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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Θ τεχνικι προςφορά του κάκε ςυμμετζχοντα υποβάλλεται θλεκτρονικά και πρζπει να 

περιλαμβάνει τα κάτωκι:  

 Κατάλογο με τα πλιρθ ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

(Επωνυμία, ςτοιχεία επικοινωνίασ, τόπο εγκατάςταςθσ εργοςταςίου καταςκευισ κλπ). 

Εξαίρεςθ αποτελοφν οι αναγκαίεσ επιτόπιεσ καταςκευζσ (φρεάτια, λοιπζσ δομικζσ και 

υδραυλικζσ εργαςίεσ) και τα μικροχλικά ςφνδεςθσ (θλεκτρονικά και υδραυλικά). Ο 

κατάλογοσ των καταςκευαςτϊν με τα εργοςτάςια καταςκευισ είναι δεςμευτικόσ για τον 

προςφζροντα και δεν επιτρζπεται αλλαγι των καταςκευαςτϊν του προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ.  

 Συμβολαιογραφικι πράξθ ςυνεργαςίασ του ςυμμετζχοντα με οίκο καταςκευισ ι 

αντιπροςϊπευςθσ εξοπλιςμοφ Ρρογραμματιηόμενων Λογικϊν Ελεγκτϊν (PLC), 

ςυςτθμάτων τθλελζγχου-τθλεχειριςμοφ (SCADA) και τθλεμετρικϊν καταγραφικϊν (Data 

Loggers) ςτθν οποία κα αναφζρεται ρθτά ότι θ προμικεια των υλικϊν και ςυςτθμάτων κα 

γίνει από τον εν λόγω οίκο, ςυνοδευόμενθ από Υπεφκυνθ Διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου του οίκου, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ προθγοφμενθ χριςθ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςε αντίςτοιχα ςυςτιματα ςε οποιαδιποτε χϊρα, θ 

τεχνογνωςία του οίκου, θ οργάνωςθ, θ δομι και θ  περιγραφι των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν. 

 Πλοι οι υπόλοιποι καταςκευαςτζσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ κα πρζπει με 

βεβαίωςι τουσ, να πιςτοποιοφν τθν ςυνεργαςία τουσ με το φυςικό ι νομικό πρόςωπο 

που ςυμμετζχει αυτόνομα ι μαηί με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που υποβάλει 

προςφορά ςτον διαγωνιςμό. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα δομικά υλικά, τα μικροχλικά των 

θλεκτρικϊν πινάκων, ο εξοπλιςμόσ του Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου (υπολογιςτζσ, Server, 

οκόνεσ, εκτυπωτζσ, λογιςμικά κλπ) και τα μικροχλικά ςφνδεςθσ (θλεκτρονικά και 

υδραυλικά) που δεν προδιαγράφονται. Θ πιςτοποίθςθ αυτι κα αποδεικνφεται με τθν 

υποβολι βεβαίωςθσ ςυνεργαςίασ, εκδόςεωσ του καταςκευαςτικοφ οίκου, επίςθμα 

μεταφραςμζνθσ (ςε περίπτωςθ αλλοδαπισ εταιρείασ καταςκευισ) και νόμιμα 

επικυρωμζνθσ. Οι βεβαιϊςεισ αυτζσ, κα απευκφνονται ςτθν Ανακζτουςα Υπθρεςία, κα 

αναφζρουν τον τίτλο τθσ προμικειασ, τθν κατθγορία του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, 

τθν ςχζςθ ςυνεργαςίασ με τον υποβάλλοντα τθν προςφορά κακϊσ και τον όρο ότι 

αποδζχονται να προμθκεφςουν τον προςφερόμενο εξοπλιςμό ςτα πλαίςια του 

ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ.  

 Τα τεχνικά φυλλάδια, τισ περιγραφζσ, τα λοιπά ζγγραφα, τισ εγγυιςεισ και τα 

πιςτοποιθτικά που ρθτά απαιτοφνται να προςκομιςτοφν ςτισ αναλυτικζσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του κάκε υλικοφ που ακολουκοφν. 
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 Σχζδια όπου παρουςιάηονται: 

 Συνολικό Σφςτθμα τθλεμετρίασ (Λογικό διάγραμμα ςφνδεςθσ τοπικϊν ςτακμϊν 

ελζγχου )  

 Δίκτυο Τθλεπικοινωνιϊν  

 Τοπικό Δίκτυο Επικοινωνιϊν ΚΣΕ  

 Ενδεικτικζσ γραφικζσ οκόνεσ για κάκε υποςφςτθμα  

 Ενδεικτικζσ εκτυπϊςεισ  

 Αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ/ εγκατάςταςθσ.  

 Αναλυτικι περιγραφι τθσ αυτοματοποιθμζνθσ λειτουργίασ των τοπικϊν ςτακμϊν (και 

μόνο για τα τμιματα που είναι επιπλζον των προδιαγραφϊν τθσ Υπθρεςίασ).  

 Διαδικαςία δθμιουργίασ και τροποποίθςθσ των οκονϊν τθσ Βάςθσ Δεδομζνων και του 

προγράμματοσ των Λογικϊν Επεξεργαςτϊν.  

 Αρικμόσ προςφερόμενων ψθφιακϊν/αναλογικϊν ειςόδων/εξόδων ςε κάκε τοπικό ςτακμό 

και περιγραφι των δυνατοτιτων επζκταςισ τουσ. Οι κεντρικζσ μονάδεσ και διαςτάςεισ 

των πινάκων και τα λοιπά ςτοιχεία των ςτακμϊν κα ζχουν δυνατότθτα να εξυπθρετθκοφν 

και μελλοντικζσ ειςόδουσ/ εξόδουσ με τζτοιο τρόπο που να μθν απαιτείται παρά μόνο θ 

τοποκζτθςθ των αντίςτοιχων καρτϊν ειςόδου εξόδου.  

 Επεκταςιμότθτα του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ. 

 Αναλυτικι περιγραφι των λειτουργιϊν και δυνατοτιτων των προςφερόμενων λογιςμικϊν 

 Υπολογιςμόσ τθσ διακεςιμότθτασ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ και των διαδικαςιϊν 

που προβλζπει ο ςυμμετζχοντασ για να τθν διαςφαλίςει.  

 Χρονοδιάγραμμα και Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ προμικειασ που περιλαμβάνει αναλυτικά 

τισ διάφορεσ φάςεισ υλοποίθςθσ τθσ.  

 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, βιογραφικά ςθμειϊματα και αποδεικτικά εμπειρίασ  

των εκπαιδευτϊν, αρικμόσ ατόμων που απαιτείται να εκπαιδευτοφν, βιβλιογραφικι 

υποςτιριξθ ςχετικά με το κζμα και υπόλοιπα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ.  

 Διαδικαςία και κατάλογοσ ειδικευμζνου προςωπικοφ του προμθκευτι που κα αναλάβει 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με πλιρθ ςτοιχεία (προςόντα, αρμοδιότθτεσ κλπ) 

ςυνοδευόμενα από βιογραφικά ςθμειϊματα και αποδεικτικά εμπειρίασ. 
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 Προι εγγφθςθσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ που κα αναφζρει το πρόγραμμα 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ με αναφορικά ςτθν περιοδικότθτα, τουσ χρόνουσ και το επίπεδο 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 Λίςτα (χωρίσ τιμζσ) με όλα τα απαραίτθτα ανταλλακτικά, αναλϊςιμα και υλικά για τθ 

λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται ςε 

ετιςια βάςθ.   

 Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι όλα τα προςφερόμενα 

μζρθ του ςυςτιματοσ κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

 Κάκε άλλθ πλθροφορία από αυτζσ που ηθτοφνται ςτα ςυμβατικά τεφχθ ι που κρίνει ο 

προμθκευτισ ότι είναι χριςιμθ κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Θ 

επιτροπι αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει εφόςον κρίνει απαραίτθτο 

ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι να απορρίψει προςφορά που κρίνεται αναξιόπιςτθ, ελλιπισ 

ι είναι παραποιθμζνθ.  

Επιςθμάνςεισ  

 Οι ανωτζρω ςυμβολαιογραφικζσ πράξεισ και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ από αντιπρόςωπουσ 

των οίκων καταςκευισ Ρρογραμματιηόμενων Λογικϊν Ελεγκτϊν (PLC), ςυςτθμάτων 

τθλελζγχου-τθλεχειριςμοφ (SCADA) και τθλεμετρικϊν καταγραφικϊν (Data Loggers), 

γίνονται αποδεκτζσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ςυνοδεφονται από αντίςτοιχθ «Υπεφκυνθ 

διλωςθ» του οίκου καταςκευισ από όπου κα ςυνάγεται ςαφϊσ θ ςχζςθ ςυνεργαςίασ με 

τον αντιπρόςωπό του. Για τουσ θμεδαποφσ νοείται «Υπεφκυνθ διλωςθ» ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ι 

«Υπεφκυνθ διλωςθ» του φυςικοφ προςϊπου με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ 

του υπογράφοντοσ, ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ. Για τουσ αλλοδαποφσ νοείται κείμενο ανάλογθσ 

αποδεικτικισ αξίασ, νομίμωσ υπογεγραμμζνο και  επικυρωμζνο είτε από το αρμόδιο 

Ρροξενείο τθσ χϊρασ αυτισ είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ "Apostile" ςφμφωνα με τθν 

ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 (που κυρϊκθκε με τον Ν. 1497/1984), ϊςτε να 

πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά του, το οποίο κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα 

Ελλθνικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ και 36 του 

Κϊδικα περί Δικθγόρων. Επιςθμαίνεται ότι οι εν λόγω ςυνεργαςίεσ δεν απαιτοφνται όταν 

ςτον διαγωνιςμό ςυμμετζχει ο ίδιοσ οίκοσ καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ εξοπλιςμοφ 

Ρρογραμματιηόμενων Λογικϊν Ελεγκτϊν (PLC), τθλεμετρικϊν καταγραφικϊν (Data Logger) 

και ςυςτθμάτων τθλελζγχου-τθλεχειριςμοφ (SCADA).  

 Οι βεβαιϊςεισ ςυνεργαςίασ από αντιπρόςωπουσ των οίκων καταςκευισ του εξωτερικοφ ι 

του εςωτερικοφ, γίνονται αποδεκτζσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ςυνοδεφονται από 

αντίςτοιχθ βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ από όπου κα ςυνάγεται ςαφϊσ θ ςχζςθ 

ςυνεργαςίασ με τον αντιπρόςωπό του, αλλά και θ αποδοχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

προμικειασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Θ ςχζςθ του διαγωνιηόμενου με τουσ οίκουσ 
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καταςκευισ, δεςμεφουν το διαγωνιηόμενο και εξαςφαλίηουν τθν Υπθρεςία ςχετικά με τθν 

απρόςκοπτθ και ορκι υλοποίθςθ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ.  

 Σε περίπτωςθ που ςτο περιεχόμενο τθσ Ρροςφοράσ χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ 

(abbreviations), για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν, είναι υποχρεωτικό για τον 

υποψιφιο Ανάδοχο να αναφζρει ςε ςυνοδευτικό πίνακα τθν επεξιγθςι τουσ.  

 Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν πρζπει να είναι ςαφείσ.  

 Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει λάβει 

γνϊςθ και είναι απολφτωσ ενιμεροσ από κάκε πλευρά των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ, 

των πθγϊν προζλευςθσ των πάςθσ φφςθσ υλικϊν, ειδϊν εξοπλιςμοφ, κ.λπ. και ότι ζχει 

μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτον φάκελο του Διαγωνιςμοφ.  

 Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν 

λαμβάνεται υπόψθ. Σθμειϊνεται ότι ιςχφει θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των υποψθφίων 

αναδόχων εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ και ότι όριο ςε αυτζσ αποτελεί θ μθ ουςιϊδθσ 

τροποποίθςθ των προςφορϊν  

 Πλα τα ανωτζρω ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από 

αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 

αυτόν, μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι (με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται 

αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 

ψθφιακι υπογραφι.  

 Τα ανωτζρω ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι 

προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν Υπθρεςία εντόσ τθσ ανωτζρω 

αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν 

εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν 

ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι πιςτοποιθτικά και εγκρίςεισ 

που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ όπωσ πιςτοποιθτικά CE, ISO κλπ. 

 Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και εγχειρίδια (manuals), 

κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα, ςτθν 

οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία 

των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) και εγχειριδίων (manuals) του καταςκευαςτικοφ 

οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 

ζντυπθ μορφι εντόσ τθσ προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν 

θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να 

απαιτιςει από τον προςφζροντα να προςκομίςει το ςφνολο ι μζροσ των τεχνικϊν 

φυλλαδίων ι/ και εγχειριδίων που ζχει υποβάλει θλεκτρονικά ο ςυμμετζχοντασ. 
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 Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο 

αποκλειςμοφ του υποψιφιου Αναδόχου από τον Διαγωνιςμό. Ωσ μθ προςικουςα 

εκλαμβάνεται οιαδιποτε υποβολι εγγράφων, θ οποία κρίνεται από τθν αρμόδια 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ότι δεν ςυμφωνεί απολφτωσ με όλεσ τουσ ανωτζρω όρουσ και 

προχποκζςεισ, οι οποίεσ κεωροφνται όλεσ ουςιϊδεισ. 
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2. ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνεται ςτθν εν λόγω πράξθ ακολουκοφν αναλυτικζσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Πλα τα ςθμεία των προδιαγραφϊν που ακολουκοφν είναι απαραίτθτα, 

ςε οποιοδιποτε ςθμείο δεν ςυμφωνοφν οι προμθκευτζσ ι δεν αναφζρονται με ςαφινεια κατά 

τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ μασ κα αξιολογοφνται ανάλογα με τθ βαρφτθτα των προδιαγραφϊν που 

δεν εκπλθρϊνουν. 

Είναι απόλυτα αναγκαίο τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ να μποροφν να προςαρμοςτοφν ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ. Τα ςυςτιματα αυτά πρζπει να διακζτουν εφχρθςτα 

και φιλικά εργαλεία ανάπτυξθσ και παραμετροποίθςθσ. Θ ςχεδίαςι τουσ πρζπει να γίνει με 

γνϊμονα τθν εξοικονόμθςθ χϊρου, θ δικτφωςι τουσ να είναι ευζλικτθ, να ςυνδζονται εφκολα με 

ςυςτιματα ελζγχου και να διακζτουν CPU με γριγορουσ χρόνουσ ανταπόκριςθσ και εςωτερικι 

μνιμθ. Τα ςυςτιματα αυτά πρζπει να είναι ευρζωσ διαδεδομζνα ςτθν ελλθνικι αγορά, ϊςτε να 

υπάρχει θ δυνατότθτα εξεφρεςθσ εναλλακτικϊν λφςεων για υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, ανάπτυξθσ 

και κζςθσ ςε λειτουργία. 

Δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ χριςθ όςο το δυνατό λιγότερων διαφορετικϊν τφπων CPU και 

καταγραφικϊν τιμϊν με τθν προχπόκεςθ να εξυπθρετοφνται επαρκϊσ οι ανάγκεσ. Οι CPU πρζπει 

να μποροφν να διαχειρίηονται ειδικζσ εφαρμογζσ αυτοματιςμοφ χρθςιμοποιϊντασ γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ υψθλοφ επιπζδου. Θ ςφνδεςθ ςε διαφορετικά κανάλια επικοινωνίασ και 

δίκτυα, ειδικά ςτο χϊρο τθσ τεχνολογίασ πλθροφοριϊν (ΙΤ) μζςω TCP/IP, γίνεται μζςω ειδικϊν 

καρτϊν CP. 

Σεχνικοί Κανονιςμοί 

Κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ βρίςκουν εφαρμογι οι ακόλουκοι κανονιςμοί: 

 Οι γενικοί τεχνικοί κανονιςμοί, οδθγίεσ και κανόνεσ κατά DIN, VDE, VDI, DVGW και οδθγίεσ 

TUV για εγκαταςτάςεισ ςε νερά και λφματα, DIN 18306, DIN 18379, DIN18380, DIN 18381, 

DIN 18382, DIN 18421. 

 Ο γενικόσ κανονιςμόσ διαχείριςθσ τθσ αρχισ υδάτινων πόρων 

 Οι κανονιςμοί και οδθγίεσ τθσ ΔΕΘ ωσ παρόχου θλεκτρικισ τροφοδοςίασ ςχετικά με τισ 

εςωτερικζσ και εξωτερικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 Οι τεχνικοί κανονιςμοί τθσ ανεξάρτθτθσ αρχισ τθλεπικοινωνιϊν 

 Κανονιςμοί πυραςφάλειασ 

 Οι ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να επιβεβαιϊςει τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ και να επιςθμάνει 

γραπτϊσ τισ όποιεσ αλλαγζσ απαιτοφνται ϊςτε να επιτευχκοφν οι αναγκαίεσ λειτουργίεσ του 

ςυςτιματοσ, κακϊσ και να δθλϊςει τα αντίςτοιχα κόςτθ κατά τθν προςφορά του. 
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Πλεσ οι εργαςίεσ πρζπει να εκτελεςτοφν κατάλλθλα ςε ςυμφωνία με τα κείμενα των 

προδιαγραφϊν και τουσ κανονιςμοφσ του εμπορίου και τθσ τεχνολογίασ κακϊσ και τισ τζχνεσ και 

επιςτιμεσ. Στισ προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να είναι ςυνυπολογιςμζνα όλα τα κόςτθ υπθρεςιϊν, 

προμικειασ και λοιπϊν εργαςιϊν που είναι μζροσ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του 

εξοπλιςμοφ, εξαιρουμζνων λειτουργικϊν δαπανϊν που δε ςχετίηονται με τθν εγκατάςταςθ. 

Επίςθσ, πρζπει να είναι ςυνυπολογιςμζνα τα κόςτθ για όλα τα επί μζρουσ υλικά, τα οποία είναι 

αναγκαία για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν παράδοςι του ωσ ζτοιμου για λειτουργία. 

Στισ εγκαταςτάςεισ επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν μόνο υλικά βιομθχανικϊν προδιαγραφϊν, 

τα οποία τθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ ςφμφωνα με EN, DIN/ VDE, TUV-GS, και τα οποία 

φζρουν τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν 

διαφορετικζσ εκδόςεισ για τα ίδια υλικά και ςυςκευζσ που ηθτοφνται από τα κείμενα των 

προδιαγραφϊν. 

Το ςυνολικό ςφςτθμα και όλεσ οι εμπλεκόμενεσ ςυςκευζσ, που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο 

τθσ προμικειασ, πρζπει τουλάχιςτον να πλθροφν το επίπεδο απόςβεςθσ παρεμβολϊν Β 

ςφμφωνα με EN 55011. Πταν χρθςιμοποιοφνται μετατροπείσ ςυχνότθτασ (frequency converters) 

ςε περιοχζσ γειτνιάηουςεσ με κατοικίεσ, τότε πρζπει αυτοί να είναι εξοπλιςμζνοι με φίλτρα 

δικτφων κατά EN 55011, κλάςθ Β και να ςυνυπολογιςτοφν ςτα κόςτθ. Οι μετατροπείσ ςυχνότθτασ 

πρζπει να πλθροφν το πρότυπο ΕΝ 61800-3, κακϊσ και το πρότυπο DIN και τουσ κανονιςμοφσ CE, 

ενϊ βρίςκουν εφαρμογι και οι προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. 

Τα ακόλουκα πρότυπα, οδθγίεσ και κανονιςμοί, ςφμφωνα με τθν τρζχουςα ζκδοςι τουσ, πρζπει 

να βρίςκουν εφαρμογι: 

 VDE 0100 για τθν καταςκευι εγκαταςτάςεων υψθλισ τάςθσ με ονομαςτικζσ τάςεισ ωσ 

1000V 

 VDE 0101 για τθν καταςκευι εγκαταςτάςεων υψθλισ τάςθσ με ονομαςτικζσ τάςεισ 

άνω των 1000V 

 VDE 0105για τθ λειτουργία εγκαταςτάςεων υψθλισ τάςθσ 

 VDE 0108 για τθν καταςκευι και λειτουργία εγκαταςτάςεων υψθλισ τάςθσ ςε μζρθ 

ςυνάκροιςθσ ατόμων, αποκικεσ και χϊρουσ εργαςίασ 

 VDE 0125 περί θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κατά τθν καταςκευι κτιρίων 

 VDE 0165 για τθν καταςκευι θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων ςε χϊρουσ παραγωγισ και 

επικίνδυνεσ περιοχζσ 

 VDE 0228 για τισ μετριςεισ όταν ςυςτιματα τθλεδιαχείριςθσ επθρεάηονται από 

τριφαςικά ςυςτιματα 

 VDE 0510 για τουσ ςυςςωρευτζσ και τα ςυςτιματά τουσ 
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 VDE 0800 για εγκαταςτάςεισ τθλεπικοινωνιϊν 

 DIN 18382 για τα θλεκτρικά καλϊδια και γραμμζσ ςε κτίρια 

 VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190 

 DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, για τθν προςταςία από κεραυνοφσ 
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3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

3.1. Ηλεκτρικοί Πίνακεσ Ιςχφοσ 

Τα ςχζδια, τα μονογραμμικά διαγράμματα, τα κυκλωματικά διαγράμματα και κάκε είδουσ 

γραφικι αναπαράςταςθ κα πρζπει να παραδίδονται ςτθν υπθρεςία για ζλεγχο και επικφρωςθ 

πριν καταςκευαςτοφν οι πίνακεσ.  

Ρριν από τθν τελικι παραγγελία των πινάκων θ τοποκζτθςθ των επί μζρουσ εξαρτθμάτων πρζπει 

να ςυηθτθκεί με τθν τεχνικι υπθρεςία και να γίνει όποια απαραίτθτθ προςαρμογι. 

Οι ακόλουκοι κανόνεσ πρζπει να βρίςκουν εφαρμογι: 

 Θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ: DIN EN 60204-1 

 Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτον πίνακα: DIN VDE 0660 T 500 

 Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτθ μονάδα: DIN VDE 0298 T 4 

 Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτο μθχάνθμα: DIN EN 60104 T 1 

 Ταξινόμθςθ μπαρϊν χαλκοφ: DIN 43671 

 Κυκλϊματα ελζγχου: πάντα γειωμζνα ςτθ μία άκρθ, αλλιϊσ αποςυνδετιρασ δφο ακίδων 

με ζλεγχο ςφάλματοσ γθσ 

 Κφκλωμα ζκτακτθσ διακοπισ (DIN 60204): ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ κατθγορίασ 0/1/2 

 Επιτρεπτζσ περιοχζσ για τθ διευκζτθςθ ενεργοποιθτϊν, περιλαμβάνει αςφάλειεσ και 

διακόπτεσ: ςφμφωνα με DIN VDE 0660 T 500, DIN EN 60204 T 1, DIN VDE 0106 T 100 

Οι πίνακεσ πρζπει να παραδίδονται ζτοιμοι και καλωδιωμζνοι μζχρι κλζμμασ ςφμφωνα με τον 

χρωματικό κϊδικα VDE. Ρρζπει, επίςθσ, να λθφκεί μζριμνα κατά τθν καταςκευι για τισ ςυνκικεσ 

μεταφοράσ των πινάκων, ϊςτε να μθν υπάρξει κάποια ηθμιά λόγω καταςκευαςτικισ παράλειψθσ. 

Αν παρ’ όλ’ αυτά υπάρξει κάποια φκορά ςτο χρϊμα, τότε αυτι κα αποκακίςταται χωρίσ επιπλζον 

δαπάνθ. 

Στο εςωτερικό του πίνακα θ καλωδίωςθ πραγματοποιείται με τθ χριςθ εφκαμπτων καλωδίων. Θ 

απογφμνωςθ πραγματοποιείται κερμικά ι μθχανικά με τθ χριςθ ειδικοφ εργαλείου, ενϊ θ 

ςφνδεςθ ςτον εξοπλιςμό γίνεται με κατάλλθλα ςυνδετιρια. Για τθ ςφνδεςθ περιφερειακϊν 

μονάδων πρζπει να χρθςιμοποιοφνται, για εξοικονόμθςθ χϊρου, φφςςεσ καλωδίων 

εργοςταςιακά ελεγμζνεσ και ακροδζκτεσ από τον καταςκευαςτι του αυτοματιςμοφ, ενϊ οι 

διατομζσ των καλωδίων υπολογίηονται κατά VDE. 

Για τα κυκλϊματα ελζγχου και μζτρθςθσ θ καλωδίωςθ γίνεται ςε αντιςτοιχία με τθν αςφάλεια 

(ελάχιςτθ διατομι 0,75 mm2). Για τα θλεκτρονικά κυκλϊματα θ καλωδίωςθ ςυμμορφϊνεται με 
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τουσ τφπουσ που βαςίηονται ςτα χαρακτθριςτικά του καταςκευαςτι (ελάχιςτθ διατομι 0,75 

mm2). 

Οι γραμμζσ μζτρθςθσ κωρακίηονται όπου αυτό είναι αναγκαίο. Θ καλωδίωςθ των κυκλωμάτων 

ελζγχου, δεδομζνων, μζτρθςθσ και θλεκτρονικϊν ειςόδων-εξόδων ακολουκοφν τον εξισ 

χρωματικό κϊδικα: 

 Καλϊδιο ιςχφοσ 230 V AC/ 400 V AC: μαφρο 

 PLC 230 V AC: κόκκινο 

 PLC 24 V DC: ςκοφρο μπλε 

 Καλϊδιο γείωςθσ: πράςινο/κίτρινο 

 Ουδζτεροσ: ανοιχτό μπλε 

 Εξωτερικι τάςθ: πορτοκαλί 

 Γραμμι μζτρθςθσ: άςπρο 

 Καλϊδιο προςταςίασ: γκρι 

Ρρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι οδθγίεσ εγκατάςταςθσ του καταςκευαςτι αυτοματιςμοφ, ειδικά 

ςτθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ ςυςτιματοσ μζτρθςθσ ςτο οποίο εφαρμόηεται προςταςία υπερτάςεων 

από κεραυνοφσ και λαμβάνονται μζτρα γείωςθσ. 

Γραμμζσ μεταςχθματιςτϊν ζνταςθσ καλωδιϊνονται με διατομζσ 2,5 mm2 και χρθςιμοποιοφνται 

ακροδζκτεσ απομόνωςθσ. 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ πρζπει να διατάςςεται κατάλλθλα μζςα ςτον πίνακα και κα λαμβάνεται 

μζριμνα για εφεδρεία χϊρου τουλάχιςτον 20% για μελλοντικζσ επεκτάςεισ. 

Τα ςτοιχεία των αςφαλειϊν και οι διακόπτεσ πρζπει να καλφπτονται με αςφάλεια για προςταςία 

επαφισ. Το ίδιο ιςχφει για τισ μπάρεσ, μεταδότεσ ρεφματοσ κτλ., και εγκαταςτάςεισ ςτθν πόρτα 

του πίνακα. 

Τα ςτοιχεία ελζγχου, όπωσ μπουτόν, διακόπτεσ, ενδεικτικζσ λυχνίεσ, οκόνεσ ενδείξεων και 

χειριςμϊν πρζπει να εγκακίςτανται ςτθν πόρτα του πίνακα και να ςυνοδεφονται από εγχάρακτα 

πινακίδια (βιδωμζνα ι καρφωμζνα, όχι κολλθμζνα) με λεπτομερι περιγραφι τθσ λειτουργίασ. 

Πλα τα εξαρτιματα που περιζχονται ςτον πίνακα πρζπει να φζρουν ςτοιχεία αναγνϊριςθσ και 

όλα τα κυκλϊματα να είναι κατάλλθλα και μόνιμα ςθμειωμζνα και αρικμθμζνα ανάλογα με το 

μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. Τα καλϊδια ςτα άκρα τουσ πρζπει να φζρουν ετικζτεσ 

ςιμανςθσ ςε αντιςτοιχία με τισ προδιαγραφζσ ςτθ λίςτα καλωδίων. 
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Σε όλουσ τουσ πίνακεσ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ο απαιτοφμενοσ χϊροσ για τθν είςοδο, τθ 

διάταξθ και τθν αςφάλιςθ των καλωδίων δεδομζνων και ιςχφοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

επιτρεπόμενθ γωνία κάμψθσ. Τα καλϊδια πρζπει να ςτερεϊνονται χρθςιμοποιϊντασ ςφικτιρεσ 

με πλαςτικό τελείωμα και για τα μονόκλωνα καλϊδια οι ςφικτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται να 

είναι από μθ φερρομαγνθτικό υλικό. 

Αν υπάρχει τερματικό κουτί ςτθ διαδρομι του καλωδίου από τον πίνακα μζχρι τον εξοπλιςμό, 

τότε πρζπει το τερματικό κουτί να είναι ςχεδιαςμζνο με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αντιςτοιχίηεται θ 

αρίκμθςθ ςτον πίνακα. Για υπάρχοντα ςυςτιματα, πρζπει να δθμιουργοφνται ξεχωριςτά 

τερματικά διαγράμματα, ςτα οποία κα φαίνεται θ αντιςτοίχιςθ αρχισ και τζλουσ. 

Κατά τθν τοποκζτθςθ των πινάκων πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι κανονιςμοί 

θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ EMC. Ακόμθ, όςον αφορά τθν προςταςία ζναντι εκριξεων ι 

υπερτάςεων κα ιςχφουν οι οδθγίεσ CENELEC και ATEX. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.2. Πίνακεσ Αυτοματιςμοφ – Ερμάρια (Pillar) 

Σε κάκε τοπικό ςτακμό με προγραμματιηόμενο λογικό ελεγκτι κα υπάρχει πίνακασ αυτοματιςμοφ 

που κα ενςωματϊνει κατάλλθλο εξοπλιςμό για να εκτελεςτοφν οι απαραίτθτεσ λειτουργίεσ 

αυτοματιςμοφ, θ διεκπεραίωςθ των επικοινωνιϊν και θ ςυγκζντρωςθ των μετριςεων από τα 

εγκατεςτθμζνα όργανα μζτρθςθσ. Ο πίνακασ αυτόσ κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ που 

αναφζρκθκαν ςτθν προδιαγραφι των πινάκων ιςχφοσ, ενϊ κα είναι καταςκευαςμζνοσ με τζτοιο 

τρόπο, ϊςτε να επιτρζπει τθν ανακφκλωςθ του εςωτερικοφ αζρα για να εξυπθρετοφνται οι 

ανάγκεσ του ενςωματωμζνου θλεκτρονικοφ και θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ ςε ψφξθ ι κζρμανςθ. Για 

το λόγο αυτό κα φζρει περςίδεσ ειςόδου/εξόδου του αζρα με προςαρμοςμζνα φίλτρα για τθ 

ςυγκράτθςθ τθσ ςκόνθσ.  

Στουσ πίνακεσ αυτοματιςμοφ θ κυκλοφορία του αζρα κα προκαλείται από ανεμιςτιρα και κα 

υπάρχουν κερμαντικζσ αντιςτάςεισ, ϊςτε να διατθρείται το εςωτερικό του ερμαρίου ςε εφροσ 

κερμοκραςίασ ανεκτό για τθ ςωςτι λειτουργία του εξοπλιςμοφ, ενϊ κα αποτρζπεται και θ 

ανάπτυξθ οποιαςδιποτε μορφισ υγραςίασ. Θ λειτουργία του ανεμιςτιρα και των αντιςτάςεων 
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κζρμανςθσ κα ελζγχεται από κατάλλθλουσ κερμοςτάτεσ, το εφροσ των οποίων κα οριςτεί ζτςι, 

ϊςτε να καλφπτει αςφαλϊσ τθ λειτουργία και τθσ πιο ευαίςκθτθσ ςυςκευισ του πίνακα. 

Το ερμάριο/ pillar κα είναι κατάλλθλων διαςτάςεων επίτοιχο ι επιδαπζδιο (ανάλογα με τον 

διακζςιμο χϊρο). Οι διαςτάςεισ του ερμαρίου κα είναι τζτοιεσ, ϊςτε να μπορεί να ενςωματϊςει 

εφκολα τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και να γίνουν οι εςωτερικζσ οδεφςεισ των καλωδιϊςεων άνετα 

και τακτοποιθμζνα με τθ χριςθ ειδικϊν καναλιϊν και ςθμάνςεων. Θα χρθςιμοποιθκοφν 

εφκαμπτα καλϊδια με ακροδζκτεσ και ςιμανςθ, ενϊ όλοι οι αγωγοί που ειςζρχονται ςτο ερμάριο 

από τα όργανα του πεδίου, βοθκθτικοφσ πίνακεσ αντλιϊν ι βανϊν και από υπόλοιπο 

ςυνδεδεμζνο εξοπλιςμό κα καταλιγουν ςε κλεμοςειρζσ ράγασ αρικμθμζνεσ. 

Ρρζπει να λθφκεί μζριμνα κατά τθν καταςκευι του κάκε πίνακα/ pillar για εφεδρεία χϊρου και 

ενςωμάτωςθ επιπλζον καρτϊν, για τθν εξυπθρζτθςθ μελλοντικϊν αναγκϊν, που υπολογίηεται 

επιπλζον τουλάχιςτον 20% των ςθμάτων που κα διαςυνδεκοφν με τθν τρζχουςα προμικεια. 

Εννοείται ότι δεν χρειάηεται ο διαγωνιηόμενοσ να προςφζρει τισ επιπλζον κάρτεσ του ελεγκτι, 

αλλά πρζπει να υπολογίςει, να προςφζρει και να ενςωματϊςει ςτον πίνακα τισ απαραίτθτεσ 

κλζμεσ, ϊςτε θ δουλειά εξυπθρζτθςθσ νζων αναγκϊν μελλοντικά να μειωκεί ςτο ελάχιςτο και να 

προκλθκοφν οι μικρότερεσ δυνατζσ επεμβάςεισ ςτον πίνακα. 

Πλα τα ερμάρια κα ζχουν τον αναγκαίο, για να λειτουργιςουν ςωςτά και να προςτατευκοφν 

κατάλλθλα, εξοπλιςμό θλεκτρονόμων, αςφαλειϊν, αυτομάτων, διακοπτϊν, ενδεικτικϊν λυχνιϊν 

και μπουτόν χειριςμοφ. Τα υλικά αυτά πρζπει να είναι του ίδιου καταςκευαςτι για να 

διευκολφνεται θ τιρθςθ ικανοφ αποκζματοσ και οι εργαςίεσ επιςκευισ/αντικατάςταςθσ των 

θλεκτρολόγων-ςυντθρθτϊν, ενϊ εξυπθρετείται και θ ανάγκθ τθσ όςο πιο δυνατισ ομοιομορφίασ 

των πινάκων ςε όλο το εφροσ τθσ προμικειασ. 

Ο πίνακασ αυτοματιςμοφ κα ενςωματϊνει τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

 Ρρογραμματιηόμενο λογικό ελεγκτι PLC, ο οποίοσ κα τοποκετείται ςτθν πρϊτθ ράγα ςτθν 

πάνω πλευρά του ερμαρίου. 

 DC UPS τφπου ράγασ για τθν αδιάλειπτθ τροφοδοςία του εξοπλιςμοφ, το οποίο κα 

τοποκετείται ακριβϊσ κάτω από το PLC και κα φζρει δίπλα του τισ αναγκαίεσ ςυςτοιχίεσ 

ςυςςωρευτϊν. 

 Επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

 υκμιςτζσ ςτροφϊν (ςτα αντλιοςτάςια) 

 Τον θλεκτρονικό μετατροπζα των ρεφματοσ 

 Επιλογικόσ διακόπτθσ επί τθσ πόρτασ του πίνακα. 

 Φωτιςτικό ςϊμα (φκοριςμοφ) για τθ διευκόλυνςθ εργαςιϊν εντόσ του πίνακα. 

 ευματοδότθσ ςοφκο για τθ διευκόλυνςθ θλεκτρικϊν εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ. 
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 Αντικεραυνικά για τθν προςταςία ζναντι υπερτάςεων, όπωσ ακολοφκωσ: 

 Τροφοδοςία: πρωτεφουςα προςταςία 

 Γραμμζσ 4-20 mA: για προςταςία των γραμμϊν δεδομζνων 

Σε περίπτωςθ που κάποιοι μετρθτζσ δεν εγκακίςτανται μζςα ςτον πίνακα, αλλά ζξω από αυτόν, 

τότε πρζπει να προβλεφκεί προςταςία υπερτάςεων τόςο για τθ βοθκθτικι τροφοδοςία όςο και 

για τισ γραμμζσ μετριςεων. 

Πλα τα εξαρτιματα που περιζχονται ςτον πίνακα πρζπει να φζρουν ςτοιχεία αναγνϊριςθσ και 

όλα τα κυκλϊματα να είναι κατάλλθλα και μόνιμα ςθμειωμζνα και αρικμθμζνα ανάλογα με το 

μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. 

Τα καλϊδια ςτα άκρα τουσ πρζπει να φζρουν ετικζτεσ ςιμανςθσ ςε αντιςτοιχία με τισ 

προδιαγραφζσ ςτθ λίςτα καλωδίων. 

Ρροκειμζνου για ςυςτιματα τθλεδιαχείριςθσ, τα κυκλϊματα εξόδου προσ τον πάροχο τθσ 

τθλεπικοινωνιακισ ςφνδεςθσ πρζπει να ενςωματϊνονται ςτουσ πίνακεσ και να αςφαλίηονται με 

πρωτεφουςα και δευτερεφουςα προςταςία ζναντι υπερτάςεων. 

Σε όλουσ τουσ πίνακεσ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ο απαιτοφμενοσ χϊροσ για τθν είςοδο, τθ 

διάταξθ και τθν αςφάλιςθ των καλωδίων δεδομζνων και ιςχφοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

επιτρεπόμενθ γωνία κάμψθσ. Τα καλϊδια πρζπει να ςτερεϊνονται χρθςιμοποιϊντασ ςφικτιρεσ 

με πλαςτικό τελείωμα και για τα μονόκλωνα καλϊδια οι ςφικτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται να 

είναι από μθ φερρομαγνθτικό υλικό. 

Αν υπάρχει τερματικό κουτί ςτθ διαδρομι του καλωδίου από τον πίνακα μζχρι τον εξοπλιςμό, 

τότε πρζπει το τερματικό κουτί να είναι ςχεδιαςμζνο με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αντιςτοιχίηεται θ 

αρίκμθςθ ςτον πίνακα. Για υπάρχοντα ςυςτιματα, πρζπει να δθμιουργοφνται ξεχωριςτά 

τερματικά διαγράμματα, ςτα οποία κα φαίνεται θ αντιςτοίχιςθ αρχισ και τζλουσ. 

Κατά τθν τοποκζτθςθ των πινάκων πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι κανονιςμοί 

θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ EMC. Ακόμθ, όςον αφορά τθν προςταςία ζναντι εκριξεων ι 

υπερτάςεων κα ιςχφουν οι οδθγίεσ CENELEC και ATEX. 

Τα ερμάρια εγκατάςταςθσ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ κα είναι βαρζωσ βιομθχανικοφ τφπου, 

ςτεγανά με βακμό προςταςίασ Ι65 για τοποκζτθςθ ςε εξωτερικό χϊρο. Τα pillar κα 

καταςκευάηονται με πλαίςιο από ςιδερογωνιζσ και με μαφρθ λαμαρίνα (ντεκαπζ) πάχουσ 2 mm. 

Μετά τθν καταςκευι κα γαλβανίηονται εν κερμϊ, εςωτερικά και εξωτερικά. Το κερμό 

γαλβάνιςμα κα γίνεται ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ NF (Γαλλίασ) και ASTM (ΘΡΑ) 

για Hot Dip Galvanizing και κα περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια: 

 Ρροετοιμαςία τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ : Κακαριςμόσ από βρωμιζσ, λιπαντικά και 

αποξείδωςθ από ςκουριζσ κλπ. 
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 Ρροςταςία τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ (prefluxing) : Κακαριςμόσ και προςταςία τθσ 

επιφάνειασ από οξειδϊςεισ, προετοιμαςία για γαλβάνιςμα με ειδικζσ ρθτίνεσ. 

 Θερμό γαλβάνιςμα με εμβάπτιςθ ςε λειωμζνο ψευδάργυρο 

 Τελικι επεξεργαςία (finishing) : ψφξθ, απομάκρυνςθ υπερβολικοφ γαλβανίςματοσ, 

επικεϊρθςθ κλπ. 

Θ ελάχιςτθ επικάλυψθ ςε ψευδάργυρο όλων των επιφανειϊν κα είναι 400gr/m² (50μm) 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ DIN50976/E/1988. 

Πλεσ οι επιφάνειεσ κα είναι λείεσ, χωρίσ προεξοχζσ, αγαλβάνιςτα ςθμεία κλπ. 

Μετά το κερμό γαλβάνιςμα το pillar κα βάφεται ωσ ακολοφκωσ : 

 βαφι με αςτάρι (primer) ειδικό για πρόςφυςθ τθσ τελικισ βαφισ ςε γαλβανιςμζνθ 

λαμαρίνα. 

 τελικι βαφι με δφο ςτρϊςεισ εποξειδικοφ χρϊματοσ γκρι δφο ςυςτατικϊν με ςυνολικό 

ελάχιςτο πάχοσ 250μm. 

Αντί για γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανοξείδωτθ λαμαρίνα AISI 304 

πάχουσ 1.5mm. Θ βαφι κα γίνεται με ανάλογεσ προδιαγραφζσ για ανοξ. λαμαρίνα. 

Οι πόρτεσ του πίλλαρ κα φζρουν περιφερειακά ςτεγανοποιθτικά λάςτιχα και κα εφάπτονται πολφ 

καλά και ςφιχτά ςε όλα τα ςθμεία με το κφριο ςϊμα του πίλλαρ ϊςτε να αποφεφγεται θ είςοδοσ 

βροχισ ςτο εςωτερικό του. Το πίλλαρ κα είναι ςυναρμολογθμζνο ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ 

του και κα παρζχει άνεςθ χϊρου για τθν είςοδο καλωδίων και τθ ςφνδεςθ των καλωδίων μεταξφ 

των οργάνων λειτουργίασ του δικτφου. Θα δοκεί μεγάλθ ςθμαςία ςτθ καλι και ςφμμετρθ 

εμφάνιςθ του. Τα κλειδιά και οι κλειδαριζσ κα είναι ανοξείδωτα βαρζωσ τφπου.  

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 
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3.3. Αντικεραυνικι προςταςία γραμμϊν και δεδομζνων 

Για τθν αντικεραυνικι προςταςία γραμμϊν τροφοδοςίασ 230V οι ςυςκευζσ πρζπει να ζχουν τα 

ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Ονομαςτικό ρεφμα εκφόρτιςθσ 20kA 

 Μζγιςτο ρεφμα εκφόρτιςθσ 40kA 

 Risetime < 30ns 

 Βακμό προςταςίασ Ι20 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ -20oC – 60oC  

Για τθν αντικεραυνικι προςταςία των γραμμϊν δεδομζνων (αναλογικά όργανα 4-20mA) οι 

ςυςκευζσ πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Ονομαςτικι Τάςθ 24 V DC 

 Μζγιςτθ ςυνεχόμενθ τάςθ λειτουργίασ 31,4 V DC 

 Ονομαςτικό ρεφμα εκφόρτιςθσ 10kA 

 Response time core-core/ core-ground < 2ns/200ns 

 Βακμό προςταςίασ Ι20 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ -20oC – 60oC  

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.4. Προγραμματιηόμενοσ λογικόσ Ελεγκτισ (PLC) 

3.4.1. Γενικά 
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Ο ελεγκτισ είναι ελεφκερα προγραμματιηόμενθ μονάδα αυτοματιςμοφ (Ρρογραμματιηόμενοσ 

Λογικόσ Ελεγκτισ, PLC). Θ μορφι του PLC κα είναι είτε ςυμπαγισ (compact) επεκτάςιμθ με κάρτεσ 

είτε εντελϊσ κλιμακωτι (modular). Οι ςυςκευζσ του PLC κα μποροφν να εγκαταςτακοφν ςε 

οριηόντια ι κάκετθ κζςθ εξαςφαλίηοντάσ ςου επιπλζον επιλογζσ εγκατάςταςθσ.  

Ο ελεγκτισ κα είναι καταςκευαςμζνοσ με τρόπο ϊςτε να μπορεί να επεκτείνεται με πρόςκεςθ 

ανεξάρτθτων μονάδων ειςόδου/εξόδου, που κα επικοινωνοφν με τισ γειτονικζσ μονάδεσ. Θ 

επζκταςθ του ελεγκτι κα πρζπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίσ να απαιτοφνται ειδικά εργαλεία 

ι μεταφορά τθσ ςυςκευισ ςε εργαςτιριο. Ειδικότερα, για τθν εξυπθρζτθςθ αναγκϊν μελλοντικϊν 

επεκτάςεων του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ κα πρζπει το PLC να ζχει τθ δυνατότθτα να δεχκεί 

επζκταςθ ςε αρικμό ειςόδων/εξόδων ςε ποςοςτό 25% των υφιςτάμενων ςθμάτων που 

προβλζπεται να εξυπθρετθκοφν αρχικά ςε κάκε εγκατάςταςθ. 

Θ διάταξθ του PLC ςε κάκε Τοπικό Στακμό Ελζγχου πρζπει κατ’ ελάχιςτο να αποτελείται από : 

 Τθν κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ, για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων και τθν εκτζλεςθ 

του λογιςμικοφ 

 Τισ κάρτεσ ψθφιακϊν ειςόδων (DI), για τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν τφπου on-off από 

επαφζσ ελεφκερθσ τάςθσ 

 Τισ κάρτεσ ψθφιακϊν εξόδων (DO) για τθν αποςτολι εντολϊν με κατάλλθλεσ επαφζσ 

 Τισ κάρτεσ αναλογικϊν ειςόδων (AI) για τθ ςυλλογι μετριςεων από αιςκθτιρια όργανα 

που παρζχουν αναλογικό ςιμα 

 Τισ κάρτεσ αναλογικϊν εξόδων (AO) για τθν οδιγθςθ ςυςκευϊν που απαιτοφν ςιμα 

τζτοιου είδουσ 

 Τισ ςυςκευζσ για τθν επικοινωνία του PLC με άλλεσ ςυςκευζσ (υπολογιςτισ, επικοινωνιακό 

εξοπλιςμό κλπ) 

 Τροφοδοτικό για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

Θ οικογζνεια των PLC κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ παρακάτω οδθγίεσ και νόρμεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

 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) 

 EC Directive 94/9/EC "Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially 

Explosive Atmospheres" (ATEX Directive) 

 EN 61131-2:2007: Programmable controllers - Equipment Requirements and Tests 
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 Emission standard: EN 61000-6-4:2007: Industrial Environment 

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

Τα PLC πρζπει να ζχουν τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

 Σφνδεςθσ με Θ/Υ χωρίσ τθν διακοπι των επικοινωνιϊν. 

 Απομακρυςμζνου, διαμζςου του ενςφρματου ι αςφρματου δικτφου, κακϊσ και τοπικοφ, 

μζςω δικτυακισ κφρασ, προγραμματιςμοφ και διαγνωςτικϊν με τθν χριςθ φορθτοφ 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι.  

 Επεξεργαςτι που να είναι ικανόσ για πλιρθ αυτόματθ και αυτόνομθ επεξεργαςία των 

πλθροφοριϊν τόςο για τον τοπικό ζλεγχο τθσ εγκατάςταςθσ όςο και για τθν αςφρματθ ι 

ενςφρματθ μετάδοςθ των δεδομζνων ςε άλλα PLC και Θ/Υ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Ελεφκερθ τοποκζτθςθ των καρτϊν ειςόδων / εξόδων ςτο (εκτόσ από τθν πρϊτθ κζςθ τθν 

οποία καταλαμβάνει θ CPU). 

 Ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ είςοδοι-ζξοδοι: 

 14 ψθφιακζσ είςοδοι DI 

 10 ψθφιακζσ ζξοδοι DO 

 2 αναλογικζσ είςοδοι AI 

 1 αναλογικι ζξοδοσ AO 

 Λειτουργία ςε περιβάλλον με ςχετικι υγραςία από 5% ζωσ 95% και κερμοκραςία  από 00 C 

ζωσ + 550 C. 

 Θ οικογζνεια των PLC κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν λογικι των ολοκλθρωμζνων 

ςυςτθμάτων δθλ. το λογιςμικό τθσ CPU να υποςτθρίηει τθν διαςφνδεςθ και 

παραμετροποίθςθ ςε ενιαίο πρότυπο δίκτυο Profibus/Ethernet όλων των πικανϊν 

εξαρτθμάτων (όργανα , ρυκμιςτζσ ςτροφϊν, ομαλοφσ  εκκινθτζσ κ.λ.π).  

3.4.2. Κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ CPU 

Ειδικότερα θ CPU κα πρζπει να υποςτθρίηει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Απαρικμθτζσ /Χρονικά τουλάχιςτον 250/250 

 Χρόνοσ Εκτζλεςθσ ψθφιακϊν (bit) εντολϊν μικρότερο του 0,1μs 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ανεξάρτθτθσ κάρτασ επικοινωνίασ τφπου PROFIBUS και ETHERNET 

 Θ CPU εμπεριζχει LED κατάςταςθσ και LED ςφαλμάτων. 
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 Να υποςτθρίηονται  οι παρακάτω εντολζσ: 

 Λογικισ bit BOOLEAN (AND, OR) 

 Λογικισ Word boolean (AND, OR) με 16 bit-Στακερζσ. 

 Λογικισ Double Boοlean (AND,OR) με 32 bit- Στακερζσ  

 Εντολζσ παλμοφ. 

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

 Εντολζσ ολίςκθςθσ Δεξιά, αριςτερά και κυκλικισ ολίςκθςθσ. 

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

 Εντολζσ ολίςκθςθσ δεξιά, αριςτερά και κυκλικισ ολίςκθςθσ 

 Εντολζσ χρονικϊν και απαρικμθτϊν  

 Αποκικευςθσ και μεταφοράσ τιμϊν από και προσ καταχωρθτζσ byte, Word, 

Doubleword. 

 Εντολζσ ςφγκριςθσ (16bit, 32 bit ακζραιων αρικμϊν, 32 bit δεκαδικϊν αρικμϊν). 

 Αρικμθτικζσ πράξεισ  

 Εφρεςθ τετραγωνικισ ρίηασ, Λογαρικμικζσ πράξεισ, τριγωνομετρικζσ λειτουργίεσ. 

 Εντολζσ αλλαγισ ελζγχου του προγράμματοσ από μπλοκ  ςε μπλοκ και από εντολι 

ςε εντολι μζςα ςτο ίδιο μπλοκ . 

 Εντολζσ μετατροπισ κϊδικα (πχ BCD ςε 16 bit Ακζραια) 

 Ζνδειξθ μεγίςτου - ελαχίςτου- μζςου κφκλου εκτζλεςθσ προγράμματοσ 

Ιδιαίτερο προςόν για τθν CPU κα κεωρθκεί το είδοσ και θ φπαρξθ ειδικϊν ενςωματωμζνων 

ρουτινϊν που διευκολφνουν τον προγραμματιςμό όπωσ event driven interrupt, time driver 

interrupt. Οι ρουτίνεσ κα πρζπει να καλοφνται από τθν CPU αυτόματα με τθν φπαρξθ του 

ςυμβάντοσ και το περιεχόμενο τουσ κα πρζπει να κακορίηεται από τον χριςτθ. 

Μνήμη 

Θ CPU πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον  

 100 ΚΒ εςωτερικισ μνιμθσ RAM για εκτελζςιμο κϊδικα και δεδομζνα  

 500KB μνιμθσ διατθριςιμθσ ςε διακοπι τάςθσ (χωρίσ μπαταρία) για πρόγραμμα, 

δεδομζνα και ςτοιχεία διαμόρφωςθσ.   
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Θ μνιμθ κα πρζπει να μπορεί να: 

 διανεμθκεί ελεφκερα ςε πρόγραμμα, δεδομζνα και ςτοιχεία διαμόρφωςθσ. 

 αποκθκεφςει το πρόγραμμα μαηί με ςχόλια και ςυμβολικά ονόματα. 

 αποκθκεφςει τθ διαμόρφωςθ του PLC  

Δυνατότητεσ επικοινωνίασ 

H CPU κα είναι εξοπλιςμζνθ με μία (1) τουλάχιςτον ενςωματωμζνθ κφρα Ethernet, μζςω τθσ 

οποίασ κα παρζχεται θ δυνατότθτα απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ, ταυτοχρόνωσ, με: 

 με το software προγραμματιςμοφ του PLC,   

 με ςυςκευζσ απεικόνιςθσ και χειριςμοφ (HMI Panels)  

 με άλλα PLC και  

 με ςυςκευζσ τρίτων καταςκευαςτϊν.  

Ζτςι κα μπορεί να επιτυγχάνεται όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ επικοινωνιακι ομογζνεια των 

διαφόρων μερϊν τθσ εκάςτοτε εγκατάςταςθσ.  

H ενςωματωμζνθ κφρα επικοινωνίασ τθσ CPU κα ζχει τισ παρακάτω προδιαγραφζσ :  

 Τφποσ κοννζκτορα RJ45 με καταςκευι απόρριψθσ κορφβου,  

 Λειτουργία auto-crossover  

 Τουλάχιςτον 12 ταυτόχρονεσ Ethernet ςυνδζςεισ  

 Ταχφτθτεσ μετάδοςθσ ζωσ 10/100 Mbit/s.  

 Υποςτθριηόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίασ: 

 PROFINET RT – Βαςικζσ λειτουργίεσ και I/O Controller.  

 Ανοιχτζσ επικοινωνίεσ μζςω: TCP, ISO on TCP,UDP 

Με χριςθ των παραπάνω πρωτοκόλλων, το PLC κα υποςτθρίηει τθν  εφκολθ και απρόςκοπτθ 

επικοινωνία με ςυςκευζσ άλλων καταςκευαςτϊν, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ τυποποιιςεισ.  

Επίςθσ το PLC κα πρζπει να υποςτθρίηει είτε με ενςωματωμζνεσ είτε με πρόςκετεσ κφρεσ, τα 

παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίασ: 

 PROFIBUS (απαιτείται να προςφερκεί το αντίςτοιχο interface) 

 Επικοινωνίεσ μζςω GPRS (δυνατότθτα) 
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 AS-Interface(δυνατότθτα) 

 Σειριακζσ ςυνδζςεισ με ελεφκερα πρωτόκολλα (δυνατότθτα) 

 Modbus RTU (δυνατότθτα) 

H CPU κα πρζπει να υποςτθρίηει, μζςω τθσ ενςωματωμζνθσ κφρασ Ethernet, λειτουργία Web 

Server. Ο χριςτθσ κα μπορεί να ςυνδεκεί μζςω ενόσ απλοφ φυλλομετρθτι διαδικτφου (web 

browser) ςτθ CPU και να ζχει ςτθ διάκεςι του: 

 Ζτοιμεσ ιςτοςελίδεσ με ςτοιχεία και διαγνωςτικά τθσ CPU. 

 Ιςτοςελίδεσ που μποροφν να διαμορφωκοφν ελεφκερα με εργαλεία ανάπτυξθσ 

ιςτοςελίδων και να περιζχουν ςτατικά ςτοιχεία και δυναμικά δεδομζνα από τθ CPU. 

Επεκταςιμότητα 

Θ CPU κα πρζπει να μπορεί να επεκτακεί με: 

 Τουλάχιςτον 7 κάρτεσ ειςόδων, εξόδων ι μικτζσ. Κάκε κάρτα κα πρζπει να ζχει 

τουλάχιςτον: 

 16 ψθφιακζσ ειςόδουσ ι 

 16 ψθφιακζσ εξόδουσ ι 

 16 ψθφιακζσ ειςόδουσ  και 16 ψθφιακζσ εξόδουσ ι 

 8 αναλογικζσ ειςόδουσ ι 

 4 αναλογικζσ εξόδουσ 

 Τουλάχιςτον 2 κάρτεσ επικοινωνίασ.  

