
 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

Άξονας προτεραιότητας  Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης 

Τίτλος Έργου Έργα Ύδρευσης στον Δήμο Σκύδρας 

Τίτλος Προτεινόμενης  

Πράξης 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Προϋπολογισμός Πράξης 920.050,00 € + 24% ΦΠΑ 220.812,00 € = 1.140.862,00 € 

Χρηματοδότηση Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 920.050,00 ευρώ Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑ 

Σκύδρας 220.812,00 ευρώ 
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ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ» 
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1. Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο Φλαντζωτό 

Γενική περιγραφή του οργάνου 

Το ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο θα αποτελείται σε γενικές γραμμές από δύο κύρια μέρη, τα οποία περιγράφονται 

στη συνέχεια: 

α. Το πρωτεύον στοιχείο του αισθητηρίου. Αυτό περιλαμβάνει τον μετρητικό σωλήνα (με μονωτική 

επένδυση εσωτερικά), φλαντζωτά άκρα σύνδεσης, πηνία για την παραγωγή του εναλλασώμενου μαγνητικού 

πεδίου και τέλος δύο σημειακά ηλεκτρόδια. 

β. Το δευτερεύον στοιχείο για τη μετατροπή του σήματος. Αυτό είναι τις περισσότερες φορές γνωστό ως 

“μετατροπέας/converter” και επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

   Ενισχύει και επεξεργάζεται το σήμα από τα ηλεκτρόδια (την τάση που επάγεται 

δηλ. πάνω σε αυτά) 

   Περιορίζει τυχόν παρασιτικά σήματα που υπεισέρχονται στη μέτρηση 

   Διορθώνει σφάλματα από αυξομειώσεις της τάσης τροφοδοσίας 

   Παράγει τα επιθυμητά σήματα εξόδου 

Αισθητής  

Tροφοδοσία 

Από τον μετατροπέα σήματος   

Ηλεκτρόδια 

Ανοξ. χάλυβας (ΑISI 316) τουλάχιστον, κατάλληλα για χλωριωμένο, πόσιμο νερό 

Υλικό Κατασκευής Εσωτερικών Μερών Aισθητήρα: 

Ανοξείδωτος Χάλυβας 

Υλικό Κατασκευής Κελύφους: 

Χυτοσιδηρό ή Χαλύβδινομε εποξική βαφή  

Ονομαστική πίεση Λειτουργίας: 

PΝ16 

Tρόπος σύνδεσης 

Φλάντζες κατά ΕΝ1092-1 ή αντίστοιχο Ευρωπαϊκό 

Mέγιστη θερμοκρασία ρευστού 

55  οC  

Προστασία - Γείωση 

Ακροδέκτες γείωσης και δακτύλιοι γείωσης για παρεμβολή τους μεταξύ παρεμβυσμάτων φλαντζών. 

Εύρος Μέτρησης 

0-10 m/s μέση ταχύτητα ρευστού. 

Eσωτερική επικάλυψη: 

Σκληρό ελαστικό (Ebonite) ή EPDM ή καλύτερο υλικό. Σε κάθε περίπτωση με πιστοποιητικό για χρήση σε 

πόσιμο, χλωριωμένο νερό.  

Ελάχιστη απαιτούμενη αγωγιμότητα  

5μS/cm 

Προστασία έναντι περιβαλλοντικών συνθηκών: 

IP 67 για εκτός φρεατίου τοποθέτηση. 

IP 68 για εντός φρεατίου τοποθέτηση. 

Μετατροπέας Σήματος  

Τροφοδοσία 

230 VAC +/-10% /50 ή 60 Hz 

Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

-10 οC έως +55 οC 

Εύρος Μέτρησης 

0-10 m/s μέση ταχύτητα ρευστού. 

Ρύθμιση μηδενός 

Αυτόματα 

Αναλογική έξοδος: 
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4-20 mA  

Ψηφιακές έξοδοι προγραμματιζόμενες  

Τουλάχιστον 2 ψηφιακές έξοδοι με δυνατότητα παλμών ή συχνότητας 

Τοπικές Ενδείξεις 

Σε οθόνη 2 γραμμών των 16 χαρακτήρων τουλάχιστον. 

Διαθέσιμοι δύο (2) ανεξάρτητοι αθροιστές ανά κατεύθυνση. 

Ενδειξη στιγμιαίας παροχής 

Ενδείξεις σφαλμάτων 

Εξωτερικό RESET αθροιστικής παροχής 

 Μέσω εξωτερικά τοποθετημένου διακόπτη. 

Δυνατότητες προγραμματισμού  

Μονάδων μέτρησης στιγμιαίας παροχής (l/min, l/h, m3/h κλπ) 

Μονάδων μέτρησης αθροιστικού όγκου (cc, dl, l, m3) 

Τρέχουσας ημέρας και ώρας 

Παροχή πλήρους κλίμακας του οργάνου (έως και 10m/s μέση ταχύτητα στη διατομή) 

Ελάχιστη παροχή για έναρξη ογκομέτρησης 

Ογκου διερχόμενου ρευστού ανά παλμό στη ψηφιακή έξοδο Α’ 

Πλάτος παλμού 

Συχνότητας μέγιστης παροχής (10 Ηz - 10 kHz)  

Επιλογή σήματος εξόδου (παλμοί ή συχνότητα) 

Ταχύτητας απόκρισης οργάνου στις διακυμάνσεις της ροής 

Σύστημα Αυτοδιάγνωσης 

Κατά την εκκίνηση να ελέγχονται: 

Watch-Dog 

A/D converter 

Πληκτρολόγιο - Οθόνη 

Πληρότητα - ορθότητα λειτουργικών παραμέτρων και παραμέτρων ρύθμισης του οργάνου 

Συνεχώς κατά τη λειτουργία ελέγχονται: 

Το κύκλωμα του πηνίου του αισθητή 

Το κύκλωμα τροφοδοσίας 

A/D converter 

Άδειασμα Σωλήνα 

Προστασία έναντι περιβαλλοντικών συνθηκών: 

IP 67  για απομακρυσμένη τοποθέτηση στον ηλεκτρολογικό πίνακα 

IP 68  για  τοποθέτηση επι του κυρίως σώματος και εντός φρεατίου 

 

Υγρασία περιβάλλοντος (Σχετική) 

τουλάχιστον 90 % (maximum) 

Eπιτρεπτό σφάλμα μέτρησης μικρότερο από 

±0.25 % της πλήρους κλίμακας για ταχύτητα U>0,5 m/s 

Επαναληπτικότητα καλύτερη από 

1. % της πλήρους κλίμακας 

 

Πρόσθετες απαιτήσεις 

Να δοθούν λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά του ροομέτρου όπως: 

 Διάγραμμα απωλειών πίεσης - παροχής 

 Κατασκευαστικά σχέδια με κατάλογο τεμαχίων και υλικά κατασκευής. 

 Οδηγίες τοποθέτησης – εκτιμώμενα μεγέθη σφαλμάτων σε παρεκκλίσεις 

 Πλήρεις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης στα Ελληνικά 

 Διάγραμμα μετρούμενης παροχής – μέγιστου επιτρεπτού σφάλματος 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό για ολόκληρο το μετρητή και όχι τμήμα του. 
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 Πιστοποιητικά Βαθμονόμησης και απαιτήσεις επανελέγχου από εργαστήρια διακρίβωσης των 

μετρητών παροχής (wet calibration rigs) διαπιστευμένα κατά EN 45001/ΕΝ 17025 

 Εγκριση CE 

 Τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών. 

 Όπου η υπολογισμένη διάμετρος των μετρητών παροχής είναι διαφορετική από την ονομαστική 

διάμετρο των αγωγών, τότε θα χρησιμοποιηθούν συστολές σύμφωνα και με τις υποδείξεις του 

κατασκευαστή. Το κόστος των συστολών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

 Κατά την τοποθέτηση θα ληφθεί μέριμνα ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις και τα ευθύγραμμα μήκη 

που προβλέπει ο κατασκευαστής του  παροχομέτρου, ενώ θα πρέπει παράλληλα με τις εργασίες 

εγκατάστασης να διασφαλισθεί η προστασία της διάταξης μέτρησης, έναντι μηχανικών ή καιρικών 

καταπονήσεων.  

 

2. Αισθητήριο στάθμης Γεώτρησης 

Οι μετρητές στάθμης του έργου θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την μέτρηση της στάθμης του νερού στις 

γεωτρήσεις. Ο μετρητής θα είναι εμβαπτιζόμενου τύπου, υδροστατικής πίεσης. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η 

πιεζοηλεκτρική. Αισθητήριο και μετατροπέας σήματος είναι τοποθετημένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήματος 

συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής.  

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

Εγκατάσταση : Εμβάπτιση σε καθαρό νερό 

Τροφοδοσία: 24 Vdc 

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 50ο C 

Πεδίο μέτρησης: 0-100 m H2O 

Μήκος καλωδίου 120 μέτρα 

Ακρίβεια οργάνου: ≤ ± 0,5% του εύρους μέτρησης 

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας 

Προστασία αισθητήριου: ΙΡ 68 

Σήματα εξόδου: 4 – 20 mA / HART                                                                                                                                                               

Αντιστάθμιση ατμοσφαιρικής πίεσης: Μέσω σωληνίσκου ενσωματωμένου στο καλώδιο σύνδεσης 

Πιστοποιητικά ISO 9001, CE, Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας                                                                                  

3. Αναλυτής Ενέργειας 

Ο αναλυτής ενεργειακών παραμέτρων θα έχει οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό, διαστάσεων 96x96 mm με 

ανάλυση 128x96 pixel, κατάλληλος για χρήση σε μονοφασικό ή και τριφασικό δίκτυο σε δίκτυα τριών ή 

τεσσάρων αγωγών για την καταγραφή των ακόλουθων ηλεκτρικών μεγεθών: 

Το πολύοργανο θα μπορεί να συνδέεται απευθείας σε δίκτυο έως 690V ενώ για μεγαλύτερες τάσεις θα μπορεί 

να συνδέεται με μετασχηματιστές τάσης, επίσης για την μέτρηση των ρευμάτων θα μπορεί να συνδεθεί με 

μετασχηματιστές ρεύματος είτε x/1 είτε x/5 Α.  

