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1. ΘΕΣΗ ΈΡΓΟΥ 

 

Η κατασκευή της υδατοδεξαµενης και του οικίσκου µέσα στον οποίο θα γίνει η 

τοποθέτηση του συστήµατος των αντλιών, των ηλεκτρολογικών πινάκων µε όλους 

τους προβλεπόµενους από την παρούσα µελέτη αυτοµατισµούς, θα 

πραγµατοποιηθεί στο περιβάλλον χώρο του παλαιού υδατόπυργου, εντός του 

οικοπέδου µε αριθµό 19 στην τοπική κοινότητα Επισκοπής του ∆ήµου Νάουσας. 

 
Εικόνα 1 Θέση 1 Υδατόπυργου  

 

 
Εικόνα 2 Θέση 2 Υδατόπυργου  



 

Εικόνα 3 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 
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2. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Η Επισκοπή Νάουσας ή Ανθεµίων είναι χωριό του δήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, 

της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας. Βρίσκεται σε απόσταση 14 χλµ. 

βορειοανατολικά της Νάουσας και 22 χλµ. βόρεια της Βέροιας σε υψόµετρο80 µ. 

και µε έκταση 16.255 στρ. Απαριθµεί περίπου 1900 µόνιµους κατοίκους ενώ την 

περίοδο των καλοκαιρινών µηνών υπάρχει µια αύξηση περίπου 10-15 % στον 

µόνιµο πληθυσµό της τοπικής κοινότητας.  

Η οικονοµική ανάπτυξη του τόπου εξαρτάται ως επί το πλείστον από την γεωργία. 

Έτσι το µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων ασχολείται µε την γεωργία και 

ειδικότερα µε τη δεντροκαλλιέργεια. Στο πρόσφορο πεδινό έδαφος του χωριού, οι 

αγρότες καλλιεργούν διάφορα αγροτικά προϊόντα. Χαρακτηριστικό προϊόν είναι το 

ροδάκινο και τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η καλλιέργεια του ακτινιδίου. 

Επίσης καλλιεργούνται στην περιοχή νεκταρίνια, µήλα, αχλάδια, δαµάσκηνα,  

κεράσια και βερίκοκα. Τέλος ένα πολύ µικρό ποσοστό ασχολείται µε την 

κτηνοτροφία. 

 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Αρχικά θα αποσαφηνιστεί ότι η παραµονή του υδατόπυργου έχει ως σκοπό την 

εφεδρική λειτουργία του σε περίπτωση συντήρησης του νέου συστήµατος 

υδροδότησης αποτελούµενο από την µεταλλική δεξαµενή και του αντλιοστασίου. 

Η υλοποίηση του έργου έχει στόχο την αναβάθµιση του συστήµατος υδροδότησης 

του οικισµού, ώστε να υπάρχει σταθερή ροή και πίεση ύδατος σε ολόκληρο το 

δίκτυο ύδρευσης. Το κυριότερο όµως πλεονέκτηµα της αναβάθµισης αυτής είναι η 

συστηµατικότερη και ποιοτικότερη απολύµανση του νερού που προορίζεται για 

κατανάλωση από τον πληθυσµό του οικισµού.   

Οι σχετικά υψηλές θερµοκρασίες και η ηλιακή ακτινοβολία, συντελούν στην 

ανάπτυξη παθογόνων µικροοργανισµών, επικίνδυνων για την υγεία των 

ανθρώπων.  
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Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, θα πρέπει να ανανεώνεται το 

περιεχόµενο της δεξαµενής και να µην παραµένει στάσιµο πάνω από 3 µέρες. Σε 

συνδυασµό δε µε την απολύµανση µε τη µέθοδο της χλωρίωσης επιτυγχάνεται η 

αποτελεσµατικότερη παροχή ύδατος προς κατανάλωση.  

Πιο συγκεκριµένα νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να 

είναι απαλλαγµένο από παθογόνους µικροοργανισµούς. Γιʼ αυτό είναι απαραίτητη η 

συνεχής παρακολούθηση των µικροβιολογικών του χαρακτηριστικών. Θα πρέπει να 

κατανοήσουµε ότι µε µία µικροβιολογική εξέταση του νερού δεν είµαστε σε θέση 

να εκτιµήσουµε την καταλληλότητα του ή όχι. Το πρόβληµα µε τα µικρόβια είναι 

ότι δεν κατανέµονται οµοιόµορφα µέσα στον χώρο που βρίσκονται. Έτσι, αν µία 

δεξαµενή νερού έχει 1000 µικρόβια, τότε αυτά δεν βρίσκονται σε ίσες αποστάσεις 

µεταξύ τους, αλλά είναι δυνατόν σε µία θέση να υπάρχουν 100, σε µία άλλη 50 

µαζί ή σε κάποια θέση καθόλου. Κάνοντας λοιπόν µία δειγµατοληψία από αυτή την 

δεξαµενή είναι δυνατόν να µην αποµονώσουµε καθόλου µικρόβια και να κρίνουµε 

ότι το νερό είναι κατάλληλο ενώ στην πραγµατικότητα αυτό δεν ισχύει. Όταν 

γίνεται δειγµατοληψία για µικροβιολογική ανάλυση του νερού παίρνουµε πάντοτε 

υπόψη µας την επιστήµη της στατιστικής. Για να κρίνουµε αν το νερό µίας 

δεξαµενής, πηγής ή γεώτρησης είναι κατάλληλο χρειάζεται να κάνουµε µία σειρά 

από δειγµατοληψίες ανάλογα µε την όγκο το νερού, την αρχική ποιότητα του 

νερού, τον αριθµό των κατοίκων που πίνουν από το συγκεκριµένο δίκτυο, την 

ηλικία του δικτύου και ανάλογα µε την εποχή του έτους. 

Γιʼ αυτό λοιπόν πρέπει να γίνεται τακτικός µικροβιολογικός έλεγχος του νερού ώστε 

αν κριθεί απαραίτητο να παρθούν συγκεκριµένα µέτρα αντιµετώπισης του 

προβλήµατος. Τέτοια µέτρα είναι η απολύµανση του νερού, αλλά και η γενικότερη 

προστασία της πηγής, της γεώτρησης καθώς και του δικτύου υδροδότησης. 

Αρχικά, θα πρέπει να αποσαφηνίσουµε την διαφορά των όρων απολύµανση και 

αποστείρωση. Με τον όρο αποστείρωση εννοούµε την καταστροφή όλων των 

ζωντανών οργανισµών που υπάρχουν στο νερό, ενώ µε τον όρο απολύµανση 

εννοούµε την καταστροφή των παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό. 
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4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στα πλαίσια του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑ 

Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Τ.Κ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» ο ανάδοχος θα κληθεί να 

υλοποιήσει τα εξής : 

1. Την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση µιας (1) 

προκατασκευασµένης µεταλλικής δεξαµενής µε εσωτερική επένδυση PE, 

χωρητικότητας 250 m3, στον οικισµό Επισκοπής, σε αντικατάσταση του 

υφιστάµενου  ετοιµόρροπου υδατόπυργου  που εγκυµονεί κινδύνους για την 

δηµόσια ασφάλεια και επί πλέον δεν εξασφαλίζει την ποιότητα του πόσιµου 

νερού των οικισµών βάσει των προδιαγραφών της κείµενης νοµοθεσίας (ΚΥΑ 

Υ2/2600/2001, όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις της).  