Δομή προγράμματοσ 

Θ CPU κα πρζπει να υποςτθρίηει δομθμζνο προγραμματιςμό. Το πρόγραμμα κα μπορεί να 

δομθκεί με αυτόνομα υποπρογράμματα (ρουτίνεσ), με ι χωρίσ παραμζτρουσ, τα οποία κα 

μποροφν να καλοφν το ζνα το άλλο. Θα πρζπει επίςθσ το λειτουργικό ςφςτθμα τθσ CPU να 

υποςτθρίηει τθν αυτόματθ κλιςθ ειδικϊν υποπρογραμμάτων ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

 Κυκλικι εκτζλεςθ προγράμματοσ 

 Εκκίνθςθ τθσ CPU 

 Εκτζλεςθ προγράμματοσ  με ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα 

 Διακοπζσ (interrupts) από τισ ειςόδουσ ι τισ κάρτεσ  
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 Διακοπζσ (interrupts) από διαγνωςτικά   

Λογιςμικό προγραμματιςμοφ 

Μζςω του Λογιςμικό Ρρογραμματιςμοφ του PLC πρζπει να εκτελοφνται οι εξθσ εργαςίεσ:  

 Οριςμόσ του hardware του ελεγκτι (PLC) δθλαδι ςφνκεςθ με προςδιοριςμό των καρτϊν 

ειςόδου εξόδου , οριςμό επικοινωνιϊν , διαςφνδεςθ με οκόνεσ ενδείξεων και χειριςμϊν 

κ.λ.π. 

 Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων που περιλαμβάνει είτε ςε απόλυτθ είτε ςε ςυμβολικι 

μορφι τα τισ ειςόδουσ εξόδουσ και όποιεσ άλλεσ μεταβλθτζσ αφοροφν το ζργο. 

 Ανάπτυξθ του λογιςμικοφ αυτοματιςμοφ του ζργου, ςυντακτικόσ ζλεγχοσ του, compilation 

αλλά και documentation αυτοφ. 

 Διαδικαςίεσ για τθν μεταφορά του κϊδικα ςτο PLC , και εργαλεία για τθν κζςθ ςε 

λειτουργία όπωσ για παράδειγμα monitor και force μεταβλθτϊν εκτζλεςθ step by step 

κ.λ.π. 

Το περιβάλλον εργαςίασ πρζπει να είναι προςαρμόςιμο και μπορεί να τροποποιθκεί ϊςτε να 

εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του εκάςτοτε χριςτθ. 

Ζτςι να υπάρχει επιλογι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να ζχει τθν εφαρμογι του ςε task oriented 

μορφι και το λογιςμικό να κακοδθγεί τουσ χριςτεσ ςτθν επιλογι των βθμάτων. 

Να μπορεί επίςθσ να εμφανίηεται ιεραρχικά το ςφνολο του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ δομθμζνο 

ςε μορφι δζνδρου  

Να υπάρχει ενιαία δομι ζργου τόςο για το PLC όςο και για τισ οκόνεσ ενδείξεων χειριςμϊν. 

Ζτςι το project τθσ εφαρμογισ να είναι πάντα ενθμερωμζνο και οι αλλαγζσ ςε  ζνα τμιμα του 

ενθμερϊνουν τθν κοινι βάςθ δεδομζνων. 

Επιπλζον για εξοικονόμθςθ χρόνου γίνεται εκτεταμζνθ χριςθ ποντικιοφ (μζκοδοσ drag and drop)  

Ζτςι ςφμβολα να αντιςτοιχίηονται ςε ςτοιχεία του hardware και όχι μόνο ςτα όρια του PLC αλλά 

και του ΘΜΙ editor. Να γίνεται εκτεταμζνθ χριςθ τθσ μεκόδου του graphical engineering .Αυτό 

ςθμαίνει ότι όλεσ οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ (οριςμόσ 

υλικοφ , οριςμόσ δικτφων κ.λ.π.) να γίνεται με τρόπο γραφικό ζτςι ϊςτε να περιορίηονται οι 

πικανότθτεσ για λάκθ και μπορεί να ζχει κάποιοσ εφκολα μια ςυνολικι εικόνα του ζργου.    

Τα τροποποιθμζνα δεδομζνα τθσ εφαρμογισ πρζπει να ενθμερϊνονται αυτόματα μζςα ςε 

ολόκλθρο το πρόγραμμα. Να διατίκεται λειτουργία ςυςχζτιςθσ δεδομζνων (cross-referencing) 

που εξαςφαλίηει ότι οι μεταβλθτζσ κα χρθςιμοποιοφνται με ςυνζπεια ςε όλα τα κομμάτια του 

ζργου και για διάφορεσ ςυςκευζσ. Τα ςφμβολα να δθμιουργοφνται αυτόματα και να ςυνδζονται 

με τθν αντίςτοιχθ είςοδο/ζξοδο. Τα δεδομζνα να μποροφν να ειςάγονται μόνο μια φορά, ϊςτε να 

μθν απαιτείται κανζνασ επιπρόςκετοσ χειριςμόσ οριςμοφ διεφκυνςθσ και δεδομζνων. 
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Οι χριςτεσ κα πρζπει να μποροφν να ςϊςουν διάφορα ςθμαντικά ςτοιχεία προγραμμάτων όπωσ 

δομικά κομμάτια προγραμμάτων (blocks), μεταβλθτζσ (tags), ςυναγερμοφσ (alarms), οκόνεσ 

επικοινωνίασ με τθ διεργαςία (HMI screens), ανεξάρτθτα κομμάτια προγράμματοσ (individual 

modules) κακϊσ και ολόκλθρο πρόγραμμα ςτακμοφ (stations) και να τα προςαρτιςουν, τόςο ςε 

τοπικζσ, όςο και ςυνολικζσ (global) βιβλιοκικεσ. Αυτά τα ςτοιχεία κα μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ζτςι και πάλι μζςα ςτο πρόγραμμα του ίδιου ζργου ι και ςε προγράμματα 

άλλων ζργων. Τα δεδομζνα να μποροφν να ανταλλαχκοφν μεταξφ διαφορετικϊν ςυςτθμάτων με 

τθ χριςθ των ςυνολικϊν (global) βιβλιοκθκϊν. 

Ρρζπει να ανιχνεφονται αποκλίςεισ κατάςταςθσ με άμεςθ ςφγκριςθ τθσ κατάςταςθσ του online 

project και του offline, προκειμζνου να ανιχνευκοφν οι πικανζσ διαφορζσ μεταξφ τουσ. Οι 

διαφορζσ ι τα αντικρουόμενα ςτοιχεία (conflicts) να απεικονίηονται ξεκάκαρα ςε δφο 

διαφορετικζσ οκόνεσ τόςο θ online όςο και θ offline κατάςταςθ. 

Ο προγραμματιςμόσ τθσ CPU κα πρζπει να μπορεί να γίνει με τισ παρακάτω γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ: 

 Με διάγραμμα επαφϊν κατά IEC 61131-3 - LD (Ladder Diagram) 

 Με μπλοκ διάγραμμα κατά IEC 61131-3 - FBD (Function Block Diagram) 

 Με γλϊςςα τφπου PASCAL κατά IEC 61131-3 - ST (Structured Text) 

Οι ειδικζσ προδιαγραφζσ των PLC είναι οι ακόλουκεσ: 

3.4.3. Μονάδα τροφοδοςίασ ( Power Supply ) 

Το τροφοδοτικό κα πρζπει να ζχει τα εξισ γενικά χαρακτθριςτικά: 

 Ονομαςτικι τάςθ ειςόδου :  120/230 VAC 

 Επιτρεπόμενθ τάςθ ειςόδου : 85-132 VAC/ 170 - 264VAC 

 Τάςθ εξόδου: 24VDC DC (απαραίτθτθ για τθν τροφοδοςία τθσ CPU και των εξωτερικϊν 

αιςκθτθρίων και βοθκθτικϊν relays) 

 Επιτρεπόμενθ τάςθ εξόδου :  24VDC +-5% 

 εφμα εξόδου ςτα 24VDC:  5Α 

 εφμα ειςόδου ςτα 230V: 1,3A  

 Συχνότθτα γραμμισ :  50Θz 

 Επιτρεπτι περιοχι ςυχνότθτασ : 47..63Θz 

 θλεκτρονικι προςταςία από βραχυκφκλωμα και γαλβανικι απομόνωςθ, LED φπαρξθσ 24 

VDC 
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 Υπερπιδθςθ διακοπϊν δικτφου τροφοδοςίασ min 20 ms 

3.4.4. Ενςωματωμζνεσ ψθφιακζσ είςοδοι 

Οι ενςωματωμζνεσ ψθφιακοί είςοδοι κα πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Ρλικοσ : 14 

 Τάςθ ειςόδου : Ονομαςτικι τιμι 24 VDC 

 Τφποσ : sink/source  

 Ονομαςτικι τάςθ : 24VDC 

 Μζγιςτθ ςυνεχϊσ επιτρεπτι τάςθ : 30VDC 

 Μζγιςτθ τάςθ : 35VDC για 0.5sec 

 Ελάχιςτθ τάςθ για ςιμα  "1" : 15VDC ςτα 2.5mA 

 Μζγιςτθ τάςθ για ςιμα  "0" : 5VDC ςτα 1mA 

 Μόνωςθ : 500VAC για 1 λεπτό 

 φκμιςθ χρόνου απόκριςθσ από 0.1 ζωσ 20ms  

 Δυνατότθτα ςυλλογισ ψθφιακισ πλθροφορίασ μζχρι 500m με μπλενταριςμζνο καλϊδιο 

και 300 m χωρίσ μπλενταριςμζνο καλϊδιο. 

3.4.5. Ενςωματωμζνεσ ψθφιακζσ ζξοδοι 

Οι ενςωματωμζνεσ ψθφιακοί ζξοδοι κα πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Ρλικοσ : 10 

 Τφπου : relay 

 Εφροσ τάςθσ : από 5 ζωσ 30VDC ι από 5 ζωσ 250VAC 

 Μζγιςτο ςυνεχόμενο ρεφμα : 2Α 

 Μζγιςτο ρεφμα : 7Α  

 Φορτίο Λαμπτιρα 30W DC / 200W AC 

 Μόνωςθ : 1500VAC για 1 λεπτό (πθνίο προσ επαφι) 

 Αντίςταςθ μόνωςθσ : 100Ω 
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 Απομόνωςθ μεταξφ ανοιχτϊν επαφϊν : 750VAC για 1 λεπτό 

 Απόκριςθ : 10ms max 

 Συχνότθτα ηεφξεων επαφϊν : 1ΘΗ 

 Αναμενόμενθ διάρκεια ηωισ : 10.000.000 Open/close κφκλοι χωρίσ φορτίο 

 Ζνδειξθ κατάςταςθσ του ςιματοσ τθσ κάκε ψθφιακισ εξόδου με LED 

 Δυνατότθτα αποςτολισ εντολισ μζχρι 150m χωρίσ μπλενταριςμζνο καλϊδιο και 500m με 

μπλενταριςμζνο 

3.4.6. Ενςωματωμζνεσ αναλογικζσ είςοδοι 

Οι ενςωματωμζνεσ αναλογικζσ  είςοδοι κα πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Ρλικοσ : 2 

 Εφροσ τάςθσ ειςόδου : 0-10VDC 

 Μζγιςτθ επιτρεπτι τάςθ ειςόδου : 11.7VDC 

 Μζγιςτθ αντοχι 35VDC 

 Δυνατότθτα εξομάλυςθσ ειςόδου ςε 4 επίπεδα 

 Εμπζδθςθ >= 100KΩ 

 Ανάλυςθ : 10bits 

 Δυνατότθτα λιψθσ ςιματοσ εντολισ μζχρι 100m με μπλενταριςμζνο καλϊδιο twisted pair 

3.4.7. Κάρτα ψθφιακϊν ειςόδων 

 Ρλικοσ : 16 

 Τάςθ ειςόδου : Ονομαςτικι τιμι 24 VDC 

 Τφποσ : sink/source  

 Ονομαςτικι τάςθ : 24VDC 

 Μζγιςτθ ςυνεχϊσ επιτρεπτι τάςθ : 30VDC 

 Μζγιςτθ τάςθ : 35VDC για 0.5sec 

 Ελάχιςτθ τάςθ για ςιμα  "1" : 15VDC ςτα 2.5mA 
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 Μζγιςτθ τάςθ για ςιμα  "0" : 5VDC ςτα 1mA 

 Μόνωςθ : 500VAC για 1 λεπτό 

 φκμιςθ χρόνου απόκριςθσ από 0.2 ζωσ 12ms  

 Δυνατότθτα ςυλλογισ ψθφιακισ πλθροφορίασ μζχρι 500m με μπλενταριςμζνο καλϊδιο 

και 300 m χωρίσ μπλενταριςμζνο καλϊδιο 

3.4.8. Κάρτα ψθφιακϊν εξόδων 

 Ρλικοσ : 16 

 Τφπου : relay 

 Εφροσ τάςθσ : από 5 ζωσ 30VDC ι από 5 ζωσ 250VAC 

 Μζγιςτο ςυνεχόμενο ρεφμα : 2Α 

 Μζγιςτο ρεφμα : 7Α  

 Φορτίο Λαμπτιρα 30W DC / 200W AC 

 Μόνωςθ : 1500VAC για 1 λεπτό (πθνίο προσ επαφι) 

 Αντίςταςθ μόνωςθσ : 100Ω 

 Απομόνωςθ μεταξφ ανοιχτϊν επαφϊν : 750VAC για 1 λεπτό 

 Απόκριςθ : 10ms max 

 Συχνότθτα ηεφξεων επαφϊν : 1ΘΗ 

 Αναμενόμενθ διάρκεια ηωισ : 10.000.000 Open/close κφκλοι χωρίσ φορτίο 

 Ζνδειξθ κατάςταςθσ του ςιματοσ τθσ κάκε ψθφιακισ εξόδου με LED 

 Δυνατότθτα αποςτολισ εντολισ μζχρι 150m χωρίσ μπλενταριςμζνο καλϊδιο και 500m με 

μπλενταριςμζνο 

3.4.9. Κάρτεσ αναλογικϊν ειςόδων 

Οι κάρτεσ αναλογικϊν ειςόδων κα πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Ρλικοσ : 2 / 4 / 8 

 Τφποσ : τάςθσ +/-10VDC, +/-5VDC, +/-2.5VDC ι ρεφματοσ 0-20mA 

 Ανάλυςθ : 12bits + πρόςθμο 
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 Ακρίβεια : 0.2% πλιρουσ κλίμακασ 

 Μζγιςτθ τάςθ ςτθν είςοδο : +/-35VDC για τάςθ ι +/-40mA για ρεφμα 

 Δυνατότθτα εξομάλυςθσ ειςόδου ςε 4 επίπεδα 

 Εμπζδθςθ : 9ΜΩ (τάςθ) 250Ω (ρεφμα) 

 Δυνατότθτα λιψθσ ςιματοσ εντολισ μζχρι 100m με μπλενταριςμζνο καλϊδιο twisted pair 

 Δυνατότθτα διάγνωςθσ μζςω κόκκινου Led για ςφάλματα καναλιϊν 

3.4.10. Κάρτεσ αναλογικϊν εξόδων 

Οι κάρτεσ αναλογικϊν ειςόδων κα πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Ρλικοσ : 2 / 4  

 Τφποσ : τάςθσ +/-10VDC ι ρεφματοσ 0-20mA 

 Ανάλυςθ : 12bits + πρόςθμο 

 Ακρίβεια : <=0.6% πλιρουσ κλίμακασ 

 Μζγιςτθ τάςθ ςτθν είςοδο : +/-35VDC για τάςθ ι +/-40mA για ρεφμα 

 Εμπζδθςθ : >1000Ω (τάςθ), <=600Ω (ρεφμα) 

 Δυνατότθτα λιψθσ ςιματοσ εντολισ μζχρι 100m με μπλενταριςμζνο καλϊδιο twisted pair 

 Δυνατότθτα διάγνωςθσ μζςω κόκκινου Led για ςφάλματα καναλιϊν 

3.4.11. Σροφοδοτικό Αδιάλειπτθσ Παροχισ Ιςχφοσ DC-UPS 

Κάκε πίνακασ αυτοματιςμοφ κα διακζτει μονάδα αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ, ϊςτε ο 

προγραμματιηόμενοσ λογικόσ ελεγκτισ να ςυνεχίηει να λειτουργεί ακόμθ και μετά από βίαιθ 

διακοπι τθσ τροφοδοςίασ λόγω χειριςμοφ ι βλάβθσ. Θ μονάδα αυτι κα είναι compact, κα 

τοποκετείται ςε ράγα πλθςίον του PLC και κα ςτθρίηει τθν ςυνεχι τάςθ τροφοδοςίασ του PLC ςτα 

24V DC. Για το λόγο αυτό κα είναι ςυνδεμζνθ ςτθν ζξοδο του τροφοδοτικοφ του PLC. Ειδικότερα, 

όταν θ τάςθ ειςόδου τθσ μονάδασ του UPS πζςει κάτω από ζνα όριο αςφαλείασ, το οποίο κα ζχει 

προεπιλεγεί, τότε μζςω άμεςθσ θλεκτρονικισ ςφνδεςθσ με τουσ ςυςςωρευτζσ κα παρζχεται 

ςτιριξθ τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ. 

Ακόμθ, θ μονάδα αυτι κα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα: 

 Εφροσ τάςθσ ειςόδου: 22-29 V DC 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Σελίδα 28 

 Πριο τάςθσ ςφνδεςθσ μπαταρίασ: ρυκμιηόμενο με DIP διακόπτεσ ςτθν περιοχι 22-25,5 V 

DC με διακριτά βιματα των 0,5 V 

 Τάςθ εξόδου: 24 V DC 

 εφμα εξόδου ≥ 5 Α ανάλογα και με το τροφοδοτικό που χρθςιμοποιείται και τισ 

απαιτιςεισ του ςυνδεδεμζνου εξοπλιςμοφ 

 Βακμόσ απόδοςθσ ≥ 95% 

 Ρροςταςία αναςτροφισ πολικότθτασ τθσ τάςθσ ειςόδου και των ςυςςωρευτϊν 

 Ρροςταςία υπερφόρτιςθσ 

 Ρροςταςία βραχυκυκλϊματοσ με ενςωματωμζνθ αςφάλεια 16Α 

 Αυτόματθ αποςφνδεςθ αν θ τάςθ πζςει κάτω των 19V 

 Επιτιρθςθ τάςθσ ςυςςωρευτϊν και ζνδειξθ για αλλαγι αυτϊν 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ 0-+60 0C με φυςικό αεριςμό 

 Βακμόσ προςταςίασ Ι20 (κατά ΕΝ60529) 

 Ριςτοποίθςθ EMC κατά ΕΝ55022, ΕΝ 61000-6-2 

 Ριςτοποίθςθ κατά CE και UL(CSA) 

Θ μονάδα του UPS κα διακζτει κφρα USB για τθν επικοινωνία με υπολογιςτι (Laptop) ςτον οποίο 

κα είναι εγκατεςτθμζνο κατάλλθλο λογιςμικό. Μζςω αυτοφ του λογιςμικοφ κα είναι δυνατόσ ο 

ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ του UPS και των μθνυμάτων ι/και ςυναγερμϊν λειτουργίασ 

που ενδζχεται να προκφψουν. 

Οι ςυςςωρευτζσ τθσ μονάδασ UPS που κα προςφζρουν τθν ςτιριξθ τθσ τάςθσ κα μποροφν να 

τοποκετθκοφν και αυτοί ςε ράγα και κα ζχουν χαμθλό ρυκμό αυτοεκφόρτιςθσ τθσ τάξθσ του 3% 

περίπου μθνιαίωσ ςτουσ 200C. Θα είναι κλάςθσ προςταςίασ ΙΙΙ και κα αςφαλίηονται ζναντι 

βραχυκυκλϊματοσ με αςφάλεια 20A, ενϊ κα μποροφν να προςφζρουν αυτονομία λειτουργίασ 

ςτο διαςυνδεδεμζνο εξοπλιςμό τουλάχιςτον μίασ ϊρασ (1h). 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικά επάρκειασ προζλευςθσ UL, BV και ABS του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Σελίδα 29 

 Ριςτοποιθτικά από κατάλλθλα διαπιςτευμζνα εργαςτιρια ότι θ ανάπτυξθ, καταςκευι, 

παραγωγι, δοκιμζσ γίνονται ςφμφωνα με τθν οδθγία IEC 1131-2. 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.5. Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΣΕ - ΚΕ 

Για τθν επικοινωνία των ςτακμϊν ΤΣΕ με τον ΚΣΕ κα ακολουκθκεί ο εξισ τρόποσ επικοινωνίασ: 

 Για τουσ ΤΣΕ που φζρουν PLC θ επικοινωνία με τον ΚΣΕ κα γίνεται μζςω δικτφου VPN 

 Για τουσ ΤΣΕ που φζρουν Data Logger θ επικοινωνία με τον ΚΣΕ κα γίνεται μζςω 

GSM/GPRS/3G modem και κεραιϊν τα οποία κα φζρουν ενςωματωμζνα τα καταγραφικά.  

3.5.1. Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΣΕ  

Ο απαιτοφμενοσ δικτυακόσ και τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ των ΤΣΕ κα πρζπει να πλθροί κατ 

ελάχιςτο τα εξισ: 

 δρομολογθτισ κα ζχει δυνατότθτα τουλάχιςτον 4 ανεξάρτθτων ςυνδζςεων δικτφου (LAN 

10/100/1000 Ethernet ports) με δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ διευκυνςιοδότθςθσ ςε κάκε μία 

από τισ υπάρχουςεσ κφρεσ. 

 Ο δρομολογθτισ κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον μία κφρα USB θ οποία να είναι τφπου Α 

και full size. 

 Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα κρυπτογραφθμζνθσ ςφνδεςθσ ιδιωτικοφ εικονικοφ 

δικτφου με επιλογι πρωτοκόλλου τουλάχιςτον L2TP και PPtP Layer 2 over TCP ι UDP. 

 Μνιμθ τουλάχιςτον 256MB Ram 

 Ο δρομολογθτισ ι ο ςυνδυαςμόσ του με τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό όπωσ 

3G/4G modems κα πρζπει να μπορεί να ςυνδεκεί με τα ελλθνικά δίκτυα κινθτισ 

τθλεφωνίασ ςε ςυχνότθτεσ : 

o DD800 / 900/1800/2100/2600 

o UMTS: 900/2100 

o GSM: 850/900/1800/1900 

 Ρρζπει να μπορεί να υποςτθρίξει ταχφτθτεσ ζωσ και 4G/LTE cat 4. 
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 Δυνατότθτα χριςθσ επιπλζον κεραιϊν (τουλάχιςτον 2) για ενίςχυςθ του ςιματοσ τθσ 

κινθτισ τθλεφωνίασ ςε περίπτωςθ κακισ κάλυψθσ από τον πάροχο 

 Το πακζτο δρομολογθτι-modem πρζπει να ζχει διαγνωςτικζσ λυχνίεσ τουλάχιςτον για τθ 

κατάςταςθ λειτουργίασ και κυρϊν. 

 Τάςθ λειτουργίασ: 8-30 VDC 

 Υποςτιριξθ PoE in 

 Υποςτιριξθ PoE out 

3.5.2. Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΚΕ  

Ο απαιτοφμενοσ δικτυακόσ και τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ του ΚΣΕ κα πρζπει να πλθροί κατ 

ελάχιςτο τα εξισ: 

 δρομολογθτισ κα ζχει δυνατότθτα τουλάχιςτον 12 ανεξάρτθτων ςυνδζςεων δικτφου (LAN 

10/100/1000 Ethernet ports) με δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ διευκυνςιοδότθςθσ ςε κάκε μία 

από τισ υπάρχουςεσ κφρεσ. 

 Ο δρομολογθτισ κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον μία ςειριακι κφρα επικοινωνίασ RS232 

 Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα κρυπτογραφθμζνθσ ςφνδεςθσ ιδιωτικοφ εικονικοφ 

δικτφου με επιλογι πρωτοκόλλου τουλάχιςτον L2TP και PPtP Layer 2 over TCP ι UDP. 

 Μνιμθ τουλάχιςτον 1GB Ram 

 Ο δρομολογθτισ ι ο ςυνδυαςμόσ του με τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό όπωσ 

3G/4G modems κα πρζπει να μπορεί να ςυνδεκεί με τα ελλθνικά δίκτυα κινθτισ 

τθλεφωνίασ ςε ςυχνότθτεσ : 

o DD800 / 900/1800/2100/2600 

o UMTS: 900/2100 

o GSM: 850/900/1800/1900 

 Ρρζπει να μπορεί να υποςτθρίξει ταχφτθτεσ ζωσ και 4G/LTE cat 4. 

 Το πακζτο δρομολογθτι-modem πρζπει να ζχει διαγνωςτικζσ λυχνίεσ τουλάχιςτον για τθ 

κατάςταςθ λειτουργίασ και κυρϊν. 

 Δυνατότθτα προςκικθσ κάρτασ μνιμθσ microSD 

 Υποςτιριξθ PoE in 
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 Υποςτιριξθ PoE out 

Θ ςφνδεςθ με τουσ δρομολογθτζσ κα πρζπει να μπορεί να γίνει ανεξάρτθτα από τθν 

τοπικι IP τουσ ακόμα και ςε περίπτωςθ που ζχει για οποιοδιποτε λόγο πρόβλθμα 

ο webserver του δρομολογθτι. Γι αυτό το λόγο κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδζεται και 

με άλλο λογιςμικό εκτόσ του φυλλομετρθτι (browser) και μάλιςτα με χριςθ μόνο 

τθσ MAC address του. 

Θ επικοινωνιακι διαςφνδεςθ του ΚΣΕ  με τουσ ΤΣΕ κα γίνει με τθν ανάπτυξθ δικτφου TCP/IP με τθ 

μορφι ιδιωτικοφ εικονικοφ δικτφου (VPN), ϊςτε να επιτυγχάνονται υψθλά επίπεδα αςφάλειασ 

πρόςβαςθσ και δεδομζνων. 

Το δίκτυο αυτισ τθσ μορφισ αφενόσ εξαςφαλίηει υψθλζσ ταχφτθτεσ ςφνδεςθσ των ΤΣΕ με 

το SCADA του ΚΣΕ, αφετζρου δίνει τθ δυνατότθτα τθλε – προγραμματιςμοφ, κι επομζνωσ 

διάγνωςθσ και αποςφαλμάτωςθσ, των PLC των ΤΣΕ μζςω του ΚΣΕ. 

Θ πρόςβαςθ ςτο VPN κα κακορίηεται με αυςτθρζσ δρομολογιςεισ IP διευκφνςεων, χριςθ 

αυςτθρϊν κανόνων routing αλλά και firewall. Για τθν διαςφάλιςθ τθσ ςφνδεςθσ απαιτείται θ 

χριςθ τοίχουσ προςταςίασ (firewall) και ςτα δφο άκρα τθσ ςφνδεςθσ του εικονικοφ ιδιωτικοφ 

δικτφου. Το τοίχοσ προςταςίασ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ ανά ςφνδεςθ, 

ανά είςοδο και ζξοδο και ςε επίπεδο layer2 και layer3. Να ζχει υποςτιριξθ ΝΑΤ και δυνατότθτα 

δθμιουργίασ κανόνων ανά ςφνδεςθ. 

Θ δυνατότθτα για routing πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ από το DHCP του δρομολογθτι και να 

μπορεί να ελζγχει ςτατικζσ αλλά και ομάδεσ διευκφνςεων IP. 

Θ διαχείριςθ του όγκου δεδομζνων κα γίνεται με τθ χριςθ ελεγκτι επικοινωνίασ, ο οποίοσ κα 

διαχειρίηεται τα δεδομζνα με ελεφκερα παραμετροποιιςιμουσ time triggers, όπωσ επίςθσ και on 

change αλλά και on demand του χριςτθ. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.6. Μετρθτζσ Παροχισ  

Οι μετρθτζσ παροχισ ανάλογα με τον τφπο τοπικοφ ςτακμοφ που κα εγκαταςτακοφν κα είναι των 

ακόλουκων τφπων:  
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 Θλεκτρομαγνθτικά παροχόμετρα (Φλαντηωτά) τροφοδοςίασ ρεφματοσ απομακρυςμζνθσ 

εγκατάςταςθσ (για τουσ ςτακμοφσ ΤΣΕ ςτουσ οποίουσ προβλζπεται),  

 Θλεκτρομαγνθτικά παροχόμετρα (Βυκιηόμενου ςτελζχουσ) τροφοδοςίασ ρεφματοσ 

απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ (για τουσ ςτακμοφσ ΤΣΕ ςτουσ οποίουσ προβλζπεται),  

 Φλαντηωτοί μετρθτζσ παροχισ (μθχανικοί) για τισ πθγζσ του δικτφου και 

 Μετρθτζσ παροχισ τροφοδοςία μπαταρίασ (για τουσ ςτακμοφσ τφπου ΣΔΡ).  

Ακολουκοφν αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για κάκε τφπο μετρθτι.  

3.6.1. Ηλεκτρομαγνθτικά παροχόμετρα τροφοδοςίασ ρεφματοσ  

Οι μετρθτζσ παροχισ κα είναι θλεκτρομαγνθτικοί, τφπου γραμμισ με φλάντηεσ ϊςτε να 

ταιριάηουν με το μζγεκοσ του αγωγοφ και τθν κλίμακα τθσ παροχισ. Θ αρχι λειτουργίασ των 

μετρθτϊν κα είναι ο Νόμοσ του Faraday για τθν θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι, βαςιηόμενθ ςτο 

παλμικό ςυνεχζσ μαγνθτικό πεδίο και ςε d.c. τεχνικζσ παλμϊν (d.c. pulse techniques). Επίςθσ οι 

μετρθτζσ παροχισ κα είναι ςχεδιαςμζνοι για χαμθλι κατανάλωςθ (low-energy design) με 

αυτόματθ μθδενικι αντιςτάκμιςθ (automatic zero compensation).           

Οι θλεκτρονικοί μετατροπείσ των παροχομζτρων κα είναι τοποκετθμζνοι απομακρυςμζνα από το 

ςϊμα του παροχόμετρου (compact installation) εντόσ ερμαρίου τφπου πίλαρ μζγιςτθσ 

απόςταςθσ και κα ςυνοδεφονται μζςω καλωδίων ςφνδεςθσ (remote installation). Πλεσ οι 

ςυνδζςεισ κα είναι απόλυτα ςτεγανζσ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται προςταςία του εξοπλιςμοφ 

κατ’ ελάχιςτον IP68.  Το ςϊμα του παροχόμετρου κα τοποκετθκεί εντόσ φρεατίου το οποίο 

δφναται να πλθμμυρίςει. Για το λόγω αυτό το ςϊμα του παροχομζτρου κα πρζπει να διακζτει 

βακμό προςταςίασ IP68 

Οι ςυνδζςεισ μεταξφ αιςκθτθρίου-ςϊματοσ και θλεκτρονικοφ μετατροπζα  κα 

πραγματοποιοφνται μζςω ειδικϊν καλωδίων διπλισ κωράκιςθσ ζναντι θλεκτρομαγνθτικϊν 

παρεμβολϊν τα οποία κα εξαςφαλίηουν τθν μεταφορά του ςιματοσ χωρίσ απϊλειεσ ςε 

απόςταςθ τουλάχιςτον 50 μζτρων.           

Ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να υποβάλει πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία για τα καλϊδια αυτά ενϊ κάκε 

προςφερόμενοσ θλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ παροχισ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από καλϊδιο 

μικουσ 50 μζτρων.  

Θ εγκατάςταςθ των μετρθτϊν παροχισ κα είναι τζτοια ϊςτε να μθν επθρεάηεται θ ακρίβεια τθσ 

μζτρθςθσ και θ ςυμπεριφορά τουσ από παρακείμενουσ αγωγοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (μζςθ ι 

χαμθλι τάςθ), τθλεφωνικά καλϊδια και άλλουσ υπάρχοντεσ αγωγοφσ νεροφ, με βάςθ τισ 

προδιαγραφζσ που αφοροφν ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα.           

Είναι απόλυτα απαραίτθτο τα ςτοιχεία του αιςκθτθρίου με όλεσ τισ προ-ρυκμίςεισ του 

καταςκευαςτι (π.χ. τφποσ, κωδικόσ, διαςτάςεισ του αιςκθτθρίου, ρυκμίςεισ του μετατροπζα, 

παράμετροι βακμονόμθςθσ κ.λ.π.) να αποκθκεφονται ςτθ μνιμθ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του 
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μετατροπζα κα απαιτείται μόνο θ αντικατάςταςι του, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ 

επαναρρφκμιςθ του ι ο προγραμματιςμόσ των εργοςταςιακϊν παραμζτρων. Επικυμθτό είναι θ 

μνιμθ του παροχομζτρου να ζχει τθ δυνατότθτα καταγραφισ/ αποκικευςθσ τουλάχιςτον 20.000 

τιμϊν         

Αυτό προκφπτει από το γεγονόσ ότι τα δεδομζνα του αιςκθτιρα μεταφζρονται από τθν ειδικι 

μνιμθ κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ εκκίνθςθσ του μετατροπζα ςτθν μνιμθ του μετατροπζα. Με 

τον τρόπο αυτό είναι δυνατι θ γριγορθ αντικατάςταςθ του μετατροπζα ςε περίπτωςθ βλάβθσ 

του, χωρίσ να είναι απαραίτθτοσ ο επαναπρογραμματιςμόσ του. Συνεπϊσ δεν κα απαιτείται θ 

παρουςία εξειδικευμζνου τεχνικοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του μετατροπζα παρά μόνο θ 

απομάκρυνςθ του χαλαςμζνου και θ τοποκζτθςθ του καινοφργιου.           

Ο εξοπλιςμόσ κα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτθτα, δθλαδι κα μπορεί να τεκεί ςε λειτουργία επί 

τόπου χωρίσ να απαιτείται βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ δοκιμϊν ι λογιςμικό. Αν υπάρχει τζτοια 

απαίτθςθ εξοπλιςμοφ ι / και λογιςμικοφ τότε ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να δθλϊςει αναλυτικά 

τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό που απαιτείται και το κόςτοσ  αυτοφ ςτθν προςφορά του.       

Τα ςϊματα των θλεκτρομαγνθτικϊν μετρθτϊν κα ςυνδζονται ςτο δίκτυο μζςω φλαντηϊν 

κατάλλθλθσ διάτρθςθσ ανάλογα με τθν ονομαςτικι τουσ πίεςθ, που κα διακζτουν ςτα άκρα τουσ. 

Οι φλάντηεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το ΕΝ1092. Θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ 

PN των αιςκθτιρων κα είναι 16 Bar ενϊ θ πίεςθ δοκιμισ κα είναι 1,5ΧPN           

Τα πθνία διζγερςθσ  κα εφάπτονται εςωτερικά ςτθν επιφάνεια επζνδυςθσ του αιςκθτιρα χωρίσ 

να παρεμβάλετε μεταξφ αυτϊν άλλο υλικό.  Θ εςωτερικι επζνδυςθ του αιςκθτιρα κα είναι 

EPDM, NBR, PTFE ι άλλο ανάλογο ελαςτικό, εγκεκριμζνο για εφαρμογι ςε πόςιμο νερό. Το υλικό 

καταςκευισ του αιςκθτθρίου κα είναι carbon steel ι χάλυβασ τουλάχιςτον AISI 316 ενϊ 

ολόκλθρο το ςϊμα κα ζχει εξωτερικι επικάλυψθ  αντιδιαβρωτικισ εποξεικισ βαφισ ελάχιςτου 

πάχουσ 150 μm.  

Το υλικό των θλεκτροδίων κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, Hastelloy 'C', τιτάνιο ι παρόμοιο, 

εγκεκριμζνο για πόςιμο νερό και κατάλλθλο για ςυγκεντρϊςεισ χλωρίου 2 mg/l εκτόσ αν 

αναφζρεται διαφορετικά.  

Ο βακμόσ προςταςίασ του αιςκθτιρα κα είναι Ι 68 ελεγμζνθ κάτω από ςτιλθ φδατοσ 10 μζτρων 

για απεριόριςτο χρόνο. Τα παραπάνω αναφερόμενα κα πρζπει να αναφζρονται ςαφϊσ ςτθν 

πρόςφορα του διαγωνιηόμενου κακϊσ και ςτα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια που κα υποβάλει.  

Θα χρθςιμοποιθκεί ζνασ μετατροπζασ παλμικοφ ςυνεχοφσ μαγνθτικοφ πεδίου ο οποίοσ κα 

πρζπει να εντάςςεται εφκολα ςε ςφςτθμα τθλεμετρίασ με τθν χριςθ κατάλλθλων ςυνδζςεων και 

κα τοποκετθκεί εντόσ των θλεκτρικϊν πινάκων αυτοματιςμοφ.           

Ο μετατροπζασ κα διακζτει ζνδειξθ για τθν ςιμανςθ τθσ κατάςταςθσ του αγωγοφ , όταν αυτόσ 

είναι άδειοσ (empty pipe detection) κακϊσ και επαφι ελεφκερθσ τάςθσ μζςω τθσ οποίασ κα 

μπορεί δίνεται μινυμα προσ άλλα ςυςτιματα τθλεελζγχου. Επίςθσ  κα διακζτει ξεχωριςτι 

ζνδειξθ για τθν αναγγελία ςφαλμάτων όταν αυτά ανιχνεφονται από τα αυτοδιαγνωςτικά του 
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μετατροπζα. Σε περίπτωςθ όπου ο μετατροπζασ ςιματοσ τοποκετείται ςε απόςταςθ από τον 

αιςκθτιρα κα πρζπει θ ανίχνευςθ τθσ κατάςταςθσ “κενόσ αγωγόσ” να είναι δυνατι ςε απόςταςθ 

ζωσ και 50 μζτρων.           

Οι θλεκτρονικοί μετατροπείσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ και χειριςμοφ 

χωρίσ τθν αναγκαιότθτα χριςθσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Μζςω τθσ οκόνθσ ενδείξεων κα 

πρζπει να γίνεται θ πλιρθσ παραμετροποίθςθ του οργάνου και θ επιλογι όλων των παραμζτρων 

όπωσ γλϊςςα επικοινωνίασ, μονάδεσ μζτρθςθσ, τρόποσ αναγραφισ ενδείξεων κλπ. επικυμθτό 

είναι θ γλϊςςα επικοινωνίασ ςτο ΜΕΝΟΥ του οργάνου να είναι και θ Ελλθνικι.           

Οι μετατροπείσ  κα ζχουν δυνατότθτα  τθσ μζτρθςθσ τθσ παροχισ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ 

και  κα διακζτουν μία αναλογικι ζξοδο και ψθφιακι επαφι θ οποία κα μπορεί να 

προγραμματιςκεί για τθν μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ “κατεφκυνςθ ροισ” (forward-reverse) προσ 

άλλα ςυςτιματα τθλεελζγχου. Κάκε μετατροπζασ κα φζρει ενςωματωμζνθ φωτιηόμενθ 

αλφαρικμθτικι οκόνθ 3 γραμμϊν και πλθκτρολόγιο. Θ πρϊτθ γραμμι τθσ οκόνθσ απεικονίηει 

πάντα τθν τρζχουςα παροχι ςε m3/h ι l/s ι τθ ςυνολικι ροι, ενϊ θ δεφτερθ και θ τρίτθ γραμμι 

κα μποροφν να προγραμματιςτοφν ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του τελικοφ χριςτθ δίνοντασ 

πλθροφορίεσ και μθνφματα (π.χ. ρυκμίςεισ οργάνου, ςφάλμα μετρθτι).           

Σε περίπτωςθ ςφάλματοσ, ο μετατροπζασ κα απεικονίηει τουσ κωδικοφσ ςφαλμάτων με 

ςυνοπτικι περιγραφι και ευανάγνωςτεσ  προτάςεισ για τθν διόρκωςι τουσ. Επίςθσ κα 

προβλζπεται διαδικαςία πρόςβαςθσ μζςω κωδικοφ αςφαλείασ για να αποτρζπεται θ μθ 

εξουςιοδοτθμζνθ αλλαγι των προκακοριςμζνων παραμζτρων.           

Θ οκόνθ κα παρζχει ωσ ελάχιςτο τα ακόλουκα:            

 Εμφάνιςθ ςτιγμιαίασ ροισ (και κατά τισ δφο διευκφνςεισ),  

 Εμφάνιςθ ακροιςτικισ ροισ (και κατά τισ δφο διευκφνςεισ) 

 Εμφάνιςθ τθσ διαφοράσ ςτθν ακροιςτικι ροι για τισ δφο διευκφνςεισ  

 Ρλθροφορίεσ διάγνωςθσ 

 Συνκικεσ κενοφ αγωγοφ 

 Γράφθμα με τισ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ παροχισ  

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα χαρακτθριςτικά του μετατροπζα είναι :   

  Ακρίβεια (μετατροπζα & αιςκθτθρίου: ± 0,40%  επί τθσ πραγματικισ μζτρθςθσ τθσ 

παροχισ ι καλφτερθ 

 Ρροςαρμογι: Απομακρυςμζνθ 

 Ρερίβλθμα: Με τοπικι οκόνθ και πλθκτρολόγιο 
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 Αρικμόσ αναλογικϊν εξόδων: 1 αναλογικι ζξοδοσ 4 -20 mA 

 Αρικμόσ ψθφιακϊν εξόδων: 1 

 Αρικμόσ ψθφιακϊν ειςόδων: 1 

 Γαλβανικι απομόνωςθ: Σε όλεσ τισ ειςόδουσ και εξόδουσ 

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

 Θερμοκραςίεσ λειτουργίασ: Κατ ελάχιςτον - 10 … 50 °C 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα προγραμματιςμοφ για τθν αυτόματθ δοςομζτρθςθ 

ςυγκεκριμζνων ποςοτιτων νεροφ. 

 να διακζτει ρυκμιηόμενα όρια για τθν ροι. 

 να ςυγκρατεί τα ςιματα εξόδου για ρυκμιηόμενο χρόνο. 

 να διακζτει δυο ανεξάρτθτουσ ακροιςτζσ (totalizers) για τθν παρακολοφκθςθ  και 

απομνθμόνευςθ του ςυνολικοφ όγκου του νεροφ ςε δυο διαφορετικζσ χρονικζσ 

περιόδουσ (π.χ. χειμϊνα –καλοκαίρι) 

 να παρζχει πλιρθ λειτουργία αυτοδιάγνωςθσ ςφαλμάτων. 

Ο προγραμματιςμόσ του μετατροπζα κα γίνεται από το πλθκτρολόγιό του με δυνατότθτα 

αλλαγισ παραμζτρων. 

Σε περίπτωςθ βλάβθσ οι ζξοδοι κα μποροφν να προκακορίηονται με τθ χριςθ ψθφιακοφ ςιματοσ 

ειςόδου. 

Οι ψθφιακζσ ζξοδοι κα ρυκμίηονται για οποιαδιποτε λειτουργία. 

Οι δοκιμζσ βακμονόμθςθσ του εργοςταςίου κα γίνουν με τα πρότυπα του καταςκευαςτι και κα 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον 3 ςθμεία αφξθςθσ και μείωςθσ, εκτόσ εάν οριςκεί διαφορετικά. Σε 

περιπτϊςεισ όπου απαιτθκεί θ ςφγκριςθ με άλλουσ μετρθτζσ για λόγουσ ανίχνευςθσ διαρροϊν, 

τότε μπορεί να απαιτθκεί επιπρόςκετθ βακμονόμθςθ, (π.χ. 8 ςθμεία).           

Πλα τα παραπάνω κα πιςτοποιοφνται με τθν ζκδοςθ κατάλλθλου πιςτοποιθτικοφ επαλικευςθσ 

το οποίο κα εκδίδεται μόνο για τουσ μετρθτζσ παροχισ που πζραςαν τουσ ελζγχουσ και τα 

αποτελζςματα των οποίων δεν παρουςίαςαν διαφοροποίθςθ μεγαλφτερθ από 2% ςε ςφγκριςθ 

με τισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ των μετρθτϊν παροχισ.           

Ο μετρθτισ παροχισ κα εκτελεί αυτόματα αυτοδιαγνωςτικά με τθν ζναρξθ λειτουργίασ και 

ςυνεχϊσ κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ. Θ παρουςία μίασ κατάςταςθσ ςφάλματοσ κα 

προκαλεί τθν λειτουργία αναμετάδοςθσ του ςφάλματοσ. Θ λειτουργία κα είναι αςφαλισ από 
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ςφάλμα με τθν επαφι κλειςτι κατά τθν διάρκεια τθσ κανονικισ λειτουργίασ και ανοιχτι ςε 

περίπτωςθ ςφάλματοσ ι διακοπισ τθσ τροφοδοςίασ.     

Τα διαγνωςτικά κα ςυμπεριλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τουσ βαςικοφσ ελζγχουσ του εξοπλιςμοφ, 

ανίχνευςθ καλωδίου ανοιχτοφ ι κλειςτοφ κυκλϊματοσ, εκτόσ κλίμακασ, λανκαςμζνοι παράμετροι 

κλπ.           

Ππου θ ακρίβεια μζτρθςθσ τθσ χαμθλισ παροχισ δεν ικανοποιεί τθν απαίτθςθ τθσ προδιαγραφισ 

για 0,25%, τότε ο Διαγωνιηόμενοσ κα προτείνει εναλλακτικά μεγζκθ ι μεκόδουσ για να αυξιςει 

τθν ακρίβεια. Θ χριςθ ςυςτολϊν όπωσ  είναι αποδεκτι αρκεί να δικαιολογείται επαρκϊσ από τον 

Διαγωνιηόμενο. Επίςθσ είναι αποδεκτι θ χριςθ μετρθτϊν παροχισ ειδικισ καταςκευισ με 

ενςωματωμζνεσ ςυςτολζσ. Ο Διαγωνιηόμενοσ κα προτείνει τθν βζλτιςτθ τεχνικο-οικονομικά 

μζκοδο θ οποία προκαλεί τθν ελάχιςτθ ενόχλθςθ ςτθ λειτουργία του δικτφου φδρευςθσ.           

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό EN17025 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

3.6.2. Ηλεκτρομαγνθτικά παροχόμετρα βυκιηόμενου ςτελζχουσ 

Τα παροχόμετρα βυκιηόμενου ςτελζχουσ προορίηονται για για τθ μζτρθςθ και καταγραφι τθσ 

παροχισ και κα τοποκετθκοφν ςτουσ ΤΣΕ που δεν υπάρχει επάρκεια χϊρου για τθν εγκατάςταςθ 

φλατηωτϊν μετρθτϊν.  

Τα παροχόμετρα κα είναι θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου βυκιηομζνου ςτελζχουσ. Το κυρίωσ ςϊμα 

τθσ διάταξθσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα και να αντζχει ςε 

πίεςθ τουλάχιςτον 25 bar. Το παροχόμετρο κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε 

αγωγοφσ από 50mm ζωσ και αγωγοφσ 800mm ανάλογα με το προτεινόμενθ βάκοσ ειςχϊρθςθσ, 

κακϊσ δφναται να εγκαταςτακοφν αν απαιτθκεί και ςε άλλεσ κζςεισ. Θ εγκατάςταςθ του 

παροχομζτρου επί του εκάςτοτε αγωγοφ κα πρζπει να γίνεται με τθν ςφςφιξθ του παροχομζτρου 

επί κρουνοφ εγκατεςτθμζνου ςτον αγωγό, ϊςτε ςε καμία περίπτωςθ να μθν υπάρχει διακοπι τθσ 

παροχισ. Θ ακρίβεια μζτρθςθσ του οργάνου κα πρζπει να είναι καλφτερθ από ±2% του ρυκμοφ 

παροχισ ι μικρότερθ από ±2mm/s (0.08 in./s) ι όποια από τισ δφο μετριςεισ είναι πιο ακριβισ.           
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Το παροχόμετρο κα μπορεί να λειτουργεί ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -20οC ζωσ 60οC 

ενϊ θ κερμοκραςία αποκικευςθσ τθσ διάταξθσ κα πρζπει να είναι από -10οC ζωσ 70οC. Το 

μζγεκόσ του παροχομζτρου κα πρζπει να είναι μικρό ζτςι ϊςτε να παρζχεται ευελιξία 

τοποκζτθςθσ.           

Δεν κα πρζπει να υπάρχει κανζνα κινθτό μζροσ ςτο παροχόμετρο και θ μζτρθςθ κα πρζπει να 

γίνεται με θλεκτρομαγνθτικοφσ ακροδζκτεσ ϊςτε να υπάρχει ςτακερι και αξιόπιςτθ μζτρθςθ. Το 

παροχόμετρο κα πρζπει να είναι ικανό να μετριςει κετικι και αρνθτικι παροχι. Θ όλθ διάταξθ 

κα πρζπει να είναι ιδατοςτεγισ και να μπορεί να λειτουργιςει ακόμα και ςε ςυνκικεσ πλιρουσ 

βφκιςθσ (Ι68) και να μθν επθρεάηεται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.           

Θ διάταξθ κα εμπεριζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν ορκι λειτουργίασ του 

παροχομζτρου χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ εξωτερικοφ μετατροπζα. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι 

θ βακμονόμθςθ του ςϊματοσ, ο ςειριακόσ αρικμόσ, θμερομθνίεσ βακμονόμθςθσ, ιςτορικό 

αρχείο κλπ.To ςϊμα κα περιζχει εςωτερικό ακροιςτι (totalizer).           

Το παροχόμετρο κα φζρει μετατροπζα με οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων για τθν εμφάνιςθ τθσ 

παροχισ αλλά και ακροιςτι για τθν εμφάνιςθ του ςυνολικοφ όγκου θ οποία  κα εξάγει παλμικό 

ςιμα ι αναλογικό ςιμα 4-20mA για τθ ςφνδεςθ με τον τοπικό αυτοματιςμό.  

Το παροχόμετρο κα πρζπει να ζχει ςειριακι κφρα επικοινωνίασ RS-232 ι κφρα USB για τον 

προγραμματιςμό του και τθν ανάγνωςθ των μετροφμενων τιμϊν μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 

επί τόπου.           

Μζςω υπολογιςτι ο χειριςτισ κα μπορεί να ειςάγει δεδομζνα κατευκείαν ςτο παροχόμετρο 

όπωσ να επιλζγει μονάδεσ m3. lit, κλπ. Επίςθσ κα μπορεί να επιλζγει τθν περίοδο μζτρθςθσ, τον 

τφπο ομαλοποίθςθσ των μετριςεων, το μικοσ βφκιςθσ του ςϊματοσ επί του αγωγοφ, τθν 

διάμετρο του αγωγοφ, τον τόπο εγκατάςταςθσ, τθν μονάδα των παλμϊν κλπ.           

Το παροχόμετρο δεν κα πρζπει να χριηει καμίασ ςυντιρθςθσ. Το παροχόμετρο βυκιηόμενου 

ςτελζχουσ κα τροφοδοτείται από ςτακερι πθγι τροφοδοςίασ.           

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό EN17025 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 
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 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

3.6.3. Φλαντηωτοί μετρθτζσ παροχισ (μθχανικοί) 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υδρομετρθτϊν κα πρζπει να πλθροφν επί ποινι αποκλειςμοφ τισ 

Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και τα ιςχφοντα καταςκευαςτικά πρότυπα. Οι υδρομετρθτζσ κα είναι 

κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ ςε οριηόντια κζςθ λειτουργίασ.  

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια μετρθτϊν κα πρζπει να πλθροφν επί ποινι 

αποκλειςμοφ τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και τα ιςχφοντα καταςκευαςτικά πρότυπα. Στο 

διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί μετρθτζσ που ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 

MID 2004/22/Ε.Ε. ι τθ νεότερθ MID 2014/32/E.E., υπό τθν προχπόκεςθ ότι και το εργοςτάςιο 

καταςκευισ φζρει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ οδθγία (Ραραρτιματα Θ1 ι Β+Δ ι 

Β+ΣΤ). Οι προςφερόμενοι μετρθτζσ κα είναι ταχυμετρικοί, φλαντηωτοί, τφπου Woltman κα ζχουν 

τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Κλάςθ ακρίβειασ R≥100  

 Κλάςθ πίεςθσ λειτουργίασ MAP16 

 Κλάςθ απϊλειασ πίεςθσ Δ63 

 Κλάςθ κερμοκραςίασ Τ30 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται παραπάνω, οι μετρθτζσ κα είναι 

ςφμφωνοι με τα πρότυπα καταςκευισ ΕΝ14154 (ι άλλο αναγνωριςμζνο ωσ ιςοδφναμο πρότυπο 

καταςκευισ). 

Οι υδρομετρθτζσ κα τοποκετθκοφν ςε οριηόντια ι κάκετθ κζςθ λειτουργίασ. Θ μετρολογικι 

κλάςθ των υδρομετρθτϊν δε κα πρζπει να εξαρτάται από τθν φπαρξθ ι μθ, ευκφγραμμων 

τμθμάτων αγωγϊν πριν και μετά τθ κζςθ εγκατάςταςθσ (U0/D0). 

Το υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ των υδρομετρθτϊν κα είναι χυτοςίδθροσ υψθλισ ποιότθτασ 

με αντοχι ςε πίεςθ λειτουργίασ τουλάχιςτον 16bar.  

Θ πλιρωςθ χυτευτικϊν ελαττωμάτων, πόρων κ.λπ. τμθμάτων του ςϊματοσ του υδρομετρθτι, με 

ξζνθ φλθ ι κόλλθςθ απαγορεφεται. 

Στο ςϊμα των υδρομετρθτϊν κα υπάρχει ανάγλυφθ ςιμανςθ κατεφκυνςθσ ροισ με βζλθ 

επαρκοφσ μεγζκουσ τουλάχιςτον ςε 2 ςθμεία. 

Οι υδρομετρθτζσ κα φζρουν ςτα άκρα τουσ φλάντηεσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο κατά DIN 2501, PN 

16 και ελαςτικό παρζμβυςμα. 

Θ άρκρωςθ ςυναρμογισ καλφμματοσ - περικαλφμματοσ μετρθτικοφ μθχανιςμοφ πρζπει να 

εξαςφαλίηει αςφαλι και ομαλι λειτουργικότθτα. 
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Πλοι οι υδρομετρθτζσ τφπου WOLTMAN πρζπει να  διακζτουν παλμικι και οπτικι ζξοδο (REED 

και OPTO) από τθν καταςκευι τουσ. Θ ανάλυςθ τθσ παλμοδοτικισ διάταξθσ ΟΤΟ για διατομζσ 

μζχρι και DN100 κα πρζπει να είναι 1 Ραλμόσ/ λίτρο και για μεγαλφτερεσ διατομζσ 1 Ραλμόσ/ 10 

λίτρα.  

Για τθν άμεςθ αντίλθψθ τθσ κίνθςθσ (λειτουργίασ) του μθχανιςμοφ και για τθ δοκιμι ι τθν 

ρφκμιςθ του υδρομετρθτι με θλεκτρονικό όργανο, κα υπάρχει ςυμπλθρωματικι διάταξθ με 

αςτερίςκο.  

Το υλικό καταςκευισ του προςτατευτικοφ του μετρθτικοφ μθχανιςμοφ κα είναι κατάλλθλου 

πάχουσ ϊςτε να αντζχει ςε υδραυλικι πίεςθ ίςθ με τθν πίεςθ δοκιμισ θ οποία ορίηεται ςε Ν 16 

x 1,5 (24 bar). 

Θ ςιμανςθ του υδρομετρθτι κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τα καταςκευαςτικά πρότυπα 

ISO4064 ι ΕΝ14154. Οι ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ που πρζπει να αναγράφονται με ανεξίτθλο τρόπο 

επί του υδρομετρθτι είναι οι ακόλουκεσ: 

 Το Εμπορικό ςιμα του καταςκευαςτι. 

 Ο τφποσ και ο αρικμόσ ςειράσ του μετρθτι 

 Θ μετρολογικι κλάςθ  

 Θ ονομαςτικι παροχι ςε m3/h. 

 Το ζτοσ καταςκευισ 

 Θ μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ςε bar. 

 Τα γράμματα V ι H για τθ κζςθ λειτουργίασ.   

 Χαρακτθριςτικά τθσ μονάδασ μζτρθςθσ (m3) 

 Ο αρικμόσ τθσ ζγκριςθσ βάςθ τθσ Ευρωπαϊκισ οδθγίασ MID. 

Οι υδρομετρθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα ομαλισ λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ από 0,1oC ζωσ 

30oC. 

Δεδομζνου ότι οι υδρομετρθτζσ WOLTMAN είναι ξθροφ τφπου (μαγνθτικι μετάδοςθ) κα πρζπει 

να είναι εξοπλιςμζνοι με αντιμαγνθτικι προςταςία, για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ οποίασ ο 

προμθκευτισ κα χορθγιςει πλιρθ ςτοιχεία ϊςτε να αξιολογθκοφν από τθν υπθρεςία.  

Θ εςωτερικι και εξωτερικι επιφάνεια του κελφφουσ κα είναι βαμμζνθ με ειδικι αντιδιαβρωτικι 

βαφι, κατάλλθλθ για χριςθ ςε πόςιμο νερό, με ελάχιςτο πάχοσ βαφισ 150μm εξωτερικά και 

60μm εςωτερικά. 
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Τα μεγζκθ, τα υλικά καταςκευισ, τα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά, θ ακρίβεια ενδείξεων, τα 

ανεκτά ςφάλματα, θ πτϊςθ πίεςθσ, θ ςτεγανότθτα, θ αντοχι ςτθν πίεςθ και τα χαρακτθριςτικά 

του μετρθτικοφ μθχανιςμοφ κα είναι ςφμφωνα με τουσ παραπάνω αναφερόμενουσ κανονιςμοφσ 

και οδθγίεσ.  