 

3.1 Μετρήσεις 

 Τάση: Φάση με φάση και μέσος όρος, φάση με ουδέτερο και μέσος όρος (συνολικά 8 μετρήσεις) με 

ακρίβεια ±0,3% 

 Ασυμμετρία τάσης: Φάση με φάση και μέσος όρος,, φάση με ουδέτερο και μέσος όρος (συνολικά 8 

μετρήσεις)  

 Ρεύμα: Ανά φάση, ουδετέρου και μέσος όρος (συνολικά 5 μετρήσεις) με ακρίβεια ±0,2% 

 Ασυμμετρία ρεύματος: Ανά φάση και μέσος όρος (συνολικά 4 μετρήσεις) 

 Φαινόμενη ισχύς: Ανά φάση και συνολικά με ακρίβεια ±0,5% 

 Ενεργός ισχύς: Ανά φάση και συνολικά με ακρίβεια ±0,5% 

 Άεργος ισχύς: Ανά φάση και συνολικά με ακρίβεια ±2% 

 Ενεργός ενέργεια: Συνολικά με ακρίβεια ±0,5% 

 Άεργος ενέργεια: Συνολικά με ακρίβεια ±2% 

 Συντελεστής ισχύος: Ανά φάση και συνολικά 
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 Συχνότητα 

 THD για τάση: Ανά φάση, μεταξύ φάσεων και μέσος όρος (συνολικά 7 μετρήσεις) με ακρίβεια ±2% 

 THD για ρεύμα: Ανά φάση, ουδέτερο και μέσος όρος (συνολικά 5 μετρήσεις) με ακρίβεια ±2% 

 Μέγιστη τιμή τάσης: φάση με φάση και φάση με ουδέτερο 

 Ελάχιστη τιμή τάσης: φάση με φάση και φάση με ουδέτερο 

 Μέγιστη τιμή ρεύματος ανά φάση 

 Ελάχιστη τιμή ρεύματος ανά φάση 

 Ανάλυση ποιότητας δικτύου μέχρι την 31η αρμονική 

 

3.2 Τοπική καταγραφή δεδομένων  

 Ο αναλυτής θα πρέπει να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου (real time clock) για την χρονοσήμανση 

των καταγραφών. 

 Θα παρέχει την δυνατότητα καταγραφής μέγιστων, ελάχιστων και τρεχουσών τιμών με χρονοσήμανση 

για:  

1. τάση L-N,  

2. τάση L-L,  

3. ρεύμα,  

4. συχνότητα,  

5. ενεργό ισχύ,  

6. άεργο ισχύ,  

7. φαινόμενη ισχύ,  

8. συντελεστή ισχύος,  

9. THD τάσης L-L,  

10. THD τάσης L-N,  

11. THD ρεύματος,  

12. ασυμμετρία τάσης L-L,  

13. ασυμμετρία τάσης L-N,  

14. ασυμμετρία ρεύματος) 

 Διαθέσιμη μνήμη αποθήκευσης ≥800 kbytes 

 

3.3 Δικτύωση 

Θα έχει ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας με υποστήριξη πρωτοκόλλου Modbus TCP ή Profibus ή Modbus 

RTU για σύνδεση σε συστήματα αυτοματισμού. 

 

3.4 Λοιπά χαρακτηριστικά 

1. Η βοηθητική τάση του πολυοργάνου θα έχει εύρος από 80 έως 264 V AC 50/60 Hz  

2. Η θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι -15…+60 oC  

 

3.5 Πιστοποιητικά 

Ο κατασκευαστής του αναλυτή ενέργειας πρέπει να διαθέτει τα εξής: 

 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό 

 CE declaration of conformity. 

  



 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ» 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 2018   6 

4. Αισθητήριο Πίεσης 

Οι μετρητές πίεσης θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της πίεσης του νερού στους τοπικούς σταθμούς που 

πρόκειται να τοποθετηθούν, θα είναι συμπαγών διαστάσεων θα έχουν δε και την δυνατότητα για την μέτρηση 

της πίεσης αέρα όπως π.χ αυτή συναντάται στα αεριοφυλάκια του έργου.  Η αρχή λειτουργίας τους είναι η 

πιεζοηλεκτρική. Το διάφραγμα μετάδοσης πίεσης θα είναι κατασκευασμένο από κεραμικό ή πυριτικό υλικό και 

η μεμβράνη θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Αισθητήριο και μετατροπέας σήματος είναι 

τοποθετημένοι εντός μεταλλικού περιβλήματος συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής. Σε κάθε 

μετρητή πίεσης θα πρέπει να προβλεφθεί και κατάλληλη βάνα για τον εξαερισμό του οργάνου.  

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

 

 Ακρίβεια μέτρησης:  ± 0,1% full scale 

 Εύρος μέτρησης:  0-16 bar  

 Θερμοκρασία λειτουργίας:  -30 – 80 º C 

 Τάση τροφοδοσίας:   24 V DC 

 Αναλογική έξοδος:   4-20 mA με πρωτόκολλο HART 

 Βαθμός προστασίας:   IP 65 

 Υλικό μεμβράνης:  ανοξείδωτος χάλυβας  

 Υλικό περιβλήματος:  ανοδιωμένο αλουμίνιο 

 Οθόνη ενδείξεων:  ενσωματωμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων για  

     ένδειξη και προγραμματισμό 

 Σπείρωμα σύνδεσης:  G ½ A  

 Ηλεκτρική σύνδεση:  2 αγωγών 

 Πιστοποιητικά: ISO 9001, CE 
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5. Ηλεκτρολογικός πίνακας Ισχύος, επικοινωνιών, αυτοματισμού 

5.1 Πίνακες Ελέγχου και Διανομής 

Οι κατασκευαστές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στους Ηλεκτρικούς πίνακες  θα φέρουν πιστοποιητικό 

ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. Οι πίνακες θα φέρουν έγκριση CE και θα 

συνεργάζονται άψογα με τον υπάρχοντα παραμένοντα εξοπλισμό. Στην πρόσοψη του κάθε πίνακα θα 

αναγράφεται ο χαρακτηρισμός του εκάστοτε σταθμού ΤΣΕ 

 

Όλοι οι πίνακες θα είναι σύμφωνοι με: 

 Τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις του Ελληνικού κράτους 

 το πρότυπο του ΕΛΟΤ 384 

 τις ισχύουσες διατάξεις της ΔΕΗ 

 τον κανονισμό IEC 439 

 Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων 

 Ηλεκτρικός εξοπλισμός: DIN EN 60204-1 

 Ταξινόμηση καλωδίων στον πίνακα: DIN VDE 0660 T 500 

 Ταξινόμηση καλωδίων στη μονάδα: DIN VDE 0298 T 4 

 Ταξινόμηση καλωδίων στο μηχάνημα: DIN EN 60104 T 1 

 Ταξινόμηση μπαρών χαλκού: DIN 43671 

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

σφάλματος γης 

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

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

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

 

Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται με ηλεκτρολογικά σχέδια που να περιλαμβάνουν : 

 Μιμικά διαγράμματα 

 Σχέδια των προσφερομένων πεδίων-ερμαρίων 

 Σχέδια με τοπογραφική ανάλυση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του αυτοματισμού με τα 

σπουδαιότερα χαρακτηριστικά τους. 

 Ηλεκτρολογικά διαγράμματα τριών αγωγών και ενός αγωγού και λειτουργικά διευκρινιστικά τους 

στοιχεία. 

 Σχέδιο μεγίστων διαστάσεων κατασκευών 

 Τον τύπο των χρησιμοποιούμενων αγωγών και διατομές αυτών 

 Λίστα υλικών που να περιλαμβάνει: 

 Τον οίκο κατασκευής του κάθε προσφερόμενου υλικού. 

 Τον κωδικό βάση του οποίου θα παραγγελθεί 

 Την απαιτούμενη ποσότητα του κάθε υλικού  

 Διαγράμματα κλεμμών με αρίθμηση και στοιχειοθέτηση των καλωδίων εξόδου – εισόδου. 

 Πίνακες συνδέσεων αγωγών 

 Πιστοποιητικά δοκιμών 

 

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

τον χρωματικό κώδικα VDE. Πρέπει, επίσης, να ληφθεί μέριμνα κατά την κατασκευή για τις συνθήκες μεταφοράς 

των πινάκων, ώστε να μην υπάρξει κάποια ζημιά λόγω κατασκευαστικής παράλειψης. Αν παρ’ όλ’ αυτά υπάρξει 

κάποια φθορά στο χρώμα, τότε αυτή θα αποκαθίσταται χωρίς επιπλέον δαπάνη. 

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

πραγματοποιείται θερμικά ή μηχανικά με τη χρήση ειδικού εργαλείου, ενώ η σύνδεση στον εξοπλισμό γίνεται με 

κατάλληλα συνδετήρια. Για τη σύνδεση περιφερειακών μονάδων πρέπει να χρησιμοποιούνται, για εξοικονόμηση 

χώρου, φύσσες καλωδίων εργοστασιακά ελεγμένες και ακροδέκτες από τον κατασκευαστή του αυτοματισμού, 

ενώ οι διατομές των καλωδίων υπολογίζονται κατά VDE. 
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Για τα κυκλώματα ελέγχου και μέτρησης η καλωδίωση γίνεται σε αντιστοιχία με την ασφάλεια (ελάχιστη διατομή 

0,75 mm2). Για τα ηλεκτρονικά κυκλώματα η καλωδίωση συμμορφώνεται με τους τύπους που βασίζονται στα 

χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (ελάχιστη διατομή 0,75 mm2). 

