κενός αγωγός” θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε απόσταση έως και 50 µέτρων.           

Οι ηλεκτρονικοί µετατροπείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προγραµµατισµού και 
χειρισµού χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέσω της οθόνης 
ενδείξεων θα πρέπει να γίνεται η πλήρης παραµετροποίηση του οργάνου και η επιλογή όλων 
των παραµέτρων, όπως γλώσσα επικοινωνίας, µονάδες µέτρησης, τρόπος αναγραφής 
ενδείξεων κλπ..           

Οι µετατροπείς  θα έχουν δυνατότητα της µέτρησης της παροχής και προς τις δύο 
κατευθύνσεις και  θα διαθέτουν µία αναλογική έξοδο και τουλάχιστον µια ψηφιακή επαφή η 
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οποία θα µπορεί να προγραµµατισθεί για την µετάδοση της πληροφορίας “κατεύθυνση ροής” 
(forward-reverse) προς άλλα συστήµατα τηλεελέγχου. Κάθε µετατροπέας θα φέρει 
ενσωµατωµένη φωτιζόµενη αλφαριθµητική οθόνη ικανών γραµµών και πληκτρολόγιο. Η 
οθόνη θα είναι πλήρως προγραµµατιζόµενη, π.χ. η πρώτη γραµµή της οθόνης απεικονίζει 
πάντα την τρέχουσα παροχή σε m3/h ή l/s ή τη συνολική ροή, ενώ η δεύτερη και η τρίτη 
γραµµή θα µπορούν να προγραµµατιστούν ανάλογα µε τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη 
δίνοντας πληροφορίες και µηνύµατα (π.χ. ρυθµίσεις οργάνου, σφάλµα µετρητή).           

Σε περίπτωση σφάλµατος, ο µετατροπέας θα απεικονίζει τους κωδικούς σφαλµάτων µε 
συνοπτική περιγραφή και ευανάγνωστες  προτάσεις για την διόρθωσή τους. Επίσης θα 
προβλέπεται διαδικασία πρόσβασης µέσω κωδικού ασφαλείας για να αποτρέπεται η µη 
εξουσιοδοτηµένη αλλαγή των προκαθορισµένων παραµέτρων.           

Η οθόνη θα παρέχει ως ελάχιστο τα ακόλουθα:            

• Εµφάνιση στιγµιαίας ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις),  

• Εµφάνιση αθροιστικής ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις) 

• Εµφάνιση της διαφοράς στην αθροιστική ροή για τις δύο διευθύνσεις  

• Πληροφορίες διάγνωσης 

• Συνθήκες κενού αγωγού 

• Γράφηµα παροχής  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του µετατροπέα είναι :   

•  Ακρίβεια (µετατροπέα & αισθητηρίου: ± 0,25%  επί της πραγµατικής µέτρησης της 
παροχής και R≥-200 σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/EE ή τη 
νεότερη MID 2014/32/EE ή καλύτερη 

• Προσαρµογή: Αποµακρυσµένη 

• Περίβληµα: Με τοπική οθόνη και πληκτρολόγιο 

• Αριθµός αναλογικών εξόδων: 1 αναλογική έξοδος 4 -20 mA 

• Αριθµός ψηφιακών εξόδων: 2 

• Γαλβανική αποµόνωση: Σε όλες τις εισόδους και εξόδους 

• Τροφοδοσία: 230 V AC +/- 10%, 50-60 Hz 

• Θερµοκρασίες λειτουργίας: Κατ’ ελάχιστον - 10 � 50°C 

• Να έχει την δυνατότητα προγραµµατισµού για την αυτόµατη δοσοµέτρηση 
συγκεκριµένων ποσοτήτων νερού. 

• Να διαθέτει ρυθµιζόµενα όρια για την ροή. 

• Να συγκρατεί τα σήµατα εξόδου για ρυθµιζόµενο χρόνο. 

• Να διαθέτει δυο ανεξάρτητους αθροιστές (totalizers) για την παρακολούθηση  και 
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αποµνηµόνευση του συνολικού όγκου του νερού Να παρέχει πλήρη λειτουργία 
αυτοδιάγνωσης σφαλµάτων. 

Ο προγραµµατισµός του µετατροπέα θα γίνεται από το πληκτρολόγιό του µε δυνατότητα 
αλλαγής παραµέτρων. 

Οι δοκιµές βαθµονόµησης του εργοστασίου θα γίνουν µε τα πρότυπα του κατασκευαστή και 
θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον 3 σηµεία, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά. Σε περιπτώσεις 
όπου απαιτηθεί η σύγκριση µε άλλους µετρητές για λόγους ανίχνευσης διαρροών, τότε 
µπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετη βαθµονόµηση, (π.χ. 8 σηµεία).           

Η βαθµονόµηση του µετρητή παροχής θα πρέπει να είναι επαληθεύσιµη, µε την ελάχιστη 
«όχληση» και χωρίς την ανάγκη µετακίνησης του µετρητή από τον αγωγό. Για τους 
ηλεκτροµαγνητικούς µετρητές παροχής θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει δυνατότητα 
ελέγχου εvός αριθµού παραµέτρων χωρίς να απαιτείται η αποµάκρυνσή τους από το δίκτυο, 
µέσω κατάλληλου εξωτερικού εξοπλισµού (νerificator). Οι παράµετροι αυτοί αφορούν στον 
πλήρη έλεγχο της µόνωσης του συστήµατος του ηλεκτροµαγνητικού µετρητή και των 
καλωδιώσεών του, στον έλεγχο των µαγνητικών ιδιοτήτων του αισθητηρίου, στον έλεγχο του 
κέρδους του ηλεκτρονικού µετατροπέα καθώς και στη γραµµικότητα των µετρήσεων και στη 
ρύθµιση του µηδενός . επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των αναλογικών και 
ψηφιακών εξόδων του µετρητή παροχής. 

Όλα τα παραπάνω θα πιστοποιούνται µε την έκδοση κατάλληλου πιστοποιητικού 
επαλήθευσης το οποίο θα εκδίδεται µόνο για τους µετρητές παροχής που πέρασαν τους 
ελέγχους και τα αποτελέσµατα των οποίων δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση µεγαλύτερη 
από 2% σε σύγκριση µε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις των µετρητών παροχής.           

Ο µετρητής παροχής θα εκτελεί αυτόµατα αυτοδιαγνωστικά µε την έναρξη λειτουργίας και 
συνεχώς κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Η παρουσία µίας κατάστασης σφάλµατος θα 
προκαλεί την λειτουργία αναµετάδοσης του σφάλµατος. Η λειτουργία θα είναι ασφαλής από 
σφάλµα µε την επαφή κλειστή κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας και ανοιχτή σε 
περίπτωση σφάλµατος ή διακοπής της τροφοδοσίας.     

Τα διαγνωστικά θα συµπεριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τους βασικούς ελέγχους του 
εξοπλισµού, ανίχνευση καλωδίου ανοιχτού ή κλειστού κυκλώµατος, εκτός κλίµακας, 
λανθασµένοι παράµετροι κλπ.           

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό από ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης 
(π.χ. WRAS, ACS, UL, NSF) 

• Πιστοποιητικό CE 

• Έγκριση προτύπου σύµφωνα µε την MID των µετρητών παροχής 

• Πιστοποιητικό MID του οίκου κατασκευής 

• Πιστοποιητικό EN17025 του εργαστηρίου ελέγχου του οίκου κατασκευής  
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• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα. 

 

1.6.3. Φλαντζωτοί Υδροµετρητές. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδροµετρητών θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Οι υδροµετρητές θα είναι 
κατάλληλοι για τοποθέτηση σε οριζόντια θέση λειτουργίας.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια µετρητών θα πρέπει να 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 και το εργοστάσιο κατασκευής φέρει 
πιστοποίηση σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη οδηγία (Παραρτήµατα Η1 ή Β+∆ ή Β+ΣΤ). 

Οι προσφερόµενοι µετρητές θα είναι ταχυµετρικοί, φλαντζωτοί, τύπου Woltman θα έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Κλάση ακρίβειας R≥100  

• Κλάση πίεσης λειτουργίας MAP16 

• Κλάση απώλειας πίεσης ∆Ρ63 

• Κλάση θερµοκρασίας Τ30 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι µετρητές θα 
είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα κατασκευής ΕΝ14154 (ή άλλο αναγνωρισµένο ως ισοδύναµο 
πρότυπο κατασκευής). 

Οι υδροµετρητές θα τοποθετηθούν σε οριζόντια ή κάθετη θέση λειτουργίας. Η µετρολογική 
κλάση των υδροµετρητών δε θα πρέπει να εξαρτάται από την θέση τοποθέτησης (οριζόντια ή 
κάθετα) και την ύπαρξη ή µη, ευθύγραµµων τµηµάτων αγωγών πριν και µετά τη θέση 
εγκατάστασης (U0/D0). 

Το υλικό κατασκευής του σώµατος των υδροµετρητών θα είναι χυτοσίδηρος υψηλής 
ποιότητας µε αντοχή σε πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16bar.  

Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων κ.λπ. τµηµάτων του σώµατος του υδροµετρητή, 
µε ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. 

Στο σώµα των υδροµετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήµανση κατεύθυνσης ροής µε βέλη 
επαρκούς µεγέθους τουλάχιστον σε 2 σηµεία. 

Οι υδροµετρητές θα φέρουν στα άκρα τους φλάντζες σύνδεσης µε το δίκτυο κατά DIN 2501, 
PN 16 και ελαστικό παρέµβυσµα. 

Η άρθρωση συναρµογής καλύµµατος - περικαλύµµατος µετρητικού µηχανισµού πρέπει να 
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εξασφαλίζει ασφαλή και οµαλή λειτουργικότητα. 

Όλοι οι υδροµετρητές τύπου WOLTMAN πρέπει να  διαθέτουν παλµική έξοδο ξηρής (REED) 
και οπτικής επαφής (OPTO) από την κατασκευή τους. Η ανάλυση της παλµοδοτικής διάταξης 
ΟΡΤΟ για διατοµές µέχρι και DN100 θα πρέπει να είναι 1 Παλµός/ λίτρο.  

Για την άµεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του µηχανισµού και για τη δοκιµή ή την 
ρύθµιση του υδροµετρητή µε ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συµπληρωµατική διάταξη µε 
αστερίσκο.  

Το υλικό κατασκευής του προστατευτικού του µετρητικού µηχανισµού θα είναι κατάλληλου 
πάχους ώστε να αντέχει σε υδραυλική πίεση ίση µε την πίεση δοκιµής η οποία ορίζεται σε ΡΝ 
16 x 1,5 (24 bar). 

Η σήµανση του υδροµετρητή θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τα κατασκευαστικά πρότυπα 
ISO4064 ή ΕΝ14154. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται µε ανεξίτηλο 
τρόπο επί του υδροµετρητή είναι οι ακόλουθες: 

• Το Εµπορικό σήµα του κατασκευαστή. 

• Ο τύπος και ο αριθµός σειράς του µετρητή 

• Η µετρολογική κλάση  

• Η ονοµαστική παροχή σε m3/h. 

• Το έτος κατασκευής 

• Η µέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar. 

• Τα γράµµατα V ή H για τη θέση λειτουργίας.   

• Χαρακτηριστικά της µονάδας µέτρησης (m3) 

• Ο αριθµός της έγκρισης βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας MID. 

Οι υδροµετρητές θα έχουν τη δυνατότητα οµαλής λειτουργίας σε θερµοκρασίες από 0oC έως 
50oC. 

∆εδοµένου ότι οι υδροµετρητές WOLTMAN είναι ξηρού τύπου (µαγνητική µετάδοση) θα 
πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε αντιµαγνητική προστασία, για την αποτελεσµατικότητα της 
οποίας ο προµηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία ώστε να αξιολογηθούν από την 
υπηρεσία.  

Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του κελύφους θα είναι βαµµένη µε ειδική αντιδιαβρωτική 
βαφή, κατάλληλη για χρήση σε πόσιµο νερό, µε ελάχιστο πάχος βαφής 150µm εξωτερικά και 
60µm εσωτερικά. 
Τα µεγέθη, τα υλικά κατασκευής, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα 
ανεκτά σφάλµατα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα 
χαρακτηριστικά του µετρητικού µηχανισµού θα είναι σύµφωνα µε τους παραπάνω 
αναφερόµενους κανονισµούς και οδηγίες.  
Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία, που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα 
προβλεπόµενα από τον παραπάνω κανονισµό τυποποίησης.  

19DIAB000004247 2019-03-08



" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σελίδα 32 

Ο υδροµετρητής πρέπει να χωρίζεται εύκολα σε δύο κύρια µέρη που θα αποτελούν ΣΕΤ και 
θα δίνουν τη  δυνατότητα αντικατάστασης του µετρητικού µηχανισµού, χωρίς την ανάγκη 
αφαίρεσης του σώµατος του υδροµετρητή από το δίκτυο. Ο µετρητικός µηχανισµός θα έχει 
την δυνατότητα πλήρους περιστροφής γύρω από τον κάθετο άξονα του, προκειµένου να 
διευκολύνεται η ανάγνωση του σε κάθε θέση τοποθέτησης. Η πλάκα ενδείξεων µε τον 
αριθµητή του µετρητικού µηχανισµού θα προστατεύονται και η  όλη διάταξη θα είναι απόλυτα 
στεγανή (βαθµός στεγανότητας ΙΡ68). 
Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην περιοχή µεταξύ της µεταβατικής 
παροχής (συµπεριλαµβανοµένης) και της µέγιστης παροχής  δεν θα υπερβαίνει το 2%. 

Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην περιοχή µεταξύ της ελάχιστης 
παροχής (συµπεριλαµβανοµένης) και της µεταβατικής παροχής (εξαιρουµένης)  δεν θα 
υπερβαίνει το 5%. 

Το πεδίο τιµών σχετικής πίεσης του νερού πρέπει να εκτείνεται από 0,3 bar  έως 16 bar. 

Η απώλεια πίεσης η οφειλόµενη στον µετρητή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,63 bar υπό  
ονοµαστική παροχή και το 1 bar στη µέγιστη παροχή. 

 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Έγκριση προτύπου σύµφωνα µε την MID των φλαντζωτών υδροµετρητών 

• Πιστοποίηση MID του οίκου κατασκευής 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό από ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης 
(π.χ. WRAS, ACS, UL, NSF) 

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό EN17025 του εργαστηρίου ελέγχου του οίκου κατασκευής  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο προσφέροντα. 

 
 

1.6.4. Μετρητές παροχής βυθιζόµενου στελέχους 

Τα παροχόµετρα βυθιζόµενου στελέχους προορίζονται για τη µέτρηση και καταγραφή της 
παροχής.  

Τα παροχόµετρα θα είναι ηλεκτροµαγνητικού τύπου βυθιζοµένου στελέχους. Το κυρίως σώµα 
της διάταξης θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και να αντέχει σε 
πίεση τουλάχιστον 20 bar. Το παροχόµετρο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης σε 
αγωγούς από 200mm έως και αγωγούς 1000mm. Η εγκατάσταση του παροχοµέτρου επί του 

19DIAB000004247 2019-03-08



" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σελίδα 33 

εκάστοτε αγωγού θα πρέπει να γίνεται µε την σύσφιξη του παροχοµέτρου επί κρουνού 
εγκατεστηµένου στον αγωγό, ώστε σε καµία περίπτωση να µην υπάρχει διακοπή της παροχής. 
Η ακρίβεια µέτρησης του οργάνου θα πρέπει να είναι καλύτερη από ±2% της παροχής για 
ταχύτητες νερού >0,5m/sec. 

Το παροχόµετρο θα µπορεί να λειτουργεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από -20οC έως 
60οC ενώ η θερµοκρασία αποθήκευσης της διάταξης θα πρέπει να είναι από -20οC έως 
70οC. Το µέγεθός του παροχοµέτρου θα πρέπει να είναι µικρό έτσι ώστε να παρέχεται 
µεγάλη ευελιξία τοποθέτησης. 

∆εν θα πρέπει να υπάρχει κανένα κινητό µέρος στο παροχόµετρο και η µέτρηση θα πρέπει να 
γίνεται µε ηλεκτροµαγνητικούς ακροδέκτες ώστε να υπάρχει σταθερή και αξιόπιστη µέτρηση. 
Το παροχόµετρο θα πρέπει να είναι ικανό να µετρήσει θετική και αρνητική παροχή. Η όλη 
διάταξη θα πρέπει να είναι υδατοστεγής και να µπορεί να λειτουργήσει ακόµα και σε συνθήκες 
πλήρους βύθισης (ΙΡ68) και να µην επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.  

Είναι επιθυµητό οι ηλεκτρονικοί µετατροπείς  να έχουν τη δυνατότητα προγραµµατισµού και 
χειρισµού χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέσω της οθόνης 
ενδείξεων θα πρέπει να γίνεται η πλήρης παραµετροποίηση του οργάνου και η επιλογή όλων 
των παραµέτρων, όπως γλώσσα επικοινωνίας, µονάδες µέτρησης, τρόπος αναγραφής 
ενδείξεων κλπ. Ο προγραµµατισµός του µετατροπέα θα γίνεται από το πληκτρολόγιό του µε 
δυνατότητα αλλαγής παραµέτρων. 

Ο µετρητής παροχής θα εκτελεί αυτόµατα αυτοδιαγνωστικά µε την έναρξη λειτουργίας και 
συνεχώς κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Η παρουσία µίας κατάστασης σφάλµατος θα 
προκαλεί την λειτουργία αναµετάδοσης του σφάλµατος. Η λειτουργία θα είναι ασφαλής από 
σφάλµα µε την επαφή κλειστή κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας και ανοιχτή σε 
περίπτωση σφάλµατος ή διακοπής της τροφοδοσίας. 

Θα είναι δεκτές διατάξεις που εµπεριέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή 
λειτουργίας του παροχοµέτρου χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικού µετατροπέα. Οι 
πληροφορίες αυτές θα είναι η βαθµονόµηση του σώµατος, ο σειριακός αριθµός, ηµεροµηνίες 
βαθµονόµησης, ιστορικό αρχείο κλπ. 

Σε περίπτωση που η διάταξη δεν διαθέτει  εξωτερικό µετατροπέα θα διαθέτει παλµική έξοδο για 
την µεταφορά των καταγεγραµµένων τιµών σε καταγραφικό τιµών ή τοπικό αυτοµατισµό. 
Επίσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφοδιαστεί µε οθόνη υγρών κρυστάλλων για την 
εµφάνιση της παροχής αλλά και αθροιστή για την εµφάνιση του συνολικού όγκου η οποία  θα 
µπορεί να εξάγει παλµικό σήµα ή αναλογικό σήµα 4-20mA, και θα πρέπει να έχει θύρα 
επικοινωνίας για τον προγραµµατισµό του και την ανάγνωση των µετρούµενων τιµών µέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή επί τόπου.  

Αν γίνεται ο προγραµµατισµός του µετρητή µέσω , τότε ο χειριστής θα µπορεί να εισάγει 
δεδοµένα κατευθείαν στο παροχόµετρο όπως να επιλέγει µονάδες m3, lit, κλπ. Επίσης θα 
µπορεί να επιλέγει την περίοδο µέτρησης, τον τύπο οµαλοποίησης των µετρήσεων, το µήκος 
βύθισης του σώµατος επί του αγωγού, την διάµετρο του αγωγού, τον τόπο εγκατάστασης, την 
µονάδα των παλµών κλπ. 

Το παροχόµετρο δεν θα πρέπει να χρήζει καµίας συντήρησης. Το παροχόµετρο βυθιζόµενου 
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στελέχους θα τροφοδοτείται µέσω εξωτερικής πηγής, ενώ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
τροφοδοσίας και από µπαταρία σε περίπτωση που απαιτηθεί µελλοντική εγκατάστασή του σε 
άλλο σηµείο του δικτύου που δεν υπάρχει παροχή ρεύµατος.  
Ο προµηθευτής είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη συµβατότητα των παρελκοµένων καλωδίων 
και συσκευών µε το καταγραφικό που προσφέρει. Είναι προφανές ότι απαιτείται όλες οι 
συνδέσεις του καταγραφικού µε τα καλώδια κλπ, πρέπει να είναι απόλυτα στεγανές µε βαθµό 
προστασίας IP 68. 
Η προµηθεύτρια εταιρεία πρέπει να προµηθεύσει όλα τα απαραίτητακαλώδια, καλώδιο 
σύνδεσης του παροχοµέτρου µε τον υπολογιστή, λογισµικό και γενικά, ότι είναι απαραίτητο 
ώστε η όλη διάταξη να µπορεί να προγραµµατιστεί και να συνδεθεί µε τα καταγραφικά τιµών 
ή τον τοπικό αυτοµατισµό στις θέσεις που προβλέπεται.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό από ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης 
(π.χ. WRAS, ACS, UL, NSF) 

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό EN17025 του εργαστηρίου ελέγχου του οίκου κατασκευής  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο προσφέροντα. 

 

1.7. Αισθητήριο µέτρησης πίεσης 

Οι µετρητές πίεσης θα χρησιµοποιηθούν για την µέτρηση της πίεσης του νερού στους 
τοπικούς σταθµούς που πρόκειται να τοποθετηθούν, θα είναι συµπαγών διαστάσεων και  
σύµφωνοι µε την κοινοτική οδηγία PED (PRESSURE EQUIPMENT DIREKTIVE FOR GAS 
1/LIQUIDS 1 ART. 3.3 SEP). Η αρχή λειτουργίας τους είναι η πιεζοηλεκτρική. Το διάφραγµα 
µετάδοσης πίεσης θα είναι κατασκευασµένο από Al2O3 ή ανοξείδωτο χάλυβα 1.4435/AISI 
316L ή άλλο υλικό πιστοποιηµένο ως κατάλληλο για χρήση σε πόσιµο νερό, από οίκο 
πιστοποιήσεων. Αισθητήριο και µετατροπέας σήµατος είναι τοποθετηµένοι εντός ανοξείδωτου 
περιβλήµατος συµπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής.  Σε κάθε µετρητή πίεσης θα 
πρέπει να προβλεφθεί και κατάλληλη βάνα για τον εξαερισµό του οργάνου.  

Οι µετρητές πίεσης θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

• Ακρίβεια µέτρησης: 0,25 % full scale 

• Εύρος µέτρησης: 0-25 bar  

• Χρόνος απόκρισης: < 0,1 sec 

• Θερµοκρασία λειτουργίας : -30 – 100 º C 
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• Τάση τροφοδοσίας : 12 – 30 V DC 

• Αναλογική έξοδος : 4-20 mA  

• Βαθµός προστασίας: IP 65 

• Υλικό µεµβράνης: Al2O3 ή ανοξείδωτος χάλυβας πιστοποιηµένο για πόσιµο νερό από 
ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης (π.χ. WRAS, ACS, UL, NSF) 

•  

• Υλικό περιβλήµατος: ανοξείδωτος χάλυβας 

• Σπείρωµα σύνδεσης:G ½  

• Ηλεκτρική σύνδεση: 2 αγωγών 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό από ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης 
(π.χ. WRAS, ACS, UL, NSF). 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα. 

 
 

1.8. Αισθητήριο µέτρησης στάθµης  

Οι µετρητές στάθµης θα χρησιµοποιηθούν για την µέτρηση της στάθµης του νερού σε 
δεξαµενές του δικτύου, θα είναι συµπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής. Αισθητήριο 
και µετατροπέας σήµατος είναι τοποθετηµένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήµατος. Η λειτουργία 
των αισθητηρίων µέτρησης στάθµης θα βασίζεται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο. Η στερέωσή 
τους θα γίνει µε ανοξείδωτο στήριγµα σε σχήµα γωνίας και στριφώνια µε τρόπο που να 
διασφαλίζεται η λειτουργία του σωλήνα εξισορρόπησης (διέλευση µε στυπιοθλίπτη 
συγκράτησης). 

Οι µετρητές στάθµης θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

• Ρευστό: Νερό γεώτρησης ή από πηγές 

• Ακρίβεια µέτρησης: 0,30 % full scale 

• Εύρος µέτρησης: 0-6m 

• Μέγιστη πίεση: 1bar 

• Τάση τροφοδοσίας : 12 – 30 V DC 
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• Υλικό περιβλήµατος: ανοξείδωτος χάλυβας 

• Βαθµός προστασίας: IP 68 

• Θερµοκρασία λειτουργίας : -20 – 50 º C 

• Αναλογική έξοδος : 4-20 mA  

• Προστασία από αντίστροφη πολικότητα και βραχυκύκλωµα 

• Υδραυλική σύνδεση: εµβαπτιζόµενο  

• Καµία απαίτηση για  ρύθµιση του εύρους κατά τη θέση σε λειτουργία 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια / τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό από ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης 
(π.χ. WRAS, ACS, UL, NSF) για όλα τα βρεχόµενα µέρη 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα. 

 

1.9. ∆ιάταξη µέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόµατης χλωρίωσης 

Με σκοπό την ποιοτική αναβάθµιση, τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του 
παρεχόµενου νερού και την απολύµανση, θα εγκατασταθούν στους προβλεπόµενους από τη 
µελέτη τοπικούς σταθµούς (δεξαµενές του δικτύου) διατάξεις παρακολούθησης ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και αυτόµατης χλωρίωσης.  

Στις δεξαµενές του δικτύου θα εγκατασταθεί εξοπλισµός παρακολούθησης ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του παρεχόµενου νερού, οι οποίες θα ελέγχονται από κεντρικό ελεγκτή, θα 
συνδέονται µε τον τοπικό αυτοµατισµό και σε κάποιες από αυτές θα εκτελείται αυτόµατη 
χλωρίωση µε χρήση δοσοµετρικών αντλιών. 

Οι αναλυτικές τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισµού παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

1.9.1. Ψηφιακός ελεγκτής και οθόνη απεικόνισης των µετρήσεων 

Ο ψηφιακός ελεγκτής που είναι ο εγκέφαλος του προσφερόµενου συστήµατος θα πρέπει να 

είναι κατάλληλος, για την 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 µέσω αναλογικής θύρας για τον 
αποµακρυσµένο τηλεέλεγχο και τηλεχειρισµό του συνολικού συστήµατος.  Ο ψηφιακός 
ελεγκτής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
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• Να είναι κατάλληλος να δεχθεί δεδοµένα από τουλάχιστον δύο αισθητήρια µέτρησης, 
ανάλογα µε την διαµόρφωση, του ιδίου είδους ή και διαφορετικών παραµέτρων.  

• Να έχει την δυνατότητα συνεργασίας και µε άλλες όµοιες µονάδες για την δηµιουργία 
δικτύων µετρήσεων. 

• Να έχει την δυνατότητα για τέσσερις επαφές (relays) άνευ δυναµικού, µε δυνατότητα 
προγραµµατισµού τους για χρήση ως alarm ή δυνατότητα επέκτασης και µε άλλες 
επαφές τοπικά ή στον PLC ανάλογα µε τις απαιτήσεις του χειριστή. 

• Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας µέσω Profibus Dp ή και Modbus RS232/485 για 
τη σύνδεσή του µε το PLC 

• Να διαθέτει προστασία τουλάχιστον IP65 (ΝΕΜΑ4Χ) 

• Να διαθέτει εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: -100C - +500C 

• Τροφοδοσία/Ισχύς: 100 - 240V AC, 50/60Hz. 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των δεδοµένων καταγραφής σε κάρτα µνήµης 
τύπου SD σε επεξεργάσιµη µορφή (τύπου Csv ή Xml) και να απεικονίζει τις µετρούµενες τιµές 
σε οθόνη ενδείξεων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οθονών θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 

• Να λειτουργεί σε συνεργασία µε τψηφιακό ελεγκτή, εµφανίζοντας τις µετρήσεις του 
συγκεκριµένου σηµείου σε µια οθόνη γραφικών τύπου LCD οπίσθιου LED φωτισµού. 

• Να έχει µεγάλη ανάλυση  

• Να διαθέτει προστασία τουλάχιστον κατά IP66 

• Να διαθέτει πλήκτρα χειρισµού και να είναι εύκολη στη χρήση 

• Να µπορεί να αναγράφει ηµεροµηνία, ώρα και τη µετρούµενη τιµή στην ίδια οθόνη 
απεικόνισης  

• Να διαθέτει εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: -10ΟC - +50ΟC. 

1.9.2. Αισθητήριο Μέτρησης Υπολειµµατικού Χλωρίου,  ΡΗ και Θερµοκρασίας 

Το αισθητήριο µέτρησης ελευθέρου χλωρίου που θα συνδέεται µε τον αναλυτή θα πρέπει να 
διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Mέθοδος µέτρησης: Αµπεροµετρική 

• Να διαθέτει αυτόµατη αντιστάθµιση της θερµοκρασίας του δείγµατος 

• Εύρος µέτρησης ελεύθερου χλωρίου: 0 – 20ppm 

• Ελάχιστο όριο ανίχνευσης ελεύθερου χλωρίου: 5ppb ή 0,005mg/l HOCl. 

• Ακρίβεια µέτρησης: 2% ή ± 10ppb ΗΟCl. 

• Χρόνος Απόκρισης (Τ90): < 90sec 
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• Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: 5οC έως +450C  

• Αυτόµατη αντιστάθµιση της θερµοκρασίας.  

• Να διαθέτει ηλεκτρόδιο pH για την αυτόµατη αντιστάθµιση του pH του δείγµατος και 
τον υπολογισµό του χλωρίου εκτός των ορίων της καµπύλης του υποχλωριώδους  

• Ροή λειτουργίας: 10 - 15l/h. 

• Εύρος πίεσης λειτουργίας: 0,1 – 2bar. 

• Εύρος θερµοκρασίας δείγµατος: 20 – 45οC. 

• Εύρος pH δείγµατος: 4 – 8  

• ∆υνατότητα προσθήκης αυτόµατης µονάδας οξίνισης για την ρύθµιση του pH του 
δείγµατος, όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από 8. 

• Παρεµποδίσεις: Να µην προκύπτει παρεµπόδιση από χλωραµίνες. 

• Να συνοδεύεται από ειδική κυψελίδα µέτρησης, µε δυνατότητα ρύθµισης της παροχής 
του δείγµατος στο αισθητήριο. 

• To αισθητήριο θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό καλώδιο για τη σύνδεση µε τον 
ψηφιακό ελεγκτή. 

• Πρέπει 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. 

1.9.3. ∆οσοµετρική αντλία  

Οι δοσοµετρικές αντλίες που θα τοποθετηθούν θα έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Τύπος: διαφραγµατική µονοφασική αντλία µε µηχανική κίνηση διαφράγµατος και 
λειτουργία αναλογικού σήµατος ένδειξης κατάστασης 

• Χειροκίνητη και αυτόµατη ρύθµιση παροχής, µέσω µεταβολής της συχνότητας 
εµβολισµού  

• Ρύθµιση παλµού 0-100% 

• Σήµα εισόδου: Αναλογικό σήµα για τη µεταβολή της συχνότητας εµβολισµού και 
εκκίνηση – παύση από απόσταση 

• Σήµατα εξόδου: βλάβη αντλίας, επαφή εµβολισµού και χαµηλή στάθµη χηµικού 

• Μέγιστη παροχή: 2 lt/h 

• Ακρίβεια δοσοµέτρησης: τουλάχιστον 1,0% 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 20 Atm 

• Προστασία: IP65/F 

• Υλικό κεφαλής, βαλβίδων και στοµίων σύνδεσης: PVC. 

• Ενσωµατωµένος µικροεπεξεργαστής, ψηφιακό χειριστήριο και οθόνη LCD 
H ανωτέρω αντλία θα συνοδεύεται από κατάλληλη βαλβίδα τεχνητής αντίθλιψης που θα 
τοποθετείται στον καταθλιπτικό σωλήνα, καλώδιο αυτοµατισµού µήκους 2 m µε δυνατότητα 
επέκτασης, σωλήνα αναρρόφησης 5m µε διακόπτη στάθµης και αντεπίστροφη βαλβίδα που 
θα φέρει φίλτρο αναρρόφησης και τέλος θέση έγχυσης ειδική για διάλυµα υποχλωριώδους 
νατρίου.  Η δοσοµετρική αντλία θα παρέχεται συνοδευµένη από δοχείο πολυαιθυλενίου 
χωρητικότητας 200lt µε φλοτέρ χαµηλής στάθµης. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 
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• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια για το σύνολο του εξοπλισµού 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή για το σύνολο του εξοπλισµού 

• Κατάλογο απαιτούµενων ανταλλακτικών και συντηρήσεων των προσφερόµενων 
διατάξεων για διάρκεια 1 έτους 

• Αναλυτικό πρόγραµµα τακτικής συντήρησης των προσφερόµενων διατάξεων 

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα. 

 
1.10. Ρυθµιστές στροφών (inverters) 

 

1.10.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Τεχνική προδιαγραφή Μετατροπέων Συχνότητας (Μ.Σ.) κατάλληλων για χρήση µε τυπικούς 
επαγωγικούς κινητήρες χαµηλής τάσης εναλλασσόµενου ρεύµατος (IEC AC induction 
motors), σύγχρονους κινητήρες µαγνητικής αντίστασης ΙΕ4 (SynRM) και κινητήρες µόνιµης 
µαγνήτισης (PM) σε εφαρµογές καθαρών και ακαθάρτων υδάτων. Οι Μ.Σ. πρέπει να είναι 
σχεδιασµένοι ειδικά για εφαρµογές καθαρών και ακαθάρτων υδάτων. Μ.Σ. σχεδιασµένοι για 
γενική χρήση δεν είναι αποδεκτοί. Όλοι οι Μ.Σ. θα έχουν ακριβώς το ίδιο προφίλ επικοινωνίας 
µε τον χρήστη που περιλαµβάνει οθόνη, πληκτρολόγιο, συνδέσεις εισόδων/εξόδων και 
λογισµικό ανεξάρτητα από την ισχύ και την τάση τροφοδοσίας. Οι Μ.Σ. θα πρέπει να έχει 
σχεδιαστεί και να πληρούν τις προδιαγραφές για χρήση σε δηµόσια δίκτυα χαµηλής τάσης. 
Μ.Σ. που έχουν σχεδιαστεί µόνο για βιοµηχανικά ηλεκτρολογικά δίκτυα, δεν θα γίνονται 
αποδεκτοί.  

 

1.10.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

• Χειριστήριο Παραµετροποίησης και Ελέγχου. Συνήθως βρίσκεται στην πρόσοψη του 
Μ.Σ. ή στην πόρτα του πεδίου µέσα στο οποίο είναι εγκατεστηµένος  

• Ερµάριο (πεδίο) – Περίβληµα µέσα στο οποίο µπορεί να ενσωµατωθεί ο Μ.Σ. 