Για καταςκευαςτικά, κλπ ςτοιχεία, που δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν τα 

προβλεπόμενα από τον παραπάνω κανονιςμό τυποποίθςθσ.  

Ο υδρομετρθτισ πρζπει να χωρίηεται εφκολα ςε δφο κφρια μζρθ που κα αποτελοφν ΣΕΤ και κα 

δίνουν τθ  δυνατότθτα αντικατάςταςθσ του μετρθτικοφ μθχανιςμοφ, χωρίσ τθν ανάγκθ αφαίρεςθσ 

του ςϊματοσ του υδρομετρθτι από το δίκτυο. Ο μετρθτικόσ μθχανιςμόσ κα ζχει τθν δυνατότθτα 

πλιρουσ περιςτροφισ γφρω από τον κάκετο άξονα του, προκειμζνου να διευκολφνεται θ 

ανάγνωςθ του ςε κάκε κζςθ τοποκζτθςθσ .Θ πλάκα ενδείξεων με τον αρικμθτι του μετρθτικοφ 

μθχανιςμοφ κα προςτατεφονται και θ  όλθ διάταξθ κα είναι απόλυτα ςτεγανι (βακμόσ 

ςτεγανότθτασ Ι68). 

Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ μεταβατικισ 

παροχισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και τθσ Μζγιςτθσ παροχισ  δεν κα υπερβαίνει το 2%. Το 

μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Ελάχιςτθσ παροχισ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και τθσ μεταβατικισ παροχισ (εξαιρουμζνθσ)  δεν κα υπερβαίνει το 5%. 

Θ απϊλεια πίεςθσ θ οφειλόμενθ ςτον μετρθτι, δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 0,63 bar υπό μόνιμθ 

παροχι και το 1 bar ςτθ μζγιςτθ παροχι. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ζγκριςθ προτφπου ςφμφωνα με τθν MID του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποίθςθ MID του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό EN17025 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

3.6.4. Μετρθτζσ παροχισ τροφοδοςίασ μπαταρίασ  

Οι μετρθτζσ παροχισ κα είναι φλαντηωτοί, δεν κα ζχουν κινοφμενα μζρθ και μποροφν να είναι 

θλεκτρομαγνθτικοί ι μαγνθτικοφ πεδίου ι τεχνολογίασ υπεριχων ι οποιαςδιποτε άλλθσ δόκιμθσ 
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τεχνολογίασ θ οποία δεν κα απαιτεί κινοφμενα μζρθ (παρεμβαλλόμενα ςτθ ροι του νεροφ) για 

τθν πραγματοποίθςθ τθσ μζτρθςθσ. 

Οι μετρθτζσ κα ζχουν ρυκμιςτεί και δοκιμαςτεί ςχετικά με τθν ορκι καταγραφι τουσ εντόσ των 

προβλεπόμενων ορίων και κα είτε αυτόνομοι ενζργειασ με απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ αυτονομία 

τουσ να διαςφαλίηεται για τουλάχιςτον 15 ζτθ, υπό ςυνικθ χριςθ είτε τροφοδοςίασ ρεφματοσ 

και θ κλάςθ ακρίβειάσ τουσ να είναι θ μζγιςτθ δυνατι. 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια μετρθτϊν κα πρζπει να πλθροφν επί ποινι 

αποκλειςμοφ τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και τα ιςχφοντα καταςκευαςτικά πρότυπα. Στο 

διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί μετρθτζσ που ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 

MID 2004/22/Ε.Ε. ι τθ νεότερθ MID 2014/32/E.E., υπό τθν προχπόκεςθ ότι και το εργοςτάςιο 

καταςκευισ φζρει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ οδθγία (Ραραρτιματα Θ1 ι Β+Δ ι 

Β+ΣΤ). 

Οι προςφερόμενοι μετρθτζσ κα είναι φλαντηωτοί, χωρίσ κινοφμενα μζρθ, θλεκτρονικοφ τφπου, με 

αρχι λειτουργίασ υπεριχων ι μαγνθτικοφ πεδίου ι θλεκτρομαγνθτικοί ι οποιαςδιποτε άλλθσ 

δόκιμθσ τεχνολογίασ θ οποία δεν κα απαιτεί κινοφμενα μζρθ (παρεμβαλλόμενα ςτθ ροι του 

νεροφ) για τθν πραγματοποίθςθ τθσ μζτρθςθσ και κα ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Κλάςθ ακρίβειασ R>400  

 Κλάςθ πίεςθσ λειτουργίασ MAP16 

 Κλάςθ απϊλειασ πίεςθσ Δ63 

 Κλάςθ κερμοκραςίασ Τ30 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται παραπάνω, οι μετρθτζσ κα είναι 

ςφμφωνοι με τα πρότυπα καταςκευισ ΕΝ14154 (ι άλλο αναγνωριςμζνο ωσ ιςοδφναμο πρότυπο 

καταςκευισ). 

Θ πλιρωςθ χυτευτικϊν ελαττωμάτων, πόρων ι αςτοχιϊν τμθμάτων τθσ επιφάνειασ του ςϊματοσ 

εςωτερικά ι εξωτερικά, με κόλλθςθ ι άλλθ τεχνολογία επιδιόρκωςθσ, με ξζνθ φλθ απαγορεφεται, 

εξαιροφνται τα ςθμεία ςφνδεςθσ διαφόρων εξαρτθμάτων τα οποία τυχόν αποτελοφν 

καταςκευαςτικι αναγκαιότθτα. 

Οι φλάντηεσ ςφνδεςθσ του ςϊματοσ των μετρθτϊν κα ζχουν τισ προβλεπόμενεσ από το ΕΝ1092-1 

(ι άλλο αναγνωριςμζνο ωσ ιςοδφναμο πρότυπο καταςκευισ) και τουσ λοιποφσ ςχετικοφσ 

Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ και κα εξαςφαλίηουν ομαλι και αςφαλι ςφνδεςθ. 

Ο μετρθτισ κα πρζπει να φζρει κάλυμμα προςταςίασ τθσ οκόνθσ ενδείξεων από ςυνκετικό υλικό. 

Θ άρκρωςθ ςυναρμογισ καλφμματοσ - ςϊματοσ του μετρθτι πρζπει να εξαςφαλίηει αςφαλι και 

ομαλι λειτουργικότθτα. 
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Θ μετρολογικι κλάςθ των μετρθτϊν κα είναι θ καλφτερθ δυνατι για οριηόντια κζςθσ 

εγκατάςταςθσ ςτο δίκτυο δε κα πρζπει να απαιτεί περιςςότερα από τρία ευκφγραμμα τμιματα 

αγωγϊν πριν και μετά τον μετρθτι. 

Οι μετρθτζσ κα φζρουν ψθφιακι ζξοδο παλμϊν με ζνδειξθ τθσ διεφκυνςθσ τθσ ροισ εξόδων για 

ςφνδεςθ με τον τοπικό αυτοματιςμό του κάκε τοπικοφ ςτακμοφ. Επικυμθτι είναι θ φπαρξθ 

αναλογικισ εξόδου 4-20mA, ξθρισ επαφισ (open collector) και άλλων υποδομϊν εξαγωγισ 

ςθμάτων. Οι μετρθτζσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθ μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ και προσ 

τισ δφο κατευκφνςεισ ροισ, οι οποίεσ κα ακροίηονται ξεχωριςτά, με δυνατότθτα ζνδειξθσ κάκε 

μιασ, ενϊ θ δυνατότθτα αυτι κα παρζχεται με οποιαδιποτε από τισ εξόδουσ επιλεχκεί.  

Οι μετρθτζσ κα πρζπει να φζρουν οκόνθ ενδείξεων τφπου LCD ι άλλθσ τεχνολογίασ ςτθν οποία 

κα εμφανίηονται με απόλυτθ ευκρίνεια ακόμα και ςε ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ ι ζντονθσ 

θλιοφάνειασ και υπό μεγάλθ γωνία ανάγνωςθσ, τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Ο ακροιςτισ του μετρθτι 

 Θ ςτιγμιαία παροχι 

 Θ διεφκυνςθ τθσ ροισ 

 Οι μονάδεσ μζτρθςθσ  

 Ζνδειξθ ςυναγερμοφ και  

 Επίπεδο φόρτιςθσ μπαταρίασ  

Οι μετρθτζσ κα είναι εξοπλιςμζνοι με ειδικι προςταςία του παραγόμενου θλεκτρομαγνθτικοφ 

πεδίου, τθσ ακτίνασ εκπομπισ των υπεριχων ι οποιαςδιποτε άλλθσ τεχνολογίασ μζτρθςθσ 

χρθςιμοποιοφν, από εξωτερικζσ πθγζσ επιρροισ. 

Σε ειδικι κζςθ επί του υδρομετρθτι όπωσ προβλζπεται από τθν ζγκριςθ τφπου κα πρζπει κατ’ 

ελάχιςτον να αναφζρονται τα προβλεπόμενα από τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία MID και ςυγκεκριμζνα: 

 Το Εμπορικό ςιμα ι το όνομα του καταςκευαςτι. 

 Το μοντζλο του υδρομετρθτι 

 Θ μετρολογικι κλάςθ 

 Θ ονομαςτικι παροχι  

 Το ζτοσ καταςκευισ. 

 Θ κλάςθ πίεςθσ (ΜΑ). 

 Θ κλάςθ κερμοκραςίασ (Τ) 
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 Τθ Ρτϊςθ πίεςθσ Δ 

 Σιμανςθ CE και 

 Το ςιμα και τον αρικμό τθσ εγκρίςεωσ προτφπου ΕΕ. 

Τα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά, θ ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά ςφάλματα, θ πτϊςθ πίεςθσ, θ 

ςτεγανότθτα, θ αντοχι ςτθν πίεςθ και τα χαρακτθριςτικά του μετρθτικοφ μθχανιςμοφ κα είναι 

ςφμφωνα με τουσ παραπάνω αναφερόμενουσ κανονιςμοφσ και οδθγίεσ. 

Για καταςκευαςτικά, κλπ ςτοιχεία που δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα ιςχφουν τα προβλεπόμενα 

από τουσ παραπάνω προαναφερκζντεσ κανονιςμοφσ. Οι προςφερόμενοι μετρθτζσ κα πρζπει να 

είναι πλιρωσ προςτατευμζνοι, με βακμό προςταςίασ Ι68 και να μποροφν να λειτουργοφν ςε 

αντίξοεσ ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ. 

Οι προςφερόμενοι μετρθτζσ κα πρζπει να καταγράφουν με τθν μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια ακόμα 

και ςτθν περίπτωςθ που ςτο διερχόμενο νερό υπάρχουν φερτά υλικά ι ςυγκζντρωςθ αζρα. Ο 

προμθκευτισ κα πρζπει να χορθγιςει πλιρθ ςτοιχεία για τισ δυνατότθτεσ του προςφερόμενου 

υδρομετρθτι αναφορικά με τθ ςυμπεριφορά του υδρομετρθτι και τον ενδεχόμενο επθρεαςμό 

τθσ μζτρθςθσ ςε περίπτωςθ ενδεχόμενων φερτϊν υλικϊν ι ςυγκζντρωςθσ αζρα. 

Θ ρφκμιςθ και θ δοκιμι όλων των μετρθτϊν κα γίνει από τον καταςκευαςτι και οι ςχετικζσ 

δαπάνεσ βαρφνουν τον προμθκευτι. Το εργοςτάςιο καταςκευισ κα πρζπει να διακζτει 

διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ελζγχου υδρομετρθτϊν πιςτοποιθμζνο κατά EN17025 από 

ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ ο οποίοσ κα διακζτει τα απαραίτθτα εχζγγυα πιςτοποίθςθσ 

φορζων διαπίςτευςθσ. 

Οι παροχζσ δοκιμισ (εκτόσ τθσ ρφκμιςθσ) κα είναι κατά ελάχιςτο τρεισ ( 3 ). Οι δφο παροχζσ 

δοκιμισ κα είναι υποχρεωτικά θ Q1 και θ Q2 όπωσ αυτζσ ορίηονται από το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο 

ΕΝ 14154 και τθν οδθγία OIML R49-1 για τθν κλάςθ ακρίβειασ R των μετρθτϊν, ενϊ θ τρίτθ 

παροχι δοκιμισ κα βρίςκεται ςτο διάςτθμα μεταξφ τθσ Q2 και Q4 και κα είναι επιλογισ του 

εργοςταςίου καταςκευισ. 

Τα μζγιςτα ανεκτά ςφάλματα ςε κάκε περιοχι μζτρθςθσ ορίηονται το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 

14154 και είναι τα ακόλουκα: 

 Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Q2 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Q4 κα πρζπει να είναι ≤ 2% και  

 Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Q1 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Q2 (εξαιροφμενθσ) κα πρζπει να είναι ≤ 5% 

 Θ μεγίςτθ απϊλεια πίεςθσ οφειλόμενθ ςτον υδρομετρθτι, πρζπει να είναι ≤0,63 bar 

μεταξφ τθσ ελαχίςτθσ και τθσ μόνιμθσ παροχισ (Δ63). 
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Οι μετρθτζσ πρζπει να αντζχουν τθ ςυνεχι πίεςθ του νεροφ, για τθν οποία είναι 

καταςκευαςμζνοι, χωρίσ να παρουςιάηονται προβλιματα ι ελαττϊματα. Θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ 

πίεςθ (ΜΑ) ορίηεται ςτα 16 bar. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ζγκριςθ προτφπου ςφμφωνα με τθν MID του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποίθςθ MID του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό EN17025 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.7. Πιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ πίεςθσ 

Οι μετρθτζσ πίεςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μζτρθςθ τθσ πίεςθσ του νεροφ ςτουσ τοπικοφσ 

ςτακμοφσ που πρόκειται να τοποκετθκοφν, κα είναι ςυμπαγϊν διαςτάςεων και  ςφμφωνοι με τθν 

κοινοτικι οδθγία PED (PRESSURE EQUIPMENT DIREKTIVE). Θ αρχι λειτουργίασ τουσ είναι θ 

πιεηοθλεκτρικι. Το διάφραγμα μετάδοςθσ πίεςθσ κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Αιςκθτιριο και μετατροπζασ ςιματοσ είναι τοποκετθμζνοι εντόσ ανοξείδωτου 

περιβλιματοσ ςυμπαγϊν διαςτάςεων και ςτιβαρισ καταςκευισ.  Σε κάκε μετρθτι πίεςθσ κα 

πρζπει να προβλεφκεί και κατάλλθλθ βάνα για τον εξαεριςμό του οργάνου.  

Οι μετρθτζσ πίεςθσ κα πρζπει να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ: 0,25 % full scale 

 Εφροσ μζτρθςθσ: 0-25 bar  

 Χρόνοσ απόκριςθσ: < 0,1 sec 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ : -10 – 50 º C 

 Τάςθ τροφοδοςίασ : 12 – 30 V DC 
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 Αναλογικι ζξοδοσ : 4-20 mA  

 Βακμόσ προςταςίασ: IP 68 

 Υλικό μεμβράνθσ: Al2O3 

 Υλικό περιβλιματοσ: ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

 Σπείρωμα ςφνδεςθσ:G ½ A 

 Θλεκτρικι ςφνδεςθ: 2 αγωγϊν 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.8. Πιεηοθλεκτρικό ςτακμιμετρο δεξαμενϊν  

Οι μετρθτζσ ςτάκμθσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ ςε δεξαμενζσ 

του δικτφου, κα είναι ςυμπαγϊν διαςτάςεων και ςτιβαρισ καταςκευισ. Αιςκθτιριο και 

μετατροπζασ ςιματοσ είναι τοποκετθμζνοι εντόσ ανοξείδωτου περιβλιματοσ. Θ λειτουργία των 

αιςκθτθρίων μζτρθςθσ ςτάκμθσ κα βαςίηεται ςτο πιεηοθλεκτρικό φαινόμενο. Θ ςτερζωςι τουσ 

κα γίνει με ανοξείδωτο ςτιριγμα ςε ςχιμα γωνίασ και ςτριφϊνια με τρόπο που να διαςφαλίηεται 

θ λειτουργία του ςωλινα εξιςορρόπθςθσ (διζλευςθ με ςτθπιοκλιπτθ ςυγκράτθςθσ) 

Οι μετρθτζσ ςτάκμθσ κα πρζπει να πλθροφν κατ ελάχιςτον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 ευςτό: Νερό γεϊτρθςθσ ι από πθγζσ 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ: 0,15 % full scale 

 Εφροσ μζτρθςθσ: 0-6m 

 Μζγιςτθ πίεςθ: 1bar 

 Τάςθ τροφοδοςίασ : 12 – 30 V DC 
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 Υλικό περιβλιματοσ: ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

 Βακμόσ προςταςίασ: IP 68 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ : -20 – 50 º C 

 Αναλογικι ζξοδοσ : 4-20 mA  

 Ρροςταςία από αντίςτροφθ πολικότθτα και βραχυκφκλωμα 

 Υδραυλικι ςφνδεςθ: εμβαπτιηόμενο  

 Καμία απαίτθςθ για βακμονόμθςθ 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.9. Φωτοβολταϊκι διάταξθ παραγωγισ ενζργειασ 

Στουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ, όπου δεν υπάρχει παροχι ΔΕΘ (Δεξαμενζσ του δικτφου), προβλζπεται 

θ εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκισ διάταξθσ ικανισ να τροφοδοτεί αδιάλειπτα επί εικοςιτετραϊρου 

βάςθσ τον εξοπλιςμό, που κα εγκαταςτακεί ςτον εν λόγω τοπικό ςτακμό.  

Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχοσ πρζπει να μελετιςει τισ μζγιςτεσ ηθτιςεισ ιςχφοσ των επί μζρουσ 

ςυςκευϊν και να ςυνυπολογίςει τισ ϊρεσ απουςίασ θλιοφάνειασ, ϊςτε να επιλζξει το ςφςτθμα 

που κα μπορεί να τροφοδοτεί ςυνεχϊσ τον εξοπλιςμό του τοπικοφ ςτακμοφ για τουλάχιςτον 24 

ϊρεσ. Θ διάταξθ αυτι κα αποτελείται από τα εξισ μζρθ:  

 Φωτοβολταϊκζσ γεννιτριεσ  

 υκμιςτι φόρτιςθσ  

 Βάςεισ ςτιριξθσ  

 Συςςωρευτι  
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Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει το προςφερόμενο ςφςτθμα να πλθροί κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  

 Φωτοβολταϊκζσ γεννιτριεσ: Θα είναι τεχνολογίασ μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου ιςχφοσ 170 

Wp. Θ ονομαςτικι τάςθ κα είναι 35,5V (250C) με ονομαςτικό ρεφμα φόρτιςθσ ςτα 4,79Α. 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια πρζπει να φζρουν 25ετι εγγφθςθ, ςφμφωνα με τθν οποία θ 

ιςχφσ τουσ δεν κα μειωκεί περιςςότερο από 20% για τθν χρονικι αυτι περίοδο.  

 υκμιςτισ φόρτιςθσ: Θα είναι τεχνολογίασ διαμόρφωςθσ εφρουσ παλμϊν, κα 

χρθςιμοποιοφνται θλεκτρονικά ςτερεάσ κατάςταςθσ MOSFETS και δε κα γίνεται απλόσ 

βολτομετρικόσ ζλεγχοσ με ρελζ.  

 Θ ονομαςτικι τάςθ κα είναι 12-24V DC με μζγιςτθ διαχειριηόμενθ ζνταςθ ρεφματοσ 15Α. 

Θα διακζτει ψθφιακι LCD οκόνθ ενδείξεων και κα υπάρχει θ δυνατότθτα 

προγραμματιςμοφ και προγραμματιηόμενθ νυχτερινι λειτουργία. Επίςθσ, κα διακζτει 

προςταςία βραχυκυκλϊματοσ και ανάςτροφθσ πολικότθτασ και κα καλφπτεται από 

εγγφθςθ τουλάχιςτον 1 ζτουσ.  

 Βάςεισ ςτιριξθσ: Οι βάςεισ ςτιριξθσ κα είναι αρκρωτζσ, γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ με 

πάχοσ κυλοδοκοφ τουλάχιςτον 3mm. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα βακμωτισ αλλαγισ κλίςθσ 

30ο για τθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ εποχιακισ απόδοςθσ των φωτοβολταϊκϊν γεννθτριϊν.  

 Συςςωρευτισ: Ο ςυςςωρευτισ κα είναι κλειςτοφ τφπου 115Ah αργισ εκφόρτιςθσ και 

μεγάλθσ βφκιςθσ. Θ ονομαςτικι τάςθ κα είναι 12V και κα διακζτει εγγφθςθ τουλάχιςτον 

ενόσ ζτουσ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των απαιτοφμενων ςυςςωρευτϊν κα κακοριςτεί από τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ για 24 ϊρεσ. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.10. Διάταξθ παραγωγισ ενζργειασ εντόσ φρεατίου 

Στουσ ςτακμοφσ διαχείριςθσ πίεςθσ που δεδομζνα παροχισ/ πίεςθσ μεταδίδονται ςτον ΚΣΕ μζςω 

τθλεμετρικϊν καταγραφικϊν, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο, θ 

τροφοδοςία των καταγραφικϊν κα γίνεται μζςω διατάξεων παραγωγισ ενζργειασ οι οποίεσ κα 

ζχουν τθ δυνατότθτα να παράγουν απρόςκοπτα και ςε ςυνεχι βάςθ θλεκτρικι ενζργεια ικανι να 
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τροφοδοτεί τα τθλεμετρικά καταγραφικά, ζτςι ϊςτε αυτά να είναι ςε κζςθ να παραμζνουν ςε 

κατάςταςθ αναμονισ το μζγιςτο δυνατό χρόνο.  

Θ ροι του νεροφ εντόσ του αγωγοφ κα περιςτρζφει τθν υδροτουρμπίνα τθσ διάταξθσ, θ οποία με 

τθν ςειρά τθσ κα φορτίηει ςυνεχϊσ τον ςυςςωρευτι ενζργειασ και αυτόσ ςτθ ςυνζχεια κα 

τροφοδοτεί με ρεφμα τα διαςυνδεόμενα ςυςτιματα, μζςω κατάλλθλου εναλλάκτθ. 

Θ αρχι λειτουργίασ τουσ βαςίηεται ςτθν μετατροπι τθσ κινθτικισ ενζργειασ του νεροφ μζςω 

υδροτουρμπίνασ ςε θλεκτρικι ενζργεια. Λφςεισ με χριςθ άλλων ειδϊν ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ οι οποίεσ απαιτοφν εγκατάςταςθ εκτόσ φρεατίου δεν γίνονται αποδεκτζσ. Θ διάταξθ 

τοποκετείται κατά μικοσ ςε αγωγοφσ φδρευςθσ ονομαςτικισ διατομισ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 

τθσ μελζτθσ. Θ εγκατάςταςθ τθσ κάκε διάταξθσ ςτο δίκτυο κα γίνεται ςτον κφριο κλάδο του 

φρεατίου. Θ διάταξθ κα πρζπει να ζχει μικρό μζγεκοσ, ςτιβαρι  καταςκευι, μεγάλθ αντοχι και 

ευκολία εγκατάςταςθσ. 

Θ διάταξθ κα αποτελείται από 2 επί μζρουσ ςυςτιματα, τθν γεννιτρια (υδροτουρμπίνα) θ οποία 

κα εγκακίςταται επί του αγωγοφ και τον μετατροπζα/εναλλάκτθ ο οποίοσ κα φζρει όλα τα 

απαραίτθτα ςυςτιματα για τθν αποκικευςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ και πιο ςυγκεκριμζνα 

τθσ εςωτερικισ επαναφορτιηόμενθσ μπαταρίασ. Ο μετατροπζασ κα διακζτει τισ κατάλλθλεσ 

υποδοχζσ για να τροφοδοτεί με ρεφμα τα παρακείμενα ςυςτιματα. 

Θ γεννιτρια κα είναι ζχει μικρζσ διςτάςεισ ζτςι ϊςτε να είναι εφκολθ θ εγκατάςταςθ τθσ ακόμα 

και ςε μικρά φρεάτια χωρίσ επάρκεια χϊρου. Εκτόσ τθσ υδρογεννιτριασ, για τθν λειτουργία τθσ 

διάταξθσ δεν κα απαιτείται καμία επιπρόςκετθ τροποποίθςθ εντόσ και εκτόσ του φρεατίου 

φιλοξενίασ. Για τον λόγο αυτό, όλθ θ διάταξθ κακϊσ και οι καλωδιϊςεισ κα φζρουν βακμό 

προςταςίασ Ι68, ϊςτε να μπορεί να λειτουργεί ακόμα και ςε ςυνκικεσ πλιρουσ βφκιςθσ, χωρίσ 

κανζνα πρόβλθμα.  

Ρζραν τθσ ςτεγανότθτασ, θ όλθ καταςκευι πρζπει να είναι εφρωςτθ και να λειτουργεί χωρίσ 

πρόβλθμα ςτισ αντίξοεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ για τισ οποίεσ προορίηεται. 

Κάκε διάταξθ κα μπορεί να λειτουργεί ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -20οC μζχρι +50οC 

ακόμα και αν είναι πλιρωσ εκτεκειμζνθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία. Ακραία καιρικά φαινόμενα δεν 

κα πρζπει να επθρεάηουν τθν λειτουργία τθσ.  

Θ διάταξθ κα μπορεί να παράγει ιςχφ 10W ανάλογα με τθν ταχφτθτα του νεροφ εντόσ του 

αγωγοφ. Επικυμθτό είναι θ διάταξθ να μπορεί να παράγει ιςχφ 20W ϊςτε να μπορεί να 

τροφοδοτιςει παράλλθλα παραπάνω από μία ςυςκευζσ που μπορεί να υπάρχουν 

εγκατεςτθμζνεσ ςτο φρεάτιο ι να εγκαταςτακοφν μελλοντικά.  

Θ τάςθ εξόδου κα πρζπει να είναι 12V ι 24V και το φορτίο τουλάχιςτον 400mA ςε κανονικζσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ. Θ γεννιτρια κα μπορεί να παράγει ιςχφ ακόμα και ςε χαμθλζσ ταχφτθτεσ 

ροισ με όριο τα 0,3m/sec, ενϊ κα πρζπει να εξαςφαλίηει κατ' ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ: 
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Χαρακτθριςτικά 

Λειτουργίασ 

Διατομι 

DN150 

Ελάχιςτθ ταχφτθτα νεροφ για λειτουργία  0,20 m/s 

Μζγιςτθ ταχφτθτα νεροφ  4,0 m/s 

Μζςθ παροχι (βζλτιςτο ςθμείο λειτουργίασ)  150m 3/h 

Ρτϊςθ Ρίεςθσ ςτθ μζςθ παροχι   <0,20bar 

Σε περίπτωςθ αντίςτροφθσ ροισ εντόσ του αγωγοφ, δεν κα προκαλείται οποιαδιποτε βλάβθ ςτθν 

λειτουργία τθσ υδροτουρμπίνασ, ενϊ κα πρζπει να ςυνεχίηει να παράγει ενζργεια. Για τθν 

εγκατάςταςθ τθσ διάταξθσ δεν κα είναι απαραίτθτθ θ δθμιουργία υποδομϊν (π.χ. by-pass, 

ειδικζσ απαιτιςεισ ςε πίεςθ κλπ).  

Ο μετατροπζασ κα φζρει ενςωματωμζνο ςυςςωρευτι θ οποία κα φορτίηεται ςυνεχϊσ από τθν 

υδρογεννιτρια. Ο ςυςςωρευτισ κα είναι ικανόσ να παρζχει ρεφμα ςτισ παρακείμενεσ ςυςκευζσ 

για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 2 θμερϊν, ςε κανονικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ, ακόμα και αν 

διακοπεί εντελϊσ θ ροι του νεροφ εντόσ του αγωγοφ.  

Ο μετατροπζασ κα διακζτει ενςωματωμζνο καταγραφικό τιμϊν, το οποίο κα καταγραφεί διαρκϊσ 

όλα τα μεγζκθ όπωσ παραγόμενο ρεφμα, τάςθ, τάςθ ςυςςωρευτι, φορτίο, ςτροφζσ 

υδροτουρμπίνασ κλπ. Για τον λόγο αυτό κα φζρει κφρα επικοινωνίασ για ςφνδεςθ με θλεκτρονικό 

υπολογιςτι. Επικυμθτό είναι ο μετατροπζασ να διακζτει πρωτόκολλο επικοινωνίασ για τθν 

μεταφορά των καταγεγραμμζνων τιμϊν ςε άλλα ςυςτιματα τθλεμετρίασ (HART, Modbus κλπ). 

Θ διάταξθ κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο λογιςμικό για τον προγραμματιςμό τθσ, αλλά και 

τθν ανάγνωςθ των ενδείξεων. Το λογιςμικό κα είναι ςε κζςθ να εξάγει τα καταγεγραμμζνα 

δεδομζνα και ςε άλλουσ τφπουσ αρχείων – τφπου csv – για περαιτζρω ανάλυςθ. 

Θ διάταξθ κα φζρει πιςτοποίθςθ καταλλθλότθτασ για χριςθ ςτο πόςιμο νερό από διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνο οίκο (WRAS, NSF κλπ). 

Θ μπαταρία του μετατροπζα κα είναι ςυνθκιςμζνου τφπου και κα μπορεί να αντικακίςταται από 

τθν υπθρεςία επί τόπου χωρίσ τθν ανάγκθ αποςτολισ τθσ διάταξθσ, ςτο προμθκευτι ι ςτον 

καταςκευαςτι. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 
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 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.11. Ρυκμιςτζσ ςτροφϊν (inverters) 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροφϊν (inverters) κα χρθςιμοποιθκοφν για τον ζλεγχο κινθτιρων αντλθτικϊν 

ςυγκροτθμάτων, κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα, κα 

είναι κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςε οικιςτικό περιβάλλον και κα είναι αερόψυκτοι. 

Πλοι οι ρυκμιςτζσ ςτροφϊν κα είναι του ιδίου καταςκευαςτι (εμπορικι ονομαςία) και κα 

ανικουν ςτθν ίδια ςειρά προϊόντων του καταςκευαςτι, ϊςτε να ζχουν ενιαίο τρόπο 

προγραμματιςμοφ, χειριςμοφ και ςυνδεςμολογίασ (τουλάχιςτον για τα ςιματα ελζγχου). Σε 

περίπτωςθ που θ προςφερόμενθ ςειρά ρυκμιςτϊν ςτροφϊν δεν περιλαμβάνει μια ι 

περιςςότερεσ από τισ ηθτοφμενεσ τιμζσ ιςχφοσ, κα προςφζρεται θ αμζςωσ ανϊτερθ τιμι ιςχφοσ. 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροφϊν κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τον ζλεγχο τθσ ταχφτθτασ τριφαςικϊν 

επαγωγικϊν κινθτιρων και ειδικά ςχεδιαςμζνοι για λειτουργία ςε αντλθτικά ςυγκροτιματα.  

Θ κυματομορφι τθσ εξόδου κα εξαςφαλίηει ότι ο μζγιςτοσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ κα αποδίδεται 

από τον κινθτιρα και τον ρυκμιςτι ςε όλα τα φορτία και όλεσ τισ ςτροφζσ.  

Θ ςυχνότθτα και θ τάςθ τθσ εξόδου κα είναι κατάλλθλθ για τον ζλεγχο φορτίων ςτακερισ και 

μεταβλθτισ ροπισ που δθμιουργοφνται από αντλίεσ και αεριςτιρεσ ςτο μζγιςτο βακμό 

απόδοςθσ.  

Ο ρυκμιςτισ κα πρζπει να ςυνεχίηει τθ λειτουργία του με μείωςθ απόδοςθσ και ταχφτθτασ ςε 

περίπτωςθ υπερκζρμανςθσ ι ζλλειψθσ φάςθσ αντί να ςταματά.   

Ο ρυκμιςτισ κα πρζπει να ζχει περίβλθμα, Ι20 (για ρυκμιςτζσ ςτροφϊν ιςχφοσ μικρότερθσ ι 

ίςθσ των 90KW) και IP21 (για ρυκμιςτζσ ςτροφϊν ιςχφοσ μεγαλφτερθσ των 90KW). Εναλλακτικά οι 

υκμιςτζσ ςτροφϊν ιςχφοσ μικρότερθσ ι ίςθσ των 90KW κα μποροφν να διατεκοφν με 

περιβλιματα προςταςίασ IP55 ι IP66, με ενςωματωμζνουσ διακόπτεσ ιςχφοσ ςτθν είςοδο,  ενϊ οι 

ρυκμιςτζσ ςτροφϊν ιςχφοσ μεγαλφτερθσ των 90KW, κα μποροφν να διατεκοφν με περίβλθμα 

προςταςίασ IP54 με ενςωματωμζνουσ διακόπτεσ και αςφάλειεσ ιςχφοσ ςτθν είςοδο.   

Ο ρυκμιςτισ κα πρζπει να: 

 είναι ςε κζςθ να αποδίδει ροπι εκκίνθςθσ μζχρι 135% τθσ ονομαςτικισ ροπισ του για 0,5 

sec κακϊσ και 110% τθσ ονομαςτικισ ροπισ του για 1 min.           

 είναι ικανόσ να λειτουργεί ςυνεχϊσ ςτο ονομαςτικό φορτίο με μεταβολζσ τθσ τάςεωσ 

τροφοδοςίασ +/- 10% και τθσ ςυχνότθτασ τροφοδοςίασ +4/-6%. (Θ τροφοδοςία ιςχφοσ του 

ρυκμιςτι ςτροφϊν κα πρζπει να είναι ελεγμζνθ ςφμφωνα με το IEC61000-4-28, 50Hz +4/-

6%).   
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  ζχει βακμό απόδοςθσ μεγαλφτερο ι ίςο από 97%.        

 είναι ικανόσ να λειτουργεί ςυνεχϊσ χωρίσ μείωςθ τθσ απόδοςισ του ςτο ονομαςτικό 

φορτίο ςε κερμοκραςία 45°C και ςε κερμοκραςίεσ από 46°C ζωσ 55 :C με μείωςθ τθσ 

απόδοςθσ του.  

 διορκϊνει αυτόματα τθν τάςθ εξόδου κατά τθ διάρκεια διακυμάνςεων τθσ τροφοδοςίασ 

+/- 10% για να αποτρζψει τθν απϊλεια ροπισ και μεταβολϊν των ςτροφϊν κατά τθ 

λειτουργία του κινθτιρα.           

 διορκϊνει αυτόματα τθ ςυχνότθτα και τθν τάςθ για να διατθρεί ςτακερι ταχφτθτα 

κινθτιρα ςτο +/- 0.5% των ονομαςτικϊν ςτροφϊν. Θ ακρίβεια κα πρζπει να διατθρείται ςε 

εφροσ ταχφτθτασ και φόρτιςθσ από 10% ςε 100% χωρίσ τθ χριςθ ελζγχου κλειςτοφ 

βρόχου.   

  να διακζτει προςταςία από διάβρωςθ των θλεκτρονικϊν πλακετϊν του, τουλάχιςτον τθσ 

κατθγορίασ Class 3C3, ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 721-3-3.      

 περιορίηει τα αρμονικά ρεφματα ςτθν τροφοδοςία με αυτεπαγωγζσ (2 ενςωματωμζνα 

πθνία) ςτο ενδιάμεςο DC κφκλωμα του ρυκμιςτι.  

Οι ρυκμιςτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν ενςωματωμζνα πθνία ςτο ενδιάμεςο κφκλωμά τουσ (DC 

chokes) και να είναι ςυμβατοί με τα πρότυπα EN-61000-3-2, EN61000-3-12, ϊςτε θ ςυνολικι 

παραμόρφωςθ του ρεφματοσ ςτθν τροφοδοςία ςτο μζγιςτο φορτίο, να περιορίηεται ςτο THiD 

<45%. 

Οι ρυκμιςτζσ που δεν περιλαμβάνουν ενςωματωμζνα πθνία κατά των αρμονικϊν, κα πρζπει να 

παραδωκοφν με εξωτερικά τριφαςικά πθνία. Τα πθνία αυτά κα πρζπει να ςυνδεκοφν ςε κάκε 

φάςθ τθσ τροφοδοςίασ και κα πρζπει να ζχουν ελάχιςτθ ςφνκετθ αντίςταςθ 5%.  

Τα πθνία κα πρζπει να βρίςκονται μζςα ςε μεταλλικι καταςκευι με τον ίδιο βακμό προςταςίασ 

με τον ρυκμιςτι. Σε περίπτωςθ που προςφζρονται εξωτερικά πθνία καταςτολισ αρμονικϊν, οι 

προμθκευτζσ κα πρζπει να αναφζρουν το ποςοςτό τθσ πτϊςθσ τάςθσ πάνω ςτα πθνία ςε πλιρεσ 

φορτίο και να ενθμερϊνουν πωσ τα υπόλοιπα λειτουργικά ςτοιχεία του ρυκμιςτι (ρεφμα εξόδου, 

τάςθ εξόδου, ποςοςτό υπερφόρτιςθσ κ.α.) επθρεάηονται από τθν χαμθλότερθ τάςθ ειςόδου, 

κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ μόνιμθ πτϊςθ τάςθσ κα γίνεται πλζον τθσ αναμενόμενθσ πτϊςθσ τάςθσ 

10% λόγω τθσ παροχισ τθσ ΔΕΘ.  

Σε περίπτωςθ που προςφζρονται εξωτερικά πθνία καταςτολισ αρμονικϊν, οι προμθκευτζσ κα 

πρζπει να αναφζρουν το ποςοςτό τθσ πτϊςθσ τάςθσ πάνω ςτα πθνία ςε πλιρεσ φορτίο και να 

ενθμερϊνουν πωσ ο ρυκμιςτισ κα αντιδρά ςτθν χαμθλότερθ τάςθ.      

Ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν κακϊσ και τα πρόςκετα πθνία κα πρζπει να ικανοποιοφν τα παρακάτω 

πρότυπα:  

 EN 61800-3 (IEC 61800-3): Low frequency immunity 
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 IEC 61000-2-4: Harmonics, Voltage variations and fluctuations, Voltage unbalance, 

Frequency variations 

 IEC 60146-1-1: Commutation notches 

 IEC 61000-2-4: IEC/EN61000-4-11: Voltage dips and short interruptions 

 EN 61800-3/A11 (IEC 61000-3): Low frequency emission 

 EN 61000-3-2 (IEC 61000-3-2): Harmonics (I ≤ 16A) 

 EN 61000-3-12 (IEC 61000-3-12): Harmonics (I > 16A) 

Ο ρυκμιςτισ κα πρζπει επίςθσ, να ακολουκεί τθν οδθγία IEC 6034-17  για τον ρυκμό μεταβολισ 

(dV/dt) και τθν αιχμι τθσ τάςθσ (Vpeak) εξόδου.  

Αν δεν το πλθροί, κα πρζπει να προςφερκοφν πρόςκετα εξωτερικά φίλτρα du/dt που κα 

μειϊνουν τισ αιχμζσ τάςθσ ςτα όρια τθσ οδθγίασ IEC 6034-17.  

Σε περίπτωςθ που προςφζρονται εξωτερικά πθνία περιοριςμοφ των αιχμϊν τάςθσ, οι 

προμθκευτζσ κα πρζπει να αναφζρουν τθν τιμι τθσ αιχμισ τάςθσ που επιτυγχάνεται με τθ χριςθ 

τουσ και να προςκομίςουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

Ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν κα πρζπει να είναι ςυμβατόσ με τα πρότυπα ατρωςίασ EMC  

 EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2): Electrostatic discharges (ESD). Θλεκτροςτατικι εκκζνωςθ 

από ανκρϊπουσ 

 EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3): Incoming electromagnetic field radiation, amplitude 

modulation. Επιπτϊςεισ από εξοπλιςμό radar και πομπϊν ραδιοςυχνοτιτων κακϊσ και 

από εξοπλιςμό αςυρμάτων ι κινθτισ τθλεφωνίασ. 

 EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) Burst transients. Αιχμζσ που προκαλοφνται από 

ανοιγοκλειςίματα διακοπτϊν, ρελζ, ι παρόμοιου εξοπλιςμοφ. 

 EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) Surge transients.Αιχμζσ που προκαλοφνται π.χ. από κεραυνό 

που πζφτει κοντά ςτισ εγκαταςτάςεισ. 

 EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6): RF Common mode: Ρροςομοίωςθ τθσ    επίδραςθσ από 

εξοπλιςμό αςφρματθσ μετάδοςθσ, ςυνδεδεμζνων μζςω καλωδίων.  

 VDE 0160 class 1/2 test pulse: Mains transients. Επιπτϊςεισ από υψθλισ ενζργειασ αιχμζσ 

που προζρχονται από ζκρθξθ γενικισ αςφάλειασ, ενεργοποίθςθ πυκνωτϊν αντιςτάκμιςθσ 

αζργου ιςχφοσ κ.λπ. 

Ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν κα πρζπει να είναι ςυμβατόσ με τα διεκνι πρότυπα εκπομπϊν EMC για 

τθν παρακάτω κατθγορία: 
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 EN 55011 Class A1 και EN 61800-3 Category C2 - για 150 m κωρακιςμζνο καλϊδιο. 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Αν προςφερκοφν ξεχωριςτά RFI φίλτρα (όχι ενςωματωμζνα), κα πρζπει να 

προςκομιςκοφν τεχνικζσ εκκζςεισ που να δείχνουν αποτελζςματα δοκιμϊν με το ςυνδυαςμό 

εξωτερικοφ φίλτρου – ρυκμιςτι και να επιβεβαιϊνουν τθ ςυμβατότθτα με τθν παραπάνω 

κατθγορία. Θα πρζπει επίςθσ να αναφζρεται ρθτά και το μζγιςτο μικοσ του καλωδίου. Τα 

εξωτερικά φίλτρα κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα ςε μεταλλικό περίβλθμα, του ίδιου βακμοφ 

προςταςίασ με τον ρυκμιςτι και να βρίςκονται όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτουσ ακροδζκτεσ 

τροφοδοςίασ του ρυκμιςτι.  

Ρυρινεσ φερρίτθ (Ferrite cores) που τοποκετοφνται ςτα καλϊδια τθσ τροφοδοςίασ δεν 

κεωροφνται φίλτρα RFI .    

Για τθν διευκόλυνςθ τθσ υπθρεςίασ ςτθν χωροκζτθςθ τθσ εγκατάςταςισ τουσ, οι ρυκμιςτζσ 

ςτροφϊν κα πρζπει να επιτρζπουν τθν καλωδίωςθ κινθτιρων ςε απόςταςθ μζχρι 300 μζτρα.  

Επίςθσ ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν κα πρζπει να διακζτει τισ κατάλλθλεσ προςταςίεσ ζτςι ϊςτε να 

επιτρζπει τθ ςφνδεςθ ρελζ ςτθν ζξοδό του προσ τον κινθτιρα χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ βλάβθσ 

των τρανηίςτορ ιςχφοσ IGBT. 

Ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν κα πρζπει να διακζτει τισ παρακάτω λειτουργίεσ και δυνατότθτεσ 

προγραμματιςμοφ: 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα προγραμματιςμοφ 4 διαφορετικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ.           

 Να διακζτει τθν λειτουργία «Αυτόματθσ Ρροςαρμογισ Κινθτιρα/ AMA (Automatic Motor 

Adaptation)» που εξαςφαλίηει τθν αυτόματθ προςαρμογι του, ςτισ παραμζτρουσ του 

κινθτιρα (motor inductance, resistance), χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ λειτουργία του 

κινθτιρα,  ϊςτε να αποδίδεται ο μζγιςτοσ βακμόσ απόδοςθσ του κινθτιρα.        

 Να διακζτει τθν λειτουργία «Αυτόματθσ Βελτιςτοποίθςθσ Ενζργειασ» που ςυνεχϊσ 

προςαρμόηει τθν τάςθ εξόδου ςε μειωμζνο επίπεδο ϊςτε να αποδίδεται ο μζγιςτοσ 

βακμό απόδοςθσ του κινθτιρα ςε οποιοδιποτε μερικό φορτίο. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα θμιαυτόματα προγραμματιηόμενθσ λειτουργίασ αποφυγισ 

ςυχνοτιτων ςυντονιςμοφ.    

 Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ επανεκκίνθςθσ, ελζγχου και ςυγχρονιςμοφ με ζναν 

κινοφμενο κινθτιρα (Flying start), ζτςι ϊςτε να διατθρεί ςτακερι πίεςθ ςτθν περίπτωςθ 

ξαφνικισ βφκιςθσ τθσ τάςθσ.  

 Να διακζτει επίςθσ τισ παρακάτω δυνατότθτεσ ελζγχου του κινθτιρα (ειδικά ςτισ 

περιπτϊςεισ ςφντομθσ βφκιςθσ τάςθσ τθσ παροχισ) :  

 Ελεγχόμενο ςταμάτθμα με ράμπα κακόδου (ctrl ramp down) 

 Ελεφκερο ςταμάτθμα (coasting) 
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 Χριςθ τθσ επιςτρεφόμενθσ τάςθσ από τον κινθτιρα (ο οποίοσ μετατρζπεται ςε 

γεννιτρια) για τθν ςυνζχιςθ τθσ κίνθςισ του (kinetic back up).  

 Να ζχει ενςωματωμζνο το πρωτόκολλο επικοινωνίασ  MODBUS RTU χωρίσ να είναι 

αναγκαία θ προςκικθ οποιαςδιποτε πρόςκετου λογιςμικοφ ι κάρτασ.  

 Εφόςον απαιτθκεί μελλοντικά, να ζχει τθν δυνατότθτα (με τθν χριςθ επιπλζον κάρτασ) να 

ςυνδεκεί με δίκτυο Profibus DPV1, DeviceNet, PROFINET RT, Ethernet I/P, Modbus TCP.   

 Να διακζτει τζςςερεισ ενςωματωμζνουσ ελεγκτζσ PID αυτόματα ρυκμιηόμενουσ, 3 ηωνϊν, 

που κα επιτρζπουν τον ζλεγχο τθσ διεργαςίασ ςε κλειςτό βρόχο. Οι ελεγκτζσ κα 

λειτουργοφν ςε ςυνδυαςμό με τισ ρυκμίςεισ τθσ ράμπασ για να επιτρζπουν τθν ομαλι 

επιτάχυνςθ κατά τθ διάρκεια του ελζγχου. Θα περιλαμβάνει λειτουργία anti wind-up και 

κα προγραμματίηεται απευκείασ ςε μονάδεσ τθσ διεργαςίασ, π.χ. m3/h, bar, Pa, κ.λπ.  

 Οι ελεγκτζσ PID κα ζχουν τθ δυνατότθτα : 

 λειτουργίασ κανονικά ι αντίςτροφα, ανάλογα με τθ διεργαςία 

 να δζχονται ανάδραςθ από 2 αιςκθτιρια. Θα πρζπει να υπολογίηεται το Μζγιςτο, 

Ελάχιςτο, Άκροιςμα, Διαφορά και Μζςθ Τιμι των 2 ςθμάτων ανάδραςθσ. 

 να διακζτουν επιλογι Μεγίςτου – Ελαχίςτου 2 ηωνϊν, όπου κάκε ηϊνθ ζχει 

ξεχωριςτι επικυμθτι τιμι. 

 να υπολογίηουν τθν τετραγωνικι ρίηα του ςιματοσ ανάδραςθσ ζτςι ϊςτε να μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί μεταδότθσ πίεςθσ ςαν αιςκθτιριο μζτρθςθσ παροχισ. 

 να περιλαμβάνουν τθ λειτουργία SLEEP MODE που μπορεί αυτόματα να ςταματά 

τθν αντλία είτε όταν θ ταχφτθτά τθσ πζφτει κάτω από μια προκακοριςμζνθ τιμι 

είτε όταν θ ροι πζφτει κάτω από μια προκακοριςμζνθ τιμι, με ςκοπό τθν 

περαιτζρω προςταςία τθσ αντλίασ.   

 Να διακζτει τθν λειτουργία «Εντοπιςμόσ και αποφυγι τθσ Ξθρισ λειτουργίασ τθσ αντλίασ 

/Dry pump detection» με τθν οποία ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν πρζπει να ελζγχει τισ μετριςεισ 

ςυχνότθτασ/ ιςχφοσ και να ςταματάει τθν αντλία ςε περίπτωςθ ελάχιςτθσ κατανάλωςθσ 

ιςχφοσ που φανερϊνει ελάχιςτθ ι μθδενικι παροχι για τθν προςταςία τθσ από 

υπερκζρμανςθ.     

 Να διακζτει τθν λειτουργία «Διαδικαςία Ρλιρωςθσ αγωγϊν / Pipe Fill mode»  κατά τθν 

οποία ο αγωγόσ γεμίηει με τρόπο που επιτρζπει τθν ελεγχόμενθ πλιρωςθ και αποτρζπει 

από ςπαςίματα και υδραυλικά πλιγματα.   

 Να ζχει τθν δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τθσ αρχικισ ράμπασ ανόδου (initial ramp) για 

τθν γριγορθ επιτάχυνςθ των αντλιϊν ςτθν ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα και τθσ 
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τελικισ ράμπασ κακόδου (final ramp), για τθν επιπλζον προςταςία των κινθτιρων από 

φαινόμενα υπερκζρμανςθσ, υδραυλικοφ πλιγματοσ και επιςτροφισ νεροφ.           

 Να ζχει τθν δυνατότθτα ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ του τζλουσ τθσ καμπφλθσ των αντλιϊν 

ϊςτε να ανιχνεφει διαρροζσ και ςπαςίματα αγωγϊν και να προκαλεί ζναν ςυναγερμό ι να 

ςταματάει τθν αντλία.          

 Να ζχει τθν δυνατότθτα ελζγχου του χρόνου ανόδου και κακόδου τθσ βαλβίδασ ελζγχου 

ϊςτε να χαμθλϊνει τθν ταχφτθτα τθσ αντλίασ όταν θ βαλβίδα είναι ζτοιμθ να κλείςει, για 

τθν αποφυγι υδραυλικοφ πλιγματοσ.    

 Να διακζτει τθν λειτουργία «Αντιςτάκμιςθ ροισ-παροχισ / Flow compensation» ϊςτε ςτισ 

περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ του αιςκθτθρίου πίεςθσ κοντά ςτθν αντλία, ο ρυκμιςτισ 

ςτροφϊν να μπορεί υπολογίηοντασ τθν καμπφλθ του ςυςτιματοσ από τα ςιματα 

αναφοράσ του αιςκθτθρίου να διαμορφϊνει το ςιμα τθσ πίεςθσ προκειμζνου να 

διατθρείται θ καμπφλθ του ςυςτιματοσ.   

 Να διακζτει ενςωματωμζνο Ζξυπνο Λογικό Ελεγκτι «Smart Logic Controller» με μετρθτζσ, 

χρονιςτζσ, ςυγκριτζσ και λογικζσ εντολζσ, κακιςτϊντασ τον ρυκμιςτι ςτροφϊν ζνα 

αυτόματο ανεξάρτθτο ςφςτθμα.         

 Να διακζτει τθν λειτουργία «Κυκλικι εναλλαγι και διαδοχι βακμίδων / Cascade Control» 

όπου κα μπορεί να κάνει κυκλικι εναλλαγι 2 ζωσ 3 κινθτιρων αντλιϊν ςτθν βαςικι του 

ζκδοςθ με τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ελζγχου του αρικμοφ των κινθτιρων αντλιϊν ςε 9 

με τθν προςκικθ ειδικισ κάρτα επιλογισ. Ο ενςωματωμζνοσ ελεγκτισ πρζπει να 

λειτουργεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε,  το ςφνολο των αντλιϊν να ζχουν τισ ίδιεσ ϊρεσ 

λειτουργίασ εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν ελάχιςτθ καταπόνθςθ των αντλιϊν.        

 Να διακζτει ρολόι πραγματικοφ χρόνου.       

 Να ζχει τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ (trending) των μεταβλθτϊν 

Ιςχφσ, εφματοσ, Συχνότθτασ εξόδου και Ταχφτθτασ κινθτιρα, για ζνα προκακοριςμζνο 

διάςτθμα επιλογισ του χειριςτι και να καταγράφει πόςο ςυχνά τα ςτοιχεία είναι εντόσ 

των ορίων που ζχει κζςει ο χειριςτισ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να γίνει ζνασ γριγοροσ ζλεγχοσ 

για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ, χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ 

εξωτερικϊν καταγραφικϊν.   

 Να διακζτει μετρθτι απόςβεςθσ τθσ επζνδυςθσ «Payback counter», ζτςι ϊςτε να μπορεί 

να μετρθκεί θ πραγματικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ και άρα κόςτουσ τθσ εφαρμογισ.    

 Να διακζτει τθν λειτουργία “deragging”, δθλαδι να μπορεί να απελευκερϊςει τθν αντλία 

από ςτερεά και να αποτρζπει από φραγμζνεσ φτερωτζσ.  

 Να διακζτει τθν λειτουργία “Pre/Post Lube”, δθλαδι να μπορεί να ενεργοποιεί κάποια 

ςυςκευι ι να δίνει μία ζνδειξθ ότι απαιτείται ςυντιρθςθ (λίπανςθ) των μθχανικϊν μερϊν 

τθσ αντλίασ ι του αεριςτιρα για τθν προςταςία του από βλάβθ και καταπόνθςθ.      
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Ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν πρζπει να διακζτει αποςπϊμενο χειριςτιριο τεςςάρων γραμμϊν, Ι65 με 

γραφικι οκόνθ και μενοφ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, που ζχει τθν δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 

απεικόνιςθσ 5 διαφορετικϊν μετριςεων κακϊσ και γραφικϊν παραςτάςεων όλων των 

λειτουργικϊν μεγεκϊν (ρεφματοσ, ςυχνότθτασ, ιςχφοσ, ςτροφϊν) και το οποίο κα παρζχει επίςθσ 

αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ του ρυκμιςτι και του κινθτιρα.           

Το αποςπϊμενο χειριςτιριο, με τθν γραφικι οκόνθ του, κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα των 

ακολοφκων χαρακτθριςτικϊν και ενδείξεων: 

 Επικυμθτι τιμι % του ςιματοσ ελζγχου 

 Συχνότθτα ςε Hz 

 Ζνδειξθ ςιματοσ ανάδραςθσ 

 εφμα , Amp 

 οπι % 

 Ιςχφσ kW 

 Eνζργεια kWh 

 Τάςθ εξόδου V 

 Τάςθ ενδιάμεςου κυκλϊματοσ VDC 

 Θερμικό κινθτιρα % 

 Θερμικό ρυκμιςτι % 

 Κατάςταςθ ειςόδων 

 Φορά περιςτροφισ 

 Τιμι ανάδραςθσ Ελεγκτι PID 

 Κατάςταςθ ψθφιακϊν ειςόδων 

 Χρόνο λειτουργίασ 

 Χρόνο υπό τάςθ 

 Μετρθτι ςφαλμάτων 

 Ιςτορικό ςφαλμάτων 
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Το χειριςτιριο κα περιλαμβάνει μνιμθ ςτθν οποία κα αποκθκεφονται οι παράμετροι του 

ρυκμιςτι και κα μπορεί να φορτϊνει και ξεφορτϊνει παραμζτρουσ ςε άλλουσ ρυκμιςτζσ. Θα 

πρζπει επίςθσ να διακζτει πλικτρα ΧΕΙΟΚΙΝΘΤΟ / ΕΚΤΟΣ/ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 

τοπικόσ χειροκίνθτοσ ζλεγχοσ κακϊσ και ο αυτόματοσ απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ από το BMS.           

Τα πλικτρα του χειριςτθρίου κα πρζπει να φωτίηονται κακϊσ επίςθσ και κα πρζπει να υπάρχουν 

6 ενδείξεισ LED, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εφκολθ αναγνϊριςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ του 

ρυκμιςτι ςτροφϊν.      

Επίςθσ το χειριςτιριο κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

 Γριγορο Μενοφ με τισ πλζον βαςικζσ ρυκμίςεισ           

 Δθμιουργία Ρροςωπικοφ μενοφ όπου μποροφν να καταχωρθκοφν οι παράμετροι 

προγραμματιςμοφ που επικυμεί ο χριςτθσ.           