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

δεδομένων, μέτρησης και ηλεκτρονικών εισόδων-εξόδων  

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

σύνδεσης συστήματος μέτρησης στο οποίο εφαρμόζεται προστασία υπερτάσεων από κεραυνούς και 

λαμβάνονται μέτρα γείωσης. 

Γραμμές μετασχηματιστών έντασης καλωδιώνονται με διατομές 2,5 mm2 και χρησιμοποιούνται ακροδέκτες 

απομόνωσης. 

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

χώρου 20% για μελλοντικές επεκτάσεις 

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

ίδιο ισχύει για τις μπάρες, μεταδότες ρεύματος κτλ., και εγκαταστάσεις στην πόρτα του πίνακα. 

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

εγκαθίστανται στην πόρτα του πίνακα και να συνοδεύονται από εγχάρακτα πινακίδια (βιδωμένα ή καρφωμένα, 

όχι κολλημένα) με λεπτομερή περιγραφή της λειτουργίας. 

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

κυκλώματα να είναι κατάλληλα και μόνιμα σημειωμένα και αριθμημένα ανάλογα με το μονογραμμικό διάγραμμα 

του πίνακα. Τα καλώδια στα άκρα τους πρέπει να φέρουν ετικέτες σήμανσης σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές 

στη λίστα καλωδίων. 

Προκειμένου για συστήματα τηλεδιαχείρισης, τα κυκλώματα εξόδου προς τον πάροχο της τηλεπικοινωνιακής 

σύνδεσης πρέπει να ενσωματώνονται στους πίνακες και να ασφαλίζονται με πρωτεύουσα και δευτερεύουσα 

προστασία έναντι υπερτάσεων. 

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

ασφάλιση των καλωδίων δεδομένων και ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη την επιτρεπόμενη γωνία κάμψης. Τα 

καλώδια πρέπει να στερεώνονται χρησιμοποιώντας σφικτήρες με πλαστικό τελείωμα και για τα μονόκλωνα 

καλώδια οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται να είναι από μη φερρομαγνητικό υλικό. 

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

τερματικό κουτί να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιστοιχίζεται η αρίθμηση στον πίνακα. Για 

υπάρχοντα συστήματα, πρέπει να δημιουργούνται ξεχωριστά τερματικά διαγράμματα, στα οποία θα φαίνεται η 

αντιστοίχιση αρχής και τέλους. 

Κατά την τοποθέτηση των πινάκων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας EMC. Ακόμη, όσον αφορά την προστασία έναντι εκρήξεων ή υπερτάσεων θα ισχύουν οι οδηγίες 

CENELEC και ATEX. 

 

5.2 Πίνακας αυτοματισμού 

Σε κάθε τοπικό σταθμό θα υπάρχει πίνακας αυτοματισμού, που θα ενσωματώνει κατάλληλο εξοπλισμό για να 

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

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

αναφέρθηκαν στην παράγραφο «Πίνακες ελέγχου και διανομής», ενώ θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να επιτρέπει την ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του 

ενσωματωμένου ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού σε ψύξη ή θέρμανση. Για το λόγο αυτό θα φέρει 

περσίδες εισόδου/εξόδου του αέρα με προσαρμοσμένα φίλτρα για τη συγκράτηση της σκόνης. Η κυκλοφορία 

του αέρα θα προκαλείται από ανεμιστήρα και θα υπάρχουν θερμαντικές αντιστάσεις, ώστε να διατηρείται το 

εσωτερικό του ερμαρίου σε εύρος θερμοκρασίας ανεκτό για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού, ενώ θα 

αποτρέπεται και η ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής υγρασίας. Η λειτουργία του ανεμιστήρα και των 

αντιστάσεων θέρμανσης θα ελέγχεται από κατάλληλους θερμοστάτες, το εύρος των οποίων θα οριστεί έτσι, 

ώστε να καλύπτει ασφαλώς τη λειτουργία και της πιο ευαίσθητης συσκευής του πίνακα. 

Το ερμάριο θα είναι κατάλληλων διαστάσεων επίτοιχο ή επιδαπέδιο (ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο). Οι 

διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι τέτοιες, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει εύκολα τον απαραίτητο εξοπλισμό 

και να γίνουν οι εσωτερικές οδεύσεις των καλωδιώσεων άνετα και τακτοποιημένα με τη χρήση ειδικών καναλιών 

και σημάνσεων. Θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με ακροδέκτες και σήμανση, ενώ όλοι οι αγωγοί που 
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εισέρχονται στο ερμάριο από τα όργανα του πεδίου, βοηθητικούς πίνακες αντλιών ή βανών και από υπόλοιπο 

συνδεδεμένο εξοπλισμό θα καταλήγουν σε κλεμοσειρές ράγας αριθμημένες. 

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

για την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών, που υπολογίζεται στο επιπλέον 20% των σημάτων που θα 

διασυνδεθούν με την τρέχουσα προμήθεια. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει τις 

επιπλέον κάρτες του PLC, αλλά πρέπει να υπολογίσει, να προσφέρει και να ενσωματώσει στον πίνακα τις 

απαραίτητες κλέμες, ώστε η δουλειά εξυπηρέτησης νέων αναγκών μελλοντικά να μειωθεί στο ελάχιστο και να 

προκληθούν οι μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στον πίνακα. 

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

εξοπλισμό ηλεκτρονόμων, ασφαλειών, αυτομάτων, διακοπτών, ενδεικτικών λυχνιών και μπουτόν χειρισμού. Τα 

υλικά αυτά πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή για να διευκολύνεται η τήρηση ικανού αποθέματος και οι 

εργασίες επισκευής/αντικατάστασης των ηλεκτρολόγων-συντηρητών, ενώ εξυπηρετείται και η ανάγκη της όσο 

πιο δυνατής ομοιομορφίας των πινάκων σε όλο το εύρος της προμήθειας. 

Ο πίνακας αυτοματισμού θα ενσωματώνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

UPS για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του εξοπλισμού και θα φέρει δίπλα του τις αναγκαίες συστοιχίες 

συσσωρευτών. 

Ethernet Radio Modem (όπου απαιτείται αυτός ο τύπος) για την υλοποίηση των ραδιοεπικοινωνιών στα, για το 

οποίο θα προβλεφθεί κατάλληλος χώρος εντός του ερμαρίου για να αναρτηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι 

ορατές οι ενδείξεις λειτουργίας του και εύκολα ελέγξιμες οι συνδέσεις των καλωδίων του. 

GPRS Radio Modem (όπου απαιτείται αυτός ο τύπος) για την υλοποίηση των ραδιοεπικοινωνιών τύπου κινητής 

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

Αντικεραυνικά για την προστασία έναντι υπερτάσεων, όπως ακολούθως: 

 Τροφοδοσία:    πρωτεύουσα προστασία 

 Γραμμές 4-20 mA: για προστασία των γραμμών δεδομένων 

 Καλωδίωση bus:  όπου υπάρχει δικτύωση με καλώδιο bus 

 Καλωδίωση Ethernet: σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού 

Σε περίπτωση που κάποιοι μετρητές δεν εγκαθίστανται μέσα στον πίνακα, αλλά έξω από αυτόν, τότε πρέπει να 

προβλεφθεί προστασία υπερτάσεων τόσο για τη βοηθητική τροφοδοσία όσο και για τις γραμμές μετρήσεων. 

 Επιλογικός διακόπτης R-O-L (remote-off-local) επί της πόρτας του πίνακα. 

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

 Ρευματοδότης σούκο για τη διευκόλυνση ηλεκτρικών εργασιών μικρής κλίμακας. 

 

 

5.3 Τοπικές Μονάδες Αυτοματισμού 

  

Εγκαθίστανται σε τοπικούς σταθμούς ελέγχου. Σε σχέση με κλασικά συστήματα συνδυάζουν τις ακόλουθες 

λειτουργίες 

 PLC ( programmable logic controller)  

 Data Logger  

 Protocol Converter  

 Ασύρματη Επικοινωνία  

 GPRS packet transmission  

 SMS  

 CSD - circuit switched data transmission  

 Ενσύρματη Επικοινωνία  

 RS 232/422/485 serial port Isolated  

Όλες οι τοπικές μονάδες είναι προγραμματιζόμενες ως PLCs. O αυτόματος έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω 

συναρτήσεων ελέγχου με χρήση των εισόδων και εξόδων της μονάδας. Ταυτόχρονα η μονάδα μπορεί να δεχθεί 

απευθείας εντολές από τον Κεντρικό Server του Συστήματος οι οποίες μπορούν  

1. Να εκτελεστούν εμβόλιμα στο τρέχον πρόγραμμα της μονάδας  

2. Να αναστείλουν προσωρινά ή μόνιμα το πρόγραμμα της μονάδας εκτελώντας αποκλειστικά εντολές 

από τον teledia server  
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3. Να εκτελούνται αποκλειστικά.  

Οι απομακρυσμένες μονάδες μπορούν να επικοινωνούν  

1. Με τον κεντρικό  server  

a. Σε τακτά χρονικά διαστήματα  

b. Όποτε ερωτηθούν  

c. Τυχαία εφόσον στο πεδίο εισόδων - εξόδων τους πληρούνται κάποιες συνθήκες  

d. Σε σημαντικές Αλλαγές μεγεθών  

2. Με άλλες μονάδες του συστήματος ως ανωτέρω για  

a. Ανταλλαγή Δεδομένων  

2. Με προκαθορισμένους Χρήστες  

a. Μέσω SMS  

Οι μονάδες διατίθενται με ενσωματωμένες εισόδους - εξόδους ψηφιακών σημάτων και είναι επεκτάσιμες.  

