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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η  τεχνική  προσφορά  του  κάθε  συμμετέχοντα  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  και  πρέπει  να
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Κατάλογο με τα  πλήρη στοιχεία  των  κατασκευαστών του προσφερόμενου εξοπλισμού
(Επωνυμία,  στοιχεία  επικοινωνίας,  τόπο  εγκατάστασης  εργοστασίου  κατασκευής  κλπ).
Εξαίρεση  αποτελούν  οι  αναγκαίες  επιτόπιες  κατασκευές  (φρεάτια,  λοιπές  δομικές  και
υδραυλικές  εργασίες)  και  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  (ηλεκτρονικά  και  υδραυλικά).  Ο
κατάλογος των κατασκευαστών με τα εργοστάσια κατασκευής είναι δεσμευτικός για τον
προσφέροντα  και  δεν  επιτρέπεται  αλλαγή  των  κατασκευαστών  του  προσφερόμενου
εξοπλισμού σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

 Συμβολαιογραφική  πράξη  συνεργασίας  του  συμμετέχοντα  με  οίκο  κατασκευής  ή
αντιπροσώπευσης  εξοπλισμού  Προγραμματιζόμενων  Λογικών  Ελεγκτών  (PLC)  και
τηλεμετρικών  καταγραφικών  (Data  Loggers)  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ρητά  ότι  η
προμήθεια των υλικών και συστημάτων θα γίνει από τον εν λόγω οίκο, συνοδευόμενη από
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οίκου, στην οποία θα βεβαιώνεται η
προηγούμενη  χρήση  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού  σε  αντίστοιχα  συστήματα  σε
οποιαδήποτε χώρα, η τεχνογνωσία του οίκου, η οργάνωση, η δομή και η  περιγραφή των
προσφερόμενων υπηρεσιών.

 Όλοι οι κατασκευαστές του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει με βεβαίωσή τους, να
πιστοποιούν  την  συνεργασία  τους  με  το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  που  συμμετέχει
αυτόνομα  ή  μαζί  με  άλλα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  υποβάλει  προσφορά  στον
διαγωνισμό.  Εξαίρεση  αποτελούν  τα  δομικά  υλικά,  τα  μικροϋλικά  των  ηλεκτρικών
πινάκων,  ο  εξοπλισμός  του  Κεντρικού Σταθμού  Ελέγχου  (υπολογιστές,  Server,  οθόνες,
εκτυπωτές, λογισμικά κλπ) και τα μικροϋλικά σύνδεσης (ηλεκτρονικά και υδραυλικά) που
δεν προδιαγράφονται. Η πιστοποίηση αυτή θα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης
συνεργασίας,  εκδόσεως  του  κατασκευαστικού  οίκου,  επίσημα  μεταφρασμένης  (σε
περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας κατασκευής) και νόμιμα επικυρωμένης. Οι βεβαιώσεις
αυτές,  θα  απευθύνονται  στην  Αναθέτουσα  Υπηρεσία,  θα  αναφέρουν  τον  τίτλο  της
προμήθειας, την κατηγορία του προσφερόμενου εξοπλισμού, την σχέση συνεργασίας με
τον υποβάλλοντα την προσφορά καθώς και τον όρο ότι αποδέχονται να προμηθεύσουν
τον προσφερόμενο εξοπλισμό στα πλαίσια του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

 Τα  τεχνικά  φυλλάδια,  τις  περιγραφές,  τα  λοιπά  έγγραφα,  τις  εγγυήσεις  και  τα
πιστοποιητικά  που  ρητά  απαιτούνται  να  προσκομιστούν  στις  αναλυτικές  τεχνικές
προδιαγραφές του κάθε υλικού που ακολουθούν.

 Σχέδια όπου παρουσιάζονται:
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 Συνολικό  Σύστημα  τηλεμετρίας  (Λογικό  διάγραμμα  σύνδεσης  τοπικών  σταθμών

ελέγχου ) 

 Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών 

 Τοπικό Δίκτυο Επικοινωνιών ΚΣΕ 

 Ενδεικτικές γραφικές οθόνες για κάθε υποσύστημα 

 Ενδεικτικές εκτυπώσεις 

 Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογία υλοποίησης της προμήθειας/ εγκατάστασης. 