• Κινητήρας – Κοινός επαγωγικός κινητήρας (ΙΜ), ή κινητήρας µονίµων µαγνητών (PM), 
ή σύγχρονος κινητήρας σύνθετης µαγνητικής αντίστασης (SynRM), τυπικά µε κλάσεις 
ενεργειακής απόδοσης ΙΕ2, ΙΕ3 ή ΙΕ4 

• ∆ιακόπτης – Τυπικά MCCB ή Μικροαυτόµατος S200 B/C (MCB) 

• MCCB (Molded Case Circuit Breaker) – Αυτόµατος διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου 

• MCB (Miniature Circuit Breaker) – Μικροαυτόµατος διακόπτης 

• ULH drive (Ultra-Low Harmonics drive) – Μ.Σ. Εξαιρετικά Χαµηλών Αρµονικών, µε 
τυπικό THD(Ι) κάτω του 3% 
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• THD(Ι) – Total Harmonic Distortion – Συνολική Αρµονική Παραµόρφωση (ρεύµατος) 

 

1.10.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  

 

1.10.2.1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο κατασκευαστής των Μετατροπέων Συχνότητας (Μ.Σ.) θα πρέπει: 

• Να διαθέτει έγκυρη πιστοποίηση ISO 9001: 2015 και εφαρµοζόµενο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας µε αντίστοιχο έγκυρο πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης. 

• Να διαθέτει πιστοποίηση περιβαλλοντικής φροντίδας ISO 14001:2015 µε αντίστοιχο 
έγκυρο πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.  

• Να εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωπικού µε αντίστοιχο 
έγκυρο πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001 από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης.  

• Να διαθέτει σύστηµα διαχείρισης Λειτουργικής Ασφάλειας µε αντίστοιχο έγκυρο 
πιστοποιητικό IEC 61508-1 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.  

 

1.10.3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 

1.10.3.1 ΣΗΜΑΝΣΗ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

1.10.3.1.1 ΣΗΜΑΝΣΗ CE 

Οι Μ.Σ. θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις παρακάτω οδηγίες, που απαιτούνται για την 
σήµανση CE:  

• Οδηγία Χαµηλής Τάσης LVD 2014/35/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMC) 2014/30/EU του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Οδηγία Μηχανηµάτων 2006/42/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μια ∆ήλωση Συµµόρφωσης του κατασκευαστή που επιβεβαιώνει τη συµµόρφωση µε τις 
υποχρεωτικές οδηγίες, πρέπει να είναι διαθέσιµη και προσβάσιµη στο κοινό. Η ∆ήλωση 
Συµµόρφωσης µε την Οδηγία Μηχανηµάτων πρέπει να προσδιορίζει το πρόσωπο µε στοιχεία 
επικοινωνίας του, το οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο να συντηρεί τον τεχνικό φάκελο 
λειτουργιών ασφαλείας, για τον Μ.Σ. 

Ο Μ.Σ. θα πρέπει να φέρει την επωνυµία και την ταχυδροµική διεύθυνση του κατασκευαστή 
τυπωµένα επάνω στην ετικέτα, µε τον τύπο του Μ.Σ. και στην ετικέτα συσκευασίας, σύµφωνα 
µε την Οδηγία Χαµηλής Τάσης LVD 2014/35 / ΕΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα πρέπει να 
είναι καθαρά τυπωµένα και να µην µπορούν να αφαιρεθούν από το µετατροπέα. Μ.Σ. χωρίς 
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το όνοµα του κατασκευαστή και τα στοιχεία επικοινωνίας δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

 

1.10.3.1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΟΙ Μ.Σ. θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας RoHSII 2011/65/EU 
σχετικά µε τον Περιορισµό Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Εξοπλισµό 

ΟΙ Μ.Σ. θα πρέπει να ανακυκλώνονται εύκολα. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει στη 
διάθεση του κοινού τις οδηγίες ανακύκλωσης. Οι οδηγίες ανακύκλωσης θα πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες σύµφωνα µε την Οδηγία 2012/19/EU (WEEE) σχετικά µε Απόβλητα 
Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού  

 

1.10.3.1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

Οι Μ.Σ. θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
πρότυπο IEC/EN 61800-5-1:2007 (Συστήµατα µετάδοσης ισχύος ρυθµιζόµενης ταχύτητας – 
Μέρος 5-1: Απαιτήσεις ασφάλειας - Ηλεκτρικές, Θερµικές και Ενεργειακές). H δήλωση 
συµµόρφωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιµη και να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης. ∆ηλώσεις συµµόρφωσης του κατασκευαστή δεν είναι αποδεκτές.  

 

Το πρότυπο IEC/EN 61800-5-1:2007 καθορίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας (Ηλεκτρικές, 
Θερµικές και Ενεργειακές) για Συστήµατα µετάδοσης ισχύος ρυθµιζόµενης ταχύτητας και 
εποµένως υπερισχύει των γενικών προτύπων για τις απαιτήσεις ασφαλείας. 

 

Οι Μ.Σ. θα πρέπει επίσης να συµµορφώνονται µε το πρότυπο SEMI F47, της βιοµηχανίας 
ηµιαγωγικών στοιχείων  σχετικά µε πτώσεις τάσης. H δήλωση συµµόρφωσης θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµη και να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. 

 

1.10.3.1.4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ (EMC)  

Οι Μ.Σ θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα 
πρότυπα IEC/EN 61800-3:2004/Α1:2011 και EN 61800-3:2004/A1:2012 (Συστήµατα 
µετάδοσης ισχύος ρυθµιζόµενης ταχύτητας – Μέρος 3: Απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας και σχετικές  µέθοδοι δοκιµών). H δήλωση συµµόρφωσης θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµη και να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. ∆ηλώσεις συµµόρφωσης 
του κατασκευαστή δεν είναι αποδεκτές.  

To πρότυπο IEC/EN 61800-3 καθορίζει τις απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 
(EMC) και των σχετικών µεθόδων δοκιµών, για Συστήµατα µετάδοσης ισχύος ρυθµιζόµενης 
ταχύτητας, χαµηλής τάσης και εποµένως υπερισχύει γενικών προτύπων ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας (EMC) και δοκιµών ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. Τέτοια γενικά πρότυπα 
δεν έχουν εφαρµογή σε Συστήµατα Μετάδοσης Ισχύος (PDS), αφού δε θέτουν απαιτήσεις για 
το πλήρες σύστηµα. Αντίθετα, το πρότυπο IEC/EN 61800-3 θέτει απαιτήσεις σχετικά µε την 
ηλεκτροµαγνητική ανοσία και τις εκποµπές για την πλήρη εγκατάσταση κινητήρα, καλωδίου 
και Μ.Σ. 
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• Θα πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση των φίλτρων EMC χωρίς τη χρήση ειδικών 
εργαλείων, για την περίπτωση ηλεκτρικών συστηµάτων ΤΝ (γωνιακά γειωµένα 
συστήµατα) και ΙΤ (αγείωτα συστήµατα). 

• Οι Μ.Σ. θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την οδηγία EMC της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα 2014/30/ΕΕ, που αποτελεί προαπαιτούµενο για τη 
σήµανση CE 

• Όλοι οι Μ.Σ. προκειµένου να συµµορφώνονται µε το πρότυπο ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας (EMC) (EN 61800-3), θα πρέπει να διαθέτουν ενσωµατωµένα φίλτρα 
EMC/RFI στη βασική τους έκδοση (όχι ως πρόσθετα προαιρετικά εξαρτήµατα) ως 
ακολούθως:  

- Κατ’ ελάχιστον κατηγορία C2 (δηµόσια δίκτυα µε πολλούς καταναλωτές), για 
τους Μ.Σ. όλων των εκδόσεων µε ονοµαστικές ισχείς έως 250kW  

- Κατ’ ελάχιστον κατηγορία C3 (βιοµηχανικά ιδιωτικά δίκτυα), για τους Μ.Σ. όλων 
των εκδόσεων µε ονοµαστικές ισχείς άνω των 250kW  

 

• Η συµµόρφωση µε το πρότυπο EN 61800-3 τόσο για κατηγορία C2 όσο και για 
κατηγορία C3 θα πρέπει να πληρείται για µέγιστο µήκος καλωδίων (µεταξύ Μ.Σ. και 
κινητήρα) τουλάχιστον 100 µέτρα. 

• Οι Μ.Σ. πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε κατάλληλες διατάξεις για την ορθή γείωση των 
καλωδίων τροφοδοσίας, των καλωδίων του κινητήρα και των καλωδίων ελέγχου ώστε 
να εξασφαλίζεται η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC - κλωβός Faraday) χωρίς την 
ανάγκη χρήσης πρόσθετων εξαρτηµάτων  

 

1.10.3.1.5 ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ 

Οι Μ.Σ. πρέπει να συµµορφώνονται µε τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
πρότυπο IEC/EN 61000-3-12:2011 (Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) – Μέρος 3-12: 
Όρια – Όρια για τις αρµονικές ρεύµατος που παράγονται από εξοπλισµό, εγκατεστηµένο σε 
δηµόσια δίκτυα χαµηλής τάσης, µε ρεύµα εισόδου >16 A και ≤75 A ανά φάση. Σχετική 
δήλωση συµµόρφωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιµη από τον κατασκευαστή  

 

Μ.Σ. µε ρεύµα εισόδου ≤16 A που συνδέονται σε δηµόσια δίκτυα χαµηλής τάσης, δεν 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του IEC/EN 61000-3-12:2011, αλλά σε αυτό του IEC/EN 
61000-3-2:2018. Σχετική δήλωση συµµόρφωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιµη από τον 
κατασκευαστή 

 

Για Μ.Σ. µε ρεύµα εισόδου> 75 A ανά φάση, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
IEC/EN 61000-3-12:2011, ούτε κάποιου αλλού προτύπου, αφού δεν υπάρχει κανένα 
πρότυπο που να περιορίζει την απόδοση του Μ.Σ. σε ότι αφορά στις αρµονικές, αν το ρεύµα 
εισόδου αυτού είναι >75 A ανά φάση. Έτσι ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει εργαλεία 
προσοµοίωσης των αρµονικών τάσης και ρεύµατος που θα εκτιµούν τις αρµονικές στην 
είσοδο του Μ.Σ., κατά IEC Technical Report 61000-3-4.  

19DIAB000004247 2019-03-08



" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σελίδα 43 

 

Προκειµένου να επιτυγχάνεται ο περιορισµός των αρµονικών οι Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν 
ενσωµατωµένα στραγγαλιστικά πηνία AC ή DC που να ελαχιστοποιήσουν τη Συνολική 
Αρµονική Παραµόρφωση (THD). Ειδικά µέχρι την περιοχή ισχύος των 22kW είναι επιθυµητή 
στο ενδιάµεσο κύκλωµα DC, η χρήση στραγγαλιστικών πηνίων µεταβαλλόµενης επαγωγής 
για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων.  

 

1.10.3.1.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 

Εξοπλισµός επεξεργασίας καθαρών και ακαθάρτων υδάτων όπως αντλίες και συµπιεστές 
είναι µηχανήµατα σύµφωνα µε την Οδηγία Μηχανηµάτων 2006//42/EC του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποµένως οι Μ.Σ. θα πρέπει 
να διαθέτουν τη λειτουργία "SafeTorqueOff" (STO) που να εξασφαλίζουν επίπεδα ασφαλείας 
κατ’ ελάχιστο µέχρι  SIL 3, SILCL 3 και PL e.  

 

Οι Μ.Σ. θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα παρακάτω πρότυπα: 

• IEC 61508:2010; SIL 3 

• ISO 13849-1:2012; PL e 

• IEC 62061:2015; SILCL 3 

• IEC 61800-5-2:2016; SIL 3 

H δήλωση συµµόρφωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιµη και να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο 
φορέα πιστοποίησης. ∆ηλώσεις συµµόρφωσης του κατασκευαστή δεν είναι αποδεκτές. 

 

1.10.3.1.7 ΣΧΕΤΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ 

Οι Μ.Σ θα πρέπει να έχουν σήµανση CE µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί 
Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMC) κατά EN 61800-3:2004 + A1:2012 και την Οδηγία 
Χαµηλής Τάσης (European Low Voltage Directive) κατά EN 61800-5-1:2007, αλλά και την 
Οδηγία Μηχανηµάτων (European Machinery Directive 2006/42/EC 2nd Edition – June 2010), 
καθώς και την οδηγία RoHS (ROHS II Directive 2011/65/EU).  

Οι Μ.Σ. θα πρέπει επίσης να πληρούν τις προδιαγραφές της συγκεκριµένης κατηγορίας 
προϊόντων (Power Drive System) και να συµµορφώνονται µε τα παρακάτω πρότυπα: 

• IEC/EN 60529:1992 + A2: 2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP 
code)  

• IEC 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. 
Part 1: Principles, requirements and tests.   

• IEC/EN 61000-3-12:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - 
Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage 
systems with input current 

• IEC 61508:2010; SIL 3 

• EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 
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• ISO 13849-1:2012; PL e 

• IEC 62061:2005; SILCL 3 

• IEC 61800-5-2:2007, SIL 3 IEC/EN 61800-5-1:2007 Adjustable speed electrical power 
drive systems. Part 5-1: Safety requirements – electrical, thermal and energy  

• EN 60204-1:2006 + AC:2010 Safety of machinery. Electrical equipment of machines. 
Part 1: General requirements.  

• IEC 61508 ed 2:2010 

 

 

1.10.3.2 ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 

1.10.3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

• Ο βαθµός προστασίας των Μ.Σ. θα παραµένει αναλλοίωτος είτε το χειριστήριο ελέγχου 
είναι στην πρόσοψή τους είτε έχει αφαιρεθεί για εξωτερική τοποθέτηση στην πόρτα του 
πεδίου. 

• Οι Μ.Σ. θα µπορούν να τοποθετηθούν ο ένας πλάι στον άλλο χωρίς κενά διαστήµατα 
ανάµεσά τους ανεξάρτητα από τον βαθµό προστασίας (IP21, IP42, IP54 and IP55). 

• Ο βαθµός προστασίας του Μ.Σ. θα πρέπει να διατηρείται ακόµη και χωρίς το 
χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε η 
προστασία από τη σκόνη και το νερό (IP21, IP42, IP54 and IP55). 

 

1.10.3.2.2 Μ.Σ. ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Οι Μ.Σ. από 0,75-250KW θα είναι αναρτώµενοι σε επίτοιχη στήριξη ή στήριξη σε ικρίωµα ή 
στην πλάτη ηλεκτρικού πεδίου, ή τοποθέτηση σε πλαίσιο. 

• Οι αναρτώµενοι Μ.Σ. θα έχουν βαθµό προστασίας IP21 ή IP55 (κατ’ επιλογή) 
σύµφωνα µε IEC/EN 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013. 

• Για τη έκδοση µε βαθµό προστασίας IP55 θα πρέπει να είναι διαθέσιµη η επιλογή για 
γενικό διακόπτη φορτίου, ενσωµατωµένο επάνω στο Μ.Σ. για ισχείς έως 55kW. 

• Αναρτώµενοι Μ.Σ. µε βαθµό προστασίας ΙΡ20 δεν θα είναι αποδεκτοί καθώς για την 
προστασία από σταγόνες και τυχαία επαφή δακτύλων µε ηλεκτρικά µέρη απαιτούνται 
πρόσθετα καλύµµατα. 

• Οι αναρτώµενοι Μ.Σ. θα έχουν δυνατότητα οριζόντιας τοποθέτησης χωρίς υποβάθµιση 
ισχύος.  

• Ανεξάρτητα βαθµού προστασίας IP21 ή IP55 οι αναρτώµενοι Μ.Σ. θα έχουν 
πανοµοιότυπες καµπύλες ρεύµατος εξόδου σε όλη την κλίµακα θερµοκρασιών 
λειτουργίας.  

• Η λειτουργία των Μ.Σ. θα πρέπει να είναι συνεχής και χωρίς διαταραχές σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος -15°C έως 50°C. Συνθήκες παγετού δεν επιτρέπονται. 
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• Η εγκατάσταση των Μ.Σ. σε εξωτερικούς χώρους µπορεί να επιτραπεί, αν ο 
κατασκευαστής  παρέχει πρόσθετες οδηγίες εγκατάστασης του Μ.Σ. σε εξωτερικούς 
χώρους, οι οποίες να απαιτούν µόνο πρόσθετο σκίαστρο και προστασία από τη 
βροχή. 

• Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης των Μ.Σ. ανεξάρτητα από τον 
βαθµό προστασίας, µε κατάλληλες φλάντζες στην πλάτη ηλεκτρικού πίνακα µε τον 

τοµέα ψύξης (ψήκτρες) εκτός του πίνακα ή του πεδίου για αποτελεσµατικότερη 
απαγωγή της θερµότητας όταν οι συνθήκες το απαιτούν. 

 

 

1.10.3.2.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η µεταφορά και αποθήκευση των Μ.Σ πρέπει να επιτρέπεται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος 
από -40°C έως 70°C. 

Οι Μ.Σ. αναρτώµενης τοποθέτησης θα πρέπει να είναι ικανοί να λειτουργούν συνεχώς και 
χωρίς υποβάθµιση ισχύος σε θερµοκρασία περιβάλλοντος -15°C έως 40°C. Συνθήκες 
παγετού δεν επιτρέπονται. Ανεξάρτητα βαθµού προστασίας IP21 ή IP55 οι αναρτώµενοι Μ.Σ. 
θα έχουν πανοµοιότυπες καµπύλες ρεύµατος εξόδου σε όλη την κλίµακα θερµοκρασιών 
λειτουργίας χωρίς καµία υποβάθµιση ισχύος για τους Μ.Σ. ΙΡ55 σε σχέση µε τους Μ.Σ. ΙΡ21. 

Οι Μ.Σ. εντός πεδίου εργοστασιακής κατασκευής θα πρέπει να είναι ικανοί να λειτουργούν 
συνεχώς και χωρίς υποβάθµιση ισχύος σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 0°C έως 40°C. 
Συνθήκες παγετού δεν επιτρέπονται. Ανεξάρτητα βαθµού προστασίας IP21 ή ΙΡ42 ή IP54 οι 
αναρτώµενοι Μ.Σ. θα έχουν πανοµοιότυπες καµπύλες ρεύµατος εξόδου σε όλη την κλίµακα 
θερµοκρασιών λειτουργίας χωρίς καµία υποβάθµιση ισχύος για τους Μ.Σ. ΙΡ54 ή ΙΡ42 σε 
σχέση µε τους Μ.Σ. ΙΡ21. 

Τα ονοµαστικά µεγέθη σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιµα χωρίς 
υποβάθµιση ισχύος για θερµοκρασία έως 40°C. Για θερµοκρασία από 40°C έως 50°C για 
τοτς Μ.Σ. αναρτώµενης τοποθέτησης ή έως 55°C για τους αρθρωτούς Μ.Σ. τα ονοµαστικά 
µεγέθη µπορούν να είναι διαθέσιµα µε υποβάθµιση ισχύος ισχύος 1% για κάθε βαθµό 
Κελσίου πάνω από τους 40 °C. 

Οι Μ.Σ.  θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για ασφαλή λειτουργία σε υψόµετρο µέχρι 4000m, σε 
ηλεκτρικά συστήµατα ΤΝ µε γείωση ουδετέρου και σε υψόµετρο µέχρι 2000m, σε ηλεκτρικά 
συστήµατα ΤΝ (γωνιακά γειωµένα συστήµατα) και ΙΤ (αγείωτα συστήµατα). Τα ονοµαστικά 
µεγέθη θα πρέπει να είναι διαθέσιµα χωρίς υποβάθµιση ισχύος για υψόµετρο τουλάχιστον 
έως 1000m πάνω από τη στάθµη της θάλασσας. Η υποβάθµιση ισχύος άνω των 1000 
µέτρων πρέπει να είναι µικρότερη από 1% ανά 100m. 

Οι Μ.Σ.  θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για ασφαλή λειτουργία σε συνθήκες σχετικής υγρασίας 
5% έως 95% (χωρίς συµπυκνώµατα)  

Οι Μ.Σ. αναρτώµενης τοποθέτησης πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένοι ώστε να 
λειτουργούν σε περιβάλλον µε δονήσεις και κραδασµούς. Οι επιτρεπτές δονήσεις θα πρέπει 
να είναι σύµφωνες µε το πρότυπο IEC 60068-2, δηλαδή max 1mm (5 έως 13.2 Hz) και max 
7m/s2 (13.2 έως 100 Hz) ηµιτονοειδές 
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Οι Μ.Σ. εντός πεδίου εργοστασιακής κατασκευής πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένοι 
ώστε να λειτουργούν σε περιβάλλον µε δονήσεις και κραδασµούς. Οι επιτρεπτές δονήσεις θα 
πρέπει να είναι σύµφωνες µε το πρότυπο IEC/EN 60721-3-3:2002 από 10�57 Hz: max. 
0.075mm εύρος 57�150Hz  

Oι Μ.Σ. πρέπει να διαθέτουν επιβερνικωµένες κάρτες στη βασική τους έκδοση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους ακόµα και σε επιβαρυµένα περιβάλλοντα.  
Σχετική δήλωση  θα πρέπει να είναι διαθέσιµη από τον κατασκευαστή.  

Τα επιτρεπτά επίπεδα µόλυνσης πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 60721-3-1, 
IEC 60721-3-2 και IEC 60721-3-3 για χηµικά αέρια class 3C2 και στερεά σωµατίδια 3S2. Τα 
επιτρεπτά όρια επιπέδων µόλυνσης θα πρέπει να ισχύουν για τον Μ.Σ. συνολικά και δεν 
επιτρέπεται να δίνονται επιτρεπτά όρια επιπέδων µόλυνσης µόνο για τα τµήµατα του 
προϊόντος, όπως ηλεκτρονικές πλακέτες. Για τους Μ.Σ. αναρτώµενης τοποθέτησης µε βαθµό 
προστασίας ΙΡ55 θα είναι διαθέσιµη επιλογή 3C3 για τα τυπωµένα κυκλώµατα προκειµένου 
να επεκτείνεται η διάρκεια ζωής. 

Μια δήλωση του κατασκευαστή σχετικά µε το ρεύµα εξόδου του Μ.Σ. σε διαφορετικές 
θερµοκρασίες περιβάλλοντος (40°C, 45°C και 50°C) για συνεχή 24ωρη  λειτουργία, θα πρέπει 
να διατίθεται εγγράφως.  

Οι Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα προθέρµανσης του κινητήρα, ώστε να 
αποφεύγεται η δηµιουργία συµπυκνωµάτων που οδηγεί σε διάβρωση αυτού 

Oι Μ.Σ. πρέπει να διαθέτουν επιβερνικωµένες κάρτες στη βασική τους έκδοση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους ακόµα και σε επιβαρυµένα περιβάλλοντα.  
Σχετική δήλωση  θα πρέπει να είναι διαθέσιµη από τον κατασκευαστή.  

 

1.10.3.3 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟ  

• Οι Μ.Σ.  θα είναι κατάλληλοι για 3-φασικό δίκτυο, 380Vac έως 480Vac, +10%...-15% 
(0.75kW έως 250kW).  

• Οι Μ.Σ.  θα είναι κατάλληλοι για γειωµένα και γωνιακά γειωµένα δίκτυα (ΤΝ) και 
αγείωτα  δίκτυα (ΙΤ) χωρίς πρόσθετα εξαρτήµατα ή µετατροπές. 

• Οι Μ.Σ. θα λειτουργούν σε συχνότητα δικτύου από 47Hz έως 63Hz. Τα ονοµαστικά 
στοιχεία ισχύος θα ικανοποιούνται πλήρως σε όλο το επιτρεπόµενο εύρος 
συχνοτήτων. 

• Ασυµµετρία φάσεων θα επιτρέπεται εως +/- 3% της ονοµαστικής τάσης εισόδου (φάση 
προς φάση). Οι ονοµαστικές τιµές ισχύος θα πρέπει να πληρούνται εφόσον η 
ασυµµετρία είναι εντός αυτών των ορίων. 

• Ο θεµελιώδης συντελεστής ισχύος θα είναι κατ’ ελάχιστο 0,98 στο ονοµαστικό φορτίο. 

• Βαθµός απόδοσης: 98%  

 

1.10.3.4 ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1.10.3.4.1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ∆ΙΚΤΥΟ ΧΤ  
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Οι Μ.Σ. : 

• Θα είναι ικανοί να λειτουργούν και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αστικού ηλεκτρικού 
δικτύου διανοµής χαµηλής τάσης. Μ.Σ. σχεδιασµένοι µόνο για βιοµηχανικά ηλεκτρικά 
δίκτυα δεν είναι αποδεκτοί. 

• Θα πρέπει να εναρµονίζονται µε το βιοµηχανικό πρότυπο ηµιαγωγών SEMI F47 που 
αναφέρεται σε ανοσία από βυθίσεις και διαταραχές τάσης. Η υιοθέτηση του προτύπου 
θα πρέπει να αποδεικνύεται µε έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή. 

• Θα πρέπει να καλύπτονται µε προστασία από µικροαυτόµατους διακόπτες (MCB) 
βάσει πίνακα του κατασκευαστή µέχρι την ισχύ των 55KW και αυτόµατους διακόπτες 
ισχύος (MCCB) από 75-250KW. 

• Το επιτρεπόµενο ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης, κατά το πρότυπο IEC 61439-1, 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65kA µε τη χρήση των κατάλληλων µικροαυτοµάτων 
(MCB) ή αυτοµάτων διακοπτών ισχύος (MCCB) ή  ασφαλειών. 

• Θα πρέπει να είναι ικανοί να επανεκκινούν αυτόµατα µετά από υπερένταση, υπέρταση, 
υπόταση, εξωτερική πηγή σφάλµατος. Ο αριθµός των αποπειρών εκκίνησης, ο χρόνος 
καθυστέρησης µεταξύ αυτών και ο συνολικός χρόνος θα πρέπει να είναι 
προγραµµατιζόµενος. 

 

1.10.3.4.2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ - EMC 

• Οι Μ.Σ. θα πρέπει να έχουν ενσωµατωµένα φίλτρα EMC/RFI στον στάνταρ εξοπλισµό 
τους τα οποία θα έχουν δυνατότητα αποσύνδεσης χωρίς ειδικά εργαλεία για αγείωτα 
δίκτυα (ΙΤ) και γωνιακά γειωµένα δίκτυα (ΤΝ). 

• Οι Μ.Σ. θα πρέπει να εναρµονίζονται µε την Ευρωπαϊκή οδηγία EMC 2014/30/EU, που 
αποτελεί προϋπόθεση για σήµανση CE. 

• Οι Μ.Σ. µέγιστης ισχύος 250kW θα πρέπει να είναι ηλεκτροµαγνητικά  συµβατοί µε  τις 
προδιαγραφές εκποµπών της κατηγορίας C2 του προτύπου ΕΝ 61800-3 (αστικό 
ηλεκτρικό δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης). Ειδικότερα :  

o Έως 55kW µε µέγιστο µήκος καλωδίου σύνδεσης κινητήρα 100µ  

o Από 75 έως 250kW µε µέγιστο µήκος καλωδίου σύνδεσης κινητήρα 150µ 

 

• Οι Μ.Σ. ισχύος πάνω από 250kW θα πρέπει να είναι ηλεκτροµαγνητικά  συµβατοί µε  
τις προδιαγραφές εκποµπών της κατηγορίας C3 του προτύπου ΕΝ 61800-3 
(βιοµηχανικό ηλεκτρικό δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης) µε µέγιστο µήκος καλωδίου 
σύνδεσης κινητήρα 150µ. 

• Θα πρέπει να διατίθεται προαιρετικά εσωτερικό φίλτρο για συµβατότητα µε τις 
προδιαγραφές κατευθυνόµενων εκποµπών της κατηγορίας C1 του προτύπου ΕΝ 
61800-3 µε µέγιστο µήκος καλωδίου σύνδεσης κινητήρα 150µ. 

 

1.10.3.4.3 ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ 
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• Οι Μ.Σ. θα πρέπει υποχρεωτικά να συµµορφώνονται µε το πρότυπο ορίων παραγωγής 
αρµονικών ρευµάτων συσκευών συνδεδεµένων σε δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας  
(IEC/EN 61000-3-12:2007: Limits for harmonic currents produced by equipment 
connected to public low voltage systems). 

• Οι Μ.Σ. θα πρέπει να έχουν ενσωµατωµένα πηνία AC ή DC για τον περιορισµό της 
συνολικής αρµονικής παραµόρφωσης (Total Harmonic Distortion - THD).  

• Ο κατασκευαστής των Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει εργαλείο υπολογισµού αρµονικών 
ρεύµατος και τάσης στην είσοδο των Μ.Σ. 

 

1.10.3.4.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Οι Μ.Σ.: 

• Θα πρέπει να µπορούν να λειτουργήσουν µε µέγιστο µήκος καλωδίου σύνδεσης του 
κινητήρα 300µ. χωρίς πρόσθετα πηνία εξόδου. 

• Θα πρέπει να µπορούν να ελέγξουν τυπικούς επαγωγικούς κινητήρες χαµηλής τάσης 
εναλλασσόµενου ρεύµατος (IEC AC induction motors), σύγχρονους κινητήρες µαγνητικής 
αντίστασης ΙΕ4 (SynRM) και κινητήρες µόνιµης µαγνήτισης (PM).  Για την λειτουργία θα 
πρέπει να είναι αρκετά τα ονοµαστικά στοιχεία που αναφέρονται στην ταµπέλα του 
κινητήρα χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία. 

• Θα υποστηρίζουν κλασικό βαθµιδωτό έλεγχο Τάση/Συχνότητα (V/F) και ανυσµατικό 
έλεγχο (Vector) µε ανεξάρτητα σετ παραµέτρων και ελέγχου του κινητήρα για κάθε 
µέθοδο.  

• Θα πρέπει να είναι ικανοί να οδηγήσουν παράλληλα πολλούς, ίσου µεγέθους, 
επαγωγικούς κινητήρες. Το συνολικό επιτρεπόµενο µήκος καλωδίων κινητήρων θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 100m  

• Θα πρέπει να µπορούν να διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε το συνεχές ρεύµα εξόδου 
κανονικής λειτουργίας, που να επιτρέπει υπερφόρτιση έως 110% (ήπια κατάσταση 
υπερφόρτισης) για 1 λεπτό κάθε 10 λεπτά.  Η ικανότητα υπερφόρτωσης θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή και όχι µόνο κατά την εκκίνηση 

• Θα πρέπει να είναι ικανοί να ανιχνεύουν την απώλεια φορτίου (σπασµένος ιµάντας / 
σπασµένο κόπλερ / ξηρά λειτουργία) και να σηµατοδοτεί την κατάσταση της απώλειας της 
φορτίου. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να µπορεί να προγραµµατιστούν ώστε να 
σηµατοδοτούν αυτή την κατάσταση µέσω της εµφάνισης µιας προειδοποίησης στο 
χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου, ή µέσω της ενεργοποίησης µιας εξόδου ρελέ 
και/ή µέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας 

• Οι έξοδοι ρελέ θα πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα προγραµµατιζόµενης χρονικής 
καθυστέρησης που να επιτρέπει την επιτάχυνση του Μ.Σ. από µηδενική ταχύτητα, χωρίς 
να σηµατοδοτείται µια ψευδής κατάσταση υπερφόρτισης, υποφόρτισης ή απώλειας 
φορτίου. Οι καµπύλες υπερφόρτισης και υποφόρτισης θα πρέπει να είναι 
προγραµµατιζόµενες από τον χρήστη. 

• Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού µέσω της ενσωµατωµένης 
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λειτουργίας "Safe Torque Off" (STO, EN 61800-5-2) που καθιστά τον κινητήρα µηχανικά 
ασφαλή. 

• Θα διαθέτουν λειτουργία βελτιστοποίησης της µαγνητικής ροής του κινητήρα η οποία 
αυτόµατα µειώνει την εφαρµοζόµενη τάση στον κινητήρα µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
την κατανάλωση ενέργειας έως και 10% ενώ επιπλέον µειώνει και τα επίπεδα ακουστικού 
θορύβου που παράγει οι κινητήρα κατά την λειτουργία του. 

• Θα πρέπει να είναι ικανοί να ξεκινήσουν ένα ακινητοποιηµένο φορτίο (δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα) µέχρι την πλήρη ταχύτητα, αλλά και να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν 
ένα κινούµενο φορτίο σε µια επιθυµητή τιµή στροφών (λειτουργία flying start) χωρίς 
ενεργοποίηση των ασφαλιστικών διατάξεων και χωρίς βλάβες εξαρτηµάτων, µε όλους 
τους υποστηριζόµενους τύπους κινητήρων (κοινούς επαγωγικούς κινητήρες, κινητήρες 
µόνιµης µαγνήτισης και σύγχρονους κινητήρες σύνθετης µαγνητικής αντίστασης). 

• Θα πρέπει να µπορούν να επανεκκινήσουν µετά από απώλεια ισχύος, χωρίς να απαιτείται  
νέα εντολή εκκίνησης. Αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να είναι διαθέσιµο ανεξάρτητα 
από την πηγή ελέγχου (χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου, είσοδοι και έξοδοι 
(Ι/Ο) ή πρωτόκολλο επικοινωνίας.  

• Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από υπερένταση, 
υπέρταση, πτώση τάσης ή απώλεια σήµατος εισόδου. Ο αριθµός των προσπαθειών 
επανεκκίνησης, ο χρόνος δοκιµής και ο χρόνος µεταξύ των προσπαθειών,  θα πρέπει να 
είναι προγραµµατιζόµενοι. 

• Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης µαγνητικής ροής ώστε να µετατρέπεται η 
επιπλέον κινητική ενέργεια σε θερµότητα, όποτε απαιτείται πέδηση του κινητήρα. Θα 
πρέπει να είναι δυνατή η χρήση αυτού του χαρακτηριστικού πέδησης για την επιβράδυνση 
του κινητήρα από τη µία ταχύτητα σε άλλη και όχι µόνο για το σταµάτηµα του κινητήρα. Ο 
Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένη µονάδα πέδησης (braking chopper) για ισχύ 
τουλάχιστον έως και 22kW, ενώ για µεγαλύτερες ισχείς θα πρέπει να υποστηρίζει τη 
λειτουργία πέδησης, µε τη χρήση εξωτερικής µονάδας. 

• Σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν 
χρησιµοποιώντας την κινητική ενέργεια του κινητήρα, για όσο χρονικό διάστηµα ο 
κινητήρας περιστρέφεται και παράγει ενέργεια (λειτουργία Power Loss Ride-Through) 

• Θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα αυτόµατου ελέγχου της φέρουσας συχνότητας των 
ηµιαγωγικών στοιχείων. Χάρη στη δυνατότητα αυτή η φέρουσα συχνότητα µειώνεται όταν 
αυξάνεται η πραγµατική θερµοκρασία του Μ.Σ., επιτυγχάνοντας τη µέγιστη δυνατή 
φέρουσα συχνότητα σε κάθε περίπτωση (και όχι µόνο σε χαµηλές θερµοκρασίες) χωρίς 
την ταυτόχρονη υποβάθµιση ισχύος των Μ.Σ.. Πρέπει να είναι δυνατή η ρύθµιση 
ελάχιστης φέρουσας συχνότητας και φέρουσας συχνότητας αναφοράς 

• Θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία εξοµάλυνσης του θορύβου, η οποία θα διανέµει τον 
ακουστικό θόρυβο του κινητήρα σε ένα εύρος συχνοτήτων αντί για µία µόνο τονική 
συχνότητα, ώστε να µειώνεται η ένταση του θορύβου. 

• Θα πρέπει να διαθέτουν τρία προγραµµατιζόµενα εύρη συχνοτήτων ή ταχυτήτων 
αποκλεισµού ώστε να αποφεύγεται η λειτουργία του φορτίου σε ανεπιθύµητες συχνότητες 
ή/και ταχύτητες όπου µπορεί να υπάρξουν φαινόµενα συντονισµού και κραδασµών.  
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1.10.3.4.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Μ.Σ. 

• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει ανεµιστήρες ψύξης σχεδιασµένους για εύκολη 
αντικατάσταση, χωρίς να απαιτείται αφαίρεσή του από τον τοίχο ή την πλάτη του 
ερµαρίου, ούτε αφαίρεση ηλεκτρονικών καρτών. 

• Η ταχύτητα των κύριων ανεµιστήρων ψύξης για τα ηλεκτρονικά ισχύος, θα πρέπει να είναι 
αυξοµειώνεται, ανάλογα µε τις ανάγκες ψύξης, ώστε να εξασφαλίζεται η επέκταση του 
χρόνου ζωής, τόσο του ανεµιστήρα όσο και των ρουλεµάν. 

• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να καταγράφει τους ακόλουθους χρόνους για λόγους συντήρησης  

o Χρόνος ενεργοποίησης (VSD on-time) 

o Χρόνος λειτουργίας (VSD run-time) 

o Χρόνος ενεργοποίησης ανεµιστήρα (cooling fan on-time) 

• Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των ανεµιστήρων θα δίνεται στα 6 χρόνια 

 

1.10.3.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Μ.Σ. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 

1.10.3.5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

• Οι ακροδέκτες όλων των εισόδων/εξόδων (Ι/Ο) της κλεµοσειράς ελέγχου θα πρέπει να 
φέρουν χρωµατική κωδικοποίηση 

• Η κατάσταση όλων των εισόδων/εξόδων (Ι/Ο) θα πρέπει να είναι προσβάσιµη (για 
επιτήρηση και έλεγχο) από τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (pass-through I/O) 

• Θα πρέπει να είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατάστασης των εισόδων/εξόδων (Ι/Ο) 
από το χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου 

• Θα πρέπει να είναι δυνατή η διεξαγωγή δοκιµής των εισόδων/εξόδων (Ι/Ο) από το 
χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου µε προσοµοίωση λειτουργίας χωρίς την 
απαίτηση σύνδεσης ηλεκτρικών σηµάτων. 

• Οι Μ.Σ. θα πρέπει να ελέγχουν όρια θερµοκρασίας, ροής, πίεσης κλπ µε χρήση ψηφιακών 
ή αναλογικών εξόδων. 

 

1.10.3.5.2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΙ/ΕΞΟ∆ΟΙ 

• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) προγραµµατιζόµενες αναλογικές 
εισόδους. Και οι δύο είσοδοι πρέπει να δέχονται σήµατα τάσης (0-10 VDC) ή ρεύµατος 
(0/4-20mA). Η επιλογή του τύπου σήµατος (τάση ή ρεύµα) θα πρέπει να γίνεται 
ανεξάρτητα για κάθε είσοδο µε αλλαγή παραµέτρων µέσω του χειριστηρίου 
παραµετροποίησης και ελέγχου. ∆εν επιτρέπονται µικροδιακόπτες ή jumpers που εύκολα 
αστοχούν και είναι ευαίσθητοι σε βλάβες 

• Οι αναλογικές είσοδοι θα πρέπει να είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενες για χρήση ως 
αναφορά ταχύτητας, αναφορά συχνότητας, επιτήρηση πίεσης, επιθυµητό σηµείο 
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λειτουργίας (setpoint) για έλεγχο PID ή σήµα ανάδρασης (feedback) και άλλα δεδοµένα 

• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) αναλογικές εξόδους, ρεύµατος (0/4-
20mA). Τουλάχιστον µία θα πρέπει να είναι προγραµµατιζόµενη και για τάση (0-10 VDC) 

• Οι έξοδοι θα πρέπει να µπορούν να προγραµµατιστούν έτσι ώστε να δίνουν ένα σήµα 
εξόδου ανάλογο µε τη συχνότητα, την ταχύτητα του κινητήρα, την τάση εξόδου, το ρεύµα 
εξόδου, τη ροπή ή την ισχύ του κινητήρα, την τάση DC bus, την ενεργή τιµή αναφοράς και 
άλλα δεδοµένα 

• Τόσο οι είσοδοι όσο και οι έξοδοι δε θα πρέπει να παρουσιάζουν ανακρίβεια µεγαλύτερη 
από 1% της πλήρους κλίµακας σε λειτουργία ρεύµατος είτε σε λειτουργία τάσης 

• Εάν χαθεί το σήµα αναφοράς εισόδου ο Μ.Σ. θα πρέπει να δίνει στο χρήστη όλες τις 
ακόλουθες επιλογές: 

o ∆ιακοπή και εµφάνιση σφάλµατος 

o Οδήγηση του κινητήρα σε µια προγραµµατιζόµενη προκαθορισµένη ταχύτητα και 
εµφάνιση προειδοποίησης  

o ∆ιατήρηση της ταχύτητας µε βάση την τελευταία σωστή τιµή αναφοράς και 
εµφάνιση προειδοποίησης. Οι ενδείξεις σφάλµατος ή προειδοποίησης θα πρέπει να 
είναι δυνατό να προγραµµατιστούν για να σηµατοδοτήσουν αυτή την κατάσταση 
µέσω της εµφάνισης µιας ένδειξης στην οθόνη παραµετροποίησης και ελέγχου ή 
µέσω της ενεργοποίησης µιας εξόδου ρελέ και/ή µέσω του σειριακού πρωτοκόλλου 
επικοινωνίας. 

 

1.10.3.5.3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΙ/ΕΞΟ∆ΟΙ 

• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έξι (6) προγραµµατιζόµενες ψηφιακές εισόδους 
(24VAC, 12�24VDC, PNP ή NPN) που θα πρέπει να µπορούν να προγραµµατιστούν για 
να ενέργεια στην ενεργοποίηση ή στην απενεργοποίηση. Οι είσοδοι αυτές πρέπει να 
παρέχουν ευελιξία στη διασύνδεση µε άλλες συσκευές της εγκατάστασης, τυπικά 
προγραµµατισµένες ως εξής: 

o Μία τουλάχιστον είσοδος θα πρέπει να είναι διαµορφωµένη για απευθείας σύνδεση 
αισθητήρων PTC  

o Μία τουλάχιστον είσοδος θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει σήµα παλµών 
συχνότητας έως 16kHz 

o Μία τουλάχιστον είσοδος θα πρέπει να είναι διαµορφωµένη για µανδάλωση 
ασφαλείας από αντίστοιχο αισθητήριο π.χ. πιεζοστάτης ασφαλείας.  

• Θα πρέπει να διατίθεται η δυνατότητα προγραµµατισµού 4 τουλάχιστον  ψηφιακών 
είσοδων µανδάλωσης. Όταν οποιαδήποτε από τις εισόδους µανδάλωσης δεν είναι 
ενεργοποιηµένη, ο αντίστοιχος ελεγχόµενος βοηθητικός κινητήρας θα πρέπει να πάρει 
εντολή για να σταµατήσει, η βαλβίδα  θα πρέπει να κλείσει και στο χειριστήριο 
παραµετροποίησης και ελέγχου να εµφανιστεί ένα µήνυµα συναγερµού. Η ένδειξη αυτής 
της κατάστασης θα πρέπει επίσης να µεταδοθεί µέσω του διαύλου σειριακής επικοινωνίας. 

• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) προγραµµατιζόµενες ψηφιακές 
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εξόδους τύπου ρελέ (επαφές µεταγωγικές Form-C, ικανές να οδηγήσουν συσκευές, όπως 
dampers), µε ονοµαστική τάση τουλάχιστον 250VAC και ρεύµα  2Α (RMS). Έξοδοι 
τρανζίστορ στην βασική διαµόρφωση του Μ.Σ. δεν είναι αποδεκτές. 

• Οι έξοδοι ρελέ θα πρέπει να περιλαµβάνουν προγραµµατιζόµενους χρόνους 
καθυστέρησης κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (on και off delay) και 
ρυθµιζόµενη υστέρηση. Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για τις τρεις εξόδους ρελέ θα πρέπει 
να είναι Ετοιµότητα, Λειτουργία & Έλλειψη σφάλµατος. 

 

1.10.3.5.4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΩΝ/ΕΞΟ∆ΩΝ 

Οι ακόλουθες δυνατότητες για τις εισόδους/εξόδους θα πρέπει να είναι διαθέσιµες 
τουλάχιστον ως προαιρετικά εξαρτήµατα:  

• Μια κάρτα µε δύο επιπλέον έξοδους ρελέ και µία έξοδος τρανζίστορ (µε δυνατότητα να 
προγραµµατιστεί και ως έξοδος συχνότητας έως 16kHz) 

• Μια κάρτα κατάλληλη για τη σύνδεση έως και 6 αισθητήρων PTC, µε δυνατότητα 
ενεργοποίησης του κυκλώµατος STO του Μ.Σ. 

• Μια κάρτα πιστοποιηµένη κατά ATEX (EU directive 2014/34/EU ) certified Ex II (2) GD, 
κατάλληλη για τη σύνδεση έως και 6 αισθητήρων PTC, µε δυνατότητα ενεργοποίησης 
του κυκλώµατος STO του Μ.Σ. 

• Μια κάρτα µε επιπλέον 6 ψηφιακές εισόδους οι οποίες θα µπορούν να λειτουργούν µε 
σήµατα τάσης 115VAC ή 230VAC 

 

1.10.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μ.Σ. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΡΗΣΤΗ 

 

1.10.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

• Καταγραφέας σφαλµάτων θα πρέπει να καταγράφει διαφορετικά συµβάντα µε την 
πραγµατική ηµεροµηνία και ώρα. 

• Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης ή αλλαγής των παραµέτρων του Μ.Σ. µέσω 
ανεξάρτητης συσκευής ακόµα και αν αυτός ή η κάρτα ελέγχου δεν τροφοδοτείται µε τάση 
(εν ψυχρώ ρύθµιση) 

• Θα πρέπει να υπάρχουν ενσωµατωµένοι µετρητές για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης 
ενέργειας, τον υπολογισµό εξοικονόµησης χρηµάτων και την µείωση CO2 που 
επιτυγχάνονται µε τον Μ.Σ. 

• Θα πρέπει να µπορούν να οριστούν επτά (7) ανεξάρτητα προγραµµατιζόµενες 
προκαθορισµένες ταχύτητες λειτουργίας του κινητήρα 

• Θα πρέπει να µπορούν να οριστούν δύο ανεξάρτητα ρυθµιζόµενες ράµπες επιτάχυνσης 
και επιβράδυνσης διάρκειας 1sec έως 1800sec. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η 
δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης της εκκίνησης, ώστε να εκπληρωθούν όλες οι 
προαπαιτούµενες συνθήκες, πριν από την επιτάχυνση του Μ.Σ. 

19DIAB000004247 2019-03-08



" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σελίδα 53 

• Οι τιµές λειτουργίας θα πρέπει να µπορούν να εµφανίζονται στην οθόνη σε µονάδες που 
έχουν επιλεχθεί από το χρήστη. Επιπλέον οι µονάδες θα πρέπει να µπορούν να 
διαµορφώνονται ελεύθερα από το χρήστη. Τουλάχιστον τρεις τιµές λειτουργίας από την 
παρακάτω λίστα θα πρέπει να µπορούν να εµφανίζονται ανά πάσα στιγµή στην αρχική 
οθόνη του χειριστηρίου: 

o Συχνότητα εξόδου 

o Ταχύτητα κινητήρα (RPM, %, ή µονάδες που καθορίζει ο χρήστης) 

o Ρεύµα κινητήρα 

o Υπολογιζόµενη ροπή κινητήρα 

o Υπολογιζόµενη ισχύς κινητήρα (kW) 

o Τάση DC bus  

o Τάση εξόδου  

o Ωριαία Συνολική Ενέργεια 

o Ηµερήσια Συνολική Ενέργεια  

o Συνολική Ενέργεια Τελευταίας Ηµέρας  

o Μηνιαία Συνολική Ενέργεια  

o Συνολική Ενέργεια Τελευταίου Μήνα 

• Η λίστα τροποποιηµένων παραµέτρων θα πρέπει να είναι διαθέσιµη για να γίνονται 
διευκολύνεται  η θέση σε λειτουργία και η αντιµετώπιση προβληµάτων. 

• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να περιλαµβάνει προστασία κωδικού πρόσβασης για την αποφυγή µη 
εξουσιοδοτηµένων αλλαγών παραµέτρων. Ο κωδικός πρόσβασης και το επίπεδο 
προστασίας θα πρέπει να είναι δυνατόν να οριστούν από το χρήστη. 

• Ο Μ.Σ. θα έχει δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την τιµή κάθε παραµέτρου ως είσοδο για 
άλλη παράµετρο. 

 

1.10.4.2 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

• Ένα ρολόι και ηµερολόγιο πραγµατικού χρόνου, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στη βασική 
έκδοση του Μ.Σ. για την παροχή πραγµατικών πληροφοριών ηµεροµηνίας και ώρας στο 
ιστορικό συµβάντων βλαβών. Το ρολόι πραγµατικού χρόνου θα πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 10 χρόνια εφεδρεία, ενώ η µπαταρία θα πρέπει να µπορεί να αντικαθίσταται 
εύκολα χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβληµα του Μ.Σ. 

• Το ρολόι πραγµατικού χρόνου θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιείται για χρονικές 
λειτουργίες, που θα επιτρέπουν τον έλεγχο του µ.σ. και των λειτουργιών του µε βάση την 
ώρα της ηµέρας, της ηµέρας της εβδοµάδας, των εποχών του έτους, των ηµεροµηνιών και 
περιόδων διακοπών, αλλά και ειδικών περιόδων εργασίας και εργάσιµων ηµερών. Θα 
πρέπει ωστόσο να υπάρχει η δυνατότητα µέσω µιας λειτουργίας (boost) να επιτρέπεται η 
εκκίνηση του Μ.Σ. και/ή των λειτουργιών του παρακάµπτοντας τις παραπάνω χρονικές 
ρυθµίσεις  

• Χρονικές λειτουργίες θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν, για την εκκίνηση και τη διακοπή 
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του Μ.Σ., για την επιλογή της αναφοράς ταχύτητας, για την επιλογή της επιθυµητής τιµής 
του ελεγκτή PID, για τον έλεγχο των εξόδων ρελέ, για την επιλογή του τρόπου ελέγχου, για 
να δοθεί στο Μ.Σ. ένα σήµα ενεργοποίησης ή µανδάλωσης κλπ. 

 

1.10.4.3 ΕΛΕΓΧΟΣ PID 

• Έξι (6) ελεγκτές PID (δύο «εσωτερικοί» για έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα και 
τέσσερεις «εξωτερικοί» για έλεγχο εξωτερικών µεγεθών) θα πρέπει να είναι διαθέσιµοι στη 
βασική έκδοση του Μ.Σ., επιτρέποντας τη σύνδεση σηµάτων πίεσης ή ροής, 
χρησιµοποιώντας τον µικροεπεξεργαστή του Μ.Σ. για τον έλεγχο κλειστού βρόχου. Η 
επιθυµητή τιµή ρύθµισης (setpoint) κάθε ελεγκτή θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη από το 
χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου VSD, ή από τις αναλογικές εισόδους ή από το 
δίαυλο σειριακής επικοινωνίας. Οι επιθυµητές τιµές ρύθµισης θα πρέπει να µπορούν να 
ρυθµιστούν και να απεικονιστούν σε µεγέθη και µονάδες µέτρησης που θα καθορίζονται 
από το χρήστη. Η αποκλειστική χρήση ποσοστών ως µονάδες ρύθµισης και απεικόνισης 
δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή 

• Θα πρέπει να υπάρχουν δύο οµάδες παραµέτρων για τους δύο «εσωτερικούς» ελεγκτές 
PID, π.χ. για νυκτερινή λειτουργία ή για θερινά και χειµερινά σηµεία ρύθµισης κλπ. Η 
εναλλαγή µεταξύ των δύο οµάδων παραµέτρων θα πρέπει να είναι δυνατή µέσω 
ψηφιακών εισόδων, χρονικών λειτουργιών, σειριακών επικοινωνιών ή από το χειριστήριο 
παραµετροποίησης και ελέγχου. 

• Οι τέσσερις ανεξάρτητοι «εξωτερικοί» ελεγκτές, θα µπορούν να χρησιµοποιούν τις 
αναλογικές εισόδους και να ρυθµίζουν τις αναλογικές εξόδους, ώστε να διατηρούν την 
επιθυµητή τιµή µιας ανεξάρτητης διεργασίας (όπως έλεγχο βαλβίδων, dampers κ.λπ.). Οι 
επιθυµητές τιµές ρύθµισης θα πρέπει να µπορούν να ρυθµιστούν και να απεικονιστούν σε 
µεγέθη και µονάδες µέτρησης που θα καθορίζονται από το χρήστη. Η αποκλειστική χρήση 
ποσοστών ως µονάδες ρύθµισης και απεικόνισης δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή 

• Tόσο οι «εσωτερικοί» όσο και οι «εξωτερικοί» ελεγκτές θα πρέπει να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για διαδοχικό έλεγχο cascade control 

• Όλες οι επιθυµητές τιµές (setpoints), αλλά και οι µεταβλητές των διεργασιών κ.λπ. θα 
πρέπει να είναι προσβάσιµες από το δίαυλο σειριακής επικοινωνίας 

• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει τη ροή αέρα ή νερού από τη 
διαφορά πίεσης ( ). Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ενός µορφοτροπέα 
διαφορικής πίεσης ή δύο ανεξάρτητων µορφοτροπέων πίεσης. Η ροή θα πρέπει να 
µπορεί να απεικονίζεται στο χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου σε σχετικές 
µονάδες µέτρησης που θα καθορίζονται από το χρήστη.  

• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει προγραµµατιζόµενες αυτόµατες λειτουργίες 
«αδρανοποίησης» και «αφύπνισης», που θα σταµατούν και θα επανεκκινούν το Μ.Σ. 
βάσει της πραγµατικών συνθηκών του ρυθµιζόµενου µεγέθους (πίεση, ροή στάθµη κλπ). 

 

1.10.4.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ FUNCTION BLOCKS 

• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει, στη βασική του έκδοση, δυνατότητες προγραµµατισµού 
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σύνθετων λειτουργιών ανάλογες µε αυτές ενός προγραµµατιζόµενου λογικού ελεγκτή 
(PLC) χρησιµοποιώντας  λειτουργικό διάγραµµα λογικής (FBD - function blocks). Το 
λειτουργικό διάγραµµα λογικής θα υποστηρίζει όλες τις βασικές λογικές πύλες και 
µαθηµατικές πράξεις  (π.χ. AND, OR, ADD, SUBTRACT, MULTIPLY, DIVIDE κλπ.) 

• Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήσης διαφόρων τύπων function blocks όπως αριθµητικών, 
λογικών, απαρίθµησης, σύγκρισης και λειτουργίας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
του Μ.Σ., αλλά και των εισόδων, εξόδων και όλων των µεταβλητών αυτού 

• Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης διαφορετικών function blocks, σε 
διαφορετικές καταστάσεις και επιλογής κριτήρια για αλλαγή κατάστασης. 

 

1.10.4.5 ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

• Οι ειδικές λειτουργίες για εφαρµογές υδάτων θα έχουν απλοποιηµένο τρόπο ρύθµισης και 
παραµετροποίησης. 

• Λειτουργία ελέγχου βοηθητικών αντλιών,  για εφαρµογές όπου βοηθητικές αντλίες 
λειτουργούν στο ίδιο υδραυλικό δίκτυο µε την αντλία που οδηγείται από τον Μ.Σ. Ο Μ.Σ. 
θα µπορεί να διαχειριστεί εντολές εκκίνησης-στάσης-αντικατάστασης για µία έως έξι (1-6) 
αντλίες.Με τη λειτουργία εξασφαλίζεται η ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία του 
αντλιοστασίου ενώ ταυτόχρονα γίνεται ισοκατανοµή του χρόνου λειτουργίας σε όλες τις 
αντλίες του αντλητικού συστήµατος και επιτυγχάνεται η οµοιόµορφη λειτουργική φθορά 
των βοηθητικών αντλιών.  

• Λειτουργία ελέγχου πολλαπλών αντλιών,  για εφαρµογές όπου µέχρι οχτώ (8) παράλληλες 
αντλίες µε αντίστοιχους Μ.Σ. λειτουργούν παράλληλα και ταυτόχρονα ενώ ο ρυθµός ροής 
είναι µεταβαλλόµενος ενώ η πίεση πρέπει να παραµένει σταθερή. Στόχος είναι να 
εξασφαλίζεται λειτουργική σταθερότητα µε  ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία αντλιών. 
Η λειτουργία πρέπει να βασίζεται σε αυτοτελή επικοινωνία µε συγχρονισµό παραµέτρων 
µεταξύ των Μ.Σ.  χωρίς χρήση υπερκείµενου συστήµατος (π.χ. Λογικός Ελεγκτής PLC). Η 
λειτουργία θα ελέγχει εκκίνηση-στάση-αντικατάσταση αντλιών ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
παροχής της εγκατάστασης, θα δίνει προτεραιότητες σχετικές µε τον βαθµό απόδοσης 
των αντλιών και θα εξασφαλίζει την περιοδικά  ισορροπηµένη λειτουργία τους για λόγους 
µηχανολογικής συντήρησης.  

• Λειτουργία ελέγχου πολλαπλών αντλιών,  για εφαρµογές όπου µέχρι οχτώ (8) παράλληλες 
αντλίες µε αντίστοιχους Μ.Σ. λειτουργούν παράλληλα για διατήρηση στάθµης δεξαµενής. 
Στόχος είναι να εξασφαλίζεται λειτουργική σταθερότητα µε  ενεργειακά αποδοτικότερη 
λειτουργία αντλιών. Η λειτουργία πρέπει να βασίζεται σε αυτοτελή επικοινωνία µε 
συγχρονισµό παραµέτρων µεταξύ των Μ.Σ.  χωρίς χρήση υπερκείµενου συστήµατος (π.χ. 
Λογικός Ελεγκτής PLC). Η λειτουργία θα ελέγχει εκκίνηση-στάση- αντικατάσταση αντλιών 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις στάθµης της δεξαµενής, θα δίνει προτεραιότητες σχετικές µε 
τον βαθµό απόδοσης των αντλιών και θα εξασφαλίζει την περιοδικά  ισορροπηµένη 
λειτουργία τους για λόγους µηχανολογικής συντήρησης. 

• Λειτουργία υπολογισµού της ροής, µε δεδοµένα ροής τα οποία θα πρέπει να προέρχονται 
είτε από διαφορική µέτρηση πίεσης, είτε από προσοµοίωση της ροής από τη 
χαρακτηριστική ισχύος της αντλίας (sensorless flow calculation). Ειδικότερα ο Μ.Σ. θα 
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πρέπει να έχει δυνατότητα να υπολογίζει το βέλτιστο σηµείο λειτουργίας της αντλίας µε 
βάση την παροχή και την απορροφούµενη ισχύ. 

• Λειτουργία καθαρισµού αντλίας, για αντλίες ακαθάρτων υδάτων ή λυµάτων, για να 
προστατεύονται η αντλία αλλά οι σωληνώσεις από αποφράξεις. Η λειτουργία 
επιτυγχάνεται µέσω µιας ταχείας διαδικασίας ορθής και ανάστροφης περιστροφής της 
αντλίας (παλινδρόµηση), η οποία καθαρίζει τα πτερύγια της αντλίας από τα υλικά που 
επικάθονται σε αυτά. Η λειτουργία θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόµατα βάσει 
προϋποθέσεων που έχει θέσει ο χρήστης, να δίνει ένδειξη κύκλου καθαρισµού ενώ µετά 
το τέλος της θα πρέπει να επανέρχεται η κανονική λειτουργία.  

• Λειτουργία οµαλής πλήρωσης σωληνώσεων, για την οµαλή εκκίνηση µιας αντλίας, 
παρέχοντας τη δυνατότητα σταδιακής αύξησης της ροής στις σωληνώσεις 

• Λειτουργία αδρανοποίησης µε αυτόµατο επαναπροσδιορισµό-αύξηση της πίεσης (boost), 
απαραίτητη σε υδραυλικά δίκτυα πόσιµου ύδατος, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας 
µειώνεται η κατανάλωση. Με την πρόσκαιρη αύξηση της πίεσης πριν αδρανοποιηθεί ή 
αντλία επιµηκύνεται ο χρόνος αδρανοποίησης της και επιτυγχάνεται η µείωση των 
επανεκκινήσεων κατά το διάστηµα αυτό λόγω πτώσης της πίεσης στο δίκτυο. 

• Λειτουργία βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας µε προηγµένο αλγόριθµο, ο 
οποίος θα προκύπτει από ένα µαθηµατικό µοντέλο κινητήρα και θα εξασφαλίζει την 
περαιτέρω αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του αντλητικού συγκροτήµατος. 

• Λειτουργία διπλής ράµπας επιτάχυνσης/επιβράδυνσης για την προστασία των 
αυτολιπαινόµενων εδράνων των υποβρύχιων αντλιών. Η λειτουργία θα ενεργοποιεί 
ράµπα ταχείας επιτάχυνσης από τις µηδενικές στροφές έως ρυθµιζόµενο αριθµό στροφών 
πάνω από τον οποίο θα ενεργοποιείται αυτόµατα ράµπα κανονικής επιτάχυνσης. Η 
λειτουργία θα λειτουργεί αντίστροφα κατά την επιβράδυνση. 

• Λειτουργία περιορισµού τυρβώδους ροής µε αυτόµατη ρύθµιση εναλλακτικού ρυθµού 
επιτάχυνσης  σε συνδυασµό µε την λειτουργία ταχείας επιτάχυνσης/επιβράδυνσης που 
χρησιµοποιείται στις υποβρύχιες αντλίες 

• Λειτουργία διπλού ελεγκτή κλειστού βρόγχου PID µε δύο ανεξάρτητες οµάδες 
παραµέτρων για έλεγχο έως δύο µεταβαλλόµενων µεγεθών π.χ. πίεση & στάθµη 

 

1.10.4.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Οι Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες προστασίες: 

 

• Έλεγχος έναντι Υπέρτασης και Υπότασης 

• Επιτήρηση διαρροής ως προς γη 

• Προστασία έναντι βραχυκυκλώµατος κινητήρα 

• Προστασία έναντι Υπερέντασης 

• Έλεγχος απώλειας φάσης (τροφοδοσίας ή κινητήρα) 

• Επιτήρηση υπερφόρτισης 
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• Επιτήρηση λειτουργίας αντλίας εν ξηρώ 

• Επιτήρηση τυρβώδους ροής στην αντλία 

• Επιτήρηση πίεσης και ροής εξόδου αντλίας (υπερβολική αύξηση πίεσης, διαρροές) 

• Προστασία απότοµης αύξησης ρεύµατος  του κινητήρα σε χαµηλές στροφές (στολάρισµα) 
από µπλοκαρισµένο ρότορα. 

• Ελεύθερα προγραµµατιζόµενες λειτουργίες επιτήρησης για κάθε παράµετρο, µετρούµενο 
µέγεθος  ή σήµα εισόδου, µε αντίστοιχη ενέργεια.  

 

1.10.5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 

1.10.5.1 ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ  

• Το χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου θα πρέπει να είναι αποσπώµενο σε όλους 
τους τύπους Μ.Σ. ανεξαρτήτως του βαθµού προστασίας τους( ΙΡ21/ΙΡ42/ΙΡ54/ΙΡ55). 

• Το χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου πρέπει να διαθέτει τις επιλογές Hand-Off-
Auto καθώς και χειροκίνητο έλεγχο της ταχύτητας. Κατά τη µετάβαση από τη λειτουργίας 
"Auto" στη λειτουργία "Hand" και αντίστροφα η µετάβαση της ταχύτητας αναφοράς θα 
πρέπει να γίνεται οµαλά.  

• Στο χειριστήριο ελέγχου θα υπάρχει µπουτόν εξάλειψης σφαλµάτων καθώς και µπουτόν 
“Help” για άµεση παροχή οδηγιών και βοήθειας στον προγραµµατισµό και την διερεύνηση 
σφαλµάτων 

• Για λόγους ασφαλείας, είναι απολύτως απαραίτητα για τοπικό χειρισµό τα πλήκτρα Hand 
και Off του χειριστηρίου τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν σαφή σύµβολα, ώστε όλοι –
ανεξαιρέτως- να κατανοούν την έννοια του κάθε πλήκτρου. Μόνο κείµενο χωρίς σύµβολα 
δεν είναι αποδεκτό.  

• Το χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει οθόνη µε οπίσθιο 
φωτισµό LCD ώστε να είναι ευανάγνωστη. Η οθόνη θα πρέπει να απεικονίζει πλήρες 
κείµενο και όχι µόνο αλφαριθµητικούς κωδικούς που δεν είναι αποδεκτοί. Η γλώσσα 
πρέπει να είναι η Αγγλική ενώ επιθυµητό είναι να µπορεί να επιλέξει ο χρήστης µέσα από 
µια λίστα περισσοτέρων γλωσσών  

• Το χειριστήριο ελέγχου θα παρέχει διαδραστικές λειτουργίας βοήθειας (wizards) που θα 
καθοδηγούν τον χρήστη : Βοηθός βασικού προγραµµατισµού, βοηθός προγραµµατισµού 
εφαρµογής, Βοηθός ∆ιαγνωστικών  

• Το χειριστήριο ελέγχου σε περίπτωση σφάλµατος θα εµφανίζει στοιχεία επικοινωνίας µε 
γραµµή τεχνικής υποστήριξης τα οποία θα είναι δυνατό να περαστούν/µεταβληθούν από 
τον χρήστη. Η αρχική οθόνη θα είναι επεξεργάσιµη από αυτόν ώστε να εµφανίζει τα 
στοιχεία λειτουργίας που ενδιαφέρουν τον χρήστη στην µορφή που τον εξυπηρετεί. 

• Το µενού του χειριστηρίου παραµετροποίησης και ελέγχου θα πρέπει να είναι εύχρηστο, 
σαφές και διαδραστικό και να διευκολύνει το χρήστη κατά την παραµετροποίηση του Μ.Σ.. 
Θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα εύχρηστο µενού εισόδων/εξόδων(I/O), όπου ο χρήστης 
µπορεί να δει την κατάσταση και τη λειτουργία όλων των αναλογικών και ψηφιακών 
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εισόδων και εξόδων του Μ.Σ.. Επίσης θα πρέπει να που να περιέχει διαγνωστικά 
δεδοµένα σχετικά µε τη λειτουργία του Μ.Σ. τα οποία θα συλλέγονται σε µία µόνο θέση. Τα 
δεδοµένα αυτά θα πρέπει να αφορούν κατ’ ελάχιστο σε ενεργά σφάλµατα, 
προειδοποιήσεις και συµβάντα. Επιπλέον, τα δεδοµένα θα πρέπει να περιέχουν µια 
περίληψη των ενεργών πηγών ελέγχου του Μ.Σ. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ένα στιγµιότυπο της οθόνης 
και να κάνει λήψη της εικόνας στον υπολογιστή του 

• Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδέσει το χειριστήριο 
παραµετροποίησης και ελέγχου µε  έναν υπολογιστή µέσω καλωδίου USB, ώστε να 
µπορεί να ρυθµίσει και να ελέγξει το Μ.Σ.. Η σύνδεση του καλωδίου USB πρέπει να είναι 
απλή και να µην απαιτεί τη χρήση εργαλείων. 

• Το χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου θα πρέπει να διατηρεί ένα αντίγραφο 
ασφαλείας (backup) των ρυθµίσεων του Μ.Σ. το οποίο θα αποθηκεύεται αυτόµατα. 
Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελεγχόµενης αποθήκευσης των παραµέτρων 
στο χειριστήριο. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το χειριστήριο 
παραµετροποίησης και ελέγχου, ώστε να αντιγράψει τις ρυθµίσεις ενός Μ.Σ. σε ένα άλλο, 
ανεξάρτητα από την ισχύ του, την  τάση τροφοδοσίας του ή το βαθµό προστασίας του και 
να τις µεταφέρει σε άλλο Μ.Σ. 

• Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθµίσεων του Μ.Σ. 
από το χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου  

• Το χειριστήριο ελέγχου θα έχει ρολόι πραγµατικού χρόνου και ηµερολόγιο µε υποστήριξη 
µπαταρίας ώστε τα συµβάντα να αποθηκεύονται στη µνήµη µε χρονική σφραγίδα.  

• Το χειριστήριο ελέγχου θα µπορεί να τοποθετηθεί σε επιφάνεια (πχ πόρτα πίνακα) µε 
χρήση κατάλληλων προαιρετικών εξαρτηµάτων. 