Να παρέχεται τουλάχιστον 2ετής εγγύηση καλής λειτουργίας έναντι ελαττωματικού υλικού ή εσφαλμένης 

κατασκευής.  

 

GENERAL CHARACTERISTICS 

 GSM/GPRS packet transmission  

 Integral GSM 850/900/1800/1900 modem withautomatic login onto GPRS network  

 Binary inputs and outputs  

 Serial communication port for external devices (RS 232/422/485), isolated  

 Data logger with 0,1 sec. resolution  

 RTC Real Time Clock  

 Programmable logic controller (PLC)  

 Standard communication protocols (MODBUS RTU, GAZMODEM, M-BUS, NMEA 0183)  

 Removable terminal blocks  

 Easy configuration software  

 FlexSerial mode for program based protocol handling  

 Compact Size 105x86x60 mm  

 DIN Rail 35mm mounting  

 Operating Temperature -20°C to +55°C  

 Protection class IP40  

GSM/GPRSModem  

 QuadBand (850/900/1800/1900)  

Power supply 

 DC 10,8 ... 36 V  

 AC 18...26,4 Vrms  

 Input current (A @ 12VDC)  

 Idle 0.10  

 Active 0.60  

 Max 1.90  

 Input current (A @ 24VDC)  

 Idle 0.06  

 Active 0.25  

 Max 1.00  

Digital Inputs I1...I8 (Typical 8, depending on unit type) 

Input voltage range -36 ... 36 V 

Input resistance 5,4 kΩ 

Input voltage ON (1) > 9V min.  

Input voltage OFF (0) > 3V max.  

Digital Outputs Q1...Q8 (Typical 8, depending on unit type) 

Recommended average current for single output 50mA 
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Single output current 350mA max. 

Mean current for all outputs 400mA max. 

Voltage drop at 350mA <3,5V max 

Off state current < 0,2mA max.  

Analog inputs A1, A2 (Typical 2, depending on unit type) 

Input current4...20mA 

Maximum input current 50mA max. 

Dynamic input impedance 25Ω type 

Voltage drop at 20mA <5V max. 

A/D converter Standard: 10 bits, 12-16 for higher accuracy apps 

Accuracy +/−1,5% max. 

Nonlinearity +/−1% max.  

 

 

6. Σύστημα τελικής χλωρίωσης νερού προς κατανάλωση 

7. Δοσομετρική αντλία  

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

  Τύπος: διαφραγματική μονοφασική αντλία με λειτουργία αναλογικού σήματος 

  Χειροκίνητη και αυτόματη ρύθμιση παροχής, μέσω μεταβολής της συχνότητας εμβολισμού 

  Ρύθμιση παλμού 0-100% 

  Σήμα εισόδου: τύπου παλμού για τη μεταβολή της συχνότητας εμβολισμού και εκκίνηση –παύση από 

απόσταση 

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

  Μέγιστη παροχή: 2 lt/h 

  Ακρίβεια δοσομέτρησης: τουλάχιστον 1,0% 

  Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 Atm 

  Προστασία: IP65/F 

  Υλικό κεφαλής, βαλβίδων και στομίων σύνδεσης: PVC 

 Ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής, ψηφιακό χειριστήριο και οθόνη LCD 

 

H ανωτέρω αντλία θα συνοδεύεται από κατάλληλη βαλβίδα τεχνητής αντίθλιψης, καλώδιο 

αυτοματισμού μήκους τουλάχιστον 2 m με δυνατότητα επέκτασης, σωλήνα αναρρόφησης με 

διακόπτη στάθμης και αντεπίστροφη βαλβίδα που θα φέρει φίλτρο αναρρόφησης και τέλος θέση 

έγχυσης ειδική για διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Η δοσομετρική αντλία θα παρέχεται 

συνοδευμένη από δοχείο πολυαιθυλενίου χωρητικότητας 200lt με φλοτέρ χαμηλής στάθμης. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού 

  Κατάλογο απαιτούμενων ανταλλακτικών και συντηρήσεων των προσφερόμενων διατάξεων για 

διάρκεια 1 έτους 

  Αναλυτικό πρόγραμμα τακτικής συντήρησης των προσφερόμενων διατάξεων 

  Πιστοποιητικό CE για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού 

  Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής προσφερόμενου 

7.1 Αισθητήριο Μέτρησης Υπολειμματικού Χλωρίου, ΡΗ και θερμοκρασίας 

  Mέθοδος μέτρησης: Αμπερομετρική. 

  Εύρος μέτρησης ελεύθερου χλωρίου: 0 – 20mg/L ΗΟCl 

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

  Ακρίβεια μέτρησης: 2% ή ± 10ppb ΗΟCl. 

  Χρόνος Απόκρισης (Τ90): < 90sec 
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  Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 oC έως +45 o C 

  Αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας. 

 Να διαθέτει ηλεκτρόδιο pH/ θερμοκρασίας για την αυτόματη αντιστάθμιση του pH του δείγματος και τον 

υπολογισμό του χλωρίου εκτός των ορίων της καμπύλης του υποχλωριώδους 

 Ροή λειτουργίας: 10- 15l/h. 

 Εύρος πίεσης λειτουργίας: 0,1 – 2bar. 

 Εύρος θερμοκρασίας δείγματος: 2 oC – 45 oC. 

 Εύρος pH δείγματος: 4 – 8 

 Δυνατότητα προσθήκης αυτόματης μονάδας οξίνισης για την ρύθμιση του pH του δείγματος, όταν αυτό 

είναι μεγαλύτερο από 8. 

 Παρεμποδίσεις: Να μην προκύπτει παρεμπόδιση από χλωραμίνες. 

 Να συνοδεύεται από ειδική κυψελίδα μέτρησης, με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του δείγματος 

στο αισθητήριο. 

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

 Πρέπει να είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον ψηφιακό ελεγκτή, με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση των 

μετρήσεων, η δε εγκατάσταση του να είναι εύκολη και γρήγορη με τεχνολογία plug’n’play. 

 

8. Υδραυλική Βαλβίδα Ρύθμισης 

Mέγιστη θερμοκρασία ρευστού 

50 οC 

Περιγραφή Λειτουργίας 

Η βαλβίδα θα πρέπει να δέχεται ηλεκτρική εντολή βηματικού ανοίγματος ή κλεισίματος μέσω 

ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, με σκοπό τη ρύθμιση της παροχής. Η κυρίως βαλβίδα ανοίγει πλήρως όταν η 

ηλεκτροβαλβίδα ανοίγματος παραμείνει σε θέση ΟΝ, ενώ κλείνει στεγανά όταν η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 

που ελέγχει το κλείσιμο παραμείνει σε θέση ΟΝ. 

Γενική Περιγραφή Κατασκευής 

Η βαλβίδα θα πρέπει να αποτελείται από τη βασική υδραυλική βαλβίδα (σώμα) η οποία ελέγχεται ως προς το 

άνοιγμα και το κλείσιμό της από οδηγούς ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες κατάλληλες για να οδηγηθούν από PLC. 

Περιγραφή Κατασκευής Βασικής Υδραυλικής Βαλβίδας 

Η βασική υδραυλική βαλβίδα αποτελείται από το σώμα, το διάφραγμα και τον θάλαμο ενεργοποίησης, τον 

άξονα, το σώμα έμφραξης, την έδρα στεγανοποίησης, τα στεγανοποιητικά καθώς και όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα και τις διατάξεις συνδεσμολογίας. 

Η εντολή κλεισίματος της βαλβίδας δίδεται από την οδηγό βαλβίδα και τότε νερό οδηγείται από την ανάντι 

πλευρά της βαλβίδας στον θάλαμο ενεργοποίησης. Με την πίεση του νερού αυτού μετακινείται το ελαστικό 

διάφραγμα και ο άξονας και μέσω αυτών το σώμα έμφραξης το οποίο και οδηγούμενο στην έδρα 

στεγανοποίησης αποκόπτει τελικά τη ροή διαμέσου της βαλβίδας. Αντιστρόφως αποσυμπίεση (μέσω 

εκτόνωσης στην ατμόσφαιρα) του θαλάμου ενεργοποίησης, οδηγεί σε άνοιγμα της βαλβίδας και αποκατάσταση 

της ροής. 

Υλικό Κατασκευής Σώματος Βαλβίδας: 

Χυτοσιδηρό GG40 ή υψηλότερης αντοχής υλικό 

Αντιδιαβρωτική προστασία 

Εποξική βαφή, πάχους τουλάχιστον 200μm. 

Αξονας: 

Από Ανοξείδωτο Χάλυβα SS 316 ή καλύτερο υλικό. Στο πάνω μέρος θα καταλήγει σε εξωτερικό άξονα - ένδειξη 

της θέσεως της βαλβίδος. 

Υλικό Κατασκευής Εδρας: 

Τουλάχιστον Ορειχάλκινο ASTM B 62. Η έδρα θα πρέπει να είναι πλήρως εναλλάξιμη. 

Στεγανοποίηση 

Υλικό στεγανοποιητικών EPDM 

Θάλαμος Ενεργοποίησης 

Για την λειτουργία της βαλβίδας σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες πιέσεις (1 Bar) απαιτείται διπλός θάλαμος 

ενεργοποίησης.  
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Προστασία από φερτές ύλες 

Για καλυτερη προστασία το νερό εντολής θα πρέπει να οδηγείται στο.θάλαμο ενεργοποίησης μέσω 

αυτοκαθαριζόμενου φίλτρου. 

