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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

1.1 ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΣΕ 

Όλα τα PLCπρέπει να είναι όμοια και εναλλάξιμα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την επεκτασιμότητα, 
και τον μέγιστο αριθμό προσαρτώμενων καρτών. Θα διαφέρουν μόνο ως προς το πραγματικό πλήθος των 

αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης. 

Ο σημερινός αριθμός των εισόδων - εξόδων πρέπει να μπορεί να επαυξηθεί ώστε να καλύπτει τις 

απαιτήσεις των μελλοντικών φάσεων, με μόνη την προσθήκη επιπλέον καρτών. Τα PLC θα ακολουθούν 

τις προδιαγραφές που παρατίθενται παρακάτω. Ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής είναι η «καρδιά» 

των συστημάτων τηλελέγχου -τηλεχειρισμού καθώς αποτελεί τον βασικό πυρήνα των τοπικών σταθμών 

ελέγχου(ΤΣΕ). Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας τους επιλέγεται έτσι ώστε να επιτελεί υψηλών 

απαιτήσεων κεντρικό και κατανεμημένο έλεγχο σε εφαρμογές-εγκαταστάσεις διαχείρισης νερού και 
ανίχνευσης διαρροών. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται η συλλογή πληροφοριών από τα όργανα μετρήσεων, η 

συσχέτιση με τις επιθυμητές παραμέτρους λειτουργίας, η επεξεργασία τους λαμβάνοντας υπόψη τα 

σενάρια βέλτιστης ενεργειακής και ποσοτικής λειτουργίας και η τελική οδήγηση των εντολοδοτούμενων 

συσκευών. Τα Plc της παρούσας προμήθειας είναι σύγχρονου σχεδιασμού βιομηχανικοί λογικοί ελεγκτές 

ευρέος φάσματος  με λειτουργίες Web. Τα plc πρέπει να είναι συμπαγή σε μέγεθος, προκειμένου να 

καταλαμβάνει τον μικρότερο δυνατό χώρο. Η ισχύς και η ευελιξία παρέχονται από ολοκληρωμένα κανάλια 

επικοινωνίας (GSM / GPRS / PSTN ή ISDN) με μια αποτελεσματική διασύνδεση IT μαζί με έναν 
επεξεργαστή και άφθονη μνήμη. Οι συσκευές παρέχουν επίσης μνήμη δεδομένων κάρτας SD, 

ενσωματωμένες εισόδους και εξόδους που μπορούν να επεκταθούν με εξωτερικές μονάδες εισόδου / 

εξόδου. Λόγο της ιδιαιτερότητας της περιοχής εφαρμογής η γεφύρωση των γεωγραφικών αποστάσεων 

αποτελεί συχνά προϋπόθεση για συστήματα με μεγάλο αριθμό εξωτερικών σταθμών. Η επικοινωνία θα 

γίνει μέσω ολοκληρωμένων ασύρματων διακομιστών ethernet με δυνατότητα εφαρμογών web και FTP, 

ενώ οι εξωτερικοί σταθμοί (ΤΣΕ κλπ) θα συνδέονται εύκολα μέσω ασύρματων μονάδων στα 

(900/1,800/1,900 MHz or 850/1,800/1,900 MHz). Ο ενσωματωμένος διακομιστής web είτε VPN μέσω των 

νέων δικτύων τηλεμετρικής επικοινωνίας (Πάροχοι Δικτύων τύπου  3G/4G) επιτρέπει επίσης πρόσβαση σε 
εξωτερικούς σταθμούς μέσω τυπικών προγραμμάτων περιήγησης ιστού. O σχεδιασμός του PLC πρέπει 

να διαθέτει την δυνατότητα εύκολης, επέκτασης με την προσθήκη ή την αλλαγή κατάλληλων modules. 

Ενώ θα πρέπει να διαθέτει προεγκατεστημένα στοιχεία ελέγχου για εφαρμογές συναγερμού, μηνυμάτων 

και καταγραφής δεδομένων. Επί πλέων το σύστημα οφείλει να μπορεί να υλοποιήσει ειδικές λειτουργίες 

μέσο ειδικών εφαρμογών. Η μορφή του PLC θα είναι είτε συμπαγής (compact) επεκτάσιμη με κάρτες είτε 

εντελώς κλιμακωτή (modular). O χρήστης δύναται ισοδύναμα να χρησιμοποιεί ότι του παρέχεται π.χ. 

πόρτες επικοινωνίας ή εισόδους, τόσο από την συμπαγή μονάδα όσο και από τις κλιμακωτές μονάδες. Η 

επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο και χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία. 
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 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο  

           οργανισμό 

 CE declaration of conformity. Η οικογένεια των PLC/RTU τύπου Α θα πρέπει να  

     συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες και νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 EC Directive 2014/30/EU "Electromagnetic Compatibility" (EMC Directive)  

 EC Directive 2014/35/EU "Electrical Equipment Designed for Use within Certain Voltage 

Limits" (Low Voltage Directive) 

 EC Directive 2014/34/EU "Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially 

Explosive Atmospheres" (ATEX Directive) 

 RoHS Directive 2011/65/EC "Restriction of the use of certain hazardous substances in 

electrical and electronic equipment". 

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

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

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

 

1.1.1. Περιφερειακές Μονάδες Ελέγχου (PLCs) και επικοινωνία. 

Οι περιφερειακές μονάδες ελέγχου αποτελούν τον ενδιάμεσο σταθμό συλλογής πληροφοριών και ελέγχου 

μεταξύ των υλικών πεδίου και του  κεντρικού σταθμού παρακολούθησης. 

Οι περιφερειακές μονάδες είναι ειδικοί προγραμματιζόμενοι ελεγκτές (plc) ειδικά σχεδιασμένοι για την  
παρακολούθηση και έλεγχο Η/Μ και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Tα plc πρέπει να υποστηρίζουν όλα 

τα γνωστά διεθνώς αναγνωρισμένα ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας EIB, MODBUS, PROFINET, 

PROFIBUS,TCP/IP, BACnet, LonWork  κλπ. 

Οι λογικοί ελικτές PLCs οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ανωτέρω πρότυπο IEC EN 61131-2 όσον 

αφορά το σχεδιασμό και την παραγωγή ποιότητα. Αυτό το πρότυπο ορίζει πώς πρέπει να αναπτυχθούν 

και να παραχθούν ηλεκτρονικά αντικείμενα για την τήρηση των προτύπων ποιότητας PLC. 

Υποστηρίζονται όλα τα σημαντικά θέματα για τις αιτήσεις: Από τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

(θερμοκρασία, υγρασία, κραδασμοί), τη λειτουργικότητα (διακυμάνσεις στο παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
διακοπές) και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής. Δεδομένου ότι 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν γεωτρήσεις όσο δεξαμενές σε βεβαρημένο περιβάλλων, πλησίον της 

θάλασσας, μέσα σε ρεματιές, κοντά σε μετασχηματιστές της ΔΕΔΗΕ κλπ. 

Η γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό των λογικών ελεγκτών 

πρέπει να υποστηρίζει  αλγόριθμους PID, event counters, μαθηματικές, λογικές και ημερολογιακές 

συναρτήσεις, κ.λ.π. O προγραμματισμός θα γίνεται μέσα από ένα φιλικό γραφικό περιβάλλον με 

δυνατότητα επιλογής της ανάλογης γλώσσας - περιβάλλον προγραμματισμού (γλώσσα γραφικής 

απεικόνισης, ή με λίστα εντολών, ή με χρήση λογικών διαγραμμάτων ροής) ή συνδυασμό των 
προηγούμενων.  
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Ο λογικός ελεγκτής – περιφερειακή μονάδα λειτουργεί αυτόνομα και εκτελεί το δικό του πρόγραμμα που 

είναι αποθηκευμένο σε ειδική μνήμη Flash  Eprom με απεριόριστο χρόνο διατήρησης των δεδομένων της. 

Περιέχει λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου το οποίο θα εκτελεί αυτοέλεγχο της περιφερειακής 
μονάδας ελέγχου, λειτουργία και διαχείριση όλων των συνδεδεμένων καρτών και σημάτων, εντοπισμό και 

αυτοδιάγνωση λαθών όταν αυτό είναι εφικτό, ή παύση εκτέλεσης προγράμματος όταν αυτό δεν είναι 

εφικτό, για προστασία των διασυνδεδεμένων συσκευών και μηχανημάτων, υποστήριξη ενός φιλικού 

περιβάλλοντος επικοινωνίας με τον χρήστη / συντηρητή, πολλαπλούς χρήστες, και πολλαπλές εργασίες 

(multi-tasking). Υποστηρίζει διαδικασία φόρτωσης του λειτουργικού της συστήματος μέσω της κεντρικής 

μονάδας παρακολούθησης, ή φορητού υπολογιστή, ή modem για μελλοντική αναβάθμισή του. 

Ο λογικός ελεγκτής πρέπει να διαθέτει θύρες επικοινωνίας, σειριακή τύπου RS232 για επικοινωνία με 

φορητή μονάδα παρακολούθησης, ή φορητό υπολογιστή, και θύρες που μπορούν να είναι τύπου RS485 
ή RS 422 ή RS 232, σύνδεση modem ή τερματικό ISDN κλπ, η μία από αυτές θα χρησιμοποιηθεί για 

επικοινωνία με το τοπικό δίκτυο των περιφερειακών μονάδων ελέγχου  

Ο λογικός ελεγκτής - περιφερειακή μονάδα ελέγχου είναι modular δηλαδή διαθέτουν ελεύθερα 

μεταβαλλόμενο αριθμό σημάτων εισόδων / εξόδων αναλόγως της σύνθεσης των εγκατεστημένων σε 

αυτές καρτών σημάτων.   

Κάθε περιφερειακή μονάδα ελέγχου υποστηρίζει τουλάχιστον τους παρακάτω τύπους σημάτων εισόδων / 

εξόδων: 
 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη συλλογή από κάρτες εισόδων – εξόδων που καλύπτει όλες τις κατηγορίες 
σημάτων. 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία της εφαρμογής είναι απαραίτητο η σειρά plc που θα 

χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι πιστοποιημένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οίκους όπως DNV-GL ή 

αντίστοιχο 

Η επικοινωνία μεταξύ των σταθμών πρέπει να είναι αδιάλειπτη, συνεχής χωρίς χρεώσεις στην μεταφορά 

δεδομένων. Για αυτό θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανεξάρτητο και αυτοτελές μεταξύ των σταθμών και του 

ΚΣΕ. Η κατασκευή του δικτύου θα βασιστεί σε σύγχρονη τεχνολογία 3g/4g  με δυνατότητα επέκτασης και 

χρήσεις για άλλους σκοπούς π.χ. VOIP 
 

 

 

 

AI : 0-20mA, 4-20 mA, 0-10 VDC 
Σήματα Θερμοκρασίας από αισθητήρια: PT1000, NTC 20KΩ,  

AO : 0-20mA, 4-20 mA, 0-10 VDC 
DI : Επαφές ελεύθερες τάσης 
DO : Έξοδοι τύπου ψυχρών επαφών ή τάσης 230VAC /3Α 
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Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές PLC ΤΣΕ 

Number of digital inputs/outputs in the 

base unit resp. I/O module slots in the 

base unit 

6 slots (64 points) 

Number of digital inputs/outputs 

expandable module holders resp. I/O 

module slots 

40 slots (960 points) 

Processing time [μs] Bit operation 

 Word operation 

0.1...0.8 μs  

0.3 μs 

Real-time clock (RTC) Yes 

Slot for optional battery holder module  Yes, to support real-time clock for 3 

years 

USB 1.1 Yes 

Ethernet, port switch  10/100 Mbit/s, full duplex, auto-

sensing/auto-crossing 

RS-485 on terminal block Yes 

RS-485 free protocols or 

RS-485 Profibus-DP Slave, Profi-S-Net  

Yes 

Additional communication modules for 

RS-232, RS-422, RS-485, 

Yes 

Internal Slot for communication 

modules 

Yes 

Internal  Slot for Profibus/Profinet 

module  

Yes 

General specifications 
Supply voltage (in accordance with 

EN/IEC 61131-2) 

24 VDC, -20/+20% incl. 5% ripple 

Power consumption 10-20 W for 64 I/Os 

Load capacity 5 V/+ V internal max. 800 mA/250 mA 

RAM as user program memory 80 KByte 

Main memory, DB/Text (RAM) 64 KByte 

Flash memory for file system 1 MByte (on board or removable) 

Programming medias 
88192 Flags / 16384 x 32 bit 

registers or equivalent 

Data storage  Integrated SD card slot 

for 

SD card with up to 1 Gbytes file 

system 

Writing cycles 100,000 to 600,000 

Data files Download and upload via ftp or 
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else 

Configuration and programming tools 
Configuration pages for alarming and data logging, 

Programming tool for PLC applications  

Telecom communication interfaces 
GSM / GPRS / PSTN / ISDN / SMS/3G/4G - Sending and receiving 

Internet and Intranet protocols 

HTTP server 
Visualization with PC web browser 

and Web Panel or equivalent 

FTP server Easy file exchange 

TCP/IP- PPP Point to Point Protocol Efficient communication 

SMTP client 
Send Emails with files 

attachements (e. g. log data) 

DHCP and DNS client Easy connection to IP networks 

SNTP client 
Internal clock synchronization or 

equivalent 

SNMP server/client 
Network management or 

equivalent 

Field level communication interfaces 
Onboard interfaces Ethernet and USB, RS-485/232 

Additional Field level protocols 
MODBUS RTU or TCP EIB M-Bus IEC 870-5-101/103/104,  Profi-S-Bus, 

profibus, profinet or equivalent 

Power Supply and other  data 

Supply voltage 
24 VDC , ±20%(according to EN/IEC 

61131-2) 

Watchdog relay make contact 48/24 VAC or VDC  1 A 

Battery (exchangeable) 
Lithium battery with lifetime of 1 to 

3 years 

Ambient temperature operating system 0 to 50 °C 

Type of mounting 

Top-hat rail according to DIN EN 

60 715 TH35 (formerly DIN EN 50 

022) (1 x 35 mm) or equivalent 

Protection level IP 20 
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Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού: 

 Διάγραμμα επαφών 

 Μπλόκ διάγραμμα 

 Γλώσσα εντολών 

Τέλος, οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσεις CE,DNV-GL, ISO9001 

ή ισοδύναμα. 

1.2 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης, Ποιότητας  (Τ.Σ.Ε. Πίεσης, Τ.Σ.Ε. 
Ποιότητας) 
 

Θα αποτελούνται από συμπαγή ευέλικτα PLCs βασικές συσκευές προγραμματισμού, βιομηχανικού 

ελέγχου και αυτοματισμού που μπορούν να προγραμματιστούν ελεύθερα και πληρούν τα πρότυπα IEC 

61131-2 και περιλαμβάνουν πλήρως ολοκληρωμένο server αυτοματισμού (λειτουργικότητα 

πληροφορικής).Το σχήμα του συγκεκριμένου PLC πρέπει να είναι απλό και λειτουργικό.  

Να διαθέτει πλακέτα CPU με ενσωματωμένα I/Os προκειμένου να είναι εφικτή η καλή εφαρμογή όπου ο 

χώρος είναι περιορισμένος και δύο ελεύθερες υποδοχές εισόδου / εξόδου για προαιρετικές μονάδες I/O 

plug-in modules.  

Παρόλα αυτά πρέπει να προσφέρει αρκετό χώρο για σαφή επισήμανση των συνδέσεων εισόδου / 

εξόδου. Με ενσωματωμένη θύρα USB προκειμένου να επιτρέπει γρήγορες και αξιόπιστες επιτόπιες 

εργασίες εξυπηρέτησης. 

Οι συγκεκριμένες νομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθεί σαν ένας σταθμός απομακρυσμένων I/O) με 

λειτουργίες ελέγχου επί τόπου.  

 

Η διαχείριση του PLC θα επιτυγχάνεται και μέσω RS-485 και Ethernet. Αυτό σημαίνει ότι είναι επίσης 

εφικτά πιο σύνθετα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση δικτύου ενώ χωρίς πρόσθετο 
κόστος, ο διακομιστής αυτοματισμού πρέπει να έχει την δυνατότητα επεκτασιμότητας. 

 

Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές PLCs ΠΊεσης ή Ποιότητας 
Power consumption 10-20 W 
Supply voltage 24 VDC , ±20% 

(according to EN/IEC 61131-2) 

Operating temperature 0.. .50 °C 
Relative humidity 30…95% RH with no condensation 
Type of mounting according to DIN EN60715 TH35 or  

on a flat surface 
inputs/outputs 

 Digital inputs or outputs 64 expandable to 128 



- 8 - 
 

I/O module slots 4 in base unit, expandable to 8 
 Watchdog relay or make contact NO 
4 Analog inputs,  -10 V…+10 V, –20 mA…+20 mA, Pt/Ni1000, Ni1000 L&S, 

NTC10k/NTC20k (configuration using software) 12 or 13 Bit 

ή ισοδύναμα. 
Onboard interrupt inputs 2 

Memory and file system 
Program memory,  32 KByte 
Onboard file system for web pages 

and data 

128 kByte 

Integrated communication 
Ethernet connection 

10/100 Mbit/s, full-duplex, auto-

Yes 

USB interface for configuration and 

diagnostics 

Yes 

Default IP configuration yes 
Field level communication protocols 

Onboard interfaces Ethernet, USB and RS-485 ή ισοδύναμα. 
Onboard field level protocols Ether-S-Bus, Modbus or 

TCP, EIB, M-Bus ή ισοδύναμα. 
Optional interfaces in I/O-Slot Yes 
Integrated Automation Server ή 

ισοδύναμα. 