• Το χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου του Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει τη 
δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας, ώστε η εργασίες προγραµµατισµού και οι χειρισµοί 
να λαµβάνουν χώρα εκτός της περιοχής οριοθέτησης γύρω από τον ηλεκτρικό πίνακα, 
όπου µπορεί να υπάρξει τόξο και γενικότερα για να είναι δυνατή η σύνδεση µε το Μ.Σ. εξ΄ 
αποστάσεως, όταν δεν υπάρχει εύκολη ή ασφαλής πρόσβαση σε αυτόν, Η ασύρµατη 
σύνδεση θα πρέπει να υλοποιείται µε ένα πρωτόκολλο “point to point” ώστε να παρέχεται 
µεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη σύνδεση. Η σύνδεση Wi-Fi δεν θα πρέπει να είναι 
αποδεκτή, λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων της σε θέµατα ασφαλείας από 
κυβερνοεπιθέσεις στο διαδίκτυο. Ακόµα και αν προβλέπεται ασύρµατη σύνδεση ο Μ.Σ. για 
λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να εξακολουθεί  να διαθέτει ένα τοπικό χειριστήριο 
παραµετροποίησης και ελέγχου  

 

1.10.6 ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• Οι Μ.Σ θα ενσωµατώνουν στη βασική τους έκδοση µονάδα σειριακής επικοινωνίας EIA-
485 (RS-485) 

• Η µονάδα σειριακής επικοινωνίας θα υποστηρίζει πρωτόκολλο Modbus RTU 
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• Ο Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ως πρόσθετα εξάρτηµα κάρτες επικοινωνίας και 
για άλλα πρωτόκολλα (η χρήση gateways ή multiplexers τρίτων κατασκευαστών δεν θα 
είναι αποδεκτή και όλες οι κάρτες επικοινωνίας θα πρέπει να βρίσκονται ενσωµατωµένες 
µέσα στο περίβληµα του Μ.Σ.). Θα πρέπει να διατίθενται τα ακόλουθα πρωτόκολλα που 
χρησιµοποιούνται στις εφαρµογές καθαρών και ακαθάρτων υδάτων καθώς και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτινων αποβλήτων: 

o PROFIBUS-DP  

o CANopen  

o DeviceNet 

o Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFINET  

• Τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί ο Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση. Η χρήση 
µη πιστοποιηµένων πρωτοκόλλων δεν επιτρέπεται. 

• Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη µια επιλογή που να επιτρέπει την αποµακρυσµένη 
παρακολούθηση του Μ.Σ. Η επιλογή θα πρέπει να µπορεί να αποστέλλει συναγερµούς και 
δεδοµένα καταγραφής µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι συνθήκες ενεργοποίησης 
µηνυµάτων συναγερµού θα πρέπει να µπορούν να ρυθµίζονται από το χρήστη. Οι 
παράµετροι του Μ.Σ. θα πρέπει να µπορούν να αλλαχθούν µεταβάλλονται µέσω αυτής της 
επιλογής αποµακρυσµένης παρακολούθησης 

• Οι δυνατότητες σειριακής επικοινωνίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαµβάνουν, (χωρίς 
να περιορίζονται σε αυτά) τα ακόλουθα:  

o Έλεγχο εκκίνησης/στάσης 

o Ρύθµιση ταχύτητας,  

o Έλεγχο PID και ρύθµιση της επιθυµητής τιµής (setpoint) 

o Όριο ρεύµατος,  

o Ράµπες χρόνου επιτάχυνσης και επιβράδυνσης 

o Κλείδωµα/ξεκλείδωµα του χειριστηρίου  

• Οι ελεγκτές PID θα έχουν δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας ακόµη και σε περίπτωση 
που η σειριακή επικοινωνία διακοπεί προσωρινά κρατώντας σε ισχύ τις τελευταίες 
πληροφορίες/εντολές που έλαβαν µέσω αυτής.  

 

1.10.7 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ  

 

• Ο Μ.Σ. θα υποστηρίζει δυνατότητα αποµακρυσµένης επιτήρησης µέσω διαδικτυακής 
σύνδεσης µε χρήση εφαρµογής γραφικών βασισµένης σε πρόγραµµα περιήγησης. 

• Ο Μ.Σ. θα µπορεί να στέλνει µηνύµατα συµβάντων και στοιχείων µε e-mail µε την χρήση 
της αποµακρυσµένης επιτήρησης. 

• Η λειτουργία αποµακρυσµένης επιτήρησης θα έχει δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης µε 
64 Μ.Σ. 

• Η λειτουργία αποµακρυσµένης επιτήρησης και τα δίκτυα χειριστηρίων θα πρέπει να 
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συνδέονται µε χρήση τυπικών καλωδίων δικτύου Ethernet. 

 

1.10.8 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

• Τα ακόλουθα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε Μ.Σ. : 

• Πολύγλωσσος οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και εκκίνησης  

• Υπόδειγµα στερέωσης σε κάθετη επιφάνεια για την αναρτώµενη έκδοση του Μ.Σ. 

• Θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιµα και να µπορούν να παραδοθούν κατόπιν αιτήµατος, 
εγχειρίδια υλικού (hardware) και λογισµικού (firmware), που να περιγράφουν βήµα προς 
βήµα τον τρόπο εγκατάστασης, εκκίνησης, αντιµετώπισης προβληµάτων και συντήρησης 
του Μ.Σ.  

• Τα ακόλουθα έγγραφα θα πρέπει να παραδίδονται µε κάθε παραγγελία Μ.Σ.: 

• Σχέδια µε διαστάσεις (σε αρχεία .dwg, .pdf και 3Dstp) 

• ∆ιαγράµµατα συνδέσεων του πελάτη και των καλωδιώσεων ισχύος (αρχεία .dwg και .pdf) 

• Απαιτήσεις αερισµού και ψύξης (αρχεία .xls και .pdf) 

• ∆ήλωση του κατασκευαστή σχετικά µε το ρεύµα εξόδου που διατίθενται συνεχώς σε 
διαφορετικές θερµοκρασίες περιβάλλοντος µέχρι τους 50 °C. Πρέπει να αναγράφεται 
σαφώς το ονοµαστικό ρεύµα για το συγκεκριµένο τύπο προϊόντος που είναι διαθέσιµο σε 
συνεχή λειτουργία στους 50 °C. 

• Περιβαλλοντική ∆ήλωση του Προϊόντος  σύµφωνα µε την Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) 

• Πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον / Οδηγίες ανακύκλωσης του Μ.Σ. ∆ήλωση Semi 
F47  

• ∆ήλωση συµµόρφωσης αρµονικών EN61800-3-12 

• Για όλα τα αναρτώµενα και αρθρωτά µοντέλα θα υπάρχουν διαθέσιµες µακροεντολές 
ePlan (λογισµικό σχεδιασµού και τεκµηρίωσης ηλεκτρικών πινάκων και έργων) 

 

1.10.9 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ Η/Υ 

 

Θα υπάρχει διαθέσιµο χωρίς χρέωση στο διαδίκτυο λογισµικό προγραµµατισµού για 
παραµετροποίηση, ρύθµιση και δηµιουργία αρχείων τεκµηρίωσης και συντήρησης. Το 
λογισµικό θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις:   

• Η σύνδεση µε τον Η/Υ θα είναι δυνατή µε τυπικό καλώδιο που κυκλοφορεί στο εµπόριο 
π.χ. καλώδιο USB ή καλώδιο δικτύου Ethernet cable RJ45 

• Υποστήριξη παραµετροποίησης, αποθήκευσης και αρχικοποίησης όλων των ρυθµίσεων 
του Μ.Σ.  

• Παρουσίαση σε ειδική σελίδα µόνο των παραµέτρων που έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε 
τις εργοστασιακές ρυθµίσεις.  

19DIAB000004247 2019-03-08



" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σελίδα 61 

• Λειτουργία αναζήτησης παραµέτρου. 

• Εκτύπωση λίστας παραµέτρων. 

• ∆ηµιουργία πακέτου µε την πλήρη λίστα παραµέτρων, τα δεδοµένα της εφαρµογής και τη 
λίστα συµβάντων για αποστολή σε γραµµή τεχνικής υποστήριξης προκειµένου να 
απλοποιηθεί ή διαδικασία αποµακρυσµένης τεχνικής βοήθειας.   

 

1.10.10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

• Ο Μ.Σ. θα έχει ειδικά σχεδιασµένους ανεµιστήρες για εύκολη αντικατάσταση τους 
χωρίς να απαιτείται η αποσυναρµολόγηση του Μ.Σ. από την επιφάνεια στήριξης ή η 
ηλεκτρική αποσύνδεση των καλωδίων ισχύος ή ελέγχου. 

• Οι ανεµιστήρες του Μ.Σ. θα λειτουργούν µε επιτήρηση της θερµοκρασίας µόνο όποτε 
χρειάζεται και όχι συνεχόµενα για επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους  

• Ο ανεµιστήρας του κυκλώµατος ισχύος θα είναι µεταβλητής ταχύτητας για µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και επιµήκυνση του χρόνου ζωής του.  

 

 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Οδηγίες ηλεκτρικής εγκατάστασης των ρυθµιστών στροφών (απαιτούµενες διατοµές 
καλωδίων, ασφάλειες εισόδου, κλπ.,) 

• ΠιστοποιητικόCE( Low voltage directive, EMC directive) 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα. 

 

 

1.11. Υδραυλικός και Παρελκόµενος εξοπλισµός. 

Η σύνδεση των µετρητών παροχής και του υπόλοιπου υδραυλικού εξοπλισµού στις 
υφιστάµενες υποδοµές του δικτύου θα γίνεται µε τη βοήθεια κατάλληλων υδραυλικών 
εξαρτηµάτων τα οποία θα εξασφαλίζουν την άριστη λειτουργία των µετρητικών οργάνων ενώ 
παράλληλα θα εξασφαλίζουν την εξάρµωσή τους και την αποµόνωση του κλάδου του 
δικτύου, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Στους τοπικούς σταθµούςοι φλαντζωτοί µετρητές παροχής θα συνοδεύεται από : 

• Μία (1) δικλείδα σύρτου ελαστικής έµφραξης 

• ∆ύο (2) φλαντζοζιµπώ αγκύρωσης και  

• Παρελκόµενα σύνδεσης (φλάντζες, κοχλίες κλπ) 
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Ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές για τα βασικά υδραυλικά εξαρτήµατα. 

1.11.1. ∆ικλείδες σύρτου ελαστικής έµφραξης 

Οι δικλείδες σύρτου ελαστικής έµφραξης θα εγκατασταθούν στους τοπικούς σταθµούς, µε 
σκοπό τον έλεγχο της παροχής στο κλάδο των δικτύων που θα τοποθετηθούν.    

Οι δικλείδες θα είναι ονοµαστικής πίεσης PN16 κοντού σώµατος (τύπου F4).        

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά 
το κλείσιµο και προς τις δύο πλευρές ανάντη και κατάντη, µακρόχρονη και οµαλή λειτουργία, 
όπως και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για την συντήρησή τους.   

 Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7259/1988 (E), µε 
ελαστική έµφραξη και φλάντζες.  

Το σώµα της δικλείδας θα έχει ενδείξεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5209 για την 
ονοµαστική διάµετρο (DN), την ονοµαστική πίεση (PN), ένδειξη για το υλικό του σώµατος και 
το σήµα ή την  επωνυµία του κατασκευαστή.           

Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως τη διατοµή που 
αντιστοιχεί στην ονοµαστική τους διάµετρο και να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή πτώση 
πίεσης στο πεδίο λειτουργίας τους.  

Οι δικλείδες θα πρέπει να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαµόρφωση, απαλλαγµένη εγκοπών 
κ.λ.π., στο κάτω µέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόµενη επικάθιση φερτών που θα 
καθιστούν προβληµατική τη στεγανότητα κατά το κλείσιµο της βάνας.     

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόµενης επισκευής, το 
κυρίως µέρος της βάνας να µην αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και να επιτρέπει την 
αντικατάσταση του άνω τµήµατος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π.        

Το µήκος των δικλείδων θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5752.      

Όλα τα υλικά κατασκευής των δικλείδων θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν 
ικανή αντοχή σε φθορά και διάβρωση.           

Το σώµα και το κάλυµµα των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76. Ο 
προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει δήλωση για το υλικό κατασκευής του κράµατος 
κατασκευής του σώµατος των βανών καθώς και τη χηµική ανάλυση αυτών.       

Κάθε άλλη πρόσµιξη υλικών µε κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράµα να είναι 
ανθεκτικό, συµπαγές και οµοιογενές.         

Τα σώµατα και καλύµµατα των δικλείδων µετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία 
επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώµατα, κοιλότητες από την άµµο και οποιοδήποτε άλλο 
ελάττωµα ή αστοχία χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη 
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ύλη.           

∆εν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισµός και απαλλαγή 
από σκουριά. Τα σώµατα των βανών, µετά από αµµοβολή θα επιστρωθούν εσωτερικά και 
εξωτερικά µε υπόστρωµα (PRIMER) ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 50 µικρά.  Κατόπιν 
θα βαφούν εξωτερικά µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώµατος υψηλής αντοχής π.χ. 
εποξειδική βαφή πολυουρεθάνη, λιθανθρακόπισσα εποξειδικής βάσης, RILSAN NYLON 11 ή 
ισοδύναµο υλικό µε συνολικό πάχος όλων των στρώσεων τουλάχιστον 250 µικρά. Εσωτερικά 
το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 200 µικρά.  

Η σύνδεση σώµατος και καλύµµατος θα γίνεται µε φλάντζες και κοχλίες από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώµιο 11,5%.           

Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος των 
δικλείδων θα είναι κατασκευασµένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον).    

Μεταξύ των φλαντζών σώµατος και  καλύµµατος θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα από 
EPDM ή NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ή άλλο ισοδύναµο υλικό. Θα πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαµόρφωσης της καµπάνας (καλύµµατος) για την 
τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (PROTECTION TUBE).           

Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψούµενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασµένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο 11,5%.   

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του 
βάκτρου θα επιτυγχάνεται µε δακτυλίους O-RINGS (τουλάχιστον 2 τον αριθµό) υψηλής 

αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερµοκρασίες µέχρι 60°C, ή άλλο 

ισοδύναµο τρόπο στεγανοποίησης µε την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την 
επίτευξη στεγάνωσης.           

Η κατασκευή του βάκτρου θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

• Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 

• Επιθυµητό είναι να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης 
χωρίς να απαιτείται αποσυναρµολόγηση του κυρίως καλύµµατος (καµπάνα) από το 
σώµα της δικλείδας. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασµένο από κράµα χαλκού υψηλής 
αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη 
στερέωσης του περικοχλίου στο σύρτη, ώστε µετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραµένει 
στη θέση του και τα διάκενα µεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά.   

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον 
GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76, θα είναι αδιαίρετος και θα είναι 
επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής EPDM ή NITRILE RUBBER κατά BS 
2494 ή ισοδύναµο υλικό, κατάλληλο για πόσιµο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική 
έµφραξη (Resilient sealing). Ο προµηθευτής µε την προσφορά του θα πρέπει να προσκοµίσει 
πιστοποιητικό για την καταλληλότητα του ελαστικού για πόσιµο νερό.      
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Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται µέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώµα της βάνας.  

Ο χειρισµός των δικλείδων θα πραγµατοποιείται µε χειροτροχό που θα παραδοθεί µαζί µε τις 
δικλείδες. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό για τις δικλείδες ή για το ελαστικό και 
τη βαφή 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα. 

 

1.11.2. Φλαντζοζιµπώ µε διάταξη αγκύρωσης. 

Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για σύνδεση ευθύγραµµων τµηµάτων αγωγών 
κατασκευασµένων από τσιµέντο, αλλά και για κάθε άλλο είδος αγωγού όπως χάλυβα, φαιό 
χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, PVC, PE, κλπ. από την µία πλευρά, ενώ από την άλλη 
πλευρά θα φέρουν φλάντζα αντίστοιχης διαµέτρου ώστε να συνδέονται µε φλαντζωτά 
εξαρτήµατα όπως δικλείδες, µετρητές παροχής κλπ και θα εγκατασταθούν στους τοπικούς 
σταθµούς. 

Οι σύνδεσµοι πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση στην ονοµαστική πίεση λειτουργίας, 
σε σωλήνα µε εξωτερική διάµετρο που κυµαίνεται µεταξύ των 2 ορίων που περιγράφονται 
στους πίνακες που ακολουθούν. Σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση επιτρέπεται να είναι 
µέχρι 2 mm, είτε στο άνω όριο (επί έλαττον) είτε στο κάτω όριο (επί µείζον). Οποιαδήποτε 
µεγαλύτερη απόκλιση αξιολογείται αρνητικά. 

Επίσης, όλοι οι σύνδεσµοι  θα εξασφαλίζουν εκτός από την υδατοστεγανότητα των 
συνδέσεων και την αγκύρωση των συνδεόµενων αγωγών ανεξάρτητα από το υλικό 
κατασκευής τους, µέσω ειδικών αγκυρωτικών ελασµάτων που θα φέρουν, τα οποία θα είναι 
τοποθετηµένα εντός ειδικού εκτονούµενου δακτυλίου. 

Το σύστηµα αγκύρωσης να αποτελείται από αντικαταστάσιµες µεταλλικές διατάξεις 
κατασκευασµένες από µη οξειδούµενο υλικό όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος, 
τύπου ελάσµατος προσαρµοσµένες εντός ειδικού εκτονούµενου δακτυλίου.  

Επίσης οι σύνδεσµοι θα πρέπει να διαθέτουν εγκρίσεις από αναγνωρισµένα ινστιτούτα της 
Ευρώπης όπως DVGW, KIWA, κλπ.  

Οι σύνδεσµοι πρέπει να αποτελούνται από ένα µεταλλικό σωληνωτό τµήµα ανάλογης 
διαµέτρου µε λεία κωνική εσωτερική διατοµή, στο ένα άκρο από ένα µεταλλικό δακτύλιο 
σύσφιξης, ένα ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα σύστηµα αγκύρωσης, ενώ στο άλλο 
άκρο  από µία µεταλλική φλάντζα. Η φλάντζα θα έχει, κυκλικές οπές ώστε να είναι δυνατή η 
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σύνδεση της µε διάφορα φλαντζωτά εξαρτήµατα ίδιας ονοµαστικής διαµέτρου. Ο δακτύλιος 
σύσφιξης θα έχει διαµόρφωση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή µέσω κοχλιών – εντατήρων, η 
σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του συστήµατος αγκύρωσης, µεταξύ του 
συνδέσµου και του ευθέως άκρου σωλήνα. Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη 
στεγανότητα σύνδεσης αλλά και αποκλεισµός της αξονικής µετατόπισης του αγωγού, στην 
ονοµαστική πίεση λειτουργίας PN. 

Θα πρέπει η προσαρµογή του συνδέσµου στο ελεύθερο άκρο σωλήνα να γίνεται χωρίς 
αποσυναρµολόγηση του συνδέσµου. Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσµος µετά την εφαρµογή, 
θα πρέπει να εξαρµώνεται πλήρως και να επαναχρησιµοποιείται χωρίς τη χρήση ειδικών 
εργαλείων ή αναλώσιµων υλικών.  Επίσης οι σύνδεσµοι θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα 
σύνδεσης ευθύγραµµων τµηµάτων αγωγών όλων των τύπων µε φλαντζωτά εξαρτήµατα, µε 

ταυτόχρονη αγκύρωση και ελάχιστηγωνιακή εκτροπή για κάθε άκρη 7°. 

Οι σύνδεσµοι µε φλάντζα πρέπει να έχουν διάτρηση φλάντζας σύµφωνα µε το ΕΝ 1092-2. 

Τέλος οι σύνδεσµοι µε φλάντζα σε ότι αφορά το άκρο τους που δεν έχει φλάντζα, θα 
συνοδεύονται από τους αντίστοιχους κοχλίες – εντατήρες, περικόχλια και ροδέλες, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, µε τους οποίους επιτυγχάνεται η σύσφιξη του ελαστικού στεγανωτικού 
δακτυλίου.Οι προσφερόµενοι σύνδεσµοι πρέπει να έχουν ονοµαστική Πίεση Λειτουργίας 
PN16 bar. 

Για µεγάλο εύρος εφαρµογής απαραίτητο είναι οι προσφερόµενοι σύνδεσµοι να διαθέτουν 
ειδικό εκτονωµένο αρθρωτό δακτύλιο. Επιθυµητό είναι να έχουν εύρος εφαρµογής επί 
εξωτερικής διαµέτρου αγωγών, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

Οι προσφερόµενοι σύνδεσµοι πρέπει να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα Πρότυπα 
κατασκευής: ISO 2531, EN545, EN598, EN 969. 

Υλικό κατασκευής των µεταλλικών µερών (σώµατος και δακτυλίων σύσφιξης): Ελατός 
χυτοσίδηρος τουλάχιστον GGG40 σύµφωνα µε το ΕΝ-GJS-450-10.  

Προστατευτική βαφή: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίστρωµα πούδρας) µε επικάλυψη 
ελάχιστου  πάχους 250 µm. και µε έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό 
σύµφωνα µε το GSK  και το ΕΝ 14901.  

Υλικό κατασκευής κοχλιών και περικοχλίων: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (A2)  ή AISI 316 
(A2)  µε επικάλυψη από TEFLON για προστασία από το φαινόµενο στοµώµατος - 
αρπάγµατος.  

Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύµφωνα µε το  πρότυπο ΕΝ 682 ή ΕPDM 

σύµφωνα µε το  πρότυπο ΕΝ 681-1, µε έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό 

και αντοχή στην θερµοκρασία τουλάχιστον από 0°C  έως  +50°C.  

Υλικό κατασκευής αγκυρωτικών ελασµάτων: Μεταλλικό υλικό, από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
ορείχαλκο. 

Υλικό κατασκευής εκτονούµενου αρθρωτού δακτυλίου: ειδικό συνθετικό υλικό κατάλληλο για 
χρήση σε πόσιµο νερό. Ο ειδικός αυτός δακτύλιος θα χρησιµοποιείται για την επίτευξη του 
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µεγάλου εύρους εφαρµογής επί των εξωτερικών διαµέτρων των συνδεόµενων αγωγών ενώ 
ταυτόχρονα θα αποφεύγεται η µηχανική καταπόνηση του ελαστικού στεγανότητας  και η 
γρήγορη γήρανσή του. 

Κάθε σύνδεσµος θα παραδίδεται έτοιµος για χρήση, µονταρισµένος και θα φέρει ανάγλυφη 
σήµανση ΡΝ (ονοµαστική πίεση λειτουργίας), Φ (περιοχή εξωτερικών διαµέτρων) και DN 
(ονοµαστική διάµετρος φλάντζας). 

Οι σύνδεσµοι µε φλάντζα θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για την ασφαλή σύνδεση και 
αγκύρωση αγωγών όλων των υλικών. Για την επίτευξη της παραπάνω απαίτησης θα πρέπει 
το εύρος εφαρµογής τους  να είναι σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα ο οποίος περιλαµβάνει 
τις διαφοροποιήσεις στις διαµέτρους αγωγών. το απαιτούµενο εύρος εφαρµογής θα πρέπει 
απαραίτητα να καλύπτει όλες τις παρακάτω διατοµές. Στο παρακάτω απαιτούµενο εύρος 
γίνεται αποδεκτό στο άνω ή στο κάτω όριο κατά µείζον απόκλιση µέχρι 2mm. ∆ε γίνεται 
αποδεκτή απόκλιση και στα δύο όρια (και στο άνω και στο κάτω) παρά µόνο στο ένα όριο:   

Ονοµ. διάµετρος/ 

Υλικό  κατασκευής 
DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 

Τσιµεντο (PN10) 68 72 98 120 145 176  284 340 

Τσιµεντο (PN6/12)  74-86  124 
149-
155 

174 228 
268-
280 

334 

Χαλυβας 
60,3-

66 
67,1-
88,9 

88,9 
108-
114,3 

133-
139,7 

159-
168,3 

211-
219,1 

267-
273 

316-
323.9 

Χυτσίδηρος 66 82 98 118 144 170 222 274 326 

Πολυαιθυλένιο 63 75-90 90 
110-
125 

140 
160-
180 

200-
225 

280 
315-
335 

Πολυβινιλοχλωρίδ

ιο 
60,3 79,3 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323.9 

Απαιτούµενο 

εύρος εφαρµογής 
50-70 65-90 

86-

100 

106-

130 

132-

155 

157-

190 

198-

230 

267-

300 

315-

350 

 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα 

 
 

1.12. Τηλεµετρικά καταγραφικά τιµών µε επικοινωνιακή διάταξη και εσωτερική 

µπαταρία. 

Τα καταγραφικά τιµών προορίζονται για την απρόσκοπτη και συνεχή καταγραφή των τιµών 
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του κάθε τοπικού σταθµού (πίεσης, παροχής ή στάθµης) στα διάφορα σηµεία του δικτύου και 
την αποστολή των δεδοµένων στον ΚΣΕ.  

Τα καταγραφικά τιµών θα είναι µικρού µεγέθους, στιβαρής κατασκευής, µεγάλης αντοχής και 
µικρού βάρος, θα φέρουν δε ειδική θύρα επικοινωνίας για τη σύνδεση τους µε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή για το επί τόπου προγραµµατισµό τους, καθώς και για την ανάγνωση των 
δεδοµένων, αν αυτό απαιτηθεί.           

Τα καταγραφικά τιµών θα πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες παραλλαγές:  

• Μία (1) τουλάχιστον ψηφιακή είσοδο (DI) για τη σύνδεσή τους µε µετρητές παροχής 
και έναν (1) τουλάχιστον εσωτερικό µετατροπέα πίεσης (στους σταθµούς µέτρησης 
πίεσης - παροχής) και 

• Έναν (1) τουλάχιστον εσωτερικό µετατροπέα πίεσης (στους σταθµούς µέτρησης 
πίεσης) 

Όσον αφορά στην καταγραφή της παροχής τα καταγραφικά τιµών θα πρέπει να µπορούν να 
καταγράφουν τις µετρούµενες τιµές µε τη βοήθεια παλµοδοτικού καλωδίου.  

Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση της συµβατότητας των 
διασυνδέσεων µεταξύ του καταγραφικού και των αισθητηρίων παροχής και πίεσης 
(καλωδιώσεις, βύσµατα, παλµοδοτικές διατάξεις επικοινωνιακή αρτιότητα, κλπ) . 

Οι τιµές µέτρησης που θα προκύπτουν θα καταγράφονται συνεχώς στον καταγραφέα τιµών 
DATA LOGGER.  

Η συχνότητα καταγραφής αναφορικά µε την παροχή θα είναι συνεχής µε την έννοια ότι θα 
συλλαµβάνονται και θα καταγράφονται όλοι οι παραγόµενοι παλµοί. Η εµφάνιση των 
καταγεγραµµένων τιµών θα είναι τουλάχιστον κάθε 15 λεπτά (παραµετροποιήσιµη από το 
χρήστη). Επιθυµητή είναι η παραµετροποίηση της συχνότητας καταγραφής από τον χειριστή 
για διάστηµα µικρότερο του 15λέπτου.           

Τα καταγραφικά τιµών θα πρέπει να διαθέτουν µνήµη ικανή ώστε να καταγράφονται τιµές 
τουλάχιστον ένα έτος, για πυκνότητα τεσσάρων µετρήσεων την ώρα για κάθε κανάλι 
καταγραφής.  

Τα καταγραφικά τιµών θα πρέπει να διαθέτουν nonvolatile µνήµη που δεν απαιτεί µπαταρία 
(π.χ. τύπου flash) για την αποθήκευση των ρυθµίσεων και των παραµέτρων.      

Η διάταξη µέτρησης της πίεσης θα φέρει ενσωµατωµένο (BUILT IN) ανεξάρτητο/α ή 
ενσωµατωµένο/α αισθητήριο/α πίεσης. Η λειτουργία του κάθε αισθητηρίου θα βασίζεται στο 
πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο. Η απαιτούµενη ενέργεια για το αισθητήριο θα εξασφαλίζεται από 
την µπαταρία της διάταξης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

Η µέγιστη πίεση λειτουργίας των αισθητηρίων πίεσης θα είναι 20 bar. Η κλάση ακρίβειας, θα 
είναι 1% για όλο το εύρος τιµών. Αναφορικά µε τα ενσωµατωµένα αισθητήρια, η διάταξη θα 
συνοδεύεται από εύκαµπτο σωληνίσκο αντίστοιχης αντοχής λειτουργίας. Το ένα άκρο του 
κάθε σωληνίσκου θα συνδέεται µε εξαρµώσιµο τρόπο στο κέλυφος της διάταξης µέτρησης, το 
δε άλλο άκρο θα φέρει διάταξη προσαρµογής σε υδραυλικό σπείρωµα ½” ή ¼’’ ή παρόµοιο, 
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κατάλληλο για τη σύνδεση µε το δίκτυο.  

Το όλο σύστηµα των αισθητηρίων - κελύφους - σωληνώσεων - συνδέσεων θα είναι από µη 
οξειδούµενο υλικό (µεταλλικό ή πλαστικό). 

Η παροχή ρεύµατος για την λειτουργία των αισθητηρίων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από το 
καταγραφικό. 

Επιθυµητή είναι η παραµετροποίηση της συχνότητας καταγραφής από τον χειριστή για 
διάστηµα µικρότερο του 15λεπτου. Η µέτρηση θα καταγράφεται σε ανεξάρτητο πεδίο που θα 
αντιστοιχεί σε διαφορετικό κανάλι εισόδου. Ο καταγραφέας θα διαθέτει απαραίτητα ρολόι 
ικανής ακρίβειας.        

Τα δεδοµένα του καταγραφέα τιµών θα τηλεµεταδίδονται στον ΚΣΕ και οι µετρούµενες τιµές 
πίεσης και παροχής θα µεταδίδονται µέσω της τεχνολογίας GSM ή GPRS ή 3G. Καθώς 
ορισµένες από τις θέσεις εγκατάστασης βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου δεν 
υπάρχει υψηλή ταχύτητα σύνδεσης, η συσκευή θα πρέπει να παρέχει πάντα GSM (SMS) για 
τις περιοχές µε χαµηλή ταχύτητα σύνδεσης και τουλάχιστον µία από GPRS / 3G για τις 
περιοχές µε υψηλότερη ταχύτητα, και ο χρήσης ανάλογα µε τις συνθήκες τοποθέτησης να 
επιλέγει τη µέθοδο επικοινωνίας.       
Η τηλεµετάδοση των µετρούµενων τιµών θα γίνεται ενεργειακά αυτόνοµα µε µπαταρία που 
διαθέτει η διάταξη. Ο χρόνος αυτονοµίας θα είναι πέντε (5) χρόνια για συνήθη χρήση. Επίσης 
τα καταγραφικά θα πρέπει να παρέχουν την ενέργεια για την επαρκής αποθήκευση των 
µετρούµενων τιµών, των ρυθµίσεων και των παραµέτρων του οργάνου.       
Η τηλεµετάδοση θα γίνεται ανεξάρτητα καλωδιακών υποδοµών µε την τεχνολογία GSM ή 
µέσω GPRS ή µέσω 3G. Επίσης,   θα   παρέχεται   η   δυνατότητα   επικοινωνίας   της   
διάταξης,   επί   τόπου   της εγκατάστασης, µε Η/Υ, για την άµεση συλλογή δεδοµένων.  
 Ο προµηθευτής θα εξασφαλίσει τη συµβατότητα της τηλεµετάδοσης για τις εφαρµοζόµενες 
σήµερα τεχνολογίες GSM/ GPRS/ 3G στην Ελλάδα. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που θα 
χρησιµοποιηθεί, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας και το καταγραφικό θα έχει δυνατότητα να 
δεχθεί κάρτα SIM από οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.         

Το όλο λογισµικό της αποστολής δεδοµένων θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
αποστολής όλων των τιµών ενός 24ώρου για τη συχνότητα καταγραφής που έχει οριστεί από 
το χρήστη (κατ’ ελάχιστο 4 τιµές ανά ώρα).         

Η συχνότητα αποστολής των µηνυµάτων θα προκαθορίζεται επιλεγόµενα π.χ. µία φορά την 
ηµέρα στις 6 π.µ., από τον χειριστή ή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις της υπηρεσίας.         

Σε περίπτωση αδυναµίας του συστήµατος για την αποστολή των δεδοµένων θα γίνεται 
επαναποστολή µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα.   Σε κάθε περίπτωση (επιτυχούς ή µη 
επιτυχούς αποστολής µηνύµατος) τα δεδοµένα θα  παραµένουν διαθέσιµα στον καταγραφέα 
τιµών.        

Το σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ διάταξης και του κεντρικού υπολογιστή της υπηρεσίας θα 
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είναι αµφίδροµο. Κατά τη µία φορά από τη διάταξη προς το κεντρικό υπολογιστή θα 
αποστέλλονται τα δεδοµένα µέσω µηνύµατος. Κατά την αντίθετη, θα γίνεται µεταβολή των 
παραµέτρων καταγραφής και τηλεµετάδοσης, PROGRAMMING (επιλογή χρόνου αποστολής 
δεδοµένων, αλλαγή κινητών τηλεφώνων αποστολής συναγερµών (ALARM), αλλαγή ορίων 
συναγερµών (ALARM, κλπ).        

Για την οικονοµία ενέργειας, το χρονικό διάστηµα της δυνατότητας επικοινωνίας από το 
κεντρικό υπολογιστή προς τη διάταξη µέτρησης θα είναι προγραµµατιζόµενο και θα ορίζεται 
από το χειριστή.           

Κατ’ επιλογήν του χειριστή του συστήµατος και σε βάρος του χρόνου αυτονοµίας, η διάταξη 
θα πρέπει να µένει ανοικτή για την αµφίδροµη επικοινωνία για οσοδήποτε µεγάλο διάστηµα 
επιλεχθεί. Μετά την πάροδο του προγραµµατιζόµενου χρόνου, η εντολή θα αίρεται αυτόµατα 
και το καταγραφικό θα µεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας (stand by) προς εξοικονόµηση 
ενέργειας.  

Επιπλέον αυτού, η διάταξη θα έχει τη δυνατότητα να στείλει και ενδιάµεση αποστολή 
µηνύµατος εάν οι τιµές µέτρησης βρεθούν εκτός προκαθορισµένων παραµετρικά 
επιλεγόµενων ορίων τιµών (κατάσταση ALARM και αποστολή µε λογική INTERRUPT).           

Εντός του κελύφους της διάταξης θα υπάρχει υψηλής ευαισθησίας κεραία για την επικοινωνία 
µε το δίκτυο GSM/GPRS/3G καθώς και πρόβλεψη για εξωτερική και το προµηθευτής θα 
επιλέγει ποιά θα χρησιµοποιεί ανάλογα µε την ισχύ του σήµατος της καθεµιάς κατά τη θέση 
σε λειτουργία.           

Η όλη τεχνολογία κατασκευής θα πρέπει να εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατότητα επικοινωνίας 
για τις συνθήκες τοποθέτησης της διάταξης (υπόγεια εντός φρεατίου), ακόµη και για ασθενές 
σήµα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Επίσης θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 
χρησιµοποίησης εξωτερικής κεραίας στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχει ασθενές σήµα κινητής 
τηλεφωνίας      

Η εγκατάσταση του συστήµατος θα πρέπει να γίνει µε τη χρήση µετρητή ισχύος του σήµατος, 
ενσωµατωµένο ή εξωτερικό, έτσι ώστε να επιλέγεται το καταλληλότερο σηµείο εγκατάστασης.   