 Ενεργοποίθςθ κωδικοφ (password) με επιλογζσ :           

 Ρλιρθσ πρόςβαςθσ ςτισ παραμζτρουσ 

 Μόνο ανάγνωςθσ των παραμζτρων 

 Κακόλου πρόςβαςθ ςτισ παραμζτρουσ 

 Δυνατότθτα ενθμζρωςθσ για τισ 10 τελευταίεσ αλλαγζσ που ζγιναν ςτον προγραμματιςμό 

των παραμζτρων κακϊσ επίςθσ και για όλεσ τισ αλλαγζσ που ζγιναν ςτισ τιμζσ των 

παραμζτρων από τισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ.    

 καταχϊρθςθ των 10 πιο πρόςφατων ςφαλμάτων κακϊσ και τιμϊν των βαςικϊν μεγεκϊν 

(ρεφμα, τάςθ, ςυχνότθτα) τθν ςτιγμι του κάκε ςφάλματοσ. Επίςθσ θ οκόνθ κα πρζπει να 

απεικονίηει με κείμενο κατά προτίμθςθ ςτα Ελλθνικά όλα τα ςφάλματα. Τα παρακάτω 

είναι τα ελάχιςτα που μπορεί να απεικονίςει : 

 Σφάλμα υκμιςτι 

 Υπζρταςθ / Υπόταςθ 

 Υπζρ-ρευμα 

 Σφάλμα Γείωςθσ 

 Υπερκζρμανςθ 

 Υπερφόρτιςθ 

 Σφάλμα κινθτιρα 
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Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ κα πρζπει να αναφζρει αν τα ςφάλματα απεικονίηονται με κείμενο 

ςε άλλθ γλϊςςα εκτόσ των Ελλθνικϊν, ι μζςω ενόσ αρικμθτικοφ κωδικοφ. 

 Επίςθσ να περιλαμβάνει τουσ παρακάτω ακροιςτζσ (totalisers) :           

 Ωρομετρθτισ 

 Μετρθτισ κιλοβατωρϊν 

Ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν κα πρζπει να διακζτει με τθν βαςικι του ζκδοςθ ι με ενςωματωμζνθ 

επιπλζον κάρτα: 

 9 προγραμματιηόμενεσ ψθφιακζσ ειςόδουσ (NPN ι PNP) με δυνατότθτα 2 από αυτζσ να 

μετατρζπονται ςε ψθφιακζσ εξόδουσ, με ταχφτθτα ςάρωςθσ μικρότερθ/ ίςθ  από 2msec.  

  1 ψθφιακι είςοδο SAFE TORQUE OFF (STO). Θ δυνατότθτα αςφαλοφσ λειτουργίασ STO 

(Safe Torque Off) κα πρζπει να πιςτοποιείται με βάςθ τα πρότυπα ISO 13849-1 Cat3, PL d 

και SIL 2, ςφμφωνα με το IEC 61508/IEC 62061.        

 4 προγραμματιηόμενεσ αναλογικζσ ειςόδουσ (0-10 V DC, 2-10 V DC, 1-5 V DC και 0/4-20 

mA, και τα αντίςτοιχα ανάςτροφά τουσ) με διακριτικότθτα 10bit τουλάχιςτον. 

  Είςοδο για PTC κερμίςτορ, που κα χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ που ο κινθτιρασ, του 

οποίου ελζγχονται οι ςτροφζσ, διακζτει κερμίςτορ προςταςίασ και κα ςταματά τον 

κινθτιρα όταν θ αντίςταςθ του PTC κερμίςτορ αυξάνεται πάνω από τθν τιμι που 

αντιςτοιχεί ςε αςφαλι λειτουργία του κινθτιρα. Σε περίπτωςθ ςφάλματοσ, ο ρυκμιςτισ 

κα πρζπει να εμφανίηει ςτθν οκόνθ μθνυμάτων το ςχετικό μινυμα. 

 2 προγραμματιηόμενεσ αναλογικζσ εξόδουσ για εποπτικό ζλεγχο. Ρρζπει να υπάρχει 

δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ 0-20 mA και 4-20 mA. Οι  προγραμματιηόμενεσ ζξοδοι κα 

αναμεταδίδουν τουλάχιςτον τθν τιμι των ςτροφϊν, του ρεφματοσ και τθσ ροπισ.           

 2 προγραμματιηόμενα ρελζ για παρακολοφκθςθ του ρυκμιςτι από απόςταςθ. . 

Κατ’ελάχιςτο κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ ςτισ καταςτάςεισ : 

ready ( ρυκμιςτισ ςε ετοιμότθτα),  Run (λειτουργία), alarm (ςφάλμα ρυκμιςτι). Οι επαφζσ 

κα πρζπει να ζχουν δυνατότθτα για φορτίο 2A, ςτα 240 V AC.  

 2 επιπλζον προγραμματιηόμενεσ ψθφιακζσ εξόδουσ NPN / PNP push pull.        

Πλεσ οι παραπάνω αναφερόμενεσ είςοδοι – ζξοδοι κα πρζπει να καταλιγουν ςε αποςπϊμενθ 

κλεμοςειρά με ελατιρια για τθν εφκολθ ςφνδεςι τουσ.           

Πλεσ οι αναλογικζσ και ψθφιακζσ είςοδοι/ζξοδοι κα πρζπει να είναι γαλβανικά απομονωμζνεσ 

μεταξφ τουσ και από τθν τροφοδοςία και κα πρζπει να αντζχουν μια τάςθ ελζγχου 2.15 KV DC για 

1 sec. Για λόγουσ αςφαλείασ, κα γίνουν αποδεκτοί μόνο ρυκμιςτζσ που ζχουν ενςωματωμζνθ 

γαλβανικι απομόνωςθ. 
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 Το εςωτερικό τροφοδοτικό για τθν τροφοδότθςθ των ψθφιακϊν ειςόδων κα πρζπει να 

ζχει γαλβανικι απομόνωςθ από τθν τάςθ τροφοδοςίασ του ρυκμιςτι.      

Ο ρυκμιςτισ κα πρζπει να διακζτει 2 κφρεσ επικοινωνίασ : 

 Μία κφρα USB για προγραμματιςμό τθσ ςυςκευισ χωρίσ χριςθ εξωτερικοφ μετατροπζα 

 Μία ςειριακι κφρα RS485 για update λογιςμικοφ ι προγραμματιςμό τθσ ςυςκευισ ι 

επικοινωνία μζςω ενςωματωμζνου πρωτοκόλλου Modbus RTU με ςυςτιματα τθλεμετρίασ 

/ τθλε-ελζγχου. 

και να παραδίδεται με το κατάλλθλο λογιςμικό προγραμματιςμοφ ςε περιβάλλον Windows και 

καλϊδιο επικοινωνίασ  για παρακολοφκθςθ όλων των ςθμάτων λειτουργίασ και ελζγχου. Το 

λογιςμικό κα επιτρζπει τθν αλλαγι παραμζτρων των ρυκμιςτϊν με μεταφορά δεδομζνων από 

τον υπολογιςτι και αντίςτροφα. Το πρόγραμμα και τα ςτοιχεία των ρυκμιςτϊν κα μποροφν να 

αποκθκεφονται ςε θλεκτρονικι μορφι. 

Σε περίπτωςθ όπου ο ρυκμιςτισ δεν διακζτει κφρα USB, κα πρζπει να προςφερκοφν πζντε 

μετατροπείσ RS485 ςε USB για το προςωπικό που κα είναι αρμόδιο για τθν ςυντιρθςθ των 

εγκατεςτθμζνων ρυκμιςτϊν. 

Ο ρυκμιςτισ κα πρζπει να περιλαμβάνει θλεκτρονικι κερμικι προςταςία υπερφόρτιςθσ όπου ο 

χρόνοσ ενεργοποίθςθσ τθσ προςταςίασ εξαρτάται από τθ ςυχνότθτα λειτουργίασ του κινθτιρα, το 

ρεφμα του κινθτιρα, τον  χρόνο λειτουργίασ και το ονομαςτικό ρεφμα του κινθτιρα. Θ ςυςκευι 

κα τροποποιεί αυτόματα τον χρόνο ενεργοποίθςθσ του ςφάλματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 

λειτουργία ςε χαμθλζσ ταχφτθτεσ. Σε περίπτωςθ ςφάλματοσ ο ρυκμιςτισ κα πρζπει να εμφανίηει 

ςτθν οκόνθ μθνυμάτων το ςχετικό μινυμα.          

Ο ρυκμιςτισ κα διακόπτει με αςφάλεια τθ λειτουργία του κάτω από τισ παρακάτω ςυνκικεσ, κα 

ενεργοποιεί το ρελζ ςφάλματοσ και κα απεικονίηει με κείμενο το αντίςτοιχο ςφάλμα: 

  Υπζρταςθ   

  Υπερκζρμανςθ 

  Υπόταςθ    

  Υπερφόρτιςθ 

  Υπζρ-ρεφμα    

  Σφάλμα κινθτιρα 

  Σφάλμα Γείωςθσ   

  Σφάλμα ρυκμιςτι 
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Ο ρυκμιςτισ δεν πρζπει να καταςτρζφεται από βραχυκφκλωμα ι ςφάλμα γείωςθσ, οφτε από 

ανοιγοκλείςιμο ρελζ ςτθν ζξοδό του.           

Ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν κα παρζχει τθ δυνατότθτα αυτόματου και χειροκίνθτου reset (επαναφορά 

από ςφάλμα). Το αυτόματο reset  κα λειτουργεί μόνο ςε υπζρ-ρεφμα, υπζρταςθ ι υπόταςθ. Στο 

αυτόματο reset κα υπάρχει προγραμματιηόμενθ επιλογι μζχρι 10 προςπακειϊν reset ανά 

ςφάλμα πριν ο ρυκμιςτισ ςταματιςει τθ λειτουργία και δϊςει τθ δυνατότθτα μόνο για 

χειροκίνθτο reset. Ο χρόνοσ επανεκκίνθςθσ μετά από ςφάλμα ςτθν αυτόματθ λειτουργία κα 

πρζπει να είναι ρυκμιηόμενοσ. Για λόγουσ αςφαλείασ ο ρυκμιςτισ κα πρζπει να διακζτει 

λειτουργία κλειδϊματοσ του reset ςε περίπτωςθ που ο ρυκμιςτισ παρουςιάηει ςθμαντικό 

πρόβλθμα.       

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Οδθγίεσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (απαιτοφμενεσ 

διατομζσ καλωδίων, αςφάλειεσ ειςόδου, κλπ.,) 

 Ριςτοποιθτικό CE ( Low voltage directive, EMC directive) και πιςτοποιιςεισ ςυμμόρφωςθσ 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω προδιαγραφόμενα πρότυπα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Βεβαίωςθ MTBF (average, 60% CL) μεγαλφτερο από 180.000 ϊρεσ του προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.12. Διατάξεισ παρακολοφκθςθσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν ι/ και χλωρίωςθσ  

Με ςκοπό τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ, τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου 

νεροφ και τθν απολφμανςθ, κα εγκαταςτακοφν ςτουσ προβλεπόμενουσ από τθ μελζτθ τοπικοφσ 

ςτακμοφσ διατάξεισ παρακολοφκθςθσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα ο τφποσ του 

εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακεί είναι: 

 Διατάξεισ μζτρθςθσ φυςικοχθμικϊν παραμζτρων και αυτόματθσ χλωρίωςθσ ςε δεξαμενζσ 

του δικτφου και  

 Θλεκτρονικι διάταξθ In-line παρακολοφκθςθσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν με τθλεμετρικό 

καταγραφικό, μπαταρία και επικοινωνιακό εξοπλιςμό 
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Οι αναλυτικζσ τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια: 

3.12.1. Διατάξεισ μζτρθςθσ φυςικοχθμικϊν παραμζτρων και αυτόματθσ χλωρίωςθσ  

Ψθφιακόσ ελεγκτισ και οκόνθ απεικόνιςθσ των μετριςεων 

Ο ψθφιακόσ ελεγκτισ που είναι ο εγκζφαλοσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι 

κατάλλθλοσ, για τθν ςυλλογι, απεικόνιςθ και αποκικευςθ των μετριςεων. Ο ψθφιακόσ ελεγκτισ 

κα πρζπει να δζχεται όλα τα ςιματα από τα αιςκθτιρια  και να ςυνδζεται με τον 

προγραμματιηόμενο λογικό ελεγκτι του κάκε ςτακμοφ μζςω αναλογικισ κφρασ για τον 

απομακρυςμζνο τθλεζλεγχο και τθλεχειριςμό του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ.  Ο ψθφιακόσ ελεγκτισ 

κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Να είναι κατάλλθλοσ να δεχκεί δεδομζνα από τουλάχιςτον δφο αιςκθτιρια μζτρθςθσ, 

ανάλογα με τθν διαμόρφωςθ, του ιδίου είδουσ ι και διαφορετικϊν παραμζτρων.  

 Να ζχει τθν δυνατότθτα ςυνεργαςίασ και με άλλεσ όμοιεσ μονάδεσ για τθν δθμιουργία 

δικτφων μετριςεων. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα να δεχκεί δφο ι περιςςότερεσ αναλογικζσ/ψθφιακζσ ειςόδουσ για 

τθν τοποκζτθςθ μελλοντικά και άλλων υπαρχόντων αιςκθτθρίων ι ςυςτθμάτων μζτρθςθσ, 

του ίδιου ι και άλλων καταςκευαςτϊν. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα για τζςςερισ επαφζσ (relays) άνευ δυναμικοφ, με δυνατότθτα 

προγραμματιςμοφ τουσ για χριςθ ωσ alarm ι δυνατότθτα επζκταςθσ και με άλλεσ επαφζσ 

ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του χειριςτι. 

 Να διακζτει δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω Profibus Dp και Modbus RS232/485 για τθ 

ςφνδεςι του με το PLC 

 Να διακζτει προςταςία τουλάχιςτον IP66 (ΝΕΜΑ4Χ) 

 Να διακζτει εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -200C - +600C 

 Τροφοδοςία/Ιςχφσ: 100 - 240V AC, 50/60Hz   

Κάκε ψθφιακόσ ελεγκτισ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να απεικονίηει τισ μετροφμενεσ τιμζσ 

ςε οκόνθ ενδείξεων. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των οκονϊν κα πρζπει να είναι τα ακόλουκα: 

 Να λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με τθ μονάδα τοποκζτθςθσ αιςκθτθρίων ςτθν οποία ζχει 

προςαρτθκεί, εμφανίηοντασ τισ μετριςεισ του ςυγκεκριμζνου ςθμείου ςε μια οκόνθ 

γραφικϊν τφπου LCD οπίςκιου LED φωτιςμοφ. 

 Να ζχει ανάλυςθ τουλάχιςτον 240Χ160pixels 

 Να διακζτει προςταςία τουλάχιςτον κατά IP66 
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 Να διακζτει πλικτρα χειριςμοφ και να είναι εφκολθ ςτθ χριςθ 

 Να μπορεί να αναγράφει θμερομθνία, ϊρα και τθ μετροφμενθ τιμι ςτθν ίδια οκόνθ 

απεικόνιςθσ  

 Να διακζτει καταγραφικό και να ζχει τθ δυνατότθτα εξαγωγισ των δεδομζνων 

καταγραφισ ςε κάρτα μνιμθσ τφπου SD ςε επεξεργάςιμθ μορφι (τφπου Csv ι Xml) 

 Να διακζτει εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -200C - +600C 

 Τροφοδοςία: από τθν μονάδα τοποκζτθςθσ αιςκθτθρίων  

Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ Τπολειμματικοφ Χλωρίου,  ΡΗ και κερμοκραςίασ 

Το αιςκθτιριο μζτρθςθσ ελευκζρου χλωρίου που κα ςυνδζεται με τον αναλυτι κα πρζπει να 

διακζτει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Mζκοδοσ μζτρθςθσ: Αμπερομετρικι. 

 Εφροσ μζτρθςθσ ελεφκερου χλωρίου: 0 – 20ppm 

 Ελάχιςτο όριο ανίχνευςθσ ελεφκερου χλωρίου: 5ppb ι 0,005mg/l HOCl. 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ: 2% ι ± 10ppb ΘΟCl. 

 Χρόνοσ Απόκριςθσ (Τ90): < 90sec 

 Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: 5οC ζωσ +450C 

 Αυτόματθ αντιςτάκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ.  

 Να διακζτει θλεκτρόδιο pH/ κερμοκραςίασ για τθν αυτόματθ αντιςτάκμιςθ του pH του 

δείγματοσ και τον υπολογιςμό του χλωρίου εκτόσ των ορίων τθσ καμπφλθσ του 

υποχλωριϊδουσ  

 οι λειτουργίασ: 10- 15l/h. 

 Εφροσ πίεςθσ λειτουργίασ: 0,1 – 2bar. 

 Εφροσ κερμοκραςίασ δείγματοσ: 20 – 450C. 

 Εφροσ pH δείγματοσ: 4 – 8  

 Δυνατότθτα προςκικθσ αυτόματθσ μονάδασ οξίνιςθσ για τθν ρφκμιςθ του pH του 

δείγματοσ, όταν αυτό είναι μεγαλφτερο από 8. 

 Ραρεμποδίςεισ: Να μθν προκφπτει παρεμπόδιςθ από χλωραμίνεσ. 
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 Να ςυνοδεφεται από ειδικι κυψελίδα μζτρθςθσ, με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ παροχισ 

του δείγματοσ ςτο αιςκθτιριο. 

 To αιςκθτιριο κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ψθφιακό καλϊδιο για τθ ςφνδεςθ με τον 

ψθφιακό ελεγκτι. 

 Ρρζπει να είναι ζτοιμο να ςυνδεκεί με τον ψθφιακό ελεγκτι, με τον οποίο κα γίνεται θ 

διαχείριςθ των μετριςεων, θ δε εγκατάςταςθ του να είναι εφκολθ και γριγορθ με 

τεχνολογία plug’n’play. 

Δοςομετρικι αντλία  

Οι δοςομετρικζσ αντλίεσ που κα τοποκετθκοφν κα ζχουν τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:  

 Τφποσ: διαφραγματικι μονοφαςικι αντλία με μθχανικι κίνθςθ διαφράγματοσ και 

λειτουργία αναλογικοφ ςιματοσ 

 Χειροκίνθτθ και αυτόματθ ρφκμιςθ παροχισ, μζςω μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ 

εμβολιςμοφ  

 φκμιςθ παλμοφ 0-100% 

 Σιμα ειςόδου: τφπου παλμοφ για τθ μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ εμβολιςμοφ και εκκίνθςθ – 

παφςθ από απόςταςθ 

 Σιματα εξόδου: βλάβθ αντλίασ, επαφι εμβολιςμοφ και χαμθλι ςτάκμθ χθμικοφ 

 Μζγιςτθ παροχι: 2 lt/h 

 Ακρίβεια δοςομζτρθςθσ: τουλάχιςτον 1,0% 

 Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ: 10 Atm 

 Ρροςταςία: IP65/F 

 Υλικό κεφαλισ, βαλβίδων και ςτομίων ςφνδεςθσ: PVC 

 Ενςωματωμζνοσ μικροεπεξεργαςτισ, ψθφιακό χειριςτιριο και οκόνθ LCD 

H ανωτζρω αντλία κα ςυνοδεφεται από κατάλλθλθ βαλβίδα τεχνθτισ αντίκλιψθσ που κα 

τοποκετείται ςτον κατακλιπτικό ςωλινα, καλϊδιο αυτοματιςμοφ μικουσ τουλάχιςτον 2 m με 

δυνατότθτα επζκταςθσ, ςωλινα αναρρόφθςθσ με διακόπτθ ςτάκμθσ και αντεπίςτροφθ βαλβίδα 

που κα φζρει φίλτρο αναρρόφθςθσ και τζλοσ κζςθ ζγχυςθσ ειδικι για διάλυμα υποχλωριϊδουσ 

νατρίου.  Θ δοςομετρικι αντλία κα παρζχεται ςυνοδευμζνθ από δοχείο πολυαικυλενίου 

χωρθτικότθτασ 200lt με φλοτζρ χαμθλισ ςτάκμθσ. 

Στθν περίπτωςθ των δοςομετρικϊν αντλιϊν αυτόματθσ χλωρίωςθσ γεωτριςεων, αυτζσ κα 

ςυνοδεφονται από όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν εφρυκμθ λειτουργία.  
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τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

3.12.2. Διατάξεισ In-line παρακολοφκθςθσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν με τθλεμετρικό 

καταγραφικό, μπαταρία και επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

Θ διάταξθ χρθςιμοποιείται για τθν μζτρθςθ και καταγραφι των τιμϊν που αφοροφν ςτα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά του νεροφ και πιο ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ, τθσ 

αγωγιμότθτασ, τθσ πίεςθσ και τθσ κερμοκραςίασ. 

Οι διατάξεισ εξαιτίασ ότι προορίηονται για εγκατάςταςθ ςτο εςωτερικό δίκτυο κα πρζπει να είναι 

βυκιηόμενου ςτελζχουσ και όχι διατάξεισ που περιλαμβάνουν αναλυτζσ οι οποίοι λειτουργοφν με 

δειγματολθψία νεροφ. Θ εγκατάςταςι τουσ κα πρζπει να επιτυγχάνεται με ςφςφιξθ επί 

ςφαιρικοφ κρουνοφ και κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα μόνιμθσ ι περιςταςιακισ 

τοποκζτθςθσ.  

Θ διάταξθ κα πρζπει να είναι φορθτι, ενεργειακά αυτόνομθ και θ επικοινωνία για τθν μετάδοςθ 

των δεδομζνων δεν κα πρζπει να απαιτεί καλωδιακζσ υποδομζσ. 

Θ διάταξθ κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνθ να εγκακίςταται ςε αγωγό με τθ βοικεια ςφαιρικοφ 

κρουνοφ ϊςτε τα αιςκθτιρια να ζρχονται ςε επαφι με τθ διερχόμενθ παροχι. Θ διάταξθ κα 

πρζπει να μπορεί να λειτουργεί ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ, αλλά και υπόγειεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

Ο βακμόσ προςταςίασ όλθσ τθσ διάταξθσ, κακϊσ και των ςυνδζςεων τθσ κα πρζπει απαραίτθτα 

να είναι Ι68. 

Θ διάταξθ κα πρζπει να εγκαταςτακεί ςε ςθμείο τθσ περιφζρειασ του αγωγοφ, μζςω ςφςφιξθσ 

επί ςπειρϊματοσ ςφαιρικοφ κρουνοφ διαμζτρου τουλάχιςτον 1 1/2". Κατά τθν εγκατάςταςθ δεν 

κα πρζπει να απαιτείται θ χριςθ ειδικϊν εργαλείων για τθν ςφςφιξθ τθσ διάταξθσ επί του 

ςφαιρικοφ κρουνοφ. 

Οι αγωγοί που κα μπορεί να τοποκετθκεί θ διάταξθ πρζπει να είναι διαμζτρου από DN80. 

Ρρζπει να παρζχεται δυνατότθτα μζςω ειδικϊν εργαλείων παρεχόμενων από τον 

προμθκευτι/καταςκευαςτι τοποκζτθςθσ του βυκιηόμενου ςτελζχουσ τθσ διάταξθσ υπό πίεςθ, 

κατά τθ διάρκεια χριςθσ δθλαδι του αγωγοφ, χωρίσ να απαιτείται διακοπι τθσ τροφοδοςίασ. 
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Θ διάταξθ κα πρζπει να πραγματοποιεί τισ μετριςεισ υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ, τθσ 

αγωγιμότθτασ, τθσ πίεςθσ και τθσ κερμοκραςίασ μζςω αιςκθτθρίων τα οποία κα πρζπει να 

βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ τθσ διάταξθσ ζτςι ϊςτε να ζρχονται ςε επαφι με το νερό. Πλθ θ 

απαιτοφμενθ ενζργεια για τθν λειτουργία των αιςκθτθρίων, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται με 

εςωτερικι μπαταρία θ οποία ςυνδζεται εςωτερικά ι εξωτερικά με τθν διάταξθ και θ οποία 

διακζτει βακμό προςταςίασ Ι68 (ςτθν περίπτωςθ εξωτερικισ μπαταρίασ). Το κυρίωσ ςτζλεχοσ 

τθσ διάταξθσ είναι καταςκευαςμζνο από μθ οξειδοφμενο υλικό κατάλλθλο για πόςιμο νερό. Το 

τμιμα τθσ διάταξθσ που ζρχεται ςε επαφι με το νερό κα πρζπει να είναι κατάλλθλο και 

πιςτοποιθμζνο για χριςθ ςε Δίκτυο πόςιμου νεροφ από αναγνωριςμζνο οργανιςμό τθσ Ελλάδοσ 

ι του Εξωτερικοφ. 

Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ το απαιτοφν θ διαδικαςία απεγκατάςταςθσ τθσ διάταξθσ και 

εγκατάςταςθσ τθσ ςε κάποια άλλθ κζςθ κα πραγματοποιείται εφκολα χωρίσ πολφπλοκεσ 

διαδικαςίεσ. Ο κάκε προμθκευτισ κα περιγράψει αναλυτικά ςτθν προςφορά του, τθν διαδικαςία 

εγκατάςταςθσ και απεγκατάςταςθσ (εφόςον αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί), κακϊσ και τα 

αναλϊςιμα που μπορεί να απαιτθκοφν για τθν εργαςία αυτι.  

Τα αιςκθτιρια τα οποία ζρχονται ςε απευκείασ επαφι με το νερό κα πρζπει να λειτουργοφν 

βάςθ τθσ θλεκτροχθμικισ μεκόδου και όχι με τθ χριςθ χθμικϊν καταλυτϊν ι τθν απόρριψθ 

νεροφ εκτόσ του αγωγοφ. Το εφροσ των μετριςεων των αιςκθτθρίων μζτρθςθσ υπολειμματικοφ 

χλωρίου κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0 - 2mg/lit με ακρίβεια κατ’ ελάχιςτον 0,05mg/lt. Το 

εφροσ των μετριςεων των αιςκθτθρίων μζτρθςθσ αγωγιμότθτασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 

50– 800μScm. To εφροσ τθσ κερμοκραςίασ κα πρζπει να είναι 0 – 35oC. Θ φπαρξθ 2ου 

αιςκθτθρίου παράλλθλων μετριςεων για οποιοδιποτε ποιοτικό χαρακτθριςτικό, προκειμζνου να 

προςδοκεί περιςςότερθ επαναλθψιμότθτα και αξιοπιςτία ςτισ μετριςεισ, κα αξιολογθκεί κετικά. 

Θ αναγκαιότθτα ςυντιρθςθσ των αιςκθτθρίων τθσ διάταξθσ κα πρζπει να είναι κατά μζγιςτο 1 

φορά ανά χρόνο. Σαν ςυντιρθςθ λογίηεται ο κακαριςμόσ ι θ αντικατάςταςθ των αιςκθτθρίων 

μζτρθςθσ υπολειμματικοφ χλωρίου, αγωγιμότθτασ κλπ.  

Το όργανο κα πρζπει να είναι βακμονομθμζνο από τον καταςκευαςτι και δεν κα χρειάηεται 

επιτόπου βακμονόμθςθ κατά τθν εγκατάςταςθ ι ςφνδεςθ τουλάχιςτον για τον πρϊτο χρόνο 

λειτουργίασ του. Απαιτοφμενθ διαδικαςία βακμονόμθςθσ ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα κα 

αξιολογείται αρνθτικά. Ο προμθκευτισ οφείλει να προςκομίςει ςχετικά πιςτοποιθτικά 

αναγνωριςμζνων οίκων του εξωτερικοφ ι εςωτερικοφ που να αποδεικνφουν τθν 

ακρίβεια/πρότερθ βακμονόμθςθ του οργάνου. 

Καταγραφι/ Μετάδοςθ Μετροφμενων τιμϊν 

Οι τιμζσ που κα προκφπτουν από τα αιςκθτιρια κα πρζπει να καταγράφονται για χρονικό 

διάςτθμα το οποίο κα πρζπει να είναι παραμετροποιιςιμο από τον χειριςτι ανάλογα με τθ κζςθ 

εγκατάςταςθσ και τισ αναγκαιότθτεσ τθσ κάκε κζςθσ. Ελάχιςτοσ χρόνοσ αποςτολισ δεδομζνων 

ανά 15λζπτο. 
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Ο προγραμματιςμόσ για τθν αποςτολι ι λιψθ των ςτοιχείων τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να γίνεται 

με απλό τρόπο χωρίσ τθν αναγκαιότθτα χριςθσ πολφπλοκου λογιςμικοφ. Ο χειριςτισ κα πρζπει 

κατϋ ελάχιςτον να μπορεί να προγραμματίςει το βιμα καταγραφισ τθσ διάταξθσ, να ορίςει το 

κζντρο αποςτολισ των καταγεγραμμζνων δεδομζνων και τθν ςυχνότθτα αποςτολισ των 

αναφορϊν. 

Τα δεδομζνα κα πρζπει να μεταδίδονται για διάςτθμα οριηόμενο από τον χειριςτι ςε υπολογιςτι 

μζςω του δικτφου μετάδοςθσ δεδομζνων GSM ι GPRS. Θ τθλεμετάδοςθ των δεδομζνων κα 

πρζπει να γίνεται ενεργειακά αυτόνομα από τθν μπαταρία που διακζτει θ διάταξθ. Ο χρόνοσ 

αυτονομίασ τθσ μπαταρίασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ ςε κανονικζσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ όπωσ αυτζσ κα ορίηονται από τον καταςκευαςτι. Θ τθλεμετάδοςθ κα 

πρζπει να γίνεται ανεξάρτθτα από καλωδιακζσ υποδομζσ χρθςιμοποιϊντασ το δίκτυο κινθτισ 

τθλεφωνίασ GSM SMS ι GPRS. Θ ςυςκευι κα πρζπει να παρζχει τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ 

μζςω Θ/Υ μζςω ςειριακισ κφρασ.  

Ο προμθκευτισ κα εξαςφαλίςει τθ ςυμβατότθτα τθσ τθλεμετάδοςθσ για οποιαδιποτε από τισ 

εφαρμοηόμενεσ ςιμερα από τισ τεχνολογίεσ GSM/ GPRS ςτθν Ελλάδα. Είναι υποχρεωμζνοσ να 

πραγματοποιιςει αναλυτικό ζλεγχο ςιματοσ GSM/GPRS για κάκε πάροχο κινθτισ τθλεφωνίασ 

προκειμζνου ζπειτα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία να επιλεχκεί θ βζλτιςτθ λφςθ για κάκε κζςθ 

εγκατάςταςθσ. Θ διάταξθ κα ζχει δυνατότθτα να δεχκεί κάρτα SIM από οποιοδιποτε πάροχο 

υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν Ελλάδα. 

Θ μετάδοςθ κα γίνεται με τθν λογικι τθσ αποςτολισ χρονοςειράσ τιμϊν με SMS (short message 

system) ςτθν περίπτωςθ επικοινωνίασ μζςω τεχνολογίασ GSM ι μζςω μθνυμάτων GPRS.  

Θ μετάδοςθ των δεδομζνων κα γίνεται ςε χρόνο οριηόμενο από τον χειριςτι με ελάχιςτο ανά 15 

λεπτά. 

Το όλο ςφςτθμα κα ζχει τθν δυνατότθτα αποςτολισ ςυναγερμϊν μζςω email όταν οι 

μετροφμενεσ τιμζσ, τεκοφν εκτόσ ορίων.  

Θ κεραία για τθν επικοινωνία με το δίκτυο κα πρζπει να είναι εςωτερικισ τοποκζτθςθσ.  

Λογιςμικό 

Τα καταγεγραμμζνα δεδομζνα που αποςτζλλονται ςε κεντρικό εξυπθρετθτι (web server) όπου 

κα επεξεργάηονται και κα αποκθκεφονται. Τα δεδομζνα κα είναι διακζςιμα για ανάλυςθ και 

επεξεργαςία μζςω διαδικτφου και δεν κα απαιτείται θ εγκατάςταςθ οποιουδιποτε λογιςμικοφ ςε 

υπολογιςτζσ τθσ υπθρεςίασ για τθν ανάγνωςθ τουσ. H πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα κα είναι 

διακζςιμθ οποιαδιποτε ϊρα και θμζρα μζςω οποιουδιποτε φυλλομετρθτι (browser) ι φορθτισ 

ςυςκευισ με πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (smartphone, tablet κλπ). 

Οι χειριςτζσ του ςυςτιματοσ κα μποροφν να επιβλζψουν εποπτικά το δίκτυο ςε εικόνα χάρτθ 

πραγματικοφ χρόνου αλλά και ςε λίςτα κζςεων, να κζςουν όρια ςυναγερμϊν για κάκε 

παράμετρο ξεχωριςτά, να ςυντάξουν τα μθνφματα των ςυναγερμϊν όπωσ και τισ διευκφνςεισ 

email που αυτά κα παραδίδονται κλπ. 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Σελίδα 67 

Τα δεδομζνα κα πρζπει να εμφανίηονται υπό τθν μορφι γραφιματοσ και πίνακα με τισ 

μετρθμζνεσ τιμζσ για κάκε ςτακμό. 

Το λογιςμικό κα ζχει τθν δυνατότθτα εξαγωγισ των δεδομζνων ςε άλλεσ μορφζσ αρχείων (csv, 

excel, κ.λπ.) για χριςθ με άλλα προγράμματα εφόςον θ υπθρεςία το επικυμεί. Πλοι οι 

ςυναγερμοί, ςφάλματα, ακραίεσ τιμζσ ι τυχόν δυςλειτουργίεσ που καταγραφοφν αυτζσ κα 

καταγράφονται από το ςφςτθμα και κα παρουςιάηονται ςτουσ χειριςτζσ εποπτικά. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό Ι68 του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.13. Σθλεμετρικά καταγραφικά (Data Loggers) 

Τα καταγραφικά τιμϊν προορίηονται για τθν απρόςκοπτθ και ςυνεχι καταγραφι των τιμϊν του 

κάκε τοπικοφ ςτακμοφ (παροχισ ι/ και πιζςεων) ςτα διάφορα ςθμεία του δικτφου και τθν 

αποςτολι των δεδομζνων ςτον ΚΣΕ όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. 

Τα καταγραφικά τιμϊν κα είναι μικροφ μεγζκουσ, ςτιβαρισ καταςκευισ, μεγάλθσ αντοχισ και 

μικροφ βάροσ, κα φζρουν δε ειδικι κφρα επικοινωνίασ για τθ ςφνδεςθ τουσ με θλεκτρονικό 

υπολογιςτι για το επί τόπου προγραμματιςμό τουσ, κακϊσ και για τθν ανάγνωςθ των δεδομζνων 

τοπικά, αν αυτό απαιτθκεί.           

Πςον αφορά ςτθν καταγραφι τθσ παροχισ τα καταγραφικά τιμϊν κα πρζπει να μποροφν να 

καταγράφουν τισ μετροφμενεσ τιμζσ με τθ βοικεια παλμοδοτικοφ καλωδίου το οποίο κα πρζπει 

να ςυνοδεφει τουσ μετρθτζσ παροχισ. Ο προμθκευτισ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ςυμβατότθτασ των διαςυνδζςεων μεταξφ του καταγραφικοφ και των 

παλμοδοτϊν (καλωδιϊςεισ, βφςματα, επικοινωνιακι αρτιότθτα, κλπ). Οι τιμζσ μζτρθςθσ που κα 

προκφπτουν κα καταγράφονται ςυνεχϊσ ςτον καταγραφζα τιμϊν DATA LOGGER.  

Θ ςυχνότθτα καταγραφισ αναφορικά με τθν παροχι κα είναι ςυνεχισ με τθν ζννοια ότι κα 

ςυλλαμβάνονται και κα καταγράφονται όλοι οι παραγόμενοι παλμοί. Θ εμφάνιςθ των 
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καταγεγραμμζνων τιμϊν ςε γράφθμα ι πίνακα κα είναι τουλάχιςτον κάκε 15 λεπτά 

(παραμετροποιιςιμθ από το χριςτθ). Αναφορικά με τθν ζνδειξθ τθσ ςτιγμιαίασ παροχισ, θ 

εμφάνιςθ τθσ κα περιλαμβάνει τθν ομαλοποιθμζνθ τιμι ανάμεςα ςε όλεσ τισ καταγραφείςεσ 

τιμζσ. Θ ςυνολικι παροχι κα είναι διακζςιμθ κατ’ επιλογι του χειριςτι. Επικυμθτι είναι θ 

παραμετροποιιςθ τθσ ςυχνότθτασ καταγραφισ από τον χειριςτι για διάςτθμα μικρότερο του 

15λζπτου.  

Θ διάταξθ μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ κα φζρει ενςωματωμζνα (BUILT IN) ανεξάρτθτα αιςκθτιρια 

πίεςθσ. Θ λειτουργία του κάκε αιςκθτθρίου κα βαςίηεται ςτο πιεηοθλεκτρικό φαινόμενο. Θ 

απαιτοφμενθ ενζργεια για τα αιςκθτιρια κα εξαςφαλίηεται από τθ διάταξθ. Θ μζγιςτθ πίεςθ 

λειτουργίασ των αιςκθτθρίων πίεςθσ κα είναι 20 bar. Θ κλάςθ ακρίβειασ, κα είναι 0,1% για όλο 

το εφροσ τιμϊν. Το καταγραφικό κα ςυνοδεφεται από εφκαμπτο ςωλθνίςκο αντίςτοιχθσ αντοχισ 

λειτουργίασ μικουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) μζτρων για κάκε αιςκθτιριο πίεςθσ. Το ζνα άκρο του 

κάκε ςωλθνίςκου κα ςυνδζεται με εξαρμϊςιμο τρόπο ςτο κζλυφοσ τθσ διάταξθσ μζτρθςθσ, το δε 

άλλο άκρο κα φζρει διάταξθ προςαρμογισ ςε υδραυλικό ςπείρωμα ¼’’ για τθ ςφνδεςθ με το 

δίκτυο.  

Αναφορικά με τθν ζνδειξθ τθσ πίεςθ θ εμφάνιςι τθσ κα περιλαμβάνει τθν ομαλοποιθμζνθ τιμι 

ανάμεςα ςε όλεσ τισ καταγραφείςεσ τιμζσ τθσ περιόδου που ζχει οριςτεί από το χριςτθ. H 

ςυχνότθτα καταγραφισ κα πρζπει να είναι πλιρωσ παραμετροποιιςιμθ από τον χειριςτι και κα 

μπορεί να οριςκεί από 1 δευτερόλεπτο μζχρι 24 ϊρεσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ κάκε 

εγκατάςταςθσ. Θ μζτρθςθ κα καταγράφεται ςε ανεξάρτθτο πεδίο που κα αντιςτοιχεί ςε 

διαφορετικό κανάλι ειςόδου.  

Στθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι θ ςυχνότθτα καταγραφισ και αποςτολισ δεδομζνων των ςτακμϊν 

διαχείριςθσ πίεςθσ είναι μεγαλφτερθ για το λόγο αυτό τα καταγραφικά αυτά κα φζρουν 

τροφοδοςία από εξωτερικι πθγι (διάταξθ παραγωγισ ενζργειασ) ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 

επικοινωνοφν ςυνεχόμενα με τον ΚΣΕ χωρίσ να εξαρτάται ο χρόνοσ ηωισ τθσ μπαταρίασ τουσ από 

αυτό.          

Ο καταγραφζασ κα διακζτει απαραίτθτα ρολόι ικανισ ακρίβειασ με μζγιςτθ επιτρεπόμενθ 

απόκλιςθ 10 min/ζτοσ.   

Τα καταγραφικά τιμϊν κα πρζπει να διακζτουν μνιμθ με χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 1Gb ικανι 

ϊςτε να καταγράφονται τιμζσ τουλάχιςτον για πζντε (5) χρόνια, για πυκνότθτα τεςςάρων 

ομαλοποιθμζνων μετριςεων τθν ϊρα για κάκε κανάλι καταγραφισ. Τα καταγραφικά τιμϊν κα 

πρζπει να διακζτουν πρόςκετθ μνιμθ τφπου flash για τθν αποκικευςθ των ρυκμίςεων και των 

παραμζτρων.      

Το όλο ςφςτθμα των αιςκθτθρίων - κελφφουσ - ςωλθνϊςεων - ςυνδζςεων κα είναι από μθ 

οξειδοφμενο υλικό (μεταλλικό ι πλαςτικό) απαλλαγμζνο από φαινόμενα ερπυςμοφ ι γιρανςθσ 

για χρονικό ορίηοντα δζκα ετϊν ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ που προαναφζρκθκαν  

Τα δεδομζνα του καταγραφζα τιμϊν κα τθλεμεταδίδονται ςτον ΚΣΕ και οι μετροφμενεσ τιμζσ 

πίεςθσ και παροχισ κα μεταδίδονται μζςω τθσ τεχνολογίασ GSM, GPRS ι 3G. Κακϊσ οριςμζνεσ 
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από τισ κζςεισ εγκατάςταςθσ βρίςκονται ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ όπου δεν υπάρχει 

επαρκισ κάλυψθ ςιματοσ, θ ςυςκευι κα πρζπει να παρζχει και τισ τρεισ παραπάνω δυνατότθτεσ 

επικοινωνίασ και ο χριςθσ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ να επιλζγει τθ βζλτιςτθ 

μζκοδο επικοινωνίασ.       

Θ τθλεμετάδοςθ των μετροφμενων τιμϊν για τθν περίπτωςθ των καταγραφικϊν μζτρθςθσ 

παροχισ που κα εγκαταςτακοφν ςτισ πθγζσ κα γίνεται ενεργειακά αυτόνομα μζςω 

ενςωματωμζνθσ μπαταρίασ που διακζτει θ διάταξθ. Για τθν περίπτωςθ των καταγραφικϊν των 

ςτακμϊν διαχείριςθσ πίεςθσ, θ τροφοδοςία κα εξαςφαλίηεται από τισ διατάξεισ παραγωγισ 

ενζργειασ εντόσ φρεατίου ενϊ τα καταγραφικά κα πρζπει επίςθσ να φζρουν ενςωματωμζνθ 

μπαταρία εναλλακτικισ τροφοδοςίασ ςε περίπτωςθ που το παραγόμενο ρεφμα από τισ διατάξεισ 

παραγωγισ δεν επαρκεί για τθν εφρυκμθ λειτουργία των διατάξεων. Ο χρόνοσ αυτονομίασ των 

μπαταριϊν και των δφο ανωτζρω περιπτϊςεων κα είναι πζντε (5) χρόνια για ςυνικθ χριςθ. Το 

διάςτθμα των πζντε (5) ετϊν κα αντιςτοιχεί ςτθ ςυνικθ χριςθ του ςυςτιματοσ που ορίηεται ςε 4 

τιμζσ τθν ϊρα για κάκε πεδίο και για τθν αποςτολι των μθνυμάτων θμεριςιασ αναφοράσ ςτον 

κεντρικό υπολογιςτι τθσ υπθρεςίασ. Επίςθσ τα καταγραφικά κα πρζπει να φζρουν εςωτερικι 

μπαταρία μικρότερου μεγζκουσ για τθν αποκικευςθ των μετροφμενων τιμϊν, των ρυκμίςεων 

και των παραμζτρων του οργάνου.    

Στθν περίπτωςθ που οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ επιβάλλουν μεγαλφτερθ απορρόφθςθ ενζργειασ, 

θ ενεργειακι αυτονομία για τα καταγραφικά τροφοδοςίασ μπαταρίασ είναι αποδεκτό χρονικά να 

μειϊνεται. Το λογιςμικό τθσ διάταξθσ κα πρζπει να ενθμερϊνει το χριςτθ για τισ επιπτϊςεισ ςτο 

χρόνο αυτονομίασ αντίςτοιχα με τισ επιλογζσ του. Θ μπαταρία τθσ διάταξθσ κα είναι 

ςυνθκιςμζνου τφπου και κα μπορεί να αντικακίςτανται από τθν υπθρεςία μασ επί τόπου χωρίσ 

τθν ανάγκθ αποςτολισ του καταγραφικοφ, ςτο προμθκευτι ι ςτον καταςκευαςτι. Το ίδιο ιςχφει 

και για τθν τοποκζτθςθ τθσ κάρτασ SIM εντόσ του καταγραφικοφ.           

Θ τθλεμετάδοςθ κα γίνεται ανεξάρτθτα καλωδιακϊν υποδομϊν με τθν τεχνολογία GSM, GPRS ι 

3G. Επίςθσ,   κα   παρζχεται   θ   δυνατότθτα   επικοινωνίασ   τθσ   διάταξθσ,   επί   τόπου   τθσ 

εγκατάςταςθσ, με Θ/Υ μζςω ςειριακισ κφρασ ι κφρασ USB, για τθν άμεςθ ςυλλογι δεδομζνων.  

Ο προμθκευτισ κα εξαςφαλίςει τθ ςυμβατότθτα τθσ τθλεμετάδοςθσ για οποιαδιποτε από τισ 

εφαρμοηόμενεσ ςιμερα από τισ τεχνολογίεσ GSM, GPRS και 3G ςτθν Ελλάδα. Θ εταιρεία κινθτισ 

τθλεφωνίασ που κα χρθςιμοποιθκεί, κα είναι επιλογι τθσ Υπθρεςίασ και το καταγραφικό κα ζχει 

δυνατότθτα να δεχκεί κάρτα SIM από οποιοδιποτε πάροχο υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν 

Ελλάδα.          

Θ μετάδοςθ κα γίνεται με τθν λογικι τθσ αποςτολισ χρονοςειράσ τιμϊν με SMS (short message 

system) ςτθν περίπτωςθ επικοινωνίασ μζςω τεχνολογίασ GSM ι μζςω εναπόκεςθσ των ςτοιχείων 

καταγραφισ μζςω GPRS/ 3G ςε υπολογιςτι (f.t.p.) και τθσ λιψθσ των αρχείων από τον κεντρικό 

υπολογιςτι τθσ υπθρεςίασ μζςω internet.      

Κάκε ζνα από τα πεδία τιμϊν κα αποςτζλλει τα δεδομζνα του με ζνα ανεξάρτθτο μινυμα.   
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Το όλο λογιςμικό τθσ αποςτολισ δεδομζνων κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα αποςτολισ 

όλων των τιμϊν ενόσ 24ϊρου για τθ ςυχνότθτα καταγραφισ που ζχει οριςτεί από το χριςτθ (κατ’ 

ελάχιςτο 4 τιμζσ ανά ϊρα).         

Θ ςυχνότθτα αποςτολισ των μθνυμάτων κα προκακορίηεται επιλεγόμενα π.χ. μία φορά τθν 

θμζρα ςτισ 6 π.μ., από τον χειριςτι ι ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ 

τθσ υπθρεςίασ.         

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του ςυςτιματοσ για τθν αποςτολι των δεδομζνων κα γίνεται 

επαναποςτολι μετά από οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Σε κάκε περίπτωςθ (επιτυχοφσ ι μθ 

επιτυχοφσ αποςτολισ μθνφματοσ) τα δεδομζνα κα  παραμζνουν διακζςιμα ςτον καταγραφζα 

τιμϊν.        

Το ςφςτθμα επικοινωνίασ μεταξφ διάταξθσ και του κεντρικοφ υπολογιςτι τθσ υπθρεςίασ κα είναι 

αμφίδρομο. Κατά τθ μία φορά από τθ διάταξθ προσ το κεντρικό υπολογιςτι κα αποςτζλλονται τα 

δεδομζνα μζςω μθνφματοσ. Κατά τθν αντίκετθ, κα γίνεται μεταβολι των παραμζτρων 

καταγραφισ και τθλεμετάδοςθσ, PROGRAMMING (επιλογι χρόνου αποςτολισ δεδομζνων, 

αλλαγι κινθτϊν τθλεφϊνων αποςτολισ ςυναγερμϊν (ALARM), αλλαγι ορίων ςυναγερμϊν 

(ALARM, κλπ).        

Για τθν οικονομία ενζργειασ, το χρονικό διάςτθμα τθσ δυνατότθτασ επικοινωνίασ από το κεντρικό 

υπολογιςτι προσ τθ διάταξθ μζτρθςθσ κα είναι προγραμματιηόμενο και κα ορίηεται κάκε φορά 

από το χειριςτι. Κατ’ επιλογιν του χειριςτι του ςυςτιματοσ και ςε βάροσ του χρόνου 

αυτονομίασ, θ διάταξθ κα πρζπει να μζνει ανοικτι για τθν αμφίδρομθ επικοινωνία για 

οςοδιποτε μεγάλο διάςτθμα επιλεχκεί. Μετά τθν πάροδο του προγραμματιηόμενου χρόνου, θ 

εντολι κα αίρεται αυτόματα και το καταγραφικό κα μεταβαίνει ςε κατάςταςθ αδράνειασ (stand 

by) προσ εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  

Πταν το καταγραφικό βρίςκεται ςε κατάςταςθ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ, κα δίνεται θ 

δυνατότθτα αποςτολισ μθνφματοσ προσ το καταγραφικό από οποιοδιποτε κινθτό τθλζφωνο 

μζςω οριςμζνων κωδικϊν για τθν ζνδειξθ τθσ ςτιγμιαίασ παροχισ, τθσ πίεςθσ, κακϊσ και τθσ 

ςυνολικισ παροχισ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο εγκατάςταςθσ. Το καταγραφικό με τθν ςειρά του 

κα πρζπει να απαντά και να αποςτζλλει το πλθροφοριακό μινυμα ςτο κινθτό τθλζφωνο από το 

οποίο ερωτικθκε.     

Επιπλζον αυτοφ, θ διάταξθ κα κάνει αυτομάτωσ και ενδιάμεςθ αποςτολι μθνφματοσ εάν οι τιμζσ 

μζτρθςθσ βρεκοφν εκτόσ προκακοριςμζνων παραμετρικά επιλεγόμενων ορίων τιμϊν (κατάςταςθ 

ALARM και αποςτολι με λογικι INTERRUPT). Μετά τθν αποςτολι των ςυναγερμϊν, το 

καταγραφικό κα μπορεί να τίκεται ςε κατάςταςθ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ ανάλογα με το 

προγραμματιςμό του. Εφ’ όςον οι τιμζσ επανζρκουν εντόσ των φυςιολογικϊν ορίων που ζχει 

ορίςει ο χειριςτισ, το καταγραφικό κα αποςτείλει μινυμα άρςθσ ςυναγερμοφ.           

Εντόσ του κελφφουσ τθσ διάταξθσ κα υπάρχει υψθλισ ευαιςκθςίασ κεραία για τθν επικοινωνία με 

το δίκτυο GSM/ GPRS/ 3G.           
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Θ όλθ τεχνολογία καταςκευισ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ δυνατότθτα επικοινωνίασ 

για τισ ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ τθσ διάταξθσ (υπόγεια εντόσ φρεατίου), ακόμθ και για αςκενζσ 

ςιμα τθσ εταιρείασ κινθτισ τθλεφωνίασ. Επίςθσ κα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα 

χρθςιμοποίθςθσ εξωτερικισ κεραίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ όπου υπάρχει αςκενζσ ςιμα κινθτισ 

τθλεφωνίασ      

Θ διάταξθ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με μετρθτι ιςχφοσ του ςιματοσ GSM, ενςωματωμζνο 

ι εξωτερικό, ζτςι ϊςτε να επιλζγεται το καταλλθλότερο ςθμείο εγκατάςταςθσ.   

Τζλοσ, θ διάταξθ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επικοινωνεί και με ςυςκευζσ κινθτϊν τθλεφϊνων 

(τουλάχιςτον με 2 αρικμοφσ κινθτισ τθλεφωνίασ) για αποςτολι δεδομζνων ςυναγερμϊν 

ALARMS.           

Ππωσ προαναφζρκθκε τα καταγραφικά κα πρζπει να λειτουργοφν ςε ςυνκικεσ πλιρθσ βφκιςθσ 

(IP 68). Ρζραν τθσ ςτεγανότθτασ, θ όλθ καταςκευι πρζπει να είναι εφρωςτθ και να λειτουργεί 

χωρίσ πρόβλθμα ςτισ αντίξοεσ εργοταξιακζσ ςυνκικεσ για τισ οποίεσ προορίηεται.           

Ο προμθκευτισ κα διακζςει ςτθν υπθρεςία το απαιτοφμενο λογιςμικό για τθ λειτουργία τθσ 

διάταξθσ, όπωσ αυτι προαναφζρκθκε.           

Το λογιςμικό κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να εξαςφαλίηει : 

α) ςτον καταγραφζα           : 

 Τον αρικμό του κζντρου που κα αποςτζλλονται τα μθνφματα 

 Τουσ αρικμοφσ των κινθτϊν που κα αποςτζλλονται τα μθνφματα ςυναγερμϊν (κατ’ 

ελάχιςτον 2 αρικμοί κινθτϊν) 

 Τισ ϊρεσ αποςτολισ και λιψθσ μθνυμάτων 

 Τθν περίοδο που το καταγραφικό κα βρίςκεται ςε κατάςταςθ stand-by. 

 Τθν παραμετροποίθςθ καταγραφισ κάκε καναλιοφ 

 Τον τόπο εγκατάςταςθσ του καταγραφικοφ  

 Τον οριςμό των ςθμείων ςυναγερμϊν  

β) ςτο server λιψθσ των SMS           : 

 Αποςτολι νζων ςτοιχείων προσ το καταγραφικό 

 Επεξεργαςία ςε «ανοικτι» βάςθ δεδομζνων 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ γραφθμάτων, ιςτογραμμάτων κλπ. 
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 Δυνατότθτα εμφάνιςθσ γραφθμάτων από διαφορετικζσ περιοχζσ ι από άλλεσ χρονικζσ 

περιόδουσ 

 Δυνατότθτα   ςυγχϊνευςθσ  πολλϊν  βάςεων  δεδομζνων  από  διαφορετικοφσ 

υπολογιςτζσ ςε μία βάςθ 

 Εξαγωγι δεδομζνων ςε κλαςικζσ ςυνικεισ μορφζσ (π.χ. EXCEL) 

 Επεξεργαςία ιςτορικϊν τιμϊν, μζγιςτο, ελάχιςτο, μζςθ τιμι 

 Επιλογι χρονικοφ διαςτιματοσ ιςτορικϊν τιμϊν κλπ. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.14. Αυτόματθ Πιεηοκραυςτικι δικλείδα (PRV)  

Οι πιεηοκραυςτικζσ δικλείδεσ πρζπει να εξαςφαλίηουν τθ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ λειτουργίασ, ςε 

τμιματα του δικτφου και πιο ςυγκεκριμζνα προβλεπόμενουσ ςτουσ ςτακμοφσ ρφκμιςθσ πίεςθσ. 

Οι πιεηοκραυςτικζσ υδραυλικζσ δικλείδεσ κα παραλαμβάνουν τθν πίεςθ ανάντθ (είςοδοσ), και κα 

τθ μειϊνουν αυτόματα κατάντθ (ζξοδοσ), ςε προρυκμιςμζνθ τιμι. Θ πίεςθ εξόδου κα διατθρείται 

ςτακερι και ανεπθρζαςτθ από μεταβολζσ τθσ πίεςθσ ειςόδου και/ι τθσ παροχισ ςτθν ζξοδο.        

Οι δικλείδεσ κα είναι ικανζσ να διατθροφν μία προκακοριςμζνθ κατάντθ πίεςθ, θ οποία κα 

ρυκμίηεται από τον χριςτθ, ανεξάρτθτα από τθν πίεςθ ειςόδου ι τισ διακυμάνςεισ τθσ παροχισ.             

Θ λειτουργία των δικλείδων κα εξαςφαλίηεται με υδραυλικι ϊκθςθ που δθμιουργείται από τθ 

διαφορικι πίεςθ ειςόδου - εξόδου.         

Οι δικλείδεσ πρζπει να είναι  ευκφγραμμου τφπου και όχι τφπου Υ με ςκοπό θ ςυντιρθςθ τουσ να 

είναι εφκολθ, ενεργοποιοφμενεσ από διάφραγμα, πλιρουσ διατομισ, με ειδικά διαμορφωμζνο 

δίςκο ςφράγιςθσ για άριςτθ λειτουργία υπό ςυνκικεσ ακόμα και μθδενικϊν παροχϊν. Για τθν 

επαλικευςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιδιότθτασ (πλιρθσ διατομι) οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να 

υποβάλουν ςχζδια ςε τομι των προςφερόμενων δικλείδων από τα οποία να προκφπτει ότι δεν 

υπάρχει μείωςθ τθσ διατομισ των δικλείδων ςτο εςωτερικό τουσ.          
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Θ κφρια δικλείδα κα ελζγχεται από ζναν πιλότο δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ (δθμιουργϊντασ 

ελάχιςτθ διαφορά πίεςθσ ςτθν ανοιχτι κζςθ). Θ επικυμθτι πίεςθ ςτθν ζξοδο τθσ δικλείδασ κα 

επιτυγχάνεται μζςω ρφκμιςθσ του πιλότου του δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ.           