Προστασία από σπηλαίωση 

Για την ενδεχόμενη λειτουργία της βαλβίδας σε χαμηλές παροχές θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση 

ορειχάλκινης (ελάχιστη απαίτηση) κορώνας ή άλλου ισοδύναμου ως προς το λειτουργικό αποτέλεσμα μέσου.  

Tρόπος τοποθέτησης 

Λυόμενη σύνδεση, φλαντζωτή. 

Να μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε οριζόντια όσο και σε κατακόρυφη θέση. 

Πρόσθετες απαιτήσεις 

Να δοθούν λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά της βαλβίδας όπως: 

 Διάγραμμα απωλειών πίεσης - παροχής 

 Συντελεστή ροής Cv/Kv για διαφορετικές θέσεις ανοίγματος της κυρίως βαλβίδας 

 Αναλυτικά διαγράμματα για την συμπεριφορά της βαλβίδας και για την προστασία της έναντι 

σπηλαίωσης 

 Κατασκευαστικά σχέδια βαλβίδας, κατάλογος τεμαχίων και περιγραφή των υλικών κατασκευής. 

 Οι βαλβίδα θα πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε επισκευή η τροποποίηση στον χώρο εγκατάστασης 

και λειτουργίας της.  

 Τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών. 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό που να αφορά σε ολόκληρη τη δικλείδα και όχι 

τμήμα της. 

 

9. Αισθητήριο Διαφορικής Πίεσης 

Μεταδότης Διαφορικής Πίεσης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά λειτουργίας : 

                                                                                                                                                                          

Εγκατάσταση : Σε αγωγό με σπείρωμα ½ ‘’ ή ¼’‘ 

Τροφοδοσία: 10-30 Vdc 

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 50 oC 

Πίεση Διαφορικής μέτρησης: Ανάλογα την περίπτωση 

Ακρίβεια οργάνου: of span 

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας ή άλλο μη οξειδούμενο υλικό 

Προστασία αισθητήριου: ΙΡ 65 

Σήματα εξόδου: Two wire 4 – 20 mA 

Τοποθέτηση, συντήρηση: Εύκολη 

 

Το αισθητήριο θα έχει πιστοποίηση: 

1. CE και θα είναι σύμφωνο με την directive 97/23/EC 

2. EMC 2004/108/EEC, EN 61 326 Emission (Group 1, Class B) and Immunity (industrial locations) 

3. Μηχανική αντοχή σύμφωνα IEC 60068-2-27 και IEC 60068-2-6 

και θα συνοδεύεται από εγγύηση 2 ετών.  
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10. Σύστημα Μέτρησης Ποιοτικών Παραμέτρων νερού 

Τα μετρούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δικτύου διανομής νερού περιλαμβάνουν: Το υπολειμματικό χλώριο, 

την αγωγιμότητα και τη θερμοκρασία του νερού καθώς και την πίεση εντός του αγωγού. Οι μετρήσεις θα 

πραγματοποιούνται από ένα πολυαισθητήριο, ενώ δεν θα απαιτείται η εξαγωγή νερού από τους αγωγούς για 

την πραγματοποίηση των μετρήσεων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις μετρήσεις από τον 

πολυαισθητήρα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

Μέτρηση Υπολειμματικού Χλωρίου: 

• Εύρος μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου: 0,01-2 mg/l 

• Χρόνος απόκρισης: < 30 sec 

• Ακρίβεια μέτρησης: ±5% ή ±0,03ppm 

Μέτρηση Αγωγιμότητας: 

• Εύρος μέτρησης αγωγιμότητας: 50-1000 μS/cm 

• Ακρίβεια μέτρησης: ±5% ή ±5 μS/cm 

Μέτρηση Πίεσης: 

• Εύρος μέτρησης πίεσης: 0-10 bar 

• Ακρίβεια μέτρησης: ±100 mbar 

Μέτρηση Θερμοκρασίας:  

• Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: 0-40°C  

• Ακρίβεια μέτρησης: ±1,2°C  

 

Το πολυαισθητήριο θα συνδέεται με την κεντρική μονάδα και θα μπορεί να τοποθετηθεί εντός αγωγών 

εξωτερικής διατομής από 60mm μέχρι 250mm και να λειτουργήσει κατ’ ελάχιστον στις ακόλουθες συνθήκες:  

- Εύρος pH νερού: 5 - 9  

- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C μέχρι 40°C  

- Εύρος πίεσης λειτουργίας: 0 – 10 bar  

- Αντοχή σε παροδικές υπερπιέσεις της τάξης των 30bar  

- Ταχύτητα ροής εντός του αγωγού από 0,03m/s -1,5m/s  
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11. Βασικό Λογισμικό Διαχείρισης Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Η υπό εξέταση μονάδα λογισμικού  αποτελεί βασικό τμήμα της πλατφόρμας διαχείρισης του δικτύου. Το βασικό 

λογισμικό διαχείρισης αποτελείται από δύο επιμέρους εφαρμογές 

 

11.1 Εφαρμογή Τεχνικού Λογισμικού CAD/GIS 

Το  software module παρέχει λειτουργίες ενός Τεχνικού GIS συστήματος για τη διαχείριση τόσο δικτύων αγωγών 

και όλων των σχετιζόμενων τοπολογικών και γεωγραφικών παραμέτρων και πληροφοριών. Το module θα 

πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες – λειτουργίες - Δυνατότητες: 

                                         

 Συμβατότητα με τα υπόλοιπα modules της πλατφόρμας για αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων.  

  

 Διαθέτει ειδική βάση δεδομένων (ΒΔ) για φύλαξη, διαχείριση και αναζήτηση σχεδίων και λοιπών 

πληροφοριών πλήρως συμβατή με την κεντρική βάση του συστήματος. 

 Object Oriented εφαρμογή συμβατή με την τεχνολογία ObjectArx της AutoDesk. Κάθε οριζόμενο 

αντικείμενο θα πρέπει να εμπεριέχει 

◦ Σχεδιαστικό μέρος που “κληρονομεί” όλες τις δυνατότητες μια αντίστοιχης σχεδιαστικής οντότητας 

AutoCAD 

◦ Διαχειριστικό μέρος για ανταλλαγή και διαχείριση στοιχείων με εξωτερικές βάσεις δεδομένων. 

◦ Δικτυακή λογική, η οποία καθορίζει τους κανόνες συμπεριφοράς του αντικειμένου μέσα στο 

σύστημα σε επίπεδο σχεδίασης, διαχείρισης και σχέσεων-τοπολογίας. 

 Απεικόνιση δικτύων και λοιπών πληροφοριών που διαχειρίζεται το σύστημα σε μορφή χαρτών στους 

οποίους και απεικονίζονται ταυτόχρονα στοιχεία από την κεντρική βάση δεδομένων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται καταναλώσεις, ισοζύγια εισερχόμενου – εξερχόμενου ύδατος, συχνότητα βλαβών κλπ. 

 Να διαθέτει  όλες τις δυνατότητες απόδοσης του AutoCAD (Layers, color, width κ.λ.π) 

 Δημιουργία συμβόλων υλικών σε διανυσματική μορφή και χρήση τους αυτόματα σε σχέδια και 

υπομνήματα σε κατάλληλη κλίμακα. 

 Αποθήκευση και απεικόνιση επιπλέον της γεωμετρικής πληροφορίας και οποιασδήποτε άλλης 

πληροφορίας συνοδεύει ένα δίκτυο. Αναφέρονται ενδεικτικά: Υλικό αγωγών, τυποποίηση αγωγών, 

πάχη, συμβατότητα με λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης (φλάντζες, μούφες κλπ, ονομαστικές διαστάσεις, 

μέγιστη πίεση), είδη εξαρτημάτων, κατασκευαστές και τύποι αυτών, ονομαστική διάσταση και πίεση, 

χαρακτηριστικά αντλιών, καμπύλες λειτουργίας, τύποι υδρομετρητών, ενδείξεις κλπ.  

 Καταγραφή ιστορικού τροποποιήσεων σχεδίων (πχ μετά από επισκευές) με ειδικά τεμάχια που τυχόν 

χρησιμοποιήθηκαν κλπ.  

 Λειτουργική απεικόνιση δικτύου με βάση δεδομένα πραγματικού χρόνου ή από μοντέλο 

 Λειτουργική απεικόνιση σεναρίων (πχ εύρεση απαιτούμενων δικλείδων απομόνωσης περιοχής ή 

αντίστροφα τι θα συμβεί εάν κλείσουν κάποιες δικλείδες ή αντλίες) 

 Έκδοση ενημερωτικών σχεδίων που συνοδεύουν εντολές εργασίας (πχ επισκευές) και κατάλογοι 

συμβατών διαθέσιμων υλικών 

 Δυνατότητα συνθέτων αναζητήσεων στη ΒΔ και έκδοση σχετικών σχεδίων ή εκτύπωση πινάκων (πχ 

θέσεις εγκατάστασης δικλείδων DN150, ή αγωγοί με διάμετρο >=Φ300 ή θέσεις εγκατάσεις Χ τύπου 

υδρομετρητή κλπ) 

 Εξαγωγή σχεδίων σε *.dwg, *.pdf, *.png καθώς και εξαγωγή *.csv πινάκων υλικών. 

Θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού  

 να διατεθεί με την προσφορά το module κατάλληλα διαμορφωμένο για επίδειξη των ανωτέρω 

δυνατοτήτων του. 

 Να δοθούν επαρκή στοιχεία Επιτυχούς εφαρμογής σε τουλάχιστον ένα δίκτυο και σε πόλη άνω των 

20000 κατοίκων. 

 

11.2 Εφαρμογή Αυτοματοποίησης και παρακολούθησης εξέλιξης διαδικασιών. 