2. Την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση τριών υποβρυχίων 

αντλητικών συγκροτηµάτων, εκ των οποίων το ένα θα είναι εφεδρικό. Κάθε 

υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα, θα είναι παροχής Q = 40 m3/h,  

µανοµετρικού Η = 53 m, ισχύος N= 15 PS, πλήρες το καθένα µε τον µανδύα 

booster, για οριζόντια τοποθέτηση εκτός δεξαµενής. Τα  υποβρύχια αντλητικά 

συγκρότηµα θα αντλούν το νερό από την δεξαµενή και θα το προωθούν µε 

την απαιτούµενη πίεση στο δίκτυο ύδρευσης του κάθε οικισµού. 

3. Την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση των απαιτούµενων 

τριων ρυθµιστών στροφών (inverter) ,για την αυτόµατη ρύθµισης της παροχής 

και της πίεσης λειτουργίας των υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων, 

αναλόγως της ζήτησης νερού από τον οικισµό, µε τα απαραίτητα συστήµατα 

ασφαλείας, τις ηλεκτρικές γραµµές και τον ηλεκτρικό πίνακα του 

αντλιοστασίου. Επιπλέον θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση των 

απαραιτήτων συστηµάτων αυτοµατισµού για τη χλωρίωση του νερού, της 

καταγραφής των δεδοµένων υδροδότησης όπως επίσης και της 

αποµακρυσµένης Επιτήρησης . 

4. Την προµήθεια του οικίσκου στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΗΜ εξοπλισµούς 

του έργου . Ο οικίσκος θα έχει εµβαδόν 24 τετραγωνικά µέτρα θα αποτελείται 

από µεταλλικά θερµοµονωτικά πανελ πολυουρεθάνης και επιπλέον για το 
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σωστό αερισµό του εξοπλισµού θα διαθέτει δυο ανοιγόµενα παράθυρα καθώς 

και πόρτα. 

Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για: 

• Τις υδραυλικές συνδέσεις όλων των δεξαµενών µε τα υποβρύχια αντλητικά 

συγκροτήµατα και κάθε άλλη εργασία που σχετίζεται µε την πλήρη και άρτια 

εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε τα δίκτυα που θα 

εγκατασταθούν στα πλαίσια της εργολαβίας έργων ΠΜ. 

• Τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις όλων των υποβρυχίων αντλητικών 

συγκροτηµάτων και των ρυθµιστών στροφών και κάθε άλλης εργασίας που 

σχετίζεται µε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο χώρο (π.χ. συνδέσεις 

ηλεκτροκινητήρων, οργάνων αυτοµατισµού,  µε πίνακες, καλωδιώσεις για 

µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος στους πίνακες και τον βοηθητικό 

εξοπλισµό, κ.λπ.) και θα απαιτηθεί για την πλήρη και άρτια λειτουργία της 

εγκατάστασης. 

• Τις ηλεκτρονικές εργασίες και τους αυτοµατισµούς για τον έλεγχο και την 

πλήρως αυτοµατοποιηµένη λειτουργία ολόκληρης της εγκατάστασης  

περιλαµβάνοντας τις απαιτούµενες ρυθµίσεις του λογισµικού (software) των 

ρυθµιστών στροφών inverter. 

• Της εγκατάστασης του οικίσκου στο χώρο του έργου 

Οι υποψήφιοι προµηθευτές πρέπει να υποβάλλουν προσφορές προϊόντων 

κατάλληλων για τη χρήση που προορίζονται, τεκµηριώνοντας την καταλληλότητα 

αυτή µε τον καλύτερο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόµενες συσκευές-

µηχανήµατα θα πρέπει απαραίτητα να προέρχονται από κατασκευαστές µε 

πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001 και του προτύπου CE.  

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που αναλύονται στη συνέχεια είναι 

απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς. 

Τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς και σηµάνσεις 

για πρόληψη ατυχηµάτων και βλαβών που θα µπορούσαν να προέλθουν από λάθος 

χειρισµό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγµένης 
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τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση τους από 

τους εργαζοµένους. 

Χρήσιµο θα ήταν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να επισκεφτούν το χώρο εγκατάστασης 

της δεξαµενής και του αντλητικού συγκροτήµατος  στον οικισµό , προκειµένου να 

λάβουν γνώση όλων των τοπικών παραµέτρων πριν να καταθέσουν την προσφορά 

τους.    

Η προετοιµασία του χώρου του έργου περιλαµβάνει τις εργασίες εκσκαφής καθώς 

και της  τοποθέτησης πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος για την εγκατάσταση της 

υδατοδεξαµενής και του οικίσκου που θα φιλοξενεί τον ΗΜ εξοπλισµό της 

εγκατάστασης.  

Εκσκαφές  

Το έδαφος θα σκαφτεί και θα ισοπεδωθούν τυχόν ανωµαλίες της επιφάνειας σε 

βάθος τουλάχιστον 15-20 εκατοστών. Αυτό ισχύει για την έδραση της δεξαµενής 

και για την έδραση του οικίσκου της Η/Μ εγκατάστασης. 

Σκυρόδεµα καθαριότητας 

∆ιάστρωση 5 εκ. άοπλου σκυροδέµατος  C 10/12 

Οπλισµένο Σκυρόδεµα 

Η υδατοδεξαµενή θα τοποθετηθεί πάνω σε πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος  C 

20/25 σχήµατος κυκλικού και διαµέτρου 12,50 m πάχους 0.2m .Ο συνολικός όγκος 

του σκυροδέµατος είναι 24,57 m3. Ξυλότυπος κυκλικός 4,0 τ.µ. 

Ο οικίσκος µέσα στον οποίο θα βρίσκεται ο Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός της 

υδατοδεξαµενής θα τοποθετηθεί οµοίως σε πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος C 

20/25 σχήµατος ορθογώνιου µε διαστάσεις 5,9m x 3.9m και το ύψος αυτής θα 

είναι 0.2m.H Συνολική επιφάνεια θα είναι 23,01 m2 ενώ ο όγκος της είναι 4,6 m3. 

Ορθογωνικός  ξυλότυπος 8,0 τ.µ. 

Οπλισµός του σκυροδέµατος  

Ο οπλισµός του σκυροδέµατος θα είναι Β500c, βλ. και υπολογισµό φορτίσεων και 

θα τοποθετηθεί σε δύο στρώσεις # Φ10/10. 
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5. Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 

Η υδατοδεξαµενή συνολικής χωρητικότητας πόσιµου ύδατος 250κ.µ θα 

εγκατασταθεί πάνω σε πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος διαµέτρου 12,50 µ και 

ύψους 0,2 µ.  