Θ διαςφνδεςθ του πιλότου και των τυχόν λοιπϊν εξαρτθμάτων του δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ 

με τθν κυρίωσ δικλείδα κα επιτυγχάνεται με κφκλωμα ςωλθνίςκων καταςκευαςμζνων από υλικό 

υψθλισ αντοχισ ςτθν πίεςθ.          

Θ λειτουργία των δικλείδων πρζπει να είναι ομαλι και ακόρυβθ χωρίσ κραδαςμοφσ  ςε ολόκλθρο 

το εφροσ παροχϊν λειτουργίασ. Το ςυγκεκριμζνο κριτιριο αξιολογείται κετικά.      

Οι δικλείδεσ κα φζρουν διάταξθ επιβράδυνςθσ τθσ πλιρουσ διακοπισ και αποφυγισ υδραυλικϊν 

πλθγμάτων και διάταξθ εξαεριςμοφ όλθσ τθσ βαλβίδασ. Θ όλθ λειτουργία τουσ πρζπει να γίνεται 

ομαλά από τθν μεγίςτθ παροχι, μζχρι τθν διακοπι και χωρίσ κραδαςμοφσ.           

Το κφκλωμα ελζγχου κα περιλαμβάνει, εκτόσ του πιλότου, όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για 

τθν εφρυκμθ χριςθ και λειτουργία τθσ δικλείδασ όπωσ: μανόμετρα  ζνδειξθσ πίεςθσ (ςτθν είςοδο 

και ςτθν ζξοδο τθσ δικλείδασ) με κατάλλθλεσ διαβακμίςεισ, ςφαιρικοφσ κρουνοφσ απομόνωςθσ,  

βελονοειδι βαλβίδα ρφκμιςθσ τθσ παροχισ, κλπ.        

Οι πιεηοκραυςτικζσ δικλείδεσ (PRV), ανεξάρτθτα από τθν διάμετρό τουσ, κα πρζπει να ρυκμίηουν 

τθν επικυμθτι πίεςθ ςτθν ζξοδο και να λειτουργοφν με ςτακερότθτα και ακρίβεια ακόμθ και αν θ 

ταχφτθτα ροισ είναι πολφ χαμθλι (≤ 1m3/h ). Θ λειτουργία αυτι κα πρζπει να επιτυγχάνεται 

δίχωσ τθν ανάγκθ χριςθσ κάποιασ επιπρόςκετθσ βαλβίδασ ρφκμιςθσ ροισ και χωρίσ να είναι 

απαραίτθτθ θ εγκατάςταςθ πρόςκετθσ δικλείδασ ςε διάταξθ παράκαμψθσ (low-flow by-pass 

PRV). Θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ ςε ςυνκικεσ ελάχιςτθσ παροχισ, κα επιτυγχάνεται με ειδικι 

διαμόρφωςθ τθσ ζδρασ ςφράγιςθσ.   

Επίςθσ κα φζρει τισ κατάλλθλεσ διατάξεισ για να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί χειροκίνθτα ςαν απλι 

βάνα, πλιρωσ ανοιχτι ι πλιρωσ κλειςτι.         

Οι απϊλειεσ πίεςθσ που κα προκαλοφνται από τισ παραπάνω περιγραφόμενεσ πιεηοκραυςτικζσ 

δικλείδεσ ςε πλιρωσ ανοιχτι κζςθ δεν πρζπει να ξεπερνοφν τα 0.3 bar ςε ονομαςτικι ταχφτθτα 

ροισ 3 m/sec. Ονομαςτικι ταχφτθτα ορίηεται αυτι που αντιςτοιχεί  ςτθν ονομαςτικι διάμετρο.  

Θ δικλείδα κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί (ςτακερι πίεςθ εξόδου χωρίσ διακφμανςθ και 

κραδαςμοφσ) ςε ςυνκικεσ μζγιςτθσ διαφοράσ πίεςθσ (ειςόδου- εξόδου) για τθ μζγιςτθ και τθν 

ελάχιςτθ ταχφτθτα ροισ.           

Θ ταχφτθτα ανάδραςθσ τθσ δικλείδασ ςτθ προςαρμογι ςτθν αιτοφμενθ πίεςθ εξόδου, 

μεταβαλλόμενθσ τθσ παροχισ, κα γίνεται με ρφκμιςθ τθσ παροχισ του κυκλϊματοσ του πιλότου. 

Θ ρφκμιςθ κα γίνεται με ανεξάρτθτθ του πιλότου (μθ ενςωματωμζνθ) βελονοειδι βαλβίδα από 

ανοξείδωτο χάλυβα.           
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Οι πιεηοκραυςτικζσ δικλείδεσ (PRV) κα ζχουν άξονα που κα μεταβάλλει το βακμό κλειςίματοσ. Ο 

άξονασ κα  κινείται παλινδρομικά, αυτόνομα υδραυλικά, ενεργοποιοφμενοσ μζςω διαφράγματοσ 

και κα ελζγχεται από ζναν ειδικό πιλότο ρφκμιςθσ πίεςθσ.       

Το ςϊμα και το κάλυμμα των δικλείδων κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο 

ποιότθτασ GGG40 ι καλφτερθσ.  Σε όλεσ τισ ςυνδζςεισ μεταξφ ςϊματοσ καλφμματοσ των 

δικλείδων χρθςιμοποιοφνται κοχλίεσ, παξιμάδια και επίπεδεσ ροδζλεσ από ανοξείδωτο χάλυβα.           

Ο άξονασ των δικλείδων κακϊσ και ο δίςκοσ ςφράγιςθσ κα είναι καταςκευαςμζνα από 

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ SST 304 ι καλφτερθσ ποιότθτασ.           

Το μικοσ των δικλείδων (φλάντηα με φλάντηα) πρζπει να είναι ςφμφωνο με το πρότυπο ISO-5752           

Ο δίςκοσ ςφράγιςθσ των δικλείδων κα εφαρμόηει κατά το κλείςιμο ςε ανοξείδωτο ζδρανο το 

οποίο κα είναι πλιρωσ αντικαταςτάςιμο. Το υλικό καταςκευισ του εδράνου κα είναι απαραίτθτα 

ανοξείδωτοσ χάλυβασ ποιότθτασ AISI 316L. Εάν το ζμβολο μεταβάλλει το βακμό κλειςίματοσ 

οδθγοφμενο από το διάφραγμα, αυτό κα είναι καταςκευαςμζνο από ειδικό ελαςτικό NBR ι 

ιςοδφναμο.  

Θ προςτατευτικι βαφι τθσ δικλείδασ εςωτερικά και εξωτερικά κα είναι πολυεςτερικι, εποξειδικι 

ι RILSAN NYLON 11, και κα διακζτει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό. Το πάχοσ 

τθσ βαφισ δεν κα είναι ςε καμία περίπτωςθ μικρότερο από 150μm εςωτερικά και εξωτερικά.  

Τα ςϊματα και καλφμματα των δικλείδων μετά τθ χφτευςθ πρζπει να παρουςιάηουν λεία 

επιφάνεια χωρίσ λζπια, εξογκϊματα, κοιλότθτεσ ι οποιοδιποτε άλλο ελάττωμα ι αςτοχία 

χυτθρίου.           

Θ καταςκευι τθσ κάκε δικλείδασ κα είναι τζτοιασ μορφισ, ϊςτε να επιτρζπεται κάκε μελλοντικι 

ςυντιρθςθ χωρίσ τθν αφαίρεςθ του ςϊματοσ τθσ δικλείδασ από το ςθμείο τοποκζτθςισ τθσ.           

Οι δικλείδεσ κα διακζτουν μθχανιςμό ανοίγματοσ - κλειςίματοσ χαμθλοφ ςυντελεςτι τριβισ. Ο 

μθχανιςμόσ κα φζρει απαραιτιτωσ δφο τουλάχιςτον ςθμεία οδθγοφσ (τριβείσ ολίςκθςθσ) και 

κεντραρίςματοσ. Οι οδθγοί ολίςκθςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο 

τθ ςτακερότθτα και τθν απόλυτα κατακόρυφθ κίνθςθ του άξονα. Το υλικό καταςκευισ των 

οδθγϊν τριβζων κα είναι ορείχαλκοσ ι ανοξείδωτοσ χάλυβασ. Θ φπαρξθ ενόσ µόνο ςθµείου 

ζδραςθσ και κεντραρίςµατοσ του άξονα δεν γίνεται αποδεκτι.           

Επίςθσ ςε κάκε δικλείδα κα υπάρχουν ςθμεία ανάρτθςθσ για τθν τοποκζτθςι τθσ.    

Στο κζλυφοσ κάκε δικλείδασ και ςε εμφανζσ ςθμείο κα υπάρχει προςαρτθμζνθ ενδεικτικι 

πινακίδα μεγάλθσ αντοχισ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Τφποσ και μοντζλο δικλείδασ  

 Κλάςθ πίεςθσ 

 Ονομαςτικι Διάμετροσ 
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 Αρικμόσ ςειράσ παραγωγισ 

 Τόποσ και χρόνοσ καταςκευισ 

Το ςϊμα του πιλότου των δικλείδων και ςε εμφανζσ ςθμείο κα υπάρχει προςαρτθμζνθ ειδικι 

πινακίδα μεγάλθσ αντοχισ, ςτθν οποία κα αναφζρονται ο τφποσ και το μοντζλο του πιλότου 

κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ του (εφροσ ρφκμιςθσ, κλπ).           

Οι δικλείδεσ πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για λειτουργία με κερμοκραςία νεροφ τουλάχιςτον από  

0 ζωσ 50ο C            

Θ πίεςθ λειτουργίασ των δικλείδων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον PN 16 bars.           

Θ δικλείδα κα πρζπει να μθ χρειάηεται ιδιαίτερθ ςυντιρθςθ. Δεν κα πρζπει να απαιτοφνται 

κακοριςμζνεσ περιοδικζσ αλλαγζσ εξαρτθμάτων τθσ δικλείδασ. Ο βρόχοσ ελζγχου του πιλότου τθσ 

δικλείδασ κα πρζπει να περιλαμβάνει, «αυτοκακαριηόμενο» φίλτρο προςταςίασ του κυκλϊματοσ 

ελζγχου από φερτά υλικά. Δεν κα απαιτείται περιοδικόσ κακαριςμόσ του φίλτρου παρά μόνο 

ςτθν περίπτωςθ τθσ ολικισ ςυντιρθςθσ τθσ δικλείδασ.           

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Διαγράμματα απωλειϊν και ςπθλαίωςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό εργαςτθριακϊν δοκιμϊν για τθ λειτουργία τουσ ςε χαμθλζσ παροχζσ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.15. Ηλεκτρονικι διάταξθ ελζγχου και ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ πιεηοκραυςτικϊν 

δικλείδων (PRV) 

Θ θλεκτρονικι διάταξθ ελζγχου ρφκμιςθσ πίεςθσ προορίηεται για εγκατάςταςθ ςτισ επιλεγμζνεσ 

κζςεισ του δικτφου όπου υπάρχουν πιεηοκραυςτικζσ δικλείδεσ. Θ διάταξθ κα είναι ςε κζςθ να 

ελζγχει τον πιλότο τθσ πιεηοκραυςτικισ δικλείδασ και κα μπορεί να ρυκμίηει τθν πίεςθ εξόδου, 

ανάλογα με τα επικυμθτά ςενάρια λειτουργίασ.      
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Θ τοποκζτθςθ των ςθμείων ρφκμιςθσ και ελζγχου κα γίνεται είτε τοπικά ςτον ελεγκτι του 

ςυςτιματοσ, είτε απομακρυςμζνα μζςω του ςυςτιματοσ τθλεελζγχου και GSM modem.  

Με αυτόν τον τρόπο κα αποφεφγονται προβλιματα υπερπίεςθσ, τα οποία εμφανίηονται ωσ επί το 

πλείςτον κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ, όπου μειϊνεται θ παροχι (ηιτθςθ) και αυξάνεται θ 

πίεςθ. Επίςθσ με αυτόν τον τρόπο κα υπάρχει μεγάλθ εξοικονόμθςθ φδατοσ αφοφ θ δικλείδα 

μείωςθσ πίεςθσ κα αυτορυκμίηεται ςυνεχϊσ.           

Ωσ άμεςο αποτζλεςμα τθσ χριςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ, κα είναι θ ςθμαντικι μείωςθ των 

διαρροϊν κακϊσ και θ ελαχιςτοποίθςθ των κραφςεων του δικτφου.         

Θ διάταξθ κα είναι ενεργειακά αυτόνομθ και ανεξάρτθτθ καλωδιακϊν υποδομϊν κακϊσ δεν κα 

απαιτεί παροχι ρεφματοσ και κα τροφοδοτείται από εςωτερικι μπαταρία θ οποία κα ζχει 

διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν υπό ςυνικθ χριςθ.          

Θ διάταξθ κα μπορεί να εγκαταςτακεί ςε φρεάτια και κα πρζπει να είναι απόλυτα υδατοςτεγισ 

ϊςτε να λειτουργεί ακόμθ και ςε κατάςταςθ πλιρουσ βφκιςθσ (IP68) και να μθν επθρεάηεται από 

τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Πλεσ οι καλωδιϊςεισ και οι ςυνδζςεισ των εξαρτθμάτων μεταξφ τουσ κα 

είναι επίςθσ απόλυτα υδατοςτεγείσ (IP68).       

Το ςφςτθμα κα αποτελείται από τθν ςυςκευι ελζγχου του πιλότου και τθν κυρίωσ ςυςκευι 

προγραμματιςμοφ και εμφάνιςθσ των ενδείξεων, οι οποίεσ κα φζρουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

διατάξεισ και οδθγοφν αφενόσ ςτον ζλεγχο και τθν αυτόματθ λειτουργία του και αφετζρου ςτθν 

επικοινωνία και μεταφορά δεδομζνων.      

Θ ςυςκευι προγραμματιςμοφ, κα μπορεί να εγκαταςτακεί και εκτόσ φρεατίου και κα ςυνδζεται 

με τθν ςυςκευι ελζγχου μζςω καλωδίων, ϊςτε ο χειριςτισ να είναι ςε κζςθ να ελζγχει εμμζςωσ 

τθν πιεηοκραυςτικι δικλείδα, χωρίσ να είναι αναγκαία θ είςοδοσ του ςτο φρεάτιο.      

Θ ςυςκευι ελζγχου του πιλότου, κα φζρει όλεσ τισ απαραίτθτεσ υποδοχζσ για να μπορεί να 

ςυνδεκεί με τον πιλότο τθσ πιεηοκραυςτικισ δικλείδασ, ϊςτε να ελζγχει πλιρωσ τθν πίεςθ εξόδου 

τθσ δικλείδασ. Θ ςυςκευι προγραμματιςμοφ κα φζρει κφρα για ςφνδεςθ παλμοδότθ από 

παροχόμετρο ι υδρόμετρο που κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςτο φρεάτιο.           

Θ ςυςκευι κα μπορεί να δεχτεί οποιοδιποτε τφπου παλμοδότθ ξθρισ επαφισ από τον μετρθτι 

παροχισ με τον οποίο και κα ςυνδεκεί. Μετά τθν ςφνδεςθ και αφοφ ο χειριςτισ ειςάγει ςτθν 

ςυςκευι προγραμματιςμοφ τθν αναλογία παροχισ/ παλμοφ το ςφςτθμα κα μπορεί να εμφανίηει 

ςτθν οκόνθ τθν παροχι ςε κυβικά/ λίτρα ανά ϊρα. Θ διάταξθ κα φζρει ενςωματωμζνο ρολόι 

πραγματικοφ χρόνου για τον ζλεγχο του ςυςτιματοσ.           

Κατά τθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ θ μόνθ παρζμβαςθ που κα απαιτείται ςτθν πιεηοκραυςτικι 

είναι θ αντικατάςταςθ του πιλότου με ειδικό πιλότο ελεγχόμενο από τθν διάταξθ. Δεν κα 

απαιτείται καμία άλλθ παρζμβαςθ ςτθν πιεηοκραυςτικι δικλείδα για τθν εγκατάςταςθ του 

ςυςτιματοσ.           
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Το ςφςτθμα κα είναι ςε κζςθ να λειτουργιςει τουλάχιςτον ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ οι 

οποίεσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ προδιαγραφισ:   

Κατάςταςθ μθ ελζγχου: Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ διάταξθ δεν κα εφαρμόηει κανζνα ζλεγχο ςτον 

πιλότο τθσ πιεηοκραυςτικισ. Ο χειριςτισ κα είναι ςε κζςθ ζτςι να ελζγξει χειροκίνθτα τον πιλότο, 

να επζμβει ςτον τρόπο λειτουργίασ τθσ πιεηοκραυςτικισ π.χ. κατά τθν διαδικαςία ςυντιρθςθσ. Σε 

αυτι τθν κατάςταςθ επίςθσ δεν κα πρζπει να καταναλϊνεται θ μπαταρία τθσ διάταξθσ.           

Κατάςταςθ Οριςμοφ Πίεςθσ Ενόσ θμείου: Ο χειριςτισ ςε αυτι τθν κατάςταςθ ειςάγει ςτθν 

διάταξθ μία τιμι πίεςθσ και θ διάταξθ χωρίσ καμία περαιτζρω ενζργεια από τον χειριςτι ρυκμίηει 

τθν πίεςθ εξόδου ςτθν τιμι που ζχει οριςτεί. Θ διάταξθ κα πρζπει να ρυκμίηει τθν 

πιεηοκραυςτικι ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα, χωρίσ να προκαλζςει κανζνα υδραυλικό 

πλιγμα ςτο δίκτυο. Θ κατάςταςθ αυτι κα χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για τον ζλεγχο του όλου 

ςυςτιματοσ όπωσ π.χ. χρόνοι απόκριςθσ, επίτευξθ και διατιρθςθ ςτακερισ πίεςθσ κλπ.           

Κατάςταςθ χρονοδιαγράμματοσ: Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο χειριςτισ κα μπορεί να ειςάγει ηεφγθ 

τιμϊν ϊρασ και επικυμθτισ πίεςθσ ι ιςτορικό προφίλ παροχισ και πίεςθσ. Τα ςτοιχεία αυτά κα 

προκφπτουν από προθγοφμενθ παρακολοφκθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του δικτφου, αναφορικά με 

τθν πίεςθ και τθν παροχι, ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο εγκατάςταςθσ. Θ διάταξθ θ οποία πρζπει να 

διακζτει ρολόι πραγματικοφ χρόνου, κα ρυκμίςει αυτόματα τθν πίεςθ εξόδου ςτθν επικυμθτι 

τιμι τθν ςυγκεκριμζνθ ϊρα αυτόματα.           

Κατάςταςθ αυτόματθσ ρφκμιςθσ βάςει ηιτθςθσ: Θ διάταξθ κα διακζτει παλμοδοτικι κφρα για 

τθν λιψθ παλμϊν από το μετρθτι παροχισ που κα εγκαταςτακεί. Θα μπορεί να αντιλαμβάνεται 

ζτςι τθν παροχι (ηιτθςθ) και ζτςι να αυξομειϊνει ανάλογα τθν πίεςθ ςτθν πιεηοκραυςτικι. Ο 

χειριςτισ όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ κατάςταςθσ χρονοδιαγράμματοσ κα μπορεί να ειςάγει 

ςτακερά ηεφγθ τιμϊν παροχισ και επικυμθτισ πίεςθσ ι ολόκλθρο προφίλ παροχισ και πίεςθσ το 

οποίο κα υπολογίηεται μζςω τθσ καμπφλθσ απωλειϊν. Θ διάταξθ κα ρυκμίςει αυτόματα τθν 

πίεςθ εξόδου ςτθν επικυμθτι τιμι ανάλογα με τθν τιμι τθσ παροχισ. Για τισ ενδιάμεςεσ παροχζσ 

πίεςθσ θ διάταξθ κα είναι ςε κζςθ να τισ υπολογίςει λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τθν προθγοφμενθ και 

τθν επόμενθ τιμι ςτον πίνακα ι το προφίλ τθσ παροχισ-πίεςθσ και κα αυτορυκμίηεται.    

Κατάςταςθ λειτουργίασ κρίςιμου ςθμείου: Σε αυτι τθν κατάςταςθ θ θλεκτρονικι διάταξθ κα 

πρζπει να ρυκμίηει τθν λειτουργία τθσ πιεηοκραυςτικισ δικλείδασ ανάλογα με τθν πίεςθ ςε 

επιλεγμζνο κρίςιμο ςθμείο του δικτφου. Ριο ςυγκεκριμζνα με τθν τοποκζτθςθ ενόσ 

καταγραφικοφ πίεςθσ με τθλεμετρικι διάταξθ και επικοινωνία μζςω GSM/GPRS ςτο κρίςιμο 

ςθμείο τθσ ηϊνθσ (ςυνικωσ το πιο ψθλό ςθμείο) θ θλεκτρονικι διάταξθ κα πρζπει να μπορεί να 

ρυκμίηει τθν πίεςθ ζτςι ϊςτε ςτο κρίςιμο ςθμείο να διατθρείται ςτακερι θ πίεςθ λειτουργίασ, 

ανά πάςα ςτιγμι, ανάλογα με τθν τιμι που κα επιλεγεί από το χριςτθ. Θ λειτουργία αυτισ τθσ 

κατάςταςθσ βαςίηεται ςτθν ςυνεχι αποςτολι δεδομζνων από το κρίςιμο ςθμείο ςε κατάλλθλο 

λογιςμικό μζςω Internet. Τα δεδομζνα αυτά αναλφονται και υπολογίηεται το προφίλ λειτουργίασ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ ηϊνθσ. Στθ ςυνζχεια ο χριςτθσ με μόνο τον οριςμό τθσ επιλεγόμενθσ πίεςθσ 

ςτο κρίςιμο ςθμείο κακορίηει και τθ λειτουργία τθσ δικλείδασ. Το καταγραφικό ςτο κρίςιμο 

ςθμείο επικοινωνεί με τθν θλεκτρονικι διάταξθ θ οποία ρυκμίηει κατάλλθλα τθν δικλείδα και 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Σελίδα 78 

εξαςφαλίηει ςυγκεκριμζνθ τιμι πίεςθσ ςτο κρίςιμο ςθμείο. Το καταγραφικό του κρίςιμου 

ςθμείου περιλαμβάνεται ςτθν προμικεια.  

Κατά τθν περίπτωςθ που παρατθρθκεί διακοπι λιψθσ παλμϊν από το μετρθτι παροχισ ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο και εφ’ όςον το επικυμεί ο χειριςτισ, θ 

διάταξθ κα είναι ςε κζςθ να ρυκμίςει τθν πίεςθ εξόδου ςτθν ελάχιςτθ δυνατι.           

Επιπλζον αυτϊν των παραμζτρων θ διάταξθ κα φζρει ειδικι χειροκίνθτθ δικλείδα αςφαλείασ επί 

των ςυνδζςεων θ οποία κα μετατρζπει τον ειδικό πιλότο, ςε τυπικό πιλότο χειριςμοφ για τθν 

περίπτωςθ βλάβθσ ι για οποιονδιποτε ζλεγχο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ διάταξθ δεν κα ελζγχει 

τθν πιεηοκραυςτικι δικλείδα.        

Θ διάταξθ κα διακζτει και καταγραφικό τιμϊν όπου κα προςφζρει τθν δυνατότθτα καταγραφισ 3 

καναλιϊν (πίεςθσ ειςόδου, πίεςθσ εξόδου και παροχισ) ςε ανεξάρτθτα πεδία. Θ μνιμθ του 

καταγραφικοφ κα είναι ικανι να αποκθκεφει τουλάχιςτον 60.000 τιμζσ μετριςεων για όλα τα 

κανάλια με χρονικό βιμα οριηόμενο από τον χειριςτι από καταγραφι τιμισ κάκε 10 

δευτερόλεπτα ζωσ και κάκε 1 ϊρα για όλα τα κανάλια. Για αυτό τον ςκοπό θ διάταξθ κα διακζτει 

κφρα επικοινωνίασ για ςφνδεςθ επί τόπου με θλεκτρονικό υπολογιςτι για τον προγραμματιςμό 

του καταγραφικοφ και τθν ανάγνωςθ των καταγεγραμμζνων τιμϊν.           

Θ διάταξθ κα φζρει επίςθσ διάταξθ επικοινωνίασ μζςω GSM/GPRS για τον προγραμματιςμό τθσ 

όλθσ διάταξθσ, τθν ανάγνωςθ των καταγεγραμμζνων τιμϊν ςτο καταγραφικό, τθν επικοινωνία με 

το κρίςιμο ςθμείο μζςω internet και γενικά ενεργειϊν χειριςμοφ χωρίσ να είναι αναγκαία θ 

επίςκεψθ του χειριςτι ςτο ςθμείο εγκατάςταςθσ. Με αυτόν τον τρόπο θ όλθ διάταξθ κα 

καταγράφει και κα μεταφζρει τισ τιμζσ των πιζςεων αςφγχρονα ςε ςφςτθμα καταγραφισ 

βαςιςμζνο ςε προςωπικό υπολογιςτι με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ των δεδομζνων ςτθ βάςθ 

δεδομζνων.       

Θ παροχι ρεφματοσ κα γίνεται από μπαταρία διάρκειασ ηωισ πζντε (5) ετϊν για ςυνικθ χριςθ θ 

οποία υπολογίηεται ςε αποςτολι δεδομζνων ςτον ΚΣΕ δφο φορζσ τθν θμζρα.   

Θ όλθ διάταξθ κα πρζπει να αντζχει ςε κερμοκραςίεσ -10οC ζωσ 50oC. Θ διάταξθ κα ζχει τθν 

δυνατότθτα να λειτουργεί ςε πιζςεισ από 0 ζωσ 16 bar και θ ακρίβεια των αιςκθτθρίων κατά τθν 

μζτρθςθ κα είναι ίςθ ι καλφτερθ από 0,2% για όλο το εφροσ τθσ μζτρθςθσ.      

Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα είναι υπεφκυνθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμβατότθτασ των 

προςφερόμενων ςυςκευϊν μεταξφ τουσ (πιεηοκραυςτικι δικλείδα, θλεκτρονικι διάταξθ 

ρφκμιςθσ πίεςθσ, μετρθτι παροχισ και καταγραφικό τιμϊν), κακϊσ και όλων των καλωδιϊςεων, 

βυςμάτων και παρελκομζνων. Επίςθσ οφείλει να προμθκεφςει όλα τα απαραίτθτα παλμοδοτικά 

καλϊδια, καλϊδια ςφνδεςθσ των ςυςκευϊν με θλεκτρονικό υπολογιςτι, το απαραίτθτο 

λογιςμικό, και γενικά οτιδιποτε απαιτείται για τον προγραμματιςμό τθσ ςυςκευισ και τθν 

αποτελεςματικι καταγραφι των μετροφμενων τιμϊν.           

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 
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 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.16. Φρεάτιο φιλοξενίασ υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ με χυτοςιδθρό κάλυμμα  

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά τουσ κανονιςμοφσ και τθ ςειρά των εργαςιϊν που 

πρζπει να διζπουν τθν καταςκευι ι τθν αναβάκμιςθ υποδομϊν ι/ και φρεατίων από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα, όπου αυτι προβλζπεται.  

Οι διαςτάςεισ των υπό καταςκευι φρεατίων κα είναι οι κατάλλθλεσ ϊςτε να είναι να είναι 

δυνατι θ εγκατάςταςθ όλου του υδραυλικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ που προβλζπεται ςε 

κάκε κζςθ εγκατάςταςθσ. Θ καταςκευι των φρεατίων κα πραγματοποιθκεί ςτα ςθμεία του 

δικτφου που περιγράφονται ςτθ διακιρυξθ και πιο ςυγκεκριμζνα ςε χϊρο που κα 

ςυναποφαςιςτεί με τουσ εκπροςϊπουσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ.   

ΕΡΙΣΚΕΨΘ ΕΡΙ ΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: Ο ανάδοχοσ μετά από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 

και τθν υποβολι του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, κα προβεί ςτθν επίςκεψθ επί τόπου του 

ζργου για τθ μελζτθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν και τον εντοπιςμό των ακριβι ςθμείων  καταςκευισ 

των φρεατίων, ςε ςυνεννόθςθ με τον Επιβλζποντα Μθχανικό τθσ Υπθρεςίασ.  

ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΩΝ – ΣΘΜΑΝΣΘ: Σε περίπτωςθ που το ςθμείο εκςκαφισ καταλαμβάνει τμιμα του 

οδοςτρϊματοσ, θ Υπθρεςία κα προβαίνει ςτθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ άδειασ εκςκαφισ. Θ ςχετικι 

άδεια κα εκδίδεται μετά από γραπτι αίτθςθ του αναδόχου, με τθν οποία κα γνωςτοποιεί τθν 

ακριβι θμερομθνία τθσ ζναρξθσ και τθσ διάρκειασ των εργαςιϊν. Επίςθσ, προ των εκςκαφϊν ο 

ανάδοχοσ κα προβαίνει ςτθ ςιμανςθ τθσ περιοχισ όπου κα εκτελοφνται οι ςχετικζσ εργαςίεσ, με 

ςιματα των οποίων το ςχιμα και του περιεχόμενο κα ανταποκρίνεται προσ τον Κ.Ο.Κ που ιςχφει.  

ΧΑΑΞΘ: Θ ζναρξθ των εργαςιϊν κα πραγματοποιείται με τθν ακριβι χάραξθ (από Μθχανικό του 

Αναδόχου) τθσ περιοχισ εκςκαφισ που κα υποδείξει θ Υπθρεςία. Θ χάραξθ κα πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ ακριβείσ διαςτάςεισ αυτϊν. Ο Ανάδοχοσ 

είναι επικυμθτό να χρθςιμοποιιςει για τθν χάραξθ ειδικά μθχανιματα όπωσ δίςκο κοπισ 

αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ, δίςκο κοπισ πλακϊν πεηοδρομίου κ.λ.π. ανάλογα με τθν επιφάνεια 

του εδάφουσ (πεηοδρόμια, αςφαλτοτάπθτασ). Ζτςι κα προκλθκοφν λιγότερεσ φκορζσ και κα είναι 

πιο εφκολθ θ αποκατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ: Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν εκςκαφισ κα πραγματοποιοφνται ςε οποιαςδιποτε 

φφςεωσ ζδαφοσ, ςφμφωνα με τισ διαςτάςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια  και με οποιοδιποτε 

μζςο, που κα κεωριςει ςαν προςφορότερο και πλζον εναρμονιηόμενο με τθν κάκε περίπτωςθ ο 
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Ανάδοχοσ. Ιδιαίτερα επιςθμαίνεται ότι για το πλάτοσ του ςκάμματοσ λαμβάνεται 1,00 m 

μεγαλφτερο από κάκε παρειά τθσ καταςκευισ,  ϊςτε να υπάρχουν αςφαλείσ ςυνκικεσ εργαςίεσ 

του εξειδικευμζνου ςυνεργείου. Στα ζργα υποδομισ ο κίνδυνοσ κακιηιςεων είναι μεγάλοσ, για 

αυτό το λόγο ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ  να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μζτρα 

αςφαλείασ (κράνθ, ικριϊματα αντιςτιριξθσ πρανοφσ κ.λ.π.).  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Τα φρεάτια φιλοξενίασ του υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνονται ςτθν 

παροφςα προμικεια ανάλογα με τθ διατομι του τροφοδοτικοφ αγωγοφ ςτον οποίο κα 

εγκαταςτακεί και τθ ςχετικι μελζτθ που πραγματοποίθςε θ τεχνικι υπθρεςία ςχετικά με κα είναι 

των ακόλουκων τφπων: 

Φρεάτιο Φιλοξενίασ εξοπλιςμοφ DN150: Διαςτάςεισ 3,5m χ 2,5m χ 2,0m (ΜχΡχΥ)  

ΣΚΥΟΔΕΤΘΣΘ: Ο πυκμζνασ, θ οροφι και τα τοιχϊματα των φρεατίων κα καταςκευαςτοφν από 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 ι ανϊτερθσ και τφπου II ι ΙV (Sulfate Resisting), 

Γενικότερα, το εργοςτάςιο παραγωγισ πρζπει να πλθροί τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 

Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 1997 (Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ Σκυροδεμάτων. Εργαςτιριο Ροιοτικοφ 

Ελζγχου κ.λπ.).Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν καταςκευι τθσ οροφισ κακϊσ πρζπει να 

ζχει τθν κατάλλθλθ εςοχι για να δεχτεί το χυτοςιδθρό κάλυμμα μετά του πλαιςίου του. Για τθν 

καταςκευι των τοιχωμάτων των φρεατίων κα χρθςιμοποιθκεί εξωτερικόσ ξυλότυποσ, ενϊ 

απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ τθσ παρειάσ τθσ εκςκαφισ ωσ ξυλοτφπου. Σε όλα τα φρεάτια 

τοποκετοφνται χυτοςιδθρζσ βακμίδεσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Ρριν από τθν 

ςκυροδζτθςθ του πυκμζνα του φρεατίου κα προθγθκεί  θ διάςτρωςθ του ςκυρόδεματοσ 

εξομάλυνςθσ τθσ επιφάνειασ (C12/15).  

ΟΡΛΙΣΜΟΣ: Στισ εργαςίεσ καταςκευισ κα γίνει θ χριςθ χάλυβα  κατθγορίασ Β500C ι άλλθσ  όπου 

και όπωσ προβλζπεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Ο χάλυβασ πριν από τθν τοποκζτθςθ του κα 

κακαρίηεται από τυχόν ακακαρςίεσ. Ρριν από τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ κα ελζγχονται 

από τθν επίβλεψθ θ ςφμφωνθ με τα ςχζδια διάταξθ και οι διατομζσ των οπλιςμϊν. Κατά τθσ 

διάρκειασ τθσ διάςτρωςθσ και τθσ ςυμπφκνωςθσ του ςκυροδζματοσ ο οπλιςμόσ πρζπει να 

διατθρείται ςτθ ςτακερι του κζςθ και να περιβάλλεται πλιρωσ από τθ μάηα του ςκυροδζματοσ. 

ΕΡΙΧΩΣΕΙΣ: Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ςκυροδζτθςθσ κα πραγματοποιοφνται οι 

εργαςίεσ επίχωςθσ του ςκάμματοσ με κατάλλθλα υλικά επιχϊςεων και τθ χριςθ των 

μθχανθμάτων για τθν απαραίτθτθ ςυμπφκνωςθ του εδάφουσ.  

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ: Οι εργαςίεσ καταςκευισ των φρεατίων ολοκλθρϊνονται με 

τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ είτε πρόκειται για οδόςτρωμα ι 

πεηοδρόμιο και με τθν απομάκρυνςθ των προϊόντων εκςκαφισ.                  

ΧΥΤΟΣΙΔΘΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ Τα πλαίςια – καλφμματα κα εγκαταςτακοφν ςτθν οροφι των 

φρεατίων και κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ΕΛΟΤ  ΕΝ 124  

κλάςθσ D400 μόνο ςε ότι αφορά τθν αντοχι και τισ δοκιμζσ αντοχισ . Τα πλαίςια – καλφμματα κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν αςφάλιςθ των φρεατίων του δικτφου, κα διακζτουν άρκρωςθ για τον 

αςφαλι χειριςμό τουσ ενϊ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αςφαλίηουν ςε ανοιχτι ι κλειςτι κζςθ.  
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Το κακαρό άνοιγμα των πλαιςίων κα είναι Φ600/ Φ800 ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ μεταφορά 

του υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ εντόσ των φρεατίων ακόμα και ςτισ μεγάλεσ διατομζσ. Θ παραγωγι , 

θ ποιότθτα και οι δοκιμζσ των πλαιςίων-καλυμμάτων από Χυτοςίδθρο GGG-40, κα πρζπει να 

ςυμφωνοφν με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 , ISO 1083, κλάςθσ D400 με ελάχιςτθ αντοχι 400 kN (40 

τόνοι ανά τροχό οχιματοσ). Πλα τα τεμάχια κα είναι από χυτοςίδθρο αρίςτθσ ποιότθτασ και  

φφςθσ ϊςτε το μζταλλο να είναι ανκεκτικό , ςυμπαγζσ και ομοιογενζσ αρκετά δε μαλακό, ϊςτε 

να είναι δυνατι θ διάτρθςθ και τομι του. Τα τεμάχια κα πρζπει να παρουςιάηουν λεία επιφάνεια 

, απαλλαγμζνθ από ελαττϊματα όπωσ κοιλότθτεσ – λζπια  κλπ τα οποία μειϊνουν τθν 

καταλλθλότθτα των τεμαχίων για τον ςκοπό που προορίηονται. Επίςθσ απαγορεφεται θ μετζπειτα 

πλιρωςθ των παραπάνω κοιλοτιτων με ξζνθ φλθ . Τα πλαίςια – καλφμματα κα παραδίδονται 

βαμμζνα , και κα ζχουν τζλειο φινίριςμα. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν για τα πλαίςια - καλφμματα φρεατίων: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό EN124 του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.17. Τδραυλικόσ και Παρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ  

Θ ςφνδεςθ των μετρθτϊν παροχισ και του υπόλοιπου υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ υφιςτάμενεσ 

υποδομζσ του δικτφου κα γίνεται με τθ βοικεια κατάλλθλων υδραυλικϊν εξαρτθμάτων τα οποία 

κα εξαςφαλίηουν τθν άριςτθ λειτουργία των μετρθτικϊν οργάνων ενϊ παράλλθλα κα 

εξαςφαλίηουν τθν εξάρμωςι τουσ και τθν απομόνωςθ του κλάδου του δικτφου, όταν αυτό κρικεί 

απαραίτθτο.  

Στουσ Στακμοφσ τφπου ΤΣΕ κάκε μετρθτισ παροχισ κα ςυνοδεφεται από : 

 Μία (1) δικλείδα ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ 

 Δφο (2) φλαντηοηιμπϊ αγκφωρςθσ και  

 Ραρελκόμενα ςφνδεςθσ (φλάντηεσ, κοχλίεσ κλπ) 

Στουσ Στακμοφσ τφπου ΣΔΡ κα εγκαταςτακεί ο ακόλουκοσ εξοπλιςμόσ : 

 Τρεισ (3) δικλείδεσ ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ (2 κυρίωσ / 1 by-pass κλάδου) 
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 Ζξι (6) φλαντηοηιμπϊ αγκφωρςθσ (4 κυρίωσ / 2 by-pass κλάδου)  

 Ζνα (1) φίλτρο προςταςίασ (κυρίωσ κλάδου), 

 Δφο (2) ςυςτολικά ταυ, 

 Χυτοςιδθρά εξαρτιματα ςφνδεςθσ (γωνίεσ, ςυςτολζσ, προεκτάςεισ κλπ) και  

 Ραρελκόμενα ςφνδεςθσ (φλάντηεσ, κοχλίεσ κλπ) 

Στουσ Στακμοφσ τφπου ΤΣΕΡ και το ςτακμό ΤΣΕ διατομισ Φ400 για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ απαιτείται θ χριςθ ςζλλασ παροχισ, ςφαιρικοφ κρουνοφ, 

εξαρτθμάτων μετάβαςθσ, ςωλθνίςκων πίεςθσ και παρελκόμενα ςφνδεςθσ (φλάντηεσ, κοχλίεσ 

κλπ). Στθν περίπτωςθ που ο αγωγόσ ςτον οποίο κα γίνει εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ δεν είναι 

αποκαλυμμζνοσ κα πρζπει να εγκαταςτακεί φρεάτιο με κάλυμμα.  

Ακολουκοφν τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα βαςικά υδραυλικά εξαρτιματα. 

3.17.1. Δικλείδεσ ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ 

Οι δικλείδεσ ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ κα εγκαταςτακοφν ςτουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ, με ςκοπό 

τον ζλεγχο τθσ παροχισ ςτο κλάδο των δικτφων που κα τοποκετθκοφν.    

Οι δικλείδεσ κα είναι ονομαςτικισ πίεςθσ PN16 κοντοφ ςϊματοσ (τφπου F4).        

Θ καταςκευι των δικλείδων κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται απόλυτθ ςτεγανότθτα κατά το 

κλείςιμο και προσ τισ δφο πλευρζσ ανάντθ και κατάντθ, μακρόχρονθ και ομαλι λειτουργία, όπωσ 

και ελαχιςτοποίθςθ των απαιτιςεων για τθν ςυντιρθςι τουσ.   

 Οι δικλείδεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 7259/1988 (E), με ελαςτικι 

ζμφραξθ και φλάντηεσ.  

Το ςϊμα τθσ δικλείδασ κα ζχει ενδείξεισ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για τθν ονομαςτικι 

διάμετρο (DN), τθν ονομαςτικι πίεςθ (PN), ζνδειξθ για το υλικό του ςϊματοσ και το ςιμα ι τθν  

επωνυμία του καταςκευαςτι.           

Οι δικλείδεσ όταν είναι ανοικτζσ κα πρζπει να ελευκερϊνουν πλιρωσ τθ διατομι που αντιςτοιχεί 

ςτθν ονομαςτικι τουσ διάμετρο και να προκαλοφν τθν ελάχιςτθ δυνατι πτϊςθ πίεςθσ ςτο πεδίο 

λειτουργίασ τουσ.  

Οι δικλείδεσ κα πρζπει να ζχουν εςωτερικά κατάλλθλθ διαμόρφωςθ, απαλλαγμζνθ εγκοπϊν 

κ.λ.π., ςτο κάτω μζροσ ϊςτε να αποτρζπεται ενδεχόμενθ επικάκιςθ φερτϊν που κα κακιςτοφν 

προβλθματικι τθ ςτεγανότθτα κατά το κλείςιμο τθσ βάνασ.     

Οι δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ ϊςτε ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ επιςκευισ, το 

κυρίωσ μζροσ τθσ βάνασ να μθν αποςυνδζεται από τθ ςωλινωςθ και να επιτρζπει τθν 

αντικατάςταςθ του άνω τμιματοσ, ςφρτθ, βάκτρου κ.λ.π.        
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Το μικοσ των δικλείδων κα είναι ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 5752.      

Πλα τα υλικά καταςκευισ των δικλείδων κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα παρουςιάηουν ικανι 

αντοχι ςε φκορά και διάβρωςθ.           

Το ςϊμα και το κάλυμμα των δικλείδων κα είναι καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ 

γραφίτθ τουλάχιςτον GGG-40 κατά DIN 1693 ι 400-12 κατά ISO 1083-76.  

Κάκε άλλθ πρόςμιξθ υλικϊν με κατϊτερθ ποιότθτα αποκλείεται, ζτςι ϊςτε το κράμα να είναι 

ανκεκτικό, ςυμπαγζσ και ομοιογενζσ.         

Τα ςϊματα και καλφμματα των δικλείδων μετά τθ χφτευςθ πρζπει να παρουςιάηουν λεία 

επιφάνεια χωρίσ λζπια, εξογκϊματα, κοιλότθτεσ από τθν άμμο και οποιοδιποτε άλλο ελάττωμα ι 

αςτοχία χυτθρίου. Απαγορεφεται θ πλιρωςθ των παραπάνω κοιλοτιτων με ξζνθ φλθ.           

Δεν κα γίνει εξωτερικι επάλειψθ των δικλείδων αν δεν προθγθκεί κακαριςμόσ και απαλλαγι από 

ςκουριά. Τα ςϊματα των βανϊν, μετά από αμμοβολι κα επιςτρωκοφν εςωτερικά και εξωτερικά 

με υπόςτρωμα (PRIMER) ψευδαργφρου πάχουσ τουλάχιςτον 50 μικρά.  Κατόπιν κα βαφοφν 

εξωτερικά με δφο ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικοφ χρϊματοσ υψθλισ αντοχισ π.χ. εποξειδικι βαφι 

πολυουρεκάνθ, λικανκρακόπιςςα εποξειδικισ βάςθσ, RILSAN NYLON 11 ι ιςοδφναμο υλικό με 

ςυνολικό πάχοσ όλων των ςτρϊςεων τουλάχιςτον 250 μικρά. Εςωτερικά το ςυνολικό πάχοσ 

βαφισ κα είναι τουλάχιςτον 200 μικρά.  

Θ ςφνδεςθ ςϊματοσ και καλφμματοσ κα γίνεται με φλάντηεσ και κοχλίεσ από ανοξείδωτο χάλυβα, 

ελάχιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε χρϊμιο 11,5%.           

Οι κοχλίεσ, περικόχλια και ροδζλεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε οποιοδιποτε μζροσ των 

δικλείδων κα είναι καταςκευαςμζνα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιςτον).    

Μεταξφ των φλαντηϊν ςϊματοσ και  καλφμματοσ κα υπάρχει ελαςτικό παρζμβυςμα από EPDM ι 

NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ι άλλο ιςοδφναμο υλικό. Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ 

κατάλλθλθσ εξωτερικισ διαμόρφωςθσ τθσ καμπάνασ (καλφμματοσ) για τθν τοποκζτθςθ οδθγοφ 

προςτατευτικοφ ςωλινα (PROTECTION TUBE).           

Οι δικλείδεσ κα είναι μθ ανυψοφμενου βάκτρου. Το βάκτρο κα είναι καταςκευαςμζνο από 

ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χρϊμιο 11,5%.   

Θ δικλείδα κα κλείνει όταν το βάκτρο περιςτρζφεται δεξιόςτροφα. Θ ςτεγανοποίθςθ του βάκτρου 

κα επιτυγχάνεται με δακτυλίουσ O-RINGS (τουλάχιςτον 2 τον αρικμό) υψθλισ αντοχισ ςε 

διάβρωςθ και κατάλλθλουσ για ςτεγανότθτα ςε κερμοκραςίεσ μζχρι 60C, ι άλλο ιςοδφναμο 

τρόπο ςτεγανοποίθςθσ με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα απαιτείται ςφςφιξθ για τθν επίτευξθ 

ςτεγάνωςθσ.           

Θ καταςκευι του βάκτρου κα πρζπει να εξαςφαλίηει τα παρακάτω: 

 Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφισ βάκτρου και διάταξθσ ςτεγάνωςθσ. 
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 Επικυμθτό είναι να εξαςφαλίηεται θ αντικατάςταςθ βάκτρου και διάταξθ ςτεγάνωςθσ 

χωρίσ να απαιτείται αποςυναρμολόγθςθ του κυρίωσ καλφμματοσ (καμπάνα) από το ςϊμα 

τθσ δικλείδασ. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) κα είναι καταςκευαςμζνο από κράμα χαλκοφ υψθλισ 

αντοχισ (π.χ. φωςφοροφχο ορείχαλκο) ι ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρζπει να υπάρχει διάταξθ 

ςτερζωςθσ του περικοχλίου ςτο ςφρτθ, ϊςτε μετά τθν αφαίρεςθ του βάκτρου να παραμζνει ςτθ 

κζςθ του και τα διάκενα μεταξφ ςφρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιςτα δυνατά.   

Ο ςφρτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον GGG-

40 κατά DIN 1693 ι 400-12 κατά ISO 1083-76, κα είναι αδιαίρετοσ και κα είναι επικαλυμμζνοσ με 

ςυνκετικό ελαςτικό, υψθλισ αντοχισ EPDM ι NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ι ιςοδφναμο υλικό, 

κατάλλθλο για πόςιμο νερό, ϊςτε να επιτυγχάνεται ελαςτικι ζμφραξθ (Resilient sealing).  

Θ κίνθςθ του ςφρτθ κα πρζπει να γίνεται μζςα ςε πλευρικοφσ οδθγοφσ ςτο ςϊμα τθσ βάνασ.  

Ο χειριςμόσ των δικλείδων κα πραγματοποιείται με χειροτροχό που κα παραδοκεί μαηί με τισ 

δικλείδεσ. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

3.17.2. Φλαντηοηιμπϊ με διάταξθ αγκφρωςθσ  

Οι ςφνδεςμοι πρζπει να είναι κατάλλθλοι για ςφνδεςθ ευκφγραμμων τμθμάτων αγωγϊν 

καταςκευαςμζνων από αμιαντοτςιμζντο (A/C), αλλά και για κάκε άλλο είδοσ αγωγοφ όπωσ 

χάλυβα, φαιό χυτοςίδθρο, ελατό χυτοςίδθρο, PVC, PE, κλπ. από τθν μία πλευρά, ενϊ από τθν 

άλλθ πλευρά κα φζρουν φλάντηα αντίςτοιχθσ διαμζτρου ϊςτε να ςυνδζονται με φλαντηωτά 

εξαρτιματα όπωσ δικλείδεσ, μετρθτζσ παροχισ κλπ και κα εγκαταςτακοφν ςτουσ τοπικοφσ 

ςτακμοφσ. 

Οι ςφνδεςμοι πρζπει να εξαςφαλίηουν ςτεγανι ςφνδεςθ ςτθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ, ςε 

ςωλινα με εξωτερικι διάμετρο που κυμαίνεται μεταξφ των 2 ορίων που περιγράφονται ςε 

ακόλουκο πίνακα.  

Επίςθσ, όλοι οι ςφνδεςμοι  κα εξαςφαλίηουν εκτόσ από τθν υδατοςτεγανότθτα των ςυνδζςεων 

και τθν αγκφρωςθ των ςυνδεόμενων αγωγϊν ανεξάρτθτα από το υλικό καταςκευισ τουσ, μζςω 
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ειδικϊν αγκυρωτικϊν ελαςμάτων που κα φζρουν, τα οποία κα είναι τοποκετθμζνα εντόσ ειδικοφ 

εκτονοφμενου δακτυλίου.  

Το ςφςτθμα αγκφρωςθσ να αποτελείται από αντικαταςτάςιμεσ μεταλλικζσ διατάξεισ 

καταςκευαςμζνεσ από μθ οξειδοφμενο υλικό όπωσ ανοξείδωτοσ χάλυβασ ι ορείχαλκοσ, τφπου 

ελάςματοσ προςαρμοςμζνεσ εντόσ ειδικοφ εκτονοφμενου δακτυλίου.  

Οι ςφνδεςμοι πρζπει να αποτελοφνται από ζνα μεταλλικό ςωλθνωτό τμιμα ανάλογθσ διαμζτρου 

με λεία κωνικι εςωτερικι διατομι, ςτο ζνα άκρο από ζνα μεταλλικό δακτφλιο ςφςφιξθσ, ζνα 

ελαςτικό δακτφλιο ςτεγάνωςθσ και ζνα ςφςτθμα αγκφρωςθσ, ενϊ ςτο άλλο άκρο  από μία 

μεταλλικι φλάντηα. Θ φλάντηα κα ζχει, κυκλικζσ οπζσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφνδεςθ τθσ με 

διάφορα φλαντηωτά εξαρτιματα ίδιασ ονομαςτικισ διαμζτρου. Ο δακτφλιοσ ςφςφιξθσ κα ζχει 

διαμόρφωςθ τζτοια, ϊςτε να είναι δυνατι μζςω κοχλιϊν – εντατιρων, θ ςφςφιξθ του ελαςτικοφ 

δακτυλίου ςτεγανότθτασ και του ςυςτιματοσ αγκφρωςθσ, μεταξφ του ςυνδζςμου και του ευκζωσ 

άκρου ςωλινα. Ζτςι κα πρζπει να επιτυγχάνεται απόλυτθ ςτεγανότθτα ςφνδεςθσ αλλά και 

αποκλειςμόσ τθσ αξονικισ μετατόπιςθσ του αγωγοφ, ςτθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ PN.  

Θα πρζπει θ προςαρμογι του ςυνδζςμου ςτο ελεφκερο άκρο ςωλινα να γίνεται χωρίσ 

αποςυναρμολόγθςθ του ςυνδζςμου.  Σε κάκε περίπτωςθ, ο ςφνδεςμοσ μετά τθν εφαρμογι, κα 

πρζπει να εξαρμϊνεται πλιρωσ και να επαναχρθςιμοποιείται χωρίσ τθ χριςθ ειδικϊν εργαλείων 

ι αναλϊςιμων υλικϊν.  Επίςθσ οι ςφνδεςμοι κα πρζπει να δίνουν τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ 

ευκφγραμμων τμθμάτων αγωγϊν όλων των τφπων με φλαντηωτά εξαρτιματα, με ταυτόχρονθ 

αγκφρωςθ και ελάχιςτθ γωνιακι εκτροπι για κάκε άκρθ 7. 

Οι ςφνδεςμοι με φλάντηα πρζπει να ζχουν διάτρθςθ φλάντηασ ςφμφωνα με το ΕΝ 1092-2.  

Τζλοσ οι ςφνδεςμοι με φλάντηα ςε ότι αφορά το άκρο τουσ που δεν ζχει φλάντηα, κα 

ςυνοδεφονται από τουσ αντίςτοιχουσ κοχλίεσ – εντατιρεσ, περικόχλια και ροδζλεσ, από 

ανοξείδωτο χάλυβα, με τουσ οποίουσ επιτυγχάνεται θ ςφςφιξθ του ελαςτικοφ ςτεγανωτικοφ 

δακτυλίου. Οι προςφερόμενοι ςφνδεςμοι πρζπει να ζχουν ονομαςτικι Ρίεςθ Λειτουργίασ PN16 

bar.  

Για μεγάλο εφροσ εφαρμογισ απαραίτθτο είναι οι προςφερόμενοι ςφνδεςμοι να διακζτουν 

ειδικό εκτονωμζνο αρκρωτό δακτφλιο. Επικυμθτό είναι να ζχουν εφροσ εφαρμογισ επί 

εξωτερικισ διαμζτρου αγωγϊν, όπωσ φαίνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ.  

Οι προςφερόμενοι ςφνδεςμοι πρζπει να καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα Ρρότυπα καταςκευισ: 

ISO 2531, EN545, EN598, EN 969.  

Υλικό καταςκευισ των μεταλλικϊν μερϊν (ςϊματοσ και δακτυλίων ςφςφιξθσ): Ελατόσ 

χυτοςίδθροσ τουλάχιςτον GGG40 ςφμφωνα με το ΕΝ-GJS-450-10.  

Ρροςτατευτικι βαφι: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίςτρωμα ποφδρασ) με επικάλυψθ 

ελάχιςτου  πάχουσ 250 μm. και με ζγκριςθ καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο νερό ςφμφωνα 

με το GSK  και το ΕΝ 14901.  
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Υλικό καταςκευισ κοχλιϊν και περικοχλίων: Ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 304 (A2)  ι AISI 316 (A2)  

με επικάλυψθ από TEFLON για προςταςία από το φαινόμενο ςτομϊματοσ - αρπάγματοσ.           

Υλικό καταςκευισ ςτεγανωτικϊν δακτυλίων: NBR ςφμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 682 ι ΕPDM 

ςφμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 681-1, με ζγκριςθ καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο νερό και 

αντοχι ςτθν κερμοκραςία τουλάχιςτον από 0C  ζωσ  +50C.  

Υλικό καταςκευισ αγκυρωτικϊν ελαςμάτων: Μεταλλικό υλικό, από ανοξείδωτο χάλυβα ι 

ορείχαλκο.        

Υλικό καταςκευισ εκτονοφμενου αρκρωτοφ δακτυλίου: ειδικό ςυνκετικό υλικό κατάλλθλο για 

χριςθ ςε πόςιμο νερό. Ο ειδικόσ αυτόσ δακτφλιοσ κα χρθςιμοποιείται για τθν επίτευξθ του 

μεγάλου εφρουσ εφαρμογισ επί των εξωτερικϊν διαμζτρων των ςυνδεόμενων αγωγϊν ενϊ 

ταυτόχρονα κα αποφεφγεται θ μθχανικι καταπόνθςθ του ελαςτικοφ ςτεγανότθτασ  και θ 

γριγορθ γιρανςι του.             

Κάκε ςφνδεςμοσ κα παραδίδεται ζτοιμοσ για χριςθ, μονταριςμζνοσ και κα φζρει ανάγλυφθ 

ςιμανςθ Ν (ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ), Φ (περιοχι εξωτερικϊν διαμζτρων) και DN 

(ονομαςτικι διάμετροσ φλάντηασ). 