 Αναλυτική  περιγραφή  της  αυτοματοποιημένης  λειτουργίας  των  τοπικών  σταθμών  (και
μόνο για τα τμήματα που είναι επιπλέον των προδιαγραφών της Υπηρεσίας). 

 Διαδικασία δημιουργίας και  τροποποίησης  των οθονών της Βάσης Δεδομένων και  του
προγράμματος των Λογικών Επεξεργαστών. 

 Αριθμός προσφερόμενων ψηφιακών/αναλογικών εισόδων/εξόδων σε κάθε τοπικό σταθμό
και περιγραφή των δυνατοτήτων επέκτασής τους. Οι κεντρικές μονάδες και διαστάσεις
των πινάκων και τα λοιπά στοιχεία των σταθμών θα έχουν δυνατότητα να εξυπηρετηθούν
και μελλοντικές εισόδους/ εξόδους με τέτοιο τρόπο που να μην απαιτείται παρά μόνο η
τοποθέτηση των αντίστοιχων καρτών εισόδου εξόδου. 

 Επεκτασιμότητα του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

 Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών και δυνατοτήτων των προσφερόμενων λογισμικών

 Υπολογισμός της διαθεσιμότητας του προσφερόμενου συστήματος και των διαδικασιών
που προβλέπει ο συμμετέχοντας για να την διασφαλίσει. 

 Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα υλοποίησης προμήθειας που περιλαμβάνει αναλυτικά
τις διάφορες φάσεις υλοποίησης της. 

 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, βιογραφικά σημειώματα και αποδεικτικά εμπειρίας
των  εκπαιδευτών,  αριθμός  ατόμων  που  απαιτείται  να  εκπαιδευτούν,  βιβλιογραφική
υποστήριξη σχετικά με το θέμα και  υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται  στις Τεχνικές
Προδιαγραφές. 

 Διαδικασία και κατάλογος ειδικευμένου προσωπικού του προμηθευτή που θα αναλάβει
την  εκτέλεση  της  σύμβασης  με  πλήρη  στοιχεία  (προσόντα,  αρμοδιότητες  κλπ)
συνοδευόμενα από βιογραφικά σημειώματα και αποδεικτικά εμπειρίας.

 Όροι  εγγύησης  του  προσφερόμενου  συστήματος  που  θα  αναφέρει  το  πρόγραμμα
προληπτικής συντήρησης με αναφορικά στην περιοδικότητα, τους χρόνους και το επίπεδο
παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -- ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 116



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

 Λίστα (χωρίς  τιμές)  με  όλα τα  απαραίτητα ανταλλακτικά,  αναλώσιμα και  υλικά για τη
λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού που απαιτούνται σε
ετήσια βάση.  

 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα
μέρη του συστήματος θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

 Κάθε άλλη πληροφορία από αυτές που ζητούνται  στα συμβατικά τεύχη ή που κρίνει ο
προμηθευτής ότι είναι χρήσιμη κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών. Η
επιτροπή  αξιολόγησης  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  εφόσον  κρίνει  απαραίτητο
συμπληρωματικά στοιχεία ή να απορρίψει προσφορά που κρίνεται αναξιόπιστη, ελλιπής
ή είναι παραποιημένη. 

Επισημάνσεις 

 Οι ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις και  υπεύθυνες δηλώσεις από αντιπρόσωπους
των οίκων κατασκευής Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC) και τηλεμετρικών
καταγραφικών  (Data  Loggers),  γίνονται  αποδεκτές  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  θα
συνοδεύονται από αντίστοιχη βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή άλλο ισχύον αποδεικτικό
έγγραφο από όπου θα συνάγεται σαφώς η σχέση συνεργασίας με τον αντιπρόσωπό του.
Για  τους  ημεδαπούς  νοείται  «Υπεύθυνη  δήλωση»  σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  του  Ν.
1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή «Υπεύθυνη δήλωση» του
φυσικού προσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος, ενώπιον
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού
οργανισμού. Για τους αλλοδαπούς νοείται κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, νομίμως
υπογεγραμμένο και  επικυρωμένο είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με
την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961
(που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά του, το οποίο
θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Επισημαίνεται ότι οι
εν λόγω συνεργασίες δεν απαιτούνται  όταν στον διαγωνισμό συμμετέχει ο ίδιος οίκος
κατασκευής  ή  αντιπροσώπευσης  εξοπλισμού  Προγραμματιζόμενων  Λογικών  Ελεγκτών
(PLC) και τηλεμετρικών καταγραφικών (Data Logger). 