Η πλήρωση της υδατοδεξαµενής µέσω των κεντρικών αγωγών να 

πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργεί φυσική ανάδευση τους 

χλωρίου µε το εισερχόµενο νερό. Θα δηµιουργείται µε τον τρόπο αυτό ένα 

οµογενοποιηµένο µείγµα απολυµασµένου ύδατος σύµφωνα µε τους κανόνες της 

τεχνικής και επιστήµης σε συνδυασµό µε την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Αφορά :  ∆εξαµενή ύδρευσης  χωρητικότητας 250m3 

1 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Αφορά τοποθέτηση προκατασκευασµένης µεταλλικής κυλινδρικής δεξαµενής 

ύδρευσης βαρέως τύπου. Όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι 

απαραίτητο να πληρούνται. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται στα κατωτέρω επιµέρους εδάφια 

αφορούν τα ελάχιστα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται, 

προκειµένου να προσδιορισθεί αντικειµενικά και µε τρόπο που να ανταποκρίνεται 

στην χρήση. Ο µελετητής για την σύνταξη της παρούσης Τεχνικής Μελέτης / 

Τεχνικών Προδιαγραφών έλαβε υπόψη της τις πλέον σύγχρονες και ευρέως 

εφαρµοσµένες µεθόδους και τεχνικές ως επίσης και τα πλέον σύγχρονα υλικά. 

Η δεξαµενή θα είναι κυκλικής διατοµής για λόγους καλύτερης κατανοµής των 

φορτίων αλλά και για αποφυγή ηλεκτροσυγγολητών γωνιών. Θα έχει κυλινδρικό 

σχήµα, στεγανή σκεπή και στο εσωτερικό θα υπάρχει ειδικός σάκος µεµβράνης 

στεγανοποίησης. Γίνεται αναλυτική περιγραφή κατωτέρω.  

Η µέθοδος κατασκευής που προτείνεται από την παρούσα Μελέτη/Τεχνικές 

Προδιαγραφές της υπηρεσίας είναι απλή, συνήθης, εφαρµοσµένη και παρέχει την 

δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο συµµετέχοντα να την ακολουθήσει και 

υλοποιήσει ευκόλως. 
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Η εφαρµογή υλικών σύγχρονης τεχνολογίας που προδιαγράφονται στην παρούσα 

µελέτη, παρέχει χαµηλό κόστος, αξιόπιστες κατασκευές, µακροχρόνιες εγγυήσεις 

και µακρό χρόνο ζωής. 

2 : ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η δεξαµενή θα είναι κατασκευασµένη από συναρµολογούµενα ελάσµατα, 

µεταλλική σκεπή και σάκο στεγανοποίησης, απαλλαγµένο από κάθε µορφής 

ηλεκτροσυγκόλληση.  Η κατασκευή / συναρµολόγηση γίνει στον χώρο 

εγκατάστασης. Η παρούσα προτεινόµενη µέθοδος κατασκευής είναι η πιο 

σύγχρονη τεχνολογική µέθοδος, η οποία παρέχει πλήρη προστασία από την 

διάβρωση των µεταλλικών επιφανειών, προστασία του περιεχοµένου και 

µακροχρόνιες εγγυήσεις ασφαλούς λειτουργίας. Σε επίπεδο και οριζοντιωµένο 

έδαφος θα κατασκευαστεί βάση οπλισµένου σκυροδέµατος πάχους 0.20m και 

διαµέτρου 2.00m µεγαλύτερη της διαµέτρου της δεξαµενής για την τοποθέτηση 

αυτής. 

3 : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Το εξωτερικό µέρος της δεξαµενής θα απαρτίζεται από µεταλλικά επίπεδα 

ελάσµατα πάχους 2.50 mm κατ’ ελάχιστον. Τα ελάσµατα θα συνδέονται µεταξύ 

τους αποκλειστικά µε κοχλίες, και ουδεµία ηλεκτροσυγκόλληση θα λαµβάνει χώρα 

στο σύνολο της κατασκευής. 

4 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Το εσωτερικό αποτελείται από τα κάτωθι : 

Α. Υπόστρωµα γεωυφάσµατος  

Στο εσωτερικό της δεξαµενής, σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, θα τοποθετηθεί 

µη υφαντό γεωύφασµα αποκλείοντας την άµεση επαφή του σάκου 

στεγανοποίησης µε τα υλικά του πυθµένα και τις εσωτερικές µεταλλικές επιφάνειες 

του κελύφους. Επίσης µε την τοποθέτηση υποστρώµατος θα οµαλοποιείται κάθε 

εσωτερική επιφάνεια.   

Β.  Σάκος στεγανοποίησης 
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Με σκοπό την απόλυτη και εγγυηµένη στεγανοποίηση, την µη επαφή του νερού µε 

καµία µεταλλική επιφάνεια, το εσωτερικό µέρος της δεξαµενής θα καλύπτεται εξ 

ολοκλήρου µε έναν σάκο στεγανοποίησης κατασκευασµένο από φύλλα ελαστικής 

θερµοπλαστικής µεµβράνης στεγανοποίησης κατάλληλων προδιαγραφών για 

αποθήκευση πόσιµου νερό. Καµία µεταλλική επιφάνεια του εξωτερικού πλαισίου 

της δεξαµενής δεν θα έρχεται σε επαφή µε το αποθηκευµένο πόσιµο νερό.  

Το υλικό κατασκευής του σάκου θα είναι κατάλληλη θερµοπλαστική µεµβράνη. Θα 

είναι οπλισµένη στο ενδιάµεσο εσωτερικό µε πλέγµα ινών υάλου ή πολυεστέρα για 

µεγιστοποίηση αντοχών, πάχους τουλάχιστον 1,20 mm. Η µεµβράνη θα έχει 

πιστοποιήσεις που αφορούν την καταλληλότητα για επαφή µε πόσιµο νερό και 

σύµφωνα µε ευρωπαϊκές οδηγίες. 

5 : ΣΚΕΠΗ 

Η σκεπή που θα κατασκευαστεί θα είναι κωνική για την απορροή των υδάτων. Θα 

είναι στεγανή µε κατάλληλο τρόπο ώστε να µην επιτρέπει την εισροή 

ατµοσφαιρικών ρύπων και νερού στο εσωτερικό της δεξαµενής.  Αποτελείται από 

σκελετό κατασκευασµένο από ελαφρύ προφίλ αλουµινίου, και κυρίως σκέπαστρο 

από ελάσµατα χάλυβα µε επικάλυψη αλουµινίου και µαγνησίου πάχους 

τουλάχιστον  0,8 mm. Αµφότερα τα υλικά του σκελετού της σκεπής και του 

καλύµµατος της σκεπής είναι µη διαβρώµενα, προκειµένου να µην επιµολύνουν το 

περιεχόµενο νερό µέσω υγροποιήσεων / υδρατµών. ∆εν επιτρέπεται τοποθέτηση 

εντός του χώρου αποθήκευσης του νερού (κυρίως δεξαµενή και σκεπή) 

θερµογαλβανισµένο µέταλλο µε επικάλυψη ψευδαργύρου.  