Οι ςφνδεςμοι με φλάντηα κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθν αςφαλι ςφνδεςθ και αγκφρωςθ 

αγωγϊν όλων των υλικϊν. Για τθν επίτευξθ τθσ παραπάνω απαίτθςθσ κα πρζπει το εφροσ 

εφαρμογισ τουσ  να είναι ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα ο οποίοσ περιλαμβάνει τισ 

διαφοροποιιςεισ ςτισ διαμζτρουσ αγωγϊν. το απαιτοφμενο εφροσ εφαρμογισ κα πρζπει 

απαραίτθτα να καλφπτει όλεσ τισ παρακάτω διατομζσ. Στο παρακάτω απαιτοφμενο εφροσ γίνεται 

αποδεκτό ςτο άνω ι ςτο κάτω όριο κατά μείηον απόκλιςθ μζχρι 2mm. Δε γίνεται αποδεκτι 

απόκλιςθ και ςτα δφο όρια (και ςτο άνω και ςτο κάτω) παρά μόνο ςτο ζνα όριο:   

Ονομ. διάμεηρος/ DN50 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 

Υλικό  καηαζκεσής 

Τζιμενηο (PN10) 68 98 120 145 176  284 340 

Τζιμενηο (PN6/12)   124 149-
151 

174 228 268-
280 

334 

Φαλσβας 60,3-
66 

88,9 108-
114,3 

133-
139,7 

159-
168,3 

211-
219,1 

267-
273 

316-
323,9 

Φσηζίδηρος 66 98 118 144 170 222 274 326 

Πολσαιθσλένιο 63 90 110-
125 

140 160-
180 

200-
225 

280 315-
335 

Πολσβινιλοτλωρίδιο 60,3 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 

Απαιηούμενο εύρος 
εθαρμογής 

50-70 86-
100 

106-
130 

132-
152 

157-
190 

198-
230 

267-
300 

315-
350 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 
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 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

3.17.3. Φίλτρα προςταςίασ  

Τα φίλτρα κα είναι ευκφγραμμου τφπου και κα τοποκετθκοφν ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ του 

δικτφου για τθν προςταςία των υδραυλικϊν εξαρτθμάτων (πιεηοκραυςτικζσ δικλείδεσ, 

παροχόμετρα κλπ) από τθ μεταφορά φερτϊν υλικϊν. Με τα φίλτρα εξαςφαλίηεται θ 

απομάκρυνςθ των υλικϊν που μεταφζρονται ςτο δίκτυο με ςτόχο τθν προςταςία των 

εξαρτθμάτων του δικτφου που είναι ευαίςκθτα ςτα φερτά υλικά.           

Τα φίλτρα κα φζρουν ςτα άκρα φλάντηα κατά DIN 2501 για τθν ευχερι ςφνδεςι τουσ ςτο δίκτυο.         

Το μικοσ και το βάροσ των προςφερόμενων φίλτρων κα εξαρτάται από τθν διάςταςθ τουσ και κα 

είναι ςφμφωνα με το ISO 4064.            

Στο εςωτερικό κα φζρουν διάτρθτο πλζγμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, τοποκετθμζνο 

κάκετα προσ τθν παροχι και κα καλφπτει ολόκλθρθ τθν ονομαςτικι διατομι.  

Το διάτρθτο πλζγμα κα βρίςκεται ςτακερά τοποκετθμζνο επί του αφαιροφμενου τμιματοσ του 

φίλτρου προσ εφκολο κακαριςμό του.              

Οι οπζσ του πλζγματοσ κα είναι ςφμφωνεσ με το DIN 24041 και δεν κα επιτρζπεται θ διζλευςθ  ςε 

ςτερεά ςωματίδια με ςκοπό τθν προςταςία του ευαίςκθτου υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ των δικτφων 

(μετρθτζσ παροχισ, δικλείδεσ ρφκμιςθσ πίεςθσ κλπ)  

Θ πρόςβαςθ ςτο αφαιροφμενο τμιμα του φίλτρου κα γίνεται από το πάνω μζροσ. Θ αφαίρεςι 

του κα γίνεται με κοχλίεσ καταςκευαςμζνουσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τουλάχιςτον. 

Φίλτρα τφπου Υ ςτα οποία θ πρόςβαςθ ςτο αφαιροφμενο τμιμα γίνεται από κάτω δε γίνονται 

αποδεκτά.    

Θ ςτεγανοποίθςθ του αφαιροφμενου τμιματοσ κα γίνεται με ελαςτικό EPDM ι άλλο κατάλλθλο 

υλικό το οποίο κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για πόςιμο νερό.  

To ςϊμα του φίλτρου κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοςίδθρο και κα φζρει αντιδιαβρωτικι 

προςταςία με εποξεικι βαφι.  

Θ πίεςθ λειτουργίασ των προςφερόμενων φίλτρων κα είναι 16 bar.           

Σε καμία περίπτωςθ θ τοποκζτθςθ των προςφερόμενων φίλτρων δεν κα επθρεάηει  τθν ακρίβεια 

των μετριςεων των διατάξεων με τισ οποίεσ ςυνυπάρχουν ςτο δίκτυο, κακϊσ και τθ ροι του 
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νεροφ εντόσ αυτοφ. Ο προμθκευτισ κα υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά του διαγράμματα 

πτϊςθσ πίεςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι για τα προςφερόμενα φλαντηωτά φίλτρα.           

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

3.17.4. Χυτοςιδθρά εξαρτιματα 

Το υλικό καταςκευισ των χυτοςιδθρϊν εξαρτθμάτων κα είναι χυτοςίδθροσ κλάςθσ τουλάχιςτον 

GGG40 και κα φζρουν εποξικι βαφι ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίςτρωμα ποφδρασ) με 

επικάλυψθ ελάχιςτου  πάχουσ 250 μm και με ζγκριςθ καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο νερό.  

Το ελαςτικό των προςφερόμενων εξαρτθμάτων κα είναι NBR ςφμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 682 ι 

ΕPDM ςφμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 681-1, με ζγκριςθ καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο νερό 

και αντοχι ςτθν κερμοκραςία τουλάχιςτον από 0C  ζωσ  +50C  

Θ πίεςθσ λειτουργίασ των προςφερόμενων εξαρτθμάτων κα είναι PN 16 atm. 

Τα φλαντηωτά εξαρτιματα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

1092-2. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 
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3.18. Ανιχνευτισ Κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 

Το ςφςτθμα αποτελείται από ζνα ανιχνευτι, ο οποίοσ επιτθρεί τισ πόρτεσ των αντλιοςταςίων και 

των χϊρων, όπου απαιτείται θ γνϊςθ από το Κζντρο Ελζγχου ότι ειςιλκε άνκρωποσ εκεί. Αυτόσ ο 

ανιχνευτισ τοποκετείται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να προςτατεφεται ζναντι κτυπθμάτων. Θ επαφι 

ενεργοποιείται όταν ο ανιχνευτισ αντιλθφκεί κίνθςθ ςτο χϊρο. Αυτι θ επαφι κα τοποκετθκεί με 

κατάλλθλου μικουσ καλϊδιο και κα ςυνδεκεί άμεςα με τον τοπικό αυτοματιςμό του κάκε 

ςτακμοφ.  

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.19. Μετρθτισ Ενεργειακϊν Παραμζτρων  

Το πολυόργανο μζτρθςθσ ενεργειακϊν παραμζτρων κα ζχει οκόνθ LCD διαςτάςεων 96x96 mm 

κατάλλθλο για χριςθ ςε μονοφαςικό ι και τριφαςικό δίκτυο ςε δίκτυα τριϊν ι τεςςάρων 

αγωγϊν TN, TT και IT ςυςτθμάτων με κλάςθ ακριβείασ Class 0.5 S acc. to IEC62053-22 για τθν 

καταγραφι των ακόλουκων θλεκτρικϊν μεγεκϊν 

Το πολυόργανο κα μπορεί να ςυνδζεται απευκείασ ςε δίκτυο ζωσ 690V ενϊ για μεγαλφτερεσ 

τάςεισ κα μπορεί να ςυνδζεται με μεταςχθματιςτζσ τάςθσ, επίςθσ για τθν μζτρθςθ των ρευμάτων 

κα μπορεί να ςυνδεκεί με μεταςχθματιςτζσ ρεφματοσ είτε x/1 είτε x/5 Α.  

Θα ζχει ενςωματωμζνο Ethernet interface και κα υπάρχει θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζςω δικτφου 

Profibus ι Modbus μζςω μονάδων επζκταςθσ. 

Το πολυόργανο κα πρζπει να ζχει ενςωματωμζνεσ μία είςοδο και μία ζξοδο 

προγραμματιηόμενεσ. Θα επιτρζπεται θ προςταςία των λειτουργιϊν του οργάνου μζςω password 

4 χαρακτιρων ζναντι ςε μθ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ.  

Θ βοθκθτικι τάςθ του πολυοργάνου κα ζχει εφροσ από 95 ζωσ 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz και 140 

ζωσ 340 V DC +/- 10% 

Ο βακμόσ προςταςίασ του οργάνου κα είναι IP 54 ςτο μπροςτινό τμιμα του οργάνου το οποίο κα 

είναι ςτθν εξωτερικι πλευρά του πίνακα και IP 20 ςτο πίςω του μζροσ το οποίο κα βρίςκετε ςτο 

εςωτερικό του πίνακα. 
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Θ κερμοκραςία λειτουργίασ του κα είναι -5…+55 oC  

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.20. Διακόπτθσ Ροισ 

Οι διακόπτεσ ροισ κα εγκαταςτακοφν ςτουσ κατακλθπτικοφσ αγωγοφσ των γεωτριςεων ι 

αντλιοςταςίων με ςκοπό τον ζλεγχο Χαμθλι ροι ι ζλλειψθ νεροφ ςτον κλάδο θ οποία μπορεί να 

προκαλζςει ςθμαντικι ηθμιά και διακοπι λειτουργίασ ςτισ αντλίεσ. 

Θ εγκατάςταςι τουσ επί των αγωγϊν κα πρζπει να γίνεται μζςω ςζλλασ παροχισ και θ κοχλίωςι 

τουσ κα πρζπει να γίνεται μζςω ςπειρϊματοσ 1ϋϋ που κα πρζπει να διακζτουν.  

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των διακοπτϊν πρζπει να είναι κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Μζκοδοσ μζτρθςθσ : κερμικι διαςπορά 

 Μικοσ : ανάλογο με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε εγκατάςταςθσ 

 Χρόνοσ απόκριςθσ  <20sec 

 Κακυςτζρθςθ εξόδου (hold time) <5sec 

 Εφροσ παροχισ 0,01 – 1,5m/sec 

 Υλικό καταςκευισ βρεχόμενων μερϊν AISI304 

 Ζνδειξθ LED για ρφκμιςθ – βακμονόμθςθ και ζνδειξθ κατάςταςθσ  

 Μζγιςτθ πίεςθ 25 Bar 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ 0 ζωσ 50oC 

 Κλάςθ προςταςίασ Ι65 

 Τροφοδοςία ρεφματοσ 24VDC ±10% 
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τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.21. Σθλεμετρικι διάταξθ ανίχνευςθσ διαρροϊν με επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

Τα καταγραφικά διαρροϊν κα πρζπει να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα για ευρεία χριςθ ςτον 

εντοπιςμό διαρροϊν ςε δίκτυα διανομισ φδατοσ. Θα πρζπει ςτθν περιοχι όπου κα 

τοποκετθκοφν να ανιχνεφουν αυτόματα τθν φπαρξθ διαρροισ ι όχι, επί τόπου ι μζςω τθσ 

αποςτολισ ςυναγερμοφ, χρθςιμοποιϊντασ το δίκτυο GPRS/ 3G και με αποςτολι των δεδομζνων 

μζςω web browser. 

Το καταγραφικά κα πρζπει να είναι μικροφ μεγζκουσ και ςτιβαρισ καταςκευισ, ζτςι ϊςτε να 

είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ τουσ ςε φρεάτια που δεν υπάρχει επάρκεια χϊρου, ενϊ παράλλθλα 

κα είναι προςτατευμζνα ςε περίπτωςθ πλθμμυριςμοφ των φρεατίων. Για το λόγο αυτό τα 

καταγραφικά κα πρζπει να ζχουν βακμό προςταςίασ Ι68.  

Θα πρζπει να διακζτουν υψθλισ ευαιςκθςίασ κεραία ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ αποςτολι των 

ςυναγερμϊν χρθςιμοποιϊντασ το δίκτυο GPRS/ 3G ακόμα και ςε περιοχζσ με αςκενζσ ςιμα 

κινθτισ τθλεφωνίασ.  

Τα καταγραφικά κα πρζπει να φζρουν ςτο κάτω τμιμα τουσ ιςχυρό μαγνιτθ για να μποροφν να 

τοποκετθκοφν ςε καρζ χειριςμοφ δικλείδων ι ςε μεταλλικά εξαρτιματα του δικτφου που 

ζρχονται ςε επαφι με τον αγωγό, όπου και κα πραγματοποιείται ζλεγχοσ για τυχόν διαρροζσ. Ο 

προγραμματιςμόσ τουσ κα πρζπει να είναι απλόσ ενϊ θ τοποκζτθςι τουσ επί των εξαρτθμάτων 

του δικτφου κα πρζπει να είναι εφκολθ. 

Κατά το πρϊτο ςτάδιο τθσ ανίχνευςθσ τα καταγραφικά κορφβου κα πρζπει κατά προτίμθςθ ςτθ 

διάρκεια τθσ νφχτασ, όπου οι περιβάλλοντεσ κόρυβοι είναι περιοριςμζνοι, να μποροφν να 

εντοπίηουν και να αποτυπϊνουν το κόρυβο που παράγει μία διαρροι ανά δευτερόλεπτο για 

προκακοριςμζνθ χρονικι περίοδο.  

Τα καταγραφικά κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να επαναλάβουν τθν ανίχνευςθ περιςςότερεσ από 

μία φορζσ κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ ϊςτε θ διαρροι να ανιχνεφεται όλεσ τισ φορζσ ϊςτε να 

μθν αποςτζλλονται λανκαςμζνοι ςυναγερμοί.  
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Πταν ςε όλεσ τισ καταγραφζσ εντοπίηεται διαρροι τότε το καταγραφικό κα πρζπει να καταχωρεί 

τθν διαρροι και να ςτζλνει ςχετικό ςυναγερμό μζςω Web Browser κακϊσ και το θχθτικό αρχείο 

τθσ διαρροισ με ςκοπό τθν αξιολόγθςι του από τουσ χειριςτζσ χωρίσ τθν ανάγκθ μετάβαςθσ ςτθ 

κζςθ εγκατάςταςθσ.  

Τα καταγραφικά που είναι τοποκετθμζνα κοντά ςτο ςθμείο διαρροισ κα καταγράφουν κρίςιμο 

κόρυβο υψθλότερθσ ζνταςθσ. Από τθ ςφγκριςθ των επιπζδων – κρίςιμου κορφβου που ζχει 

καταγράψει το κάκε καταγραφικό κα προςδιορίηεται ποιο από αυτά βριςκόταν πιο κοντά ςτο 

ςθμείο διαρροισ. Στθ ςυνζχεια, ςυνικωσ με εφαρμογι τθσ τεχνικισ ςυςχετιςμοφ κορφβων, κα 

εντοπίηεται επακριβϊσ το ςθμείο διαρροισ.           

Για τθν μετακίνθςθ των καταγραφικϊν δε κα πρζπει να απαιτείται θ επί τόπου χριςθ ειδικοφ 

οχιματοσ αλλά κα πρζπει να πραγματοποιείται από το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ.           

Τα καταγραφικά διαρροϊν κα πρζπει να είναι ςε κζςθ μζςω του λογιςμικοφ διαχείριςθσ να 

υποδεικνφουν αυτόματα ςε επίπεδο Google earth τθ κζςθ του καταγραφικοφ και τθν φπαρξθ ι 

μθ διαρροισ με κατάλλθλθ ςιμανςθ.  

Για τθν λειτουργία των καταγραφικϊν κα απαιτείται μόνο θ εγκατάςταςθ μίασ κάρτασ κινθτισ 

τθλεφωνίασ τφπου SIM εντόσ του καταγραφικοφ.  

Θ εγκατάςταςθ τθσ κάρτασ κα μπορεί να πραγματοποιθκεί τοπικά, χωρίσ να είναι αναγκαία θ 

αποςτολι του καταγραφικοφ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ. Επίςθσ μετά τθν εγκατάςταςθ τθσ 

κάρτασ SIM δεν κα πρζπει να επθρεάηεται ο βακμόσ προςταςίασ του καταγραφικοφ, ο οποίοσ 

πρζπει να είναι Ι68.    

Θ υπθρεςία κα αναλάβει να παραδϊςει τθν κάρτα κινθτισ τθλεφωνίασ SIM και κα είναι 

υπεφκυνθ για το τθλεπικοινωνιακό κόςτοσ λειτουργίασ των διατάξεων. Τα ειδικά τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τα οποία κα πρζπει να ζχουν τα καταγραφικά κορφβου είναι τα ακόλουκα:           

 Ειδικά, ςχεδιαςμζνο επιταχυνςιόμετρο για τθ μεγαλφτερθ δυνατι ευαιςκθςία ςτθν 

καταγραφι κορφβου διαρροισ. 

 Δυνατότθτα αποκικευςθσ πλιρων ςτατιςτικϊν δεδομζνων/ ςτοιχείων. 

 Μεγάλθσ χωρθτικότθτασ μνιμθ για τθν καταγραφι ςτοιχείων από μετριςεισ ζωσ και ενόσ 

χρόνου. 

 Μεγάλθ αυτονομία (μεγαλφτερθ των 5 ετϊν) 

 Βακμόσ προςταςίασ Ι68 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ εξωτερικισ κεραίασ υψθλισ ευαιςκθςίασ (για υπόγειεσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ) 

Τα καταγραφικά διαρροϊν κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται κατ’ ελάχιςτον με τισ ακόλουκεσ 

Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ και πρότυπα: 
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 1995/5/ΕU R&ΤΤΕ Directive 

 2011/65/ΕU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 

 EN62368/ EN62311 R&ΤΤΕ Article 3.1.a (Safety) 

 EN301 489 R&ΤΤΕ Article 3.1.b (EMC) 

 EN301 511/ 301908 R&ΤΤΕ Article 3.2 (Radio) 

 EN50581 Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.22. Φορθτι διάταξθ ακουςτικοφ εντοπιςμοφ διαρροϊν 

Ο ακουςτικόσ – εντοπιςτικόσ εξοπλιςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί για τον ςθμειακό εντοπιςμό αφανϊν  

διαρροϊν. Ο ακουςτικόσ - εντοπιςτικόσ εξοπλιςμόσ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 κεντρικι μονάδα 

 αιςκθτιρασ - μικρόφωνο εδάφουσ (ground microphone) 

 αιςκθτιρασ - ακουςτικι ράβδοσ / τρίποδο (electronic listening stick) 

 ακουςτικά 

 βαλίτςα μεταφοράσ 

 φορτιςτι μπαταρίασ και καλϊδια 

Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, κατάλλθλο για εργαςίεσ υπαίκρου και για 

κερμοκραςίεσ από τουλάχιςτον από -10°C ζωσ 50°C. Επίςθσ πρζπει να είναι υδατοςτεγζσ με 

βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον Ι65 και ελαφροφ βάρουσ για εφκολθ χριςθ και μεταφορά. 
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Θ κεντρικι μονάδα κα ζχει τθν δυνατότθτα ενίςχυςθσ του κορφβου τθσ διαρροισ ο οποίοσ κα 

ςυλλαμβάνεται ςτουσ αιςκθτιρεσ (ακουςτικι ράβδοσ ι/και μικρόφωνο εδάφουσ) και ψθφιακισ 

ι γραφικισ ζνδειξθσ τθσ ζνταςθσ του ιχου ςε υψθλισ ευκρίνειασ ζγχρωμθ οκόνθ LCD αφισ 

(Touch Screen), θ οποία κα είναι φωτιηόμενθ και κατάλλθλθ για νυκτερινι χριςθ, ζτςι ϊςτε ςε 

ςυνδυαςμό με τθ χριςθ ακουςτικϊν να επιβεβαιϊνεται ο κόρυβοσ τθσ διαρροισ. 

Θ μονάδα πρζπει να λειτουργεί ςε εφροσ ςυχνοτιτων τουλάχιςτον 0-5000Hz και να διακζτει 

ενςωματωμζνα φίλτρα για τθν απομόνωςθ άλλων κορφβων. Τα φίλτρα αυτά κα πρζπει να είναι 

παραμετροποιιςθμα από τον χειριςτι, προςαρμόηοντασ το πλάτοσ των χαμθλϊν ι των υψθλϊν 

ςυχνοτιτων για όλο το ακουςτικό φάςμα. Θα πρζπει να υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα 

καταγραφισ βιματοσ τθσ ιςχφοσ του ιχου που ςυλλαμβάνεται από τον αιςκθτιρα.  

Θ μονάδα κα διακζτει δυνατότθτα καταγραφισ και εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ με τθν μορφι μπάρασ, 

όπου κα εμφανίηονται θ μία δίπλα ςτθν άλλθ τουλάχιςτον δζκα εγγραφζσ. Με αυτόν τον τρόπο 

να μπορεί να ςυγκρικεί θ ιςχφσ του κάκε ιχου ανά τακτά διαςτιματα ακόμα και οπτικά μζςω του 

ιςτογράμματοσ. 

Θ μονάδα πρζπει να παρζχει τθν δυνατότθτα αυξομείωςθσ τθσ ζνταςθσ του ςυλλαμβανομζνου 

ςιματοσ και ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ του ιχου ςτα ακουςτικά ϊςτε να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ 

κάκε χειριςτι αλλά ο ζλεγχοσ τθσ ζνταςθσ του ιχου δεν κα πρζπει να επθρεάηει τθν ψθφιακι 

ζνδειξθ τθσ ζνταςθσ που φαίνεται ςτθν οκόνθ. 

Θ τροφοδοςία κα πραγματοποιείται από επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ διάρκειασ τουλάχιςτον 

24 ωρϊν ςε λειτουργία χαμθλισ κατανάλωςθσ και 15 ϊρεσ ςε κανονικι λειτουργία, οι οποίεσ 

φορτίηονται από ςτακερό δίκτυο ι φορτιςτι αυτοκινιτου μζςω μεταςχθματιςτι που κα 

περιλαμβάνεται. Ο ζλεγχοσ του χρόνου ηωισ τθσ μπαταρίασ κα πραγματοποιείται με τθν 

εμφάνιςθ μθνφματοσ ςτθν οκόνθ ι άλλθσ φωτεινισ ζνδειξθσ. 

Θ κεντρικι μονάδα κα είναι φορθτι και κα ςυνοδεφεται από ιμάντα μεταφοράσ ενϊ το βάροσ τθσ 

δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το 1Kg.  

Το γαιόφωνο κα αποτελείται από μικρόφωνο υψθλισ ευαιςκθςίασ πιεηοθλεκτρικοφ τφπου και κα 

χρθςιμοποιείται για εντοπιςμό διαρροισ. Θα τοποκετείται ςτο ζδαφοσ πάνω από τον αγωγό. Το 

μικρόφωνο εδάφουσ πρζπει να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε οποιαδιποτε επιφάνεια (πλάκεσ 

πεηοδρομίου, άςφαλτοσ κλπ) και κα ςυνδζεται με τθ κεντρικι μονάδα μζςω καλωδίου. Το βάροσ 

του γαιοφϊνου δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 3Kg.  

Θ ακουςτικι ράβδοσ / τρίποδο κα πρζπει να διακζτει μικρόφωνο μεγάλθσ ευαιςκθςίασ. Θ 

ακουςτικι ράβδοσ κα ςυνδζεται με τθν κεντρικι μονάδα με ειδικό καλϊδιο.  

Τα ακουςτικά κα είναι ςτερεοφωνικά αεροπορικοφ τφπου ειδικά ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να 

αποκλείουν κορφβουσ του περιβάλλοντοσ χϊρου και κα ςυνδζονται με τθν κεντρικι μονάδα 

αςφρματα. Τα ακουςτικά κα είναι ελαφριά, ανκεκτικά, υψθλισ πιςτότθτασ για ιχο υψθλισ 

ποιότθτασ, με ρφκμιςθ ζνταςθσ. 

Το ςφςτθμα ακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, κα ςυνοδεφεται από:  
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 βαλίτςα μεταφοράσ, με ειδικά χωρίςματα ςτο εςωτερικό τθσ, για να παρζχεται θ 

μεγαλφτερθ δυνατι προςταςία. Πλα τα επί μζρουσ εξαρτιματα τθσ διάταξθσ κα πρζπει να 

μποροφν να τοποκετθκοφν εντόσ τθσ βαλίτςασ.  

Φορτιςτι του ακουςτικοφ εξοπλιςμοφ και τα απαραίτθτα καλϊδια. Ο φορτιςτισ κα διακζτει 

ειδικι διάταξθ για τθν προςταςία των ςυςκευϊν από υπερφόρτιςθ.  

Το ςφςτθμα ακουςτικοφ εξοπλιςμοφ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται κατ’ ελάχιςτον με τισ 

ακόλουκεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ και πρότυπα: 

 2014/53/ΕU Radio Equipment Directive (RED) 

 2011/65/ΕU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 

 EN300 328 RED Article 3.2 (Radio) 

 EN301 489 RED Article 3.1.b (EMC) 

 EN60950/ EN62311 RED Article 3.1.a (Safety) 

 EN50581 Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.23. Διάταξθ ψθφιακοφ ςυςχετιςμοφ και εντοπιςμοφ διαρροϊν 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ ςυςχετιςμοφ βαςίηεται ςτθν ακουςτικι λιψθ του κορφβου που 

παράγεται από μία διαρροι από αιςκθτιρεσ. Οι αιςκθτιρεσ εγκακίςτανται ςτισ άκρεσ τμιματοσ 

αγωγοφ που κζλουμε να ανιχνεφςουμε για διαρροι. Ο ιχοσ ςυλλαμβάνεται από τουσ αιςκθτιρεσ 

και μεταδίδεται ςτθν κεντρικι μονάδα - ςυςχετιςτισ. Ο ςυςχετιςτισ κα επεξεργάηεται τον ιχο και 

βάςθ παραμζτρων που ειςάγει ο χειριςτισ ςτο ςφςτθμα τα δεδομζνα αναλφονται, ςυςχετίηονται 

εμφανίηονται ςτθν οκόνθ. Ωσ αποτζλεςμα εντοπίηεται θ ακριβισ κζςθ τθσ διαρροισ χωρίσ να 
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χρειάηεται αποκάλυψθ όλου του τμιματοσ του αγωγοφ για τθν εφρεςθ τθσ. Το ςφςτθμα κα 

αποτελείται από τον εξισ εξοπλιςμό  : 

 Ζνα ςυςχετιςτι κορφβου διαρροϊν Correlator 

 Δφο (2) πομποφσ για τθν ενίςχυςθ και μετάδοςθ των ςθμάτων 

 Δφο (2) αιςκθτιρεσ με καλϊδια μικουσ τουλάχιςτον 2 μζτρων ζκαςτο 

 Ακουςτικά 

 Φορτιςτι μπαταρίασ και καλϊδια 

 Επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ με διάρκεια τουλάχιςτον 12 ωρϊν τόςο για τθν κεντρικι 

μονάδα όςο και για τουσ πομποφσ/ αιςκθτιρεσ. 

 Βαλίτςα μεταφοράσ βαρζωσ τφπου που κα εςωκλείει όλα τα παραπάνω και κα παρζχει τθ 

δυνατότθτα φόρτιςισ τουσ ςτθ κικθ (case charging)  

Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα διακζτει τθ δυνατότθτα εντοπιςμοφ διαρροϊν ςε αγωγοφσ 

διαφορετικϊν υλικϊν όπωσ PVC, πολυαικυλενίου, χαλφβδινουσ, χυτοςιδιρουσ, 

αμιαντοτςιμζντου, ελατοφ χυτοςιδιρου, ςιδεροςωλινα, κακϊσ και ςε αγωγοφσ που 

αποτελοφνται από τμιματα διαφορετικϊν υλικϊν ι και διαμζτρων.  

Ο ςυςχετιςτισ κα μπορεί να λειτουργιςει ςε όλεσ τισ περιβαλλοντολογικζσ ςυνκικεσ και δεν κα 

επθρεάηεται από βροχι ι δυνατό ιλιο. Θ κερμοκραςία λειτουργίασ του κα πρζπει να είναι 

τουλάχιςτον από -10°C ζωσ + 50°C, ενϊ ο βακμόσ προςταςίασ των αιςκθτιρων Ι68 και των 

πομπϊν και τθσ κεντρικισ μονάδασ τουλάχιςτον Ι65. 

Ο ςυςχετιςτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα ειςαγωγισ των μθχανολογικϊν δεδομζνων των αγωγϊν 

(μικοσ, διάμετροσ, υλικό) με επιλογι από υπάρχοντα κατάλογο υλικϊν και διαμζτρων αγωγϊν 

που διακζτει ενςωματωμζνο ςτο λογιςμικό του. Ο ςυςχετιςτισ κα δίνει τθ δυνατότθτα 

ειςαγωγισ τθσ ταχφτθτασ του ιχου από τον χριςτθ αν αυτι είναι γνωςτι για μεγαλφτερθ 

ακρίβεια ςτισ μετριςεισ.  

Ο ςυςχετιςτισ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον 30 φίλτρα τα οποία κα ςυνεργάηονται ςτθ διάρκεια 

του ςυςχετιςμοφ με ςκοπό τθν επίτευξθ του καλφτερου δυνατοφ αποτελζςματοσ.  

Οι κατάλογοι με τα δεδομζνα των αγωγϊν (διάμετροσ, υλικό, ταχφτθτα ιχου) και τα 

αποτελζςματα των ςυςχετίςεων που κα ζχουν αποκθκευτεί δεν κα χάνονται όταν το ςφςτθμα 

είναι εκτόσ τροφοδοςίασ και κατά τθν αλλαγι ι φόρτιςθ των μπαταριϊν.  

Ο ςυςχετιςτισ κα μπορεί να αποκθκεφει τα δεδομζνα τθσ ςυςχζτιςθσ και με κατάλλθλο 

λογιςμικό να υπάρχει θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των υπολογιςμϊν, εκτφπωςθσ αυτϊν και 

προςκικθσ ςχολίων με Θ/Υ ςτο γραφείο το οποίο κα τρζχει ςε περιβάλλον Windows®.  
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Ο ςυςχετιςτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ και ςυςχζτιςθσ πολλαπλϊν τμθμάτων ςε ζνα 

υπό μζτρθςθ τμιμα αγωγοφ. Ο ςυςχετιςτισ κα διακζτει τθ δυνατότθτα υπολογιςμοφ τθσ 

πραγματικισ ταχφτθτασ του ιχου ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά και οι διάμετροι των 

αγωγϊν είναι άγνωςτοι.  

Ο ςυςχετιςτισ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με ζγχρωμθ οκόνθ αφισ (Touch Screen) υψθλισ ανάλυςθσ, 

μζςω τθσ οποίασ γίνεται ο χειριςμόσ τουσ οργάνου. Θ επιλογι τθσ γλϊςςασ των ενδείξεων κα 

γίνεται από το χριςτθ επί τόπου.  Θ επικοινωνία του ςυςχετιςτι με τουσ πομποφσ κα γίνεται 

αςφρματα μζςω κεραιϊν, ενϊ θ ςφνδεςθ των πομπϊν με τουσ αιςκθτιρεσ κα γίνεται με καλϊδιο 

και ςυνδζςεισ υψθλισ προςταςίασ (ενδεικτικοφ τφπου Military specification Amphenol) 

Ο ςυςχετιςτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα γραφικισ απεικόνιςθσ του κορφβου τθσ διαρροισ ςτθν 

οκόνθ και επιλεκτικισ μεγζκυνςθσ για τθν διερεφνθςθ τθσ κζςθσ τθσ διαρροισ. Θ ζνδειξθ ιςχφοσ 

του ςιματοσ κα εμφανίηεται ςτθν οκόνθ.  

Θ ςυςκευι όςον αφορά τα φίλτρα κα πρζπει να μπορεί να εκτελεί τα ακόλουκα :  

 Αυτόματθ επιλογι φίλτρων με βάςθ το υλικό τθν διάμετρο και το μικοσ του αγωγοφ 

 Δυνατότθτα επιλογισ φίλτρων από τον χειριςτι 

 Αυτόματθ ενίςχυςθ ςυχνότθτασ με προεπιλογι πεδίου ςυχνοτιτων, χαρακτθριςτικά που 

μποροφν να μεταβλθκοφν από τον χειριςτι 

 Ακρίβεια προςδιοριςμοφ τθσ διαρροισ : ±0,1 m ι καλφτερθ.  

 Οι ςυςχετιςτζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν ακουςτικά. 

Οι ςυςχετιςτζσ κα πρζπει να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ και μικροφ βάρουσ για τθν εξαςφάλιςθ 

ευκολίασ ςτθ μεταφορά και τθ χριςθ. Το βάροσ του ςυςχετιςτι δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 2Kg   

Οι πομποί κα είναι δφο (2), κα ζχουν διαφορετικό χρϊμα και κα αντιςτοιχοφν ζνα ςε κάκε 

αιςκθτιρα. Θ βαςικι λειτουργία των πομπϊν κα είναι θ λιψθ των ςθμάτων από τουσ αιςκθτιρεσ 

και θ ενίςχυςθ - εκπομπι τουσ προσ τον ςυςχετιςτι όπου κα αναλφονται. Οι πομποί κα 

διακζτουν κατάλλθλθ ενιςχυτικι μονάδα ςιματοσ και αποςπϊμενθ κεραία για τθν εφκολθ 

μεταφορά τουσ. Θα διακζτουν λυχνίεσ διόδου για να δείχνουν αφενόσ τθν ζνταςθ του ςιματοσ 

αφετζρου τον ζλεγχο τθσ διάρκειασ ηωισ τθσ μπαταρίασ.  

Το εφροσ ςυχνοτιτων των αιςκθτθρίων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0-5000Hz.  

Οι αιςκθτιρεσ κα είναι μεγάλθσ ακρίβειασ, καταςκευαςμζνοι από ανκεκτικά υλικά, κα ζχουν 

ικανοποιθτικι αδράνεια ζναντι κραδαςμϊν, κα πρζπει να είναι πλιρωσ υδατοςτεγείσ ζτςι ϊςτε 

να είναι δυνατι θ χριςθ τουσ κάτω από οποιεςδιποτε ςυνκικεσ και να διακζτουν ικανοποιθτικι 

μόνωςθ από εξωτερικζσ παρεμβολζσ. Το κάκε αιςκθτιριο κα ζχει καλϊδιο ςφνδεςθσ μικουσ 

τουλάχιςτον 2 μζτρων και ειδικό βφςμα για τθν ςφνδεςθ του με τον αντίςτοιχο πομπό. 
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Οι αιςκθτιρεσ κα διακζτουν ιςχυρό μαγνιτθ ςτο άκροσ τουσ ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ 

τοποκζτθςθ τουσ ςε μεταλλικοφσ αγωγοφσ και ειδικά τεμάχια του δικτφου φδρευςθσ (δικλείδεσ 

κλπ). Εξωτερικά να είναι καλυμμζνα με ελαςτικό για προςταςία από χτυπιματα.  

Τα ακουςτικά κα είναι ςτερεοφωνικά με ζνδειξθ ετικζτασ των χρωμάτων των πομπϊν και κα 

ςυνδζονται με τον ςυςχετιςτι ζτςι ϊςτε ο χειριςτισ να μπορεί να ακοφςει τον ιχο τθσ διαρροισ 

μζςω των πομπϊν. Τα ακουςτικά κα είναι ελαφριά, ανκεκτικά, υψθλισ πιςτότθτασ για ιχο 

υψθλισ ποιότθτασ, με άριςτθ απομόνωςθ των εξωτερικϊν ιχων.  Με ροοςτάτθ ι με τθν χριςθ 

του λογιςμικοφ του ςυςχετιςτι να υπάρχει θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ για προςταςία 

των αυτιϊν του χειριςτι.  

Το ςφςτθμα ψθφιακοφ ςυςχετιςμοφ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται κατ’ ελάχιςτον με τισ 

ακόλουκεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ και πρότυπα: 

 2014/53/ΕU Radio Equipment Directive (RED) 

 2011/65/ΕU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 

 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility 

 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) 

 EN61000-4-2 Electrostatic Discharge immunity test 

 EN61000-4-3 Radiated radio- frequency electromagnetic dield immunity test 

 EN300220 EMC and Radio Spectrum, Short Range Devices, Radio Equipment to be used in 

the 20MHz to 1.000 MHz frequency range up to 500mW 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τον οίκο καταςκευισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.24. Εξοπλιςμόσ (Hardware) ΚΕ 

3.24.1. Κεντρικόσ Τπολογιςτισ (SCADA Server) με οκόνθ 24'' και Rack 
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Ο server κα ζχει τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Τφποσ: Server  

 Επεξεργαςτισ: Τεςςάρων (4) πυρινων ι καλφτερο 

 Τφποσ μνιμθσ: DDR4- 2400MHz 

 Cache Memory: ≥ 16MB 

 Μνιμθ: ≥ 16GB 

 Σκλθρόσ Δίςκοσ: ≥ 120GB SSD 

 Λειτουργικό πρόγραμμα: Windows Server 8 ι νεότερο 

 Θφρεσ επικοινωνίασ :4 X Ethernet 10/100/1000 Mbps 

 Οπτικόσ Δίςκοσ: DVD-R 

 Κάρτα γραφικϊν 

 Υποδοχζσ δίςκων: Μζχρι 10x2.5” hot plug HDD ι μζχρι 8 x 2.5” hot plug SSD ι μζχρι 4 x 

3.5” hot plug HDD ι μζχρι 4 x 3.5” cabled (non-hot plug).  

 Raid Controllers: PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H730P, PERC H830 

 Ραρελκόμενα: Αςφρματο ποντίκι και πλθκτρολόγιο  

 Επιπλζον λογιςμικά :Antivirus, Microsoft Office, Λογιςμικά εφαρμογισ 

Στο server κα τοποκετθκεί  1 οκόνθ με χαρακτθριςτικά  

 Τεχνολογία: LED  

 Διαγϊνιοσ: 24’’  

 Ανάλυςθ: τουλάχιςτον FHD 1920X1080 ςτα 60Hz 

 Δυναμικι αντίκεςθ: τουλάχιςτον 1000:1 

 Χρϊματα: τουλάχιςτον 15 εκ χρϊματα 

 Χρόνοσ απόκριςθσ: τουλάχιςτον 8ms  

 Συνδζςεισ: HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini display port 1.2, USB 3.4 (4) 

 Δυνατότθτα περιςτροφισ (κάκετα – οριηόντια) 
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Ο Server και ο λοιπόσ παρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί εντόσ Rack 19'' φψουσ 32 U ο 

οποίοσ κα πρζπει να φζρει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

 Να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ  

 Να διακζτει 2 πόρτεσ (μία εμπρόσ και μια πίςω) 

 Να διακζτει κλειδαριά αςφαλείασ  

 Να διακζτει αποςπϊμενα πλαϊνά καλφμματα 

 Δυνατότθτα επιπλζον τοποκζτθςθσ εξοπλιςμοφ ςτο πίςω μζροσ του Rack 

 Φψοσ 32U/ 1600mm 

 Ρλάτοσ 600mm 

 Βάκοσ 600mm 

 Να διακζτει εργονομικό ςχεδιαςμό εξαεριςμϊν (άνω - κάτω) 

 Να διακζτει 2 κεντρικά ςθμεία γειϊςεων (με βίδεσ αςφαλείασ)  

 Να διακζτει πλαϊνζσ αναμονζσ για ςφνδεςθ/ επζκταςθ 2 ι/ και περιςςοτζρων Rack 

 Υλικό καταςκευισ: Λαμαρίνα πάχουσ ~1,5mm με αντοχι ςε φορτία ~800Kgr με 

θλεκτροςτατικι πολυεςτερικι βαφι ποφδρασ  

Στο Κζντρο Ελζγχου (ΚΣΕ) κα καταςκευαςτεί τοπικό δίκτυο Ethernet για τθν διαςφνδεςθ του 

εξοπλιςμοφ, Δομθμζνθ καλωδίωςθ τφπου CAT 5e (τουλάχιςτον), Patch Panels τερματιςμοφ τφπου 

UTP RJ-45, Ζνασ (1) Router, Ζνα (1) Switching HUB 10/100 BaseT με τουλάχιςτον 16 κφρεσ To 

ςφνολο του ενεργοφ εξοπλιςμοφ του δικτφου LAN και του λοιποφ επικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ του 

ΚΣΕ κα τοποκετθκεί εντόσ του Rack.  

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν για το Server, τθν οκόνθ και το Rack: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

3.24.2. Οκόνεσ εποπτικοφ ελζγχου  

Οι οκόνεσ απεικόνιςθσ των ενδείξεων και τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ των τοπικϊν ςτακμϊν κα 

πρζπει κατ’ ελάχιςτον να ζχουν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
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 Τφποσ: LED  

 Διαγϊνιοσ: Tουλάχιςτον 55’’ 

 Ευκρίνεια 4K Ultra HD 

 Μζγιςτο Refresh Rate: 1200 Hz 

 Ανάλυςθ: τουλάχιςτον 3840 X 2160 

 Ελλθνικό menu 

 Συνδεςιμότθτα: Wifi, RG In (2 RF/ Sat), Optical Dig. Output, HDMI 6G, LAN, RS-232, USB 

2.0, Cl Slot, Headphones 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

3.24.3. Σροφοδοτικό αδιάλειπτθσ λειτουργίασ (UPS)  

Το ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ (UPS) κα υποςτθρίηει τα PLC, το server και τον υπόλοιπο 

εξοπλιςμό που κα εγκαταςτακεί ςτον ΚΣΕ και κα πρζπει να ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά   

ΙΣΧΥΣ ≥ 3ΚVA 

Τάςθ ειςόδου 220V+15%-20% 

Τάςθ εξόδου 220V+/- 3% (+μζγιςτθ,-ελάχιςτθ) 

Κυματομορφι εξόδου Θμιτονικι 

Μζγιςτθ παραμόρφωςθ (THD) 5% 

Μζγιςτθ υπερφόρτωςθ 125% με ΔΕΘ παρϊν και 110% ςε λειτουργία 

με μπαταρίεσ για 10 λεπτά 

Χρόνοσ αυτονομίασ ςε πλιρεσ 

φορτίο 

τουλάχιςτον 20 λεπτά 

Χρόνοσ μεταγωγισ < 2msec 
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Απόρριψθ κορφβου τουλάχιςτο 120db 

Φίλτρο ειςόδου - εξόδου ΝΑΙ 

Αντικεραυνικι προςταςία ΝΑΙ 

Θερμοκραςία λειτουργίασ 0-40C 

Υγραςία Τουλάχιςτο 90%(non condensing) 

Τφποσ ςυςςωρευτϊν και 

ςφςτθμα φόρτιςθσ 

Κλειςτοφ τφπου μολφβδου, χωρίσ 

ςυντιρθςθ, φορτιηόμενοι από φορτιςτι 

ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαςτι 

Γαλβανικι απομόνωςθ του 

φορτίου από τθ ΔΕΘ 

Απαραίτθτθ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ παρουςίασ 

τάςεωσ ΔΕΘ 

ΝΑΙ 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ τροφοδοςίασ 

UPS από τουσ ςυςςωρευτζσ 

ΝΑΙ 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ ετοιμότθτασ 

λειτουργίασ UPS  

ΝΑΙ 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ/θχθτικά 

ςιματα γιά κατάςταςθ Alarm 

ΝΑΙ 

Ενδείξεισ: Ακουςτικζσ - οπτικζσ ενδείξεισ και 

θλεκτρικζσ επαφζσ για ςφνδεςθ ςτο PLC: 

υπερφόρτωςθ, battery low, λειτουργία UPS. 

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Δυνατότθτα ςυνεχοφσ 

αυτοελζγχου και αυτόματθσ 

ειδοποίθςθσ με Alarm για τισ πιο 

κάτω περιπτϊςεισ: 

ΝΑΙ 

-  Χαμθλισ/υψθλισ τάςθσ 

ςυςωρευτζσ 

ΝΑΙ 

-  Ο χρόνοσ αυτονομίασ πλθςιάηει ΝΑΙ 
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ςτο τζλοσ 

-  Τάςθ ειςόδου-εξόδου του UPS 

χαμθλι, κατάςταςθ 

υπερφόρτωςθσ. 

ΝΑΙ 

-  Οι μπαταρίεσ κζλουν 

αντικατάςταςθ 

ΝΑΙ 

-  Εξάντλθςθ χρόνου αυτονομίασ ΝΑΙ 

Υψθλι κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ / μεταςχθματιςτι 

ΝΑΙ 

Υψθλι κερμοκραςία 

κυκλωμάτων UPS 

ΝΑΙ 

Κάλυψθ των προδιαγραφϊν 

αμφοτζρων των κατθγοριϊν Α 

και Β, ANSI/IEEE C 62.41 και 45. 

Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του οίκου καταςκευισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

3.25. Λογιςμικό τθλελζγχου - Σθλεχειριςμοφ και εποπτικοφ ελζγχου (SCADA) με 

παραμετροποίθςθ ςε κάκε ςτακμό και ςτον ΚΕ 

Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ κα εγκαταςτακεί και αναπτυχκεί ζνα 

ςφςτθμα SCADA, το οποίο κα είναι διαςυνδεδεμζνο με τα επί μζρουσ ςυςτιματα αυτοματιςμοφ 

(PLC). Ριο ςυγκεκριμζνα το ςφςτθμα αυτό κα καλφπτει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

 Κεντρικόσ ζλεγχοσ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων μζςω τθσ ςυγκζντρωςθσ, επεξεργαςίασ 

και απεικόνιςθσ όλων των οριςμζνων μεταβλθτϊν, όπωσ των μετριςιμων τιμϊν, 

μθνυμάτων λειτουργίασ και μθνυμάτων ςφαλμάτων. 

 Αποκικευςθ δεδομζνων ςε αρχεία μακράσ διάρκειασ για μελλοντικι ανάλυςθ ςτθ μορφι 

αναφορϊν και γραφθμάτων. 
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 Αναπαραγωγι υπολογιςμϊν μζςω τθσ αρικμθτικισ ι λογικισ ςφνδεςθσ δεδομζνων 

επεξεργαςίασ. 

 Απεικόνιςθ του λειτουργικοφ και διαδικαςτικοφ ςυςτιματοσ ςε δυναμικι μορφι μιμικοφ 

διαγράμματοσ με γραφικζσ απεικονίςεισ όλων των απαιτοφμενων αναλογικϊν και 

ψθφιακϊν μεγεκϊν. 

 Απεικόνιςθ των μετροφμενων μεγεκϊν ςτθ μορφι γραφθμάτων και πινάκων. 

 On line παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ με τθ χριςθ φιλικϊν, εφχρθςτων διαλογικϊν 

μενοφ οκόνθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων κειμζνων βοικειασ. 

 Καταχϊρθςθ όλων των δεδομζνων και των status λειτουργίασ. 

Βαςικζσ απαιτιςεισ ςυςτιματοσ 

Το ςφςτθμα ελζγχου πρζπει να αποτελείται από τεχνολογίεσ αιχμισ όςον αφορά τθ δομι και 

λειτουργία του ςαν ζνα ςφςτθμα επεξεργαςίασ και ελζγχου. Ρρζπει να είναι ζνα ςφγχρονο 

ςφςτθμα που κα διακζτει ελκυςτικό ςφςτθμα αλλθλεπίδραςθσ με το χριςτθ (user interface), 

ανοιχτό ςε εφαρμογζσ γραφείου, με ςφνκετεσ αλλά αξιόπιςτεσ λειτουργίεσ, επαρκζσ για να 

διαςταςιολογθκεί ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και βακμωτό για απλοφςτερεσ ι πιο ςφνκετεσ 

εφαρμογζσ., ενϊ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται και να υποςτθρίηεται ςε παγκόςμια κλίμακα. 

Οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ κζςεισ εργαςίασ ι και ςαν servers κα 

μποροφν να διαχειριςτοφν τα προγράμματα τφπου Microsoft Windows. Το λογιςμικό του 

ςυςτιματοσ ελζγχου κα μπορεί να προςφερκεί είτε ωσ ολοκλθρωμζνο πακζτο ι ςαν εκτελζςιμο 

πακζτο (runtime). 

Για τθν περίπτωςθ που κα χρειαςτεί να καλυφκοφν μελλοντικζσ ανάγκεσ το ςφςτθμα κα μπορεί 

να επεκτακεί οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι με τθ χριςθ τθσ λειτουργίασ αναβάκμιςθσ τθσ 

ποςότθτασ των χρθςιμοποιοφμενων μεταβλθτϊν. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να είναι δυνατι θ 

διαςφνδεςθ με άλλεσ ςυςκευζσ και εφαρμογζσ διαφόρων καταςκευαςτϊν μζςω τυποποιθμζνων 

λογιςμικϊν interface OPC. 

Επιπροςκζτωσ των βαςικϊν πακζτων κα πρζπει να είναι δυνατι θ επζκταςθ του ςυςτιματοσ με 

τθ χριςθ προαιρετικϊν πακζτων. Αυτά κα πρζπει να ενςωματϊνονται ςτο περιβάλλον του 

χριςτθ επαρκϊσ, ενϊ δεν επιτρζπεται θ μετάβαςθ με χριςθ για παράδειγμα ςυνδυαςτικϊν 

πλικτρων (όπωσ alt-tab ι ctrl-esc) μεταξφ των διαφόρων πακζτων, για λόγουσ αςφαλείασ. 

Εξυπθρετθτισ (server) 

Συςτιματα με πολλζσ κζςεισ εργαςίασ μποροφν να βαςίηονται ςτο μοντζλο client/server. Ο server 

χρθςιμοποιεί το λογιςμικό τφπου Microsoft Windows, με προδιαγραφζσ αςφαλείασ, μθχανιςμοφσ 

του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, κα αναλαμβάνει να διεκπεραιϊςει κεντρικά ηθτιματα, όπωσ ο 

ςυντονιςμόσ των επί μζρουσ διαδικαςιϊν και τθν αρχειοκζτθςθ. Οι clients που λειτουργοφν κάτω 

από τφπου Microsoft Windows χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ του server. Επικοινωνοφν με τον 
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server μζςω του δικοφ τουσ τερματικοφ δικτφου, το οποίο τουσ επιτρζπει και τθ ςφνδεςθ με το 

επίπεδο του γραφείου. Τα τυποποιθμζνα πρωτόκολλα TCP/IP χρθςιμοποιοφνται για τθν 

επικοινωνία μεταξφ των ςτακμϊν εργαςίασ, μζςω δικτφου Βιομθχανικοφ Ethernet ι Profinet. 

Επειδι οι clients αναηθτοφν αυτόματα τουσ servers, οι οποίοι τουσ ζχουν ανατεκεί ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, μποροφν πολφ εφκολα να ενεργοποιθκοφν μεταγενζςτερα χωρίσ 

επιπτϊςεισ. 

Το λογιςμικό τφπου Microsoft Windows Server επιλζγεται ωσ θ πλατφόρμα για το ςφςτθμα 

ελζγχου του server και κα πρζπει να είναι δυνατι θ διαςφνδεςθ μζχρι 32 clients. Πλα τα 

δεδομζνα παραμετροποίθςθσ και επεξεργαςίασ βρίςκονται κεντρικά ςε ζναν φάκελο ζργου ςε 

δίςκο, ςυνικωσ του server, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι προςπελάςιμα εφκολα για να γίνουν 

αλλαγζσ από οποιοδιποτε άλλο ςτακμό (online configuration). Ο client παρ’ όλ’ αυτά μπορεί να 

διακζτει ο ίδιοσ τοπικά εικονίδια και τοπικζσ ενζργειεσ επεξεργαςίασ, ϊςτε να μπορεί να 

επιταχφνει τθν επιλογι των εικονιδίων και να αποφορτιςτεί επιλεκτικά ο server. Αλλαγζσ ςτα 

δεδομζνα τθσ εφαρμογισ μποροφν να ενεργοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ χωρίσ να 

διακοπεί θ λειτουργία επεξεργαςίασ. 

φνδεςθ μζςω WEB (WEB Navigator) 

Το ςφςτθμα ελζγχου κα ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω ςφνδεςθσ Internet/Intranet. Αυτό 

ςθμαίνει ότι μπορεί ο κάποιοσ να αναλάβει τθν εποπτεία και των ζλεγχο των εγκαταςτάςεων 

αυτοματιςμοφ μζςω intranet ι internet, χωρίσ να χρειάηεται ςχεδόν καμία αλλαγι ςτο 

configuration. Στθν περίπτωςθ που κα υφίςταται επικοινωνιακι γραμμι υψθλισ ταχφτθτασ κα 

είναι δυνατι θ ανανζωςθ των πλθροφοριϊν ακριβϊσ όπωσ και on site. Κάτι τζτοιο δίνει τθ 

δυνατότθτα ςε κάποιον να αναλάβει τθ διαχείριςθ μιασ εγκατάςταςθσ από οποιοδιποτε ςθμείο 

του κόςμου βρίςκεται. 

Για τθν πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ δομισ είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ενόσ Web Navigator Server 

ο οποίοσ κα μπορεί να ςυνδεκεί με ικανό αρικμό clients-κζςεων εργαςίασ, που ορίηονται 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα για ταυτόχρονθ ςφνδεςθ 

τριϊν (3) τουλάχιςτον Web clients με δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ (μελλοντικι αναβάκμιςθ) μζχρι 

50 Web clients. Τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ενόσ client κα ορίηονται από το ςφςτθμα διαχείριςθσ 

χρθςτϊν ςτο server του ςυςτιματοσ ελζγχου. Θ όλθ δομι επικοινωνίασ ςτθρίηεται ςτο 

πρωτόκολλο HTTP με ActiveX και κα διακζτει ςφγχρονουσ μθχανιςμοφσ αςφαλείασ. Μια τζτοια 

δομι είναι θ πλζον εφχρθςτθ και λειτουργικι για ςυςτιματα με διανεμθμζνο ζλεγχο και πολλά 

ςθμεία επιςταςίασ, όπωσ είναι τα ςυςτιματα διαχείριςθσ δικτφων φδρευςθσ και επεξεργαςίασ 

λυμάτων. 

Χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ 

Το ςφςτθμα ελζγχου πρζπει να διακρίνεται από τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Τυποποιθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα βαςιςμζνο ςε υπολογιςτι 

 Εκτελζςιμο ςε όλα τα εμπορικά PC  
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 100% 32 ι 64 bit λογιςμικό, αναπτυγμζνο για το τυποποιθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα 

τφπου Microsoft Windows. 

 Κφριοσ υπολογιςτισ (server) τφπου Microsoft Windows server 

 Θζςθ εργαςίασ (client) τφπου Microsoft Windows 

 Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν απ’ ευκείασ εξαρτιματα και προγράμματα από τον χϊρο 

τθσ πλθροφορικισ (π.χ. κάρτεσ δικτφων) 

 Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ single-user ι multi-user ςφςτθμα με τθ δομι client/server 

 Επικοινωνιακζσ δυνατότθτεσ μζςω Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, MPI, Modbus, 

FDL, DDE, DCOM, OPC 

 Μονάδεσ ΘΜΙ 

 Γραφικό ςφςτθμα για απεικόνιςθ και επεξεργαςία οριςμζνων από τον χριςτθ 

χρθςιμοποιϊντασ αντικείμενα pixel-graphic (Windows, OLE, OCX, ActiveX αντικείμενα), με 

τθ δυνατότθτα να γίνονται όλεσ οι ιδιότθτεσ δυναμικζσ και με on line configuration. Μία 

βιβλιοκικθ function block χρθςιμεφει ωσ βοικθμα για τθ δθμιουργία εικονιδίων. 

 Σφςτθμα ςιμανςθσ για τθν ανίχνευςθ και αρχειοκζτθςθ γεγονότων με δυνατότθτεσ 

απεικόνιςθσ και ελζγχου, ςφμφωνα με DIN 19235. Κατθγορίεσ μθνυμάτων ελεφκερθσ 

επιλογισ, απεικόνιςθ μθνφματοσ και καταχϊρθςθ, ταξινόμθςθ ελεφκερθσ επιλογισ όταν 

είναι κάποιοσ on line. 

 Αρχειοκζτθςθ process data για ανίχνευςθ, αρχειοκζτθςθ και ςυμπίεςθ μετροφμενων 

τιμϊν, για παράδειγμα για απεικόνιςθ καμπφλων και πινάκων και άλλεσ διαδικαςίεσ, 

κεντρικι αποκικευςθ δεδομζνων ςε archive server. 

 Σφςτθμα αναφοράσ και καταχϊρθςθσ για τα χρονικά ελεγχόμενα ι οδθγοφμενα από τα 

ςυμβάντα μθνφματα, καταχωριςεισ χειριςτϊν, περιεχόμενα αρχείων και τρζχοντα 

δεδομζνα ςτθ μορφι των αναφορϊν χρθςτϊν (process data) ι τεκμθρίωςθ εφαρμογισ ςε 

ευζλικτθ διάταξθ ελεφκερθσ επιλογισ. 

 Λειτουργίεσ διαδικαςιϊν για τθ ςχθματοποίθςθ εφαρμογϊν και τθ ςφνταξθ κειμζνων 

(script) χρθςιμοποιϊντασ Visual Basic Script ι ANSI-C. 