Yes  

Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού 

 Διάγραμμα επαφών 

 Μπλόκ διάγραμμα 

 Γλώσσα εντολών 

Τέλος, οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσεις CE,DNV-GL, ISO9001 
ή ισοδύναμα. 
 

1.3 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Παροχής - Πίεσης (Τ.Σ.Ε. Παροχής – Πίεσης) 
 

Θα αποτελούνται από συμπαγή ευέλικτα PLCs βασικές συσκευές προγραμματισμού, βιομηχανικού 
ελέγχου και αυτοματισμού που μπορούν να προγραμματιστούν ελεύθερα και πληρούν τα πρότυπα IEC 

61131-2 και περιλαμβάνουν πλήρως ολοκληρωμένο server αυτοματισμού (λειτουργικότητα 

πληροφορικής). 

Το σχήμα του συγκεκριμένου PLC πρέπει να είναι απλό και λειτουργικό. Να διαθέτει πλακέτα CPU με 

ενσωματωμένα I/Os προκειμένου να είναι εφικτή η καλή εφαρμογή όπου ο χώρος είναι περιορισμένος και 

δύο ελεύθερες υποδοχές εισόδου / εξόδου για προαιρετικές μονάδες I/O plug-in modules. Παρόλα αυτά 
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πρέπει να προσφέρει αρκετό χώρο για σαφή επισήμανση των συνδέσεων εισόδου / εξόδου. Με 

ενσωματωμένη θύρα USB προκειμένου να επιτρέπει γρήγορες και αξιόπιστες επιτόπιες εργασίες 

εξυπηρέτησης. 

Οι συγκεκριμένες νομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθεί σαν ένας σταθμός απομακρυσμένων I/O) με 

λειτουργίες ελέγχου επί τόπου. Η διαχείριση του PLC θα επιτυγχάνεται και μέσω RS-485/232 και 

Ethernet. Αυτό σημαίνει ότι είναι επίσης εφικτά πιο σύνθετα συστήματα που χρησιμοποιούν 

αυτοματοποίηση δικτύου ενώ χωρίς πρόσθετο κόστος, ο διακομιστής αυτοματισμού πρέπει να έχει την 

δυνατότητα επεκτασιμότητας. 
 

Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές PLCs ΠΊεσης ή Ποιότητας 
Power consumption 10-20 W 
Supply voltage 24 VDC , ±20% 

(according to EN/IEC 61131-2) 

Operating temperature 0.. .50 °C 
Battery for data backup Lithium battery with a service life of 1 to 3 years 
Relative humidity 30…95% RH with no condensation 

Type of mounting according to DIN EN60715 TH35 or  

on a flat surface 

Automation Server Flash memory, file system, FTP and web server, email, 
Protection type IP 20 

inputs/outputs 
Digital inputs or outputs 4  
Watchdog relay or make contact Yes (48 VAC or VDC, 1 A) 
2 Analog inputs,  -10.+10 VDC, 0.±20 mA,Pt1000, Ni1000, Ni1000 L&S, 0.2.5 

kΩ, (configuration using software) 12 or 13 Bit resolution 

2 Analog inputs,  0.10 VDC, 0(4).. .20 mA, Pt1000, Pt 500, Ni1000, 

(configuration using software) 13 or 14 Bit resolution  
4 Digital outputs 24 VDC / 0.5 A 
1 PWM output 24 VDC / 0.2 A 
2 Analogue outputs 0.10 VDC or 0(4).20 mA, 12 or 13 bit resolution 

Memory and file system 
Program memory, DB/text (Flash) 128 kByte 
User memory, DB/text (RAM) 64 kByte 
Onboard user flash file system 4 MB 

Integrated communication 
Ethernet connection 

10/100 Mbit/s, full-duplex, auto-

Yes 

USB interface for configuration and 

diagnostics 

Yes 

Field level communication protocols 
Onboard interfaces Ethernet, USB and RS-485 ή ισοδύναμα. 
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Onboard field level protocols Ether-S-Bus, Modbus or 

TCP, EIB, M-Bus ή ισοδύναμα. 
Optional interfaces in I/O-Slot Yes 
Integrated Automation Server ή 

ισοδύναμα. 

Yes 

Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού 

 Διάγραμμα επαφών 

 Μπλόκ διάγραμμα 

 Γλώσσα εντολών 

Τέλος, οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσεις CE,DNV-GL, ISO9001 
ή ισοδύναμα. 

 

1.4 ΜΟΝΑΔΑ DC/UPS 

Κάθε πίνακας αυτοματισμού θα διαθέτει μονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος, ώστε ο 

προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και μετά από διακοπή της 

τροφοδοσίας λόγω χειρισμού ή βλάβης. Η μονάδα αυτή θα είναι compact, θα τοποθετείται σε ράγα 

πλησίον του PLC και θα στηρίζει την συνεχή τάση τροφοδοσίας του PLC στα 24V DC. Για το λόγο αυτό θα 

είναι συνδεμένη στην έξοδο του τροφοδοτικού του PLC. Ειδικότερα, όταν η τάση εισόδου της μονάδας του 

UPS πέσει κάτω από ένα όριο ασφαλείας, το οποίο θα έχει προεπιλεγεί, τότε μέσω άμεσης ηλεκτρονικής 

σύνδεσης με τους συσσωρευτές θα παρέχεται στήριξη της τάσης 
τροφοδοσίας. 

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

 Εύρος τάσης εισόδου: 22-29 V DC 

 Όριο τάσης σύνδεσης μπαταρίας: ρυθμιζόμενο με DIP διακόπτες στην περιοχή 

22-26 V DC με διακριτά βήματα των 0,5 V 

 Τάση εξόδου: 24 V DC 

 Ρεύμα εξόδου > 5 Α ανάλογα και με το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείται και τις 
απαιτήσεις του συνδεδεμένου εξοπλισμού 

 Βαθμός απόδοσης > 95% 

 Προστασία αναστροφής πολικότητας της τάσης εισόδου και των συσσωρευτών 

 Προστασία υπερφόρτισης 
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 LEDs και επαφές σηματοδότησης κανονικής ή μη λειτουργίας, μπαταρία ΟΚ, alarm 

μπαταρίας (μπαταρία όχι φορτισμένη), μπαταρία φορτισμένη κάτω από 85%,μπαταρια 

φορτισμένη πάνω από 85% 

 Προστασία βραχυκυκλώματος με ενσωματωμένη ασφάλεια 16A 

 Αυτόματη αποσύνδεση αν η τάση πέσει κάτω των 19V 

 Επιτήρηση τάσης συσσωρευτών και ένδειξη για αλλαγή αυτών 

 Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 40 0C 

 Πιστοποίηση κατά CE και DNV-GL 

Οι συσσωρευτές της μονάδας UPS που θα προσφέρουν την στήριξη της τάσης θα μπορούν να 

τοποθετηθούν και αυτοί σε ράγα και θα έχουν χαμηλό ρυθμό αυτοεκφόρτισης της τάξης του 3% περίπου 

μηνιαίως στους 200C. Θα είναι κλάσης προστασίας ΙΙΙ και θα ασφαλίζονται έναντι βραχυκυκλώματος με 
ασφάλεια 20A, ενώ θα μπορούν να προσφέρουν αυτονομία λειτουργίας στο διασυνδεδεμένο εξοπλισμό 

τουλάχιστον μίας ώρας (1 h). 

1.5 ΡΥΘΜΗΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
 

Οι κινητήρες θα ελέγχονται μέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών (inverter) ο οποίος 

θα εντέλλεται από το plc. Οι ρυθμιστές στροφών θα διαθέτουν: 

 Εξειδικευμένο και προηγμένο λογισμικό PID για αντλίες (Pre-PID, Dual PID κ.ά.) 

 Αναβαθμισμένες λειτουργίες Sleep & Wake-up για εφαρμογές πιεστικών 

 Εξειδικευμένο λογισμικό ελέγχου πολλαπλών αντλιών με κυκλική εναλλαγή 

 Ειδικοί αλγόριθμοι για πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας 

 Δυνατότητα εκκίνησης κινητήρα που βρίσκεται σε κίνηση (Flying Start) 

 Εδικός αλγόριθμος για περιορισμό του ρεύματος διαρροής και την καταπόνηση 

 Δυνατότητα ελεγχόμενης επιβράδυνσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 

 Αυτόματη προσαρμογή της συχνότητας διαμόρφωσης για την αποφυγή της διακοπής της 

λειτουργίας του ρυθμιστή στροφών από  υπερθέρμανση 

 Δυνατότητα διανυσματικού έλεγχο χωρίς encoder (Sensorless Vector Control) 

 Χρήση ηλεκτρολυτικών πυκνωτών με μεγάλη διάρκεια ζωής 

 Τουλάχιστον  7 ψηφιακές είσοδοι, πλήρως προγραμματιζόμενες, PNP ή NPN κατ’ επιλογή. 

 Κουμπωτές κλέμες για την εύκολη αποσύνδεση και επανασύνδεση των σημάτων ελέγχου 

 Ελεγχόμενος ανεμιστήρας ψύξης 

 Ενσωματωμένη δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας RS485  
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 Δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας με Modbus RTU, DeviceNet, Profibus-DP, LonWorks, 

BACnet, Modbus TCP (προαιρετικό) 

 Λογισμικό για την παραμετροποίηση και την παρακολούθηση της λειτουργίας από SCADA 

 

1.6 Διατάξεις μέτρησης πίεσης 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά μετρητή πίεσης:  

Ρευστό: Νερό γεώτρησης ή χλωριωμένο 

Περιοχή λειτουργίας: 0-16 bar 

Ακρίβεια οργάνου: < ±0.35% της πλήρους κλίμακας 

Μέγιστη πίεση: 60bar 

Τροφοδοσία: 12-36 VDC 

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας 

Προστασία: IP 65 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως 80°C 

Σήματα εξόδου: Αναλογικά (4-20mA ή 0-10VDc) 

Τοπική ένδειξη: Ναι, με μανόμετρο γλυκερίνης 

Προστασία από αντίστροφη πολικότητα και 

βραχυκύκλωμα: 

Ναι 

Πιστοποίηση κατά ISO Ναι 
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Βαθμονόμηση, Συντήρηση: Δεν απαιτείται 

Σύνδεση Αρσενικό σπείρωμα G1/2 A 

 
 

1.7 Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

Ρευστό: Νερό γεώτρησης 

Πίεση λειτουργίας: 0-6 m 

Τροφοδοσία: 12-36 VDC 

Ακρίβεια οργάνου: < ±0.35% της πλήρους κλίμακας 

Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας 

Προστασία αισθητηρίου: Ρ 68 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως 70° C 

Σήματα εξόδου: Αναλογικά (4-20 mA ή 0-10VDc) 

Προστασία από αντίστροφη πολικότητα και 

βραχυκύκλωμα: 
Ναι 

Πιστοποίηση κατά ISO Ναι 

Βαθμονόμηση, Συντήρηση: Δεν απαιτείται 
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1.8 Διάταξη ελέγχου εισόδου στο χώρο 

Το σύστημα αποτελείται από μια μαγνητική επαφή, η οποία επιτηρεί τις πόρτες του αντλιοστασίου και των 

χώρων, όπου απαιτείται η γνώση από το Κέντρο Ελέγχου ότι εισήλθε άνθρωπος εκεί. Αυτή η επαφή 

τοποθετείται πάνω στη θύρα εισόδου του χώρου. Η επαφή ενεργοποιείται κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα 

για να μπει κάποιος στο χώρο. 

1.9 Αναλυτής- Μετρητής Ενέργειας 

Ο μετρητής ενέργειας πρέπει να έχει τοπικές ενδείξεις για τον έλεγχο των τάσεων, ρευμάτων κ.λ.π. 

Ο μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών θα είναι ένας προγραμματιζόμενος μετρητής κατανάλωσης ενέργειας που 

μετρά τις ηλεκτρικές παραμέτρους των ισορροπημένων ή μη μονοφασικών και τριφασικών ηλεκτρικών 
δικτύων. 

Τα μεγέθη που μετράει, είναι τα παρακάτω: 

 Πολική τάση 

 Φασική τάση 

 Ένταση ρεύματος 

 Συχνότητα 

 Ενεργό ισχύ 

 Άεργο ισχύ 

 Φαινόμενη ισχύ 

 Ενεργό ενέργεια 

 Άεργο ενέργεια 

 Συνφ 

Σήμα εξόδου: Δύο έξοδοι παλμού για μέτρηση ενέργειας (π.χ. ενεργού, άεργης) 

Προστασία υπέρτασης   :  CAT III 

Μέτρηση ρεύματος  : Μέσω μετασχηματιστή έντασης /5Α 

Μέγιστη AC τάση   : 400VAC (τριφασική) 
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Ακρίβεια    : ±1 ° (κατά IEC 688) 

Προστασία    : IP 54 (case)/IP 20 (terminals) 

Θερμοκρασία λειτουργίας : -10 ... +55oC 

Υγρασία    : < 80% (non condensing) 

Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη θύρα για την επικοινωνία με το PLC και την αποστολή των 

δεδομένων στο κέντρο ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για την σύνδεση 

πολλών οργάνων μέτρησης στο ίδιο δίκτυο 

 

1.10 Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 

Τα συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) που θα προσφερθούν θα είναι τεχνολογίας DC-UPS για 

τους σταθμούς που υπάρχει τροφοδοσία από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο (ΔΕΗ) και θα τοποθετηθούν 

στον πίνακα αυτοματισμού κάθε ΤΣΕ, ενώ οι προδιαγραφές τους περιγράφονται παραπάνω, μαζί με τις 

προδιαγραφές των PLC. 

Στις περιπτώσεις όπου για την κάλυψη των αναγκών του σταθμού τοποθετείται φωτοβολταϊκή συστοιχία, 
η αδιάλειπτη τροφοδοσία θα εξασφαλίζεται από το ζεύγος Ρυθμιστής φόρτισης - Μπαταρίες σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που θα περιγραφούν στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

1.11 Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας 

α) Για την αντικεραυνική προστασία των πομποδεκτών – radio modems οι συσκευές πρέπει να έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης   : 20 ΚΑ ( σε κυματομορφή 8/20 μsec) 

 Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης  : 10 ΚΑ (σε κυματομορφή 8/20 μsec) 

 Χρόνος απόκρισης   : < 100 nsec 

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας : - 40°C έως + 80°C 

 Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης- 

εγκατάστασης στα Ελληνικά και να φέρουν τη σήμανση CE. 

 Να έχουν insertion loss <4db 

β) Για την αντικεραυνική προστασία γραμμών τροφοδοσίας 220V οι συσκευές πρέπει να έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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 Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης : 40 ΚΑ (σε κυματομορφή 8/20 μsec) 

 Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης : 15 ΚΑ (σε κυματομορφή 8/20 μsec) 

 Χρόνος απόκρισης < 25 n sec 

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας : - 40°C έως + 80°C 

 Ενδεικτικό σήμα καλής λειτουργίας. 

 Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να έχουν ικανότητα σύνδεσης με το ενιαίο σύστημα γείωσης, 

δεν πρέπει να εμποδίζουν ή να διακόπτουν τη συνεχή λειτουργία της ηλεκτρικής παροχής και 

να μην αυξάνουν την αντίσταση της υπό προστασία γραμμής. Επίσης οι διατάξεις 

προστασίας πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες με μηχανισμό απομόνωσης από το δίκτυο ( με ειδική θερμική επαφή) σε 

περίπτωση που παρουσιαστούν διαρροές ρεύματος προς τη γείωση. 

 Πρέπει να διαθέτει ελεύθερες επαφές για δυνατότητα τηλεένδειξης της 

λειτουργικής κατάστασης των διατάξεων προστασίας. 

 Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικές οδηγίες 

χρήσης - εγκατάστασης στα Ελληνικά και να φέρουν τη σήμανση CE. 

γ) Για την αντικεραυνική προστασία των γραμμών δεδομένων (αναλογικά όργανα 4-20mA) οι συσκευές 

πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Nα αντέχουν πλήγμα 10ΚΑ 

 Να έχουν insertion loss το πολύ 3db 

 Nα έχουν μικρό risetime 

 Να είναι κατάλληλες και για γραμμές δεδομένων RS 232, RS 422 κτλ. 

  

1.12 Φωτοβολταϊκή συστοιχία 

Σε ορισμένες θέσεις τοπικών σταθμών δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό 

σύστημα (ΔΕΗ). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει και εγκαταστήσει 

σύστημα τροφοδότησης των τοπικών σταθμών ελέγχου με χρήση Φωτοβολταϊκών στοιχείων. Αυτό θα 

αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 
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1.12.1. Φωτοβολταϊκό πάνελ 

Το πάνελ θα πρέπει να είναι μονοκρυσταλικού τύπου με απόδοση τουλάχιστον 170Wp και τάση εξόδου 

κατάλληλη για διασύνδεση σε σύστημα 24ν. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει μελετήσει 

τις ενεργειακές ανάγκες που θα κληθεί να καλύψει το φωτοβολταϊκό πάνελ. Ο κατασκευαστής του 

πλαισίου θα πρέπει 

να εξασφαλίζει 25ετή εγγύηση για απόδοση τουλάχιστον μέχρι το 80% της ονομαστικής ισχύος. 