Τέλος, η διάταξη θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και µε συσκευές κινητών τηλεφώνων 
(τουλάχιστον µε 2 αριθµούς κινητής τηλεφωνίας) για αποστολή δεδοµένων συναγερµών 
ALARMS.           

Η διάταξη καταγραφέας τιµών και τηλεµετάδοση θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνοµη µε 
µπαταρία απαλλαγµένη συντήρησης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Το 
διάστηµα των πέντε (5) ετών θα αντιστοιχεί στη συνήθη χρήση του συστήµατος που ορίζεται: 
4 τιµές την ώρα για κάθε πεδίο και για την αποστολή των µηνυµάτων ηµερήσιας αναφοράς 
στον κεντρικό υπολογιστή της υπηρεσίας.          

Στην περίπτωση που οι λειτουργικές απαιτήσεις επιβάλλουν µεγαλύτερη απορρόφηση 
ενέργειας, η ενεργειακή αυτονοµία είναι αποδεκτό χρονικά να µειώνεται.   

Η κάρτα SIM της διάταξης θα είναι συνηθισµένου τύπου και θα µπορεί να αντικαθίστανται 
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από την υπηρεσία µας επί τόπου χωρίς την ανάγκη αποστολής του καταγραφικού, στο 
προµηθευτή ή στον κατασκευαστή.           

Όπως προαναφέρθηκε η διάταξη στα επιµέρους τµήµατά της: DATA LOGGER, 
τηλεµετάδοση θα πρέπει να λειτουργεί σε συνθήκες βυθισµένες (IP 68).           

Πέραν της στεγανότητας, η όλη κατασκευή πρέπει να είναι εύρωστη και να λειτουργεί χωρίς 
πρόβληµα στις αντίξοες εργοταξιακές συνθήκες για τις οποίες προορίζεται.           

Ο προµηθευτής θα διαθέσει στην υπηρεσία το απαιτούµενο λογισµικό για τη λειτουργία της 
διάταξης, όπως αυτή προαναφέρθηκε.           

Το λογισµικό θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να εξασφαλίζει : 

• Τον αριθµό του κέντρου που θα αποστέλλονται τα µηνύµατα 

• Τους αριθµούς των κινητών που θα αποστέλλονται τα µηνύµατα συναγερµών (κατ’ 
ελάχιστον 2 αριθµοί κινητών) 

• Τις ώρες αποστολής και λήψης µηνυµάτων 

• Την παραµετροποίηση καταγραφής κάθε καναλιού 

• Τον τόπο εγκατάστασης του καταγραφικού  

• Αποστολή νέων στοιχείων προς το καταγραφικό 

• Συνδεσιµότητα µε σύστηµα SCADA 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας γραφηµάτων, ιστογραµµάτων κλπ. 

• Εξαγωγή δεδοµένων σε κλασικές συνήθεις µορφές (π.χ. EXCEL) 

• Επεξεργασία ιστορικών τιµών, µέγιστο, ελάχιστο, µέση τιµή 

• Επιλογή χρονικού διαστήµατος ιστορικών τιµών κλπ. 

 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα  

 
 
 
 

1.13. Ακουστικά καταγραφικά θορύβου διαρροών. 
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Τα καταγραφικά διαρροών θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένα για ευρεία χρήση στον 
εντοπισµό διαρροών σε δίκτυα διανοµής ύδατος. Θα πρέπει στην περιοχή όπου θα 
τοποθετηθούν να ανιχνεύουν αυτόµατα την ύπαρξη διαρροής ή όχι, επί τόπου ή µέσω της 
αποστολής συναγερµού,  xρησιµοποιώντας το δίκτυο GSM (SMS) ή GPRS/ 3G ή network 
radio για την αποστολή των δεδοµένων. 

Το καταγραφικά θα πρέπει να είναι µικρού µεγέθους και στιβαρής κατασκευής, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η τοποθέτηση τους σε φρεάτια που δεν υπάρχει επάρκεια χώρου, ενώ 
παράλληλα θα είναι προστατευµένα σε περίπτωση πληµµυρισµού των φρεατίων. Για το λόγο 
αυτό τα καταγραφικά θα πρέπει να έχουν βαθµό προστασίας ΙΡ68.  

.  

Τα καταγραφικά θα πρέπει να φέρουν στο κάτω τµήµα τους ισχυρό µαγνήτη για να µπορούν 
να τοποθετηθούν σε καρέ χειρισµού δικλείδων ή σε µεταλλικά εξαρτήµατα του δικτύου που 
έρχονται σε επαφή µε τον αγωγό, όπου και θα πραγµατοποιείται έλεγχος για τυχόν διαρροές. 
Ο προγραµµατισµός τους θα πρέπει να είναι απλός ενώ η τοποθέτησή τους επί των 
εξαρτηµάτων του δικτύου θα πρέπει να είναι εύκολη. 

Κατά το πρώτο στάδιο της ανίχνευσης τα καταγραφικά θορύβου θα πρέπει κατά προτίµηση 
στη διάρκεια της νύχτας, όπου οι περιβάλλοντες θόρυβοι είναι περιορισµένοι, να µπορούν να 
εντοπίζουν και να αποτυπώνουν το θόρυβο που παράγει µία διαρροή ανά δευτερόλεπτο για 
προκαθορισµένη χρονική περίοδο. Τα καταγραφικά θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επαναλάβουν την ανίχνευση περισσότερες από µία φορές κατά την διάρκεια της νύχτας ώστε 
η διαρροή να ανιχνεύεται όλες τις φορές ώστε να µην αποστέλλονται λανθασµένοι 
συναγερµοί.  

Όταν σε όλες τις καταγραφές εντοπίζεται διαρροή τότε το καταγραφικό θα πρέπει να 
καταχωρεί την διαρροή και να στέλνει σχετικό συναγερµό χρησιµοποιώντας το δίκτυο GSM 
(SMS) ή GPRS/ 3G ή network radio για την αποστολή των δεδοµένων.  

Στη συνέχεια, συνήθως µε εφαρµογή της τεχνικής συσχετισµού θορύβων, θα εντοπίζεται 
επακριβώς το σηµείο διαρροής.           

Για την µετακίνηση των καταγραφικών δε θα πρέπει να απαιτείται η επί τόπου χρήση ειδικού 
οχήµατος αλλά θα πρέπει να πραγµατοποιείται από το προσωπικό της υπηρεσίας.           

Τα καταγραφικά διαρροών θα πρέπει να είναι σε θέση µέσω του λογισµικού διαχείρισης να 
υποδεικνύουν τη θέση του καταγραφικού και την ύπαρξη ή µη διαρροής µε κατάλληλη 
σήµανση.  

Αν χρησιµοποιείται GSM (SMS), η υπηρεσία θα αναλάβει να παραδώσει την κάρτα κινητής 
τηλεφωνίας SIM και θα είναι υπεύθυνη για το τηλεπικοινωνιακό κόστος λειτουργίας των 
διατάξεων. Η εγκατάσταση της κάρτας θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί τοπικά, χωρίς να είναι 
αναγκαία η αποστολή του καταγραφικού στο εργοστάσιο κατασκευής. Επίσης µετά την 
εγκατάσταση της κάρτας SIM δεν θα πρέπει να επηρεάζεται ο βαθµός προστασίας του 
καταγραφικού, ο οποίος πρέπει να είναι ΙΡ68. Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα 
πρέπει να έχουν τα καταγραφικά θορύβου είναι τα ακόλουθα:           
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• Ειδικά, σχεδιασµένο ανιχνευτή για τη µεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία στην καταγραφή 
θορύβου διαρροής. 

• ∆υνατότητα αποθήκευσης πλήρων δεδοµένων/ στοιχείων. 

• Μεγάλης χωρητικότητας µνήµη για την καταγραφή στοιχείων από µετρήσεις. 

• Μεγάλη αυτονοµία (της τάξης των 5 ετών) 

• Βαθµός προστασίας ΙΡ68 

• ∆υνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας υψηλής ευαισθησίας (για υπόγειες συνθήκες 
λειτουργίας). 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια 

• Εγχειρίδια χρήσης του προσφερόµενου εξοπλισµού 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 έτος από τον προσφέροντα. 

 

1.14. Ακουστικό γαιόφωνο εντοπισµού διαρροών 

Ο ακουστικός – εντοπιστικός εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί για τον σηµειακό εντοπισµό 
αφανών  διαρροών. Ο ακουστικός - εντοπιστικός εξοπλισµός θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

• κεντρική µονάδα 

• αισθητήρας - ηλεκτρονική ακουστική ράβδος / ακίδα (electronic listening stick) 

• αισθητήρας - µικρόφωνο εδάφους (ground microphone) 

• ακουστικά 

• βαλίτσα µεταφοράς 

• φορτιστή µπαταρίας και καλώδια  

• φίλτρα ήχου και ανάλυση συχνότητας 

• καταγραφή ήχου για αναπαραγωγή και µεταφορά 

Το σύστηµα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο για εργασίες υπαίθρου και για 
θερµοκρασίες από -15°C έως 50°C. Επίσης πρέπει να είναι υδατοστεγές µε βαθµό 
προστασίας IP65 και ελαφρού βάρους για εύκολη µεταφορά. 

Η κεντρική µονάδα θα έχει την δυνατότητα ενίσχυσης του θορύβου της διαρροής ο οποίος θα 
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συλλαµβάνεται στους αισθητήρες (ηλεκτρονική ράβδος ή/και µικρόφωνο εδάφους) και 
ψηφιακής ή γραφικής ένδειξης της έντασης του ήχου σε υψηλής ευκρίνειας οθόνη LCD, η 
οποία θα είναι φωτιζόµενη και κατάλληλη για νυκτερινή χρήση, έτσι ώστε σε συνδυασµό µε τη 
χρήση ακουστικών να επιβεβαιώνεται ο θόρυβος της διαρροής. 

Η µονάδα πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένα φίλτρα και ανάλυση συχνότητας για την 
αποµόνωση άλλων θορύβων. Τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να είναι παραµετροποιήσηµα από 
τον χειριστή. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα καταγραφής βήµατος της ισχύος 
του ήχου που συλλαµβάνεται από τον αισθητήρα.  

Η µονάδα θα διαθέτει δυνατότητα καταγραφής και εµφάνισης στην οθόνη µε την µορφή 
µπάρας ή γραφήµατος συχνότητας. Με αυτόν τον τρόπο να µπορεί να συγκριθεί η ισχύς του 
κάθε ήχου ανά τακτά διαστήµατα ακόµα και οπτικά. 

Η µονάδα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα αυξοµείωσης της έντασης του 
συλλαµβανοµένου σήµατος και ρύθµισης της έντασης του ήχου στα ακουστικά ώστε να 
προστατεύεται κάθε χειριστής αλλά ο έλεγχος της έντασης του ήχου δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει την ψηφιακή ένδειξη της έντασης που φαίνεται στην οθόνη. 

Η τροφοδοσία θα πραγµατοποιείται από επαναφορτιζόµενες µπαταρίες διάρκειας 24 ωρών, 
οι οποίες φορτίζονται από το δίκτυο της ∆ΕΗ (230V) και προαιρετικά από αυτοκίνητο 
(12Vdc). Ο έλεγχος του χρόνου ζωής της µπαταρίας θα πραγµατοποιείται µε την εµφάνιση 
µηνύµατος στην οθόνη ή άλλης φωτεινής ένδειξης. 

Η κεντρική µονάδα θα είναι φορητή και θα συνοδεύεται από ιµάντα µεταφοράς. 

Η ηλεκτρονική ακουστική ράβδος / ακίδα θα πρέπει να διαθέτει µικρόφωνο µεγάλης 
ευαισθησίας. Η ακουστική ράβδος θα συνδέεται µε την κεντρική µονάδα µε ειδικό καλώδιο. Το 
µικρόφωνο θα πρέπει να έρχεται σε επαφή µε τον αγωγό για αυτό τον σκοπό, στο άκρο της 
διάταξης θα µπορεί να εγκατασταθεί ράβδος η οποία µπορεί να αποτελείται από µικρότερα 
µήκη που θα ενώνονται µεταξύ τους. Η ράβδος θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εξαρτήµατα 
του δικτύου βρίσκονται σε βάθος, όπως π.χ.  βανοφρεάτια χειρισµού δικλείδων. Ο χειριστής 
θα µπορεί τοποθετώντας την ειδική διάταξη επί του αγωγού ή την ειδική ράβδο να είναι σε 
θέση να ακούσει τον θόρυβο που παράγεται από τυχόν παρακείµενες διαρροές.  

Το γαιόφωνο θα αποτελείται από µικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας και θα χρησιµοποιείται για 
έµµεσο εντοπισµό διαρροής. Θα τοποθετείται στο έδαφος πάνω από τον αγωγό. Το 
µικρόφωνο εδάφους πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε οποιαδήποτε επιφάνεια (πλάκες 
πεζοδροµίου, άσφαλτος κλπ).  

Το µικρόφωνο εδάφους πρέπει να είναι ανθεκτικό στους κραδασµούς και σχεδιασµένο έτσι 
ώστε να αποκλείει όσο είναι δυνατό τους θορύβους του περιβάλλοντος χώρου (άνεµος, 
κυκλοφορία κλπ) . 

Τα ακουστικά θα είναι στερεοφωνικά αεροπορικού τύπου ειδικά σχεδιασµένα έτσι ώστε να 
αποκλείουν θορύβους του περιβάλλοντος χώρου, και θα συνδέονται µε την κεντρική µονάδα 
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έτσι ώστε ο χειριστής να µπορεί να ακούσει τον ήχο της διαρροής µέσω των αισθητήρων. Τα 
ακουστικά θα είναι ελαφριά, ανθεκτικά, υψηλής πιστότητας για ήχο υψηλής ποιότητας, µε 
ρύθµιση έντασης. 

Το σύστηµα ακουστικού εξοπλισµού, θα συνοδεύεται από:  

• βαλίτσα µεταφοράς κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό, για να παρέχεται η 
µεγαλύτερη δυνατή προστασία.  

• Φορτιστή του ακουστικού εξοπλισµού και τα απαραίτητα καλώδια.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια 

• Εγχειρίδια χρήσης του προσφερόµενου εξοπλισµού 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 έτος από τον προσφέροντα 
 

 

1.15. Ψηφιακός συσχετιστής εντοπισµού διαρροών. 

Η λειτουργία του συστήµατος συσχετισµού βασίζεται στην ακουστική λήψη του θορύβου που 
παράγεται από µία διαρροή από δύο ή τρεις αισθητήρες. Οι αισθητήρες εγκαθίστανται στις 
άκρες τµήµατος αγωγού που θέλουµε να ανιχνεύσουµε για διαρροή. Ο ήχος συλλαµβάνεται 
από τους αισθητήρες και µεταδίδεται στην κεντρική µονάδα - συσχετιστής. Ο συσχετιστής θα 
επεξεργάζεται τον ήχο και βάση παραµέτρων που εισάγει ο χειριστής στο σύστηµα τα 
δεδοµένα αναλύονται, συσχετίζονται εµφανίζονται στην οθόνη. Ως αποτέλεσµα εντοπίζεται η 
ακριβής θέση της διαρροής χωρίς να χρειάζεται αποκάλυψη όλου του τµήµατος του αγωγού 
για την εύρεση της. 
Το σύστηµα θα αποτελείται από τον εξής εξοπλισµό  : 

• Ένα συσχετιστή θορύβου διαρροών Correlator 

• Τρεις (3) ποµπούς για την ενίσχυση και µετάδοση των σηµάτων 

• Τρεις (3) αισθητήρες µε καλώδια µήκους τουλάχιστον 2 µέτρων έκαστο 

• Ακουστικά. 

• Βαλίτσα µεταφοράς. 

• Λογισµικό ανάγνωσης και επικοινωνίας µε τον συσχετιστή µέσω PC. 
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• Φορτιστή µπαταρίας και καλώδια. 

• Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 5 ωρών. 
Το προσφερόµενο σύστηµα θα διαθέτει τη δυνατότητα εντοπισµού διαρροών σε αγωγούς 
διαφορετικών υλικών όπως µεταλλικά και πλαστικά, καθώς και σε αγωγούς που 
αποτελούνται από τµήµατα διαφορετικών υλικών ή και διαµέτρων.  

Ο συσχετιστής θα µπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες και δεν 
θα επηρεάζεται από βροχή ή δυνατό ήλιο. Η θερµοκρασία λειτουργίας του θα πρέπει να είναι 
από -10°C έως + 50°C.  
Ο συσχετιστής θα έχει την δυνατότητα εισαγωγής των µηχανολογικών δεδοµένων των 
αγωγών (µήκος, διάµετρος, υλικό) µε επιλογή από υπάρχοντα κατάλογο υλικών και 
διαµέτρων αγωγών που διαθέτει ενσωµατωµένο στο λογισµικό του. Ο συσχετιστής θα δίνει τη 
δυνατότητα εισαγωγής της ταχύτητας του ήχου από τον χρήστη αν αυτή είναι γνωστή για 
µεγαλύτερη ακρίβεια στις µετρήσεις.  
Οι κατάλογοι µε τα δεδοµένα των αγωγών (διάµετρος, υλικό, ταχύτητα ήχου) και τα 
αποτελέσµατα των συσχετίσεων που θα έχουν αποθηκευτεί δεν θα χάνονται όταν το σύστηµα 
είναι εκτός τροφοδοσίας και κατά την φόρτιση των µπαταριών.  
Ο συσχετιστής θα µπορεί να αποθηκεύει τα δεδοµένα της συσχέτισης και µε κατάλληλο 
λογισµικό να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των υπολογισµών, εκτύπωσης αυτών 
και προσθήκης σχολίων µε Η/Υ στο γραφείο το οποίο θα τρέχει σε περιβάλλον Windows®. Ο 
αριθµός των πραγµατοποιούµενων συσχετισµών που θα µπορούν να αποθηκευτούν θα είναι 
τουλάχιστον 30.  
Ο συσχετιστής θα έχει την δυνατότητα µέτρησης και συσχέτισης τουλάχιστον 5 διαφορετικών 
τµηµάτων σε ένα υπό µέτρηση τµήµα αγωγού. Ο συσχετιστής θα διαθέτει τη δυνατότητα 
υπολογισµού της πραγµατικής ταχύτητας του ήχου ακόµα και στην περίπτωση που τα υλικά 
και οι διάµετροι των αγωγών είναι άγνωστοι.  

Ο συσχετιστής θα είναι εφοδιασµένος µε οθόνη και φωτεινές ενδείξεις για την χρήση του 
συσχετιστού την νύχτα. Η επιλογή της γλώσσας των ενδείξεων θα γίνεται από το χρήστη επί 
τόπου.  .  

Ο συσχετιστής θα έχει τη δυνατότητα γραφικής απεικόνισης του θορύβου της διαρροής στην 
οθόνη. Η ένδειξη ισχύος του σήµατος θα εµφανίζεται στην οθόνη.  

Ο συσχετιστής θα διαθέτει κεραία για την επικοινωνία µε τους ποµπούς και τη δυνατότητα 
πραγµατοποίησης υπολογισµών συσχέτισης για πολλαπλούς υπολογισµούς και ενίσχυσης 
των λαµβανοµένων σηµάτων. Ο συσχετιστής θα έχει τη δυνατότητα µείωσης ή εξάλειψης των 
ανεπιθύµητων θορύβων µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων φίλτρων για τις χαµηλές και 
υψηλές συχνότητες.  

Η συσκευή όσον αφορά τα φίλτρα θα πρέπει να µπορεί να εκτελεί τα ακόλουθα :  

• Αυτόµατη επιλογή φίλτρων µε βάση το υλικό την διάµετρο και το µήκος του αγωγού 

• ∆υνατότητα επιλογής φίλτρων από τον χειριστή 
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• Ακρίβεια προσδιορισµού της διαρροής : τουλάχιστον 0,2 m. Εφόσον η ακρίβεια των 
µετρήσεων είναι ανάλογη του υλικού των αγωγών και του µήκους ελέγχου. Ο 
προµηθευτής πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του, την ακρίβεια προσδιορισµού 
για κάθε περίπτωση.  

 
∆υνατότητα αναβάθµισης λογισµικού µε νεότερη έκδοση αν υπάρξει.  
ΕΙΣΟ∆ΟΙ: Αισθητήρες µε ραδιοφωνικό σήµα UHF από τους ποµπούς.  
Οι συσχετιστές θα πρέπει να περιλαµβάνουν ακουστικά. 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 5 ωρών.  
Έλεγχος χρονικού διαστήµατος ζωής µπαταρίας µε την εµφάνιση µηνύµατος στην οθόνη ή 
άλλης ένδειξης.  
 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : Αδιάβροχη, συµπαγής και φορητή συσκευή, µε 
περίβληµα πλαστικό ή ελαστικό και προστασία IP65. 
Λειτουργία σε θερµοκρασίες από -10°C έως 50°C.  

ΒΑΡΟΣ: Ελαφρύ και εύχρηστο όχι πάνω από 2 kg.  
ΠΟΜΠΟΙ Οι ποµποί θα είναι τρεις (3), θα έχουν διαφορετικό χρώµα και θα αντιστοιχούν ένα 
σε κάθε αισθητήρα. Η βασική λειτουργία των ποµπών θα είναι η λήψη των σηµάτων από τους 
αισθητήρες και η ενίσχυση - εκποµπή τους προς τον συσχετιστή όπου θα αναλύονται. Οι 
ποµποί θα διαθέτουν κατάλληλη ενισχυτική µονάδα σήµατος και αποσπώµενη κεραία για την 
εύκολη µεταφορά τους. Θα διαθέτουν λυχνίες διόδου για να δείχνουν την κατάσταση (status) 
των ποµπών. 
Οι ποµποί καθώς και όλο το σύστηµα θα λειτουργεί σε συχνότητα ελεύθερη από την ΕΕΤΤ 
ειδικά ορισµένη και από την ΕΕ για την χρήση παρόµοιων διατάξεωνκαι δεν θα απαιτεί ειδική 
άδεια 
ΕΙΣΟ∆ΟΙ:  
Η τροφοδοσία των ποµπών θα πραγµατοποιείται από ενσωµατωµένες επαναφορτιζόµενες 
µπαταρίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν την συνεχή λειτουργία των ποµπών για τουλάχιστον 5 
ώρες.  
ΈΞΟ∆ΟΙ: Ραδιοφωνικό σήµα UHF κατάλληλης ονοµαστικής συχνότητας σύµφωνα µε την 
ελληνική νοµοθεσία. 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Οι αισθητήρες θα είναι µεγάλης ακρίβειας, κατασκευασµένοι από ανθεκτικά 
υλικά, θα έχουν ικανοποιητική αδράνεια έναντι κραδασµών, θα πρέπει να είναι πλήρως 
υδατοστεγείς έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και 
να διαθέτουν ικανοποιητική µόνωση από εξωτερικές παρεµβολές. Το κάθε αισθητήριο θα έχει 
καλώδιο σύνδεσης µήκους τουλάχιστον 2 µέτρων και ειδικό βύσµα για την σύνδεση του µε 
τον αντίστοιχο ποµπό. 
Ο προµηθευτής θα αναφέρει στην προσφορά του την ευαισθησία του αισθητήρα και το είδος / 
υλικό των ειδικών τεµαχίων ύδρευσης επί των οποίων µπορούν να λειτουργήσουν.  
Οι αισθητήρες θα διαθέτουν ισχυρό µαγνήτη στο άκρος τους έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση τους σε µεταλλικούς αγωγούς και ειδικά τεµάχια του δικτύου ύδρευσης (δικλείδες 
κλπ). Εξωτερικά να είναι καλυµµένα µε ελαστικό για προστασία από χτυπήµατα.  
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Τα ακουστικά θα είναι στερεοφωνικά και θα συνδέονται µε τον συσχετιστή έτσι 
ώστε ο χειριστής να µπορεί να ακούσει τον ήχο της διαρροής µέσω των ποµπών. Τα 
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ακουστικά θα είναι ελαφριά, ανθεκτικά, υψηλής πιστότητας για ήχο υψηλής ποιότητας, µε 
άριστη αποµόνωση των εξωτερικών ήχων.  Με ροοστάτη ή µε την χρήση του λογισµικού του 
συσχετιστή να υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης της έντασης για προστασία των αυτιών του 
χειριστή.  
ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η Βαλίτσα µεταφοράς να είναι κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό 
για να παρέχεται η µεγαλύτερη δυνατή προστασία.  

Η διάταξη θα πρέπει να παραδοθεί µε τους αντίστοιχους φορτιστές.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  Λογισµικό για την ανάλυση των αποτελεσµάτων των συσχετισµών στο γραφείο 
το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα εκτυπώσεων των συσχετισµών και την γραφική τους 
απεικόνιση στην οθόνη του υπολογιστή καθώς και δυνατότητα αναβάθµισης.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια 

• Εγχειρίδια χρήσης του προσφερόµενου εξοπλισµού 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 έτος από τον προσφέροντα. 
 

 

1.16. Φορητός Μετρητής παροχής υπερήχων 

Ο φορητός µετρητής παροχής τροφοδοσίας µπαταρίας χρησιµοποιείται στην µέτρηση της 
ροής νερού ή άλλου ρευστού, χωρίς να απαιτείται να διακοπεί ή να διατρηθεί ο αγωγός 
µεταφοράς του.  Η µέτρηση επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση των αισθητηρίων του 
παροχοµέτρου εξωτερικά του αγωγού (µε την διαδικασία της αγκίστρωσης) έτσι ώστε τα 
κύµατα υπερήχων να διαπερνούν τον αγωγό. 
To παροχόµετρο υπερήχων εξωτερικής τοποθέτησης θα πρέπει να λειτουργεί, σύµφωνα µε 
την αρχή της διαφοράς της ταχύτητας µετάδοσης του ήχου εντός του ρευστού, 
(TransitTimePrinciple), αλλά και βάση της αρχής του φαινοµένου Ντόπλερ (DopplerEffect) µε 
κατάλληλη εναλλαγή αισθητηρίων.  
Η διαµόρφωση του παροχοµέτρου θα πρέπει να αποτελείται:  

• από τον Ηλεκτρονικό Μετατροπέα – Μεταδότη Παροχής (ElectronicTransmitter),  

• από τα κατάλληλα για την εφαρµογή αισθητήρια (Τransducers) και 

• από τα παρελκόµενα στήριξης και διασύνδεσης τους (Πλαίσια και ιµάντες στήριξης).  

Η διασύνδεση του µετατροπέα µε τα αισθητήρια θα επιτυγχάνεται µέσω ειδικών καλωδίων. 
Το παροχόµετρο θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• Η εγκατάσταση του να επιτυγχάνεται χωρίς να απαιτείται διακοπή, διάτρηση ή 
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τροποποίηση του αγωγού µεταφοράς του ρευστού. 

• Να µη διαθέτει κινούµενα µέρη  

• Να µην απαιτεί κανενός είδους συντήρηση  

• Να µην προκαλεί πτώση πίεσης στο µετρούµενο ρευστό αφού δεν θα έρχεται σε καµία 
επαφή µε αυτό 

• Να διαθέτει την δυνατότητα για ταχεία εγκατάσταση και απεγκατάσταση µέσω των 
κατάλληλων παρελκόµενων στήριξης (ιµάντες στήριξης).   

• Να µπορεί να τοποθετηθεί σε αγωγούς από διάφορα υλικά κατασκευής  

• Να µπορεί να τοποθετηθεί σε αγωγούς µε διατοµή από 50mm έως τουλάχιστον 
2000mm 

• Να µην υπάρχει καµία πιθανότητα η τοποθέτησή του να προκαλέσει διαρροή στον 
αγωγό. 

• Να προσφέρει µέτρηση της παροχής σε πραγµατικό χρόνο και 

• Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής των µετρούµενων τιµών  

O µετατροπέας του συστήµατος θα συλλέγει τα σήµατα από τα αισθητήρια και θα υπολογίζει 
την ροή του µετρούµενου ρευστού. Τα δεδοµένα τα οποία προκύπτουν από τους 
υπολογισµούς θα είναι η στιγµιαία ροή, η ολική ροή καθώς και διάφορα συµβάντα (π.χ. 
αυτοδιαγνωστικά µηνύµατα της διάταξης) και συναγερµοί. 

Ο µετρητής παροχής θα πρέπει να είναι φορητός, εντός βαλίτσας µεταφοράς µικρού 
µεγέθους και βάρους και ο βαθµός προστασίας του είναι τουλάχιστον IP67.  

Η ακρίβεια µέτρησης του µετατροπέα θα πρέπει να είναι µικρότερη του 1% της κλίµακας 
µέτρησης µετά από διαδικασία βαθµονόµησης και επαναληψιµότητα 0,3% της κλίµακας 
µέτρησης. 

Η συσκευή θα πρέπει να µπορεί να τοποθετηθεί σε αγωγούς µε πάχος τοιχωµάτων από 2mm 
έως 30mm (αγωγούς κατασκευασµένους από µέταλλο, γυαλί ή πολυµερή και πλαστικά 
υλικά). 

Ο µετατροπέας θα διαθέτει : 

• Αλφαριθµητική φωτιζόµενη οθόνη τουλάχιστον LCD 240 x 128 µε πολλαπλές ενδείξεις 
παραµέτρων και δυνατότητα απεικόνισης παραστάσεων και γραφηµάτων. 

• Πληκτρολόγιο τουλάχιστον 16 πλήκτρων. 

• Πρόσβαση στις λειτουργίες µέσω κωδικού για µέγιστη ασφάλεια µε τρία επίπεδα 
χειρισµού. 

• ∆υνατότητα προγραµµατισµού και λειτουργίας σε διάφορες γλώσσες (επιλεγόµενες 
από το χρήστη) 

• ∆υνατότητα επιλογής µονάδας µέτρησης ανάµεσα σε διάφορες µονάδες  

• Εσωτερική µπαταρία επαναφορτιζόµενη η οποία µπορεί να τροφοδοτεί τη συσκευή για 

περίοδο τουλάχιστον 7ωρών µε την ενσωµατωµένη µπαταρία του, περισσότερες. µε 

εξωτερική συστοιχία συσσωρευτών. 
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• ∆υνατότητα µόνιµης σύνδεσης στο ρεύµα µέσω adaptor AC/ DC 

• Θύρα επικοινωνίαςRS-232.  

• ∆ύο (2) αναλογικές εισόδους 4-20 mA.. 

• Μία (1) τουλάχιστον αναλογική έξοδο 4-20 mA πλήρως παραµετροποιήσιµη. 

• ∆ύο (2) εξόδους οπτικού παλµού µε δυνατότητα καταγραφής της κατεύθυνσης της 

ροής.  

• Εσωτερικό καταχωρητή δεδοµένων (DataLogger) o οποίος έχει δυνατότητα µεταφοράς 
και αποθήκευσης των δεδοµένων σε H/Y 

Ο µεταδότης θα πρέπει να διαθέτει τις εξής λειτουργικές δυνατότητες : 

• ∆υνατότητα υπολογισµού της στιγµιαίας και ολικής ροής όγκου, της ταχύτητας ροής,  
της ταχύτητας του ήχου εντός του ρευστού, της ισχύς του σήµατος και µέτρησης του 
ποσοστού φυσαλίδων (aeration factor) ή στερεών σωµατιδίων που εµπεριέχονται στο 
µετρούµενο ρευστό 

• ∆υνατότητα µέτρησης αµφίδροµης ροής  

• ∆υνατότητα αυτόµατης διόρθωσης της µετατόπισης µηδενός (Zero Drift) κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας του ροόµετρου. 

• ∆υνατότητα εντοπισµού κενού αγωγού (Empty pipe Detection)   

• ∆υνατότητα υπολογισµού των παραµέτρων εγκατάστασης των αισθητηρίων από τον 
µεταδότη. 

• Προγραµµατισµός του µεταδότη µέσω επικοινωνίας RS232 ή θύρας USB και 
λογισµικού και εξοµοίωσης τερµατικής οθόνης (HyperTerminal) 

Η συστοιχία των αισθητήριων µέτρησης υπερήχων (Transducers) θα πρέπει να είναι µορφής 
ζεύγους εναλλασσόµενης εκποµπής – δέκτη υπερηχητικών σηµάτων. Τα αισθητήρια θα 
πρέπει να ’’αγκιστρώνονται’’ στα εξωτερικά τοιχώµατα του αγωγού µεταφοράς µε τα 
κατάλληλα παρελκόµενα στήριξης ανάλογα µε τις ιδιότητες του αγωγού. (Χαλύβδινοι ιµάντες 
ή αλυσίδες στήριξης).  

Οι αισθητήρες θα τοποθετούνται είτε σε ευθεία διάταξη είτε σε διάταξη όπου το πρώτο 
αισθητήριο τοποθετείται στην αντίθετη διαγώνια θέση από το δεύτερο αισθητήριο ανάλογα µε 
τη διαθεσιµότητα χώρου ή την επιθυµητή ανά περίπτωση µέθοδο µέτρησης. 

Τα προσφερόµενα παροχόµετρα θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα σε 
θερµοκρασίες από -10oC έως 70oC ενώ ο βαθµός προστασίας της συσκευής θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ΙΡ67 για τα αισθητήρια, τα καλώδια σύνδεσης και για το µετατροπέα.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν : 

• Τεχνικά φυλλάδια/ κατασκευαστικά σχέδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  
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• Πιστοποίηση CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 έτος από τον προσφέροντα  
 

 

1.17. ∆ιάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισµού διαρροών 

Το Σύστηµα επισκόπησης αγωγών και εντοπισµού διαρροών θα χρησιµοποιείται για τον 
εντοπισµό θραύσεων εντός αγωγών σε κοµµάτια του δικτύου που δεν είναι εύκολα στην 
προσέγγιση, θα πρέπει να είναι εργονοµικό, ελαφρύ, κατάλληλο για σκληρή χρήση πεδίου και 
θα πρέπει να αντέχει δυσµενή καιρικά φαινόµενα µε πιστοποίηση IP54.  

Το Σύστηµα επισκόπησης αγωγών και εντοπισµού διαρροών θα πρέπει να καταγράφει βίντεο 
και φωτογραφίες σε εσωτερικό σκληρό του δίσκο (HDD) χωρητικότητας τουλάχιστον 200 GB 
ή απευθείας σε στικάκια USB ή κάρτες SD σε µορφή αρχείου .AVI και  θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• πλήρη επεξεργαστή κειµένου µε δυνατότητα επιλογής χρωµάτων κειµένου και φόντου,  

• βολβό εκποµπής 512Hz/640Hz,  

• εσωτερική/εξωτερική ηχογράφηση,  

• ενσωµατωµένες επαναφορτιζόµενες µπαταρίες,  

• θύρα αυτοδιάγνωσης κάµερας και  

• εξειδικευµένο λογισµικό. 