 Διαςυνδζςεισ προγραμματιςμοφ (API) είναι διακζςιμεσ για όλεσ τισ μονάδεσ εφαρμογισ 

του ςυςτιματοσ ελζγχου και παρζχουν τθ δυνατότθτα για τθν προςπζλαςθ δεδομζνων και 

λειτουργιϊν. Μία βιβλιοκικθ λειτουργιϊν επιτρζπει τον προγραμματιςμό ανεξάρτθτων 

εφαρμογϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να επεκτακεί θ βαςικι 

λειτουργικότθτα. 

 Ανοιχτζσ ςυνδζςεισ διεπαφισ (interfaces) 
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 Ρρζπει να είναι δυνατι θ απεικόνιςθ μζχρι 25 παρακφρων γραφικϊν ανά image και 80 

καμπυλϊν ανά παράκυρο. 

 Μζχρι 50.000 μθνφματα και 10x256 κείμενα μθνυμάτων μποροφν να δθμιουργθκοφν 

 Θ πρόςβαςθ ςτισ λίςτεσ δεδομζνων γίνεται μζςω τυποποιθμζνθσ διαςφνδεςθσ βάςθσ 

δεδομζνων (ODBC/SQL), C-API ι OLE-DB. 

 Ενςωμάτωςθ μπλοκ εφαρμογϊν Windows (ActiveX controls) 

 Μεταφορά δεδομζνων μζςω άλλων προγραμμάτων Windows μζςω διαςφνδεςθσ OPC. 

 Βοθκοί επζκταςθσ εφαρμογϊν μζςω βοθκϊν χρθςτϊν και Visual Basic 

 Διαςφνδεςθ προγραμματιςμοφ API με πρόςβαςθ ςε λειτουργίεσ ελζγχου ςυςτιματοσ. 

 Σφνδεςθ με κάκε είδουσ ευρζωσ διαδεδομζνου PLC 

 Διαχείριςθ χρθςτϊν με 999 ομάδεσ εξουςιοδότθςθσ και 128 ομάδεσ χρθςτϊν 

Ενιαίο interface προςαρμοςμζνο ςτα Windows 

Με το ςφςτθμα ελζγχου, μπορεί να γίνει διαφανισ διαχείριςθ των ςυμβάντων και 

βελτιςτοποίθςθ μζςω ανεξάρτθτα παραμετροποιθμζνων interfaces. Διακζςιμεσ λειτουργίεσ 

μποροφν να διαςφαλίςουν τθν επαρκι και αξιόπιςτθ λογικι εκτζλεςθσ των διαδικαςιϊν. Θ 

ςχεδίαςθ του user interface πρζπει να προςφζρει ευζλικτθ και κατάλλθλθ απεικόνιςθ τθσ 

διαλογικισ λειτουργίασ του process. Για καλφτερθ εποπτεία θ απεικόνιςθ κα μπορεί να 

επιμεριςτεί ςε τομζα γενικισ εποπτείασ, τομζα εργαςίασ και τομζα πλικτρων. Θα διατίκενται 

βοθκοί (wizards) για να δθμιουργοφν αυτόματα ζναν εργονομικό επιμεριςμό των οκονϊν 

προςανατολιςμζνο ςτισ διαδικαςίεσ και να δομοφν ιεραρχικά τα process images. Ρρότερα 

ςχθματοποιθμζνα εικονίδια κα μποροφν να μετακινθκοφν ςτο διακζςιμο χϊρο χρθςιμοποιϊντασ 

το ποντίκι του υπολογιςτι. 

Πλεσ οι απεικονίςεισ κα μποροφν να επιλεχκοφν απ’ ευκείασ χρθςιμοποιϊντασ ευρζωσ 

εφαρμόςιμουσ και αποδεκτοφσ ςυνδυαςμοφσ πλικτρων. Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα να 

χρθςιμοποιθκοφν άλλεσ εφαρμογζσ κακορίηοντασ αντίςτοιχεσ ςυνεκτικζσ περιοχζσ OLE. 

Επιπρόςκετα, κα πρζπει να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αντικείμενα OCX/ActiveX. Με αυτό τον 

τρόπο είναι δυνατι θ ομοιογενισ ενςωμάτωςθ τθσ λειτουργικότθτασ άλλων προγραμμάτων ςτο 

user interface του ςυςτιματοσ ελζγχου. 

Είναι απαραίτθτο να μθ γίνεται επικάλυψθ των οκονϊν, δθλαδι για παράδειγμα τα εικονίδια 

εμφανίηονται ι κρφβονται ςφμφωνα με το μζγεκόσ τουσ ι το επίπεδο τθσ παραμετροποιθμζνθσ 

οκόνθσ. Αυτό διαςφαλίηει ότι ο χειριςτισ μπορεί άμεςα να αναγνωρίςει και να ανταποκρικεί ςε 

ςθμαντικά μθνφματα, όπωσ για παράδειγμα πεδία τιμϊν ι ςυναγερμϊν. Τα process images κα 

μποροφν να μεγεκυνκοφν χρθςιμοποιϊντασ το ποντίκι (zooming), ενϊ τομείσ τθσ οκόνθσ κα 

μποροφν να μετακινθκοφν (panning). 
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Το ςφςτθμα ελζγχου κα χρθςιμοποιεί γενικά για τθν ειςαγωγι ςτοιχείων τουσ ακόλουκουσ πολφ 

οικείουσ τρόπουσ από το περιβάλλον των Windows: πλθκτρολόγιο, ποντίκι, οκόνθ επαφισ ι 

πλθκτρολόγιο οκόνθσ. Πταν ο κζρςορασ τοποκετείται πάνω από ζνα ελζγξιμο αντικείμενο, τότε 

αυτό κα πρζπει να αλλάηει εμφάνιςθ. 

Το ςφςτθμα ελζγχου κα μπορεί να καταγράφει τθν πρόςβαςθ των χειριςτϊν ςτισ μεταβλθτζσ. Θ 

θμερομθνία, θ ϊρα, το όνομα του χριςτθ, θ παλιά τιμι τθσ μεταβλθτισ και θ νζα τιμι κα πρζπει 

επίςθσ να καταγράφονται. Με αυτό τον τρόπο κα μποροφν να ιχνθλατοφνται ειςαγωγζσ που 

κάνουν οι χειριςτζσ ειδικά ςε κρίςιμεσ καταςτάςεισ διαδικαςιϊν. Να Θα πρζπει να μποροφν να 

αντικαταςτακοφν οι απεικονίςεισ και οι χειριςτικζσ λειτουργίεσ με ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τθσ 

εφαρμογισ. Ζτςι, το ςφςτθμα ελζγχου κα οδθγεί τον χειριςτι να απαλείψει ακριβϊσ το ςφάλμα 

ςε κρίςιμεσ καταςτάςεισ, ϊςτε να προλαμβάνονται χρόνοι ςταματιματοσ μθχανϊν. Με τθν 

προςπζλαςθ ςυγκεκριμζνου ςυναγερμοφ ο χειριςτισ κα οδθγείται αυτόματα ςτθν οκόνθ που 

απεικονίηεται το ςφάλμα. 

Επιλογι online παραμετροποίθςθσ 

Ζνα απαιτοφμενο είναι να υπάρχει ςφςτθμα παραμετροποίθςθσ ενςωματωμζνο ςτο υπόλοιπο 

ςφςτθμα, το οποίο κα επιτρζπει ςτο χειριςτι να προςαρμόςει το αντικείμενο των λειτουργιϊν και 

τθ λειτουργικότθτα ςε όποιεσ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ, χωρίσ να χρειάηονται εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ προγραμματιςμοφ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει τθν επιλογι να γίνεται αυτι θ 

παραμετροποίθςθ online. Στθν πράξθ αυτό ςθμαίνει ότι ο αντίςτοιχοσ editor κα μπορεί να τρζχει 

ςε ζνα δεφτερο παράκυρο κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ και ο μθχανικόσ να κάνει τισ αλλαγζσ 

ςτθν εφαρμογι, χωρίσ να αποςυνδζεται από τθ διαδικαςία λειτουργίασ και χωρίσ να επθρεάηει 

τισ δραςτθριότθτεσ που τρζχουν από πίςω. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να μπορεί να κάνει αλλαγζσ 

διαμόρφωςθσ ςτον client. 

Το ςφςτθμα είναι βαςιςμζνο ςε μοντζλο προςανατολιςμζνο ςτο αντικείμενο, που προςφζρει το 

ςαφζσ πλεονζκτθμα τθσ όςο το δυνατό πιο ρεαλιςτικισ απεικόνιςθσ του πραγματικοφ κόςμου, 

δθλαδι των τεχνολογικϊν διαδικαςιϊν, ςτον κόςμο τθσ πλθροφορικισ. 

Προςταςία ζναντι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ παρζμβαςθσ 

Θα πρζπει να είναι δυνατι θ προςταςία κάκε λειτουργίασ και διαδικαςίασ, των αρχείων και του 

ςυςτιματοσ ελζγχου από τθν μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ. Τζτοια παραδείγματα μποροφν να 

είναι θ αλλαγι των setpoints, θ επιλογι οκόνθσ ι θ ανάκλθςθ του λογιςμικοφ διαμόρφωςθσ από 

τθν κατάςταςθ λειτουργίασ. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πρόςβαςθσ τα οποία επιτρζπουν τθ 

δθμιουργία ενόσ ςχιματοσ ιεραρχίασ ςτθν προςταςία πρόςβαςθσ, όπωσ είναι τα αποκλειςτικά 

δικαιϊματα για διαφορετικοφσ χειριςτζσ. Ο κωδικόσ και το όνομα χριςθσ κακορίηουν τα 

δικαιϊματα πρόςβαςθσ του χειριςτι. Αυτά μποροφν, επίςθσ, να επανακακοριςτοφν και όταν το 

ςφςτθμα βρίςκεται ςε κατάςταςθ λειτουργίασ, με τθ χριςθ κατάλλθλου εργαλείου διαχείριςθσ. Θ 

εγκυρότθτα του κωδικοφ πρόςβαςθσ και του ονόματοσ χριςτθ κα λιγει μετά από τθν πάροδο 

χρονικοφ διαςτιματοσ που δεν προκφπτει δραςτθριότθτα. Με αυτό τον τρόπο το ςφςτθμα 

ελζγχου διαςφαλίηει ότι μόνο εξουςιοδοτθμζνοι χειριςτζσ μποροφν να προχωριςουν ςε κρίςιμεσ 

επεμβάςεισ και ότι θ όλθ διαδικαςία τρζχει αξιόπιςτα. 
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Ανοιχτι αρχιτεκτονικι και δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ 

Θα πρζπει να είναι δυνατι θ ενςωμάτωςθ standard Windows εφαρμογϊν, όπωσ είναι το Ms 

Excel, Ms Word και Ms Access με χριςθ standard μθχανιςμϊν OLE/ActiveX, ODBC/SQL. Κάκε 

πρόγραμμα χριςθσ (για παράδειγμα ανεξάρτθτθ διαχείριςθ δεδομζνων, ανάλυςθ, 

βελτιςτοποίθςθ διαδικαςιϊν) πρζπει να λειτουργεί μαηί με το ςφςτθμα ελζγχου μζςω του 

ενςωματωμζνου interface προγραμματιςμοφ C και μετά να χρθςιμοποιεί τα δεδομζνα και τισ 

λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ ελζγχου. 

Το ςφςτθμα ελζγχου πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα OPC, προκειμζνου να επιτρζπονται οι 

επικοινωνίεσ μεταξφ εξοπλιςμοφ διαφορετικϊν καταςκευαςτικϊν οίκων. Τα τρζχοντα process 

data πρζπει να είναι διακζςιμα ςε άλλουσ υπολογιςτζσ και εφαρμογζσ, ϊςτε κάκε υπολογιςτισ 

που είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτο δίκτυο να μπορεί να προςπελάςει όλα τα δεδομζνα του ςυςτιματοσ. 

Θ χριςθ μιασ standard βάςθσ δεδομζνων (Microsoft SQL Server 2000) απαιτείται για τθν 

αποκικευςθ (με προςταςία εγγραφισ) όλων των δεδομζνων διαμόρφωςθσ, όπωσ λίςτεσ 

μεταβλθτϊν και κείμενα μθνυμάτων, κακϊσ και τρζχοντα process data όπωσ μθνφματα, 

μετριςιμεσ τιμζσ και δεδομζνα χριςτθ, ϊςτε να είναι εφικτι θ προςπζλαςθ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων μζςω interface προγραμματιςμοφ C-API ι OLE-DB. Οι εργαςίεσ ανάπτυξθσ κα 

διευκολφνονται από τθν αυτοματοποίθςθ των βθμάτων εργαςίασ και τθν επζκταςθ του 

περιβάλλοντοσ διαμόρφωςθσ με τθν χριςθ του standard εργαλείου Visual Basic for Applications. 

Είναι ςθμαντικό το ςφςτθμα ελζγχου να μπορεί να προςφζρει τθ δυνατότθτα ομοιογενοφσ 

ενςωμάτωςθσ άλλων εφαρμογϊν ςτο interface του χριςτθ για τθ λειτουργία των διαδικαςιϊν. Οι 

εφαρμογζσ Windows μαηί με OLE Custom Controls (32 bit OCX objects) ι ActiveX Controls 

μποροφν να ενςωματωκοφν ςτθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ελζγχου ςαν να ιταν αντικείμενα 

του ίδιου του ςυςτιματοσ. Θα πρζπει να είναι δυνατι θ χριςθ ANSI-C script γλϊςςασ και Visual 

Basic Scripting για τθν ενεργοποίθςθ γραφικϊν αντικειμζνων. 

Αντίδραςθ ςυςτιματοσ ςε περιπτϊςεισ ςφαλμάτων 

Μετά τθν απομάκρυνςθ ςφάλματοσ (π.χ. με επανεκκίνθςθ PC) θ επιςτροφι του ςυςτιματοσ ςε 

λειτουργία πρζπει να γίνεται αυτόματα ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε να μθ χρειάηεται θ επζμβαςθ του 

χειριςτι. Σε αυτι τθ διάρκεια το process image πρζπει να αναβακμιςτεί, ενϊ κενά ςτθ 

ςυγκζντρωςθ δεδομζνων πρζπει να επιςθμαίνονται. 

Βάςθ δεδομζνων 

Ρρζπει να χρθςιμοποιείται βάςθ δεδομζνων για τθ διαχείριςθ των αρχείων και των παραμζτρων 

του ςυςτιματοσ. Επιπρόςκετα ςτθν απαιτοφμενθ απόδοςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων πρζπει να 

υπάρχει θ δυνατότθτα για μεταβολι ι δθμιουργία νζων εφαρμογϊν . Θ επιλεγμζνθ βάςθ 

δεδομζνων και των εργαλείων που χρειάηεται ο ανάδοχοσ ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ τθσ 

εφαρμογισ πρζπει να ονομαςτοφν κατά τθν προςφορά. 

φςτθμα γραφικϊν (graphics system) 
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Το ςφςτθμα γραφικϊν του ςυςτιματοσ ελζγχου πρζπει να διαχειρίηεται όλα τα ειςερχόμενα και 

εξερχόμενα ςτοιχεία ςτθν οκόνθ κατά τθ λειτουργικι διαδικαςία. Οι οκόνεσ για τθ γραφικι 

απεικόνιςθ τθσ εγκατάςταςθσ και του ελζγχου κα αποτελοφνται από απλά αλλά και πιο ςφνκετα 

γραφικά αντικείμενα. Αυτά βρίςκονται ενςωματωμζνα ςτισ οκόνεσ κατά τθ φάςθ διαμόρφωςθσ 

με τθ βοικεια graphic editor που είναι μζροσ του ςυςτιματοσ ελζγχου. Ρρζπει να υπάρχει 

ποικιλία αντικειμζνων για τθ δθμιουργία και λειτουργία μιασ ελκυςτικισ οκόνθσ διεπαφισ.  

Θ εμφάνιςθ όλων των γραφικϊν εξαρτθμάτων πρζπει να είναι δυναμικά ελεγχόμενθ. Ραράμετροι 

όπωσ θ γεωμετρία, το χρϊμα, το ςχζδιο κλπ. κα μποροφν να διαχειριςτοφν από τιμζσ μεταβλθτϊν 

ι από προγράμματα. Αυτό επιτρζπει ςτο χειριςτι να αλλάξει το χρϊμα τθσ γραμμισ ςε κόκκινο, 

πράςινο ι μπλε, για παράδειγμα, ι να αλλάξει το μζγεκοσ του κφκλου ι να μετακινιςει μία 

ομάδα αντικειμζνων γφρω ςτθν οκόνθ. Οκόνεσ καταςτάςεων μποροφν να ελεγχκοφν μζςω 

εναλλαςςόμενθσ εμφάνιςθσ και απόκρυψθσ αυτόνομων γραφικϊν αντικειμζνων που 

υπερτίκενται. Με αυτό τον τρόπο θ διαδικαςία, θ επεξεργαςία ςτο ςφςτθμα ελζγχου, οι 

ενζργειεσ και standard εφαρμογζσ Windows επθρεάηουν ενεργά τθν οκόνθ.  

Το ςφςτθμα ελζγχου κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει υπάρχοντα γραφικά και 

φωτογραφικό υλικό για τθ δθμιουργία εικονιδίου. Γραφικά αρχεία όπωσ BMP, WMF, EMF, GIF, 

JPG ι OLE κα μποροφν να ειςαχκοφν. 

Επεξεργαςία δεδομζνων 

Το ςφςτθμα μθνυμάτων επεξεργάηεται τα αποτελζςματα λειτουργιϊν που ελζγχουν 

ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τθσ διαδικαςίασ ςτο επίπεδο του αυτοματιςμοφ και ςτο γενικότερο 

ςφςτθμα. Καταδεικνφει ςυναγερμοφσ που ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνα γεγονότα τόςο οπτικά 

όςο και ακουςτικά και τα αρχειοκετεί θλεκτρονικά ι και ςε χαρτί. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα για 

άμεςθ προςπζλαςθ των μθνυμάτων, ταξινόμθςι τουσ και απόκτθςθ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν για κάκε ζνα από αυτά, ϊςτε να διαχειρίηονται γριγορα. Θ δομι των μθνυμάτων 

κα μπορεί να οριςτεί κατ’ απαίτθςθ και να προςαρμοςτεί ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ τθσ 

εγκατάςταςθσ. Ζνα μινυμα φτιάχνεται από ομάδεσ μθνυμάτων οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ 

μποροφν να περιζχουν μεταβλθτζσ τιμζσ. Το ςφςτθμα ελζγχου κα πρζπει να δθμιουργεί 

μθνφματα από: 

Ψθφιακζσ μεταβλθτζσ που διαχειρίηονται από τον data manager ςτθ λειτουργία μεταβλθτϊν. 

Αυτζσ μπορεί να είναι εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ μεταβλθτζσ. Ζτςι, μπορεί να γίνει θ επεξεργαςία 

ελεγχόμενων λειτουργιϊν και να προκλθκοφν μθνφματα από το ςφςτθμα ελζγχου. 

Αναλογικζσ μεταβλθτζσ:  

Ο χειριςτισ μπορεί να κζςει κάποια όρια τα οποία όταν παραβιαςτοφν κατά τθ λειτουργία 

παράγεται μινυμα. 

 Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ 

 Ομάδεσ μθνυμάτων 
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 Λειτουργίεσ επεξεργαςίασ και ελζγχου 

 Άφιξθ δομϊν μθνυμάτων από τθ διαδικαςία, ςφςτθμα αυτοματιςμοφ, ενζργεια. 

Το ςφςτθμα μθνυμάτων αποτελείται από βραχυπρόκεςμθ αρχειοκζτθςθ, δθλαδι οι παλιότερεσ 

εγγραφζσ διαγράφονται. Υπάρχει θ δυνατότθτα να γίνεται επιλογι κάποιων μθνυμάτων τα οποία 

κα μποροφν να αποκθκεφονται ςε μακροπρόκεςμα βάςθ θμερθςίωσ, εβδομαδιαία ι μθνιαίωσ. 

Το μζγεκοσ των αρχείων περιορίηεται μόνο από τθ χωρθτικότθτα του ςκλθροφ δίςκου. Το 

ςφςτθμα πρζπει να ενθμερϊνει αυτόματα το χειριςτι όταν μειωκεί κατά πολφ ο ελεφκεροσ 

χϊροσ ςτον ςκλθρό δίςκο. Σε ςυνεχζσ φόρτο εργαςίασ πρζπει το ςφςτθμα να μπορεί να 

επεξεργαςτεί μθνφματα με ρυκμό 100 μθνφματα/sec. 

Το ςφςτθμα ελζγχου μπορεί να αρχειοκετεί μετριςιμεσ τιμζσ από το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ. Οι 

μετριςιμεσ τιμζσ μποροφν να αποκτοφνται κυκλικά ι με τρόπο ελεγχόμενο από το γεγονόσ. Κάτι 

τζτοιο κακιςτά δυνατι τθν απόκτθςθ τιμϊν εςωτερικϊν μεταβλθτϊν, τιμϊν από οποιαδιποτε 

εφαρμογι και χειροκίνθτεσ ειςαγωγζσ. Θ επεξεργαςία τουσ μπορεί να δϊςει μζςουσ όρουσ, 

ακροίςματα, ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ τιμζσ ι μπορεί να ενταχκεί ςε μια ενζργεια. Ο κφκλοσ 

καταγραφισ μπορεί να οριςτεί ελεφκερα. Ο κφκλοσ αρχειοκζτθςθσ μπορεί να ζχει τθν ίδια τιμι 

με τον κφκλο καταγραφισ ι πολλαπλάςια τιμι. Μζςεσ τιμζσ, ακροίςματα, ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ 

τιμζσ υπολογίηονται από τισ τιμζσ που αποκτικθκαν μεταξφ δφο κφκλων αποκικευςθσ. 

Για γριγορθ απόκτθςθ τιμϊν, αυτζσ μποροφν να αποκθκεφονται ςε προςωρινό buffer ςτθν κφρια 

μνιμθ. Το ςφςτθμα ελζγχου πρζπει να προςφζρει ποικίλεσ μεκόδουσ αρχειοκζτθςθσ. Αρχειοκετεί 

μετριςιμεσ τιμζσ κυκλικά ι οδθγοφμενα από γεγονόσ, ανεξάρτθτα ι ςε ομάδεσ. Διακρίνονται οι 

εξισ τρόποι: 

 Συνεχισ κυκλικι αρχειοκζτθςθ 

 Κυκλικι επιλεκτικι αρχειοκζτθςθ 

 Μθ κυκλικι αρχειοκζτθςθ 

 Αρχειοκζτθςθ μόνο μετά από αλλαγι 

Ρρζπει να είναι δυνατό ςτουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ να εκτελοφν αλλαγζσ ι να δίνουν 

εντολζσ μζςω μιμικοφ διαγράμματοσ τθσ εγκατάςταςθσ ι άλλεσ οκόνεσ χειριςμοφ. Θ επιτυχισ 

εκτζλεςθ μιασ εντολισ επιβεβαιϊνεται από το ςφςτθμα μζςω μθνφματοσ ανάδραςθσ. Ρρζπει να 

είναι δυνατό να οριςτοφν τα όρια του ςυςτιματοσ ωσ φυςικζσ τιμζσ μζςω μιασ οκόνθσ χειριςμοφ. 

Μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ περιορίηεται από το ςφςτθμα μζςω προςταςίασ κωδικοφ. 

Ζλεγχοσ και απεικόνιςθ διαδικαςιϊν 

Με τισ λειτουργίεσ αυτζσ ο χειριςτισ μπορεί να ελζγξει τθ διαδικαςία, να επζμβει ςε αυτι και να 

ορίςει και να αλλάξει τισ παραμζτρουσ του ςυςτιματοσ και τθσ διαδικαςίασ. Θ όλθ διαδικαςία 

ελζγχεται και παρακολουκείται χρθςιμοποιϊντασ τα ακόλουκα: 
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 Process images 

 Ρλθροφορίεσ διαδικαςίασ 

 Γραφιματα 

 Σφςτθμα αξιολόγθςθσ μθνυμάτων 

Για να γίνει πιο εφχρθςτο το ςφςτθμα ελζγχου για τουσ χειριςτζσ, τα process images 

οργανϊνονται ςε ιεραρχικζσ δομζσ: 

 Εποπτεία εγκατάςταςθσ 

 Εποπτεία περιοχισ 

 Διάγραμμα εξαρτιματοσ εγκατάςταςθσ 

 Αναλυτικι πλθροφορία αντικειμζνου 

Ο editor γραφικϊν πρζπει να παρζχει λειτουργίεσ που ςυναντϊνται ςε γραφικά προγράμματα 

υψθλισ απόδοςθσ. Ρρζπει να περιλαμβάνονται, επίςθσ, λειτουργίεσ για τθν ακριβι κζςθ, 

ευκυγράμμιςθ, περιςτροφι, δθμιουργία ειδϊλου και αντιγραφι ιδιοτιτων γραφικοφ 

αντικειμζνου, για παράδειγμα ομαδοποίθςθ, δθμιουργία ομάδων και ειςαγωγι ι ενςωμάτωςθ 

εξωτερικά διαμορφωμζνων κειμζνων και γραφικϊν (BMP, WMF, EMF, GIF και JPG μορφισ ι μζςω 

OLE). Θ δυνατότθτα να είναι ανοιχτζσ διάφορεσ οκόνεσ ταυτόχρονα επιτρζπει και τθ γριγορθ 

αντιγραφι μεταξφ των διαφόρων οκονϊν, μζςω πλθκτρολογίου ι drag & drop.  

Για ομαδοποιθμζνα αντικείμενα ο Σχεδιαςτισ Γραφικϊν πρζπει να επιτρζπει τθ μεταβολι των 

ιδιοτιτων ανεξάρτθτων αντικειμζνων άμεςα χωρίσ να χρειαςτεί να χωριςτοφν. Επίςθσ, να 

υπάρχει θ δυνατότθτα να ρυκμίηεται ανεξάρτθτα το interface χριςτθ του Graphic Designer. Το 

μζγεκοσ και θ κζςθ των διαφορετικϊν παλετϊν χρωμάτων, θ εςτίαςθ, θ ςυμμόρφωςθ 

λειτουργιϊν, οι τφποι αντικειμζνων και τα ςτυλ μπορεί να διαφζρουν. Αν χρειάηεται, κάποιεσ 

παλζτεσ που δεν χρθςιμοποιοφνται να μποροφν απλά να κρυφτοφν. Συχνά χρθςιμοποιοφμενεσ 

λειτουργίεσ απεικονίηονται ςαν εικονίδια ςτθ γραμμι εργαλείων. 

Για τα περιςςότερα από τα αντικείμενα υπάρχουν διάλογοι διαμόρφωςθσ που επιτρζπουν τθν 

παραμετροποίθςθ των ςθμαντικϊν ιδιοτιτων του αντικειμζνου μζςα ςε ζνα κουτί διαλόγου. Το 

κουτί διαλόγου να εμφανίηεται μόλισ το αντίςτοιχο αντικείμενο τοποκετθκεί ςτθν εικόνα  

Επιπρόςκετα, ο Σχεδιαςτισ Γραφικϊν ζχει τθ δυνατότθτα να χειριςτεί δυναμικά όλεσ τισ ιδιότθτεσ 

ενόσ αντικειμζνου. Οι δυναμικζσ ιδιότθτεσ να είναι μαρκαριςμζνεσ με ζντονο χρϊμα για να 

ξεχωρίηουν εφκολα μζςα ςτο πλαίςιο ιδιοτιτων. 

Ο Σχεδιαςτισ γραφικϊν να υποςτθρίηει διαμόρφωςθ ςε 32 τουλάχιςτον επίπεδα. Για ςφνκετεσ 

εικόνεσ με πολλά επικαλυπτόμενα αντικείμενα, τα διαφορετικά επίπεδα να μποροφν να 

κρυφτοφν για να ξεκακαρίηει θ οκόνθ. 
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Πταν δθμιουργοφνται τα αντικείμενα αυτά κα αποκθκεφονται ςε βιβλιοκικθ από τθν οποία κα 

ανακαλοφνται. Το ςφςτθμα ελζγχου αναγνωρίηει μία «παγκόςμια» βιβλιοκικθ και μία 

βιβλιοκικθ εφαρμογισ και μία βιβλιοκικθ λειτουργιϊν που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ 

διαμόρφωςθ ενεργειϊν. 

Απεικονίςεισ καμπυλϊν 

Αρχειοκετθμζνεσ τιμζσ να μποροφν να απεικονιςτοφν ςε καμπφλεσ, ςε πίνακεσ και ςε αναφορζσ. 

Ππωσ τα παράκυρα μθνυμάτων, ζτςι και τα παράκυρα καμπυλϊν κα διακζτουν μπάρα 

εργαλείων για χειριςμοφσ. Εξουςιοδοτθμζνοι χειριςτζσ να μποροφν να παραμετροποιοφν on line 

π.χ. να αλλάηουν τα χρϊματα των καμπυλϊν και να ξανα-ομαδοποιοφν ομάδεσ. 

Καταγραφι/αξιολόγθςθ/αναγνϊριςθ μθνυμάτων 

Θ λίςτα μθνυμάτων κα μπορεί να απεικονιςτεί ςε παράκυρο μθνυμάτων και τα ςτάτουσ των 

μθνυμάτων να διαχωριςτοφν κάκε ςτιγμι με χρϊμα. Διαφορετικά παράκυρα μθνυμάτων 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μια εφαρμογι ςτο ςφςτθμα ελζγχου. Θα είναι δυνατοί οι δφο 

ακόλουκοι τρόποι απεικόνιςθσ ςε ζνα παράκυρο μθνυμάτων: 

 Δυναμικό παράκυρο: Αυτι θ όψθ περιζχει μθνφματα που μόλισ εμφανίςτθκαν ι που 

εκκρεμοφν, ενϊ μθνφματα που εκλείπουν να μποροφν να ςβθςτοφν αυτόματα από τθν 

οκόνθ. 

 Ραράκυρο μθνυμάτων με αρχειοκζτθςθ:  Εδϊ κα απεικονίηονται όλα τα μθνφματα που 

ζχουν αρχειοκετθκεί βραχυπρόκεςμα ι μακροπρόκεςμα, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν 

που ζχουν εκλείψει. 

Μζςω interface προγραμματιςμοφ τα μθνφματα κα μποροφν να επιλζγονται και να ςθμαίνονται 

ακουςτικά ςε μια κάρτα ιχου. Ο χειριςτισ κα μπορεί να κινείται με scroll ανάμεςα ςτα μθνφματα 

γραμμι γραμμι ι ανά ςελίδα, προσ τα εμπρόσ ι προσ τα πίςω. Τα ορατά ςτθν οκόνθ μθνφματα 

να μποροφν να αναγνωριςτοφν ξεχωριςτά ι ςυνολικά, ενϊ το ςφςτθμα μθνυμάτων κα μπορεί να 

προωκιςει τισ αναγνωρίςεισ ςτο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ, ϊςτε το τελευταίο να αντιδράςει. 

Διαφορετικά μθνφματα, κλάςεισ μθνυμάτων και τφποι μθνυμάτων κα μποροφν να 

απενεργοποιθκοφν και να ενεργοποιθκοφν. Για παράδειγμα, αν ζνα πρόβλθμα του ςυςτιματοσ 

προκαλεί τθ μόνιμθ παρουςία μθνφματοσ, ο χειριςτισ κα μπορεί να απενεργοποιιςει το μινυμα 

ϊςτε να μθν φαίνεται και να το ενεργοποιιςει ξανά όταν κα ζχει αρκεί το ςφάλμα. 

Για κάκε μινυμα και για κάκε εμφάνιςθ μθνφματοσ ο χειριςτισ κα μπορεί να ειςάγει το δικό του 

κείμενο, το οποίο κα ςϊηεται με το μινυμα και αργότερα κα καλείται ξανά. Το άτομο τθσ 

επόμενθσ βάρδιασ κα μπορεί να ενθμερωκεί για τα γεγονότα τθσ προθγοφμενθσ βάρδιασ 

θλεκτρονικά. 

Να υπάρχει, επίςθσ, θ δυνατότθτα να μποροφν να ςωκοφν πλθροφορίεσ ςτθ διαμόρφωςθ του 

μθνφματοσ. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ κα υποςτθρίηουν το χειριςτι κατά τθν εμφάνιςθ του 
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μθνφματοσ, ϊςτε να παρζχουν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για το ςυμβάν ι τον τρόπο άρςθσ του 

ςφάλματοσ. 

φςτθμα αναφοράσ 

Το ςφςτθμα ελζγχου κα μπορεί να παρζχει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα αναφοράσ, το οποίο κα 

επιτρζπει τθν εκτφπωςθ των δεδομζνων. Επιλζγοντασ ελεφκερα τθ διάταξθ κα είναι δυνατι θ 

εκτφπωςθ (κατά τθ λειτουργία) για: 

 Αναφορζσ ςυχνότθτασ μθνυμάτων 

 Αναφορζσ αρχειοκζτθςθσ μθνυμάτων 

 Αρχεία αναφορϊν 

 Αναφορζσ ενεργειϊν χειριςτϊν 

 Καταγραφζσ μθνυμάτων ςυςτιματοσ 

 Αναφορζσ χριςτθ 

Ρριν αποςταλοφν για εκτφπωςθ οι αναφορζσ μποροφν να διαςϊηονται ςε αρχεία και να 

απεικονίηονται ςτθν οκόνθ. Κατά τθ διαμόρφωςθ κα μπορεί να επιλεχκεί ποια αναφορά κα 

εκτυπωκεί και να οριςτεί ωριαία, θμεριςια ι μθνιαία βάςθ. Θ ζκδοςθ τθσ αναφοράσ να μπορεί 

να οδθγθκεί από γεγονόσ, να ςυνδεκεί με ςυγκεκριμζνθ ϊρα ι με ςυγκεκριμζνθ ειςαγωγι από 

τον χειριςτι. 

Θα μπορεί να γίνεται δυναμικι ρφκμιςθ των αναφορϊν. Επίςθσ, να μποροφν να ενςωματωκοφν 

ςε μια αναφορά πίνακεσ, εικονίδια και γραφιματα, ενϊ επιπρόςκετα των process data να 

ενςωματϊνονται και εξωτερικά δεδομζνα π.χ. μζςω ODBC αντικειμζνων ι csv μορφισ. 

 

3.26. Λογιςμικό τθλεμετρικϊν καταγραφικϊν  

Πλεσ οι μετριςεισ και οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ φδρευςθσ 

που φζρουν τθλεμετρικά καταγραφικά (Data Logger) και είναι ςυνδεδεμζνοι με το Κ.Σ.Ε. κα 

πρζπει με το κατάλλθλο λογιςμικό να επεξεργάηονται, αποκθκεφονται και διαχειρίηονται από ζνα 

ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων (RDBMS) που υπάρχει ςτο Κεντρικό Θ/Υ (Server). Ηθτείται 

να περιγραφεί αναλυτικά το λογιςμικό που κα προςφερκεί και το οποίο κα πρζπει να καλφπτει 

κατ’ ελάχιςτο τα παρακάτω:  

 Υποςτιριξθ Stored Procedures και Triggers. Απαιτείται θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ των 

παραπάνω, θ αποκικευςθ δθλαδι ςτον DataBase Server ζτοιμων διαδικαςιϊν για τθν 

εκτζλεςθ ςυνθκιςμζνων εργαςιϊν, κακϊσ και θ υπό ςυνκικεσ ενεργοποίθςι τουσ.  
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 Μθχανιςμοί Ακεραιότθτασ των δεδομζνων. Απαιτείται να υποςτθρίηονται Rules και 

Referential Integrity, να υπάρχει δθλαδι θ δυνατότθτα οριςμοφ κανόνων οι οποίοι 

ενεργοποιοφνται αυτόματα κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ και εκτελοφν ζνα ςφνολο 

ενεργειϊν.  

 Μθχανιςμοί διαχείριςθσ ςυμβάντων (Alerters). Απαιτείται να διατίκενται κατάλλθλοι 

μθχανιςμοί για τθν επικοινωνία με άλλεσ εφαρμογζσ όταν εκπλθρωκοφν οριςμζνεσ 

ςυνκικεσ (π.χ. όταν μία τιμι ξεπεράςει κάποιο όριο).  

 Μθχανιςμοί αςφάλειασ των δεδομζνων και υψθλι διακεςιμότθτα. Απαιτείται να 

υποςτθρίηεται πλιρωσ θ διαδικαςία δθμιουργίασ αντιγράφων των δεδομζνων (Back Up) 

κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του Συςτιματοσ.  

 Τεχνικζσ μείωςθσ του Input/ Output. Απαιτείται να υποςτθρίηονται αρκετζσ τεχνικζσ για 

τθν ελαχιςτοποίθςθ του απαραίτθτου Input/Output (Fast commit/Write ahead, Group 

commit, Multi Block reads prefetching).  

 Είναι επικυμθτό να υπάρχουν ςτοιχεία από το SQL3 Standard και ιδίωσ ικανότθτεσ 

recursive SQL για επεξεργαςία δενδρικϊν δομϊν.  

 Ραρζχεται ικανότθτα αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ, Multimedia δεδομζνων ςτο RDBMS 

με χριςθ SQL extensions.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να περιγράψει αναλυτικά τισ υπόλοιπεσ δυνατότθτεσ και 

λειτουργίεσ του προςφερόμενου RDBMS.  

Θ κατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα απεικονίηεται γραφικά ςτθν οκόνθ των Θ/Υ του Κζντρου 

Ελζγχου και κα καταχωρείται ςτα αρχεία τθσ Βάςθσ δεδομζνων. 

Τα προγράμματα εφαρμογισ κα ζχουν δυνατότθτα απεικονίςεωσ ςε οκόνθ γραφικϊν 

διαγράμματοσ, ςτο οποίο κα απεικονίηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τα 

ςθμεία ελζγχου κακϊσ επίςθσ και όπωσ π.χ.:  

 Φπαρξθ επικοινωνίασ με το ςτακμό εςωτερικοφ δικτφου (μθδενικι καταγραφι) 

 Διαρροι ςε ςτακμό και ειδοποίθςθ μζςω μθνφματοσ SMS 

 κωδικζσ ονομαςίεσ μονάδων  

 ςτακερό κείμενο (ςχόλια,).  

 πεδία ςτακερϊν τιμϊν  

 πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμϊν (μετριςεισ).   



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Σελίδα 116 

Σε ενιαία βάςθ όλων των προβλεπόμενων λογικϊν οκόνων προβλζπεται θ ζνδειξθ των 

ςυναγερμϊν λειτουργίασ και ςε άλλθ κζςθ θ ζνδειξθ ςυναγερμϊν αυτοελζγχου του Συςτιματοσ. 

Οι ενδείξεισ αυτζσ παραμζνουν ενεργζσ άςχετα με το περιεχόμενο τθσ υπόλοιπθσ οκόνθσ.  

Με τα παράκυρα αυτά, τα οποία ενεργοποιοφνται, απενεργοποιοφνται κατά βοφλθςθ του 

χειριςτι επικάκονται τθσ λογικισ οκόνθσ ςε ςθμεία κακορίηει ο ίδιοσ, είναι δυνατόν να 

ανακλθκοφν οι παρακάτω πλθροφορίεσ:  

 Ρίνακασ των ενεργϊν ςυναγερμϊν και ςχετικά μθνφματα.  

 Ρίνακασ του ιςτορικοφ των ςυναγερμϊν με χρονικό όριο που ορίηει ο χριςτθσ.  

μπορεί να επιλζξει οποιονδιποτε ΤΣ και να μεταπθδά ςτθν οκόνθ του.  

Σε οποιαδιποτε οκόνθ κρικεί απαιτθτό κα πρζπει να υπάρχουν διαγράμματα (trend) τα οποία κα 

απεικονίηουν τθν εξζλιξθ των διαφόρων αναλογικϊν μεγεκϊν που ενδιαφζρουν. Πλα τα 

χαρακτθριςτικά των διαγραμμάτων (κλίμακεσ, χρϊματα, τφποι απεικόνιςθσ) κα πρζπει να είναι 

πλιρωσ παραμετρικά και ςε κάκε περίπτωςθ να δίνεται θ δυνατότθτα ςτον χριςτθ (εφόςον ζχει 

εξουςιοδότθςθ) να τα μεταβάλλει. Θα υπάρχει, επίςθσ και ειδικι οκόνθ ςτθν οποία κα 

παρουςιάηονται διαγράμματα από τα μεγζκθ που ζχουν αποκθκευτεί ςτθν βάςθ δεδομζνων με 

κακοριηόμενο από τον χριςτθ το εφροσ προσ επεξεργαςία, τον τφπο του διαγράμματοσ και τα 

δεδομζνα που κα απεικονιςτοφν.  

Θα πρζπει να υποςτθρίηονται τουλάχιςτον οι παρακάτω ζτοιμεσ αναφορζσ από το ςφςτθμα.  

 Αναφορά ενεργϊν ςυναγερμϊν.  

 Αναφορά ιςτορικοφ ςυναγερμϊν. Ο χριςτθσ ορίηει το θμερομθνιακό εφροσ προσ 

επεξεργαςία  

 Εκτφπωςθ οποιουδιποτε διαγράμματοσ από τα ιδθ υπάρχοντα.  

 Αναλογικζσ τιμζσ οργάνων  

Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ (μετριςεισ, μεταβολζσ καταςτάςεων, ςυναγερμοί, διαγνωςτικά 

μθνφματα κλπ) γνωςτοποιοφνται αμζςωσ ςτον χειριςτι και καταχωροφνται μετά τθν 

περιφερειακι μνιμθ για περαιτζρω επεξεργαςία:  

 Στθν Βάςθ Δεδομζνων Συμβάντων  

 Στθν Μόνιμθ Βάςθ Δεδομζνων  

Στθ Βάςθ Δεδομζνων Συμβάντων καταχωροφνται αυτόματα όλεσ οι καταγραφζσ τθσ θμζρασ με 

τθν χρονολογικι ςειρά ςυλλογισ τουσ και χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ επεξεργαςία.  
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Θ Βάςθ Δεδομζνων Συμβάντων περιζχει ςε άμεςθ διακεςιμότθτα όλα τα καταγεγραμμζνα 

δεδομζνα. Σε εβδομαδιαία βάςθ, και με απλι διαδικαςία, μεταφζρονται ςε μαγνθτικι ταινία όλο 

το λογιςμικό και τα καταγεγραμμζνα δεδομζνα. 

 

3.27. Λογιςμικό ενςωμάτωςθσ όλων των ςτακμϊν ςε ενιαίο ςφςτθμα απεικόνιςθσ 

Επικοινωνία Χειριςτοφ - υςτιματοσ (ΜΜΙ) 

Θ κατάςταςθ του Συςτιματοσ κα απεικονίηεται μζςω των Θζςεων Εργαςίασ (ΘΕ) και 

καταχωρείται ςτα αρχεία τθσ Βάςθσ Δεδομζνων (Ρροςωρινι Βάςθ Δεδομζνων, Μόνιμθ Βάςθ 

Δεδομζνων και άλλα Βοθκθτικά Αρχεία). 

Γραφικό Περιβάλλον υςτιματοσ 

Τα προγράμματα εφαρμογισ κα ζχουν δυνατότθτα απεικονίςεωσ ςε γραφικό περιβάλλον, ςτο 

οποίο κα απεικονίηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τουσ ςτακμοφσ ελζγχου 

κακϊσ επίςθσ και όλεσ οι εντολζσ χειριςμοφ που δίδονται προσ αυτοφσ, όπωσ π.χ.: 

 Φπαρξθ επικοινωνίασ με τον τοπικό ςτακμό ελζγχου 

 Μθ φπαρξθ επικοινωνίασ με τον τοπικό ςτακμό αφοφ ζχει προθγθκεί αναγνϊριςθ. 

 Λειτουργία δικλείδασ 

 Ανοικτόσ αγωγόσ 

 Κλειςτόσ αγωγόσ 

 Βλάβθ χαμθλισ προτεραιότθτασ αγωγοφ, όπωσ π.χ. βλάβθ οργάνου 

 Βλάβθ υψθλισ προτεραιότθτασ αγωγοφ, όπωσ π.χ. διακοπι τθσ ΔΕΘ, υπερπίεςθ, 

υποπίεςθ, αυξθμζνθ τιμι χλωρίου, χαμθλι ςτάκμθ  κ.λπ. 

Γενικά οι λειτουργικζσ αρχζσ τισ οποίεσ κα ακολουκοφνται ςτο γραφικό περιβάλλον του ςυνόλου 

των υποςυςτθμάτων φδρευςθσ, κα είναι: 

Ρροβλζπεται ανά μία λογικι ειςαγωγικι οκόνθ που περιλαμβάνει ςχθματικό μιμικό διάγραμμα 

του αντίςτοιχου ςυςτιματοσ. 

Για κάκε τοπικό ςτακμό προβλζπονται οκόνεσ ςχθματικοφ διαγράμματοσ οι οποίεσ περιζχουν 

τουλάχιςτον  τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

 γραφικά ςφμβολα όλων των τθλελεγχόμενων-τθλεχεριηόμενων μονάδων και τθσ 

ςυνδεςμολογίασ τουσ κακϊσ και λοιπϊν βαςικϊν ςτοιχείων. 

 κωδικζσ ονομαςίεσ μονάδων 
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 ςτακερό κείμενο (ςχόλια, επεξθγιςεισ κλπ). 

 πεδία ςτακερϊν τιμϊν  (παραμζτρων τοπικοφ ςτακμοφ) 

 πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμϊν (μετριςεισ, καταςτάςεισ δικλείδων). 

ιμανςθ Σθλεχειριςμϊν 

Σε ενιαία βάςθ όλων των προβλεπόμενων λογικϊν οκονϊν προβλζπεται θ ζνδειξθ των 

ςυναγερμϊν λειτουργίασ και ςε άλλθ κζςθ θ ζνδειξθ ςυναγερμϊν αυτοελζγχου του Συςτιματοσ. 

Οι ενδείξεισ αυτζσ παραμζνουν ενεργζσ άςχετα με το περιεχόμενο τθσ υπόλοιπθσ οκόνθσ. Οι 

ςυναγερμοί ιεραρχοφνται με το χρϊμα τουσ. 

Ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ λειτουργίασ γραφικισ οκόνθσ είναι θ δυνατότθτα κακοριςμοφ 

δυναμικϊν παρακφρων (POP-UP WINDOWS) που να παρζχεται από το λογιςμικό.  Με τα 

παράκυρα αυτά, τα οποία ενεργοποιοφνται, απενεργοποιοφνται κατά βοφλθςθ του χειριςτι 

επικάκονται τθσ λογικισ οκόνθσ ςε ςθμεία που κακορίηει ο ίδιοσ, είναι δυνατόν να ανακλθκοφν 

οι παρακάτω πλθροφορίεσ: 

 Ρίνακασ των ςυναγερμϊν και ςχετικά μθνφματα. 

 Ρίνακασ επιτρεπόμενων Τθλεχειριςμϊν (Ενεργοποιείται αυτόματα με τθ διαδικαςία 

Τθλεχειριςμϊν) 

 Οδθγίεσ προσ τον χειριςτι, για τισ οποίεσ πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα να γράφονται 

μζςω προγράμματοσ επεξεργαςίασ κειμζνου και να μποροφν να ενεργοποιοφνται και με 

κριτιρια όπωσ θμερομθνία, ϊρα, πλικοσ ςυναγερμϊν, ειδικόσ ςυναγερμόσ κλπ. 

 Ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ περιςςοτζρων του ενόσ τοπικϊν ςτακμϊν  (ςμίκρυνςθ τθσ 

λογικισ οκόνθσ WINDOW ι SPLIT SCREEN MODE). 

Για τθν απεικόνιςθ των διαφόρων ςτοιχείων του ςυςτιματοσ ςτθ γραφικι οκόνθ κα 

χρθςιμοποιθκοφν διάφορα ζγχρωμα ςφμβολα. Θ αλλαγι χρϊματοσ των ςυμβόλων κα 

υποδθλϊνει τθν κατάςταςθ λειτουργίασ του αντίςτοιχου ςτοιχείου ςυςτιματοσ. Τα ςτοιχεία που 

κα ςυνδεκοφν μελλοντικά ςτο ςφςτθμα κα παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ ωσ ανενεργά και όλα με 

τον ίδιο χρωματιςμό, ο οποίοσ κα μπορεί να αλλάξει από τθν υπθρεςία με εφκολο και κατανοθτό 

τρόπο. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ επιλογι χρωμάτων κα πρζπει να γίνει ςε ςυνεργαςία με τθν 

υπθρεςία ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν οι χρωματιςμοί ςτοιχείων που κρίνονται πιο λειτουργικοί. 

Γενικά θ διαμόρφωςθ των γραφικϊν οκονϊν κα είναι ωσ εξισ : 

Παράθυρο υμβάντων 

Το παράκυρο αυτό κα είναι χωριςμζνο ςε μικρζσ περιοχζσ οι οποίεσ κα χρωματίηονται  ανάλογα 

με τθν κατάςταςθ λειτουργίασ του ςτακμοφ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ επιλογι χρωμάτων κα 

πρζπει να γίνει ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν οι χρωματιςμοί 

ςτοιχείων που κρίνονται πιο λειτουργικοί, αν και εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ κα μποροφν να τουσ 
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αλλάξουν ανά πάςα ςτιγμι αυτό απαιτθκεί. Σαν παράδειγμα κα μποροφςαμε να αναφζρουμε τθν 

ακόλουκθ χρθςιμοποίθςθ χρωμάτων : 

 Σταχτί: Θ περιοχι είναι διακζςιμθ ςτο ςφςτθμα για να χρθςιμοποιθκεί 

 Πράςινο: Ο ςτακμόσ λειτουργεί ομαλά και δεν ζχει κανζνα ςυναγερμό. 

 Κόκκινο : Υπάρχει ςυναγερμόσ υψθλισ προτεραιότθτασ ςτο ςτακμό που 

εμφανίηεται ςτθν περιοχι 

 Κίτρινο : Υπάρχει ςυναγερμόσ χαμθλισ προτεραιότθτασ ςτον τοπικό ςτακμό 

 Μοβ ανοιχτό :  Διακοπι επικοινωνίασ 

 Μπλε: Ο ςτακμόσ είναι ςε κατάςταςθ τθλεχειριςμοφ και δεν ζχει κανζνα ςυναγερμό. 

Επιπλζον και τα γράμματα που εμφανίηονται μζςα ςτθν περιοχι κα παίρνουν χρϊματα, π.χ.: 

 Άςπρο :Ο ςυναγερμόσ δεν ζχει αναγνωριςκεί 

 Μαφρο :Ο ςυναγερμόσ ζχει αναγνωριςκεί από τον χριςτθ 

Θ αναγνϊριςθ ςυμβάντων κα γίνεται με κατάλλθλθ επιλογι μόνο από εξουςιοδοτθμζνουσ 

χριςτεσ. Το ςφςτθμα επιτρζπει να γίνονται τθλεχειριςμοί ςτουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ μόνο από μια 

κζςθ εργαςίασ.  

Παράθυρο Ψηφιακών Αναλογικών Σιμών 

Στο Ραράκυρο αυτό κα εμφανίηονται οι ψθφιακζσ και αναλογικζσ τιμζσ ενόσ τοπικοφ ςτακμοφ με 

βάςθ τισ απαιτιςεισ ςθμάνςεων του αντίςτοιχου τοπικοφ ςτακμοφ. 

Σρόποι Λειτουργίασ 

Ζνασ τοπικόσ ςτακμόσ μπορεί να λειτουργιςει με διάφορουσ τρόπουσ ςφμφωνα με όςα 

αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. Σ’ ζνα παράκυρο ςτο οποίο κα δθλϊνονται οι τρόποι λειτουργίασ 

του ςτακμοφ, ο εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ κα μπορεί να επιλζξει τον τρόπο  λειτουργίασ του 

ςτακμοφ. 

Γενικό χζδιο δικτφου φδρευςησ  

Σε ςυνζχεια των όςων αναφζρκθκαν παραπάνω προβλζπεται μια αρχικι ειςαγωγικι οκόνθ που 

κα απεικονίηει το δίκτυο φδρευςθσ. Σε ομαλι λειτουργία όλων των τοπικϊν ςτακμϊν, αυτοί κα 

είναι χρωματιςμζνοι με π.χ. πράςινο χρϊμα - αν αυτό ζχει επιλεγεί για τθ ςιμανςθ τθσ κανονικισ 

λειτουργίασ. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί μια δυςλειτουργία υψθλισ προτεραιότθτασ ςε ζνα 

ςτοιχείο κάποιου τοπικοφ ςτακμοφ π.χ. βλάβθ κάποιασ αντλίασ, κ.λ.π., ο αντίςτοιχοσ τοπικόσ 

ςτακμόσ κα εμφανίηεται ςτο παράκυρο των ςυναγερμϊν με π.χ. κόκκινο χρϊμα-αν αυτό ζχει 

επιλεγεί για τθ ςιμανςθ των ςυναγερμϊν υψθλισ προτεραιότθτασ- ενϊ ταυτόχρονα κα 
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χρωματίηεται με κόκκινο χρϊμα ο αντίςτοιχοσ τοπικόσ ςτακμόσ ςτθν ειςαγωγικι οκόνθ 

παρουςίαςθσ όλου του δικτφου φδρευςθσ. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί μια δυςλειτουργία 

χαμθλισ προτεραιότθτασ ςε ζνα ςτοιχείο κάποιου τοπικοφ ςτακμοφ π.χ. είςοδοσ ςτο χϊρο, ο 

αντίςτοιχοσ τοπικόσ ςτακμόσ κα εμφανίηεται ςτο παράκυρο των ςυναγερμϊν με π.χ. κίτρινο 

χρϊμα-αν αυτό ζχει επιλεγεί για τθ ςιμανςθ των ςυναγερμϊν χαμθλισ προτεραιότθτασ- ενϊ 

ταυτόχρονα κα χρωματίηεται με κίτρινο χρϊμα ο αντίςτοιχοσ τοπικόσ ςτακμόσ ςτθν ειςαγωγικι 

οκόνθ παρουςίαςθσ όλου του δικτφου φδρευςθσ. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί βλάβθ 

επικοινωνίασ  κάποιου τοπικοφ ςτακμοφ με τον ΚΣΕ, ο αντίςτοιχοσ τοπικόσ ςτακμόσ κα 

εμφανίηεται ςτο παράκυρο των ςυναγερμϊν με π.χ. μοβ χρϊμα-αν αυτό ζχει επιλεγεί για τθ 

ςιμανςθ των ςυναγερμϊν βλάβθσ επικοινωνίασ- ενϊ ταυτόχρονα κα χρωματίηεται με μοβ χρϊμα 

ο αντίςτοιχοσ τοπικόσ ςτακμόσ ςτθν ειςαγωγικι οκόνθ παρουςίαςθσ όλου του δικτφου 

φδρευςθσ. Ο χριςτθσ με απλι χριςθ του mouse, τοποκετϊντασ το ςτον αντίςτοιχο τοπικό 

ςτακμό, κα μπορεί να “ μπει “ ςτον τοπικό ςτακμό οπότε κα ανοίξει αυτόματα το παράκυρο 

ψθφιακϊν και αναλογικϊν τιμϊν και -αν επικυμεί- το γενικό ςχζδιο του ςτακμοφ ϊςτε να 

εντοπίςει που ακριβϊσ εμφανίςτθκε πρόβλθμα. Υπενκυμίηεται ότι ο κακοριςμόσ τθσ ςθμαςίασ 

των χρωμάτων κακϊσ και ο κακοριςμόσ ςυναγερμϊν χαμθλισ και υψθλισ προτεραιότθτασ κα 

γίνει ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία.  

χζδιο Σοπικοφ ταθμοφ 

Το ςχζδιο αυτό κα παριςτάνει το γενικό ςχζδιο του Τοπικοφ Στακμοφ τα ςτοιχεία του οποίου 

υπάρχουν ςτο παράκυρο αναλογικϊν τιμϊν. Συγκεκριμζνα ςτο ςχζδιο αυτό κα εμφανίηονται όλα 

τα ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τον τοπικό ςτακμό (παροχόμετρα, όργανα κ.λ.π.) με κατάλλθλθ χριςθ 

ςυμβόλων κακϊσ και τθ ςυνδεςμολογία αυτϊν. Τα ςφμβολα των ςτοιχείων αυτϊν κα ζχουν 

χρϊμα που κα δθλϊνει τθν κατάςταςθ λειτουργία τουσ, θ οποία κα είναι απολφτωσ ςφμφωνθ με 

τισ ενδείξεισ ςτο παράκυρο των ψθφιακϊν και αναλογικϊν τιμϊν. 