1.12.2. Ρυθμιστής φόρτισης 

Ο ρυθμιστής φόρτισης θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα τη τάση του συστήματος 12/24V και το 

ρεύμα φόρτισης να είναι 10Α. Ο ρυθμιστής πρέπει να είναι σε θέση να φορτίζει διάφορους τύπους 
συσσωρευτών όπως π.χ ανοικτού ή κλειστού τύπου, μόλυβδου, GEL κλπ, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 

διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών. Τέλος πρέπει να είναι 

κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση ή εντός πίνακα σε ράγα DIN. 

1.12.3. Συσσωρευτές 

Σε κάθε φωτοβολταϊκή συστοιχία θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 2 μπαταρίες 12V συνδεδεμένες εν σειρά, 

ώστε να προκύψει τάση συστήματος 24V. Οι συσσωρευτές πρέπει να είναι κλειστού τύπου, με 

ηλεκτρολύτη τύπου GEL και κατάλληλες για χρήση σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (μεγάλο βάθος 

εκφόρτισης). Η χωρητικότητα της κάθε 

μπαταρίας θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο 100Ah. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η χωρητικότητα των 

μπαταριών να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον 2 ημερών. 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ  

Το χλώριο είναι ένα από τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα απολυμαντικά για την απολύμανση νερού. Το 

χλώριο έχει χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές, όπως η απενεργοποίηση των παθογόνων στο πόσιμο του 

νερού.  

Μόνιμα όργανα επιτήρησης & ελέγχου ποιότητας νερού χρησιμοποιούνται επίσης για να μετρήσουν σε 

πραγματικό χρόνο τα επίπεδα χλωρίου στο πόσιμο νερό και λύματα. 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ 

Οι αισθητήρες μας ελεύθερου χλωρίου παρέχουν μια άμεση μέτρηση του ελεύθερου χλωρίου σε μέρη ανά 
εκατομμύριο (ppm). Με τη χρήση της δοκιμασμένης αμπερομετρικής τεχνολογίας, οι αισθητήρες μας 

εκτελούν συνεχή επιτήρηση χωρίς πρόσθετα αντιδραστήρια. Με απευθείας έξοδο 4-20mA, οι αισθητήρες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε όργανο που δέχεται είσοδο 4-20mA ή συνδέεται απευθείας 

με PLC ή SCADA. 
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Άμεση μέτρηση ελεύθερου χλωρίου σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm). Δεν απαιτούνται αντιδραστήρια 

Απευθείας έξοδος 4-20mA 

Το σύστημα θα περιλαμβάνει επί πλεον:  

 Κιτ συντήρησης αντικαταστασης του καλύμματος της μεμβράνης και το διάλυμα πλήρωσης.  

 Κυψέλη ροής η οποία διατηρεί τη στρωτή ροή στη μεμβράνη και αποτρέπει τις φυσαλίδες αέρα και  

 Ρυθμιστή ροής ο οποίος παρέχει σταθερή ροή για πρόσθετη σταθερότητα του συστήματος 

 

3.1  Μονάδα Ελέγχου 

Η μονάδα ελέγχου με ενσωματωμένο επεξεργαστή σήματος διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά και επιδόσεις 
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών. Η μονάδα ελέγχου χρησιμοποιεί προηγμένη 

τεχνολογία για σταθερή, χωρίς ολίσθηση απεικόνηση, ενώ ενσωματώνει χαρακτηριστικά που παρέχουν 

ευελιξία τόσο για το παρόν και το μέλλον με επιλογές plug-in κάρτες εύκολης αναβάθμισης 

Η μονάδα έχει δύο εισόδους, 0-20 (4-20) mA DC ή 0-10 VDC, και ένα ενσωματωμένο τροφοδοτικό 24 

VDC που τροφοδοτεί απομακρυσμένους μεταδότες. Η μονάδα διαθέτει επίσης την δυνατότητα 

βαθμονόμησης 16 σημείων για την αντιστάθμιση μη γραμμικών διεργασιών. Το σήμα άθροισης 

(ολοκλήρωσης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει ένα προϊόν σχετικά με το χρόνο. Αυτό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εφαρμογές όπως π.χ. να υπολογίζει διαστήματα λειτουργίας των 
κινητήρων και αντλιών, κ.λπ. 

Η μονάδα ελέγχου πρέπει να αντέχει σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Με IP65/NEMA 4 Bezel 

στεγανής πρόσοψης και εκτενείς δοκιμές των επιπτώσεων του θορύβου για τις απαιτήσεις CE. 

3.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τέσσερα σημεία ρύθμισης συναγερμού (με βυσματούμενες κάρτες) Είσοδος 20 mA ή 10 VDC Μνήμη 

EEPROM Επιλογή Κλίμακας εισόδου με jumper 7 Annunciators (MAX/MIN/TOT/SP1-SP4) 

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών / Εισόδων χρήστη 4-1/2 Ψηφία, 0,56 "(14 mm) αναγνώσιμα και 

στο ηλιακό φως LED Τροφοδοσία: 85-250 VAC 

3.3.Επεκτάσεις με (Plug-in) κάρτες 

Η μονάδα θα επεκταθεί με επί πλεον plug-in κάρτες, για δύο σήματα συναγερμών, αναλογική έξοδο και 

επικοινωνιών (RS232, RS485, Modbus, Devinet, Profibus), δυνατότητα Ethernet μέσω εξωτερικής 

προαιρετικής μονάδας (ICM8). Κάθε μονάδα μέτρησης μπορεί να είναι επεκταθεί με τρεις βυσματούμενες 

κάρτες. Τα είδη καρτών περιλαμβάνουν: 

Τέσσερις plug-in κάρτες παρέχουν διπλά FORM-C ρελέ (5 Amp), Quad FORM-Α ρελέ (3 Amp) ή λογικές 
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εξόδους ανοικτού συλλέκτη  

Οι κάρτες Plug-in διευκολύνουν επίσης τις επικοινωνίες BUS. Αυτές περιλαμβάνουν RS232, RS485, USB, 

Modbus, Profibus, DeviceNet Ενα γραμμικό σήμα εξόδου DC είναι διαθέσιμο ως κάρτα plug-in . Αυτή η 
κάρτα παρέχει σήματα είτε 20mA ή 10VDc και η έξοδος μπορεί να διαβαθμιστεί ανεξάρτητα από την 

κλίμακα του σήματος εισόδου. Επιπρόσθετα, η οθόνη έχει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν σε έναν 

απομακρυσμένο υπολογιστή να ελέγχει τις εξόδους της μονάδας. Με μία κάρτα επικοινωνίας 

εγκατεστημένη, το λογισμικό ρύθμισης επιτρέπει την διαμόρφωση από Η/Υ. Τα δεδομένα διαμόρφωσης 

αποθηκεύονται σε ένα αρχείο για μελλοντική χρήση.  

 

4. ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

4.1 RADIO MODEMS  
Τα απαιτούμενα radio modems βιομηχανικού τύπου πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα για 
χρήση σε δίκτυα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων (τηλεμετρίας) με αρθρωτή κεραία. Πρέπει να 

είναι εξαιρετικά ανθεκτική λύση και να παρέχει εκτεταμένη λειτουργία συχνότητας από 

(900/1,800/1,900 MHz or 850/1,800/1,900 MHz), με σύστημα διαχείρισης θορύβου. Προσφέροντας 

ευελιξία και αποδοτικότητα, για εφαρμογές 3G/4G. 

 12 Mbps Max PTMP/PTP IP Throughput 

 8–25dBi Gain ή ισοδύναμη 

 (900/1,800/1,900 MHz or 850/1,800/1,900 MHz) Extended Frequency 

Το radio modems θα συνεργάζεται με κατάλληλου τύπου κεραία (κατευθυντικές ή 
πολυκατευθυντικές) ώστε  ανάλογα με τα τοπικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κάθε 

εγκατάστασης να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη επικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου με τον 

Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου μέσω των καταλλήλων δικτύων τηλεμετρίας παρέχων. 

Πρέπει να διαθέτει μεταλλικό περίβλημα για να μειώνει το θόρυβο, να αντέχει σε παρεμβολές και 

σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Τα radio-modem γενικά, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Το GSM/GPRS/3G/4G Modem για την υλοποίηση των ραδιοεπικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας θα 

τοποθετηθεί σε ράγα πλησίον του PLC/RTU εντός του Πίνακα Αυτοματισμού. Θα συνεργάζεται με το 
PLC/RTU, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα το modem να παραμετροποιηθεί μέσα από το PLC/RTU. Θα 

παρέχει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη υποστήριξη και θα δέχεται όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης, προκειμένου για λειτουργία με σύνδεση GSM GSM/GPRS/3G/4G. Ακόμη θα πρέπει να 

πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 



- 20 - 
 

 Περιοχές συχνοτήτων  : 850, 900, 1800, 1900 MHz 

 Τροφοδοσία   : 24 V DC 

 Θερμοκρασία λειτουργίας : -200C έως +600C 

 Σχετική υγρασία   : μέγιστη 95% στους 250C  

 Βαθμός προστασίας  : IP20 

 Διαγνωστικά LED για την κατάσταση του modem, την ισχύ του πεδίου και την επιβεβαίωση 

σύνδεσης 

 Αυτόματος καθορισμός και διατήρηση IP on line σύνδεσης μέσω GSM/GPRS/3G/4G στο Internet 

 Δυνατότητα ανταλλαγής πακέτου δεδομένων με υπολογιστή κέντρου ελέγχου καθώς και με άλλα 

όμοια modem. 

 Αποστολή μηνυμάτων SMS χρησιμοποιώντας GSM/GPRS/3G/4G  λειτουργίες. 

 Δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού του PLC/RTU . 

Επιθυμητό είναι η διάταξη να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τους προγραμματιζόμενους 

λογικούς ελεγκτές. 

Κεραία  

Η  κεραία θα είναι πανκατευθυντική, κατάλληλη για χρήση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ενώ θα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί τόσο σε στεγασμένη όσο και σε υπαίθρια εγκατάσταση. Η κεραία θα τοποθετηθεί επί 

του Πίνακα Αυτοματισμού, θα φέρει και το καλώδιο για σύνδεση με το modem και όποια υλικά στήριξης 

είναι αναγκαία για την τοποθέτησή της. 

Θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα: 

 Συχνότητες λειτουργίας:  800, 850, 900, 1800, 1900, 2600 MHz 

 Μέγιστη ισχύς:    ≤150W 

 Θερμοκρασία λειτουργίας:  -20C έως +70C 

 Βαθμός προστασίας:   ≥ IP65 
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Απαιτούνται: 

 Φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου ISO 9001.  

 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης  τύπου CE. 

 Πιστοποιητικό Αριθμού Μητρώου Παραγωγού (Α.Μ.Π.) του κατασκευαστικού οίκου ή του 

αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. 

Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει γνώση της θέσης των αντλιοστασίων και των δεξαμενών και την γεωγραφική 

κατανομή τους και γενικώς να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αδιάλειπτη επικοινωνία των 

σταθμών με τον ΚΣΕ. Επίσης ο διαγωνιζόμενες θα δηλώσει στην προσφορά του το κόστος λειτουργίας 
του συστήματος επικοινωνίας μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία. Η οποιαδήποτε 

δαπάνη απαιτηθεί είτε αφορά σύνταξη μελέτης, προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, κόστος 

λειτουργίας επικοινωνιών, μεταφορά και την εγκατάσταση του, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον 

αμοιβή. 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
5.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΣΕ 

Περιγραφή 

Ο κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) αποτελεί το υψηλότερο σημείο στην ιεραρχία του όλου συστήματος 

Τηλεελέγχου - Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών του συστήματος. Προαπαιτούμενο του συστήματος ελέγχου 

είναι να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα επικοινωνίας και ελέγχου και να συνεργάζεται άμεσα με τους 

περισσότερους ελεγκτές της αγοράς. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει υψηλές επιδόσεις ώστε να 
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των χρόνων απόκρισης. Επιπλέον θα πρέπει να είναι σε διάταξη υψηλής 

διαθεσιμότητας (High Availability Cluster) ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η αδιάλειπτη λειτουργία 

σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

5.2 Διαχειριστής Επικοινωνίας 

Ο Διαχειριστής Επικοινωνιών θα διαχειρίζεται την ασύρματη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Κ.Σ.Ε. και 

των απομακρυσμένων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου. Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα μελλοντικής 

επέκτασης με την προσθήκη νέων σταθμών, αλλά και την υποστήριξη διαφόρων τυποποιημένων 
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επικοινωνιακών πρωτοκόλλων μέσω κατάλληλων θυρών (Ενδεικτικά αναφέρονται RS232, RS485, 

TCP/lP, Modbus κ.α.). 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Μοντέλο – Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

2 Τεμάχια 1 

3 Υποστήριξη υφιστάμενου πρωτοκόλλου επικοινωνίας ΝΑΙ 

4 Θύρες επικοινωνίας Να αναφερθεί 

5 Κύκλος Σάρωσης <90sec 

6 Ασφάλεια & Πληρότητα Μεταδιδόμενης Πληροφορίας ΝΑΙ 

7 Αυτοέλεγχος Διαδικασίας SEND-RECEIVE ΝΑΙ 

8 Επικοινωνία με σύστημα SCADA TCP-IP 

9 Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης CE,  

 

5.3 Κεντρικός Υπολογιστής 

Ο κεντρικός υπολογιστής που θα εγκατασταθεί στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα είναι υπεύθυνος για τη 

συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση στους τελικούς χρήστες του συνόλου των δεδομένων τα 

οποία συγκεντρώνονται από τους απομακρυσμένους τοπικούς σταθμούς ελέγχου. Οι κεντρικοί 

υπολογιστές θα είναι τύπου server σε διάταξη hot-standby και θα τροφοδοτούνται μέσω μονάδος 

αδιάλειπτης παροχής, η οποία θα φέρει και προστασία έναντι υπερτάσεων και βυθίσεων της τάσης του 

δικτύου. Ειδικότερα τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 

5.4  Κεντρικοί Υπολογιστές SERVERS 

Οι κεντρικοί υπολογιστές οι οποίοι θα εγκατασταθούν στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα είναι υπεύθυνοι 
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για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση στους τελικούς χρήστες του συνόλου των 

δεδομένων τα οποία συγκεντρώνονται από τους απομακρυσμένους τοπικούς σταθμούς ελέγχου.  

Σε αυτούς θα εγκατασταθεί η κύρια εφαρμογή εποπτικού ελέγχου SCADA, η βάση δεδομένων με το 
ιστορικό του συνόλου των καταστάσεων των απομακρυσμένων ΤΣΕ κ.α. Τα ελάχιστα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τα υπολογιστικά αυτά συστήματα είναι: 

Σκληρός Δίσκος 2 x 1TB SATA σε διάταξη Data 

Mirroring/RAID-1 

0.5G Vibration 5G Shock 

Λοιπά Χαρακτηριστικά  Έλεγχος Θερμοκρασίας και Ανεμιστήρων, 

Διαγνωστικό Λογισμικό, Watchdog, Βιομηχανικού 

τύπου για αντοχή σε σκόνη και δονήσεις. 
Τραντάγματα μέχρι 1g και δονήσεις 

μέχρι 0,2g κατά τη λειτουργία του 

υπολογιστή θα μπορούν να γίνουν 

ανεκτά, χωρίς να δημιουργήσουν 

πρόβλημα. 

Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης CE EN61000-6-3/2007 EN61241-0/2006 

Πρέπει να έχει κλάση προστασίας Ι 

σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61140 και να 

πληροί τις οδηγίες ασφαλείας EN 

60950-1, UL60950. 

Οθόνη Συστήματος 24” TFT υψηλής ευκρίνειας κατάλληλη για 

πολύωρη χρήση 

Λοιπά Θα περιλαμβάνεται κατάλληλο ερμάριο (rack) για 

εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων και 

UPS 
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5.5  Μονάδα αδιάλειπτης Παροχής UPS 

Για την προστασία του ενεργού εξοπλισμού του ΚΣΕ θα εγκατασταθεί μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας η 

οποία θα μπορεί να καλύψει σε τροφοδοσία τους κεντρικούς εξυπηρετητές, τον διαχειριστή επικοινωνιών 

και τον δρομολογητή για τουλάχιστον 30 λεπτά. 

Τεμάχια 1 

Τύπος Online Διπλής Μετατροπής 

Ισχύς > 2 KVA 

Τάση Εισόδου 230V (160V-286V) 

Τάση Εξόδου 230V ημιτονική 

Χρόνος Αυτονομίας >30 λεπτά 

Προστασία από βυθίσεις, υπερτάσεις, υπερφόρτιση και 

βραχυκύκλωμα 
ΝΑΙ 

Εγγύηση >2 έτη 

Πιστοποιητικά CE 

 

5.6  Λοιπός Εξοπλισμός ΚΣΕ 

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη λειτουργικότητα του νέου συστήματος, καθώς επίσης και για να 

καλυφθούν κάποιες πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας τον ΚΣΕ θα συμπληρώνει ο κάτωθι εξοπλισμός: 

5.7  Εκτυπωτής Αναφορών - Μηνυμάτων 

Για την εκτύπωση αναφορών και συμβάντων θα χρησιμοποιηθεί ένας έγχρωμος δικτυακός Laser 

εκτυπωτής μεγέθους χαρτιού ως Α4. Ο εκτυπωτής θα φέρει CE και εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
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5.8 Δικτύωση Χώρων ΚΣΕ- Δρομολογητής (router) 

Για την δημιουργία του εσωτερικού δικτύου Ethernet στον ΚΣΕ, αλλά και τη διασύνδεση με το internet για 

τη δρομολόγηση της εφαρμογής στους απομακρυσμένους clients, θα χρησιμοποιηθεί ένας δρομολογητής 

με ενσωματωμένο τείχος προστασίας (firewall) με τον απαραίτητο αριθμό θυρών προκειμένου να 

διασυνδέει τους κεντρικούς εξυπηρετητές, το διαχειριστή επικοινωνιών και τον εκτυπωτή. Οι ταχύτητες τις 

οποίες θα υποστηρίζει θα είναι 10/100/1000Mbps, ενώ θα διαθέτει απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείρισή 
του και τον προγραμματισμό του. 