6 : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Θα περιλαµβάνονται ανοξείδωτα στόµια εισόδου, εξόδου και  υπερχείλισης σε 

αριθµό και διατοµές σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι διαστάσεις και οι 

διατοµές των στοµίων θα είναι βάσει του προτύπου DIN2576.  Επιπλέον, στην 

σκεπή θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα επίσκεψης κατάλληλων διαστάσεων για την 

είσοδο στο εσωτερικό της δεξαµενής.  
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Εικόνα 3 Σχέδιο Κυκλικής Υποδοµής Υδατοδεξαµενής 

Η κατασκευή και συναρµογή της δεξαµενής γίνεται στον χώρο εγκαταστάσεως. 
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Η σύνδεση των επί µέρους ελασµάτων και εξαρτηµάτων θα γίνεται µε κοχλίες και 

περικόχλια θερµογαλβανισµένου χάλυβα. 

Στον εξοπλισµό της δεξαµενής θα περιλαµβάνεται : 

� Ένα (1) στόµιο εξόδου 4’’ (DN100). 

� Ένα (1) στόµιο εισόδου 4’’ (DN100). 

� Ένα (1) στόµιο υπερχείλισης 4’’ (DN100). 

� Ένα (1) στόµιο εκκένωσης  3’’ (DN80). 

� Μία (1) ανθρωποθυρίδα επίσκεψης, διαστάσεων 500 x 700 mm. 

 

Με την προσφορά επί ποινή αποκλεισµού θα κατατεθούν :     

• Γραπτή εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής για 10 χρόνια  

• Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής EN ISO 9001  

• Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής ότι οι δεξαµενές θα είναι πλήρως 

εναρµονισµένες µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα περί υγιεινής αποθήκευσης πόσιµου 

νερού EUROPEAN DIRECTIVES 2002/72/CE – 97/48/CE – 85/572/CE και ότι η 

κατασκευή τους είναι σύµφωνη µε το πρότυπο CE. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι δεξαµενές θα τοποθετηθούν Ισογείως , σύµφωνα µε τις υποδείξεις της τεχνικής 

υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΝ και σύµφωνα µε το σχέδιο που έχει συνταχθεί, ενώ η 

προετοιµασία του χώρου εγκατάστασής τους (εκσκαφές χώρου, κατασκευή βάση 

από σκυρόδεµα, κλπ) θα γίνει µε µέσα και δαπάνη του προµηθευτή. 

 

6. ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Το σύστηµα των αντλιών µαζί µε τους αντίστοιχους αυτοµατισµούς και 

ηλεκτρολογικούς πίνακες ασφαλείας και ελέγχου θα βρίσκεται εντός µεταλλικού 

οικίσκου συνολικής κάλυψης 24 τ.µ. εσωτερικών διαστάσεων 4,00 m x 6,00 m. Ο 

οικίσκος εδράζεται επί πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι εξωτερικοί τοίχοι και 

η οροφή θα κατασκευαστούν από θερµοµονωτικά πάνελς πολυουρεθάνης, 

αποτελούµενα από δυο ελαφρώς διαµορφωµένα ελάσµατα γαλβανισµένης και 

βαµµένης λαµαρίνας, χρώµατος λευκού για µικρότερη απορρόφηση ηλιακής 

ακτινοβολίας, µε  µόνωση πολυουρεθάνης ανάµεσα αυτών. 
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Ο µεταλλικός σκελετός κάθε πλευράς του οικίσκου καθώς και τα ανοίγµατα των 

πορτών και των παραθύρων, θα είναι κατασκευασµένα από µεταλλικό προφίλ 

διατοµής UPN 50 mm και υαλοπίνακα 12mm (διπλά τζάµια). 

Η πόρτα του οικίσκου, θα είναι διαστάσεων περίπου 2,10m x 1,00m 

κατασκευασµένη από µεταλλικό προφίλ διατοµής UPN 50mm και θερµοµονωτικό 

πάνελ πολυουρεθάνης. Θα περιλαµβάνει χερούλι µεταλλικό ανοξείδωτο και 

κλειδαριά ασφαλείας (όχι λουκετο) συγκράτησης σε 3 σηµεία. Το άνοιγµα της 

πόρτας θα είναι απαραίτητα προς τα έξω και µε γωνία 180 µοίρες. 

Το κάθε παράθυρο του οικίσκου θα είναι διαστάσεων περίπου 1,20m x 1,00m 

κατασκευασµένο από µεταλλικό προφίλ. Θα είναι ανοιγµένα µε φορά προς τα 

µέσα, επιπλέον θα ασφαλίζονται σε δύο σηµεία (πάνω και κάτω) και ο υαλοπίνακας 

που θα τοποθετηθεί θα είναι 12 mm. 

Εξωτερικά το παράθυρο θα καλύπτεται από µεταλλικό πλέγµα για λόγους 

ασφαλείας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α. Μεταλλικές επιφάνειες  

Εσωτερική επιφάνεια: Γαλβανισµένη λαµαρίνα σύµφωνα µε το πρότυπο χάλυβας fe 

E 280 G/Fe E320G γαλβανισµένος εν θερµώ (Ζ275) (κατά UNI – EN 10147) 

πάχους 0,6mm  

Εξωτερική επιφάνεια: Γαλβανισµένη λαµαρίνα σύµφωνα µε το πρότυπο χάλυβας fe 

E 280 G/Fe E320G γαλβανισµένος εν θερµώ (Ζ275) (κατά UNI – EN 10147) 

πάχους 0,6mm  

Βαφή : H εξωτερική όψη των επιφανειών θα είναι βαµµένη µε χρώµα πάχους 

23+3µικρών 

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ : 
 

 

 

 

 

 

 

  

Κατηγορία : B3 (αυτοσβενούµενος) κατά DIN. 4102 
 

Πυκνότητα : 40 Kgr./m3 (πιστοποιηµένο) 
 

Ποσοστό κλειστών κυψελών : 92%- 96% 
 

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας : λ = 0,022 W/mk  απόκλιση +- 5% 
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∆ύναµη συµπίεσης : 2 Κgr./cm2 απόκλιση +- 5% 
 

Τάση εφελκυσµού : 1,7 Kgr./cm2 απόκλιση +- 5% 
 

∆ιατµητική τάση : 1,4 Kgr./cm2 απόκλιση +- 5% 
 

Συµπεριφορά στη πυρκαγιά : Β3 ή Β2 
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7. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  BOOSTER   

 

Στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού, του οριζόντιου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος booster, το 

οποίο θα εγκατασταθεί στο δάπεδο του αντλιοστασίου, θα αναρροφά νερό από τη 

δεξαµενή και θα το καταθλίβει στον αγωγό του δικτύου πόσιµου νερού. 