Το Σύστηµα επισκόπησης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 50 µέτρα διαθέσιµου ωστηρίου 
έτσι ώστε να εξασφαλίζει πρόσβαση σε µεγάλο βάθος αγωγού και ο ενσωµατωµένος βολβός 
να κάνει την ιχνηλάτηση και προσδιορισµό βάθους, αυτόµατη διαδικασία. 

Η κάµερα θα κατασκευάζεται από αχάρακτο κρύσταλλο ζαφειριού και θα δίνει ευκρινή εικόνα 
µε ενσωµατωµένο LED φωτισµό την ένταση του οποίου θα πρέπει να µπορεί αυξοµειώνει 
εύκολα ο χρήστης από την επιφάνεια. 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου συστήµατος θα πρέπει να είναι κατ' 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 

• Πολύ φωτεινή, αναγνώσιµη σε πλήρες φως µέρας, οθόνη κατ’ ελάχιστον 8” LCD. 

• 4 x Ψηφιακό Zoom - Για τοπικό έλεγχο. 

• Wi-Fi - Ζωντανή Μετάδοση Εικόνας σε Η/Υ και εγγραφή στο HDD του H/Y. 

• Θύρα RS232 ή USB - για επικοινωνία µε λογισµικό των κατασκευαστών 

• Εγγραφή Βίντεο και Λήψη Εικόνας µε 1 Κίνηση 

• 60 µέτρα δυνατότητα εισχώρησης 

19DIAB000004247 2019-03-08



" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σελίδα 81 

• Εντοπίσηµος Βολβός 

• Κάµερα ανθεκτική στα 11 bar πίεση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Η/Υ Ελέγχου : 

O Η/Υ θα πρέπει να τοποθετείται σε ειδική βάση στο καρούλι της κάµερας και να έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Κατασκευασµένος από ανθεκτικό υλικό µε πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης IP54  

• αντικραδασµική πιστοποίηση,  

• να έχει ενσωµατωµένο τουλάχιστον 200 GB σκληρό δίσκο ο οποίος να επαρκεί για 
πάνω από 20 ώρες συνεχούς εγγραφής βίντεο και  

• να υποστηρίζει εγγραφή σε «στικάκι» USB 2.0 ως 128GB και SD κάρτα τουλάχιστον  
32GB σε ενσωµατωµένες στο κέλυφος θύρες.  

• να έχει ενσωµατωµένες µπαταρίες που επαρκούν για τουλάχιστον 4 ώρες συνεχούς 
λειτουργίας µε την γεννήτρια ήχου εντοπισµού σε λειτουργία ( ή 6 ώρες µε την 
γεννήτρια ήχου εντοπισµού εκτός λειτουργίας) και να παρέχεται µε φορτιστή.  

• Όλα τα απαραίτητα για την χρήση της κάµερας πλήκτρα όπως και πλήρες 
πληκτρολόγιο QWERTY θα βρίσκονται ενσωµατωµένα στο κέλυφος. Έχει δυνατότητα 
απευθείας µετάδοσης της εικόνας της κάµερας σε κινητά/tablet/pc µέσω Ethernet  

• Θύρες Επικοινωνίας/Ρεύµατος: RCA για Video In / Video, Audio Out, 3.5mm θύρα 
µικροφώνου, Θύρα USB 2.0 και SD κάρτας, Ethernet Θύρα, RS232 ή USB θύρα για 
επικοινωνία µε λογισµικό CCTV, θύρες τροφοδοσίας AC/DC, Θύρα Ελέγχου Κεφαλής 
Κάµερας (Self-Test), Θύρα σύνδεσης µε Καρούλι. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Καρουλιού : 

Τα καρούλια θα φτιάχνονται ανθεκτικά µε προδιαγραφές για σκληρή καθηµερινή χρήση και να 
έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Κατασκευασµένα από ανοξείδωτο ατσάλι για εξωτερική χρήση και θα έρχονται µε 
εντοπίσιµους βολβούς 

• Το ωστήριο θα πρέπει να δίνει τις µέγιστες αποστάσεις ώθησης διατηρώντας την 
απαραίτητη ευελιξία για κινήσεις εντός του σωλήνα. 

• θα πρέπει να είναι αρκετά πλατύ για να κυλάει µε άνεση χωρίς κίνδυνο ανατροπής 
αλλά και αρκετά στενό για να χωράει σε στενές πόρτες/δυσπρόσιτα σηµεία.  

• να µπορεί να πραγµατοποιηθεί έλεγχος όδευσης του υπό επιθεώρηση αγωγού και  

• Να έχει συνολικό µήκος τουλάχιστον 50 µέτρα.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά Κεφαλής Κάµερας : 

Η κεφαλή της κάµερας θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα  

• µε φακούς από αχάρακτο ζαφείρι υψηλής ευκρίνειας  

• θα ενώνεται µε το καρούλι µε ελατήρια τερµατισµού τα οποία θα αποσβένουν τις 
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κρούσεις και τη δόνηση κύλισης 

• Οι κεφαλές θα πρέπει να είναι ιδανικές για Χρήση σε σωλήνες 4 ως 8 ιντσών. 

• Έχει ενσωµατωµένα  LEDκαι η φωτεινότητα θα πρέπει να είναι διαχειρίσιµη από 
σχετικό «ντίµερ» στον Η/Υ ελέγχου. 

• Ανάλυση: κατ’ ελάχιστον 420TVL, 500x482 pixel, PAL 

• Φωτεινός Φακός F2.0 µε FOV 75° έως F2.4 µε FOV 96° 

• Ανθεκτική σε πίεση νερού µέχρι 11 bar. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Αµαξιδίου  : 

Το αµαξίδιο στο οποίο προσαρµόζεται η κεφαλή της κάµερας θα κάνει ικανή την χρήση της σε 
µεγαλύτερους σωλήνες. Επίσης θα προστατεύει αισθητικά την κεφαλή της κάµερας, καθώς 
πλέον κυλάει σε πλαστικά ροδάκια αντί να έρπει. Με το συγκεκριµένο αµαξίδιο η κάµερα θα 
µπορεί να επιθεωρήσει αγωγούς διαµέτρου 20 ως 40cm. Το αµαξίδιο θα είναι φτιαγµένο από 
µη οξειδούµενα υλικά και πλήρως παραµετροποιήσιµο σε διάµετρο. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ Εγχειρίδια χρήσης  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποίηση CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 έτος από τον προσφέροντα. 

 

1.18. Εξοπλισµός (Hardware) ΚΣΕ. 

1.18.1. Κεντρικός Υπολογιστής (SCADA Server) µε οθόνη 24''  

Ο server θα έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

• Τύπος: Server  
• Επεξεργαστής: Intel Xeon processor E5-2600 v4 1,70 GHZ (8 cores, 8 Threads) ή 

νεότερος 
• Chipset: Intel 610 ή νεότερο κατάλληλο για τον επεξεργαστή Xeon που προσφέρεται. 
• Τύπος µνήµης: DDR4- 2400MHz 
• Cache Memory: ≥ 16MB 
• Μνήµη: ≥ 16GB 
• Σκληρός ∆ίσκος: ≥ 120GB SSD 
• Λειτουργικό πρόγραµµα: Windows Server 2012 ή νεότερο 
• Θύρες επικοινωνίας :4 X Ethernet 10/100/1000 Mbps 
• Οπτικός ∆ίσκος: DVD-R 
• Τροφοδοτικό: 2 Χ550W 
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• Κάρτα γραφικών: Maxtor G200/  Full HD 1920x1080 και >= 512ΜΒ RAM Shared. Π.χ. 
NVIDIA P400 Quadro ή καλύτερη  

• Υποδοχές δίσκων: Μέχρι 10x2.5” hot plug HDD ή µέχρι 8 x 2.5” hot plug SSD ή µέχρι 4 
x 3.5” hot plug HDD ή µέχρι 4 x 3.5” cabled (non-hot plug).  

• Raid Controllers:  υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 10 δίσκων, SATA 6Gb/s ή SAS 6Gb/s, 
Buffer Size >=512MB. 

• Παρελκόµενα: Ασύρµατο ποντίκι και πληκτρολόγιο  
• Επιπλέον λογισµικά :Antivirus, Microsoft Office2012 ή νεότερο, Λογισµικά εφαρµογής 

Στο server θα τοποθετηθεί  1 οθόνη µε χαρακτηριστικά  
• Τεχνολογία: LED  
• ∆ιαγώνιος: τουλάχιστον 24’’  
• Ανάλυση: τουλάχιστον FHD 1920X1080 στα 60Hz 
• ∆υναµική αντίθεση: τουλάχιστον 1000:1 
• Χρώµατα: τουλάχιστον 15 εκατοµµύρια χρώµατα 
• Χρόνος απόκρισης: τουλάχιστον 8ms  
• Συνδέσεις: HDMI 1.4 ( MHL 2.0), Mini display port 1.2, USB 3.4 (4) 
• ∆υνατότητα περιστροφής (κάθετα – οριζόντια) 

Ο Server και ο λοιπός παρελκόµενος εξοπλισµός (πλην της οθόνης) θα εγκατασταθεί εντός 
Rack 19'' ύψους 32 U ο οποίος θα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Να είναι στιβαρής κατασκευής  

• Να διαθέτει 2 πόρτες (µία εµπρός και µια πίσω) 

• Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας  

• Να διαθέτει αποσπώµενα πλαϊνά καλύµµατα 

• ∆υνατότητα επιπλέον τοποθέτησης εξοπλισµού στο πίσω µέρος του Rack 

• Ύψος 32U/ 1600mm 

• Πλάτος 600mm 

• Βάθος 600mm 

• Να διαθέτει εργονοµικό σχεδιασµό εξαερισµών (άνω - κάτω) 

• Να διαθέτει 2 κεντρικά σηµεία γειώσεων (µε βίδες ασφαλείας)  

• Να διαθέτει πλαϊνές αναµονές για σύνδεση/ επέκταση 2 ή/ και περισσοτέρων Rack 

• Υλικό κατασκευής: Λαµαρίνα πάχους ~1,5mm µε αντοχή σε φορτία ~800Kgr µε 
ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή πούδρας  

Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΣΕ) θα κατασκευαστεί τοπικό δίκτυο Ethernet για την διασύνδεση του 
εξοπλισµού, ∆οµηµένη καλωδίωση τύπου CAT 5e (τουλάχιστον), Patch Panels τερµατισµού 
τύπου UTP RJ-45, Ένας (1) Router, Ένα (1) Switching HUB 10/100 BaseT µε τουλάχιστον 16 
θύρες To σύνολο του ενεργού εξοπλισµού του δικτύου LAN και του λοιπού επικοινωνιακού 
εξοπλισµού του ΚΣΕ θα τοποθετηθεί εντός του Rack.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν για το Server, την οθόνη και το Rack: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποίηση CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  
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1.18.2. Οθόνη εποπτικού ελέγχου. 

Η οθόνη απεικόνισης των ενδείξεων και της λειτουργικής κατάστασης των τοπικών σταθµών 
θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: LED  

• ∆ιαγώνιος: Tουλάχιστον 55’’ 

• Ευκρίνεια 4K Ultra HD. 

• Μέγιστο Refresh Rate: 1200 Hz. 

• Ανάλυση: τουλάχιστον 3840 X 2160. 

• Ελληνικό menu. 

• Συνδεσιµότητα: Wifi, RG In (2 RF/ Sat), Optical Dig. Output, HDMI 6G, LAN, RS-232, 
USB 2.0, Cl Slot, Headphones. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια. 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή. 

• Πιστοποίηση CE. 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής. 
 
 

1.18.3. Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)  

Το σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) θα υποστηρίζει τα PLC, το server και τον 
υπόλοιπο εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί στον ΚΣΕ και θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά   
ΙΣΧΥΣ ≥ 3ΚVA 
Τάση εισόδου 220V+15%-20% 
Τάση εξόδου 220V+/- 3% (+µέγιστη,-ελάχιστη) 
Κυµατοµορφή εξόδου Ηµιτονική 
Μέγιστη παραµόρφωση (THD) 5% 
Μέγιστη υπερφόρτωση 125% µε ∆ΕΗ παρών και 110% σε λειτουργία µε 

µπαταρίες για 10 λεπτά 
Χρόνος αυτονοµίας σε πλήρες φορτίο τουλάχιστον 20 λεπτά 
Χρόνος µεταγωγής < 2msec 
Απόρριψη θορύβου τουλάχιστο 120db 
Φίλτρο εισόδου - εξόδου ΝΑΙ 
Αντικεραυνική προστασία ΝΑΙ 
Θερµοκρασία λειτουργίας 0-40°C 

Υγρασία Τουλάχιστο 90%(non condensing) 
Τύπος συσσωρευτών και σύστηµα φόρτισης Κλειστού τύπου µολύβδου, χωρίς συν

φορτιζόµενοι από φορτιστή ελεγχόµενο από 
µικροεπεξεργαστή 

Γαλβανική αποµόνωση του φορτίου από τη 
∆ΕΗ 

Απαραίτητη 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
Ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσεως ∆ΕΗ ΝΑΙ 
Ενδεικτικές λυχνίες τροφοδοσίας UPS από τους 
συσσωρευτές 

ΝΑΙ 

Ενδεικτικές λυχνίες ετοιµότητας λειτουργίας UPS  ΝΑΙ 
Ενδεικτικές λυχνίες/ηχητικά σήµατα γιά κατάσταση 
Alarm 

ΝΑΙ 

Ενδείξεις: Ακουστικές - οπτικές ενδείξεις και ηλεκτρικές επαφές για 
σύνδεση στο PLC: υπερφόρτωση, battery low, λειτουργία 
UPS. 

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ 
∆υνατότητα συνεχούς αυτοελέγχου και 
αυτόµατης ειδοποίησης µε Alarm για τις πιο κάτω 
περιπτώσεις: 

ΝΑΙ 

-  Χαµηλής/υψηλής τάσης συσωρευτές ΝΑΙ 
-  Ο χρόνος αυτονοµίας πλησιάζει στο τέλος ΝΑΙ 
-  Τάση εισόδου-εξόδου του UPS χαµηλή, κατάσταση 
υπερφόρτωσης. 

ΝΑΙ 

-  Οι µπαταρίες θέλουν αντικατάσταση ΝΑΙ 
-  Εξάντληση χρόνου αυτονοµίας ΝΑΙ 
Υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος / µετασχηµατιστή ΝΑΙ 
Υψηλή θερµοκρασία κυκλωµάτων UPS ΝΑΙ 
Κάλυψη των προδιαγραφών αµφοτέρων των 
κατηγοριών Α και Β, ANSI/IEEE C 62.41 και 45. 

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 

Στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον προσφέροντα. 

1.19. Λογισµικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού µε παραµετροποίηση σε κάθε σταθµό 

και στον ΚΣΕ. 

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. 
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• 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. 

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. 

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. 

Εξυπηρετητής (server) 

Συστήµατα µε πολλές θέσεις εργασίας µπορούν να βασίζονται στο µοντέλο client/server. Ο 
server χρησιµοποιεί το λογισµικό τύπου Microsoft Windows, µε προδιαγραφές ασφαλείας, 
µηχανισµούς του λειτουργικού συστήµατος, θα αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει κεντρικά 
ζητήµατα, όπως ο συντονισµός των επί µέρους διαδικασιών και την αρχειοθέτηση. Οι clients 
που λειτουργούν κάτω από τύπου Microsoft Windows χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του 
server. Επικοινωνούν µε τον server µέσω του δικού τους τερµατικού δικτύου, το οποίο τους 
επιτρέπει και τη σύνδεση µε το επίπεδο του γραφείου. Τα τυποποιηµένα πρωτόκολλα TCP/IP 
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χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µεταξύ των σταθµών εργασίας, µέσω δικτύου 
Βιοµηχανικού Ethernet ή Profinet. Επειδή οι clients αναζητούν αυτόµατα τους servers, οι 
οποίοι τους έχουν ανατεθεί στη συγκεκριµένη εφαρµογή, µπορούν πολύ εύκολα να 
ενεργοποιηθούν µεταγενέστερα χωρίς επιπτώσεις. 

Το λογισµικό τύπου Microsoft Windows Server επιλέγεται ως η πλατφόρµα για το σύστηµα 
ελέγχου του server και θα πρέπει να είναι δυνατή η διασύνδεση µέχρι 32 clients. Όλα τα 
δεδοµένα παραµετροποίησης και επεξεργασίας βρίσκονται κεντρικά σε έναν φάκελο έργου σε 
δίσκο, συνήθως του server, µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιµα εύκολα για να 
γίνουν αλλαγές από οποιοδήποτε άλλο σταθµό (online configuration). Ο client παρ’ όλ’ αυτά 
µπορεί να διαθέτει ο ίδιος τοπικά εικονίδια και τοπικές ενέργειες επεξεργασίας, ώστε να 
µπορεί να επιταχύνει την επιλογή των εικονιδίων και να αποφορτιστεί επιλεκτικά ο server. 
Αλλαγές στα δεδοµένα της εφαρµογής µπορούν να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας χωρίς να διακοπεί η λειτουργία επεξεργασίας. 

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 των 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 onsite. 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 WebServer ο 
οποίος θα µπορεί να συνδεθεί µε ικανό αριθµό clients-θέσεων εργασίας, που ορίζονται 
ανάλογα µε τις ανάγκες των εγκαταστάσεων. Θα υπάρχει η δυνατότητα για ταυτόχρονη 
σύνδεση 10 (δέκα) τουλάχιστον Webclients µε δυνατότητα εξυπηρέτησης (µελλοντική 
αναβάθµιση) µέχρι 50 Webclients. Τα δικαιώµατα πρόσβασης ενός client θα ορίζονται από το 
σύστηµα διαχείρισης χρηστών στο server του συστήµατος ελέγχου. Η όλη δοµή επικοινωνίας 
στηρίζεται στο πρωτόκολλο HTTPS 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. 

Χαρακτηριστικά συστήµατος 

Το σύστηµα ελέγχου πρέπει να διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• 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 server 
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• Θέση εργασίας (client) τύπου Microsoft Windows 

• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν απ’ ευθείας εξαρτήµατα και προγράµµατα από τον χώρο 
της πληροφορικής (π.χ. κάρτες δικτύων) 

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως single-user ή multi-user σύστηµα µε τη δοµή client/server 

• Επικοινωνιακές δυνατότητες µέσω Industrial Ethernet, Profinet, , Modbus,  DCOM, OPC, 
IEC61850, IEC 60870-5-104. 

• Μονάδες ΗΜΙ 

• 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 onlineconfiguration. Μία 
βιβλιοθήκη functionblock χρησιµεύει ως βοήθηµα για τη δηµιουργία εικονιδίων. 

• Σύστηµα σήµανσης για την ανίχνευση και αρχειοθέτηση γεγονότων µε δυνατότητες 
απεικόνισης και ελέγχου, σύµφωνα µε EEMUA and ISA 18.2. 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. 

• ∆ιασυνδέσεις 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. 

• Ανοιχτές συνδέσεις διεπαφής (interfaces) 

• Πρέπει να είναι δυνατή η απεικόνιση µέχρι 25 παραθύρων γραφικών ανά image και 20 
καµπυλών ανά παράθυρο. 

• Μέχρι 50.000 µηνύµατα.  

• Η πρόσβαση στις λίστες δεδοµένων γίνεται µέσω τυποποιηµένης διασύνδεσης βάσης 
δεδοµένων (ODBC/SQL), C-API ή OLE-DB. 

• Ενσωµάτωση µπλοκ εφαρµογών Windows (Active X controls) 

• Μεταφορά δεδοµένων µέσω άλλων προγραµµάτων Windows µέσω διασύνδεσης OPC. 
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• Βοηθοί επέκτασης εφαρµογών µέσω βοηθών χρηστών και χρήση script π.χ. Visual Basic 

• ∆ιασύνδεση προγραµµατισµού API µε πρόσβαση σε λειτουργίες ελέγχου συστήµατος. 

• Σύνδεση µε κάθε είδους ευρέως διαδεδοµένου PLC απευθείας ή µέσω OPC.. 

• ∆ιαχείριση χρηστών µε τουλάχιστον 32 οµάδες εξουσιοδότησης και 100 χρήστες. 

Ενιαίο interface προσαρµοσµένο στα Windows. 

Με το σύστηµα ελέγχου, µπορεί να γίνει διαφανής διαχείριση των συµβάντων και 
βελτιστοποίηση µέσω ανεξάρτητα παραµετροποιηµένων interfaces. ∆ιαθέσιµες 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. Το σύστηµα θα 
έχει τη δυνατότητα για έναν εργονοµικό επιµερισµό των οθονών προσανατολισµένο στις 
διαδικασίες ώστε να δοµούνται 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 µέσα από δενδροειδή πλοήγηση των 
διαθέσιµων οθονών µε διαχωρισµό σε οµοειδή λειτουργία (πχ δεξαµενές) ή τοπολογικά .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 ή να εµφανίζει ανάλογη ένδειξη. 

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 µπορούν να καταγραφούν. Με αυτό τον τρόπο θα µπορούν να 
ιχνηλατούνται εισαγωγές που κάνουν οι χειριστές ειδικά σε κρίσιµες καταστάσεις διαδικασιών. 
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 
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οδηγείται αυτόµατα στην οθόνη που απεικονίζεται το σφάλµα. 

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 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. 

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. 

Ανοιχτή αρχιτεκτονική και δυνατότητα ενσωµάτωσης. 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η ενσωµάτωση standard Windows εφαρµογών, όπως είναι το Ms 
Excel, Ms Word και Ms Access 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/ OPC-UA, 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 
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τα δεδοµένα του συστήµατος. Η χρήση µιας standard βάσης δεδοµένων (Microsoft SQL 
Server 2000) ή η συµβατότητά της µε αυτήν απαιτείται για την αποθήκευση (µε προστασία 
εγγραφής) όλων των δεδοµένων µε 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. 

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-C 
script γλώσσας ή άλλο Scripting για την ενεργοποίηση γραφικών αντικειµένων. 

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 process image πρέπει να αναβαθµιστεί, ενώ κενά στη 
συγκέντρωση δεδοµένων πρέπει να επισηµαίνονται. 

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. 

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 κλπ. 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 
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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 GIF, JPG ή OLE 
θα µπορούν να εισαχθούν. 

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. 

Αναλογικές µεταβλητές:  

Ο χειριστής µπορεί να θέσει κάποια όρια τα οποία όταν παραβιαστούν κατά τη λειτουργία 
παράγεται µήνυµα. 

• Έλεγχος συστήµατος 

• Οµάδες µηνυµάτων 

• Λειτουργίες επεξεργασίας και ελέγχου 

• Άφιξη δοµών µηνυµάτων από τη διαδικασία, σύστηµα αυτοµατισµού, ενέργεια. 

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 
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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. 
∆ιακρίνονται οι εξής τρόποι: 

• 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. 

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 process images 
οργανώνονται σε ιεραρχικές δοµές: 

• Εποπτεία εγκατάστασης 

• Εποπτεία περιοχής 

• ∆ιάγραµµα 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 
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εξωτερικά διαµορφωµένων κειµένων και γραφικών (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 GraphicDesigner. 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.  

Ο Σχεδιαστής γραφικών να υποστηρίζει διαµόρφωση σε 16 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 µπορούν να αποθηκεύονται σε βιβλιοθήκη από 
την οποία θα ανακαλούνται. Το σύστηµα ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιεί αντικείµενα από 
τυποποιηµένες «παγκόσµιες» βιβλιοθήκες ή την βιβλιοθήκη της εφαρµογής ή τις βιβλιοθήκες 
λειτουργιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διαµόρφωση ενεργειών. 

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. 

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. ∆ιαφορετικά παράθυρα µηνυµάτων 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια εφαρµογή στο σύστηµα ελέγχου. Θα είναι δυνατοί οι 
δύο ακόλουθοι τρόποι απεικόνισης σε ένα παράθυρο µηνυµάτων: 

• ∆υναµικό παράθυρο: Αυτή η όψη περιέχει µηνύµατα που µόλις εµφανίστηκαν ή που 
εκκρεµούν, ενώ µηνύµατα που εκλείπουν να µπορούν να σβηστούν αυτόµατα από την 
οθόνη. 

• Παράθυρο µηνυµάτων µε αρχειοθέτηση:  Εδώ θα απεικονίζονται όλα τα µηνύµατα που 
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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 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. 

∆ιαφορετικά 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 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. 

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 

• 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 λογιστικά φύλλα (excel) ώστε να απεικονισθούν σε πίνακες, 
εικονίδια και γραφήµατα, ενώ επιπρόσθετα των process data να ενσωµατώνονται και 
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εξωτερικά δεδοµένα π.χ. µέσω ODBC αντικειµένων ή csv µορφής. 
 
 

1.20. Λογισµικό Τηλεµετρικών Καταγραφικών 

Όλες οι µετρήσεις και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους τοπικούς σταθµούς 
ύδρευσης που φέρουν τηλεµετρικά καταγραφικά (Data Logger) και είναι συνδεδεµένοι µε το 
Κ.Σ.Ε. θα πρέπει µε το κατάλληλο λογισµικό να επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και 
διαχειρίζονται από ένα σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων (RDBMS) που υπάρχει στο 
Κεντρικό Η/Υ (Server). Ζητείται να περιγραφεί αναλυτικά το λογισµικό που θα προσφερθεί και 
το οποίο θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:  

• Υποστήριξη Stored Procedures και Triggers. Απαιτείται η δυνατότητα υποστήριξης των 
παραπάνω, η αποθήκευση δηλαδή στον DataBase Server έτοιµων διαδικασιών για την 
εκτέλεση συνηθισµένων εργασιών, καθώς και η υπό συνθήκες ενεργοποίησή τους.  

• Μηχανισµοί Ακεραιότητας των δεδοµένων. Απαιτείται να υποστηρίζονται Rules και 
Referential Integrity, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ορισµού κανόνων οι οποίοι 
ενεργοποιούνται αυτόµατα κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες και εκτελούν ένα σύνολο 
ενεργειών.  

• Μηχανισµοί διαχείρισης συµβάντων (Alerters). Απαιτείται να διατίθενται κατάλληλοι 
µηχανισµοί για την επικοινωνία µε άλλες εφαρµογές όταν εκπληρωθούν ορισµένες 
συνθήκες (π.χ. όταν µία τιµή ξεπεράσει κάποιο όριο).  

• Μηχανισµοί ασφάλειας των δεδοµένων και υψηλή διαθεσιµότητα. Απαιτείται να 
υποστηρίζεται πλήρως η διαδικασία δηµιουργίας αντιγράφων των δεδοµένων (Back Up) 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Συστήµατος.  

• Τεχνικές µείωσης του Input/ Output. Απαιτείται να υποστηρίζονται αρκετές τεχνικές για 
την ελαχιστοποίηση του απαραίτητου Input/Output.  

• Είναι επιθυµητό να υπάρχουν στοιχεία από το SQL3 Standard και ιδίως ικανότητες 
recursive SQL για επεξεργασία δενδρικών δοµών.  

• Παρέχεται ικανότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας, Multimedia δεδοµένων στο 
RDBMS µε χρήση SQL extensions.  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τις υπόλοιπες δυνατότητες και 
λειτουργίες του προσφερόµενου RDBMS.  

Η κατάσταση του συστήµατος θα απεικονίζεται γραφικά στην οθόνη των Η/Υ του Κέντρου 
Ελέγχου και θα καταχωρείται στα αρχεία της Βάσης δεδοµένων. 

Τα προγράµµατα εφαρµογής θα έχουν δυνατότητα απεικονίσεως σε οθόνη γραφικών 
διαγράµµατος, στο οποίο θα απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα 
σηµεία ελέγχου καθώς επίσης και όπως π.χ.:  

• Ύπαρξη επικοινωνίας µε το σταθµό εσωτερικού δικτύου (µηδενική καταγραφή) 

• ∆ιαρροή σε σταθµό και ειδοποίηση µέσω µηνύµατος SMS ή e-mail 
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• Κωδικές ονοµασίες µονάδων  

• Σταθερό κείµενο (σχόλια,).  

• Πεδία σταθερών τιµών  

• Πεδία δυναµικά µεταβαλλόµενων τιµών (µετρήσεις).   

Σε ενιαία βάση όλων των προβλεπόµενων λογικών οθονών προβλέπεται η ένδειξη των 
συναγερµών λειτουργίας και σε άλλη θέση η ένδειξη συναγερµών αυτοελέγχου του 
Συστήµατος. Οι ενδείξεις αυτές παραµένουν ενεργές άσχετα µε το περιεχόµενο της 
υπόλοιπης οθόνης.  

Με τα παράθυρα αυτά, τα οποία ενεργοποιούνται, απενεργοποιούνται κατά βούληση του 
χειριστή επικάθονται της λογικής οθόνης σε σηµεία καθορίζει ο ίδιος, είναι δυνατόν να 
ανακληθούν οι παρακάτω πληροφορίες:  

• Πίνακας των ενεργών συναγερµών και σχετικά µηνύµατα.  

• Πίνακας του ιστορικού των συναγερµών µε χρονικό όριο που ορίζει ο χρήστης.  

µπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε ΤΣ και να µεταπηδά στην οθόνη του.  

Σε οποιαδήποτε οθόνη κριθεί απαιτητό θα πρέπει να υπάρχουν διαγράµµατα (trend) τα οποία 
θα απεικονίζουν την εξέλιξη των διαφόρων αναλογικών µεγεθών που ενδιαφέρουν. Όλα τα 
χαρακτηριστικά των διαγραµµάτων (κλίµακες, χρώµατα, τύποι απεικόνισης) θα πρέπει να 
είναι πλήρως παραµετρικά και σε κάθε περίπτωση να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη 
(εφόσον έχει εξουσιοδότηση) να τα µεταβάλλει. Θα υπάρχει, επίσης και ειδική οθόνη στην 
οποία θα παρουσιάζονται διαγράµµατα από τα µεγέθη που έχουν αποθηκευτεί στην βάση 
δεδοµένων µε καθοριζόµενο από τον χρήστη το εύρος προς επεξεργασία, τον τύπο του 
διαγράµµατος και τα δεδοµένα που θα απεικονιστούν.  

Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω έτοιµες αναφορές από το σύστηµα.  

• Αναφορά ενεργών συναγερµών.  

• Αναφορά ιστορικού συναγερµών. Ο χρήστης ορίζει το ηµεροµηνιακό εύρος προς 
επεξεργασία  

• Εκτύπωση οποιουδήποτε διαγράµµατος από τα ήδη υπάρχοντα.  

• Αναλογικές τιµές οργάνων  

Οι συλλεγόµενες πληροφορίες (µετρήσεις, µεταβολές καταστάσεων, συναγερµοί, διαγνωστικά 
µηνύµατα κλπ) γνωστοποιούνται αµέσως στον χειριστή και καταχωρούνται µετά την 
περιφερειακή µνήµη για περαιτέρω επεξεργασία:  

• Στην Βάση ∆εδοµένων Συµβάντων  

• Στην Μόνιµη Βάση ∆εδοµένων  

Στη Βάση ∆εδοµένων Συµβάντων καταχωρούνται αυτόµατα όλες οι καταγραφές της ηµέρας 
µε την χρονολογική σειρά συλλογής τους και χωρίς κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία.  

Η Βάση ∆εδοµένων Συµβάντων περιέχει σε άµεση διαθεσιµότητα όλα τα καταγεγραµµένα 
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δεδοµένα. Σε εβδοµαδιαία βάση, και µε απλή διαδικασία, µεταφέρονται σε µαγνητική ταινία 
όλο το λογισµικό και τα καταγεγραµµένα δεδοµένα. 

 

1.21. Λογισµικό ενσωµάτωσης σταθµών όλων των τύπων σε ενιαίο σύστηµα 

απεικόνισης 

Επικοινωνία Χειριστού - Συστήµατος (ΜΜΙ) Η κατάσταση του Συστήµατος θα απεικονίζεται 
µέσω των Θέσεων Εργασίας (ΘΕ) και καταχωρείται στα αρχεία της Βάσης ∆εδοµένων 
(Προσωρινή Βάση ∆εδοµένων, Μόνιµη Βάση ∆εδοµένων και άλλα Βοηθητικά Αρχεία). 

Γραφικό Περιβάλλον Συστήµατος Τα προγράµµατα εφαρµογής θα έχουν δυνατότητα 
απεικονίσεως σε γραφικό περιβάλλον, στο οποίο θα απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες που 
συλλέγονται από τους σταθµούς ελέγχου καθώς επίσης και όλες οι εντολές χειρισµού που 
δίδονται προς αυτούς, όπως π.χ.: 

• Ύπαρξη επικοινωνίας µε τον τοπικό σταθµό ελέγχου 

• Μη ύπαρξη επικοινωνίας µε τον τοπικό σταθµό αφού έχει προηγηθεί αναγνώριση. 

• Λειτουργία δικλείδας 

• Ανοικτός αγωγός 

• Κλειστός αγωγός 

• Βλάβη χαµηλής προτεραιότητας αγωγού, όπως π.χ. βλάβη οργάνου 

• Βλάβη υψηλής προτεραιότητας αγωγού, όπως π.χ. διακοπή της ∆ΕΗ, υπερπίεση, 
υποπίεση, αυξηµένη τιµή χλωρίου, χαµηλή στάθµη  κ.λ.π. 

Γενικά οι λειτουργικές αρχές τις οποίες θα ακολουθούνται στο γραφικό περιβάλλον του 
συνόλου των υποσυστηµάτων ύδρευσης, θα είναι: 

Προβλέπεται ανά µία λογική εισαγωγική οθόνη που περιλαµβάνει σχηµατικό µιµικό 
διάγραµµα του αντίστοιχου συστήµατος. 

Για κάθε τοπικό σταθµό προβλέπονται οθόνες σχηµατικού διαγράµµατος οι οποίες περιέχουν 
τουλάχιστον  τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• γραφικά σύµβολα όλων των τηλεελεγχόµενων-τηλεχεριζόµενων µονάδων και της 

συνδεσµολογίας τους καθώς και λοιπών βασικών στοιχείων. 

• κωδικές ονοµασίες µονάδων 

• σταθερό κείµενο (σχόλια, επεξηγήσεις κλπ). 

• πεδία σταθερών τιµών  (παραµέτρων τοπικού σταθµού) 

• πεδία δυναµικά µεταβαλλόµενων τιµών (µετρήσεις, καταστάσεις δικλείδων). 