6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (ΚΣΕ - ΤΣΕ) 

 
6.1 Εφαρμογή Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) & Βάση Δεδομένων 

Το λογισμικό τηλελέγχου - τηλεχειρισμού και εποπτικού ελέγχου και παρακολούθησης του ΚΣΕ (SCADA) 

θα αναπτυχθεί σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα (open source) με δυνατότητα παροχής του πηγαίου 

κώδικα με σκοπό την μελλοντική επέκταση και αναβάθμιση του.  Το SCADA θα ανλεί δεδομένα και μέσω 

του Λογισμικό τηλεμετρικών καταγραφών.  

Το λογισμικό SCADA θα λειτουργεί πάνω στις πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων Windows 7,8 & 10 ή 

άλλου ισοδύναμου. 

Η σχεδίαση του λογισμικού θα βασίζεται στις ίδιες αρχές και στην ίδια τεχνολογία με τις οποίες έχει 
κατασκευαστεί και το λειτουργικό το οποίο και το υποστηρίζει. Αυτό θα προσφέρει στον τελικό χρήστη την 

δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών, οι οποίες εκμεταλλεύονται πλήρως το λειτουργικό σύστημα και δεν 

δεσμεύονται από μελλοντικές αναβαθμίσεις του. 

To λογισμικό SCADA θα διαθέτει υποστηρίζει τουλάχιστον 512 εξωτερικές μεταβλητές, η οποία θα μπορεί 

μελλοντικά να επεκταθεί, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Επίσης υποστηρίζει την ταυτόχρονη διασύνδεση μέσω 

διαδικτύου έως και τριών φορητών υπολογιστών, tablets ή smartphones κατόπιν σχετικής 

εξουσιοδότησης. 

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να αποτελείται από τεχνολογίες αιχμής όσον αφορά τη δομή και λειτουργία 
του σαν ένα σύστημα επεξεργασίας και ελέγχου. Πρέπει να είναι ένα σύγχρονο σύστημα που θα διαθέτει 

ελκυστικό σύστημα αλληλεπίδρασης με το χρήστη (user interface), ανοιχτό σε εφαρμογές γραφείου, με 

σύνθετες αλλά αξιόπιστες λειτουργίες, επαρκές για να διαστασιολογηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και 

βαθμωτό για απλούστερες ή πιο σύνθετες εφαρμογές., ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να 

υποστηρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. 

Το λογισμικό του συστήματος ελέγχου θα προσφερθεί σαν εκτελέσιμο πακέτο (runtime). Για την 

περίπτωση που θα χρειαστεί να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες το σύστημα θα μπορεί να επεκταθεί 
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οποιαδήποτε χρονική στιγμή με τη χρήση της λειτουργίας αναβάθμισης. Θα διατίθενται επικοινωνιακά 

κανάλια για τη σύνδεση με PLC και με άλλες συσκευές και εφαρμογές διαφόρων κατασκευαστών μέσω 

τυποποιημένων λογισμικών interface OPC. Επιπροσθέτως των βασικών πακέτων θα πρέπει να είναι 
δυνατή η επέκταση του συστήματος με τη χρήση προαιρετικών πακέτων. Αυτά θα πρέπει να 

ενσωματώνονται στο περιβάλλον του χρήστη επαρκώς, ενώ δεν επιτρέπεται η μετάβαση με χρήση για 

παράδειγμα συνδυαστικών πλήκτρων (όπως alt-tab ή ctrl- esc) μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών, για 

λόγους ασφαλείας. 

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Τυποποιημένο λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε υπολογιστή εκτελέσιμο σε όλα τα εμπορικά PC 

 100% 64 bit λογισμικό, αναπτυγμένο για το τυποποιημένο λειτουργικό σύστημα Microsoft 

Windows 

 Κύριος υπολογιστής με Windows 7, 8 ή 10 

 Θέσεις εργασίας (clients) Windows 7,8 ή 10 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας εξαρτήματα και προγράμματα από τον χώρο της 

πληροφορικής (π.χ. κάρτες δικτύων) 

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

 Επικοινωνιακές δυνατότητες μέσω Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, MPI, Modbus, FDL, 

DDE, DCOM, OPC κλπ. 

Το σύστημα εποπτικού ελέγχου έχει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: 

 Συλλογή πληροφοριών από τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου. 

 Επεξεργασία των πληροφοριών, κατάλληλη εποπτική παρουσίαση στον χειριστή και εξαγωγή 

εντολών προς τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας. 

 Μεταβίβαση των εντολών του χειριστή προς τον τοπικό σταθμό ελέγχου. 

 Παραγωγή ημερήσιων, εβδομαδιαίων, ετήσιων αναφορών σχετικά με διάφορα στοιχεία της 

εγκατάστασης 

 Παραγωγή στατιστικών στοιχείων λειτουργίας και απόδοσης. 

 Οι αναφορές μπορεί να παράγονται αυτόματα σε προγραμματισμένα τακτά χρονικά 

διαστήματα ή κατόπιν εντολής χειριστή με δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που αυτές θα 

περιλαμβάνουν. 
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 Προειδοποίηση χειριστή (alarms):Πληροφορία που σχετίζεται με σήματα προειδοποίησης ή 

συναγερμού προς τον χειριστή φαίνονται πάντα σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης 

και καταγράφονται σε εκτυπωτή. Επιπλέον συντηρείται μια λίστα με τα τελευταία σήματα 
προειδοποίησης ή συναγερμού, με δυνατότητα ταξινόμησής τους ανάλογα με την 

χρονολογική σειρά εμφάνισης, το είδος, την κατάσταση (ενεργό ή όχι) κλπ. Όλα δε τα 

παραπάνω σήματα πρέπει 

να αποθηκεύονται σε κάποιο αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία. 

 Γραφικά. Η παρουσίαση της κατάστασης της γραμμής γίνεται σε μία ή περισσότερες γραφικές 

σχηματικές απεικονίσεις όπου σημειώνονται τα διάφορα μεγέθη. 

 Χρονικές διακυμάνσεις. Οι μετρήσεις διαφόρων μεγεθών παρουσιάζονται σε συνεχείς 

χρονικές γραμμές ημερήσιας, εβδομαδιαίας, μηνιαίας και ετήσιας βάσης. 

 Εκτυπώσεις. Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα εκτύπωσης σε εκτυπωτή κάθε στοιχείου 

που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγής. 

Όλες οι λειτουργίες θα γίνονται με την βοήθεια παραθύρων με εκτεταμένη χρήση του mouse ώστε να 

περιορίζεται στο ελάχιστο η πληκτρολόγηση. 

Όπου απαιτείται επιλογή από ένα σύνολο τιμών ή παραμέτρων θα εμφανίζεται στον χειριστή το 

επιτρεπόμενο εύρος τιμών και να μην γίνονται δεκτές μη επιτρεπτές τιμές. Κρίσιμες λειτουργίες όπως 

τηλεχειρισμοί, θα πρέπει να συνοδεύονται από επικύρωση και αν χρειάζεται από εισαγωγή κωδικού. 

Οι απεικονίσεις των στοιχείων της εγκατάστασης να γίνεται με σύμβολο που να μοιάζει όσο το δυνατόν 

περισσότερο με το πραγματικό στοιχείο και χρώμα δυναμικά μεταβαλλόμενο ανάλογα με τη συνθήκη στην 

οποία βρίσκεται το εξάρτημα (λειτουργία, στάση, βλάβη κλπ). 

Θα υπάρχουν εκτεταμένες λειτουργίες ασφαλείας του συστήματος. Συγκεκριμένα θα ορίζονται οι ρόλοι των 

χρηστών με συγκεκριμένα passwords και συγκεκριμένες περιοχές ή λειτουργίες του λογισμικού, όπου ο 

κάθε χρήστης θα μπορεί να επέμβει ή να εκτελέσει. 

Θα υποστηρίζεται η Web Client λογική, όπου τοπικοί σταθμοί (Clients) θα ρωτούν και θα παίρνουν 

απαντήσεις από τους σταθμούς που συλλέγουν πληροφορίες και ελέγχουν την εγκατάσταση (Servers). 

Θα υποστηρίζονται πλήρως οι διαδικασίες των συναγερμών με ορισμό της προτεραιότητας του 

συναγερμού, ηχητική σήμανση, αλλαγή χρώματος του στοιχείου που υπάρχει ο συναγερμός. Θα υπάρχει 

επίσης η διαδικασία της αναγνώρισης του συναγερμού με αλλαγή χρώματος και φυσικά η εκτύπωσή του 

συνοδευόμενη από την 

ώρα στον εκτυπωτή. Θα υπάρχει φιλικό σύστημα δημιουργίας report και στατιστικών στοιχείων, που 

αφορούν την εγκατάσταση σε σχέση με τον χρόνο. 

Θα υπάρχει επίσης παραμετροποίηση της εφαρμογής, που να γίνεται με την βοήθεια φιλικών οθονών και 
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menu επιλογών και να περιέχουν επιπλέον προειδοποιήσεις ή αποτροπές για εισαγωγή μη επιτρεπτών 

τιμών. 

Στο νέο λογισμικό θα είναι δυνατόν να ενσωματωθούν και μελλοντικά στοιχεία της εγκατάστασης, καθώς 
και μελλοντικές οθόνες αν αυτό χρειαστεί. 

Όλη η εφαρμογή θα λειτουργεί κάτω από το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7/8 ή 10 ή άλλο 

ισοδύναμο και θα έχει την δυνατότητα συνεκμετάλλευσης των πόρων που διαχειρίζεται σε συνδυασμό με 

άλλες εφαρμογές. 

Θα έχει ανοιχτή αρχιτεκτονική για να επιτρέπει στον χρήστη να αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές 

και να δημιουργήσει άλλες, ολοκληρωμένες εφαρμογές που να μπορούν να καλύψουν και όλη την 

επιχείρηση αν αυτό χρειαστεί. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την δυνατότητα On-line διαχείρισης των function 
modules επιτρέπουν την τροποποίηση όλων των μερών κάθε εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται η 

απενεργοποίησή της. Με το που οριστικοποιηθεί κάποια τροποποίηση γίνεται αυτόματα ενημέρωση όλων 

των κόμβων οι οποίοι την 

χρησιμοποιούν χωρίς να απαιτείται η κατά τόπον παρέμβαση του χειριστή. 

Όλες οι εκτελούμενες διαδικασίες, καθώς και η πλήρης κατάσταση του αυτοματισμού καταγράφονται 

συνεχώς και μπορούν να διασταυρωθούν ανά πάσα στιγμή. 

Το σύνολο των συλλεγόμενων πληροφοριών από τους απομακρυσμένους τοπικούς σταθμούς όπως είναι 
οι πληροφορίες λειτουργίας ή στάσης των στοιχείων, οι βλάβες ή αστοχίες των υλικών αλλά και οι 

μετρούμενες αναλογικές τιμές, αφού συγκεντρωθούν στον ΚΣΕ και επεξεργαστούν κατάλληλα θα πρέπει 

να αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, η οποία θα είναι εγκατεστημένη στους κεντρικούς υπολογιστές 

servers του συστήματος. 

Η βάση δεδομένων η οποία θα προσφερθεί θα πρέπει να έχει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων για 

τουλάχιστον 3 έτη και να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να ανατρέξουν μέσω απλού 

παραθυρικού τρόπου σε δεδομένα συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

Το λογισμικό της σχεσιακής βάσης δεδομένων διαχειρίζεται επίσης και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες οι 
οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του συνολικού πληροφοριακού συστήματος. 

6.2 Λογισμικό SCADA Web 

Το σύστημα ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα για πρόσβαση μέσω σύνδεσης Internet / Intranet. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να αναλάβει την εποπτεία και των έλεγχο των εγκαταστάσεων αυτοματισμού 

μέσω intranet ή internet, χωρίς να χρειάζεται σχεδόν καμία αλλαγή στο configuration. Στην περίπτωση 

που θα υφίσταται 
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επικοινωνιακή γραμμή υψηλής ταχύτητας θα είναι δυνατή η ανανέωση των πληροφοριών ακριβώς όπως 

και on site. Κάτι τέτοιο δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να αναλάβει τη διαχείριση μιας εγκατάστασης από 

οποιοδήποτε σημείο του κόσμου βρίσκεται με τη χρήση φορητού υπολογιστή, tablet ή smartphone. Αυτό 
θα μπορεί να 

επιτευχθεί εύκολα με χρήση του υπάρχοντος λογισμικού, χωρίς να επηρεαστεί το λογισμικό εφαρμογής. 

Το λογισμικό θα υποστηρίζει σε αυτή τη φάση την ταυτόχρονη διασύνδεση έως και 3 clients, αλλά με μία 

μελλοντική αναβάθμιση θα υπάρχει η δυνατότητα για ταυτόχρονη σύνδεση μέχρι τουλάχιστον 20 Web 

clients. Τα δικαιώματα πρόσβασης ενός client θα ορίζονται από το σύστημα διαχείρισης χρηστών στο 

server του συστήματος ελέγχου. Η όλη δομή επικοινωνίας στηρίζεται στο πρωτόκολλο HTTP με ActiveX 

και θα διαθέτει σύγχρονους μηχανισμούς 

ασφαλείας. Μια τέτοια δομή είναι η πλέον εύχρηστη και λειτουργική για συστήματα με διανεμημένο έλεγχο 
και πολλά σημεία επιστασίας, όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και επεξεργασίας 

λυμάτων. 

Ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού προγραμματισμού των PLC θα είναι διαθέσιμος στην υπηρεσία 

με την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας της γλώσσας προγραμματισμού. 

 

Λογισμικό τηλεμετρικών καταγραφών αφορά την διαχείριση και παρακολούθηση όλων των 

ασύρματων και ενσύρματων επικοινωνιών από όλες τις τοπικές μονάδες ήτοι ΤΣΕ, προς και από 
τον ΚΣΕ βάση τις εγκατεστημένες μονάδες και πρωτόκολλα όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 

σε αυτούς. Οι επικοινωνίες θα πρέπει να διέπονται από όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  κατά CE 

   

6.3   Λογισμικό παρακολούθησης διαρροών 
 

Το λογισμικό παρακολούθησης διαρροών νερού θα αναπτυχθεί σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα 

(open source) με δυνατότητα παροχής του πηγαίου κώδικα με σκοπό την μελλοντική επέκταση και 

αναβάθμιση του σε συνεργασία με το Λογισμικό τηλεμετρικών καταγραφών. 

Λόγω της ασαφούς φύσεως του συγκεκριμένου προβλήματος, και της ανάγκης για χρήση στατιστικών 

μεθόδων, το ισοζύγιο νερού είναι μια ποσότητα που δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς σαν μια 
συγκεκριμένη τιμή για μια περίοδο, αλλά μόνο σαν ένα στατιστικό εύρος τιμών μέσα στο οποίο βρίσκεται η 

ακριβής τιμή. Έτσι το ζητούμενο σύστημα θα πρέπει ν’ αποτελεί μίαν αυτόνομη εφαρμογή που θα πρέπει 

να παρέχει ένα σύλλογο από στατιστικά στοιχεία παροχής νερού. 

Το λογισμικό θα πρέπει να καθοδηγεί τον χρήστη και να είναι σε θέση να δώσει αποτελέσματα τα οποία 

έχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. 

Η Υπηρεσία θα επικαιροποιήσει τα στοιχεία των καταναλώσεων των υδρομέτρων και θα παραδώσει στον 

Ανάδοχο τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Επίσης θα διασφαλίσει ότι ο Ανάδοχος θα λαμβάνει περιοδικά 
στοιχεία από το πρόγραμμα τιμολόγησης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει τα υδρόμετρα 
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με τα στοιχεία αυτών και να τα εντάξει στις ζώνες ύδρευσης που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

Στο λογισμικό Υδατικού Ισοζυγίου θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία παροχής που λαμβάνονται και θα 

συγκρίνονται με τα στοιχεία κατανάλωσης που θα ληφθούν από το σύστημα τιμολόγησης της υπηρεσίας. 

Εφόσον υπάρχουν στοιχεία (από SCADA) για όλα τα σημεία διανομής νερού προς κατανάλωση το 

σύστημα, λαμβάνοντας τιμές για την τιμολογήσιμη κατανάλωση νερού από το αρμόδιο τμήμα (π.χ. 

οικονομική υπηρεσία) μπορεί να κάνει τις ανάλογες συγκρίσεις (συγκεντρωτικού όγκου παρεχόμενου 

νερού με τιμολογημένο όγκο) και να κατηγοριοποιήσει τα στοιχεία ανά περίοδο και ανά ζώνη, 

επιτρέποντας παράλληλα την αντίστοιχη αναζήτηση. 

Επίσης, εφόσον είναι διαθέσιμα τα κατάλληλα γεωγραφικά υπόβαθρα με αρίθμηση οδών, υπάρχει η 

δυνατότητα για καταχώρηση στο σύστημα όλων των επιπλέον στοιχείων του δικτύου και των υδρομέτρων 

από την ίδιο την Υπηρεσία για την απεικόνιση τους σε ψηφιακό χάρτη και την εύκολη αναζήτηση τους.  