Η παροχή νερού του κάθε υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος booster, θα 

είναι για 40 m3/h, σε µανοµετρικό ύψος 53 m και ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 

περίπου 15 PS.  

Το αντλητικό συγκρότηµα που θα προσφερθεί θα είναι εφοδιασµένο µε 

πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και η καµπύλη 

δοκιµής του θα είναι για διπολικό κινητήρα µε ανοχές στα υδραυλικά και ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 2548 class C. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Υποβρύχια αντλία 

α) Η αντλία (στρόβιλος) να είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χυτοχάλυβα µε 

υδραυλικό βαθµό απόδοσης ≥75 % στο ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας της. 

Αντλίες από ανοξείδωτα ηλεκτροσυγκολλητα χαλυβοελάσµατα γίνονται αποδεκτές.  

Αντλία και κινητήρας να προστατεύονται από γαλβανικά ρεύµατα (προστασία 

διάβρωσης).  

Nα είναι πιστοποιηµένες για πόσιµο νερό µε πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 

Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς  (ελλείψει αντίστοιχου Ελληνικού φορέα) π.χ.:  

ACS – Attestation de Conformite Sanitaire – Γαλλία WRAS – Water Regulations 

Advisory Scheme – ΗνωµένοΒασίλειο DM 174 – The Ministerial Decree n° 174 

dated 06/04/2007 establishes the requirements of the materials intended to be 

used in contact with drinking water – Ιταλία 

Όλα τα µέρη του στροβίλου της αντλίας (θάλαµοι, πτερωτές, έδρανα, δακτυλίδια, 

τριβείς κ.λπ.) θα είναι απολύτως εναλλάξιµα. 

  

β)  Φίλτρο αναρροφήσεως 
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Το φίλτρο αναρροφήσεως θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

304 και θα έχει ελεύθερη επιφάνεια τουλάχιστον τριπλάσια της διατοµής 

αναρροφήσεως της αντλίας, µε µέγιστο άνοιγµα όχι µεγαλύτερο από το 75% της 

ελάχιστης διατοµής της διόδου του νερού προς τον θάλαµο και την πτερωτή. 

  

γ)  Συνδετήριο εξάρτηµα αντλίας - κινητήρα 

Το εξάρτηµα συνδέσεως αντλίας - κινητήρα θα είναι στιβαρής κατασκευής από 

γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή GG26 ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και κατάλληλης 

υδραυλικής µορφής, ώστε να περιορίζονται οι απώλειες αναρρόφησης. 

  

δ)  Σύνδεσµος αξόνων αντλίας - κινητήρα 

Η ευθυγράµµιση των αξόνων αντλίας - κινητήρα θα είναι απόλυτη και θα 

πραγµατοποιείται µέσω ειδικού συνδέσµου (κόµπλερ) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

416, µε διαστάσεις τέτοιες, που να µεταφέρει την συνολική ροπή και το συνολικό 

ωστικό φορτίο του συγκροτήµατος προς την φορά περιστροφής. 

  

ε) Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 

Ο κινητήρας που θα χρησιµοποιηθεί για την κίνηση της αντλίας θα είναι 

κατάλληλος για οριζόντια λειτουργία, καταδυοµένου τύπου, στιβαρής και στεγανής 

κατασκευής, τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωµένου δροµέως, µε µονωµένη 

υδατόβρεκτη περιέλιξη και όλα τα εσωτερικά του µέρη, θα είναι υδατόβρεκτα, 

υδρολίπαντα και υδρόψυκτα. 

Η ταχύτητα περιστροφής θα είναι περίπου 2.900 RPM. 

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα κάθε υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος θα 

είναι περίπου 15 PS. 

Ο ηλεκτροκινητήρας οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος σύµφωνα 

µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς ασφαλείας CE και µε την προσφορά θα πρέπει 

να κατατεθεί ανάλογο πιστοποιητικό, όµοιου ηλεκτροκινητήρα. 

Για την λίπανση των εδράνων του και την ψύξη της περιελίξεώς του θα 

χρησιµοποιείται καθαρό νερό, µε το οποίο θα γεµίζει ο κινητήρας πριν από την 

εγκατάστασή του.  
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Πρέπει να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη ψύξη του κινητήρα µε την µικρότερη 

δυνατή ταχύτητα ροής του νερού ψύξης. 

Το εξωτερικό περίβληµα του κινητήρα θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα 

υψηλής αντοχής, τουλάχιστον AISI 304. 

Ο άξονας δροµέα να έχει άκρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420 ή ανώτερο.  

Οι µπάρες του ρότορα να είναι από ορείχαλκο.  

Το ωστικό έδρανο τύπου MITCHELL να έχουν ικανότητα παραλαβής φορτίου 

τουλάχιστον 20 K.N. 

 Ο µηχανικός στυπιοθλίπτης που στεγανώνει τον ηλεκτροκινητήρα ναι είναι 

SIC/SIC (silicon carbide) 

Ο ηλεκτροκινητήρας να έχει ικανότητα εκκινήσεων τουλάχιστον ≥20 ανά ώρα. 

Ο ηλεκτροκινητήρας να είναι κατάλληλος για άντληση νερού θερµοκρασίας ≥ 30ο 

C.  

Ο ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα ναι είναι ≥80%.  

Η µόνωση του σύρµατος της περιέλιξης να είναι τουλάχιστον PPC 

(πολυπροπυλένιο). 

Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται µε  inverter, το δε ρεύµα εκκινήσεως δεν θα 

ξεπερνά τις 2,5 φορές του ρεύµατος κανονικής λειτουργίας. 

  

ΒΆΣΗ ΣΤΗΡΊΞΕΩΣ - ΜΑΝ∆ΎΑΣ ΨΎΞΕΩΣ 

Το κάθε οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα  θα συνοδεύεται από ανάλογη 

µεταλλική βάση για την οριζόντια τοποθέτηση σε ξηρό θάλαµο, καθώς και ανάλογο 

µανδύα ψύξεως (BOOSTER), έτσι ώστε η ταχύτητα του νερού γύρω από τον 

ηλεκτροκινητήρα να είναι µεγαλύτερη από 0,5 m/s.  
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8. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ  ΣΤΡΟΦΩΝ  (INVERTER)  

 

Στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού, ρυθµιστή στροφών (inverter), ένας για κάθε ηλεκτροκινητήρα, ο 

οποίος θα εγκατασταθεί στο  αντλιοστάσιο και θα ρυθµίζει την ταχύτητα 

περιστροφής του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος (booster). 

O ρυθµιστής στροφών που θα προσφερθεί θα είναι εφοδιασµένος µε πιστοποιητικό 

συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001 και πιστοποιητικό CE. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Θα είναι τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε αλλαγή 

συχνότητας και τάσεως τροφοδοσίας. 