Το  software module θα πρέπει να παρέχει προηγμένες μεθοδολογίες για την παρακολούθηση, την οργάνωση 

και τελικά την αυτοματοποίηση κάθε είδους εσωτερικών διαδικασιών, πρακτικά σε κάθε είδους οργανισμό.  Το 

module θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες – λειτουργίες – Δυνατότητες: 
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 Συμβατότητα με όλα τα υπόλοιπα modules της πλατφόρμας για αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων.  

 Πολλαπλές δυνατότητες δημιουργίας και αναγνώρισης εισερχόμενων γεγονότων 

◦ Απευθείας εισαγωγή από χρήστες 

◦ Αναγνώριση συμβάντων από το υπόλοιπο σύστημα 

◦ Συνδυαστικά γεγονότα 

◦ Μετρήσεις πραγματικού χρόνου από το πεδίο 

◦ Τιμές από τη ΒΔ του συστήματος 

 Αυτόματη διασύνδεση των εμπλεκομένων “οντοτήτων” γύρω από το “γεγονός” που αντιμετωπίζεται. Το 

πρόγραμμα λαμβάνει υπόψιν για την ανωτέρω απαίτηση: 

◦ Το οργανόγραμμα του εμπλεκόμενου οργανισμού με τη σχετική ιεραρχία καθώς και παράλληλη 

εμπλοκή διαφόρων τμημάτων (όπως έχει καθορισθεί). 

◦ Τον τεχνικό εξοπλισμό ή άλλες υποδομές και διεργασίες που αφορούν τα υπό εξέταση γεγονότα 

◦ Τα εισαγόμενα στο σύστημα παράλληλα γεγονότα που πιθανόν επηρεάζουν. 

 Πλήρη ενσωμάτωση στις υποστηριζόμενες διαδικασίες τεχνολογίας e-mail με δυνατότητες απευθείας 

απαντήσεων ή συμπλήρωσης φορμών από χρήστες μέσω του email τους. 

 Διαχείριση εγγράφων σε κάθε μορφή (word, pdf, τεχνικά σχεδια κλπ) 

 Αυτοματοποιημένο πρωτόκολλο 

 Αυτοματοποιημένη δρομολόγηση γεγονότων προς χρήστες ή άλλα modules του συστήματος για 

επίλυση/ διαχείριση βάσει προδιαμορφωμένων  κανόνων. 

 Αυτοματοποιημένη κατανομή εργασιών σε υπευθύνους και παρακολούθηση εξέλιξης. 

◦ Απλές εργασίες  

◦ Σύνθετες εργασίες μπορούν να αντιμετωπίζονται ως projects με πολλαπλούς εμπλεκόμενους 

ρόλους, σύνθετες υπο-εργασίες κλπ 

 Δυνατότητα διασύνδεσης οντοτήτων έξω από τον οργανισμό σε ρόλους πχ προμηθευτών, 

υπεργολάβων, μελετητών, συμβούλων, παρόχων υπηρεσιών κλπ 

 Προκαθορισμός λειτουργικών σεναρίων μα βάση εύκολα αντιληπτή στον μη προγραμματιστή γλώσσα 

 Σχεδιασμός εντύπων διαδικασιών, επικοινωνίας και αναφορών με εύκολο τρόπο 

 Δημιουργία πινάκων και γραφικών για την παρουσίαση της εικόνας του συστήματος 

 Ορισμός από εξουσιοδοτημένους χρήστες Κυρίων παραμέτρων απόδοσης (KPIs) για την 

παρακολούθηση και βελτιστοποίηση του συστήματος.  

 Αυτόματη καταγραφή ιστορικού ενεργειών όλων των εμπλεκομένων 

 Αυτόματο κλείσιμο εργασιών που έχουν περατωθεί ή συναγερμών που έχουν εκλείψει. Επισήμανση 

καθυστερήσεων και δυνατότητα προγραμματισμού ειδικών ενεργειών 

  Πραγματοποίηση σύνθετων αναζητήσεων στη ΒΔ  

 Διαχείριση ανθρώπινων ή και μηχανικών πόρων 

 Πολλαπλές δυνατότητες κοστολόγησης. 

 Έκδοση τελικών αναφορών       

Θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού  

    • να διατεθεί με την προσφορά το module κατάλληλα διαμορφωμένο για επίδειξη των ανωτέρω δυνατοτήτων 

του. 

    • Να δοθούν επαρκή στοιχεία Επιτυχούς εφαρμογής σε τουλάχιστον τρείς βιομηχανικού επιπέδου εφαρμογές 

(πχ προγραμματισμένη συντήρηση εξοπλισμού, παρακολούθηση αποθήκης και παραγγελία σε προμηθευτή, 

δρομολόγηση συντήρησης μετά από έκτακτη βλάβη)  
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12. Λογισμικό – Διαρρύθμιση Server επικοινωνιών 

Οι επικοινωνίες του συστήματος είναι ασύρματες και θα στηρίζονται σε υποδομή παρόχου κινητής τηλεφωνίας. 

Η Ασύρματη Επικοινωνία θα πρέπει να υποστηρίζει 

 GPRS packet transmission  

 SMS  

 CSD - circuit switched data transmission  

Η επικοινωνία του κεντρικού server με τις τοπικές μονάδες θα πρέπει να υποστηρίζει ταυτόχρονα και τους δύο 

παρακάτω τύπους APN 

 Normal APN με dynamic puplic IP addresses 

 intermobile APN με static private IP  addresses  

Το δεύτερο APN θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διασυνδέεται με τον κεντρικό server του συστήματος μέσω 

GRE/IPSec over Internet. 

 

Η ταυτόχρονη υποστήριξη και των δύο τύπων από τον κεντρικό server θα παρέχει στο σύστημα μέγιστη ευελιξία 

διασύνδεσης καθώς θα επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση μονάδων με τον κεντρικό server όσο και την 

επικοινωνία μεταξύ τους και με τον κεντρικό server όπου αυτό  απαιτείται.                                                                                             

 

Οι διάφορες τοπικές μονάδες θα πρέπει να είναι δυνατόν να αποστείλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την 

κατάσταση και την IP διεύθυνσή τους (εφόσον αυτή είναι δυναμική) προκειμένου να αναγνωρίζεται η καλή 

λειτουργία τους από τον server επικοινωνιών αλλά και να αποστέλλουν μεταβολές σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό τους σε τυχαίες χρονικές στιγμές (έκτακτα γεγονότα). 

 

Ο server επικοινωνιών θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατός με όλα τα υπόλοιπα modules του συστήματος 

ώστε να δύναται να μεταδόσει κωδικοποιημένα μηνύματα και εντολές προς όλες τις μονάδες από όλα τα 

modules του λογισμικού και αντίστροφα. 

 

Όλες οι επικοινωνίες καταγράφονται σε ειδικά log-files που αφορούν σε κάθε μονάδα. 

 

Ο server επικοινωνιών καταγράφει κάθε μήνυμα προερχόμενο από τοπική μονάδα με το time stamp της 

μονάδας ενώ εκτελεί ειδικές διαδικασίες υπολογισμού του σφάλματος του ωρολογίου κάθε μονάδος έναντι του 

ωρολογίου toy server. H διαδικασία αυτή αποτρέπει την ύπαρξη οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης λόγω 

σφαλμάτων στη μέτρηση του χρόνου σε όλα τα υποσυστήματα. 

 

Θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού  

    • O προσφέρων να διαθέτει υποδομή για την άμεση παροχή υπηρεσιών με τις ανωτέρω απαιτήσεις 

    • Να δοθούν επαρκή στοιχεία Επιτυχούς εφαρμογής σε τουλάχιστον ένα σύστημα με περισσότερους από 

Δεκαπέντε (15) τοπικούς σταθμούς. 

 

  

 

 

 

13. Λογισμικό Υδραυλικής Προσομοίωσης Δικτύου Σκύδρας. 

Το  software module θα πρέπει να παρέχει προηγμένες μεθοδολογίες για την στατική και δυναμική 

προσομοίωση της λειτουργίας του δικτύου πόλης.  Το module θα κάνει εκτεταμένη χρήση των ιδιοτήτων που 

του παρέχει το κεντρικό σύστημα και ειδικότερα το τεχνικό λογισμικό CAD/GIS όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

Το module θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες – λειτουργίες – Δυνατότητες: 

 

 Συμβατότητα με όλα τα υπόλοιπα modules της πλατφόρμας για αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων 

 Εύχρηστο UI μέσω web browser ώστε ο χρήστης με πολύ απλό τρόπο να μπορεί να επιλέγει το τμήμα 

του δικτυου στο οποίο θέλει να πραγματοποιήσει την προσομοίωση και να θέσει τις οριακές συνθήκες. 
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 Επιτρέπει την στατική και τη δυναμική προσομοίωση χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε χρονική περίοδο 

( πχ 1 ημέρα, 7 ημέρες κλπ ) και βήμα προσομοίωσης ( πχ 15 λεπτά, 1 ώρα κλπ ). 

 Αυτόματη λήψη οριακών συνθηκών από τιμές πραγματικού χρόνου ή στατιστικά (ιστορικά στοιχεία σε 

δεδομένη χρονική περίοδο) εφόσον περιλαμβάνονται τέτοια στη βάση δεδομένων του συστήματος. 

 Καθορισμό βιβλιοθήκης υλικών με τις χαρακτηριστικές τους. 

◦ Αντλίες 

▪ Σύνδεση εν σειρά και παράλληλα 

▪ Χρήση inverter 

◦ Ρυθμιστικές Βαλβίδες ρύθμισης 

▪ Παροχής 

▪ Πίεσης 

◦ Βαλβίδες αντεπιστροφής 

◦ Αγωγοί μεταφοράς 

◦ Ειδικά τεμάχια 

 Δυνατότητα εισαγωγής διορθωτικών παραγώντων για την βαθμονόμηση του μοντέλου έναντι 

πραγματικών συνθηκών. 