Το λογισμικό θα πρέπει να υπολογίζει το υδατικό ισοζύγιο ξεχωριστά για το εσωτερικό και το εξωτερικό 

δίκτυο. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποτυπώσει τις σχέσεις μεταξύ πηγής- κατανάλωσης, ώστε να 

γίνεται σύγκριση του παραγόμενου, του καταναλισκόμενου και του τιμολογούμενου νερού. Δηλαδή, οι 

γεωτρήσεις θα είναι συνδεδεμένες με τις δεξαμενές που τροφοδοτούν και οι δεξαμενές με τις οικιστικές 

ζώνες. Ο συσχετισμός 

αυτός θα πρέπει να γίνεται εύκολα ώστε οι χρήστες να υποστηρίξουν μελλοντικές  αλλαγές στο εξωτερικό 
και το εσωτερικό σύστημα ύδρευσης της περιοχής.  

Το λογισμικό περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: 

Προβολή στατιστικών στοιχείων παροχής νερού 

ο Ανά περίοδο 

ο Ανά δεξαμενή 

ο Ανά περιοχή 

ο Ανά ζώνη 

Σύγκριση συγκεντρωτικού όγκου παρεχόμενου νερού με τιμολογημένο όγκο 

ο Ανά περίοδο 

ο Ανά ζώνη 

Καταχώρηση στοιχείων δικτύου και υδρομέτρων 

Σύνδεση στοιχείων παροχής και κατανάλωσης. 
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6.4  Ισοζύγιο Δικτύου 

Το ισοζύγιο εξωτερικού δικτύου αφορά τη σχέση παραγωγής- κατανάλωσης από τις πηγή του 

(δεξαμενόπλοιο)  μέχρι τις εισόδους των δεξαμενών καθώς και από τις δεξαμενές προς τις καταναλώσεις. 

Το στρατηγικό μοντέλο διαχείρισης του συστήματος ύδρευσης αποτελεί την ολοκληρωμένη διερεύνηση της 

λειτουργίας του συστήματος και περιλαμβάνει το εξωτερικό υδραγωγείο δηλαδή από την προμήθεια του 

νερού στο λιμάνι,τις δεξαμενές, το κεντρικό αντλιοστάσιο, τους καταθλιπτικούς αγωγούς, ενδιάμεσες 
δεξαμενές μέχρι την έξοδό τους στους μετρητές. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποτυπώσει γραφικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις τις υπηρεσίας τις σχέσεις 

μεταξύ γεωτρήσεων και δεξαμενών για το σύνολο του εξωτερικού δικτύου. Πάνω σε αυτό το γράφημα θα 

παρουσιάζονται οι μετρήσεις παροχών εξόδου γεωτρήσεων/πηγών και εισόδου δεξαμενών. Ο χρήστης θα 

μπορεί να επιλέξει να δει τις παραπάνω παροχές για όποιο χρονικό διάστημα επιθυμεί. Σκοπός του 

παραπάνω είναι ο χρήστης να αντιλαμβάνεται με μια ματιά τμήματα του δικτύου του με αυξημένες 

απώλειες ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα. 

Επιπλέον ο χρήστης θα μπορεί να δει ξεχωριστά για κάθε δεξαμενή το ισοζύγιο, δηλαδή τον όγκο του 
νερού που έχει «φύγει» από τις «τις πηγές νερου» και τον όγκο του νερού που έχει «μπει» στις εισόδους 

της δεξαμενής και εν συνεχεία στους μετρητές. Οι όγκοι θα παρουσιάζονται συγκριτικά σε γράφημα για το 

διάστημα που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

Ο χρήστης θα μπορεί να κάνει συγκρίσεις μεταξύ του παραγόμενου όγκου νερού από τις γεωτρήσεις 

μεταξύ δύο διαφορετικών μηνών. 

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα και να είναι εύκολο στη χρήση και 

επεκτάσιμο από μη εξειδικευμένους χρήστες. 

6.5 Σύστημα τιμολόγησης της υπηρεσίας. 

Το σύστημα τιμολόγησης αφορά το σύνολο του λογισμικού (software) αλλά και του απαραίτητου 

εξοπλισμού (Hardware) απαιτείται για την τυποποιημένη διαδικασία υπολογισμού και έκδοσης των 
λογαριασμών – τιμολογίων νερού. Το σύστημα θα διαθέτει δική του βάση δεδομένων η οποία θα 

ενημερώνεται από τον ΚΣΕ για τα στοιχεία των μετρήσεων και με βάση την πολιτική τιμολόγησης του 

νερού για την αντίστοιχη χρονική περίοδο θα υπολογίζει τις χρεώσεις οι οποίες είτε θα εκτυπώνονται 

προκειμένου να αποσταλούν ταχυδρομικά είτε θα αποστέλλονται μέσω ενός email server ηλεκτρονικά είτε 

θα ενημερώνεται με ή χωρίς ειδική εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο ο ιδιοκτήτης της παροχής. Το σύστημα 

θα πρέπει να προσφέρει πλήρη ασφάλεια στην διαχείρηση των προσωπικών δεδομένων ενώ ο ανάδοχος 

οφείλει να παρουσιάσει αναλυτικά τον προσφερόμενο εξοπλισμό και να περιγράψει την δομή και τον 

σχεδιασμό του συστήματος. 
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6.6 Λογισμικό Επικοινωνιών  

Το λογισμικό Επικοινωνιών το οποίο θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες του παρόντος έργου και θα 

εγκατασταθεί στο Διαχειριστή Επικοινωνιών θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την πληρότητα 

της μεταδιδόμενης πληροφορίας από και προς τους ΚΣΕ / ΤΣΕ, καθώς επίσης να διαπιστώνει τυχόν 

σφάλματα στη διαδικασία αποστολής / λήψης δεδομένων και να επαναλαμβάνει αυτή μέχρι την επιτυχή 

ολοκλήρωσή της. 

Το λογισμικό θα επιτελεί κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

 Σάρωση του συνόλου των απομακρυσμένων σταθμών. 

 Ασφαλής μετάδοση εντολών, παραμέτρων και λοιπών πληροφοριών προς τους 

απομακρυσμένους σταθμούς. 

 Ασφαλής λήψη καταστάσεων, συναγερμών και αναλογικών τιμών από τους απομακρυσμένους 

σταθμούς. 

 Σε περίπτωση αστοχίας της επικοινωνίας με κάποιον απομακρυσμένο σταθμό δε διακόπτεται η 

συνολική σάρωση. 

 Κατά την αστοχία επικοινωνίας κάποιου απομακρυσμένου σταθμού, αυτός συνεχίζει κανονικά τη 

λειτουργία του με το σενάριο το οποίο του δόθηκε κατα την τελευταία επικοινωνία του με τον ΚΣΕ. 

 Ο κάθε τοπικός σταθμός επικοινωνεί και με τον αντίστοιχο «απέναντί του» για ανταλλαγή 

πληροφοριών (πχ γεώτρηση με Δ/Ξ). 

 Η συχνότητα σάρωσης για το σύνολο των απομακρυσμένων σταθμών δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 90 δευτερόλεπτα, χρόνος ο οποίος πρέπει να παραμείνει ανέπαφος και σε 

περίπτωση μελλοντικής αύξησης των απομακρυσμένων σταθμών κατά 50%. 

6.7 Λογισμικό Τοπικών Σταθμών: ΤΣΕ,  

Το λογισμικό το οποίο θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες του κάθε τοπικού σταθμού θα πρέπει κατ’ ελάχιστο 

να καλύπτει τα παρακάτω: 

 Συλλογή πληροφοριών από αισθητήρια όργανα, ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία κτλ προκειμένου 

να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση της κατάστασης της εγκατάστασης του σταθμού. 

 Τοπική επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών προκειμένου να δημιουργούνται τα τοπικά 

σενάρια αυτοματισμού (πχ αν μέγιστη τιμή χλωρίου από μέτρηση θα πρέπει να κόψει ο 

χλωριωτής άμμεσα χωρίς να αναμένεται εντολή από τον ΚΣΕ) 
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 Μετάδοση των συλλεγόμενων πληροφοριών προς τον κεντρικό σταθμό ελέγχου και διαχείρισης. 

 Αποδοχή νέων παραμέτρων και σεναρίων λειτουργίας από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. 

 Αυτοέλεγχος hardware - software (τάσεις λειτουργίας, θύρες επικοινωνίας, επαναλειτουργία 
σταθμού μετά από διακοπή ρεύμαατος). 

 Συνεχόμενη λειτουργία βάση του τελευταίου σεναρίου το οποίο απεστάλθηκε από τον ΚΣΕ, σε 

περίπτωση δυσχέρειας της επικοινωνίας με τον κύριο σταθμό. 

 Λειτουργία εγκατάστασης μέσω τοπικών χειρισμών. 

 Λειτουργία εγκατάστασης μέσω τοπικού αυτοματισμού. 

Το λογισμικό εφαρμογής των ΤΣΕ πρέπει να ακολουθεί τις παραπάνω απαιτήσεις και να αναπτυχθεί με 

γνώμονα την πλήρη παραμετροποίηση και εναλλαξιμότητα του, προκειμένου και κάποιος απλός χρήστης 

του συστήματος να μπορεί να κάνει βασικές αλλαγές στη λειτουργία του αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 

6.8 Λογισμικό Ποιοτικού Ελέγχου 

Το λογισμικό ποιοτικού ελέγχου περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: 

 Απεικόνιση πληροφοριών ποιότητας υδάτων και δυνατότητα αναζητήσεων σε χαρτογραφικό 
υπόβαθρο όπου θα αποτυπώνονται το δίκτυο ύδρευσης, οι τοπικοί σταθμοί καθώς και όλα τα 

σημεία δειγματοληψίας. Η υποδομή που παράγει το χαρτογραφικό υπόβαθρο θα πρέπει είτε 

να παρέχεται από κάποιο λογισμικό ανοιχτού κώδικα είτε ο Ανάδοχος να προσφέρει 

συντήρηση της υποδομής αυτής μέσα στη τιμή του έργου. 

 Χρήση προς πόση (Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία και σχετική Ελληνική νομοθεσία 

Το λογισμικό θα διασυνδέεται με τις ΤΣΕ, από όπου θα τροφοδοτείται με τις αυτόματες μετρήσεις των 

δεικτών ποιότητας. Πέραν των αυτόματων μετρήσεων, οι χρήστες θα μπορούν να καταχωρήσουν και 
μετρήσεις που λαμβάνουν οι ίδιοι, βάση αναλύσεων χημείου. 

Στα πλαίσια της διαχείρισης θα πρέπει προσφέρεται λειτουργικότητα για τα κάτωθι: 

 Επίπεδα Επιφυλακής 

 Επίπεδα Συναγερμών 

 Σημεία Μετρήσεων 

 Υποδομές 

 Δίκτυα διανομής 
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Τα επίπεδα μαζί με όλη την αντίστοιχη παραμετροποίηση θα πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικούς 

υπαλλήλους που θα τους αποδίδεται ο συγκεκριμένος ρόλος. 

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης όλων των μετρήσεων υδροληψίας (από αυτόματο ή 
χειροκίνητο τρόπο) με την αντίστοιχη γεωγραφική τους απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη, έτσι ώστε να 

υπάρχει μια καθολική εικόνα για το δίκτυο ύδρευσης με επιπλέον στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων σε 

κάθε σημείο υδροληψίας. Η εμφάνιση τάσεων σχετικά με τα επίπεδα ποιότητας νερού σε συγκεκριμένες 

περιοχές μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία. 

Στη διαχείριση ποιότητας ύδατος συμπεριλαμβάνονται λειτουργίες όπως η διαχείριση των υποδομών και 

των σημείων μέτρησης, η διαχείριση των επιπέδων επιφυλακής και των συναγερμών. 

Όταν οι μετρήσεις για τα επίπεδα ποιότητας νερού υπερβούν τα προκαθορισμένα όρια που έχουν τεθεί σε 

προηγούμενο στάδιο δύναται να ενεργοποιηθούν συναγερμοί. Με την ενεργοποίηση του συναγερμού 
αυτόματα ενημερώνεται το αρμόδιο άτομο/α με γραπτό μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο ή/και e-mail. Τα 

επίπεδα επιφυλακής, δηλαδή ο καθορισμός υψηλών και χαμηλών τιμών για κάθε μετρούμενη παράμετρο 

γίνεται από ειδικούς. Μετά την ενημέρωση των αρμοδίων, οι ίδιοι ή άλλοι χειριστές του συστήματος 

μπορούν να αλλάξουν τα επίπεδα επιφυλακής καθώς και να σημάνουν νέο συναγερμό. 

Το λογισμικό θα κρατά πλήρες ιστορικό όλων των μετρήσεων που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό και ο 

χρήστης θα μπορεί να παράγει αναφορές για όποιο χρονικό διάστημα αλλά και για όποια σημεία 

δειγματοληψίας επιλέγει. Ο χρήστης του συστήματος μπορεί με έναν εύκολο τρόπο να εξάγει αναφορές, 
αναλύσεις, διάφορα στατιστικά κι αντίστοιχα διαγράμματα. Η εφαρμογή παρέχει τυποποιημένες αναφορές 

προκειμένου να γίνεται ευκολότερη η εμφάνιση σχετικών πληροφοριών. Οι διαθέσιμες αναφορές, οι 

οποίες μπορούν και να εκτυπωθούν, περιλαμβάνουν: ημερολόγιο συναγερμών ανά σημείο μέτρησης ή 

συνολικό, υπερβάσεις ορίων επιφυλακής ανά περίοδο ή ανά σημείο μέτρησης, μέσες τιμές ανά περίοδο ή 

ανά σημείο μέτρησης. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να 

παράγονται οι παρακάτω αναφορές: 

 Αναφορά ενεργοποιημένων συναγερμών 

 Αναφορά μετρήσεων, ανά περίοδο και ανά σημείο μέτρησης 

 Αναφορά στατιστικής ανάλυσης μετρήσεων (μέση τιμή ανά περίοδο) 

Οι παραπάνω αναφορές θα πρέπει να είναι εκτυπώσιμες 

Όλες οι μετρήσεις για όλους τους σταθμούς θα απεικονίζονται σε ενιαίο πίνακα, με χρωματική 

κωδικοποίηση για άμεση αναγνώριση των προβληματικών σημείων. 

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των δεικτών που είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί 

η Υπηρεσία και να είναι εύκολα επεκτάσιμο ώστε ο χρήστης να μπορεί να προσθέσει μόνος του επιπλέον 

δείκτες που τον ενδιαφέρουν. 
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Για κάθε δείκτη θα καταγράφονται τα ανώτερα και κατώτερα όρια βάση νομοθεσίας, η μονάδα μέτρησης 

και η αναγκαία συχνότητα δειγματοληψίας. 

Βάση των ανώτερων και κατώτερων ορίων θα ορίζονται οι αυτόματοι συναγερμοί έτσι ώστε αν κάποια 
μέτρηση είναι εκτός των ορίων να ενημερώνεται η υπηρεσία. 

Επιπλέον των παραπάνω, ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργεί προσωποποιημένους συναγερμούς βάσει 

κριτηρίων συναγερμών, ορίζοντας για παράδειγμα διαφορετικά όρια για σταθμούς του εξωτερικού και του 

εσωτερικού δικτύου. Για κάθε συναγερμό θα ορίζονται: 

 Οι δείκτες ποιοτικού ελέγχου που περιλαμβάνει (ένας συναγερμός μπορεί να αφορά 

συνδυασμό τιμών διαφορετικών παραμέτρων) 

 οι τιμές ενεργοποίησης για τον καθένα 

 οι σταθμοί που αφορά 

Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέκτασης ή τροποποίησης εφόσον τοποθετηθούν 

επιπλέον όργανα μέτρησης φυσικοχημικών μεγεθών μέσω τηλεμετρίας. 

6.9  Λογισμικό Συντήρησης και Βλαβών 

Μέσα στο λογισμικό Συντήρησης και Βλαβών θα καταχωρούνται όλες οι βλάβες του δικτύου και του 

εξοπλισμού της υπηρεσίας. 

Ένας από τους βασικούς στόχους του συστήματος είναι να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία ελέγχου του 

συνόλου του δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου από τα αρμόδια στελέχη του. Οι γεωγραφικές 

συντεταγμένες του σημείου έναρξης της καταγραφής της βλάβης θα καταγράφονται αυτόματα εφόσον ο 

υπάλληλος κάνει χρήση του λογισμικού από το κινητό του. 

Παράλληλα με τον ίδιο τρόπο να καταγράφεται προαιρετικά το δρομολόγιο του χρήστη έτσι ώστε να 
διευκολύνεται ο προγραμματισμός των περιοδειών και να επιβεβαιώνεται η κάλυψη του συνόλου του 

δικτύου. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η κάλυψη αυτή επιτυγχάνεται από πολλαπλές 

περιοδείες (από 2 ή περισσότερα συνεργεία ή / και σε διαφορετικές ημέρες). 

Στο λογισμικό θα αποθηκεύονται εξ’ αρχής όλες οι απαραίτητες γεωγραφικές πληροφορίες σχετικά με την 

περιοχή ευθύνης του Δήμου πάνω σε ψηφιακό χάρτη. Πληροφορίες όπως όπως αρμόδια διεύθυνση ή 

φορέας για κάθε τμήμα του δικτύου θα πρέπει να εισαχθούν ή να μεταπέσουν στο σύστημα κατά την 

διαδικασία αρχικοποίησης. Οθόνες διαχείρισης των ανωτέρω δεδομένων θα είναι διαθέσιμές στους 

χειριστές. 