 

Θα αποτελείται από : 

α) Το ρυθµιστή στροφών, µεταβλητής ροπής (inverter), ο οποίος θα αυξοµειώνει 

τις στροφές του αντλητικού συγκροτήµατος, έτσι ώστε η πίεση στο δίκτυο 

ύδρευσης, να παραµένει σταθερή και ανεξάρτητη από την παροχή της αντλίας, 

(φυσικά µέσα στα όρια των δυνατοτήτων της αντλίας και χωρίς τη λήψη 

πρόσθετων µέτρων). 

β) Τον εσωτερικό προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (P.L.C.), που θα διαθέτει τις 

απαραίτητες ψηφιακές και αναλογικές εισόδους - εξόδους και θα συνεργάζεται µε 

τον ρυθµιστή στροφών, κατά τρόπο ώστε οι στροφές του κινητήρα, να 

αυξοµειώνονται αντιστρόφως ανάλογα προς την πίεση του δικτύου, µε συνέπεια 

αυτή να παραµένει πάντοτε σταθερή, όπως προαναφέρθηκε, µέσα στα όρια 

ρυθµίσεως, µε ανοχή + 0,2 bar. 

γ) Το ερµάριο τοποθετήσεως των παραπάνω α και β, ως και όλα τα παρελκόµενα 

εξαρτήµατα, υλικά, µικροϋλικά, καλωδιώσεις, κ.λ.π., τα οποία είναι αναγκαία, για 

την ολοκλήρωση του συστήµατος και παράδοση αυτού σε άρτια λειτουργία. 

Το ερµάριο θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα D.C.P. πάχους 

τουλάχιστον 1,5 mm και µορφοσίδηρο, που να εξασφαλίζει την απαιτούµενη 

άνεση χώρου. 
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Θα υποστεί ηλεκτροστατική βαφή και θα είναι εφοδιασµένο µε θύρα και κλείθρο 

ασφαλείας. 

Αντί του παραπάνω ερµαρίου, το σύστηµα ρυθµίσεως µπορεί να τοποθετηθεί στο 

κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα του αντλιοστασίου, χωρίς βεβαίως να προκύπτει επί 

πλέον αµοιβή στον πίνακα, λόγω αυξήσεως των διαστάσεων αυτού. 

Ο ρυθµιστής στροφών θα πρέπει να είναι κατάλληλος για υποβρύχιο 

ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέως, ελάχιστης ισχύος 15 ΡS και θα 

διαθέτει οθόνη (Display), στην οποία θα εµφανίζονται κατ’ επιλογή, η συχνότητα 

εξόδου, η ένταση του ρεύµατος, η τάση του δικτύου της ∆ΕΗ, οι ρυθµίσεις, καθώς 

και τυχόν σφάλµατα. 

Οι ελάχιστες ρυθµίσεις που θα δέχεται ο ρυθµιστής στροφών θα είναι οι 

ακόλουθες: 

- Μεγίστη - ελαχίστη ταχύτητα. 

- Χρόνος επιταχύνσεως και επιβραδύνσεως. 

- Λόγος τάσεως προς συχνότητα. 

- Μεγίστη επιτρεπόµενη ένταση ρεύµατος (θερµική προστασία). 

- Αποφυγή κρίσιµων συχνοτήτων (αποτροπή µηχανικού συντονισµού αντλίας). 

Το αναλογικό σήµα της κάρτας αναλογικής εξόδου του συστήµατος αυτοµατισµού 

θα συνδεθεί σε κάρτα αναλογικής εισόδου 4-20 mA ή 0-10 V του ρυθµιστή 

στροφών. 

Inverter και P.L.C. µε τα παρελκόµενα του µπορεί να είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους 

ή ενσωµατωµένα όλα µαζί µέσα στο ίδιο περίβληµα. 

Το πρόγραµµα λειτουργίας του P.L.C. (Software) και η προσαρµογή του στα 

δεδοµένα του συγκεκριµένου έργου, περιλαµβάνεται στην τιµή. 
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9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Στο καθένα από τα δυο αντλιοστάσια θα εγκατασταθεί ένας ηλεκτρικός πίνακας για 

την τροφοδοσία των αντλητικών συγκροτηµάτων µέσω των ρυθµιστών στροφών.   

Θα είναι τύπου ερµαρίου ή πεδίων, για τον έλεγχο της λειτουργίας και προστασίας 

όλων των ηλεκτροκινητήρων και του παρελκόµενου εξοπλισµού.  

Τα κυριότερα υλικά κάθε πίνακα, θα περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστον: 

1. Ένα (1) γενικό διακόπτη ΠΑΚΟ 3 x 100 A. 

2. Τρεις (3) γενικές µαχαιρωτές ασφάλειες των 80 Α. 

3. Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες. 

4. Ένα (1) βολτόµετρο 0 - 500 V. 

5. Ένα (1) µεταγωγέα βολτοµέτρου 7 θέσεων. 

6. Τρία (3) αµπερόµετρα, αναλόγου κλίµακας. 

7. Τρείς (3) αυτόµατους διακόπτες ισχύος µε ηλεκτρονική µονάδα προστασίας 

και δυνατότητα επιλογής χρονικής καθυστέρησης, ρυθµιζόµενης εντάσεως 10 

- 25 A και ικανότητα διακοπής 50 ΚΑ.   

8. Τρεις (3) τριφασικούς επιτηρητές φάσεων και αναστροφής, µε ρυθµιζόµενη 

ευαισθησία 5% - 15%. 

9. Τρείς (3) διακόπτες επιλογής λειτουργίας (χειροκίνητο - αυτόµατο) 

10. Τρείς (3) αυτόµατους διακόπτες ρελέ, ισχύος κατά AC3 15 KW. 

11. Ένα (1) Μ/Σ 220/48 V. 

12. Ένα (2) ρελέ ζεύξεως 220/48 V. 

13. Πέντε (5) ασφάλειες προστασίας οργάνων. 

14. Ένα (1) µικροαυτόµατο 10 Α για τα όργανα αυτοµατισµού. 

15. Ένα (1) µικροαυτόµατο 10 Α για φωτισµό. 

16. Ένα (1) Απαγωγό από υπερτάσης-Αντικεραυνική προστασία 

17. Όλα τα απαραίτητα καλώδια, πρεσπάν και µικροϋλικά για την λειτουργία του 

πίνακα.  

18. Περιλαµβάνονται επίσης, οι ηλεκτρικές γραµµές µε όλα τα παρελκόµενα για 

την σύνδεση όλων των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών µε τον ηλεκτρικό 
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πίνακα ισχύος και του ηλεκτρικού πίνακα µε τον µετρητή της ∆ΕΗ, καθώς και 

το τρίγωνο γειώσεως µε τα υλικά της ∆ΕΗ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ 

Για τον έλεγχο των φάσεων της τριφασικής τροφοδοσίας των κινητήρων, θα 

γίνει τοποθέτηση στον πίνακα, τριφασικού επιτηρητή φάσεων και 

αναστροφής για κάθε κινητήρα. Τα όργανα αυτά θα είναι κατάλληλα για την 

επιτήρηση των φάσεων σε τριφασικό εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα, σε 

κύκλωµα τεσσάρων αγωγών, µη ισοσταθµισµένου φορτίου.  