Σαν παράδειγμα κα μποροφςαμε να αναφζρουμε τθν ακόλουκθ χρθςιμοποίθςθ χρωμάτων: 

 Μαφρο : Ανενεργό ςτοιχείο. Υπάρχει ςτο δίκτυο ι κα ςυνδεκεί μελλοντικά ςϋαυτό και δεν 

ςυμμετζχει κακόλου ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα . 

 Κόκκινο : Το ςτοιχείο ζχει βλάβθ υψθλισ προτεραιότθτασ 

 Κίτρινο : Το ςτοιχείο ζχει βλάβθ χαμθλισ προτεραιότθτασ 

 Γαλάζιο : Το ςτοιχείο βρίςκεται ςε μια ακακόριςτθ κατάςταςθ. 

 Μπλε : Το ςτοιχείο δεν λειτουργεί. 

 Πράςινο: Το ςτοιχείο λειτουργεί κανονικά. 

Δίπλα ςε κάκε αναλογικό όργανο (παροχόμετρα, πιεςόμετρα κ.λ.π., ρυκμόσ αλλαγισ), κα υπάρχει 

ζνα ςφμβολο το χρϊμα του οποίου κα δθλϊνει ςε ποια περιοχι λειτουργίασ βρίςκεται θ 

τρζχουςα ζνδειξθ, π.χ.. 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Σελίδα 121 

 Κόκκινο  Μζγιςτο 

 Ρορτοκαλί Ρολφ υψθλό 

 Ρράςινο Χαμθλό 

 οη  Ρολφ χαμθλό 

 Μοβ  Ελάχιςτο 

Επιπλζον, ο χριςτθσ κα μπορεί με απλι χριςθ του mouse ςτο αντίςτοιχο ςφμβολο ενεργοφ 

ςτοιχείου, να πλθροφορθκεί από μία άλλθ οκόνθ για τα καταςκευαςτικά, λειτουργικά κ.λ.π. 

δεδομζνα του αντίςτοιχου ςτοιχείου. 

χζδιο Μονάδασ 

Το ςχζδιο αυτό κα περιζχει μια πιο λεπτομερι περιγραφι του ςχεδίου επιςταςίασ με ςφμβολα 

όπωσ αυτά περιγράφθκαν παραπάνω. Θ βαςικι λειτουργία αυτισ τθσ οκόνθσ κα είναι ο 

τθλεχειριςμόσ των ςτοιχείων του ςτακμοφ.  Για να τθλεχειριςτεί ζνα ςτοιχείο πρζπει ο Τοπικόσ 

Στακμόσ ςτον οποίο ανικει να βρίςκεται ςε κατάςταςθ Τθλεχειριςμοφ. Ακολοφκωσ, με τθ χριςθ 

του mouse ςτο αντίςτοιχο ςφμβολο του ςτοιχείου κα εμφανίηεται το παράκυρο τθλεχειριςμοφ 

από το οποίο κα γίνεται θ επιλογι τθσ ανάλογθσ εντολι τθλεχειριςμοφ. Θ ενζργεια  

“τθλεχειριςμόσ “ απαιτεί εξουςιοδότθςθ.  

Πταν ζνα ςτοιχείο εντολοδοτθκεί για κάποια ενζργεια που αλλάηει τθν κατάςταςθ λειτουργίασ 

του, κα χρωματίηεται ςφμφωνα με τθ νζα κατάςταςθ π.χ. αν μια δικλείδα ιταν “εκτόσ 

λειτουργίασ” και είχε π.χ. χρϊμα μπλε, αν εντολοδοτθκεί να λειτουργιςει κα χρωματιςτεί π.χ. 

πράςινθ. 

Παράθυρο χετικών Σιμών 

Για τθν ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ ενόσ δεδομζνου τοπικοφ ςτακμοφ και κάποιων κρίςιμων 

πλθροφοριϊν λειτουργίασ άλλων ςυνεργαηόμενων τοπικϊν ςτακμϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

ζνα επιπλζον παράκυρο ςτο οποίο κα εμφανίηονται αυτζσ οι πλθροφορίεσ από τουσ τοπικοφσ 

ςτακμοφσ. Ο χριςτθσ εφ' όςον είναι εξουςιοδοτθμζνοσ μπορεί να προςκζςει ι να αφαιρζςει 

όργανα από τθ λίςτα. 

Οκόνθ Διαχείριςθσ 

Στθν Οκόνθ Διαχείριςθσ οι πλθροφορίεσ απεικονίηονται με τθ μορφι κειμζνου. Θ δομι και θ 

λειτουργία των οκονϊν κα είναι γενικά ίδια για όλα τα επί μζρουσ ςυςτιματα.  

Μζςω τθσ Οκόνθσ Διαχείριςθσ, με διαλογικι κακοδιγθςθ χειριςτι μζςα από ιεραρχικά 

δομθμζνουσ πίνακεσ επιλογϊν, είναι δυνατι θ ανάκλθςθ τουλάχιςτον των παρακάτω 

πλθροφοριϊν: 
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 Αναλυτικά όλεσ οι ςυγκεντρωκείςεσ πλθροφορίεσ τθσ θμζρασ πινακοποιθμζνεσ ανά 

τοπικό ςτακμό ι ανά κατθγορία. 

 Οποιαδιποτε πλθροφορία περιζχεται ςτθν Βάςθ Δεδομζνων του Συςτιματοσ. 

 Πλεσ οι προβλεπόμενεσ πινακοποιθμζνεσ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ 

Επίςθσ, μζςω τθσ οκόνθσ αυτισ, ενθμερϊνεται το πρόγραμμα των τοπικϊν ςτακμϊν και 

λαμβάνονται διαγνωςτικά μθνφματα τθσ κατάςταςθσ των τοπικϊν ςτακμϊν. 

Θ διαμόρφωςθ τθσ Οκόνθσ Διαχείριςθσ ζχει ωσ εξισ. 

Πληροφοριακά ςτοιχεία 

Με τθν επιλογι αυτι κα δίνεται θ δυνατότθτα πλθροφόρθςθσ για τα ςτοιχεία που απαρτίηουν το 

ςφςτθμα, τα καταςκευαςτικά και λειτουργικά ςτοιχεία των οργάνων ι/και των διατάξεων του 

ςτακμοφ κ.λ.π. 

Ιςτορικά/τατιςτικά 

Για κάκε τοπικό ςτακμό και ςε επιλεγμζνο χρονικό διάςτθμα μποροφν να εμφανιςτοφν ςτθν 

οκόνθ  οι αναλογικζσ τιμζσ των οργάνων, ςτατιςτικά ςτοιχεία ςτακμοφ, οι τθλεχειριςμοί του 

ςυςτιματοσ κ.λ.π. 

υναγερμοί 

Με τθν επιλογι αυτι ο χριςτθσ κα μπορεί να πλθροφορθκεί για τθν κατάςταςθ επικοινωνίασ των 

τοπικϊν ςτακμϊν, τουσ ςυναγερμοφσ των τοπικϊν ςτακμϊν για ζνα δεδομζνο χρονικό διάςτθμα, 

τουσ ενεργοφσ ςυναγερμοφσ του ςυςτιματοσ,  τουσ ςυναγερμοφσ που ζχουν αποκαταςτακεί 

κ.λ.π. 

Παράμετροι ςυςτήματοσ 

Με τθν επιλογι αυτι κα μπορεί να γίνει δυναμικά, θ αλλαγι των παραμζτρων ςτο PLC του 

αντίςτοιχου τοπικοφ ςτακμοφ, αλλαγι τθσ προτεραιότθτασ των ςυναγερμϊν όπωσ κα 

εμφανίηονται αυτοί ςτθν γραφικι οκόνθ, αλλαγι λειτουργικϊν ορίων  των οργάνων ενόσ τοπικοφ 

ςτακμοφ, αλλαγι ορίων παροχισ κ.λ.π 

Εκτυπώςεισ 

Με τθν επιλογι αυτι κα μποροφν να γίνουν εκτυπϊςεισ για τρζχοντα ι ιςτορικά ςτοιχεία ενόσ 

τοπικοφ ςτακμοφ. 

Γραφικά 

Με τθν επιλογι αυτι κα δίνεται θ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να δθμιουργιςει γραφικζσ 

παραςτάςεισ για τισ τρζχουςεσ ι ιςτορικζσ αναλογικζσ τιμζσ των οργάνων, μζςεσ-μζγιςτεσ-

ελάχιςτεσ αυτϊν, κ.λ.π. Κάκε μία από τισ παραπάνω επιλογζσ, κα οδθγεί ςε μία νζα λίςτα όπου 
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κα είναι δυνατι θ ςυγκζντρωςθ επί πλζον πλθροφοριϊν που αφοροφν τον/τουσ τοπικοφσ 

ςτακμοφσ.  Ο εγκαταςτάτθσ υποχρεοφται να επιςυνάψει ενδεικτικζσ οκόνεσ διαχείριςθσ του 

ςυςτιματοσ. 

Εκτυπωτζσ 

Στον εκτυπωτι κα εκτυπϊνονται ταυτόχρονα με τθν εμφάνιςι τουσ και πριν καταχωρθκοφν ςτα 

προβλεπόμενα αρχεία τθσ περιφερειακισ μνιμθσ: 

 Συναγερμοί 

 Διαγνωςτικά τοπικοφ ςτακμοφ 

 Τθλεχειριςμοί 

Οι τρεισ αυτζσ κατθγορίεσ μθνυμάτων πρζπει να ξεχωρίηουν μεταξφ τουσ με ειδικά αρχικά και 

τελικά ςφμβολα και να περιζχουν εκτόσ από το προβλεπόμενο κείμενο και αναφορά ςτον τοπικό 

ςτακμό, ςτθν μονάδα που αφοροφν, θμερομθνία και ϊρα. 

Θ διαχείριςθ παραγωγισ αναφορϊν κα παρζχεται από εργαλείου που είναι ενςωματωμζνο ςτο 

SCADA. Αναφορζσ κα παράγονται με κακοριςμό κειμζνου ι δεδομζνων που καταχωρικθκαν από 

τον χριςτθ, αλλά δε κα περιορίηονται από το πλάτοσ ι τον αρικμό γραμμϊν τθσ οκόνθσ. 

Κάνοντασ χριςθ των ευκολιϊν παραγωγισ αναφοράσ, κα είναι δυνατόν να ςυνδυαςτοφν 

μεμονωμζνεσ τιμζσ από τθ βάςθ δεδομζνων ςε ομάδεσ για τθν εκτφπωςι τουσ είτε κατ’ απαίτθςθ 

του χριςτθ είτε ςε προκακοριςμζνεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ. Θα είναι επίςθσ δυνατόν να 

αποκθκεφεται το περιεχόμενο των αναφορϊν για αρχειοκζτθςθ.  

Τα δεδομζνα που κα εκτυπϊνονται ςτον εκτυπωτι αναφορϊν ςε διάςτθμα θμζρασ, μινα ι ζτουσ 

είναι π.χ.  

 Συναγερμοί που παρουςιάςτθκαν με τθν κατάςταςι τουσ 

 Συχνότθτα εμφάνιςθσ ςυναγερμϊν 

 Τθλεχειριςμοί ςυςτιματοσ 

 Κατανάλωςθ ενζργειασ (για τα παρακολουκοφμενα ςτοιχεία) 

 Αναλογικζσ τιμζσ οργάνων 

 Αρικμόσ εκκινιςεων κινθτιρων 

 Ϊρεσ λειτουργίασ κινθτιρων 

 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που πρζπει να εκτελεςτοφν με βάςθ τισ ϊρεσ λειτουργίασ των 

κινθτιρων και τον χρόνο κ.λ.π. 
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Επιπλζον, τo ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα εκτφπωςθσ και παρουςίαςθσ θμερολογίων 

τάςεων (trend log) ςυμπεριλαμβάνοντασ και τισ τρζχουςεσ τιμζσ των δεδομζνων μζςω ενεργειϊν 

του χειριςτι κα είναι δυνατόν οποιαδιποτε τρζχουςα ι επεξεργαςμζνθ τιμι να καταχωρείται ςε 

θμερολόγιο τάςεων. Ζωσ και τζςςερα θμερολόγια κα είναι δυνατόν να παρουςιάηονται ςτθν 

οκόνθ ενϊ ο χειριςτισ κα μπορεί να ορίςει ξεχωριςτά τθν κλίμακα του κακενόσ. Θ χρονικι βάςθ 

των θμερολογίων κα παρουςιάηεται ςε πραγματικό χρόνο. 

Καταχϊρθςθ πλθροφοριϊν - Ιςτορικι/τατιςτικι  επεξεργαςία 

Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ (μετριςεισ, μεταβολζσ καταςτάςεων, ςυναγερμοί, διαγνωςτικά 

μθνφματα κλπ) γνωςτοποιοφνται αμζςωσ ςτον χειριςτι και καταχωροφνται μετά ςτθν 

περιφερειακι μνιμθ για περαιτζρω επεξεργαςία: 

 Στθν Ρροςωρινι Βάςθ Δεδομζνων 

 Στθν Βάςθ Δεδομζνων Συμβάντων 

 Στθν Μόνιμθ Βάςθ Δεδομζνων 

Θ Βάςθ Δεδομζνων κα περιλαμβάνει επίςθσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθ 

λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (π.χ. παραμζτρουσ, όρια, ιςτορικζσ τιμζσ). 

Προςωρινι Βάςθ Δεδομζνων 

Στθν προςωρινι Βάςθ Δεδομζνων καταχωροφνται αυτόματα όλεσ οι πλθροφορίεσ και τα 

ςυμβάντα τθσ θμζρασ, με τθν χρονολογικι ςειρά ςυλλογισ τουσ και χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ 

επεξεργαςία. 

Θ καταχϊρθςθ γίνεται κατά τοπικό ςτακμό και κατά κατθγορία: 

 Θ προςωρινι Βάςθ Δεδομζνων περιζχει ςε άμεςθ διακεςιμότθτα τα ςτοιχεία του 

τρζχοντοσ και του αμζςωσ προθγοφμενου 24ϊρου. 

 Σε θμεριςια βάςθ, και με απλι διαδικαςία, μεταφζρονται ςε μαγνθτικι ταινία οι 

πλθροφορίεσ του προθγοφμενου 24ωρου, ενϊ οι πλθροφορίεσ του μόλισ περατϊςαντοσ 

24ϊρου καταλαμβάνουν τθν κζςθ του προθγοφμενου. 

Βάςθ Δεδομζνων υμβάντων 

 Στθ Βάςθ Δεδομζνων Συμβάντων καταχωροφνται αυτόματα όλα τα ςυμβάντα τθσ θμζρασ 

με τθν χρονολογικι ςειρά ςυλλογισ τουσ και χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ επεξεργαςία. 

 Θ Βάςθ Δεδομζνων Συμβάντων περιζχει ςε άμεςθ διακεςιμότθτα τα ςτοιχεία του 

τρζχοντοσ και του αμζςωσ προθγοφμενου μθνόσ. 
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 Σε μθνιαία βάςθ, και με απλι διαδικαςία, μεταφζρονται ςε μαγνθτικι ταινία τα ςυμβάντα 

του προθγοφμενου μθνόσ, ενϊ τα ςυμβάντα του μόλισ περατϊςαντοσ μθνόσ 

καταλαμβάνουν τθν κζςθ του προθγοφμενου. 

Μόνιμθ Βάςθ Δεδομζνων 

Ρρογράμματα επεξεργαςίασ που είναι ενεργά ςτο BACKGROUND ανακαλοφν τισ ςυλλεγείςεσ 

πλθροφορίεσ και τισ επεξεργάηονται προκειμζνου να ενθμερϊςουν αυτόματα τθν μόνιμθ Βάςθ 

Δεδομζνων του Συςτιματοσ : 

 ςε θμεριςια βάςθ 

 με περιοδικι αυτόματθ επεξεργαςία ωσ ακολοφκωσ: 

Κατά τθν αυτόματθ περιοδικι επεξεργαςία υπολογίηονται και καταχωροφνται οι μζγιςτεσ, μζςεσ 

και ελάχιςτεσ τιμζσ των μεγεκϊν, ωσ προβλζπονται και κατά τθν θμεριςια επεξεργαςία. Θ 

επεξεργαςία αυτι λαμβάνει χϊρα κάκε θμερολογιακι εβδομάδα, θμερολογιακό μινα και 

θμερολογιακό ζτοσ.   

Τα καταχωροφμενα μεγζκθ διατθροφνται ςτθν Μόνιμθ Βάςθ Δεδομζνων επί κακοριςμζνου 

χρονικοφ διαςτιματοσ και ωσ εκ τοφτου πρζπει να ςυνδζονται άμεςα με τθν χρονικι περίοδο που 

απεικονίηουν (π.χ. για εβδομαδιαία καταχϊρθςθ ι για μθνιαία καταχϊρθςθ). 

Μζςω διαλογικοφ προγράμματοσ ςε ςαφι ελλθνικι γλϊςςα κα δίδεται θ δυνατότθτα ςτον 

χειριςτι να ενθμερϊνεται ςυνολικά ι επιλεκτικά επί των αυτομάτωσ καταχωρθκζντων μεγεκϊν 

και ενδεχομζνωσ να εκτυπϊνει. 

Θ μόνιμθ Βάςθ Ρλθροφοριϊν του Συςτιματοσ περιζχει ςε άμεςθ διακεςιμότθτα τα θμεριςια 

ςτοιχεία του τρζχοντοσ και του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ και τα περιοδικά ςτοιχεία του 

τρζχοντοσ και των προθγοφμενων προκακοριςμζνου αρικμοφ ετϊν. 

Σε ετιςια βάςθ, και με απλι διαδικαςία, μεταφζρονται ςε μαγνθτικι ταινία οι πλθροφορίεσ του 

προθγοφμενου ζτουσ, ενϊ οι πλθροφορίεσ του μόλισ τρζχοντοσ ζτουσ καταλαμβάνουν τθν κζςθ 

του προθγοφμενου. 

Δόμθςθ των Βάςεων Δεδομζνων 

Με απλό διαλογικό πρόγραμμα πρζπει να είναι δυνατι ςε αςφαλζσ υψθλό επίπεδο πρόςβαςθσ, 

θ δόμθςθ και θ δυναμικι επζκταςθ των Βάςεων Δεδομζνων χωρίσ να απαιτείται θ 

αναδιοργάνωςθ του λογιςμικοφ, κακϊσ επίςθσ ο ςυςχετιςμόσ των ςυλλεγόμενων πλθροφοριϊν 

με τθν κζςθ καταχϊρθςισ τουσ ςτισ Βάςεισ και τθν απαιτοφμενθ επεξεργαςία τουσ με χριςθ 

δυναμικϊν λειτουργιϊν μζςω του πλθκτρολογίου και τθσ οκόνθσ. Απαιτείται μια αξιόπιςτθ 

διαδικαςία επαλικευςθσ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ άκυρων αρχείων ι τθ διαγραφι αρχείων 

που χρθςιμοποιοφνται. 
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Ο προγραμματιςτισ τθσ βάςθσ δεδομζνων κα ζχει τθ δυνατότθτα να κακορίςει επεξεργαςμζνα 

αρχεία τοπικϊν ςτακμϊν, ςθμείων ελζγχου και χρθςτϊν. Τα αρχεία χρθςτϊν κα 

χρθςιμοποιοφνται για αποκικευςθ δεδομζνων ςχετικϊν με προβλζψεισ και άλλεσ εφαρμογζσ 

λογιςμικοφ. Με απλό διαλογικό πρόγραμμα πρζπει να είναι δυνατι θ ςυςχζτιςθ ςυναγερμϊν με 

αντίςτοιχα μθνφματα. 

Επιλεκτικι Επεξεργαςία Ημεριςιων τοιχείων 

Μζςω διαλογικοφ προγράμματοσ ςε ςαφι Ελλθνικι γλϊςςα κα δίδεται θ δυνατότθτα ςτον 

χειριςτι των ςτακμϊν ελζγχου και διαχείριςθσ να επεξεργάηεται τα καταχωρθκζντα θμεριςια 

ςτοιχεία. Ο χειριςτισ κα κακορίηει τθν χρονικι περίοδο που ενδιαφζρει και μζςω ειδικοφ ςαφοφσ 

πίνακα επιλογισ κα επιλζγει τα προσ επεξεργαςία θμεριςια ςτοιχεία. 

Τα αποτελζςματα τθσ επεξεργαςίασ (μζγιςτεσ, ελάχιςτεσ τιμζσ, κατανομζσ κλπ) κα 

παρουςιάηονται επιλεκτικά είτε υπό μορφι πίνακα, είτε υπό μορφι διαγράμματοσ. Είναι 

αυτονόθτο, ότι οιοςδιποτε πίνακασ μπορεί να ηθτθκεί και υπό μορφι διαγράμματοσ (BAR CHART 

ι γραμμικό) εφϋ όςον παρουςιάηει τθν διαχρονικι μεταβολι θμεριςιων ςτοιχείων.  

Τα ωσ ανωτζρω αποτελζςματα τθσ επεξεργαςίασ κα παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ και επιλεκτικά 

κα εκτυπϊνονται ςτον εκτυπωτι. 

τατιςτικι μεκοδολογία  

Θ ςτατιςτικι μεκοδολογία που κα  εφαρμοςκεί είναι θ εξισ : 

 Από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία κάκε χρονιάσ δθμιουργοφνται καμπφλεσ θμεριςιασ 

διακφμανςθσ για όλα τα λειτουργικά μεγζκθ των ςυςτθμάτων (καταναλϊςεισ, ςτάκμεσ, 

κ.λ.π.). 

 Κάκε ϊρα θμερθςίωσ μετριοφνται οι καταναλϊςεισ, οι πιζςεισ κλπ., ςτα διάφορα ςθμεία 

των ςυςτθμάτων φδρευςθσ και δθμιουργοφνται οι αντίςτοιχεσ καμπφλεσ διακφμανςθσ . 

 Συγκρίνονται για κάκε μζγεκοσ οι κακοριςμζνεσ καμπφλεσ τθσ χρονιάσ με αυτζσ που 

προκφπτουν από τισ μετριςεισ 

Σθλζλεγχοσ υςτιματοσ 

Ο Τθλζλεγχοσ του Συςτιματοσ αποτελείται από τισ παρακάτω λειτουργίεσ: 

 Αυτόματθ ςυλλογι πλθροφοριϊν από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ 

 Ενθμζρωςθ του χειριςτι μζςω των Γραφικϊν, Οκονϊν Διαχείριςθσ, εκτυπωτϊν. 

υλλογι Πλθροφοριϊν 

Ο ΚΣΕ αποςτζλλει εντολζσ προσ τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ για τθν μετάδοςθ των προβλεπόμενων 

πλθροφοριϊν. Στθ διάρκεια αυτισ κα πρζπει να επιτελοφνται οι εξισ βαςικζσ λειτουργίεσ όπωσ: 
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 Το ςφνολο των τοπικϊν ςτακμϊν είναι ενεργό δθλ. δζχεται εντολι για μετάδοςθ και 

ανταποκρίνεται (ςυνομιλία). 

 Κάκε τοπικόσ ςτακμόσ αποςτζλλει προσ τον ΚΣΕ το ςφνολο των προβλεπόμενων 

πλθρoφοριϊν. 

 Ενθμερϊνονται οι Θζςεισ Εργαςίασ και καταχωροφνται οι πλθροφορίεσ. 

Κάκε τοπικόσ ςτακμόσ -απαντά- αποςτζλλοντασ τισ ςυλλεχκείςεσ από αυτόν πλθροφορίεσ μόνον 

εφ' όςον ερωτθκεί από τον ΚΣΕ. 

Σθλεχειριςμόσ υςτιματοσ 

Θ αποςτολι εντολϊν τθλεχειριςμοφ πρζπει να είναι δυνατι μζςα από μία διαδικαςία που 

προςτατεφεται από μθ εξουςιοδοτθμζνθ προςπζλαςθ.  Εφ' όςον το Σφςτθμα αποδεχκεί τον 

χειριςτι ςαν εξουςιοδοτθμζνο για Τθλεχειριςμοφσ, θ εξουςιοδότθςθ κα παραμείνει ιςχυρι μζχρι 

απενεργοποιιςεωσ τθσ από τον χειριςτι. Οι τθλεχειριςμοί γίνονται αποδεκτοί από το Σφςτθμα 

εφ' όςον πλθροφνται οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

 O χειριςτισ ζχει ηθτιςει και (γραφικι οκόνθ) παρουςιάηεται θ εικόνα του προ 

τθλεχειριςμοφ τοπικοφ ςτακμοφ 

 Σε ειδικό δυναμικό παράκυρο εμφανίηονται οι ζπειτα από λογικι επεξεργαςία τθσ 

τρζχουςασ κατάςταςθσ του τοπικοφ ςτακμοφ επιτρεπόμενοι τθλεχειριςμοί. 

 Θ επιλογι εκ μζρουσ του χειριςτοφ τθσ προσ Τθλεχειριςμοφ μονάδοσ γίνεται με 

πλθκτρολόγθςθ του κωδικοφ τθσ ι τοποκζτθςθ του γραφικοφ δρομζα ςτο ςφμβολό τθσ. 

 Το ςφμβολο τθσ επιλεγείςασ μονάδασ αναβοςβινει και με κατάλλθλο χειριςμό ο χειριςτισ 

επιβεβαιϊνει τθν ςωςτι επιλογι και δίνει τα επιπλζον απαιτοφμενα ςτοιχεία. 

 Με αλλαγι του χρϊματοσ του ςυμβόλου τθσ τθλεχειριςκείςασ μονάδασ, το Σφςτθμα 

επιβεβαιϊνει τθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ. 

 Στον εκτυπωτι του ΚΣΕ εκτυπϊνονται τα ςτοιχεία του Τθλεχειριςμοφ (τοπικόσ ςτακμόσ, 

είδοσ, μονάδα, είδοσ τθλεχειριςμοφ, θμερομθνία και ϊρα, κωδικό χειριςτοφ) κατά τρόπον, 

ϊςτε να ξεχωρίηουν από τουσ καταγραφόμενουσ ςτον ίδιο εκτυπωτι ςυναγερμοφσ. Το 

ςφςτθμα πρζπει να διαςφαλίηει, ότι τα ανωτζρα ςτοιχεία Τθλεχειριςμοφ εκτυπϊνονται 

αυτόματα ςτον ΚΣΕ. 

 Στθν προκακοριςμζνθ κζςθ τθσ εικόνασ του τοπικοφ ςτακμοφ αναβοςβινει θ ζνδειξθ ότι ο 

τοπικόσ ςτακμόσ λειτουργεί υπό τθλεχειριςμό. 

Οι κατ' ελάχιςτον προβλεπόμενοι τθλεχειριςμοί που αφοροφν ςτον Τοπικό Στακμό είναι οι 

ακόλουκοι: 

Αναγγελία και Επεξεργαςία υναγερμών 
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Οι ςυναγερμοί μπορεί να ενεργοποιοφνται από αναλογικζσ ειςόδουσ, ψθφιακζσ ειςόδουσ, το 

ςφςτθμα επικοινωνιϊν και εςωτερικά με το υπολογιςτικό ςφςτθμα. Οι χειριςτζσ κα 

ειδοποιοφνται για τθν εμφάνιςθ ι τθν ανάκλθςθ ενόσ ςυναγερμοφ, με τθν επιςτροφι ςτθν 

κανονικι κατάςταςθ, μζςω τθσ οκόνθσ και του εκτυπωτι. Οι ςυναγερμοί κα ιεραρχοφνται κατά 

προτεραιότθτα και κα είναι δυνατι θ αλλαγι ςειράσ προτεραιότθτασ με απλοφσ χειριςμοφσ. 

Ακουςτικοί ςυναγερμοί κα πραγματοποιοφνται με τθν λιψθ ενόσ ςυναγερμοφ και κα ςιωποφν με 

τθν αποδοχι του ςυναγερμοφ. Θα είναι επίςθσ δυνατό να ακυρωκοφν εκτυπϊςεισ επιλεγμζνων 

ςυναγερμϊν. Κάκε ειδοποίθςθ κα περιλαμβάνει: 

 Χρόνο εμφάνιςθσ τουλάχιςτον ςτο κοντινότερο λεπτό 

 Πνομα τοπικοφ ςτακμοφ 

 Ρεριγραφι ςθμείου 

 Κατάςταςθ ςυναγερμοφ, π.χ. υψθλι, χαμθλι, ανοικτι, on, κλπ. 

 Διαμορφωτζο κείμενο μθνφματοσ να δείχνει ςτον χειριςτι, περαιτζρω ηθτοφμενθ 

ενζργεια. 

Mία ςειρά από λίςτεσ ςυναγερμϊν κα είναι διακζςιμθ ςτον χειριςτι ςυμπεριλαμβάνοντασ: 

 Μία περίλθψθ τρεχουςϊν ςυναγερμϊν κατά χρονολογικι ςειρά 

 Λίςτα ςυναγερμϊν κατά ομάδα τοπικϊν ςτακμϊν 

 Λίςτα μθ αποδεχόμενων ςυναγερμϊν 

Θα είναι δυνατόν για τον χειριςτι να αναγνωρίηει ςυναγερμοφσ είτε μεμονωμζνουσ είτε 

ςυνολικοφσ ςε τοπικοφσ ςτακμοφσ. Πλοι οι ςυναγερμοί κα καταχωροφνται επίςθσ ςτο δίςκο. 

Θα είναι δυνατό να διακρίνονται εφκολα γνωςτοί (αναγνωριςμζνοι) ςυναγερμοί από άγνωςτουσ 

ςυναγερμοφσ, π.χ. από μία αλλαγι χρϊματοσ. Γνωςτοί ςυναγερμοί που επιςτρζφουν ςε 

κανονικζσ ςυνκικεσ κα ςβινονται από τθν λίςτα ςυναγερμϊν. Θ οκόνθ ςυναγερμϊν κα 

ενθμερϊνεται με τισ τιμζσ ςυναγερμοφ. 

Οι ςυλλεγόμενοι ςυναγερμοί κα επεξεργάηονται ϊςτε να επιτυγχάνονται οι εξισ ςτόχοι: 

 Γριγορθ ειδοποίθςθ κατάςταςθσ ςυναγερμοφ για ενζργεια χειριςτι 

 Εφκολθ είςοδοσ ςε πλθροφορία ςυναγερμοφ 

 Ανακοίνωςθ και/ι ζντυπθ αναφορά κατόπιν ηθτιςεωσ ςυναγερμϊν ςτον Κεντρικό Στακμό 

Ελζγχου. 

Διαγνωςτικά προγράμματα 
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Συνεχϊσ ενεργά διαγνωςτικά ςυςτιματα ελζγχου (SOFTWARE και HARDWARE WATCHDOGS) 

ελζγχουν τθν λειτουργία του Υλικοφ και Λογιςμικοφ του ΚΣΕ και ενθμερϊνουν τον χειριςτι για 

ενδεχομζνωσ υφιςτάμενεσ βλάβεσ. 

Επίπεδα προςταςίασ 

Θ προςπζλαςθ ςτισ εφαρμογζσ του ςυςτιματοσ από τισ κζςεισ εργαςίασ πάνω ςτο πλθροφοριακό 

δίκτυο κα επιτρζπεται μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ μζςω κατάλλθλου μθχανιςμοφ 

πολλαπλϊν επιπζδων αςφάλειασ. 

Θ εξουςιοδότθςθ κα είναι διαβακμιςμζνθ ανάλογα με το είδοσ και τθν κριςιμότθτα τθσ 

εφαρμογισ και τθσ ενζργειασ που επιχειρείται (αποςτολι τθλεχειριςμϊν, τροποποίθςθ 

παραμζτρων κ.λ.π.) και τθν ομάδα που ανικει ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ που επιχειρεί τθν 

πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα. 

Θα διαςφαλίηεται επίςθσ ςαν ενςωματωμζνθ διαδικαςία του SCADA  κακοριςμόσ χρθςτϊν με 

εξουςιοδοτθμζνου ι μθ για τθλεχειριςμοφσ του ςυνόλου του τοπικοφ ςτακμοφ ι μζρουσ αυτϊν ι 

των τθλεχειριηόμενων ςτοιχείων τουσ. 

Το επίπεδο αςφαλείασ ( δικαιϊματα προςπζλαςθσ και χριςθσ) κα είναι   τουλάχιςτον 3 και τα 

δικαιϊματα κάκε επιπζδου κα κακοριςκοφν ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία κατά τθν φάςθ 

υλοποίθςθσ. 

Το ςφνολο των εφαρμογϊν κα διατίκεται μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ με ενοποιθμζνο τρόπο. 

Πλεσ οι εφαρμογζσ κα είναι διακζςιμεσ μζςω τουλάχιςτον δφο (2) πλοθγϊν ιςτοχϊρων (web 

browsers). Να υπάρχει δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ χριςθσ και διαχείριςθσ τθσ εφαρμογισ 

μζςω αςφαλοφσ διαδικτυακισ ςφνδεςθσ με τθ χριςθ πλοθγοφ ιςτοχϊρου (web browser).  

Με αυτό τον τρόπο όλοι οι εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι του Φορζα να μποροφν με τθ χριςθ 

προςωπικοφ λογαριαςμοφ και κωδικοφ πρόςβαςθσ (password) να αντλοφν ςτοιχεία από τισ 

εφαρμογζσ.          

Θ διαχείριςθ των χρθςτϊν κα γίνεται μζςω κεντρικοφ διαδικτυακοφ ςυςτιματοσ και κα αφορά το 

ςφνολο των εφαρμογϊν.  

Επίςθσ το ςφνολο των εφαρμογϊν κα ζχει τθν δυνατότθτα όπου απαιτείται, θ 

διαχείριςθ/αναηιτθςθ/προβολι δεδομζνων πάνω ςε ψθφιακό χάρτθ. 

 

3.28. Λογιςμικό υπολογιςμοφ υδατικοφ ιςοηυγίου  

Το υποςφςτθμα κα περιλαμβάνει τισ εξισ λειτουργίεσ: 

 Ρροβολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων παροχισ νεροφ 

 Ανά περίοδο 
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 Ανά περιοχι 

 Ανά ηϊνθ 

 Σφγκριςθ ςυγκεντρωτικοφ όγκου παρεχόμενου νεροφ με τιμολογθμζνο όγκο 

 Ανά περίοδο 

 Ανά ηϊνθ 

 Καταχϊρθςθ ςτοιχείων δικτφου και υδρομζτρων 

 Σφνδεςθ ςτοιχείων παροχισ και κατανάλωςθσ. 

Μζςα από το ςφςτθμα, θ υπθρεςία κα ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ όλα τα ςτατιςτικά ςτοιχεία παροχισ 

νεροφ (Ιςοηφγιο Νεροφ – παραγόμενθ & προσ κατανάλωςθ ποςότθτα) και δφναται να αναηθτιςει 

ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία βάςει κριτθρίων όπωσ:  

 χρονικι περίοδοσ  

 ηϊνθ  

 περιοχι.  

Με τθ χριςθ ψθφιακοφ χάρτθ, θ προβολι των ανωτζρω ςτοιχείων μπορεί κα  περιλαμβάνει και 

τθ γεωγραφικι τουσ διάςταςθ. 

Εφόςον υπάρχουν ςτοιχεία για όλα τα ςθμεία διανομισ νεροφ προσ κατανάλωςθ το ςφςτθμα 

λαμβάνοντασ τιμζσ για τθν τιμολογιςιμθ κατανάλωςθ νεροφ από το αρμόδιο τμιμα (π.χ. 

οικονομικι υπθρεςία) μπορεί να κάνει τισ ανάλογεσ ςυγκρίςεισ (ςυγκεντρωτικοφ όγκου 

παρεχόμενου νεροφ με τιμολογθμζνο όγκο) και να κατθγοριοποιιςει τα ςτοιχεία ανά περίοδο και 

ανά ηϊνθ, επιτρζποντασ παράλλθλα τθν αντίςτοιχθ αναηιτθςθ. Στο ςυγκεκριμζνο λογιςμικό κα 

ειςζρχονται και οι τιμζσ κατανάλωςθσ από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ και κα υπολογίηεται το 

ιςοηφγιο ανά περιοχι, ανά κλάδο κλπ. 

Επίςθσ, εφόςον είναι διακζςιμα τα κατάλλθλα γεωγραφικά, να υπάρχει θ δυνατότθτα για 

καταχϊρθςθ ςτο ςφςτθμα όλων των επιπλζον ςτοιχείων του δικτφου και των υδρομζτρων από 

τον ίδιο τον Οργανιςμό για τθν απεικόνιςθ τουσ ςε ψθφιακό χάρτθ και τθν εφκολθ αναηιτθςθ 

τουσ. 

 

3.29. Λογιςμικό εντοπιςμοφ διαρροϊν 

Το λογιςμικό που κα ςυνοδεφει τισ τθλεμετρικζσ διατάξεισ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ διαρροϊν 

κα πρζπει να αναγνωρίηει κάκε καταγραφικό και να απλουςτεφει τον προγραμματιςμό και τθν 

ανάγνωςθ ςτοιχείων από περιςςότερα καταγραφικά ταυτόχρονα.  
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Τα καταγραφικά κα πρζπει να επικοινωνοφν μζςω Web Browser με το λογιςμικό όπου κα 

καταγράφεται θ κζςθ του κάκε καταγραφικοφ ςε επίπεδο Google Earth.  

Επιπλζον τα καταγραφικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ επί του χάρτθ με τθν κατάςταςθ 

λειτουργία τουσ (φπαρξθ διαρροισ ι μθ).  

Μζςω του λογιςμικοφ ο χριςτθσ κα μπορεί να λάβει ςυναγερμοφσ για τθν φπαρξθ διαρροισ 

διαβάηοντασ το διάγραμμα κορφβου των καταγραφϊν, το δείκτθ βεβαιότθτασ διαρροισ ο οποίοσ 

κα υπολογίηεται αυτόματα ανάλογα με τθν αξιολόγθςθ των πολλαπλϊν καταγραφϊν κακϊσ και 

το θχθτικό αρχείο τθσ διαρροισ, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να θ υπθρεςία να επιλθφκεί άμεςα 

τθσ κατάςταςθσ χωρίσ να είναι ανάγκθ να μεταβεί ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ για τθν αναγνϊριςθ 

του προβλιματοσ.  

Το λογιςμικό κα διατθρεί ιςτορικό αρχείο για όλουσ τουσ ςυναγερμοφσ από τουσ φορθτοφσ 

ςτακμοφσ μζςω του οποίου κα ςυνάγεται ςαφζσ ςυμπζραςμα για τθ λειτουργία του δικτφου, τθ 

ςυχνότθτα και το πλικοσ των εμφανιηόμενων διαρροϊν . 

Πλοι οι ςυναγερμοί κα καταγράφονται από το λογιςμικό και κα εμφανίηονται ςτον ΚΣΕ.  

Ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα μζςω του λογιςμικοφ να μπορεί να επζμβει και να 

μελετιςει ξεχωριςτά το κάκε γράφθμα και τα θχθτικά αρχεία καταγραφισ του κάκε 

καταγραφικοφ, κακϊσ και να τα ςυνδυάςει, ζτςι ϊςτε να βγάλει ςαφι ςυμπεράςματα για τθν 

κζςθ τθσ διαρροισ, το μζγεκοσ τθσ και το επίπεδο τθσ ζνδειξθσ. Ο χριςτθσ κα μπορεί επίςθσ να 

προγραμματίηει τα καταγραφικά  απομακρυςμζνα και να τροποποιεί τισ ϊρεσ των εκπομπϊν, τισ 

αλλαγζσ των κζςεων κλπ. 

 

3.30. Λογιςμικό διαχείριςθσ ποιότθτασ εςωτερικοφ δικτφου  

Πλεσ οι μετριςεισ και οι πλθροφορίεσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν από διατάξεισ in-line 

παρακολοφκθςθσ εςωτερικοφ δικτφου αποςτζλλονται ςε κεντρικό εξυπθρετθτι (web server) 

όπου κα επεξεργάηονται και κα αποκθκεφονται. Τα δεδομζνα κα είναι διακζςιμα για ανάλυςθ 

και επεξεργαςία μζςω ειδικισ διαδικτυακισ πλατφόρμασ. H πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα κα είναι 

διακζςιμθ οποιαδιποτε ϊρα και θμζρα μζςω οποιουδιποτε φυλλομετρθτι (browser) ι φορθτισ 

ςυςκευισ με πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (smartphone, tablet κλπ) που κα εξουςιοδοτθκοφν από το 

χειριςτι του ςυςτιματοσ. 

Οι χειριςτζσ του ςυςτιματοσ μζςω του λογιςμικοφ κα μποροφν: 

 Να ενθμερωκοφν ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει επικοινωνία με το καταγραφικό 

 να επιβλζψουν εποπτικά το δίκτυο ςε εικόνα χάρτθ πραγματικοφ χρόνου  

 να επιβλζψουν εποπτικά το δίκτυο ςε λίςτα κζςεων,  

 να κζςουν όρια ςυναγερμϊν για κάκε παράμετρο ξεχωριςτά,  
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 να ςυντάξουν τα μθνφματα των ςυναγερμϊν  

 να ςυντάξουν τισ διευκφνςεισ email που αυτά κα παραδίδονται  

 να ενθμερωκοφν ςε περίπτωςθ που μια παράμετροσ υπερζβθ το δοςμζνο όριο 

Τα δεδομζνα κα πρζπει να εμφανίηονται υπό τθν μορφι γραφιματοσ και πίνακα με τισ 

μετρθμζνεσ τιμζσ για κάκε ςτακμό. 

Το λογιςμικό κα ζχει τθν δυνατότθτα εξαγωγισ των δεδομζνων ςε άλλεσ μορφζσ αρχείων (csv, 

excel, κ.λπ.) για χριςθ με άλλα προγράμματα ι για ενςωμάτωςι τουσ ςτο ςφςτθμα τθλεελζγχου - 

τθλεχειριςμοφ μζςω του οποίου κα παρζχεται επιπλζον δυνατότθτα εποπτικισ παρακολοφκθςθσ 

και ανάλυςθσ. Πλοι οι ςυναγερμοί, ςφάλματα, ακραίεσ τιμζσ ι τυχόν δυςλειτουργίεσ που 

καταγραφοφν αυτζσ κα καταγράφονται από το ςφςτθμα και κα παρουςιάηονται ςτουσ χειριςτζσ 

εποπτικά. 

Θ κατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα απεικονίηεται γραφικά ςτθν οκόνθ των Θ/Υ του Κζντρου 

Ελζγχου και κα καταχωρείται ςτα αρχεία τθσ Βάςθσ δεδομζνων.Τα προγράμματα εφαρμογισ κα 

ζχουν δυνατότθτα απεικονίςεωσ ςε οκόνθ γραφικϊν διαγράμματοσ, ςτο οποίο κα απεικονίηονται 

όλεσ οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τα ςθμεία ελζγχου. 

Σε οποιαδιποτε οκόνθ κρικεί απαιτθτό κα πρζπει να υπάρχουν διαγράμματα (trend) τα οποία κα 

απεικονίηουν τθν εξζλιξθ των διαφόρων αναλογικϊν μεγεκϊν που ενδιαφζρουν. Θα υπάρχει, 

επίςθσ και ειδικι οκόνθ ςτθν οποία κα παρουςιάηονται διαγράμματα από τα μεγζκθ που ζχουν 

αποκθκευτεί ςτθν βάςθ δεδομζνων με κακοριηόμενο από τον χριςτθ το εφροσ προσ 

επεξεργαςία, τον τφπο του διαγράμματοσ και τα δεδομζνα που κα απεικονιςτοφν.  

Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ (μετριςεισ, μεταβολζσ καταςτάςεων, ςυναγερμοί, διαγνωςτικά 

μθνφματα κλπ) γνωςτοποιοφνται αμζςωσ ςτον χειριςτι και καταχωροφνται μετά τθν 

περιφερειακι μνιμθ για περαιτζρω επεξεργαςία:  

 Στθν Βάςθ Δεδομζνων Συμβάντων  

 Στθν Μόνιμθ Βάςθ Δεδομζνων  

Το όλο ςφςτθμα κα ζχει τθν δυνατότθτα αποςτολισ ςυναγερμϊν μζςω email όταν οι 

μετροφμενεσ τιμζσ, τεκοφν εκτόσ ορίων.  
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Ο προμθκευτισ κα ςυντάξει και παραδϊςει πλιρεσ και λεπτομερζσ πρόγραμμα εκπαίδευςθσ του 

προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ διάρκειασ τουλάχιςτον δυο (2) εβδομάδων, δθλαδι 10 εργαςίμων 

θμερϊν με 6 ϊρεσ το πολφ θμερθςίωσ, ςε ωράριο τθσ ελεφκερθσ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ μασ 

(πρωί- απόγευμα ι Σάββατο πρωί). Θ εκπαίδευςθ κα αφορά ςτον ςυγκεκριμζνο τφπο ςυςκευϊν 

και ςυςτθμάτων τα οποία κα εγκαταςτακοφν.  

Θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν όλθ φιλοςοφία λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ 

του ςυςτιματοσ, ωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα και κα διεξαχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Το πρόγραμμα κα περιλαμβάνει χειριςτικι εκπαίδευςθ, προλθπτικι ςυντιρθςθ, 

ςυμπτωματολογία και άρςθ βλαβϊν ςε ςυνδυαςμό με το ςφςτθμα προγραμματιςμζνθσ 

ςυντιρθςθσ, τθν ςχετικι βιβλιογραφία των ςυςκευϊν ςτισ οποίεσ εκτελείται θ εκπαίδευςθ και τα 

υπό προμικεια όργανα δοκιμϊν/μετριςεων και ανταλλακτικά, για το κυρίωσ υπό προμικεια 

υλικό του ζργου τθσ παροφςασ. 

Το ςφνολο τθσ παραπάνω εκπαίδευςθσ κα παρακολουκιςει και ζνασ εκπρόςωποσ μθχανικόσ τθσ 

Υπθρεςίασ, ο οποίοσ κα ςυντονίηει και τθν καλι εκτζλεςθ και τιρθςθ του προγράμματοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ και κα αναλάβει ςτθν ςυνζχεια ςαν υπεφκυνοσ επικεφαλισ τεχνικόσ τθσ 

εγκαταςτάςεωσ. 

Θ δαπάνθ τθσ εκπαίδευςθσ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο. 

Το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ κα είναι κατ’ ελάχιςτο το εξισ : 

 Για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ (2 άτομα) Θ εκπαίδευςθ κα καλφπτει όλα τα κζματα 

λειτουργίασ των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και των τοπικϊν ςτακμϊν. Θ λειτουργία των 

υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων κα καλφπτεται ςε ικανοποιθτικό βάκοσ για να επιτρζπει τθν 

κανονικι και ομαλι κζςθ ςε λειτουργία και κλείςιμο του ςυςτιματοσ, τθ χειροκίνθτθ 

αρχειοκζτθςθ των αρχείων. 

 Για το προςωπικό ςυντιρθςθσ (2 άτομα) Θ εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τθ διάγνωςθ, 

τθν αντικατάςταςθ και τθ διαδικαςία επιςκευϊν ςτουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ και ςτον 

επικοινωνιακό εξοπλιςμό. 

 Για τουσ προγραμματιςτζσ / μθχανικοφσ ςυςτθμάτων (2 άτομα) Θ εκπαίδευςθ κα 

καλφπτει όλεσ τισ ευκολίεσ επαναδιάταξθσ του ςυςτιματοσ των υπολογιςτϊν (βάςθ 

δεδομζνων και δόμθςθ οκόνθσ), προωκθμζνα λειτουργικά χαρακτθριςτικά, γλϊςςα 

ελζγχου διαδικαςιϊν, εφαρμοςμζνα προγράμματα υψθλοφ επιπζδου και διαςφνδεςι 

τουσ με τθ βάςθ δεδομζνων, τοπικοφσ προγραμματιςμοφσ ςτουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ κ.λ.π. 

Στο ςχζδιο εκπαίδευςθσ κα περιλαμβάνονται : 

 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ - χρονικι διάρκεια 
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 Αρικμόσ ατόμων ανά εκπαιδευτικι βακμίδα (Εργοδθγοί - Υπομθχανικοί - Μθχανικοί) που 

απαιτείται να εκπαιδευτοφν 

 Βιβλιογραφικι υποςτιριξθ ςχετικά με το κζμα 

 Εγχειρίδια γενικισ κατάρτιςθσ (κεωρθτικι) και εγχειρίδια που αφοροφν τθ λειτουργία του 

ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ (πρακτικι) 

 Άλλα ςτοιχεία ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. 

Θα πρζπει να προςφερκεί επίςθσ ςτθν υπθρεςία ζκκεςθ με τα τελικά ςυμπεράςματα που κα 

αφοροφν ςτο ςυνολικό αποτζλεςμα τθσ παραςχεκείςασ εκπαίδευςθσ, τισ επιδόςεισ των 

εκπαιδευκζντων και τισ γενικότερεσ προτάςεισ των εκπαιδευτϊν. 
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5. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Ο προμθκευτισ κα προμθκεφςει τθν υπθρεςία με εγχειρίδια Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ. Πλα τα 

εγχειρίδια κα είναι ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 6592 που αναφζρεται ςε εγχειρίδια που ζχουν 

ωσ βάςθ ςυςτιματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Τα εγχειρίδια κα παραδοκοφν ςε δφο (2) 

πλιρεισ ςειρζσ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά και κα είναι κατ’ ελάχιςτο τα εξισ : 

 Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Στακμϊν. Το εγχειρίδιο αυτό κα περιγράφει αναλυτικά τισ 

λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ που είναι διακζςιμεσ ςτον χειριςτι/χριςτθ κάκε ςτακμοφ. 

Θα περιγράφει όλεσ τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ, όπωσ θ κζςθ του 

ςυςτιματοσ ςε λειτουργία και ο τρόποσ να πραγματοποιείται βοθκθτικι αποκικευςθ 

(back up) δεδομζνων για λόγουσ αςφαλείασ. Επίςθσ το εγχειρίδιο αυτό κα περιγράφει 

όλεσ τισ λειτουργίεσ που είναι διακζςιμεσ ςτο μθχανικό ςυςτθμάτων τθσ υπθρεςίασ. 

 Εγχειρίδια εξοπλιςμοφ. Τα εγχειρίδια του εξοπλιςμοφ κα περιζχουν πλιρθ ζντυπα όπωσ 

παρζχονται από τουσ καταςκευαςτζσ, ωσ εξισ: 

 Συςτιματα υπολογιςτϊν και περιφερειακϊν 

 Εξοπλιςμόσ τοπικϊν ςτακμϊν 

 Συςτιματα τθλεπικοινωνιϊν 

Τα εγχειρίδια κα περιλαμβάνουν πλιρθ και λεπτομερι περιγραφι των ςυςκευϊν και τθσ 

κεωρίασ λειτουργίασ τουσ, των διαδικαςιϊν δοκιμϊν, επιςκευϊν και ρυκμίςεων μζχρι 

επιπζδου ςτοιχείου, κακϊσ και πλιρθ κατάλογο όλων των χρθςιμοποιουμζνων 

θλεκτρονικϊν, θλεκτρικϊν και μθχανολογικϊν ςτοιχείων. Τζλοσ κα περιλαμβάνουν πλιρθ 

χονδρικά και λεπτομερι ςχθματικά και κυκλωματικά διαγράμματα και ςχζδια για κάκε 

μονάδα ι πλακζτα που χρθςιμοποιείται ςτο ςφςτθμα. 

 Εγχειρίδια τοπικϊν ςτακμϊν. Σε κάκε κζςθ εγκατάςταςθσ πρζπει να υπάρχει ζνα 

τουλάχιςτον πλιρεσ ςετ τεχνικϊν εγχειριδίων χριςεωσ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, 

εντοπιςμοφ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν και παροχισ οδθγιϊν εκτελζςεωσ δοκιμϊν και 

ρυκμίςεων των ςυςκευϊν ι ςυςτθμάτων που βρίςκονται ςτθ κζςθ αυτι. 

 Ρεριγραφικό εγχειρίδιο με ςχζδια τοποκζτθςθσ και υπολογιςμοφσ για κάκε τοπικό ςτακμό 

που περιλαμβάνουν κυρίωσ ςχζδια υφιςτάμενων θλ/κϊν πινάκων κακϊσ και θλ/κϊν 

πινάκων που κα εγκαταςτιςει ο προμθκευτισ.  

 Πλοι οι κϊδικεσ των προγραμμάτων (source & object) κα παραδοκοφν ςε οπτικό ι 

ψθφιακό μζςο ςε επεξεργάςιμθ μορφι με όλα τα ςχόλια και πλιρθ τεκμθρίωςθ. 
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6. ΕΓΓΤΗΗ - ΤΝΣΗΡΗΗ - ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Ο προμθκευτισ μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ 

διάρκειασ τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν, τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το 

προςφερόμενο ςφςτθμα όςο και για το ςφνολο του ςυςτιματοσ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και τθσ εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να παρζχει ςυντιρθςθ όλων των ςυςκευϊν (hardware & software), μθχανθμάτων 

και εξαρτθμάτων που αποτελοφν τισ εγκαταςτάςεισ, να επικεωρεί κατά κανονικά χρονικά 

διαςτιματα τισ εγκαταςτάςεισ και να τισ διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ. 

Στισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ κατά τθν διάρκεια του χρόνου 

εγγφθςθσ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κακϊσ και θ αξία των αναλωςίμων υλικϊν που κα 

απαιτθκοφν κατά τθν υλοποίθςι τθσ.  

Ο ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ τθσ αποκατάςταςθσ οποιαςδιποτε βλάβθσ ικελε παρουςιαςκεί. 

ςε οποιαδιποτε υπό προμικεια ςυςκευι. Σαν βλάβθ ςυςκευισ νοείται οποιαδιποτε βλάβθ 

μπορεί να παρουςιαςκεί από αςτοχία τθσ ςυςκευισ και όχι από βίαια παρζμβαςθ ι χειριςτικό 

ςφάλμα. Σε περίπτωςθ που δεν αποκαταςτακεί θ βλάβθ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να 

αντικακιςτά τισ επιμζρουσ μονάδεσ με καινοφργιεσ, οι οποίεσ κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ 

διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ  εάν ςυμβεί κατά τον  χρόνο τθσ  εγγφθςθσ, ϊςτε να λιγει με 

τθν ςυνολικι  εγγφθςθ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά το χρόνο τθσ παρεχόμενθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του ςυνολικοφ 

ςυςτιματοσ και του εξοπλιςμοφ να παρζχει: 

 Ρεριοδικι ςυντιρθςθ και υποςτιριξθ ςτον εγκατεςτθμζνο εξοπλιςμό τουλάχιςτον ανά 

τρίμθνο (ελάχιςτθ διάρκεια 6 ϊρεσ),  

 Αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ ςε μζροσ του εξοπλιςμοφ 

απομακρυςμζνα εντόσ δϊδεκα (12) ωρϊν από τθν εμφάνιςι τθσ, 

 Αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ ςε μζροσ του εξοπλιςμοφ που δε 

μπορεί να αποκαταςτακεί απομακρυςμζνα εντόσ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν από τθν 

εμφάνιςι τθσ και 

 Ραροχι ανταλλακτικϊν ςε εξάρτθμα του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ εντόσ  ςαράντα οκτϊ (48) 

ωρϊν. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει 

να διακζτει επαρκζσ απόκεμα των βαςικϊν ανταλλακτικϊν του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ 

ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί άμεςα ςε οποιαδιποτε δυςλειτουργία ι 

απαίτθςθ ανταλλακτικϊν. 
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Στο παρεχόμενο πρόγραμμα κα αναφζρονται αναλυτικά ςτοιχεία και κατ' ελάχιςτον κα 

αναφζρεται:         

 Στθν περιοδικότθτα και διάρκεια τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και το ωράριο μζςα ςτο 

οποίο μπορεί να πραγματοποιείται.  Οι θμερομθνίεσ και ϊρεσ κα κακορίηονται μετά από 

ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία. 

 Στο μζςο χρόνο αποκατάςταςθσ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ/ απόκριςθ 

μεταξφ κλιςθσ και απομακρυςμζνθσ αποκατάςταςθσ ι άφιξθσ του εξειδικευμζνου 

προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν και το προβλεπόμενο ωράριο απόκριςθσ 

κακϊσ και οι όροι για αντιμετϊπιςθ βλαβϊν εκτόσ του παραπάνω ωραρίου. 

 Στο μζςο χρόνο διάκεςθσ των απαραίτθτων για τθν ςυντιρθςθ του προςφερόμενου 

ςυςτιματοσ ανταλλακτικϊν. 

Στθ διαδικαςία που κα ακολουκεί για τθν περίπτωςθ που απαιτοφμενα ανταλλακτικά δεν 

υπάρχουν ςτο απόκεμα, κακϊσ και ο μζγιςτοσ και ο ελάχιςτοσ πικανόσ χρόνοσ αναμονισ μζχρι 

τθν άφιξι τουσ. 
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