Πάνω στον ψηφιακό χάρτη θα απεικονίζονται τα σημεία ενδιαφέροντος (π.χ., εγγραφές βλαβών που δεν 

έχουν επιδιορθωθεί ακόμα, βλάβες υπό επισκευή κ.α.). Οθόνη αναλυτικής πληροφόρησης θα είναι 
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διαθέσιμη με την επιλογή του αντίστοιχου σημείου. Τις πληροφορίες για τις βλάβες θα μπορεί να 

συνοδεύει και επισυναπτόμενο υλικό (εικόνες, αρχεία κειμένου π.χ. PDF ή word κ.α.) 

Για κάθε βλάβη θα πρέπει να καταγράφονται απαραίτητα τα εξής στοιχεία: 

 Θέση 

 Ημερομηνία αναγνώρισης 

 Ημερομηνία ολοκλήρωσης 

 Είδος βλάβης 

 Υλικά και μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν 

 Προσωπικό που απασχολήθηκε 

Η βλάβη θα πρέπει να αποτυπώνεται και σε ψηφιακό χάρτη, στον οποίο θα υπάρχει και το δίκτυο της 

περιοχής, ώστε να μπορεί να συσχετιστεί με αυτό. 

Για κάθε είδος βλάβης θα αποτυπώνεται στο λογισμικό η απαραίτητη ροή ενεργειών που πρέπει να γίνουν 

ώστε να αποκατασταθεί και η κάθε ενέργεια θα μπορεί να ανατεθεί στο αντίστοιχο προσωπικό. Η ροή 

ενεργειών θα πρέπει να αποτυπώνεται και σε γράφημα και να είναι εκτυπώσιμη. Το λογισμικό θα πρέπει 

να μπορεί να αποτυπώσει απεριόριστες διαφορετικές ροές ενεργειών. 

Κάνοντας τις αναθέσεις οι χρήστες γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τον φόρτο εργασίας και τις διαθεσιμότητες. 

Το λογισμικό θα μπορεί να εξάγει αναφορές με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις βλάβες και την εργασία 

του προσωπικού. Ενδεικτικά θα βγαίνουν οι εξής αναφορές: 

 Είδη βλαβών ανά περίοδο 

 Κατάσταση βλαβών ανά περίοδο (ολοκληρωμένες, στάσιμες και ενεργές βλάβες) 

 Επιπλέον, μέσω ειδικά διαμορφωμένης σελίδας στην ιστοσελίδα του Δήμου, οι πολίτες θα 

μπορούν να δηλώνουν βλάβες που έχουν πέσει στην αντίληψή τους με σήμανσή τους στο 

χάρτη και αναγραφή σχετικής περιγραφής. Θα δίνεται η δυνατότητα να ανεβάσουν και 

φωτογραφίες, για διευκόλυνση της υπηρεσίας. Οι καταχωρήσεις αυτές θα προστίθενται στις 

υπόλοιπες βλάβες αφού εγκριθούν από τον χρήστη του λογισμικού και θα μπορούν να 

συνδεθούν με ήδη υπάρχουσες βλάβες. 

Στο λογισμικό θα καταχωρηθεί και το σύνολο του εξοπλισμού της υπηρεσίας, για παράδειγμα οχήματα, 

mηχανήματα, αντλίες κ.α. 

Για κάθε είδος εξοπλισμού οι χρήστες θα μπορούν να ορίσουν τα πεδία πληροφοριών (π.χ. μοντέλο & αρ. 
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άδειας για οχήματα, ονομαστική παροχή & ισχύς για αντλίες) που επιθυμούν να γνωρίζουν, πολλαπλά και 

διαφορετικά για κάθε είδος. 

Οι χρήστες μπορούν επίσης για κάθε είδος εξοπλισμού να καταχωρούν στοιχεία για τη συντήρησή του. Θα 
πρέπει να καταγράφεται η ημερομηνία της προηγούμενης συντήρησης καθώς και στοιχεία αυτής (δελτίο 

συντήρησης) καθώς και το διάστημα στο οποίο θα πρέπει να επαναληφθεί η συντήρηση. Το λογισμικό θα 

ενημερώνει αυτόματα τους χρήστες με χρωματικό κώδικα αλλά και με προσωπική ειδοποίηση για 

επερχόμενες συντηρήσεις εξοπλισμού. Σε περίπτωση που γίνει έκτακτη συντήρηση λόγω βλάβης θα 

αποτυπώνεται επίσης στο λογισμικό με αντίστοιχο δελτίο συντήρησης καθώς και καταχώρηση της βλάβης. 

Ειδικά για τα οχήματα τις υπηρεσίας θα μπορεί να υπολογίζεται η επόμενη συντήρηση βάσει των 

χιλιομέτρων που έχουν διανύσει. Αρχικά ο χρήστης θα εισάγει τα χιλιόμετρα στα οποία απαιτείται από τον 

κατασκευαστή να γίνει συντήρηση και στη συνέχεια θα προσθέτει εγγραφές βάσει των οποίων το 
λογισμικό θα υπολογίζει και θα τον ειδοποιεί για την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση. 

6.10 Λογισμικό Διαχείρισης Ενέργειας 
 

Το λογισμικό διαχείρισης ενέργειας θα αναπτυχθεί σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα (open source) 

με δυνατότητα παροχής του πηγαίου κώδικα με σκοπό την μελλοντική επέκταση και αναβάθμιση 
του σε συνεργασία με το Λογισμικό τηλεμετρικών καταγραφών. 

Σκοπός του λογισμικού είναι η προσομοίωση της λειτουργίας των γεωτρήσεων της Υπηρεσίας 

προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση με τον βέλτιστο τρόπο. 

Το λογισμικό αυτό θα αποτελέσει ένα εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης 

επιλεγμένης μονάδας ή ομάδων ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. αντλίες σε γεωτρήσεις ή 

δεξαμενές). 

Έτσι, θα πρέπει να δύναται να καταχωρήσει και να διαχειριστεί τα μητρώα που αφορούν: 

 Δεξαμενές 

 Ομάδες Γεωτρήσεων 

 Γεωτρήσεις κάθε Ομάδας Γεωτρήσεων 

 Αγωγοί και συνδέσεις μεταξύ Γεωτρήσεων & Δεξαμενών 

 Αντλίες/ Boosters. 

Για κάθε γεώτρηση θα υπάρχουν: 

 Συντεταγμένες 
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 Ονομασία 

 Ονομαστική ισχύς 

 Ονομαστική παροχή 

 Παραγόμενη παροχή από το SCADA 

 Ενεργειακή κατανάλωση από το SCADA 

Για κάθε δεξαμενή θα υπάρχουν: 

 Συντεταγμένες 

 Ονομασία 

 Χωρητικότητα- διαστάσεις 

 Μέγιστη και ελάχιστη στάθμη λειτουργίας 

 Παροχή εξόδου από το SCADA 

Το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρησης των παραμέτρων λειτουργίας του 

εξοπλισμού που φαίνεται παραπάνω (ωράριο, διάρκεια κ.λπ.) καθώς και παραμέτρων κόστους (όπως 

κλίμακες κατανάλωσης, τιμολόγησης κ.λπ.), σε συνδυασμό με την ανάγνωση στοιχείων ενεργειακής 

κατανάλωσης από εξοπλισμό 

(SCADA). 

Το λογισμικό θα βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία της ζήτησης από μια δεξαμενή και της παραγωγής των 

αντλιών ώστε να προσομοιώνει τη λειτουργία του συστήματος. 

Για τον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως: 

 Μέγιστη και ελάχιστη στάθμη δεξαμενής 

 Χαρακτηριστικά αντλιών (παροχή και ισχύς) 

 Παροχή εξόδου γεωτρήσεων 

 Παροχή εξόδου δεξαμενής 

Οι χρήστες θα μπορούν να προσθέσουν και επιπλέον, πλασματικές αντλίες γεωτρήσεων, με τα 

χαρακτηριστικά που επιθυμούν, ώστε να δουν εάν προκύπτει κάποια εναλλακτική βέλτιστη λύση για την 

τροφοδότηση της δεξαμενής. 
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Για τον καθένα από τα ανωτέρω, η εφαρμογή θα πρέπει, επίσης να δημιουργεί αναφορές αναλύσεων, 

στατιστικές και διαγραμμάτων και να δημιουργεί προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα και παραμέτρους 

λειτουργίας εξοπλισμού και να προγραμματίσει τη λειτουργία τους. Όπως και επίσης να υπάρχει η 
δυνατότητα δημιουργίας σχετικών 

αναφορών. 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα είναι οι στάθμες εκκίνησης λειτουργίας της κάθε γεώτρησης. Τα 

αποτελέσματα θα πρέπει να αποτυπώνονται γραφικά αλλά και σε μορφή πίνακα. 

Ο χρήστης θα μπορεί να βάλει και στοιχεία κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος ώστε στην προσομοίωση να 

υπολογίζεται και το κόστος που έχει η λειτουργία των γεωτρήσεων. Επιπλέον, το λογισμικό θα πρέπει να 

παρέχει διάφορες παραμέτρους σχετικά με τη λειτουργία των γεωτρήσεων που θα καθορίζουν την ποιες 

από αυτές θα 
χρησιμοποιηθούν περισσότερο. Ενδεικτικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον οι ακόλουθες 

παράμετροι: 

 Παλαιότητα αντλιών 

 Συχνότητα on-off αντλιών 

Τέλος για την παρακολούθηση της κατανάλωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί της 

κατανάλωσης ρεύματος έφόσων υπάρχουν και να πραγματοποιείται εντοπισμός των αποκλίσεων από τις 

καταναλώσεις που θα έχουν ως είσοδο στοιχεία από το SCADA. 

Τα διαγράμματα θα πρέπει ν' αφορούν την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων ανά μονάδα 

εξοπλισμού ή σε ομάδες, σε συνδυασμό με τα επιπλέον στοιχεία (κόστους, τιμολόγησης κ.λπ.). 

Όλα τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποτυπώνονται γραφικά αλλά και σε μορφή πίνακα. Το λογισμικό θα 

πρέπει να στα Ελληνικά, να είναι φιλικό και εύκολο στη χρήση και να καθοδηγεί τον χρήστη μέσα από τα 

απαραίτητα βήματα της προσομοίωσης. 
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7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
7.1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ  

Οι μετρητές θα χρησιμοποιηθούν για την καταμέτρηση της κατανάλωσης των παροχών πόσιμου νερού σε 
επιλεγμένες θέσεις στις απολήξεις του δικτύου. Οι μετρητές θα τοποθετηθούν εντός υφιστάμενων 

φρεατίων ή σε συλλέκτες σε οριζόντια, κεκλιμένη ή κάθετη θέση λειτουργίας για το λόγο αυτό η 

μετρολογική τους κλάση θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητη σε κάθε θέση τοποθέτησης.  

Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση με ακρίβεια, σε δίκτυο διανομής 

πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα οι μετρητές δεν θα έχουν κινούμενα μέρη και μπορούν να είναι 

ηλεκτρομαγνητικοί, μαγνητικού πεδίου, ή τεχνολογίας υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης δόκιμης 

τεχνολογίας η οποία, επί ποινής αποκλεισμού, δεν θα απαιτεί κινούμενα μέρη (παρεμβαλλόμενα στη ροή 

του νερού) για την πραγματοποίηση της μέτρησης και θα τροφοδοτούνται από εσωτερική πηγή ενέργειας 
(μπαταρία) με διάρκειας ζωής μεγαλύτερη ή ίση των δέκα πέντε (15) ετών.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια μετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού 

τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 

2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει 

πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία (Παραρτήματα Η1 ή Β+Δ ή Β+ΣΤ) η οποία θα πρέπει 

να υποβληθεί με την προσφορά. Οι προσφερόμενοι μετρητές θα πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνονται 
με τις παρακάτω απαιτήσεις: 

 Μήκος: L=110mm από άκρο σε άκρο  

 Κλάση ακρίβειας R≥400 

 Μόνιμη παροχή Q3=2,5 m3/h 

 Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G ¾ ¨B 

 Ονομαστική διάμετρος: DN15mm 

 Σχέση Q2/Q1 = 1,6 

 Σχέση Q4/Q3 = 1,25 

 Κλάση θερμοκρασίας min T30 

 Κλάση πίεσης MAP 16 
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Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι μετρητές θα είναι σύμφωνοι 

με τα πρότυπα κατασκευής ΕΝ14154. Η έναρξη καταγραφής θα πρέπει να είναι Qstart<3lt/h και θα  

πιστοποιείται βάσει επίσημων αποτελεσμάτων δοκιμών ή από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή, 
αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να υποβληθούν στην προσφορά.  

Οι μετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού και θα φέρουν 

πιστοποιητικά καταλληλόλητας από αναγνωρισμένους Εθνικούς, ή διεθνείς Οργανισμούς – Φορείς 

πιστοποίησης αναφορικά με την καταλληλότητα τους για πόσιμο νερό. 

Το υλικό κατασκευής του σώματος των μετρητών μπορεί να είναι κατασκευασμένο είτε από συνθετικό 

υλικό που θα διαθέτει άριστες μηχανικές ιδιότητες και θα πληροί τις συνθήκες καταλληλότητας για χρήση 

σε πόσιμο νερό, είτε από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. 

Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των μετρητών με κράμα ορείχαλκου θα πρέπει να έχει 
περιεκτικότητα σε χαλκό 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να 

εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ορείχαλκος 

με περιεκτικότητα σε χαλκό χαμηλότερη του 75% και μέχρι 60%, ο προμηθευτής οφείλει να το αναφέρει 

σαφώς στην προσφορά του, η σύσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που πιθανώς αναγράφεται 

στην έγκριση προτύπου. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, 

με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. 

Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί 
σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. 

Ο αριθμός σειράς των μετρητών θα είναι τυπωμένος ή χαραγμένος με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες σε 

κατάλληλη θέση έτσι ώστε να διασφαλίζει την ταυτοποίηση του μετρητή στη πάροδο του χρόνου. Η θέση 

αναγραφής θα είναι στην άνω επιφάνεια ανάγνωσης του μετρητή ή στο σώμα του αλλά πάντοτε σε εύκολα 

αναγνώσιμη θέση. 

Η κλάση ακρίβειας των μετρητών δε θα πρέπει να επηρεάζεται από τη θέση εγκατάστασης (οριζόντια, 

κάθετη ή κεκλιμένη) και η εγκατάστασή του στο δίκτυο δε θα πρέπει να απαιτεί ευθύγραμμα τμήματα 

αγωγών πριν και μετά τον μετρητή (U0/D0). 

Οι μετρητές κατανάλωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση της παροχής και προς τις δύο 

κατευθύνσεις ροής, οι οποίες θα αθροίζονται ξεχωριστά, με δυνατότητα ένδειξης κάθε μιας.   

Οι μετρητές κατανάλωσης θα πρέπει να φέρουν οθόνη ενδείξεων τύπου LCD ή άλλης τεχνολογίας στην 

οποία θα εμφανίζονται με απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή έντονης 

ηλιοφάνειας και υπό μεγάλη γωνία ανάγνωσης, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Ο αθροιστής του μετρητή  

 H διεύθυνσης της ροής 
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 Ο συναγερμός παραβίασης του μετρητή 

 Ο συναγερμός ανίχνευσης διαρροής, 

 Ο συναγερμός ανίχνευσης θραύσης αγωγού 

 Ένδειξη παροχής 

Οι μετρητές θα φέρουν ενσωματωμένο τηλεμετρικό καταγραφικό το οποίο δε θα πρέπει να είναι εμφανές 
και δεν θα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί χωρίς την καταστροφή του υδρομετρητή. Σε κάθε περίπτωση ο 

βαθμός προστασίας του εξοπλισμού θα είναι ΙΡ68. 

Η διάταξη μετάδοσης που θα εμπεριέχεται στο μετρητή θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα και ο 

μετρητής θα πρέπει να είναι έτοιμος χωρίς καμία προσθήκη να ενταχθεί ασύρματα σε όλες τις 

εφαρμοζόμενες τεχνολογίες αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων (AMR) και πιο συγκεκριμένα Walk-by, Drive-

by απευθείας, αλλά και Fixed Network (Σταθερού δικτύου) εφόσον εγκατασταθεί ο απαραίτητος 

επιπρόσθετος εξοπλισμός επικοινωνιακής αναμετάδοσης.  

Ο μετρητής θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομος και θα τροφοδοτείται από ενσωματωμένη μπαταρία. 

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τον κατασκευαστή και να έχει 

υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο ρυθμό επικοινωνίας (που θα αναφέρεται στην προσφορά 

του προμηθευτή) προς το δέκτη απομακρυσμένης λήψης μετρήσεων. Ως ρυθμός επικοινωνίας νοείται η 

συχνότητα αποστολής πακέτων ασύρματης επικοινωνίας από τον μετρητή. Με βάση τις παραπάνω 

προϋποθέσεις θα πρέπει η διάρκεια ζωής του μετρητή να είναι η μέγιστη δυνατή  και σε κάθε περίπτωση 

μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ετών στην περίπτωση αποστολής δεδομένων κάθε είκοσι δευτερόλεπτα. 

Η ημερομηνία λήξης της μπαταρίας θα πρέπει να αναφέρεται σε ειδική θέση όπως προβλέπεται από την 
έγκριση τύπου. 