Τα όργανα θα επιτηρούν την ασυµµετρία των φάσεων, την έλλειψη µίας ή 

περισσοτέρων φάσεων ή την εσφαλµένη διαδοχή τους και θα θέτουν εκτός 

λειτουργίας τον κινητήρα που ελέγχουν. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ενδεικτικά θα είναι: 

1. Ονοµαστική τάση (µεταξύ φάσεων) Ue = 380 - 415 VAC. 

2. Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz. 

3. Εύρος επιτρεπόµενης ασυµµετρίας 5 – 15 % (στην περιοχή λειτουργίας 

0,85 - 1,1 Ue). 

4. Συναρµολόγηση σε ράγα 35 χλστ. (κατά DIN/EN 50022) ή καρφωτό 8 

ακίδων 

5. Πρότυπο αναφοράς IEC/EN 60255-6 

6. Θερµοκρασία λειτουργίας τουλάχιστο από 0 µέχρι + 50οC 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΝΥΥ 

Τα καλώδια συνδέσεως των ηλεκτροκινητήρων µε τον ηλεκτρικό πίνακα και 

του πίνακα µε τον µετρητή της ∆ΕΗ, θα είναι τύπου ΝΥΥ (νέα ονοµασία J1 

VV) θα είναι ονοµαστικής τάσεως 600/1.000 V. 

O αγωγός θα είναι χάλκινος µε κατάλληλη µόνωση. 

Η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας είναι 70 οC. 

Η διαµόρφωση των άκρων των καλωδίων θα είναι επιµεληµένη, σύµφωνα µε 

τους κανόνες της τέχνης, και η σύνδεσή τους µε ακροδέκτες των κινητήρων 

και των πινάκων θα γίνεται µε ακροδέκτες (παπουτσάκια). 
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Όλα τα καλώδια θα είναι µονοκόµµατα, χωρίς ενδιάµεσες συνδέσεις. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 

Το κάθε ηλεκτρόδιο θα είναι σταυροειδές, χαλύβδινο θερµά 

επιψευδαργυρωµένο, ενδεικτικών διαστάσεων διατοµής 50 x 50 x 3 mm και 

µήκους 2,5 m, µε ειδικό πλακίδιο σύνδεσης αγωγού. Θα είναι εργαστηριακά 

δοκιµασµένο κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1 και ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2. 

Η σύνδεση του χάλκινου αγωγού µε το γαλβανισµένο ηλεκτρόδιο γίνεται µε 

κατάλληλο διπλό σφιγκτήρα χάλκινο και έλασµα-επαφή ΙΝΟΧ για την 

αποφυγή γαλβανικού φαινοµένου.    

Ο σφιγκτήρας και η επαφή θα είναι εργαστηριακά δοκιµασµένα κατά ΕΛΟΤ-

ΕΝ 50164-1. Η ηλεκτρική αντίσταση του τριγώνου δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 3 Ω.  

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αντίσταση των 3 Ωµ, τότε θα πρέπει να 

προστεθούν ηλεκτρόδια γειώσεως η χαλκός γειώσεως, µέχρι να επιτευχθεί η 

παραπάνω αντίσταση. Κατά την τοποθέτηση στο έδαφος το άνω άκρο θα 

απέχει από την επιφάνεια περίπου 10 cm έως 15 cm.   

Γύρω από την κεφαλή ηλεκτροδίου κατασκευάζεται περιµετρικά φρεάτιο 

επίσκεψης χωρίς πυθµένα, ύψους περίπου 0,30 m και εσωτερικής διατοµής 

0,3 m x 0,3 m.     

Το πάχος των τοιχωµάτων του φρεατίου θα είναι περίπου 15 cm. 

Το φρεάτιο καλύπτεται µε χυτοσιδερένιο κάλυµµα που τοποθετείται σε 

πλαίσιο επίσης χυτοσιδερένιο.    

Το βάρος του καλύµµατος και του πλαισίου δεν θα είναι συνολικά µικρότερο 

από 15 Kg.   

Οι συνδέσεις του αγωγού και του αγωγού γείωσης θα γίνουν µετά την 

κατασκευή του φρεατίου.  
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10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ  

 

Το σύστηµα αυτοµάτου και κυκλικής εναλλαγής λειτουργίας υποβρυχίων, 

σκοπό έχει ανάλογα µε την ζήτηση νερού από το δίκτυο ύδρευσης να 

ρυθµίζει την προτεραιότητα λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων 

µέσω των ρυθµιστών στροφών και να κάνει κυκλική εναλλαγή της 

λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το σύστηµα αποτελείται από πίνακα αυτοµατισµού ο οποίος θα περιέχει ένα 

PLC µε τουλάχιστον µια αναλογική είσοδο, τρεις αναλογικές εξόδους, οκτώ 

ψηφιακές εισόδους και αναλογικές εξόδους, προγραµµατιζόµενο αποκλειστικά 

για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων µέσω των 

ρυθµιστών στροφών.  

Ο προγραµµατισµός του αυτοµατισµού του PLC και δεν θα χάνεται µετά από 

διακοπή ρεύµατος. 

Το σύστηµα αυτοµάτου λειτουργίας, θα συνοδεύεται από ένα αισθητήριο 

συνεχούς µετρήσεως της πιέσεως µε αναλογική έξοδο 4 - 20 mA, για 

αντίστοιχη ζώνη πιέσεως 0 - 10 bar, το οποίο θα τοποθετηθεί στον συλλέκτη 

καταθλίψεως του αντλιοστασίου και θα συνδέεται µε µπλενταρισµένο 

καλώδιο, µε την αναλογική είσοδο του P.L.C., µε  4 - 20 mA. 

Στο P.L.C. θα υπάρχει διακόπτης µε αριθµούς ή πληκτρολόγιο ή 

ποτενσιόµετρο, µέσω του οποίου θα είναι δυνατή η κατά βούληση ρύθµιση 

της επιθυµητής πιέσεως του δικτύου. 

Το σύστηµα αυτοµάτου λειτουργίας, θα συνδεθεί και µε το προβλεπόµενο 

από την µελέτη σύστηµα προστασίας από την εν ξηρό λειτουργία των 

αντλιών, ώστε να διακόπτεται η λειτουργία τους, όταν δεν υπάρχει νερό στη 

δεξαµενή συγκέντρωσης. 

Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος και επαναφοράς του, η εκκίνηση του 

συστήµατος θα είναι αυτόµατη, χωρίς παρέµβαση κανενός. 
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Το P.L.C. θα συνοδεύεται από µπαταρία λιθίου και µνήµη EPROM, για τη 

διαφύλαξη του προγράµµατος. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Το σύστηµα προστασίας των υποβρυχίων αντλιών από ξηρά λειτουργία θα 

περιλαµβάνει την ανάλογη ηλεκτρονική µονάδα που θα είναι εγκατεστηµένη 

στον  πίνακα αυτοµατισµού, από τα ανοξείδωτα ηλεκτρόδια που θα είναι 

εγκατεστηµένα στο συλλέκτη αναρρόφησης των υποβρυχίων και τις 

ανάλογες ηλεκτρικές γραµµές. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΛΟΤΕΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 

Το σύστηµα θα περιλαµβάνει φλοτεροδιακόπτες χαµηλής και υψηλής 

στάθµης της δεξαµενής συγκέντρωσης νερού για τον έλεγχο της λειτουργίας 

της αντλιών του αντλιοστασίου. 