 Οι βεβαιώσεις συνεργασίας από αντιπρόσωπους των οίκων κατασκευής του εξωτερικού ή
του  εσωτερικού,  γίνονται  αποδεκτές  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  θα  συνοδεύονται  από
αντίστοιχη  βεβαίωση του  οίκου κατασκευής  από  όπου  θα  συνάγεται  σαφώς η  σχέση
συνεργασίας  με  τον  αντιπρόσωπό  του,  αλλά  και  η  αποδοχή  της  συγκεκριμένης
προμήθειας,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω.  Η  σχέση  του  διαγωνιζόμενου  με  τους  οίκους
κατασκευής, δεσμεύουν το διαγωνιζόμενο και εξασφαλίζουν την Υπηρεσία σχετικά με την
απρόσκοπτη και ορθή υλοποίηση του συνολικού συστήματος. 

 Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations),  για  τη  δήλωση τεχνικών  ή  άλλων εννοιών,  είναι  υποχρεωτικό  για  τον
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -- ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 116



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

 Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών πρέπει να είναι σαφείς. 

 Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει λάβει
γνώση και είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης,
των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού, κ.λπ. και ότι έχει
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο του Διαγωνισμού. 

 Αντιπροσφορά  ή  τροποποίηση  της  Προσφοράς  ή  πρόταση  που  κατά  την  κρίση  της
αρμόδιας  Επιτροπής  εξομοιώνεται  με  αντιπροσφορά  είναι  απαράδεκτη  και  δεν
λαμβάνεται υπόψη. Σημειώνεται ότι ισχύει η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων
αναδόχων  εκ  μέρους  της  Υπηρεσίας  και  ότι  όριο  σε  αυτές  αποτελεί  η  μη  ουσιώδης
τροποποίηση των προσφορών 

 Όλα τα ανωτέρω στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. 

 Τα ανωτέρω στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά  και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  Υπηρεσία  εντός  της  ανωτέρω
αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά και εγκρίσεις
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς όπως πιστοποιητικά CE, ISO κλπ.

 Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και εγχειρίδια (manuals),
θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, στην
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία
των τεχνικών  φυλλαδίων (Prospectus)  και  εγχειριδίων (manuals)  του  κατασκευαστικού
οίκου.  Τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  εγχειρίδια  δεν  απαιτείται  να  προσκομισθούν  και  σε
έντυπη  μορφή  εντός  της  προθεσμίας  των  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την
ημερομηνία  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  τους.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να
απαιτήσει  από  τον  προσφέροντα  να  προσκομίσει  το  σύνολο  ή  μέρος  των  τεχνικών
φυλλαδίων ή/ και εγχειριδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ο συμμετέχοντας.

 Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  ως  άνω  δικαιολογητικών  συνιστά  λόγο
αποκλεισμού  του  υποψήφιου  Αναδόχου  από  τον  Διαγωνισμό.  Ως  μη  προσήκουσα
εκλαμβάνεται  οιαδήποτε  υποβολή  εγγράφων,  η  οποία  κρίνεται  από  την  αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης  ότι  δεν  συμφωνεί  απολύτως με  όλες  τους  ανωτέρω όρους  και
προϋποθέσεις, οι οποίες θεωρούνται όλες ουσιώδεις.
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για  το  σύνολο  του  εξοπλισμού  που  περιλαμβάνεται  στην  εν  λόγω  πράξη  ακολουθούν
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα σημεία των προδιαγραφών που ακολουθούν είναι
απαραίτητα,  σε  οποιοδήποτε  σημείο δεν  συμφωνούν  οι  προμηθευτές  ή δεν  αναφέρονται  με
σαφήνεια κατά την κρίση της υπηρεσίας μας θα αξιολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητα των
προδιαγραφών που δεν εκπληρώνουν.