Οι μετρητές κατανάλωσης θα είναι εξοπλισμένοι με ειδική προστασία της μετάδοσης της κίνησης, ή του 

παραγόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ή της ακτίνας εκπομπής των υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης 

τεχνολογίας μέτρησης χρησιμοποιούν, από εξωτερικές πηγές επιρροής. 

Οι μετρητές θα πρέπει να καταγράφουν (χωρίς να επηρεάζονται τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά) 

στην περίπτωση που στο διερχόμενο νερό υπάρχουν φερτά υλικά. Σε περίπτωση ύπαρξης φίλτρου είναι 

επιθυμητό να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή η λειτουργία του με φερτά υλικά για κοκκομετρίες 

μικρότερες αυτών που παρακρατούνται στο φίλτρο και να υπάρχει κατάλληλος συναγερμός που θα 
ενημερώνει για πιθανές εμφράξεις του φίλτρου.  

Σε ειδική θέση επί του μετρητή όπως προβλέπεται από την έγκριση τύπου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

αναφέρονται τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΜΙD 2004/22/EU ή τη νεότερη MID 

2014/32/EU και συγκεκριμένα: 
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 Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή. 

 Η κλάση ακρίβειας 

 Η ονομαστική παροχή Q3 σε m3/h. 

 Το έτος κατασκευής. 

 Η κλάση πίεσης (ΜΑΡ). 

 Η κλάση θερμοκρασίας (Τ) 

 Τη Πτώση πίεσης ΔΡ  

 Σήμανση CE  

 Το σήμα και τον αριθμό της εγκρίσεως προτύπου ΕΕ. 

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η 

στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του μετρητικού μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με 

τους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς και οδηγίες. 

Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ισχύουν τα 
προβλεπόμενα από τους παραπάνω προαναφερθέντες κανονισμούς. 

Οι μετρητές κατανάλωσης θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένοι, με βαθμό προστασίας ΙΡ68 και να 

μπορούν να λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες τοποθέτησης.  

Οι μετρητές κατανάλωσης θα πρέπει να καταμετρούν με ακρίβεια ανεξαρτήτως της αρχής λειτουργίας που 

χρησιμοποιούν και θα πρέπει τα διαστήματα μεταξύ της ασύρματης αποστολής των πακέτων δεδομένων, 

να είναι όσο το δυνατόν  μικρότερα.   

Η ρύθμιση και η δοκιμή όλων των μετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή και οι σχετικές δαπάνες 
βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου μετρητών 

πιστοποιημένο κατά EN17025 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ο οποίος θα διαθέτει τα απαραίτητα 

εχέγγυα πιστοποίησης φορέων διαπίστευσης. 

Οι παροχές δοκιμής (εκτός της ρύθμισης) θα είναι κατά ελάχιστο τρεις ( 3 ). Οι δύο παροχές δοκιμής θα 

είναι υποχρεωτικά η Q1 και η Q2 όπως αυτές ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 και την 

οδηγία OIML R49-1 για την κλάση ακρίβειας R των μετρητών, ενώ η τρίτη παροχή δοκιμής θα βρίσκεται 

στο διάστημα μεταξύ της Q2 και Q4 και θα είναι επιλογής του εργοστασίου κατασκευής. 
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Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με κάθε παράδοση να παραδίδει σε εκτυπωμένη μορφή αρμοδίως 

σφραγισμένη και υπογεγραμμένη, όπου θα αντιστοιχούνται οι αριθμοί σειράς των υδρομετρητών με τα 

αποτελέσματα των τριών τουλάχιστον εργοστασιακών δοκιμών. 

Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 και 

είναι τα ακόλουθα : 

 Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 

(συμπεριλαμβανομένης) και της Q4, ± 2% . 

 Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 
(συμπεριλαμβανομένης) και Q2 (εξαιρουμένης),   ± 5% . 

Η μέγιστη απώλεια πίεσης οφειλόμενη στον μετρητή, πρέπει να είναι ≤0,63 bar μεταξύ της ελαχίστης και 

της μόνιμης παροχής (ΔΡ≤63). 

Οι μετρητές, πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού, για την οποία είναι κατασκευασμένοι, χωρίς 

να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (ΜΑΡ) ορίζεται στα 16 bar. 

Οι μετρητές θα είναι έτοιμοι χωρίς καμία προσθήκη να ενταχθούν ασύρματα σε όλες τις εφαρμοζόμενες 

τεχνολογίες αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων (AMR) και πιο συγκεκριμένα Walk-by, Drive-by απευθείας, 
αλλά και Fixed Network (Σταθερού δικτύου) εφόσον εγκατασταθεί ο απαραίτητος επιπρόσθετος 

εξοπλισμός επικοινωνιακής αναμετάδοσης. Επίσης οι τηλεμετρικές διατάξεις θα πρέπει να επικοινωνούν 

με πρωτόκολλο επικοινωνίας Wireless m-bus κατά ΕΝ 13757 ή ισοδύναμο. 

Το καταγραφικό τιμών θα μπορεί να καταγράφει την ένδειξη ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν 

εντολής από τον χειριστή. Για το λόγο αυτό θα φέρουν επίσης ρολόι πραγματικού χρόνου για την 

καταγραφή των ενδείξεων. Η μετάδοση των καταγεγραμμένων δεδομένων, θα πραγματοποιείται κατ’ 

εντολή του χειριστή, μέσω του συστήματος  ασύρματης επικοινωνίας. Η μνήμη του καταγραφικού θα είναι 

ικανή να αποθηκεύσει τουλάχιστον 1.000 τιμές μετρήσεων. 

Οι τηλεμετρικές διατάξεις καταγραφής και επικοινωνίας θα πρέπει να έχουν δυνατότητα συναγερμού σε 

περίπτωση ύπαρξης αέρα ή φερτών υλικών στο διερχόμενο νερό.  

Η διάταξη επικοινωνίας θα πρέπει να λειτουργεί σε συχνότητες μετάδοσης 868MHz ή άλλης συχνότητας 

ελεύθερων δικαιωμάτων χρήσης στην Ε.Ε.. Οι συχνότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για 

χρήση με πρωτόκολλο Wireless Mbus κατά ΕΝ 13757 ή ισοδύναμο. 

Η απόσταση μετάδοσης θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή και θα πρέπει να δηλώνεται στην τεχνική 

προσφορά του κάθε συμμετέχοντα. Σε κάθε περίπτωση η απόσταση μετάδοσης θα είναι τουλάχιστον 300 

μέτρα σε άμεση οπτική επαφή και 50 μέτρα σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίων.  

Η διάταξη μετάδοσης θα επιτρέπει στην Υπηρεσία να λαμβάνει ενδείξεις και να συλλέγει τουλάχιστον τις 
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ακόλουθες πληροφορίες (σε σύστημα Drive-by ή Walk-by): 

 Τύπο/ Αριθμό Υδρομετρητή, 

 Ένδειξη Υδρομετρητή, 

 Ένδειξη συναγερμών και 

 Επίπεδο σήματος 

Οι ελάχιστοι συναγερμοί που θα πρέπει να καταγράφονται και να εκπέμπουν συναγερμό στο χρήση κατά 

τη διαδικασία λήψης των ενδείξεων είναι : 

 Αντίστροφη παροχή,  

 Ανίχνευση διαρροή εντός της οικίας,  

 Θραύση του αγωγού εντός της οικίας,   

 Ένδειξης κακόβουλης ενέργειας στον υδρομετρητή,  

 Διακοπή παροχής ή Ύπαρξη αέρα στο δίκτυο και  

 Χαμηλή Μπαταρία 

Η  επικοινωνία του καταγραφικού με τις φορητές διατάξεις επικοινωνίας και λήψης των ενδείξεων θα 

γίνεται σε συχνότητα μετάδοσης 868Mhz ή άλλης συχνότητας ελεύθερων δικαιωμάτων χρήσης στην Ε.Ε. 

όπως ορίζεται από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων). 

Η εμβέλεια του συστήματος μετάδοσης θα πρέπει να είναι ικανή, για καταγραφικά εγκατεστημένα σε 

φρεάτια εντός του πεζοδρομίου και σε βάθος 15÷20cm από το μεταλλικό κάλυμμα του φρεατίου. Η 

ποιότητα και η αξιοπιστία της λήψης των δεδομένων  πρέπει να είναι άμεση έτσι ώστε  η ταχύτητα 
διέλευσης κατά τη συλλογή  των δεδομένων να είναι η μεγαλύτερη δυνατή και να μπορεί να φθάνει μέχρι 

και τα 40km/h (όριο ταχύτητας διέλευσης οχημάτων εντός πόλης) ακόμη και για πυκνά εγκατεστημένα 

καταγραφικά.  

Σε περίπτωση που ο χειριστής επιθυμεί να λάβει όλα τα αναλυτικά δεδομένα καταγραφής (Data Logging) 

και το είδος του συναγερμού θα πρέπει να προσεγγίσει τη θέση του καταγραφικού οπότε και θα είναι σε 

θέση να ενημερωθεί για το πλήθος των μεταδιδόμενων ενδείξεων όπως προδιαγράφονται ανωτέρω 

αναφορικά με τις δυνατότητες της μονάδας επικοινωνίας.   
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Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Έγκριση MID του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Έγκριση MID του εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό ΙΡ68 από ανεξάρτητο οργανισμό (σε περίπτωση που αυτό δεν αναφέρεται 
στην έγκριση MID του μετρητή) 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού 

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

 

7.2  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
 

Στις θέσεις των υδρομετρητών θα εγκατασταθεί και ο ακόλουθος παρελκόμενος υδραυλικός εξοπλισμός : 

 Σφαιρικός κρουνός με σύστημα κλειδώματος,  

 Ορειχάλκινη ασφάλεια και  

 Παρελκόμενα σύνδεσης (ρακόρ, προεκτάσεις, συστολές κλπ).  

Ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές για τα βασικά υδραυλικά εξαρτήματα. 

7.3 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ  
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί με σύστημα κλειδώματος προορίζονται για χρήση σε υδατοπαροχές (ανάντη της 

θέσης του μετρητή) και διαθέτουν σύστημα κλειδώματος για την δυνατότητα κλειδώματος μιας παροχής 
μέσω ειδικού κλειδιού πασπαρτού.  

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι, δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με το διεθνές 
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πρότυπο EN 13828. 

Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, θα  είναι κατάλληλοι για ονομαστική πίεση 

λειτουργίας 25bar. 

Θα αναγράφονται,  πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 

 Διάμετρο σφαιρικού κρουνού  

 Πίεση λειτουργίας ΡΝ και 

 Έτος κατασκευής  

Η  υδραυλική πίεση δοκιμής του κρουνού πρέπει να είναι 40 bar  ενώ η πίεση στεγανότητας  25 bar. Η 

δοκιμή στεγανότητας θα επιτυγχάνεται με πίεση αέρα μέσα σε λουτρό νερού. 

Ο κρουνός στη μία πλευρά του θα φέρει αρσενικό σπείρωμα  ¾¨, ενώ στο άλλο άκρο θα υπάρχει  ‘’τρελό  
ρακόρ’’ με σπείρωμα  θηλυκό  ¾ ¨ σύμφωνα με  το ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). Στο τρελό ρακόρ θα 

πρέπει να υπάρχει κατάλληλη οπή δια ασφάλιση μέσω σύρματος. Ιδιαίτερη  βαρύτητα θα  δοθεί  στη 

δυνατότητα  αντικατάστασης ή ρύθμισης  της στεγανοποιητικής διάταξης του άξονα του κρουνού, επί 

τόπου, χωρίς την αποσυναρμολόγησή του από το δίκτυο. 

Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, ο σφαιρικός κρουνός θα πρέπει να ασφαλίζεται σε κλειστή ή ανοικτή 

θέση, ή να μπορεί να λειτουργεί ελεύθερα μέσω ειδικού συστήματος κλειδώματος το οποίο θα φέρει. Δεν 

γίνονται αποδεκτές λύσεις με διατάξεις κλειδώματος που απαρτίζονται από σύρμα με μολυβδοσφραγίδα  ή 

λουκέτα με αλυσίδα, απλά κλειδιά κλπ. Το ξεκλείδωμα του κρουνού θα πρέπει να γίνεται με ένα  κλειδί  
“πασπαρτού” που θα είναι αδύνατο να αντιγραφεί. Τα κλειδιά θα πρέπει απαραίτητα να είναι αδιαίρετα και 

να αποτελούν ένα ενιαίο τεμάχιο αδύνατο να διαχωριστεί ή να αποσυναρμολογηθεί σε παραπάνω του 

ενός τμήματα έτσι ώστε να μη μπορεί να χαθεί κάποιο τμήμα του στο χώρο εγκατάστασης. Μέσω του 

κλειδιού θα πρέπει να αφαιρείται το σύστημα κλειδώματος του κρουνού με μοναδικό τρόπο 

αποκλειόμενων μεθόδων που δύναται να αντιγραφούν όπως μέσω κοχλίωσης κλειδιού - συστήματος 

κλειδώματος κλπ.   

Τα υλικά κατασκευής και τα χαρακτηριστικά των κρουνών θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 

 Σώμα κρουνού και τρελό ρακόρ: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165. 

 Σφαίρα: διάμετρος οπής 14 χιλ τουλάχιστον, υλικό κατασκευής ορείχαλκος CW617N, βάση του 

προτύπου ΕΝ 12165 διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και χρωμιωμένη με τραχύτητα επιφάνειας Rz 

= 0,5 m κατά DIN  4766. 
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 Στεγανοποίηση σφαίρας: σε δύο σημεία με δακτυλίους από καθαρό  TEFLON  (P.T.F.E). 

 Στεγανοποίηση άξονα: με δακτύλιο από καθαρό  TEFLON (P.T.F.E.), 

 Άξονας/ Στυπιοθλίπτης: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση 

του ΕΝ12164 ή ανοξείδωτο χάλυβα, 

 Μοχλός χειρισμού: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165, όμοιας ποιότητας με 
το σώμα του κρουνού. 

 Βίδα Συγκράτησης: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του 

ΕΝ12164 ή ανοξείδωτο χάλυβα, 

 Ασφάλιση τηλεσκοπικού στελέχους: με δακτυλίους (τουλάχιστον δύο) από ορείχαλκο CW617N 
βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 ή ανοξείδωτο χάλυβα, 

 Θερμοκρασία λειτουργίας:  -10° C έως  95° C. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ κατασκευαστικά σχέδια του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό του προσφερόμενου εξοπλισμού ή των 
υλικών που τον απαρτίζουν 

 Πιστοποιητικό σύμφωνα με το ΕΝ13828 του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού 

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

 

7.4  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

Οι ορειχάλκινες ασφάλειες προορίζονται για την προστασία των μετρητών κατανάλωσης από μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση. Οι ασφάλειες θα πρέπει να ασφαλίζονται στην θέση εγκατάστασής τους μέσω 

ειδικής ασφάλειας στο ένα τους άκρο έτσι ώστε να είναι αδύνατη η απομάκρυνση τους από το δίκτυο. Οι 

ασφάλειες θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες, κατασκευασμένες από ορείχαλκο ποιότητας CW614N/ 

CW617N, κυλινδρικής μορφή και κατάλληλων διαστάσεων ώστε να καλύπτουν πλήρως τα ρακόρ 
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σύνδεσης των μετρητών όπου και αν αυτά είναι τοποθετημένα και θα πρέπει να περιστρέφονται ελεύθερα 

γύρο από τα ρακόρ ώστε να μην είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση του ρακόρ με οποιοδήποτε τρόπο. Οι 

ασφάλειες θα αποτελούνται, από δυο μέρη και θα είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να τοποθετούνται με 
ένα και μόνο τρόπο. Τα δύο μέρη θα συνδέονται στη μία μεριά μέσω κατάλληλων εγκοπών ενώ στην άλλη 

θα φέρουν διάταξη κλειδώματος αποτελούμενη από ειδικό κοχλία ασφάλισης και σπείρωμα. Ο κοχλίας θα 

έχει τέτοια διαμόρφωση ώστε να μπορεί να ελέγχεται μόνο με την χρήση ειδικού κλειδιού χειρισμού το 

οποίο θα είναι πρακτικά αδύνατο να αντιγραφεί και δε θα κυκλοφορεί στο εμπόριο.  

 

Τα κλειδιά θα πρέπει απαραίτητα να είναι αδιαίρετα και να αποτελούν ένα ενιαίο τεμάχιο αδύνατο να 

διαχωριστεί ή να αποσυναρμολογηθεί σε παραπάνω του ενός τμήματα έτσι ώστε να μη μπορεί να χαθεί 

κάποιο τμήμα του στο χώρο εγκατάστασης. Μέσω του κλειδιού θα πρέπει να αφαιρείται το σύστημα 
κλειδώματος του κρουνού με μοναδικό τρόπο αποκλειόμενων μεθόδων που δύναται να αντιγραφούν 

όπως μέσω κοχλίωσης κλειδιού - συστήματος κλειδώματος κλπ.   