 Λειτουργία σε SI και Imperial συστήματα μονάδων 

 Δυνατότητα Ενεργειακής ανάλυσης Δικτύου  

 Για την εύχρηστη λειτουργία το λογισμικό θα περιλαμβάνει 

◦ Γραμμές εργαλείων και εικονίδια - Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη την δημιουργία 

γραμμών εργαλείων έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν λογικές ομάδες με εντολές που θα 

επαναλαμβάνονται συχνά στα διάφορα στάδια της κατασκευής και χρήσης ενός μοντέλου. Αυτές οι 

εντολές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

▪ Εστίαση ( Zoom in & out ) 

▪ Επερώτηση / τροποποίηση κόμβων και στοιχείων 

▪ Πρόσθεση και αφαίρεση αγωγών /δικλείδων /αντλιών /κόμβων 

▪  Δημιουργία γραφημάτων 

▪ Αποθήκευση / εισαγωγή αρχείων δεδομένων και υπολογισμών 

 

Θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού  

    • να διατεθεί με την προσφορά το module κατάλληλα διαμορφωμένο για επίδειξη των ανωτέρω δυνατοτήτων 

του. 
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14. Λογισμικό εκτίμησης και εντοπισμού διαρροών 

Το  software module θα πρέπει να παρέχει προηγμένες μεθοδολογίες με σκοπό την εκτίμηση του επιπέδου 

διαρροών δηλ. το συσχετισμό της Παραγωγής – με την Κατανάλωση (Υδατικό Ισοζύγιο).  Το module θα κάνει 

εκτεταμένη χρήση των ιδιοτήτων που του παρέχει το κεντρικό σύστημα και ειδικότερα το τεχνικό λογισμικό 

CAD/GIS, η Εφαρμογή Αυτοματοποίησης και παρακολούθησης εξέλιξης διαδικασιών καθώς και το λογισμικό 

δυναμικής προσομοίωσης  όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Το module θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες 

ιδιότητες – λειτουργίες – Δυνατότητες: 

 

 Συμβατότητα με όλα τα υπόλοιπα modules της πλατφόρμας για αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων 

 Το λογισμικό θα πρέπει να ενημερώνεται αυτόματα σε σχέση με τα επίπεδα εκτιμώμενων απωλειών 

και να τα συσχετίζει απίσης αυτόματα με τις καταγραφόμενες καταναλώσεις. 

 Επεξεργασία, προβολή και δημιουργία αναφορών  στατιστικών στοιχείων παροχής νερού  

◦ Ανά περίοδο  

◦ Ανά δεξαμενή ή Αντλιοστάσιο 

◦ Ανά περιοχή  

◦ Ανά ζώνη  

 Σύγκριση συγκεντρωτικού όγκου παρεχόμενου νερού με τιμολογημένο όγκο  

 Μέσα από το σύστημα  παρέχονται όλα τα στατιστικά στοιχεία παροχής νερού (Ισοζύγιο Νερού – 

παραγόμενη & προς κατανάλωση ποσότητα) και είναι δυνατή η αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων 

βάσει κριτηρίων όπως χρονική περίοδος, δεξαμενή, ζώνη και περιοχή ακόμα και συνδυαστικά.  

 Η προβολή των ανωτέρω στοιχείων να μπορεί να περιλαμβάνει και τη γεωγραφική τους διάσταση και 

την απεικόνιση τους σε ψηφιακό χάρτη.  

Θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού  

    • να διατεθεί με την προσφορά το module κατάλληλα διαμορφωμένο για επίδειξη των ανωτέρω δυνατοτήτων 

του. 

               

15. Λογισμικό Διαχείρισης Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού 

Το  software module θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις σύγχρονες μεθοδολογίες  για τη συντήρηση του 

εξοπλισμού.  Το module θα κάνει εκτεταμένη χρήση των ιδιοτήτων που του παρέχει το κεντρικό σύστημα και 

ειδικότερα το τεχνικό λογισμικό CAD/GIS καθώς και η Εφαρμογή Αυτοματοποίησης και παρακολούθησης 

εξέλιξης διαδικασιών  όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Το module θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες 

– λειτουργίες – Δυνατότητες: 

 

 Καταγραφή με ιεραρχημένο τρόπο όλου του εξοπλισμού που εμπλέκεται στη διακίνηση ύδατος και 

συγκεκριμένα: 

◦ Οργανισμός 

▪ Επωνυμία 

▪ Διεύθυνση 

▪ Προϊστάμενος 

 Υφιστάμενοι  

◦ Υφιστάμενοι 

◦ Εγκατάσταση 

▪ Ονομασία 

▪ Διεύθυνση 

▪ Συντεταγμένες χάρτη 

▪ Λειτουργία 

 Σύστημα Χ 

◦ Υποσύστημα Υ 

▪ Μονάδα  

 Ανταλλακτικό Α1 

 Επιπλέον για κάθε μέλος του σχηματισμού “Σύστημα Χ” είναι δυνατή η αποθήκευση στοιχείων όπως 

◦ Κατασκευαστής 
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◦ Τύπος 

◦ Κωδικός 

◦ έτος κατασκευής 

◦ Προμηθευτής 

◦ Ημ. αγοράς 

◦ Τιμή 

 Για κάθε ένα από τα παραπάνω θα πρέπει να είναι δυνατός ο ορισμός γενικευμένων διαδικασιών 

συντήρησης οι οποίες μπορούν να εκκινούν αυτόματα: 

◦ Σε τακτά χρονικά διαστήματα 

◦ Μετά την παρέλευση Χ χρόνου από άλλο συμβάν 

◦ Αναλόγως συνθηκών και τιμών παραμέτρων άλλων μεταβλητών του συστήματος (conditional 

maintenance) 

◦ Εφόσον συμβούν προκαθορισμένα γεγονότα ή αλυσίδα εξ’ αυτών. 

 

 Το σύστημα θα πρέπει να διαχειρίζεται  

◦ Καρτέλες βλαβών εξοπλισμού 

◦ Καρτέλες αποκατάστασης βλάβης 

◦ Αναλώσιμα υλικά Αποθήκης 

◦ Ειδικά Υλικά 

◦ Ιστορικό Μητρώο βλαβών Εξοπλισμού 

 

 Θα πρέπει να υποστηρίζει συνήθεις πρακτικές όπως: 

◦ Χρήση μεταχειρισμένης αντλίας από αποθήκη σε άλλη εγκατάταση  

◦ Μεταφορά και σύνδεση μεταχειρισμένου κινητήρα σε άλλη αντλία 

◦ Χρήση συμβατών ανταλλακτικών  

 

 Για κάθε δηλούμενη βλάβη ή επισκευή το σύστημα κοινοποιεί αυτόματα την πληροφορία σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη και αναμένει τις απαντήσεις μέχρι να κλείσει την υπόθεση. 

 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει Πολλαπλές δυνατότητες  εισαγωγής γεγονότων 

◦ Απευθείας εισαγωγή βλαβών από χρήστες 

◦ Αυτόματη Αναγνώριση συμβάντων από το υπόλοιπο σύστημα 

◦ Συνδυαστικά γεγονότα 

◦ Μετρήσεις πραγματικού χρόνου από το πεδίο 

◦ Τιμές από τη ΒΔ του συστήματος 

 

Θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού  

    • να διατεθεί με την προσφορά το module κατάλληλα διαμορφωμένο για επίδειξη των ανωτέρω δυνατοτήτων 

του. 
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16. Λογισμικό Ενεργειακής Βελτιστοποίησης Αντλιοστασίων 

Το  software module θα πρέπει να παρέχει προηγμένες μεθοδολογίες με σκοπό τον διαρκή έλεγχο του βαθμού 

απόδοσης για κάθε αντλητικό συγκρότημα ή άλλον καταναλωτή ενέργειας.  Το module θα κάνει εκτεταμένη 

χρήση των ιδιοτήτων που του παρέχει το κεντρικό σύστημα και ειδικότερα το τεχνικό λογισμικό CAD/GIS, η 

Εφαρμογή Αυτοματοποίησης και παρακολούθησης εξέλιξης διαδικασιών καθώς και το λογισμικό δυναμικής 

προσομοίωσης  όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Το module θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες – 

λειτουργίες – Δυνατότητες: 

 

 Συμβατότητα με όλα τα υπόλοιπα modules της πλατφόρμας για αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων 

 Δυνατότητες Συλλογής Δδεδομένων 

◦ Μετρήσεις πραγματικού χρόνου από το πεδίο 

◦ Τιμές από τη ΒΔ του συστήματος 

◦ Υπολογισμοί από μοντέλα βάσει χρόνου ή γεωγραφικών κατανομών 

 Επεξεργασία, προβολή και δημιουργία αναφορών  στατιστικών στοιχείων Κατανάλωσης Ενέργειας 

◦ Ανά περίοδο  

◦ Ανά δεξαμενή ή Αντλιοστάσιο 

◦ Ανά περιοχή  

◦ Ανά ζώνη  

 Αυτόματη ενεργοποίηση διαδικασιών όταν διαπιστώνονται αποκλείσεις από τα αποδεκτά σε κάποιο 

εξοπλισμό. 

Θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού  

    • να διατεθεί με την προσφορά το module κατάλληλα διαμορφωμένο για επίδειξη των ανωτέρω δυνατοτήτων 

του. 