Είναι απόλυτα αναγκαίο τα συστήματα αυτοματισμού να μπορούν να προσαρμοστούν στις
απαιτήσεις της συγκεκριμένης προμήθειας. Τα συστήματα αυτά πρέπει να διαθέτουν εύχρηστα
και  φιλικά  εργαλεία  ανάπτυξης  και  παραμετροποίησης.  Η  σχεδίασή  τους  πρέπει  να  γίνει  με
γνώμονα την εξοικονόμηση χώρου, η δικτύωσή τους να είναι ευέλικτη, να συνδέονται εύκολα με
συστήματα ελέγχου και να διαθέτουν  CPU με γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης και εσωτερική
μνήμη. Τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για υπηρεσίες συντήρησης, ανάπτυξης
και θέσης σε λειτουργία.

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

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

Τεχνικοί Κανονισμοί

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας βρίσκουν εφαρμογή οι ακόλουθοι κανονισμοί:

 Οι γενικοί τεχνικοί κανονισμοί, οδηγίες και κανόνες κατά DIN, VDE, VDI, DVGW και οδηγίες
TUV για εγκαταστάσεις σε νερά και λύματα, DIN 18306, DIN 18379, DIN18380, DIN 18381,
DIN 18382, DIN 18421.

 Ο γενικός κανονισμός διαχείρισης της αρχής υδάτινων πόρων

 Οι κανονισμοί και οδηγίες της ΔΕΗ ως παρόχου ηλεκτρικής τροφοδοσίας σχετικά με τις
εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

 Οι τεχνικοί κανονισμοί της ανεξάρτητης αρχής τηλεπικοινωνιών

 Κανονισμοί πυρασφάλειας

 Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές 

Ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  να  επιβεβαιώσει  τις  περιγραφόμενες  υπηρεσίες  και  να
επισημάνει  γραπτώς  τις  όποιες  αλλαγές  απαιτούνται  ώστε  να  επιτευχθούν  οι  αναγκαίες
λειτουργίες του συστήματος, καθώς και να δηλώσει τα αντίστοιχα κόστη κατά την προσφορά του.
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Όλες  οι  εργασίες  πρέπει  να  εκτελεστούν  κατάλληλα  σε  συμφωνία  με  τα  κείμενα  των
προδιαγραφών και τους κανονισμούς του εμπορίου και της τεχνολογίας καθώς και τις τέχνες και
επιστήμες. Στις προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι συνυπολογισμένα όλα τα κόστη υπηρεσιών,
προμήθειας  και  λοιπών  εργασιών  που  είναι  μέρος  της  προμήθειας  και  εγκατάστασης  του
εξοπλισμού,  εξαιρουμένων  λειτουργικών  δαπανών  που  δε  σχετίζονται  με  την  εγκατάσταση.
Επίσης, πρέπει να είναι συνυπολογισμένα τα κόστη για όλα τα επί μέρους υλικά, τα οποία είναι
αναγκαία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την παράδοσή του ως έτοιμου για λειτουργία.

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

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

Τα ακόλουθα πρότυπα,  οδηγίες  και  κανονισμοί,  σύμφωνα με την  τρέχουσα έκδοσή τους,
πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή:

 VDE 0100 για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές τάσεις ως
1000V

 VDE 0101 για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές τάσεις
άνω των 1000V

 VDE 0105για τη λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης

 VDE 0108 για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης σε μέρη
συνάθροισης ατόμων, αποθήκες και χώρους εργασίας

 VDE 0125 περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά την κατασκευή κτιρίων

 VDE 0165 για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε χώρους παραγωγής και
επικίνδυνες περιοχές

 VDE 0228  για  τις  μετρήσεις  όταν  συστήματα  τηλεδιαχείρισης  επηρεάζονται  από
τριφασικά συστήματα

 VDE 0510 για τους συσσωρευτές και τα συστήματά τους

 VDE 0800 για εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών
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 DIN 18382 για τα ηλεκτρικά καλώδια και γραμμές σε κτίρια

 VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190

 DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, για την προστασία από κεραυνούς

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή  της  προτεινόμενης  προμήθειας/  εγκατάστασης  ο
εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί, τα λογισμικά και οι εργασίες για τις οποίες παρατίθενται στο
παρόν τεύχος αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές είναι τα ακόλουθα:

 Πίνακες Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία,

 Πλήρη  διάταξη  προγραμματιζόμενου  λογικού  ελεγκτή  (PLC)  με  κάρτες  εισόδων/
εξόδων/ επικοινωνιών,

 Μονάδα τροφοδοσίας (Power Supply)

 Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος (DC-UPS)

 Μετρητής ενέργειας - πολυόργανο 

 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ – ΚΣΕ,

 Ρυθμιστής στροφών,

 Μετρητές παροχής τροφοδοσίας ρεύματος διαφόρων διατομών,

 Μετρητές παροχής τροφοδοσίας μπαταρίας διαφόρων διατομών,

 Πιεζοηλεκτρικά Σταθμήμετρά Δεξαμενών,

 Αισθητήρια μέτρησης πίεσης,

 Διακόπτες ροής, 

 ΦΒ Διατάξεις παραγωγής ενέργειας, 

 Διατάξεις παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης χλωρίωσης,

 Τηλεμετρικές διατάξεις παρακολούθησης πίεσης/ πιέσεων ή/ και παροχών εσωτερικού
δικτύου,

 Πιεζοθραυστικές δικλείδες (PRV) διαφόρων διατομών,

 Ηλεκτρικούς ελεγκτές διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικών δικλείδων P.R.V.,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -- ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 116



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

 Διατάξεις  παρακολούθησης  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  και  πίεσης  εσωτερικού
δικτύου,

 Yδραυλικό  εξοπλισμό  σύνδεσης  κύριου  αγωγού  ή/  και  By-pass αγωγού  διαφόρων
διατομών,

 Υδραυλικός εξοπλισμός, 

 Εργασίες εγκατάστασης - προγραμματισμού εξοπλισμού – υδραυλικές εργασίες,

 Φρεάτια εγκατάστασης εξοπλισμού διαφόρων διατομών και μεγεθών, 

 Ακουστικό γαιόφωνο εντοπισμού διαρροών,

 Ψηφιακός συσχετιστής εντοπισμού διαρροών,

 Διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών,

 Φορητή Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης ποιότητας νερού,

 Τηλεμετρικές  διατάξεις  ακουστικής  καταγραφής  διαρροών  με  επικοινωνιακό
εξοπλισμό και μπαταρία,

 Server PC με οθόνη και Rack 19'',

 Οθόνη γραφικής απεικόνισης,

 Σύστημα Αδιάλειπτης παροχής ισχύος Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου,

 Λογισμικό τηλελέγχου - τηλεχειρισμού και εποπτικού ελέγχου (SCADA), 

 Λογισμικό τηλεμετρικών καταγραφικών,  

 Λογισμικό εντοπισμού διαρροών και 

 Λογισμικό διαχείρισης ενέργειας

Ακολουθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για κάθε υλικό, εργασία και λογισμικό. 

3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Σε κάθε τοπικό σταθμό θα υπάρχει πίνακας αυτοματισμού (όπου προβλέπεται εγκατάσταση
PLC) που θα ενσωματώνoυν κατάλληλο εξοπλισμό για να εκτελεστούν οι απαραίτητες λειτουργίες
αυτοματισμού,  η διεκπεραίωση των επικοινωνιών και  η συγκέντρωση των μετρήσεων από τα
εγκατεστημένα  όργανα  μέτρησης.  Ο  πίνακας  αυτός  θα  πληροί  τις  προδιαγραφές  που
αναφέρθηκαν στην προδιαγραφή των πινάκων ισχύος, ενώ θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο
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τρόπο,  ώστε  να  επιτρέπει  την  ανακύκλωση  του  εσωτερικού  αέρα  για  να  εξυπηρετούνται  οι
ανάγκες του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού σε ψύξη ή θέρμανση. Για
το λόγο αυτό θα φέρει περσίδες εισόδου/ εξόδου του αέρα με προσαρμοσμένα φίλτρα για τη
συγκράτηση της σκόνης. 