Η χρήση κοινού κλειδιού και για τις ασφάλειες και για τους κρουνούς με σύστημα κλειδώματος του 

προηγούμενου άρθρου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και θα αξιολογηθεί θετικά.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ κατασκευαστικά σχέδια του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού 

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

 

8. ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΦΣΕ)  
 
Η συλλογή των μετρούμενων τιμών των μετρητών κατανάλωσης, η ανάλυση και η επεξεργασία να γίνεται 

μέσω tablet/ laptop pc οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Οθόνη αφής  

 αποσπώμενο πληκτρολόγιο  

 επεξεργαστή τεσσάρων πυρήνων, 

 συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 2,7 GHz,  



- 50 - 
 

 οθόνη 12,3’’ ανάλυσης τουλάχιστον FHD 1920x1080, 

 μνήμη τουλάχιστον 8GB, 

 Card Reader,  

 1xUSB 3.0/ 1xUSB 2.0,  

 Ethernet Port 

 έξοδο εικόνας HDMI,  

 θύρες για ακουστικά και μικρόφωνο, 

 σκληρό δίσκο τουλάχιστον 100 GΒ SSD,  

 Bluetooth, Wifi,  

 θύρα Ethernet 10/100/1000Mbps,  

 webcam και 

 κάρτα γραφικών. 

Η επικοινωνία των μετρητών κατανάλωσης με τους φορητούς υπολογιστές ανάγνωσης των ενδείξεων θα 

γίνεται είτε απευθείας είτε μέσω επιπρόσθετης διάταξης επικοινωνίας η οποία σε αυτήν την περίπτωση θα 

πρέπει να συνοδεύει κάθε φορητό υπολογιστή.  

Το λογισμικό που θα φέρουν οι φορητές διατάξεις θα διαχειρίζεται τα στοιχεία των μετρητών, τις ενδείξεις, 
τα στοιχεία των καταναλωτών και όλες τις επί μέρους πληροφορίες όπως διαδρομές, αλλαγές σε μετρητές 

κ.α.. Ο χειριστής θα μπορεί να αντιστοιχίσει καταναλωτές με τους μετρητές και με αριθμούς μητρώου και 

γενικά να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η βάση δεδομένων να αντιστοιχεί με τα 

στοιχεία της ύδρευσης. 

Η διάταξη λήψης ενδείξεων στην περίπτωση τεχνολογίας μετάδοσης Walk-by/ Drive-by και επικοινωνίας 

με τη βάση δεδομένων θα γίνεται αυτόματα. Ο χειριστής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για την 

αξιολόγηση όλων των μετρήσεων. Το λογισμικό θα είναι σε θέση να παρουσιάσει στατιστικά για όλους του 

πελάτες και να εμφανίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, υπό την μορφή πίνακα αλλά και με την 
μορφή γραφημάτων, προκειμένου να ανιχνεύονται τυχόν τάσεις αύξησης ή μείωσης της κατανάλωσης, 

ανώμαλη συμπεριφορά, συμπεριφορά σε έκτακτα συμβάντα, κλπ. 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει μετρητικές ζώνες και να εμφανίζει στοιχεία 

καταναλώσεων, για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από τον χειριστή. Ο χειριστής θα είναι σε θέση να 

εισάγει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους καταναλωτές στο σύστημα. Ο χειριστής θα μπορεί να 
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προγραμματίζει διαδρομές ή να ορίζει περιοχές για τους καταμετρητές.   

 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού 

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

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ AMR 

Το λογισμικό λήψης, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων AMR θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

 Λειτουργία σε περιβάλλον Windows  

 Ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση 

 Δυνατότητα επεκτασιμότητας, ώστε να μπορεί να αντλήσει μετρήσεις και από άλλα συστήματα 

αυτόματης ανάγνωσης. 

 Δυνατότητα εξαγωγής των καταγεγραμμένων δεδομένων σε μορφές XML και HTML 

 Δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων καταγραφής 

 Φιλτράρισμα δεδομένων 

 Δυνατότητα ανίχνευσης και η ανάγνωσης όλων των σταθμών κατανάλωσης που βρίσκονται 

στο σύστημα να γίνεται αυτόματα. 

 Δυνατότητα χρωματικής απεικόνισης δυσλειτουργιών ή συναγερμών κατά την ανάγνωση των 

τιμών  
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 Μεγάλη ασφάλεια στη χρήση και στην διαχείριση των δεδομένων με απαίτηση κωδικού 

εισόδου (διαφορετικό για απλούς χρήστες από το διαχειριστή).  

 Δυνατότητα διαχείρισης σε διαφορετικά πεδία (ανά χρήστη κλπ). 

 Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων που αφορούν τους καταναλωτές στη βάση 

δεδομένων η οποία χρησιμοποιείται για την έκδοση λογαριασμών. Με αυτό τον τρόπο θα είναι 

δυνατή η πολύ-παραμετρική παρακολούθηση της κατανάλωσης (ανά πελάτη, ανά περιοχή, 
ανά περίοδο κλπ) . 

 Δυνατότητα προσφυγής για πληροφορίες στη βάση δεδομένων (αποθηκευμένες μετρήσεις) 

 Δυνατότητα έκδοσης στατιστικών στοιχείων και σύνθετης επεξεργασίας των 

καταγεγραμμένων τιμών. 

 Δυνατότητα εμφάνισης γραφημάτων 

 Δυνατότητα σχεδιασμού διαδρομών ανάγνωσης των μετρούμενων τιμών,  

 Δυνατότητα στατιστικού ελέγχου των τιμών κατανάλωσης  

 Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από και σε αρχεία Microsoft office (excel κλπ). 

 Δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων 

Το λογισμικό θα διαχειρίζεται τα στοιχεία των μετρητών, τις ενδείξεις, τα στοιχεία των καταναλωτών και 

όλες τις επί μέρους πληροφορίες όπως διαδρομές, αλλαγές σε υδρομετρητές κ.α.. 

 Ο χειριστής θα μπορεί να αντιστοιχίσει καταναλωτές με τους μετρητές και με αριθμούς μητρώου και γενικά 

να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η βάση δεδομένων να αντιστοιχεί με τα στοιχεία 
της ύδρευσης. 

Η διάταξη λήψης ενδείξεων στην περίπτωση τεχνολογίας μετάδοσης Walk-by/ Drive-by και επικοινωνίας 

με τη βάση δεδομένων θα γίνεται αυτόματα.  

Ο χειριστής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για την αξιολόγηση όλων των μετρήσεων. Το 

λογισμικό θα είναι σε θέση να παρουσιάσει στατιστικά για όλους του πελάτες και να εμφανίζει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, υπό την μορφή πίνακα αλλά και με την μορφή γραφημάτων, προκειμένου να 

ανιχνεύονται τυχόν τάσεις αύξησης ή μείωσης της κατανάλωσης, ανώμαλη συμπεριφορά, συμπεριφορά 

σε έκτακτα συμβάντα, κλπ. 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει μετρητικές ζώνες και να εμφανίζει στοιχεία 

καταναλώσεων, για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από τον χειριστή. Ο χειριστής θα είναι σε θέση να 
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εισάγει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους καταναλωτές στο σύστημα. Ο χειριστής θα μπορεί να 

προγραμματίζει διαδρομές ή να ορίζει περιοχές για τους καταμετρητές.   

Το λογισμικό θα παρέχει στον χειριστή την δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων τουλάχιστον στις 
ακόλουθες μορφές: 

 HTML (για χρήση στο internet) 

 MS-Excel 

 MS-Word 

 Text 

 CSV 

Επίσης θα είναι σε θέση να εκτυπώσει όλα τα γραφήματα και όλες τις οριζόμενες τιμές. 

 



- 54 - 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει τις συνθήκες τεχνικής προσαρμογής, μελέτης και τα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά στα οποία ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφωθεί στην πραγματοποίηση των ηλεκτρικών 

πινάκων. 

Όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία ο προμηθευτής πρέπει να ορίσει επακριβώς στην Τεχνική Υπηρεσία 

(σύμφωνα με ότι ζητηθεί στην προδιαγραφή και με την καθορισμένη ακολουθία), πρέπει να εγκριθούν από 

αυτήν. 

Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών στοιχείων που διατυπώνονται στη παρούσα 

προδιαγραφή, θα υπερισχύει η περιγραφή που είναι πλέον συμφέρουσα στην Τεχνική Υπηρεσία. 

Είναι ευνόητο ότι όλες οι γενικές συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής 
από την Τ.Υ 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και με τα 

τεχνικά στοιχεία που επισυνάπτονται στα λοιπά τεύχη της προμήθειας. 

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς 

Στη περίπτωση που έχει παραληφθεί και δεν έχει αναλυτικά αναφερθεί στη παρούσα προδιαγραφή και σε 

όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα, πρέπει να συμμορφώνονται με τα εξής : 

 Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

 Ισχύουσες οδηγίες της ΔΕΗ 

 Κανονισμός IEC 439. 

 Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων 

Ηλεκτρολογικές συνθήκες λειτουργίας 

• Σύστημα διανομής: 

τριφασικό + γείωση + ουδέτερος 
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μονοφασικό + γείωση + ουδέτερος 

• Τάση λειτουργίας: 

380 V (+/-) 10% 

220 V 

• Τάση δοκιμής: 

2500V 

• Συχνότητα: 

50 Hz -4% + 2% 

• Tάση βοηθητικών κυκλωμάτων: 

24 VDC για τα διάφορα στοιχεία που θα συνδέονται απ'ευθείας με το PLC και σε περίπτωση 
διακοπής της ΔΕΗ πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν 

24 VAC ή 24 VDC για τα διάφορα φλοτέρ και λοιπά όργανα που δεν ανήκουν στο (α) 

 220 VAC για τα λοιπά κυκλώματα 

• Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο σημείο που δίδεται η ηλεκτρική ενέργεια 1 sec) 
(πίνακας ακροδεκτών): 

 25ΚΑ 

• Υπερθέρμανση : 

 σύμφωνα με κανονισμούς IEC 439. 

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά: Δομή Και Τρόπος Κατασκευής Βαθμοί 
προστασίας 

Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο βαθμό προστασίας: ΙΡ 55 σύμφωνα με κανονισμό IEC 

529. 

Δομή πινάκων 

Η συμπαγής μεταλλική δομή είναι κατασκευασμένη από στρατζαριστή και ηλεκτροσυγκολλητή λαμαρίνα με 

ασημοκόλληση decappe, ελάχιστο πάχος 2 mm - βάση και παρυφή λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2 mm - 

πόρτες από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2 mm . 
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Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα (επίσης από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2,5 mm) 
πρέπει να είναι προσθαφαιρετό. Οι μετωπικές μεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Οι πόρτες θα 

είναι τετραγωνικού σχήματος. 

Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται 

προστατευτικό λάστιχο, ελαχίστης επιφανείας 1 ^2.. 

Οι πίνακες θα φέρουν κανάλια καλωδίων και κατακόρυφο ακροκιβώτιο έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

κατανομή των αγωγών και καλωδίων από τα πάνω προς τα κάτω. 

Η βάση και η πάνω πλευρά του καναλιού των καλωδίων των πινάκων θα είναι κλειστά με προσθαφαιρετές 
πλάκες, προσαρμοσμένες για την είσοδο καλωδίων. Η πίσω, κάτω και πάνω πλευρές των πινάκων είναι 

κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές λαμαρίνες, οι οποίες εξασφαλίζουν την απόλυτη στεγανοποίησή τους 

από νερό και σκόνη. Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται με κατάλληλους στυπιοθλίπτες. 

Οι πίνακες είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να προβλέπουν ελεύθερο χώρο για προσθήκες που θα 

πραγματοποιηθούν αργότερα. Για το λόγο αυτό στην μεταλλική μετωπική επιφάνεια των πινάκων θα 

παραμένει ελεύθερος χώρος ίσος με τουλάχιστον 30% του ολικού εμβαδού της μετωπικής επιφάνειας του 

πίνακα. 

Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλες μάπες όπου απαιτείται εις τρόπον ώστε να μπορούν να 
υπερυψωθούν χωρίς να σημειώνεται η παραμικρή μόνιμη παραμόρφωση ή μερική καταστροφή της 

μεταλλικής κατασκευής. 

Στις μετωπικές πόρτες είναι τοποθετημένα τα μπουτόν χειρισμού, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογές, πιθανά 

όργανα μετρήσεως τα οποία είναι μέρος των βοηθητικών κυκλωμάτων. 

Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με ότι πρόσθετο απαιτείται για να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίες 

μέσα σε αυτούς. 

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά : μετρήσεις - χειριστήρια - ενδείξεις - προστασίες - καλώδια - ακροδέκτες. 

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων χειρισμών, μετρήσεων, προστασίας και ενδείξεων πρέπει να 

πραγματοποιούνται από εύκαμπτους αγωγούς με βαθμό μόνωσης όχι λιγότερο από 4, και με διατομή 2,5 

mm2. 

Οι συνδέσεις των κυκλωμάτων ισχύος πρέπει να πραγματοποιηθούν με εύκαμπτους αγωγούς με ελάχιστη 

διατομή 2,5 mm2. Για τον προσδιορισμό των διατομών θα ληφθούν υπ' όψη οι πραγματικές συνθήκες 

τοποθέτησης και φορτίου. 

Όλα τα σημεία υπό τάση με το γενικό διακόπτη στην ανοικτή θέση, πρέπει να προστατεύονται με κινητές 

ισχυρές μονώσεις ΙΡ 20 με αποδεδειγμένο αποτέλεσμα, φέροντας το συμβολισμό "επικίνδυνο" . 
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Όλοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και στα 2 άκρα τους με ειδική περιτύλιξη πλαστική 
που φέρει την αρίθμηση των αγωγών, με ανεξίτηλα γράμματα ή αριθμούς όμοια με τα λειτουργικά 

διαγράμματα. Κυκλώματα με διάφορες ηλεκτρικές χαρακτηριστικές μπορούν επίσης να αναγνωρίζονται 

από το διαφορετικό χρώμα των καλωδίων (συνεχές, εναλλασσόμενο ρεύμα, κυκλώματα συναγερμού, 

κ.λ.π.). 

Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από πάνω προς τα κάτω και πρέπει να υπάρχει ο 

κατάλληλος χώρος για να διαμορφώνονται οι αναγκαίες καμπυλότητες στα καλώδια. Πρέπει επίσης να 

προβλεφθεί η τοποθέτηση ενός προφίλ για την υδατοστεγή στερέωση των προαναφερόμενων καλωδίων. 
Τα ακροκιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κατακόρυφα. Θα προβλέπεται ένα κανάλι ανύψωσης καλωδίων, 

συμπληρωμένο με προσθαφαιρετές πλάκες, τοποθετημένες στην είσοδο των καλωδίων. 

Οι αγωγοί, βάση των κανονισμών πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε μικρά κανάλια από PVC τα οποία είναι 

άκαυστα. Αν αυτοί έχουν μεγάλες διατομές, επιτρέπεται διαδρομή έξω από το κανάλι, αρκεί αυτή να 

ασφαλίζεται επαρκώς με τη βοήθεια γάντζων. Αγωγοί διαφορετικής τάσης λειτουργίας θα τοποθετούνται 

σε διαφορετικά κανάλια. 

Όλες οι είσοδοι, και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται μέσω κατάλληλων αριθμημένων κλεμμών. 

Επιπλέον των σημερινών απαιτούμενων κλεμμών θα υπάρχουν εγκατεστημένες από σήμερα εφεδρικές 
κλέμμες σε αριθμό 15% των σήμερα προβλεπόμενων. 

Οι κλέμμες πρέπει να είναι με διαιρετούς ακοδέκτες, ελάχιστης διατομής 2,5 mm2, με διαφράγματα όπου 

είναι απαραίτητο. (π.χ. σε συνάρτηση των διαφόρων τάσεων λειτουργίας). Οι κλέμμες πρέπει να είναι 

αριθμημένοι όπως φαίνονται στα σχέδια. Στις συνδέσεις των κλεμμών που βρίσκεται στην εξωτερική 

πλευρά του πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας μόνο αγωγός σε κάθε κλέμμα. Οι κλέμμες πρέπει να είναι 

του τύπου που η βίδα πίεσης πιέζει σε προστατευτικό λαμάκι (ή κάτι παρόμοιο) και όχι απ'ευθείας στον 

αγωγό. 

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τα προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι επεκτάσιμο, ώστε να καλύψει και τις μελλοντικές ανάγκες της 

υπηρεσίας. Η επεκτασιμότητα του προσφερόμενου συστήματος πρέπει να αφορά τουλάχιστον τις κάτωθι 
συνιστώσες: 

PLCs 

Διασύνδεση με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών 

Δίκτυο επικοινωνιών 

Η/Υ 
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RADIOMODEM 

Πακέτα λογισμικού 

Η δυνατότητα συνεργασίας των προσφερόμενων PLCs με άλλα δίκτυα τρίτων κατασκευαστών δίνει 
δυνατότητες επέκτασης στην Υπηρεσία και την αποδεσμεύει από την ανάγκη αποκλειστικής χρήσης των 

προσφερόμενων PLCs 

στο μέλλον. 

Πρέπει να αναφερθούν οι δυνατότητες του πρωτοκόλλου επικοινωνίας όσον αφορά την υποστήριξη 

σταθμών. 

Με δεδομένη την ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής, θα πρέπει να αναφερθούν τα σημεία εκείνα στα 

οποία το σύστημα είναι άμεσα αναβαθμιζόμενο , και να προσφερθεί το σύστημα που αναβαθμίζεται 

εφόσον 
αυτό βελτιώνει την συνολική λειτουργία όλου του συστήματος. 

Πρέπει να αναφερθούν οι δυνατότητες του προσφερόμενου λογισμικού SCADA σε επίπεδο λήψης 

σημάτων. Επίσης, οι δυνατότητές του να συνδεθεί με ίδια λογισμικά και PLCs της αγοράς. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να αναφερθεί σε όλα τα παραπάνω θέματα και να παρουσιάσει κατά 

τρόπο αναλυτικό και σαφή την προτεινόμενη από αυτόν λύση. 

 