Σήµανση Τηλεχειρισµών Σε ενιαία βάση όλων των προβλεπόµενων λογικών οθονών 
προβλέπεται η ένδειξη των συναγερµών λειτουργίας και σε άλλη θέση η ένδειξη συναγερµών 
αυτοελέγχου του Συστήµατος. Οι ενδείξεις αυτές παραµένουν ενεργές άσχετα µε το 
περιεχόµενο της υπόλοιπης οθόνης. Οι συναγερµοί ιεραρχούνται µε το χρώµα τους. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λειτουργίας γραφικής οθόνης είναι η δυνατότητα καθορισµού 

δυναµικών παραθύρων (POP-UP WINDOWS) που να παρέχεται από το λογισµικό.  Με τα 
παράθυρα αυτά, τα οποία ενεργοποιούνται, απενεργοποιούνται κατά βούληση του χειριστή 
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επικάθονται της λογικής οθόνης σε σηµεία που καθορίζει ο ίδιος, είναι δυνατόν να 
ανακληθούν οι παρακάτω πληροφορίες: 

• Πίνακας των συναγερµών και σχετικά µηνύµατα. 

• Πίνακας επιτρεπόµενων Τηλεχειρισµών (Ενεργοποιείται αυτόµατα µε τη διαδικασία 
Τηλεχειρισµών) 

• Οδηγίες προς τον χειριστή, για τις οποίες πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 
γράφονται µέσω προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου και να µπορούν να 
ενεργοποιούνται και µε κριτήρια όπως ηµεροµηνία, ώρα, πλήθος συναγερµών, ειδικός 
συναγερµός κλπ. 

• Ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσοτέρων του ενός τοπικών σταθµών  (σµίκρυνση 
της λογικής οθόνης WINDOW ή SPLITSCREENMODE). 

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 από την υπηρεσία 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. Γενικά η διαµόρφωση των γραφικών οθονών θα είναι ως εξής : 
Παράθυρο Συµβάντων Το παράθυρο αυτό θα είναι χωρισµένο σε µικρές περιοχές οι οποίες 
θα χρωµατίζονται  ανάλογα µε την κατάσταση λειτουργίας του σταθµού. 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, αν και 
εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα µπορούν να τους αλλάξουν ανά πάσα στιγµή αυτό απαιτηθεί. 
Σαν παράδειγµα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την ακόλουθη χρησιµοποίηση χρωµάτων : 

• Σταχτί: Η περιοχή είναι διαθέσιµη στο σύστηµα για να χρησιµοποιηθεί 

• Πράσινο: Ο σταθµός λειτουργεί οµαλά και δεν έχει κανένα συναγερµό. 

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

• Κίτρινο: Υπάρχει συναγερµός χαµηλής προτεραιότητας στον τοπικό σταθµό 

• Μοβ ανοιχτό : ∆ιακοπή επικοινωνίας 

• Μπλε: Ο σταθµός είναι σε κατάσταση τηλεχειρισµού και δεν έχει κανένα συναγερµό. 

Επιπλέον και τα γράµµατα που εµφανίζονται µέσα στην περιοχή θα παίρνουν χρώµατα, π.χ.: 

• Άσπρο:Ο συναγερµός δεν έχει αναγνωρισθεί 

• Μαύρο:Ο συναγερµός έχει αναγνωρισθεί από τον χρήστη 

Η αναγνώριση συµβάντων θα γίνεται µε κατάλληλη επιλογή µόνο από εξουσιοδοτηµένους 
χρήστες. Το σύστηµα επιτρέπει να γίνονται τηλεχειρισµοί στους τοπικούς σταθµούς µόνο από 
µια θέση εργασίας.  
Παράθυρο Ψηφιακών Αναλογικών Τιµών. Στο Παράθυρο αυτό θα εµφανίζονται οι ψηφιακές 
και αναλογικές τιµές ενός τοπικού σταθµού µε βάση τις απαιτήσεις σηµάνσεων του 
αντίστοιχου τοπικού σταθµού. 
Τρόποι Λειτουργίας. Ένας τοπικός σταθµός µπορεί να λειτουργήσει µε διάφορους τρόπους 
σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως. Σ’ ένα παράθυρο στο οποίο θα δηλώνονται 
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οι τρόποι λειτουργίας του σταθµού, ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης θα µπορεί να επιλέξει τον 
τρόπο  λειτουργίας του σταθµού. 
Γενικό Σχέδιο δικτύου ύδρευσης. Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω 
προβλέπεται µια αρχική εισαγωγική οθόνη που θα απεικονίζει το δίκτυο ύδρευσης. 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, κ.λ.π., 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 
δικτύου ύδρευσης. 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 δικτύου ύδρευσης. 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 δικτύου ύδρευσης. 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. 
Υπενθυµίζεται ότι ο καθορισµός της σηµασίας των χρωµάτων καθώς και ο καθορισµός 
συναγερµών χαµηλής και υψηλής προτεραιότητας θα γίνει σε συνεργασία µε την υπηρεσία.  
Σχέδιο Τοπικού Σταθµού. Το σχέδιο αυτό θα παριστάνει το γενικό σχέδιο του Τοπικού 
Σταθµού τα στοιχεία του οποίου υπάρχουν στο παράθυρο αναλογικών τιµών. Συγκεκριµένα 
στο σχέδιο αυτό θα εµφανίζονται όλα τα στοιχεία που συνιστούν τον τοπικό σταθµό 
(παροχόµετρα, όργανα κ.λ.π.) µε κατάλληλη χρήση συµβόλων καθώς και τη συνδεσµολογία 
αυτών. Τα σύµβολα των στοιχείων αυτών θα έχουν χρώµα που θα δηλώνει την κατάσταση 
λειτουργία τους, η οποία θα είναι απολύτως σύµφωνη µε τις ενδείξεις στο παράθυρο των 
ψηφιακών και αναλογικών τιµών. 

Σαν παράδειγµα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την ακόλουθη χρησιµοποίηση χρωµάτων: 

• Μαύρο: Ανενεργό στοιχείο. Υπάρχει στο δίκτυο ή θα συνδεθεί µελλοντικά σ΄αυτό και 
δεν συµµετέχει καθόλου στο πληροφοριακό σύστηµα  

• Κόκκινο : Το στοιχείο έχει βλάβη υψηλής προτεραιότητας 

• Κίτρινο: Το στοιχείο έχει βλάβη χαµηλής προτεραιότητας 

• Γαλάζιο : Το στοιχείο βρίσκεται σε µια ακαθόριστη κατάσταση 

• Μπλε : Το στοιχείο δεν λειτουργεί 

• Πράσινο: Το στοιχείο λειτουργεί κανονικά 

∆ίπλα σε κάθε αναλογικό όργανο (παροχόµετρα, πιεσόµετρα κ.λ.π., ρυθµός αλλαγής), θα 
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υπάρχει ένα σύµβολο το χρώµα του οποίου θα δηλώνει σε ποια περιοχή λειτουργίας 
βρίσκεται η τρέχουσα ένδειξη, π.χ. 

• Κόκκινο Μέγιστο 

• Πορτοκαλί Πολύ υψηλό 

• Πράσινο Χαµηλό 

• Ροζ  Πολύ χαµηλό 

• Μοβ  Ελάχιστο 

Επιπλέον, ο χρήστης θα µπορεί µε απλή χρήση του mouse στο αντίστοιχο σύµβολο ενεργού 
στοιχείου, να πληροφορηθεί από µία άλλη οθόνη για τα κατασκευαστικά, λειτουργικά κ.λ.π. 
δεδοµένα του αντίστοιχου στοιχείου. 
Σχέδιο Μονάδας. Το σχέδιο αυτό θα περιέχει µια πιο λεπτοµερή περιγραφή του σχεδίου 
επιστασίας µε σύµβολα όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω. Η βασική λειτουργία αυτής της 
οθόνης θα είναι ο τηλεχειρισµός των στοιχείων του σταθµού.  Για να τηλεχειριστεί ένα στοιχείο 
πρέπει ο Τοπικός Σταθµός στον οποίο ανήκει να βρίσκεται σε κατάσταση Τηλεχειρισµού. 
Ακολούθως, µε τη χρήση του mouse στο αντίστοιχο σύµβολο του στοιχείου θα εµφανίζεται το 
παράθυρο τηλεχειρισµού από το οποίο θα γίνεται η επιλογή της ανάλογης εντολή 
τηλεχειρισµού. Η ενέργεια  “τηλεχειρισµός “ απαιτεί εξουσιοδότηση.  

Όταν ένα στοιχείο εντολοδοτηθεί για κάποια ενέργεια που αλλάζει την κατάσταση λειτουργίας 
του, θα χρωµατίζεται σύµφωνα µε τη νέα κατάσταση π.χ. αν µια δικλείδα ήταν “εκτός 
λειτουργίας” και είχε π.χ. χρώµα µπλε, αν εντολοδοτηθεί να λειτουργήσει θα χρωµατιστεί π.χ. 
πράσινη. 
Παράθυρο Σχετικών Τιµών. Για την ταυτόχρονη παρακολούθηση ενός δεδοµένου τοπικού 
σταθµού και κάποιων κρίσιµων πληροφοριών λειτουργίας άλλων συνεργαζόµενων τοπικών 
σταθµών µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα επιπλέον παράθυρο στο οποίο θα εµφανίζονται 
αυτές οι πληροφορίες από τους τοπικούς σταθµούς. Ο χρήστης εφ' όσον είναι 
εξουσιοδοτηµένος µπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει όργανα από τη λίστα. 

Οθόνη ∆ιαχείρισης. Στην Οθόνη ∆ιαχείρισης οι πληροφορίες απεικονίζονται µε τη µορφή 
κειµένου. Η δοµή και η λειτουργία των οθονών θα είναι γενικά ίδια για όλα τα επί µέρους 
συστήµατα. Μέσω της Οθόνης ∆ιαχείρισης, µε διαλογική καθοδήγηση χειριστή µέσα από 
ιεραρχικά δοµηµένους πίνακες επιλογών, είναι δυνατή η ανάκληση τουλάχιστον των 
παρακάτω πληροφοριών: 

• Αναλυτικά όλες οι συγκεντρωθείσες πληροφορίες της ηµέρας πινακοποιηµένες ανά 
τοπικό σταθµό ή ανά κατηγορία, σε φύλλο αναφοράς. 

• Οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στην Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος. 

• Όλες οι προβλεπόµενες πινακοποιηµένες συγκεντρωτικές καταστάσεις 

Επίσης, µέσω της οθόνης αυτής, ενηµερώνεται το πρόγραµµα των τοπικών σταθµών και 
λαµβάνονται διαγνωστικά µηνύµατα της κατάστασης των τοπικών σταθµών. 

Η διαµόρφωση της Οθόνης ∆ιαχείρισης έχει ως εξής. 

Πληροφοριακά στοιχεία. Με την επιλογή αυτή θα δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για τα 
στοιχεία που απαρτίζουν το σύστηµα, τα κατασκευαστικά και λειτουργικά στοιχεία των 
οργάνων ή/και των διατάξεων του σταθµού κ.λ.π. 
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Ιστορικά/Στατιστικά., Για κάθε τοπικό σταθµό και σε επιλεγµένο χρονικό διάστηµα µπορούν 
να εµφανιστούν στην οθόνη  οι αναλογικές τιµές των οργάνων, στατιστικά στοιχεία σταθµού, 
οι τηλεχειρισµοί του συστήµατος κ.λ.π. 

Συναγερµοί. Με την επιλογή αυτή ο χρήστης θα µπορεί να πληροφορηθεί για την κατάσταση 
επικοινωνίας των τοπικών σταθµών, τους συναγερµούς των τοπικών σταθµών για ένα 
δεδοµένο χρονικό διάστηµα, τους ενεργούς συναγερµούς του συστήµατος,  τους 
συναγερµούς που έχουν αποκατασταθεί κ.λ.π. 

Παράµετροι συστήµατος. Με την επιλογή αυτή θα µπορεί να γίνει δυναµικά, η αλλαγή των 
παραµέτρων στο PLC του αντίστοιχου τοπικού σταθµού, αλλαγή της προτεραιότητας των 
συναγερµών όπως θα εµφανίζονται αυτοί στην γραφική οθόνη, αλλαγή λειτουργικών ορίων  
των οργάνων ενός τοπικού σταθµού, αλλαγή ορίων παροχής κ.λ.π 

Εκτυπώσεις. Με την επιλογή αυτή θα µπορούν να γίνουν εκτυπώσεις για τρέχοντα ή ιστορικά 
στοιχεία ενός τοπικού σταθµού. 

Γραφικά. Με την επιλογή αυτή θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δηµιουργήσει 
γραφικές παραστάσεις για τις τρέχουσες ή ιστορικές αναλογικές τιµές των οργάνων, µέσες-
µέγιστες-ελάχιστες αυτών, κ.λ.π. Κάθε µία από τις παραπάνω επιλογές, θα οδηγεί σε µία νέα 
λίστα όπου θα είναι δυνατή η συγκέντρωση επί πλέον πληροφοριών που αφορούν τον/τους 
τοπικούς σταθµούς.   

Εκτυπωτές. Στον εκτυπωτή θα εκτυπώνονται ταυτόχρονα µε την εµφάνισή τους και πριν 
καταχωρηθούν στα προβλεπόµενα αρχεία της περιφερειακής µνήµης: 

• Συναγερµοί 

• ∆ιαγνωστικά τοπικού σταθµού 

• Τηλεχειρισµοί 

Η διαχείριση παραγωγής αναφορών θα παρέχεται από εργαλείου που είναι ενσωµατωµένο 
στο SCADA. Αναφορές θα παράγονται µε καθορισµό κειµένου ή δεδοµένων που 
καταχωρήθηκαν από τον χρήστη, αλλά δε θα περιορίζονται από το πλάτος ή τον αριθµό 
γραµµών της οθόνης. Κάνοντας χρήση των ευκολιών παραγωγής αναφοράς, θα είναι 
δυνατόν να συνδυαστούν µεµονωµένες τιµές από τη βάση δεδοµένων σε οµάδες για την 
εκτύπωσή τους είτε κατ’ απαίτηση του χρήστη είτε σε προκαθορισµένες ώρες της ηµέρας. Θα 
είναι επίσης δυνατόν να αποθηκεύεται το περιεχόµενο των αναφορών για αρχειοθέτηση.  

Τα δεδοµένα που θα εκτυπώνονται στον εκτυπωτή αναφορών κατά διαστήµατα µήνα ή έτους 
είναι π.χ.  

• Συναγερµοί που παρουσιάστηκαν µε την κατάστασή τους 

• Τηλεχειρισµοί συστήµατος 

• Κατανάλωση ενέργειας (για τα παρακολουθούµενα στοιχεία) 

• Αναλογικές τιµές οργάνων 

• Αριθµός εκκινήσεων κινητήρων 

• Ώρες λειτουργίας κινητήρων 

• Εργασίες συντήρησης που πρέπει να εκτελεστούν µε βάση τις ώρες λειτουργίας των 
κινητήρων και τον χρόνο κ.λ.π. 
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Επιπλέον, τo σύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και παρουσίασης ηµερολογίων 
τάσεων (trend log) συµπεριλαµβάνοντας και τις τρέχουσες τιµές των δεδοµένων µέσω 
ενεργειών του χειριστή θα είναι δυνατόν οποιαδήποτε τρέχουσα ή επεξεργασµένη τιµή να 
καταχωρείται σε ηµερολόγιο τάσεων. Έως και τέσσερα ηµερολόγια θα είναι δυνατόν να 
παρουσιάζονται στην οθόνη ενώ ο χειριστής θα µπορεί να ορίσει ξεχωριστά την κλίµακα του 
καθενός. Η χρονική βάση των ηµερολογίων θα παρουσιάζεται σε πραγµατικό χρόνο. 

Καταχώρηση πληροφοριών - Ιστορική/Στατιστική  επεξεργασία. Οι συλλεγόµενες 
πληροφορίες (µετρήσεις, µεταβολές καταστάσεων, συναγερµοί, διαγνωστικά µηνύµατα κλπ) 
γνωστοποιούνται αµέσως στον χειριστή και καταχωρούνται µετά στην περιφερειακή µνήµη 
για περαιτέρω επεξεργασία: 

• Στην Προσωρινή Βάση ∆εδοµένων 

• Στην Βάση ∆εδοµένων Συµβάντων 

• Στην Μόνιµη Βάση ∆εδοµένων 
Η Βάση ∆εδοµένων θα µπορεί να περιλαµβάνει επίσης όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος (π.χ. παραµέτρους, όρια, 
ιστορικές τιµές). Εναλλακτικά οι πληροφορίες παραµετροποίησης θα αποθηκεύονται σε 
στάνταρ αρχεία Βάσης ∆εδοµένων, σε κατάλληλα διαµορφωµένους φακέλους του 
συστήµατος. 

Προσωρινή Βάση ∆εδοµένων. Το Σύστηµα ΗΜΙ µπορεί προαιρετικά να διαθέτει προσωρινή 
Βάση ∆εδοµένων όπου θα καταχωρούνται αυτόµατα όλες οι πληροφορίες και τα συµβάντα 
της ηµέρας, µε την χρονολογική σειρά συλλογής τους και χωρίς κάποια ιδιαίτερη 
επεξεργασία. 

Η καταχώρηση γίνεται κατά τοπικό σταθµό και κατά κατηγορία: 

• Η προσωρινή Βάση ∆εδοµένων περιέχει σε άµεση διαθεσιµότητα τα στοιχεία του 
τρέχοντος και του αµέσως προηγούµενου 24ώρου. 

• Σε ηµερήσια βάση, και µε απλή διαδικασία, µεταφέρονται σε κατάλληλο µέσο 
αποθήκευσης οι πληροφορίες του προηγούµενου 24ωρου, ενώ οι πληροφορίες του 
µόλις περατώσαντος 24ώρου καταλαµβάνουν την θέση του προηγούµενου. 

Βάση ∆εδοµένων Συµβάντων 

• Στη Βάση ∆εδοµένων Συµβάντων καταχωρούνται αυτόµατα όλα τα συµβάντα της 
ηµέρας µε την χρονολογική σειρά συλλογής τους και χωρίς κάποια ιδιαίτερη 
επεξεργασία. 

• Η Βάση ∆εδοµένων Συµβάντων περιέχει σε άµεση διαθεσιµότητα τα στοιχεία του 
τρέχοντος και του αµέσως προηγούµενου µήνα. 

• Σε µηνιαία βάση, και µε απλή διαδικασία, µεταφέρονται σε κατάλληλο µέσο 
αποθήκευσης τα συµβάντα του προηγούµενου µηνός, ενώ τα συµβάντα του µόλις 
περατώσαντος µηνός καταλαµβάνουν την θέση του προηγούµενου. 

Μόνιµη Βάση ∆εδοµένων. Προγράµµατα επεξεργασίας που είναι ενεργά στο BACKGROUND 
ανακαλούν τις συλλεγείσες πληροφορίες και τις επεξεργάζονται προκειµένου να 
ενηµερώσουν αυτόµατα την µόνιµη Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος : 

• σε ηµερήσια βάση 

• µε περιοδική αυτόµατη επεξεργασία ως ακολούθως: 
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Κατά την αυτόµατη περιοδική επεξεργασία υπολογίζονται και καταχωρούνται οι µέγιστες, 
µέσες και ελάχιστες τιµές των µεγεθών, ως προβλέπονται και κατά την ηµερήσια 
επεξεργασία. Η επεξεργασία αυτή λαµβάνει χώρα κάθε ηµερολογιακή εβδοµάδα, 
ηµερολογιακό µήνα και ηµερολογιακό έτος.   

Τα καταχωρούµενα µεγέθη διατηρούνται στην Μόνιµη Βάση ∆εδοµένων επί καθορισµένου 
χρονικού διαστήµατος και ως εκ τούτου πρέπει να συνδέονται άµεσα µε την χρονική περίοδο 
που απεικονίζουν (π.χ. για εβδοµαδιαία καταχώρηση ή για µηνιαία καταχώρηση). 

Μέσω διαλογικού προγράµµατος σε σαφή ελληνική γλώσσα θα δίδεται η δυνατότητα στον 
χειριστή να ενηµερώνεται συνολικά ή επιλεκτικά επί των αυτοµάτως καταχωρηθέντων 
µεγεθών και ενδεχοµένως να εκτυπώνει. 

Η µόνιµη Βάση Πληροφοριών του Συστήµατος περιέχει σε άµεση διαθεσιµότητα τα ηµερήσια 
στοιχεία του τρέχοντος και του αµέσως προηγούµενου έτους και τα περιοδικά στοιχεία του 
τρέχοντος και των προηγούµενων προκαθορισµένου αριθµού ετών. 

Σε ετήσια βάση, και µε απλή διαδικασία, µεταφέρονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό µέσο οι 
πληροφορίες του προηγούµενου έτους, ενώ οι πληροφορίες του τρέχοντος έτους 
καταλαµβάνουν την θέση του προηγούµενου. 

∆όµηση των Βάσεων ∆εδοµένων. Με απλό διαλογικό πρόγραµµα πρέπει να είναι δυνατή σε 
ασφαλές υψηλό επίπεδο πρόσβασης, η δόµηση και η δυναµική επέκταση των Βάσεων 
∆εδοµένων χωρίς να απαιτείται η αναδιοργάνωση του λογισµικού, καθώς επίσης και ο 
συσχετισµός των συλλεγόµενων πληροφοριών µε την θέση καταχώρησής τους στις Βάσεις 
και την απαιτούµενη επεξεργασία τους µε χρήση δυναµικών λειτουργιών µέσω του 
πληκτρολογίου και της οθόνης. 

Ο προγραµµατιστής της βάσης δεδοµένων θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει 
επεξεργασµένα αρχεία τοπικών σταθµών, σηµείων ελέγχου και χρηστών. Τα αρχεία χρηστών 
θα χρησιµοποιούνται για αποθήκευση δεδοµένων σχετικών µε προβλέψεις και άλλες 
εφαρµογές λογισµικού. Με απλό διαλογικό πρόγραµµα πρέπει να είναι δυνατή η συσχέτιση 
συναγερµών µε αντίστοιχα µηνύµατα. 

Επιλεκτική Επεξεργασία Ηµερήσιων Στοιχείων. Μέσω διαλογικού προγράµµατος σε σαφή 
Ελληνική γλώσσα θα δίδεται η δυνατότητα στον χειριστή των σταθµών ελέγχου και 
διαχείρισης να επεξεργάζεται τα καταχωρηθέντα ηµερήσια στοιχεία. Ο χειριστής θα καθορίζει 
την χρονική περίοδο που ενδιαφέρει και µέσω ειδικού σαφούς πίνακα επιλογής θα επιλέγει τα 
προς επεξεργασία ηµερήσια στοιχεία. 

Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας (µέγιστες, ελάχιστες τιµές, κατανοµές κλπ) θα 
παρουσιάζονται επιλεκτικά είτε υπό µορφή πίνακα, είτε υπό µορφή διαγράµµατος. Είναι 
αυτονόητο, ότι οιοσδήποτε πίνακας µπορεί να ζητηθεί και υπό µορφή διαγράµµατος (BAR 
CHART ή γραµµικό) εφ΄ όσον παρουσιάζει την διαχρονική µεταβολή ηµερήσιων στοιχείων.  

Τα ως ανωτέρω αποτελέσµατα της επεξεργασίας θα παρουσιάζονται στην οθόνη και 
επιλεκτικά θα εκτυπώνονται στον εκτυπωτή. 

Στατιστική µεθοδολογία . Η στατιστική µεθοδολογία που θα  εφαρµοσθεί είναι η εξής : 

• Από τα στατιστικά στοιχεία κάθε χρονιάς δηµιουργούνται καµπύλες ηµερήσιας 
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διακύµανσης για όλα τα λειτουργικά µεγέθη των συστηµάτων (καταναλώσεις, στάθµες, 
κ.λ.π.). 

• Κάθε ώρα ηµερησίως µετριούνται οι καταναλώσεις, οι πιέσεις κλπ., στα διάφορα 
σηµεία των συστηµάτων ύδρευσης και δηµιουργούνται οι αντίστοιχες καµπύλες 
διακύµανσης . 

• Συγκρίνονται για κάθε µέγεθος οι καθορισµένες καµπύλες της χρονιάς µε αυτές που 
προκύπτουν από τις µετρήσεις 

Τηλεέλεγχος Συστήµατος. Ο Τηλεέλεγχος του Συστήµατος αποτελείται από τις παρακάτω 
λειτουργίες: 

• Αυτόµατη συλλογή πληροφοριών από τους τοπικούς σταθµούς 

• Ενηµέρωση του χειριστή µέσω των Γραφικών, Οθονών ∆ιαχείρισης, εκτυπωτών. 

Συλλογή Πληροφοριών. Ο ΚΣΕ αποστέλλει εντολές προς τους τοπικούς σταθµούς για την 
µετάδοση των προβλεπόµενων πληροφοριών. Στη διάρκεια αυτής θα πρέπει να επιτελούνται 
οι εξής βασικές λειτουργίες όπως: 

• Το σύνολο των τοπικών σταθµών είναι ενεργό δηλ. δέχεται εντολή για µετάδοση και 
ανταποκρίνεται (συνοµιλία). 

• Κάθε τοπικός σταθµός αποστέλλει προς τον ΚΣΕ το σύνολο των προβλεπόµενων 
πληρoφοριών. 

• Ενηµερώνονται οι Θέσεις Εργασίας και καταχωρούνται οι πληροφορίες. 

Κάθε τοπικός σταθµός -απαντά- αποστέλλοντας τις συλλεχθείσες από αυτόν πληροφορίες 
µόνον εφ' όσον ερωτηθεί από τον ΚΣΕ. 

Τηλεχειρισµός Συστήµατος. Η αποστολή εντολών τηλεχειρισµού πρέπει να είναι δυνατή µέσα 
από µία διαδικασία που προστατεύεται από µη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση.  Εφ' όσον το 
Σύστηµα αποδεχθεί τον χειριστή σαν εξουσιοδοτηµένο για Τηλεχειρισµούς, η εξουσιοδότηση 
θα παραµείνει ισχυρή µέχρι απενεργοποιήσεως της από τον χειριστή. Οι τηλεχειρισµοί 
γίνονται αποδεκτοί από το Σύστηµα εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• O χειριστής έχει ζητήσει και (γραφική οθόνη) παρουσιάζεται η εικόνα του προ 
τηλεχειρισµού τοπικού σταθµού 

• Σε ειδικό δυναµικό παράθυρο εµφανίζονται οι έπειτα από λογική επεξεργασία της 
τρέχουσας κατάστασης του τοπικού σταθµού επιτρεπόµενοι τηλεχειρισµοί. 

• Η επιλογή εκ µέρους του χειριστού της προς Τηλεχειρισµού µονάδος γίνεται µε 
πληκτρολόγηση του κωδικού της ή τοποθέτηση του γραφικού δροµέα στο σύµβολό 
της. 

• Το σύµβολο της επιλεγείσας µονάδας αναβοσβήνει και µε κατάλληλο χειρισµό ο 
χειριστής επιβεβαιώνει την σωστή επιλογή και δίνει τα επιπλέον απαιτούµενα στοιχεία. 

• Με αλλαγή του χρώµατος του συµβόλου της τηλεχειρισθείσας µονάδας, το Σύστηµα 
επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής. 

• Στον εκτυπωτή του ΚΣΕ εκτυπώνονται τα στοιχεία του Τηλεχειρισµού (τοπικός 
σταθµός, είδος, µονάδα, είδος τηλεχειρισµού, ηµεροµηνία και ώρα, κωδικό χειριστού) 
κατά τρόπον, ώστε να ξεχωρίζουν από τους καταγραφόµενους στον ίδιο εκτυπωτή 
συναγερµούς. Το σύστηµα πρέπει να διασφαλίζει, ότι τα ανωτέρα στοιχεία 
Τηλεχειρισµού εκτυπώνονται αυτόµατα στον ΚΣΕ. 
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• Στην προκαθορισµένη θέση της εικόνας του τοπικού σταθµού αναβοσβήνει η ένδειξη 
ότι ο τοπικός σταθµός λειτουργεί υπό τηλεχειρισµό. 

Οι κατ' ελάχιστον προβλεπόµενοι τηλεχειρισµοί που αφορούν στον Τοπικό Σταθµό είναι οι 
ακόλουθοι: 

Αναγγελία και Επεξεργασία Συναγερµών. Οι συναγερµοί µπορεί να ενεργοποιούνται από 
αναλογικές εισόδους, ψηφιακές εισόδους, το σύστηµα επικοινωνιών και εσωτερικά µε το 
υπολογιστικό σύστηµα. Οι χειριστές θα ειδοποιούνται για την εµφάνιση ή την ανάκληση ενός 
συναγερµού, µε την επιστροφή στην κανονική κατάσταση, µέσω της οθόνης και του 
εκτυπωτή. Οι συναγερµοί θα ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και θα είναι δυνατή η αλλαγή 
σειράς προτεραιότητας µε απλούς χειρισµούς. Ακουστικοί συναγερµοί θα πραγµατοποιούνται 
µε την λήψη ενός συναγερµού και θα σιωπούν µε την αποδοχή του συναγερµού. Θα είναι 
επίσης δυνατό να ακυρωθούν εκτυπώσεις επιλεγµένων συναγερµών. Κάθε ειδοποίηση θα 
περιλαµβάνει: 

• Χρόνο εµφάνισης τουλάχιστον στο κοντινότερο λεπτό 

• Όνοµα τοπικού σταθµού 

• Περιγραφή σηµείου 

• Κατάσταση συναγερµού, π.χ. υψηλή, χαµηλή, ανοικτή, on, κλπ. 

• ∆ιαµορφωτέο κείµενο µηνύµατος να δείχνει στον χειριστή, περαιτέρω ζητούµενη 
ενέργεια. 

Mία σειρά από λίστες συναγερµών θα είναι διαθέσιµη στον χειριστή συµπεριλαµβάνοντας: 

• Μία περίληψη τρεχουσών συναγερµών κατά χρονολογική σειρά 

• Λίστα συναγερµών κατά οµάδα τοπικών σταθµών 

• Λίστα µη αποδεχόµενων συναγερµών 

Θα είναι δυνατόν για τον χειριστή να αναγνωρίζει συναγερµούς είτε µεµονωµένους είτε 
συνολικούς σε τοπικούς σταθµούς. Όλοι οι συναγερµοί θα καταχωρούνται επίσης στο δίσκο. 

Θα είναι δυνατό να διακρίνονται εύκολα γνωστοί (αναγνωρισµένοι) συναγερµοί από 
άγνωστους συναγερµούς, π.χ. από µία αλλαγή χρώµατος. Γνωστοί συναγερµοί που 
επιστρέφουν σε κανονικές συνθήκες θα σβήνονται από την λίστα συναγερµών. Η οθόνη 
συναγερµών θα ενηµερώνεται µε τις τιµές συναγερµού. 

Οι συλλεγόµενοι συναγερµοί θα επεξεργάζονται ώστε να επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι: 

• Γρήγορη ειδοποίηση κατάστασης συναγερµού για ενέργεια χειριστή 

• Εύκολη είσοδος σε πληροφορία συναγερµού 

• Ανακοίνωση και/ή έντυπη αναφορά κατόπιν ζητήσεως συναγερµών στον Κεντρικό 
Σταθµό Ελέγχου. 

∆ιαγνωστικά προγράµµατα. Συνεχώς ενεργά διαγνωστικά συστήµατα ελέγχου (SOFTWARE 
και HARDWARE WATCHDOGS) ελέγχουν την λειτουργία του Υλικού και Λογισµικού του ΚΣΕ 
και ενηµερώνουν τον χειριστή για ενδεχοµένως υφιστάµενες βλάβες. 

Επίπεδα προστασίας. Η προσπέλαση στις εφαρµογές του συστήµατος από τις θέσεις 
εργασίας πάνω στο πληροφοριακό δίκτυο θα επιτρέπεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένους 
χρήστες µέσω κατάλληλου µηχανισµού πολλαπλών επιπέδων ασφάλειας. 
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Η εξουσιοδότηση θα είναι διαβαθµισµένη ανάλογα µε το είδος και την κρισιµότητα της 
εφαρµογής και της ενέργειας που επιχειρείται (αποστολή τηλεχειρισµών, τροποποίηση 
παραµέτρων κ.λ.π.) και την οµάδα που ανήκει ο συγκεκριµένος χρήστης που επιχειρεί την 
πρόσβαση στο σύστηµα. 

Θα διασφαλίζεται επίσης σαν ενσωµατωµένη διαδικασία του SCADA  καθορισµός χρηστών 
µε εξουσιοδοτηµένου ή µη για τηλεχειρισµούς του συνόλου του τοπικού σταθµού ή µέρους 
αυτών ή των τηλεχειριζόµενων στοιχείων τους. 
Το επίπεδο ασφαλείας ( δικαιώµατα προσπέλασης και χρήσης) θα είναι   τουλάχιστον 3 και τα 
δικαιώµατα κάθε επιπέδου θα καθορισθούν σε συνεργασία µε την υπηρεσία κατά την φάση 
υλοποίησης. 

Το σύνολο των εφαρµογών θα διατίθεται µέσω διαδικτυακής εφαρµογής µε ενοποιηµένο 
τρόπο. Όλες οι εφαρµογές θα είναι διαθέσιµες µέσω τουλάχιστον δύο (2) πλοηγών ιστοχώρων 
(web browsers). Να υπάρχει δυνατότητα αποµακρυσµένης χρήσης και διαχείρισης της 
εφαρµογής µέσω ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης µε τη χρήση πλοηγού ιστοχώρου (web 
browser).  

Με αυτό τον τρόπο όλοι οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του Φορέα να µπορούν µε τη χρήση 
προσωπικού λογαριασµού και κωδικού πρόσβασης (password) να αντλούν στοιχεία από τις 
εφαρµογές.          

Η διαχείριση των χρηστών θα γίνεται µέσω κεντρικού διαδικτυακού συστήµατος και θα αφορά 
το σύνολο των εφαρµογών.  

 

Επίσης σε όποιες εφαρµογές απαιτείται θα υπάρχει η δυνατότητα για 
διαχείριση/αναζήτηση/προβολή δεδοµένων µέσω του SCADA πάνω σε ψηφιακό χάρτη. 

 

1.22. Λογισµικό υπολογισµού υδατικού ισοζυγίου  

Το υποσύστηµα θα περιλαµβάνει τις εξής λειτουργίες: 

• Προβολή στατιστικών στοιχείων παροχής νερού 

� Ανά περίοδο 

� Ανά περιοχή 

� Ανά ζώνη 

• Σύγκριση συγκεντρωτικού όγκου παρεχόµενου νερού µε τιµολογηµένο όγκο 

� Ανά περίοδο 

� Ανά ζώνη 

• Καταχώρηση στοιχείων δικτύου και υδροµέτρων 

• Σύνδεση στοιχείων παροχής και κατανάλωσης. 