 

 

17. Λογισμικό διαχείρισης Βλαβών και Συνεργείων Επισκευής 

Το  software module θα πρέπει να παρέχει προηγμένες μεθοδολογίες με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση βλαβών 

καθώς και των εμπλεκομένων συνεργείων επισκευής.  Το module θα κάνει εκτεταμένη χρήση των ιδιοτήτων 

που του παρέχει το κεντρικό σύστημα και ειδικότερα το τεχνικό λογισμικό CAD/GIS, η Εφαρμογή 

Αυτοματοποίησης και παρακολούθησης εξέλιξης διαδικασιών καθώς και το λογισμικό δυναμικής προσομοίωσης  

όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Το module θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες – λειτουργίες – 

Δυνατότητες: 

 Συμβατότητα με όλα τα υπόλοιπα modules της πλατφόρμας για αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων 

 Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί αναγγελίες βλαβών  

◦ Από απλούς πολίτες μέσω κινητού 

◦ Από χειριστές του συστήματος 

◦ Από Συνεργεία τεχνικών υπηρεσιών μέσω φορητού τερματικού  εξοπλισμού. 

◦ Από τα αυτοματοποιημένα διαγνωστικά όλων των υπολοίπων υποσυστημάτων 

 Το σύστημα θα πρέπει να καθοδηγεί τον αναγγέλοντα να παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερα 

στοιχεία για την παρατηρηθείσα βλάβη 

◦ Τοποθεσία 

◦ Ημερομηνία 

◦ Ώρα 

◦ Σύστημα που αφορά 

◦ Χαρακτηριστικά 

◦ Λοιπές παρατηρήσεις 

 Συμπλήρωση αυτόματη του προδιαμορφωμένου εντύπου αναγγελίας βλάβης  

 Αυτόματη ενημέρωση μέσω email ή SMS ή άλλου προδιαγεγραμμένου τρόπου από το σύστημα του 

υπεύθυνου συντήρησης. 

 Δρομολόγηση με παρέμβαση του υπεύθυνου συντήρησης της διαδικασίας επιδιόρθωσης. 
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 Μετά το πέρας της επισκευής το σύστημα αυτόματη ανάθεση εργασιών για ενημέρωση των σχετικών 

χαρτών, μοντέλων εφόσον υπήρξε αλλαγή, καθώς επικαιροποίηση αποθεμάτων αποθήκης που 

αναλώθηκαν. 

 Δυνατότητα αποστολής εξοπλισμού προς επισκευή και αναμονής στην αποθήκη επισκευασμένου για 

επαναχρησιμοποίηση 

 Δυνατότητα Αυτόματης κοστολόγησης ενεργειών επισκευής 

 Ενημέρωση ΒΔ για απαιτούμενους χρόνους  

 

Θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού  

    • να διατεθεί με την προσφορά το module κατάλληλα διαμορφωμένο για επίδειξη των ανωτέρω δυνατοτήτων 

του. 
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18. Λογισμικό Διαχείρισης Υδρομετρητών 

Το  software module θα πρέπει να διαθέτει προηγμένες ιδιότητες για την βέλτιστη διαχείριση Υδρομετρητών.  

Το module θα κάνει εκτεταμένη χρήση των ιδιοτήτων που του παρέχει το κεντρικό σύστημα και ειδικότερα το 

τεχνικό λογισμικό CAD/GIS, η Εφαρμογή Αυτοματοποίησης και παρακολούθησης εξέλιξης διαδικασιών καθώς 

και το λογισμικό δυναμικής προσομοίωσης  όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Το module θα πρέπει να διαθέτει 

τις ακόλουθες ιδιότητες – λειτουργίες – Δυνατότητες: 

 Συμβατότητα με όλα τα υπόλοιπα modules της πλατφόρμας για αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων και 

επιπλέον: 

 Καταχώρηση - Καταγραφή όλων των υδρομετρητών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην περιοχή 

δικαιοδοσίας του οργανισμού. 

 Παρακολοθηση της ηλικίας τόσο του υδρομετρητή όσο και του πιστοποιητικού διακρίβωσής του 

προκειμένου να ενεργοποιείται κατάλληλα είτε η αντικατάστασή του είτε ο επανέλεγχος. 

 Διαχείριση του μητρώου υδρομετρητών και του μητρώου καταναλωτών. 

 Δυνατότητα προγραμματισμού έκδοσης λογαριασμών  

◦ Κατ’ εκτίμηση με βάση ιστορικό καταναλώσεων 

◦ Προσωρινός με βάση καταχώρησης καταναλωτή 

◦ Εκκαθαριστικός με μέτρηση από την Υπηρεσία 

 Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί εγγραφές καταναλώσεων 

◦ Από απλούς πολίτες μέσω κινητού για τον υδρομετρητή τους 

◦ Από χειριστές του συστήματος 

◦ Από Συνεργεία τεχνικών υπηρεσιών μέσω φορητού τερματικού  εξοπλισμού. 

◦ Από τα αυτοματοποιημένα διαγνωστικά όλων των υπολοίπων υποσυστημάτων 

◦ Μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος (Fixed, drive-by, walk by AMR systems) 

 

19. Ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων, υπηρεσιών και διαδικασιών τύπου WEBSCADA 

Θα πρέπει να παρέχει στον χειριστή ή στους χειριστές του συστήματος τα στοιχεία και τις απαραίτητες αναφορές 

προκειμένου να έχουν μια εικόνα και να διαχειριστούν τις σχετικές διεργασίες που επιτελούνται. Οι τοπικοί 

σταθμοί ελέγχου μεταφέρουν μέσω των Μονάδων επικοινωνιών δεδομένα σε έναν κεντρικό σταθμό. Το 

σύστημα  ανακτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του,  από τον κεντρικό server και στη συνέχεια 

μπορεί να τα παρουσιάσει σε οθόνες γραφικών σχεδιασμένες κατάλληλα και σύμφωνα με τη ζήτηση του 

χειριστή. Επιπλέον είναι δυνατόν να δημιουργούνται και να εκτυπώνονται αναφορές ή να ενημερώνονται βάσεις 

δεδομένων προκειμένου τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα. Παράλληλα είναι δυνατή η 

εισαγωγή στοιχείων - εντολών από κάποιον χειριστή προς το σύστημα στο βαθμό που του επιτρέπεται κάτι 

τέτοιο (επίπεδα ασφαλείας για κάθε χειριστή ορίζονται μέσω password). 

Το λογισμικό  θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Ενσωματωμένο υποστηρικτικό υλικό (help) ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα, ο χρήστης να μπορεί να μάθει όλα 

τα βασικά στοιχεία του προγράμματος. 

Το πακέτο θα διαθέτει On-Line βοήθεια (on-line help). Με το πρόγραμμα On-Line βοήθειας, θα δίνει απάντηση 

σε απορίες του χρήστη, με απλό χειρισμό του Mouse. 

Θα δύναται να δημιουργούνται  

1. Γραφικές οθόνες της εγκατάστασης γρήγορα και εύκολα, προσθέτοντας, τροποποιώντας και 

διαγράφοντας Ι/Ο πληροφορίες του συστήματος σε πραγματικό χρόνο 

2. Γραφήματα διαφόρων μεταβλητών έναντι του χρόνου (historical) 

3. Απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος (display) σε υπόβαθρο ψηφιακού χάρτη 

4. Απεικόνιση Γεωγραφικής πληροφορίας σε χάρτες (οδεύσεις δικτύων, θέσεις εγκαταστάσεων, 

κατανομές πιέσεων και καταναλώσεων κλπ) 

 

20. Κεντρικός Σταθμός Εργασίας, 

Θα προσφερθουν δύο Servers. 

Ο Η/Υ θα φέρει έγκριση CE και πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά και λογισμικό: 

    • Κατάλληλος για computer rooms με τη δυνατότητα εγκατάστασης σε Rack 19’’ 

    • επεξεργαστή Intel Xeon E-2134 με συχνότητα λειτουργίας 3,5GHz 
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    • 16GB μνήμη DDR4 

    • αποθηκευτικό χώρο 2ΤΒ (2x 1TB) 

    • 2 θύρες Gigabit Ethernet 

    • 2 θύρες USB 3.0 

    • Τύπος Σκληρού Δίσκου: SATA III 7200 rpm  

    • Υποδοχές SATA: 4 

    • Τροφοδοτικό: 300 W 

    • Ενσωματωμένη SVGA 

    • SATA RAID S/W ή H/W 

 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) 

    • Κατάλληλο λειτουργικό περιβάλλον  

    • Εγγύηση 2 ετών 

 

Ο σταθερός υπολογιστής θα φέρει έγκριση CE, θα έχει δε τα εξής τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Θήκη: Midi Tower  

 Επεξεργαστής  RYSEN 2600 3.4 GHz ή ισοδύναμο 

 16 GB RAM DDR4  

 σκληρός δίσκος 2 TB SATA III 7200 rpm  

 Τροφοδοτικό: 450 W  

 Κατάλληλο λειτουργικό περιβάλλον  

 Κάρτας Γραφικών: AMDRX560  ή ισοδύναμο 

 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) 

 Πληκτρολόγιο, ποντίκι  

 USB 3.0 θύρες 

 Εγγύηση 2 ετών 

Οθόνη: 

 24’’ τύπου LED 

  Full HD, 1920 x 1080  

 Φωτεινότητα: 250 cd/m² 

 Δυναμική Αντίθεση: > 1000000:1  

 Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 170  , Γωνία Θέασης (Κάθετη) 160   

 Είσοδοι: 2xHDMI 1xD-Sub 15 pin 1xΕίσοδος Component RGB 1xΕίσοδος Scart 1xAudio RCA (L/R) 

in 1xUSB 2.0  

 Έξοδοι: 1xΈξοδος Optical 1xΕίσοδος ακουστικών 

 Εγγύηση 2 ετών                                                         

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ  Τ.Υ.Δ.Σ. 
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