Κάθε φλοτεροδιακόπτης ενδεικτικά θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

- Φλοτεροδιακόπτης τύπου επίπλευσης. 

- Το βάρος της φούσκας του φλοτέρ µαζί µε καλώδιο µήκους 20 m να είναι 

τουλάχιστον 2 Kgr, για να επηρεάζεται πολύ λίγο από τους κυµατισµούς 

του νερού. 

- Η θερµοκρασία λειτουργίας του φλοτέρ να είναι από 0 έως + 50οC. 

- Η µέγιστη πίεση λειτουργίας στους 20οC να είναι 4 kgf/cm2. 

- Η προστασία του φλοτέρ να είναι IP 68. 

- Η δυνατότητα διακοπής ρεύµατος να είναι στα 250 V, 10 A, ενώ στα 380 

V, 6 A. 
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11. ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ 

 

Όργανο συνεχόµενης µέτρησης θα χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση του 

υπολειµµατικού χλωρίου στο πόσιµο νερό. Η µέτρηση θα πρέπει να είναι 

ηλεκτροχηµική ή αµπεροµετρική µε κλειστό ηλεκτρόδιο µεµβράνης, το οποίο θα 

αποκρίνεται στα υποχλωριώδη. Η ρύθµιση θα γίνεται µε την παροχή σήµατος 4-

20mA σε δοσιµετρική αντλία. Το σύστηµα συµπεριλαµβάνει αισθητήρα µέτρησης 

(ηλεκτρόδιο), εξάρτηµα τοποθέτησης του αισθητήρα, κυκλοφορητή δηµιουργίας 

ροής και σωληνώσεις, ενισχυτή και επεξεργαστή σήµατος του αισθητήριου. Θα 

πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 

Α) Αισθητήρας µέτρησης: 

 Περίβληµα: από PVC ή PVDF Τύπος: Κλειστού τύπου, µε κυψελίδα δύο 

ηλεκτροδίων από χρυσό, άργυρο ή πλατίνα. Μεµβράνη: από Τεφλόν Περιοχή PH: 

6-9 Περιοχή πιέσεων λειτουργίας: 0-1bar Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας: 2-

45ο C Περιοχή µέτρησης: 0,02-2mgCl/l τουλάχιστον Αβεβαιότητα µέτρησης: 

±0,05mg/l στο 1mg/lit και 0,03 στο 0,2ppm Επαναληψιµότητα µέτρησης: 

 

Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας: 2-45ο C Εγγύηση: 2 έτη Περιοχή 

µέτρησης: 0,02-2mgCl/l τουλάχιστον Αβεβαιότητα µέτρησης: ±0,05mg/l στο 

1mg/lit και 0,03 στο 0,2ppm Επαναληψιµότητα µέτρησης: 

 

Β) Εξάρτηµα τοποθέτησης του αισθητήρα: Το εξάρτηµα τοποθέτησης θα πρέπει να 

είναι κατασκευασµένο από πολυµερές διαφανές υλικό, το οποίο να επιτρέπει την 

οπτική επαφή µε τον αισθητήρα. Θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρα ροής, ο οποίος 

να διακόπτει την µµέτρηση του ηλεκτρόδιου σε περίπτωση που η ροή του νερού 

είναι εκτός των ορίων λειτουργίας του αισθητήρα. 
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Γ) Ενισχυτής και επεξεργαστής σήµατος Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: 1) Είσοδο 

για το προσφερόµενο αισθητήριο 2) Είσοδο για διακόπτη ροής από το εξάρτηµα 

τοποθέτησης του αισθητήρα 3) Έξοδο για σήµα 4-20mA, (µε δυνατότητα 

αντιστροφής) κατάλληλο για την απ’ ευθείας σύνδεση και ρύθµιση της 

δοσιµετρικής αντλίας. Η έξοδος αυτή θα πρέπει να διαθέτει έλεγχο PID. 4) Έξοδο 

για ρελέ συναγερµού αν οι µετρούµενες τιµές είναι εκτός ορίων 5) Προστασία από 

κεραυνούς και υπερτάσεις 6) ∆ιακριτική ικανότητα οθόνης 0,01ppm 

 

 

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  

Το σύστηµα αποµακρυσµένης επιτήρησης θα περιλαµβάνει εξοπλισµό δικτυού 

δροµολογητή καθώς και εφαρµογή για την απεικόνιση των δεδοµένων. 

Θα πρέπει να αποστέλλει δεδοµένα σχετικά µε τη στάθµη της δεξαµενής , τα 

δεδοµένα των αυτοµατισµών,( στάθµη δεξαµενής, υπολεiµµατικό χλώριο, 

χρόνοι λειτουργίας, της πίεσης του δικτύου, πιθανά καταγεγραµµένα 

σφάλµατα, αµπεροµέτρηση κατανάλωσης, και άλλες ενδείξεις για την ορθή 

λειτουργία του δικτύου υδροδότησης. 

Στην εγκατάσταση θα λειτουργεί γραµµή ιντερνέτ επίγειας σύνδεσης που δεν 

βαραίνει τον ανάδοχο.  

Θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα αποστολής τηλεειδοποίησης βλαβών 

µέσω µηνυµάτων SMS ή κατι αντίστοιχο.  

 
 

13. ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Το καταγραφικό δεδοµένων θα είναι µια συσκευή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για την αποθήκευση δεδοµένων. Αυτό που θεωρούµε σαν καταγραφικό δεδοµένων 

είναι ένα αυτόνοµο σύστηµα που µπορεί να διαβάσει διάφορα είδη ηλεκτρικών 

σηµάτων και να αποθηκεύσει τα δεδοµένα σε εσωτερική µνήµη για µετέπειτα 

κατέβασµα στον υπολογιστή. Το πλεονέκτηµα των καταγραφικών δεδοµένων είναι 
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ότι µπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από έναν υπολογιστή, σε αντίθεση µε 

πολλούς άλλους τύπους συσκευών συλλογής δεδοµένων. 

Η συχνότητα καταγραφής θα είναι κατ ελάχιστο ανά 15 λεπτά.  

Χαρακτηριστικά:  

∆υνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο για αποµακρυσµένη παρακολούθηση. 

Εσωτερική Μνήµη τουλάχιστον 64 MB  

∆υνατότητα τοποθέτησης εξωτερικής µνήµης 

∆υνατότητα έγχρωµης και ασπρόµαυρης απεικόνισης δεδοµένων 

∆υνατότητα εισόδου τουλάχιστον 4 σηµάτων  

  

ΝΑΟΥΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 
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