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

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά την κατασκευή του κάθε πίνακα για εφεδρεία χώρου και
ενσωμάτωση καρτών  PLC,  για  την  εξυπηρέτηση  μελλοντικών  αναγκών,  που  υπολογίζεται  στο
επιπλέον 20% των σημάτων που θα διασυνδεθούν με την τρέχουσα προμήθεια. Εννοείται ότι δεν
χρειάζεται  ο  διαγωνιζόμενος  να  προσφέρει  τις  επιπλέον  κάρτες  του  PLC,  αλλά  πρέπει  να
υπολογίσει,  να προσφέρει  και  να  ενσωματώσει  στον  πίνακα τις  απαραίτητες  κλέμες,  ώστε  η
δουλειά εξυπηρέτησης νέων αναγκών μελλοντικά να μειωθεί στο ελάχιστο και να προκληθούν οι
μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στον πίνακα.

Ο πίνακας αυτοματισμού θα ενσωματώνει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 Προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή PLC, ο οποίος θα τοποθετείται στην πρώτη ράγα
στην πάνω πλευρά του ερμαρίου.

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

 Επικοινωνιακό εξοπλισμό

 Ρυθμιστές στροφών (στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια)

 Τον ηλεκτρονικό μετατροπέα των ρεύματος

 Μετρητές ενέργειας - πολυόργανα

 Επιλογικός διακόπτης  επί της πόρτας του πίνακα.

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

 Ρευματοδότης σούκο για τη διευκόλυνση ηλεκτρικών εργασιών μικρής κλίμακας.

 Αντικεραυνικά για την προστασία έναντι υπερτάσεων, όπως ακολούθως:

 Τροφοδοσία: πρωτεύουσα προστασία
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 Γραμμές 4-20 mA: για προστασία των γραμμών δεδομένων

Όλα τα εξαρτήματα που περιέχονται στον πίνακα πρέπει να φέρουν στοιχεία αναγνώρισης
και όλα τα κυκλώματα να είναι κατάλληλα και μόνιμα σημειωμένα και αριθμημένα ανάλογα με
το μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα.

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

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

Σε όλους τους πίνακες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο απαιτούμενος χώρος για την είσοδο,
τη διάταξη και  την  ασφάλιση των καλωδίων δεδομένων και  ισχύος,  λαμβάνοντας υπόψη την
επιτρεπόμενη γωνία κάμψης. Τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται χρησιμοποιώντας σφικτήρες
με πλαστικό τελείωμα και για τα μονόκλωνα καλώδια οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται  να
είναι από μη φερρομαγνητικό υλικό.

Αν  υπάρχει  τερματικό  κουτί  στη  διαδρομή  του  καλωδίου  από  τον  πίνακα  μέχρι  τον
εξοπλισμό,  τότε  πρέπει  το  τερματικό  κουτί  να  είναι  σχεδιασμένο  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να
αντιστοιχίζεται η αρίθμηση στον πίνακα. Για υπάρχοντα συστήματα, πρέπει να δημιουργούνται
ξεχωριστά τερματικά διαγράμματα, στα οποία θα φαίνεται η αντιστοίχιση αρχής και τέλους.

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

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Για την αντικεραυνική προστασία γραμμών τροφοδοσίας 230V οι συσκευές πρέπει να έχουν
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 20kA
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 Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 40kA

 Risetime < 30ns

 Βαθμό προστασίας ΙΡ20

 Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC 

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

 Ονομαστική Τάση 24 V DC

 Μέγιστη συνεχόμενη τάση λειτουργίας 31,4 V DC

 Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 10kA

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

 Βαθμό προστασίας ΙΡ20

 Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (  PLC  ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  ακολουθούν  βασίζονται  στις  προδιαγραφές
εξοπλισμού διεθνών κατασκευαστών αντίστοιχου εξοπλισμού. Είναι προφανές ότι μη ουσιώδεις
διαφοροποιήσεις  είναι  αποδεκτές  για  τον  μη  αποκλεισμό  από  την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  εξοπλισμού
ισοδύναμων τεχνικών προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις λειτουργικές απαιτήσεις των υπό
προμήθεια ειδών.

Ο  ελεγκτής  είναι  μια  ελεύθερα  προγραμματιζόμενη  μονάδα  αυτοματισμού
(Προγραμματιζόμενος  Λογικός  Ελεγκτής,  Programmable  Logic  Controller  -  PLC),  αποτελούμενη
από ανεξάρτητες εναλλάξιμες μονάδες (βαθμωτό σύστημα - modular system). Πιο συγκεκριμένα,
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για  την  επικοινωνία  –  διασύνδεση  με  το  τοπικό  και  απομακρυσμένο  περιβάλλον  (συλλογή
πληροφοριών και αποστολή εντολών), το PLC πρέπει να διαθέτει:

 Ψηφιακές εισόδους (DI). Για τη συλλογή πληροφοριών τύπου ON / OFF (διακόπτες,
επαφές relay κ.λπ.).