Μέσα από το σύστηµα, η υπηρεσία θα έχει στη διάθεση της όλα τα στατιστικά στοιχεία 
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παροχής νερού (Ισοζύγιο Νερού – παραγόµενη & προς κατανάλωση ποσότητα) και δύναται να 
αναζητήσει συγκεκριµένα στοιχεία βάσει κριτηρίων όπως:  

• χρονική περίοδος  

• ζώνη  

• περιοχή.  

Με τη χρήση ψηφιακού χάρτη, η προβολή των ανωτέρω στοιχείων µπορεί θα  περιλαµβάνει 
και τη γεωγραφική τους διάσταση. 

Εφόσον υπάρχουν στοιχεία για όλα τα σηµεία διανοµής νερού προς κατανάλωση το σύστηµα 
λαµβάνοντας τιµές για την τιµολογήσιµη κατανάλωση νερού από το αρµόδιο τµήµα (π.χ. 
οικονοµική υπηρεσία) µπορεί να κάνει τις ανάλογες συγκρίσεις (συγκεντρωτικού όγκου 
παρεχόµενου νερού µε τιµολογηµένο όγκο) και να κατηγοριοποιήσει τα στοιχεία ανά περίοδο 
και ανά ζώνη, επιτρέποντας παράλληλα την αντίστοιχη αναζήτηση. Στο συγκεκριµένο 
λογισµικό θα εισέρχονται και οι τιµές κατανάλωσης από τους τοπικούς σταθµούς και θα 
υπολογίζεται το ισοζύγιο ανά περιοχή, ανά κλάδο κλπ. 

Επίσης, εφόσον είναι διαθέσιµα τα κατάλληλα γεωγραφικά, να υπάρχει η δυνατότητα για 
καταχώρηση στο σύστηµα όλων των επιπλέον στοιχείων του δικτύου και των υδροµέτρων 
από τον ίδιο τον Οργανισµό για την απεικόνιση τους σε ψηφιακό χάρτη και την εύκολη 
αναζήτηση τους. 

 

1.23. Λογισµικό εντοπισµού διαρροών  

Το λογισµικό που θα συνοδεύει τις τηλεµετρικές διατάξεις εντοπισµού διαρροών θα πρέπει να 
αναγνωρίζει κάθε καταγραφικό και να απλουστεύει τον προγραµµατισµό και την ανάγνωση 
στοιχείων από περισσότερα καταγραφικά ταυτόχρονα.  

Τα καταγραφικά θα πρέπει να επικοινωνούν µέσω Web Browser µε το λογισµικό όπου θα 
καταγράφεται η θέση του κάθε καταγραφικού σε επίπεδο Google Earth.  

Επιπλέον τα καταγραφικά θα πρέπει να φέρουν σήµανση επί του χάρτη µε την κατάσταση 
λειτουργία τους (ύπαρξη διαρροής ή µη).  

Μέσω του λογισµικού ο χρήστης θα µπορεί να λάβει συναγερµούς για την ύπαρξη διαρροής 
διαβάζοντας το διάγραµµα θορύβου των καταγραφών, το δείκτη βεβαιότητας διαρροής ο 
οποίος θα υπολογίζεται αυτόµατα ανάλογα µε την αξιολόγηση των πολλαπλών καταγραφών 
καθώς και το ηχητικό αρχείο της διαρροής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να η υπηρεσία να 
επιληφθεί άµεσα της κατάστασης χωρίς να είναι ανάγκη να µεταβεί στη θέση εγκατάστασης για 
την αναγνώριση του προβλήµατος.  

Το λογισµικό θα διατηρεί ιστορικό αρχείο για όλους τους συναγερµούς από τους φορητούς 
σταθµούς µέσω του οποίου θα συνάγεται σαφές συµπέρασµα για τη λειτουργία του δικτύου, τη 
συχνότητα και το πλήθος των εµφανιζόµενων διαρροών . 

Όλοι οι συναγερµοί θα καταγράφονται από το λογισµικό και θα εµφανίζονται στον ΚΣΕ.  
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Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα µέσω του λογισµικού να µπορεί να επέµβει και να 
µελετήσει ξεχωριστά το κάθε γράφηµα και τα ηχητικά αρχεία καταγραφής του κάθε 
καταγραφικού, καθώς και να τα συνδυάσει, έτσι ώστε να βγάλει σαφή συµπεράσµατα για την 
θέση της διαρροής, το µέγεθος της και το επίπεδο της ένδειξης. Ο χρήστης θα µπορεί επίσης 
να προγραµµατίζει τα καταγραφικά  αποµακρυσµένα και να τροποποιεί τις ώρες των 
εκποµπών, τις αλλαγές των θέσεων κλπ. 

 

1.24. Λογισµικό κεντρικής διαχείρισης και ενοποίηση όλων των υπολογισµικών σε 

ενιαία πλατφόρµα 

Το λογισµικό ενηµέρωσης και διαχείρισης συµβάντων θα αποτελέσει για την υπηρεσία µια 
πλατφόρµα ενοποίησης όλων των εγκατεστηµένων υπολογισµικών του ΚΣΕ µέσω της οποίας 
θα είναι σε θέση να: 

• διαχειρίζεται τα διάφορα συµβάντα στο δίκτυο (βλάβες, θραύσεις, διαρροές, 
αντικαταστάσεις κλπ). 

• λαµβάνει στατιστικά για διάφορες παραµέτρους και λειτουργίες του δικτύου, 

• δηµιουργεί αναφορές για όλα τα συµβάντα από την δηµιουργία τους µέχρι την λήξη τους 
κρατώντας όλα τα ενδιάµεσα δεδοµένα και στατιστικά,  

• πραγµατοποιεί ανάλυση δεδοµένων,  

• πραγµατοποιεί προβλέψεις κρίσιµων καταστάσεων του δικτύου, σύµφωνα µε ιστορικά 
δεδοµένα της περιοχής ελέγχου καθώς και δεδοµένων από δίκτυα παρόµοιας 
λειτουργίας και χαρακτηριστικών,  

• παρακολουθεί σε γεωγραφική απεικόνιση την κατάσταση του δικτύου και των σταθµών 
ελέγχου. 

• πραγµατοποιεί έλεγχο διακύµανσης µετρήσεων και να είναι σε θέση να προβλέψει 
πιθανή µελλοντική αστοχία. 

Το λογισµικό θα πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση, δεν θα πρέπει να απαιτεί παρεµβάσεις στο 
δίκτυο, θα πρέπει να λαµβάνει αυτόµατα δεδοµένα από το σύστηµα τηλεελέγχου, θα πρέπει να 
µπορεί µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας να δίνει πρόσβαση σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτηµένο 
χρήστη (µέσω κωδικών πρόσβασης) και να εξάγει στατιστικά και αναφορές σχετικά µε τη 
λειτουργία του δικτύου. 

Μέσω του λογισµικού η υπηρεσία θα πρέπει να µπορεί να ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο 
για τα ακόλουθα συµβάντα: 

• Απώλειες νερού (εµφανείς διαρροές, θραύσεις, αφανείς διαρροές, ισοζύγιο) 

• Σφάλµατα λειτουργίας (σε PRV, υδροµετρητές, ακρίβεια µετρήσεων κλπ) 

• Λειτουργικές παράµετροι (διασύνδεση διαφορετικών ζωνών υδροδότησης, πιέσεις/ 
στάθµες/ παροχές εκτός κανονικής λειτουργίας κλπ) 

• ∆εδοµένα λειτουργίας (προβλήµατα µετάδοσης/ επικοινωνίας κλπ) 

• Υπερβάσεις τιµών ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl, PH, Αγωγιµότητα, θολότητα)  

Το κάθε συµβάν θα πρέπει µέσω του λογισµικού να παρακολουθείτε εν τη γενέσει του και να 
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καταγράφεται στη βάση δεδοµένων για περεταίρω ανάλυση. Τα δεδοµένα που θα πρέπει να 
περιέχει στη βάση δεδοµένων του το σύστηµα για κάθε συµβάν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τα ακόλουθα: 

• Χρόνος έναρξης 

• Τύπος συµβάντος  

• Μέγεθος συµβάντος 

• Τοποθεσία  

• Ιεράρχηση σπουδαιότητας (σύµφωνα µε δεδοµένα που θα δοθούν από το χρήστη κατά 
την παραµετροποίηση) 

• Εµπλεκόµενο  

• Τάση/ παρακολούθηση σε βάθος χρόνου (π.χ. σταδιακή αύξηση πίεσης) 

• Ενέργειες που έγιναν 

• ∆ιαπιστωµένη αιτία συµβάντος  

• Επιβεβαίωση αποκατάστασης  

• Χρόνος λήξης  
Μέσω του λογισµικού θα µπορούν οι χρήστες του συστήµατος να αυξήσουν την αποδοτικότητά 
τους και τους χρόνους απόκρισης σε περίπτωση σφαλµάτων, διαρροών κλπ και να λαµβάνουν 
τεκµηριωµένα τις κατάλληλες αποφάσεις βέλτιστης λειτουργίας του δικτύου µέσω της 
εξελιγµένης στατιστικής ανάλυσης των συµβάντων και των προβλέψεων που θα είναι 
διαθέσιµες από το λογισµικό.  

Το λογισµικό θα πρέπει να είναι πλήρως παραµετροποιήσιµο από το χρήστη σύµφωνα µε τους 
κανόνες ιεράρχησης, τη δοµή της υπηρεσίας, τον κανονισµό λειτουργίας, την οργανωτική της 
δοµή κλπ έτσι ώστε να προσαρµόζεται 100% στις πραγµατικές τις ανάγκες και το πλήθος των 
διαθέσιµων δεδοµένων του δικτύου. 

Μέσω του λογισµικού θα πρέπει όλα τα δεδοµένα που συλλέγονται από το σύστηµα 
τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού να επεξεργάζονται, να αναλύονται και να µεταφράζονται σε πιθανά 
συµβάντα µέσω της χρήσης µαθηµατικών αλγορίθµων και στατιστικών δεδοµένων 
προηγούµενων καταστάσεων. 

Το λογισµικό θα παρέχει δυνατότητες αξιολόγησης των δικτύων ύδρευσης ή επιµέρους ζωνών 
υδροδότησης µέσω της αξιολόγησης των παραµέτρων λειτουργίας του. Για την αποφυγή 
οποιονδήποτε λανθασµένων ενδείξεων και συµβάντων το λογισµικό θα πρέπει να 
πραγµατοποιεί διαλογή των λαµβανόµενων τιµών και να µη λαµβάνει υπόψη κατά τη 
στατιστική ανάλυση ακραίες τιµές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, µέσω του 
ιστορικού τιµών που διαθέτει καθώς και τη συµπεριφορά παρόµοιων δικτύων και ο 
συνυπολογισµός τους δύναται να επιφέρει λανθασµένη εκτίµηση µιας κατάστασης.  

Το λογισµικό θα πρέπει να αποστέλλει στους χρήστες αναφορά συµβάντων, ανάλογα µε τη 
διαβάθµισή τους, µέσω email ή µέσω SMS. Οι αναφορές θα έχουν όλες τις καταγεγραµµένες 
πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και θα παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να 
εξάγει εξελιγµένα στατιστικά µε όλες τις δυνατές παραµέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω.  
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1.25. Λογισµικό διαχείρισης ενέργειας 

Το λογισµικό θα επιτρέπει στον χρήστη να υπολογίζει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
ενός προωθητικού συγκροτήµατος, η οποία οδηγείται από οµαλό εκκινητή. Το εν λόγω 
λογισµικό θα πρέπει να έχει άριστη συνδεσιµότητα µε τους ρυθµιστές στροφών που 
περιλαµβάνονται στην συγκεκριµένη προµήθεια και να έχει τη δυνατότητα άµεσης 
διασύνδεσης και λήψης των ενδείξεων λειτουργίας. Επίσης θα παρέχει την δυνατότητα 
σύγκρισης των λειτουργικών παραµέτρων των αντλιών, µε ένα συµβατικό σύστηµα χωρίς 
οµαλό εκκινητή, καθώς και θα υπολογίζει το χρονικό διάστηµα απόσβεσης του κόστους 
εγκατάστασης του συστήµατος.  

Το  λογισµικό θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :   

• να είναι εύκολο στη χρήση και να λειτουργεί σε παραθυρικό περιβάλλον, 

• να επιτρέπει την δηµιουργία πολλαπλών καταγραφών  και την προσθαφαίρεση 
συστηµάτων σε αυτά. 

• Να δέχεται τιµές καταχώρησης από το χρήστη για τα ακόλουθα µεγέθη: 

o την απαιτούµενη παροχή λειτουργίας του συστήµατος (DesingHead) 

o την πίεση που απαιτείται στην έξοδο της αντλίας για να επιτευχθεί η 
απαιτούµενη παροχή (DesignFlow) 

o την ισχύ που απαιτείται για να για να επιτευχθεί η απαιτούµενη πίεση 
(ShaftPower) 

o την ολική απόδοση του συστήµατος (DesignEfficiency) (τη συγκεκριµένη 
παράµετρο θα πρέπει το προσφερόµενο λογισµικό να είναι σε θέση να την 
υπολογίζει µόνο του αν υπάρχουν οι τρεις παραπάνω παράµετροι). 

• ακόµα θα πρέπει να δέχεται τιµές για :  

o τον τύπο, την ισχύ και την απόδοση του κινητήρα της αντλίας. 

o την ισχύ και την απόδοση του εκκινητή 

o την µέση τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

o τον χρόνο που παραµένει σε λειτουργία το σύστηµα. 

• από τις εισαγόµενες µεταβλητές θα πρέπει να εξάγεται η καµπύλη ελέγχου στην 
οποία φαίνεται το βέλτιστο σηµείο λειτουργίας, αλλά και το γράφηµα του κύκλου 
εργασίας του συστήµατος. 

• να παρέχει πληθώρα πρότυπων συµβατικών συστηµάτων χωρίς οµαλό εκιννητή, 
µε τα οποία µπορεί να συγκριθεί το σύστηµα του χρήστη. 

• έχοντας επιλέξει το σύστηµα σύγκρισης, ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα εισάγοντας οικονοµικά στοιχεία της εγκατάστασης και της χρήσης να 
παράγονται αυτόµατα από το σύστηµα συγκριτικοί πίνακες για τα δύο συστήµατα 
(µε χρήση και χωρίς χρήση οµαλών εκκινητών) µε την ετήσια κατανάλωση 
ενέργειας και την ετήσια εξοικονόµηση σε ενέργεια και χρήµα που επιτυγχάνεται µε 
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το σύστηµα που χρησιµοποιεί εκκινητή. 

• επίσης  θα πρέπει να γίνεται εκτίµηση του περιβαλλοντικού κέρδους και της 
µείωσης στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και του χρόνου απόσβεσης του 
κόστους του συστήµατος.  

• να εξάγει όλα τα στοιχεία και γραφήµατα σε αρχείο όλων των διαθέσιµων µορφών 
(.doc, .pdf κτλ) και επιτρέπει την εκτύπωση και την αποστολή τους µε µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Το λογισµικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης και λήψης των 
δεδοµένων από τους προσφερόµενους ρυθµιστές στροφών είτε µέσω σύνδεσης RS485 είτε 
µέσω USB. 

Το λογισµικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα έκδοσης αναφοράς για κάθε διάγνωση είτε 
µέσω αρχείου τύπου .pdf είτε µέσω απευθείας αποστολής ως µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου.  

 

2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προµηθευτής θα συντάξει και παραδώσει πλήρες και λεπτοµερές πρόγραµµα εκπαίδευσης 
του προσωπικού της υπηρεσίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) εβδοµάδων, δηλαδή 10 
εργασίµων ηµερών µε 6 ώρες το πολύ ηµερησίως, σε ωράριο της ελεύθερης επιλογής της 
υπηρεσίας µας (πρωί-απόγευµα ή Σάββατο πρωί). Η εκπαίδευση θα αφορά στον 
συγκεκριµένο τύπο συσκευών και συστηµάτων τα οποία θα εγκατασταθούν.  

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, 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 : 

• 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. 
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• Για το προσωπικό συντήρησης (2 άτοµα):  Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει τη 
διάγνωση, την αντικατάσταση και τη διαδικασία επισκευών στους τοπικούς σταθµούς 
και στον επικοινωνιακό εξοπλισµό. 

• 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 τοπικούς σταθµούς 
κ.λ.π. 

Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαµβάνονται : 

• Αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια. 

• Αριθµός ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα (Εργοδηγοί - Υποµηχανικοί - Μηχανικοί) 
που απαιτείται να εκπαιδευτούν. 

• Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά µε το θέµα. 

• Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη λειτουργία 
του συγκεκριµένου συστήµατος (πρακτική). 

• Άλλα στοιχεία σχετικά µε την εκπαίδευση του προσωπικού. 

Θα πρέπει να προσφερθεί επίσης στην υπηρεσία έκθεση µε τα τελικά συµπεράσµατα που θα 
αφορούν στο συνολικό αποτέλεσµα της παρασχεθείσας εκπαίδευσης, τις επιδόσεις των 
εκπαιδευθέντων και τις γενικότερες προτάσεις των εκπαιδευτών. 

 

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ο προµηθευτής θα προµηθεύσει την υπηρεσία µε εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης. 
Όλα τα εγχειρίδια θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 6592 που αναφέρεται σε εγχειρίδια 
που έχουν ως βάση συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε 
δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής : 

• Εγχειρίδιο Λειτουργίας Σταθµών. Το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει αναλυτικά τις 
λειτουργίες του συστήµατος που είναι διαθέσιµες στον χειριστή/χρήστη κάθε σταθµού. 
Θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήµατος, όπως η θέση του 
συστήµατος σε λειτουργία και ο τρόπος να πραγµατοποιείται βοηθητική αποθήκευση 
(back up) δεδοµένων για λόγους ασφαλείας. Επίσης το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει 
όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιµες στο µηχανικό συστηµάτων της υπηρεσίας. 

• Εγχειρίδια εξοπλισµού. Τα εγχειρίδια του εξοπλισµού θα περιέχουν πλήρη έντυπα 
όπως παρέχονται από τους κατασκευαστές, ως εξής: 

� Συστήµατα υπολογιστών και περιφερειακών 

� Εξοπλισµός τοπικών σταθµών 

� Συστήµατα τηλεπικοινωνιών 
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Τα εγχειρίδια θα περιλαµβάνουν πλήρη και λεπτοµερή περιγραφή των συσκευών και 
της θεωρίας λειτουργίας τους, των διαδικασιών δοκιµών, επισκευών και ρυθµίσεων 
µέχρι επιπέδου στοιχείου, καθώς και πλήρη κατάλογο όλων των χρησιµοποιουµένων 
ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και µηχανολογικών στοιχείων. Τέλος θα περιλαµβάνουν 
πλήρη χονδρικά και λεπτοµερή σχηµατικά και κυκλωµατικά διαγράµµατα και σχέδια για 
κάθε µονάδα ή πλακέτα που χρησιµοποιείται στο σύστηµα. 

• Εγχειρίδια τοπικών σταθµών. Σε κάθε θέση εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει ένα 
τουλάχιστον πλήρες σετ τεχνικών εγχειριδίων χρήσεως, λειτουργίας, συντήρησης, 
εντοπισµού και αποκατάστασης βλαβών και παροχής οδηγιών εκτελέσεως δοκιµών και 
ρυθµίσεων των συσκευών ή συστηµάτων που βρίσκονται στη θέση αυτή. 

• Περιγραφικό εγχειρίδιο µε σχέδια τοποθέτησης και υπολογισµούς για κάθε τοπικό 
σταθµό που περιλαµβάνουν κυρίως σχέδια υφιστάµενων ηλ/κών πινάκων καθώς και 
ηλ/κών πινάκων που θα εγκαταστήσει ο προµηθευτής.  

• Όλοι οι κώδικες των προγραµµάτων (source & object) θα παραδοθούν σε οπτικό ή 
ψηφιακό µέσο σε επεξεργάσιµη µορφή µε όλα τα σχόλια και πλήρη τεκµηρίωση. 

 

 

4. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες δοκιµαστικής λειτουργίας ενός µήνα και 
εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών, τόσο για τα επιµέρους τµήµατα που 
απαρτίζουν το προσφερόµενο σύστηµα όσο και για το σύνολο του συστήµατος. Εγγύηση 
ίδιας διάρκειας απαιτείται και για τις συσκευές του συµπληρωµατικού εξοπλισµού. 

Κατά την διάρκεια της  εγγύησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει δωρεάν 
συντήρηση όλων των συσκευών (hardware & software), µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων που 
αποτελούν τις εγκαταστάσεις. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί 
κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις. 

Ο ανάδοχος του έργου φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης ήθελε 
παρουσιασθεί. σε οποιαδήποτε υπό προµήθεια συσκευή. Σαν βλάβη συσκευής νοείται 
οποιαδήποτε βλάβη µπορεί να παρουσιασθεί από αστοχία της συσκευής και όχι από βίαια 
παρέµβαση ή χειριστικό σφάλµα. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη, ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαθιστά τις επιµέρους µονάδες µε καινούργιες, οι 
οποίες θα συνοδεύονται από εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους  εάν συµβεί κατά τον  
χρόνο της  εγγύησης, ώστε να λήγει µε την συνολική  εγγύηση.  

Νάουσα, Ιανουάριος  2018 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ι. ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ                 Ν. ΓΑΛΑΝΟΣ 
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Παράρτηµα περιγραφής σταθµών 

   

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΕ1  

ΟΝΟΜΑ  Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ  

ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 
Πίνακας Αυτοµατισµού µε τροφοδοτικό, DC UPS, Αντικεραυνική προστασία 

και παρελκόµενο εξοπλισµό  
1 

2 Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) υδροληψίας 1 

3 ∆ιάταξη Επικοινωνίας ΤΣΕ 1 

4 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας ρεύµατος DN150, PN16 1 

5 
Μετρητής παροχής βυθιζόµενου στελέχους τροφοδοσίας ρεύµατος Φ400, 

PN16 
1 

6 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN150, PN16 1 

7 Υδραυλικός εξοπλισµός (Σέλλα παροχής/ κρουνός) Φ400, PN16 1 

8 Λογισµικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού ΤΣΕ 1 

9 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΤΣΕ (Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ DN150/Φ400) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 9 

   

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΕ2  

ΟΝΟΜΑ  Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ  

ΘΕΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΕΙΟ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 
Πίνακας Αυτοµατισµού µε τροφοδοτικό, DC UPS, Αντικεραυνική προστασία 

και παρελκόµενο εξοπλισµό  
1 

2 Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) υδροληψίας 1 

3 ∆ιάταξη Επικοινωνίας ΤΣΕ 1 

4 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας ρεύµατος DN80, PN16 1 

5 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας ρεύµατος DN150, PN16 1 

6 
Μετρητής παροχής βυθιζόµενου στελέχους τροφοδοσίας ρεύµατος Φ400, 

PN16 
2 

7 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN80, PN16 1 

8 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN150, PN16 1 

9 Υδραυλικός εξοπλισµός (Σέλλα παροχής/ κρουνός) Φ400, PN16 2 

10 Λογισµικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού ΤΣΕ 1 

11 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΤΣΕ (Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ DN80/DN150/2XΦ400) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 13 
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" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΕ3    

ΟΝΟΜΑ  ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ    

ΘΕΣΗ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 
Πίνακας Αυτοµατισµού µε τροφοδοτικό, DC UPS, Αντικεραυνική προστασία 

και παρελκόµενο εξοπλισµό  
1 

2 Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) υδροληψίας 1 

3 ∆ιάταξη Επικοινωνίας ΤΣΕ 1 

4 
Μετρητής παροχής βυθιζόµενου στελέχους τροφοδοσίας ρεύµατος Φ600, 

PN16 
1 

5 Υδραυλικός εξοπλισµός (Σέλλα παροχής/ κρουνός) Φ600, PN16 1 

6 Λογισµικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού ΤΣΕ 1 

7 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΤΣΕ (Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ DN600) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 7 

 

 

 

 

 

   

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΕ4    

ΟΝΟΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ    

ΘΕΣΗ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 Πίνακας ισχύος αντλιοστασίου - δεξαµενής µε παρελκόµενο εξοπλισµό 1 

2 
Πίνακας Αυτοµατισµού µε τροφοδοτικό, DC UPS, Αντικεραυνική προστασία 

και παρελκόµενο εξοπλισµό  
1 

3 Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) δεξαµενής - αντλιοστασίου 1 

4 ∆ιάταξη Επικοινωνίας ΤΣΕ 1 

5 Αισθητήριο µέτρησης στάθµης δεξαµενής 1 

6 Αισθητήριο µέτρησης πίεσης 1 

7 Ρυθµιστής Στροφών κινητήρα 15kW 1 

8 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας ρεύµατος DN50, PN16 1 

9 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας ρεύµατος DN200, PN16 1 

10 
∆ιάταξη µέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόµατης χλωρίωσης 

δεξαµενής 
1 

11 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN50, PN16 1 

12 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN200, PN16 1 

13 Λογισµικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού ΤΣΕ 1 

14 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΤΣΕ (∆ΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ DN50/DN200) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 14 
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΕ5  

ΟΝΟΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 
Πίνακας Αυτοµατισµού µε τροφοδοτικό, DC UPS, Αντικεραυνική προστασία 

και παρελκόµενο εξοπλισµό  
1 

2 
Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) δεξαµενής 

1 

3 ∆ιάταξη Επικοινωνίας ΤΣΕ 1 

4 Αισθητήριο µέτρησης στάθµης δεξαµενής 1 

5 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας ρεύµατος DN80, PN16 1 

6 
Μετρητής παροχής βυθιζόµενου στελέχους τροφοδοσίας ρεύµατος Φ400, 

PN16 
2 

7 
∆ιάταξη µέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόµατης χλωρίωσης 

δεξαµενής 
1 

8 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN80, PN16 1 

9 Υδραυλικός εξοπλισµός (Σέλλα παροχής/ κρουνός) Φ400, PN16 2 

10 Λογισµικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού ΤΣΕ 1 

11 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΤΣΕ (Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ DN80/2XΦ400) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 13 

   

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΕ6  

ΟΝΟΜΑ  ∆ΕΞΑΜΕΝΗ  

ΘΕΣΗ ∆ΑΛΑΜΑΡΙ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 
Πίνακας Αυτοµατισµού µε τροφοδοτικό, DC UPS, Αντικεραυνική προστασία 

και παρελκόµενο εξοπλισµό  
1 

2 Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) δεξαµενής 1 

3 ∆ιάταξη Επικοινωνίας ΤΣΕ 1 

4 Αισθητήριο µέτρησης στάθµης δεξαµενής 1 

5 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας ρεύµατος DN65, PN16 1 

6 
∆ιάταξη µέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόµατης χλωρίωσης 

δεξαµενής 
1 

7 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN65, PN16 1 

8 Λογισµικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού ΤΣΕ 1 

9 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΤΣΕ (∆ΕΞΑΜΕΝΗ DN65) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 9 
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" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΜΠ1    

ΟΝΟΜΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΠΑΡΟΧΗ - ΠΙΕΣΗ)    

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 
Τηλεµετρικό Καταγραφικό Τιµών, µε επικοινωνιακή διάταξη, 1 DI, 

ενσωµατωµένο αισθητήριο πίεσης και εσωτερική µπαταρία 
1 

2 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας µπαταρίας DN80, PN16 1 

3 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN80, PN16 1 

4 Φρεάτιο φιλοξενίας υδραυλικού εξοπλισµού ΣΜΠ (DN80) 1 

5 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΣΜΠ (DN80) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 

     

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΜΠ2    

ΟΝΟΜΑ  ΓΚΙΟΥΣΟΥΚΛΑΒΟ (ΠΑΡΟΧΗ - ΠΙΕΣΗ)    

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 
Τηλεµετρικό Καταγραφικό Τιµών, µε επικοινωνιακή διάταξη, 1 DI, 

ενσωµατωµένο αισθητήριο πίεσης και εσωτερική µπαταρία 
1 

2 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας µπαταρίας DN150, PN16 1 

3 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN150, PN16 1 

4 Φρεάτιο φιλοξενίας υδραυλικού εξοπλισµού ΣΜΠ (DN150) 1 

5 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΣΜΠ (DN150) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 

     

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΜΠ3    

ΟΝΟΜΑ  ΚΑΤΩΘΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΑΡΟΧΗ - ΠΙΕΣΗ)    

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 
Τηλεµετρικό Καταγραφικό Τιµών, µε επικοινωνιακή διάταξη, 1 DI, 

ενσωµατωµένο αισθητήριο πίεσης και εσωτερική µπαταρία 
1 

2 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας µπαταρίας DN150, PN16 1 

3 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN150, PN16 1 

4 Φρεάτιο φιλοξενίας υδραυλικού εξοπλισµού ΣΜΠ (DN150) 1 

5 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΣΜΠ (DN150) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 
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" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΜΠ4    

ΟΝΟΜΑ  ΣΠΗΛΑΙΟ (ΠΑΡΟΧΗ - ΠΙΕΣΗ)    

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 
Τηλεµετρικό Καταγραφικό Τιµών, µε επικοινωνιακή διάταξη, 1 DI, 

ενσωµατωµένο αισθητήριο πίεσης και εσωτερική µπαταρία 
1 

2 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας µπαταρίας DN150, PN16 1 

3 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN150, PN16 1 

4 Φρεάτιο φιλοξενίας υδραυλικού εξοπλισµού ΣΜΠ (DN150) 1 

5 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΣΜΠ (DN150) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 

     

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΜΠ5    

ΟΝΟΜΑ  ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΟΧΗ - ΠΙΕΣΗ)    

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 
Τηλεµετρικό Καταγραφικό Τιµών, µε επικοινωνιακή διάταξη, 1 DI, 

ενσωµατωµένο αισθητήριο πίεσης και εσωτερική µπαταρία 
1 

2 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας µπαταρίας DN150, PN16 1 

3 Υδραυλικός εξοπλισµός (2 Φλαντζοζιµπώ/ 1 ∆ικλείδα) DN150, PN16 1 

4 Φρεάτιο φιλοξενίας υδραυλικού εξοπλισµού ΣΜΠ (DN150) 1 

5 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΣΜΠ (DN150) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 

     

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΜΠ6    

ΟΝΟΜΑ  ΜΕΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΠΙΕΣΗ)    

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 Ερµάριο εγκατάστασης Ηλ/ κου Εξοπλισµού 1 

2 
Τηλεµετρικό Καταγραφικό Τιµών, µε επικοινωνιακή διάταξη,  ενσωµατωµένο 

αισθητήριο πίεσης και εσωτερική µπαταρία 
1 

3 Υδραυλικός εξοπλισµός ΣΜΠ 1 

4 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΣΜΠ 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
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" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΜΠ7    

ΟΝΟΜΑ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΙΕΣΗ)    

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 Ερµάριο εγκατάστασης Ηλ/ κου Εξοπλισµού 1 

2 
Τηλεµετρικό Καταγραφικό Τιµών, µε επικοινωνιακή διάταξη,  ενσωµατωµένο 

αισθητήριο πίεσης και εσωτερική µπαταρία 
1 

3 Υδραυλικός εξοπλισµός ΣΜΠ 1 

4 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΣΜΠ 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 

     

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΜΠ8    

ΟΝΟΜΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ - ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ (ΠΙΕΣΗ)    

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 Ερµάριο εγκατάστασης Ηλ/ κου Εξοπλισµού 1 

2 
Τηλεµετρικό Καταγραφικό Τιµών, µε επικοινωνιακή διάταξη,  ενσωµατωµένο 

αισθητήριο πίεσης και εσωτερική µπαταρία 
1 

3 Υδραυλικός εξοπλισµός ΣΜΠ 1 

4 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΣΜΠ 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 

     

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΜΠ9    

ΟΝΟΜΑ  ΓΗΠΕ∆Ο (ΠΙΕΣΗ)    

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΑΟΥΣΑ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 Ερµάριο εγκατάστασης Ηλ/ κου Εξοπλισµού 1 

2 
Τηλεµετρικό Καταγραφικό Τιµών, µε επικοινωνιακή διάταξη,  ενσωµατωµένο 

αισθητήριο πίεσης και εσωτερική µπαταρία 
1 

3 Υδραυλικός εξοπλισµός ΣΜΠ 1 

4 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΣΜΠ 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
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" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΜΠ10  

ΟΝΟΜΑ  ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΙΕΣΗ)  

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΑΟΥΣΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 Ερµάριο εγκατάστασης Ηλ/ κου Εξοπλισµού 1 

2 
Τηλεµετρικό Καταγραφικό Τιµών, µε επικοινωνιακή διάταξη,  ενσωµατωµένο 

αισθητήριο πίεσης και εσωτερική µπαταρία 
1 

3 Υδραυλικός εξοπλισµός ΣΜΠ 1 

4 
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού - ηλ/κου 

εξοπλισµού ΣΜΠ 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 

   

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΣΕ  

ΟΝΟΜΑ  ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 Ακουστικό Γαιόφωνο Εντοπισµού ∆ιαρροών 1 

2 Ψηφιακός Συσχετιστής Εντοπισµού ∆ιαρροών 1 

3 Ακουστικά Καταγραφικά Θορύβου διαρροών 10 

4 Φορητός Μετρητής Παροχής Υπερήχων 1 

5 ∆ιάταξη Επισκόπησης Αγωγών και Εντοπισµού ∆ιαρροών 1 

ΣΥΝΟΛΟ  14 

   

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΣΕ  

ΟΝΟΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 Server PC µε οθόνη  2 

2 Οθόνη εποπτικού ελέγχου 2 

3 ∆ιάταξη Επικοινωνίας ΚΣΕ 1 

4 UPS ΚΣΕ 2 

5 Λογισµικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού (SCADA) 1 

6 Λογισµικό Τηλεµετρικών Καταγραφικών 1 

7 
Λογισµικό ενσωµάτωσης σταθµών όλων των τύπων σε ενιαίο σύστηµα 

απεικόνισης 
1 

8 Λογισµικό εντοπισµού διαρροών 1 

9 Λογισµικό υπολογισµού υδατικού ισοζυγίου 1 

10 
Λογισµικό κεντρικής διαχείρισης και ενοποίηση όλων των υπολογισµικών σε 

ενιαία πλατφόρµα 
1 

11 Λογισµικό διαχείρισης ενέργειας 1 

ΣΥΝΟΛΟ  14 

   

ΟΝΟΜΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

1 Εκπαίδευση προσωπικού - Τεκµηρίωση 1 

2 ∆οκιµαστική Λειτουργία - Υποστήριξη  1 

ΣΥΝΟΛΟ  2 
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" Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών 

του ∆ήµου Νάουσας " 
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