 Ψηφιακές εξόδους (DO) τύπου transistor. Για την αποστολή εντολών σε κατάλληλο
εξοπλισμό (αντλίες, βάνες κ.λπ.).

 Αναλογικές εισόδους (AI) τύπου ρεύματος ή τάσης. Για τη συλλογή μετρήσεων από
αισθητήρια όργανα που παρέχουν αναλογικό σήμα (σταθμήμετρα, πιεσόμετρα κ.λπ.).

 Αναλογικές εξόδους (ΑΟ) τύπου ρεύματος ή τάσης.  Για την αποστολή κατάλληλων
εντολών για την ρύθμιση λειτουργιών (Inverter, βάνες κ.λπ.).

Όλα τα PLC πρέπει να είναι όμοια και εναλλάξιμα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την
επεκτασιμότητα και τον μέγιστο αριθμό καρτών επέκτασης. 

Ο προσφερόμενος αριθμός των εισόδων – εξόδων πρέπει να μπορεί να αυξηθεί ώστε να
καλύπτει μελλοντικές απαιτήσεις, μόνο με την προσθήκη επιπλέον καρτών που θα επικοινωνούν
με τις γειτονικές μονάδες. Η επέκταση του συστήματος PLC θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο
χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο. O χειριστής θα
πρέπει  να  μπορεί  να  διαβάζει  από  το  Κέντρο  Ελέγχου  όλα  τα  σήματα  αυτοματισμού  των
εγκαταστάσεων και να δίνει εντολές σε αυτές ακόμα και στην περίπτωση που προκύψει βλάβη
της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας του τοπικού συστήματος αυτοματισμού.

3.3.1. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

Η  Κεντρική  Μονάδα  Επεξεργασίας  είναι  ιδιαίτερα  κρίσιμο  τμήμα  του  εξοπλισμού  ενός
ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού και ως τέτοιο πρέπει να διαθέτει τα εξής:

 Ο  κατασκευαστής  του  θα  έχει  σύστημα  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001:2015
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό.

 CE Declaration of Conformity. Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να συμμορφώνεται με
τις παρακάτω οδηγίες και νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

o EC Directive 2014/30/EC “Electromagnetic Compatibility”

o EC Directive 2014/35/EC “Electrical Equipment Designed for Use Within Certain

Voltage Limits”

o EC Directive 2011/65/EU “Restriction of Hazardous Substances (RoHS)”

 Συμμόρφωση με τα πρότυπα Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

o EN 61000-4-2: Electrostatic discharge immunity
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o EN 61000-4-3: Radiated radio-frequency, electromagnetic field immunity

o EN 61000-4-4: Electrical fast transients/burst immunity

o EN 61000-4-5: Surge immunity

o EN  61000-4-6:  Immunity  to  conducted  disturbances,  induced  by  radio-

frequency fields

Η CPU θα πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 Απομακρυσμένου,  διαμέσου  του  ενσύρματου  ή  ασύρματου  δικτύου,  καθώς  και
τοπικού,  μέσω δικτυακής θύρας, προγραμματισμού και διαγνωστικών με τη χρήση
Η/Υ.

 Λειτουργία  σε  περιβάλλον  με  θερμοκρασία  από  -20°C..+60°C  και  αποθήκευση  σε
περιβάλλον με θερμοκρασία από -30°C..+80°C

 Διατήρηση της μνήμης σε διακοπή τάσης χωρίς τη χρήση μπαταρίας

 Προστασία IP41

3.3.2. Τροφοδοσία

Η τροφοδοσία του PLC θα είναι 24 V DC.

3.3.3. Δυνατότητες Επικοινωνίας

Η CPU θα είναι εξοπλισμένη με τουλάχιστον δύο (2) ενσωματωμένες θύρες Ethernet, τύπου
RJ45, μέσω των οποίων θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης και ταυτόχρονης επικοινωνίας
με:

 το λογισμικό προγραμματισμού του PLC,

 συσκευές απεικόνισης και χειρισμού,

 άλλα PLC,

 υπερκείμενο λογισμικό συλλογής δεδομένων και τηλε-ελέγχου,

 συσκευές τρίτων κατασκευαστών.

Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τις παρακάτω επικοινωνιακές δυνατότητες
οι οποίες θα λειτουργούν ταυτόχρονα:

 Σειριακή επικοινωνία (RS232, RS485)

 Ethernet επικοινωνία
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 Υποστηριζόμενα  πρωτόκολλα  Modbus  TCP,  Modbus  RTU,  free  ASCII,  RFC1006  και
CANopen

Όλα  τα  παραπάνω  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  οφείλουν  να  υποστηρίζονται  από  τον
προσφερόμενο  εξοπλισμό  είτε  ενσωματωμένα  στην  κεντρική  μονάδα  επεξεργασίας  είτε  ως
μονάδες επέκτασης.

Προσφορές  οι  οποίες  δεν  παρέχουν  ταυτόχρονα  όλες  τις  παραπάνω  επικοινωνιακές
δυνατότητες δεν θα ληφθούν υπόψη.

3.3.4. Μνήμη

Η CPU πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο:

 800 kB εσωτερικής μνήμης RAM για το πρόγραμμα του χρήστη

 εκ των οποίων 400 kB θα διατηρούν την κατάστασή τους σε περίπτωση απώλειας
τάσης

 εξωτερική μνήμη επέκτασης τύπου flash και  χωρητικότητας  8 GB για αποθήκευση
δεδομένων και καταγραφών

3.3.5. Προγραμματισμός

Ο προγραμματισμός της CPU θα πρέπει να μπορεί να γίνει με όλες τις παρακάτω γλώσσες
προγραμματισμού:

 Με διάγραμμα επαφών Ladder Diagram (LD)

 Με μπλοκ διάγραμμα Function Block Diagram (FBD)

 Με γλώσσα τύπου Structured Text (ST)

 Με γλώσσα τύπου Instruction List (IL)

 Με γλώσσα τύπου Sequential Function Chart (SFC)

Προσφορές οι οποίες δεν θα παρέχουν και τις πέντε παραπάνω γλώσσες προγραμματισμού
ταυτόχρονα θα αππορρίπτονται.

3.3.6. Διαγνωστικά

Η CPU θα πρέπει να διαθέτει διαγνωστική μνήμη όπου θα αποθηκεύονται κυκλικά οι αιτίες
των πλέον πρόσφατων σφαλμάτων. Το περιεχόμενό της θα πρέπει να διατηρείται ακόμα και μετά
από  διακοπή  τάσης.  Στη  μνήμη  αυτή  καταγράφονται  με  ώρα  και  ημερομηνία  γεγονότα  που
συνδέονται με:

 Σφάλματα της CPU
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 Σφάλματα περιφερειακών μονάδων

 Αλλαγές της κατάστασης λειτουργίας της CPU

 Προγραμματιστικά σφάλματα στο πρόγραμμα του χρήστη

Η διαγνωστική μνήμη μπορεί να διαβασθεί από Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό είτε τοπικά είτε
απομακρυσμένα μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου επικοινωνίας.

3.3.7. Οθόνη Τοπικών Ενδείξεων (HMI)

Σε όλους τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει Τοπική Οθόνη Απεικόνισης
και Χειρισμών (HMI) από την οποία ο χειριστής/συντηρητής θα έχει πλήρη εποπτεία του Σταθμού
και θα μπορεί ταυτόχρονα να εκτελέσει και χειρισμούς. Η Οθόνη θα πρέπει να επικοινωνεί με το
PLC και να απεικονίζει όλα τα σήματα που λαμβάνει.

Τα χαρακτηριστικά που θα φέρει η Οθόνη πρέπει να είναι τουλάχιστον τα εξής:

 Τροφοδοσία 24 V DC

 Διαγώνιος τουλάχιστον 4.3”

 Τύπος TFT αφής

 Βάθος χρώματος 16bit

 Ανάλυση 480x272 Pixels

 Χρόνος εκκίνησης μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα

 Διαθέσιμη μνήμη για δεδομένα απεικόνισης 40MB (flash)

 Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο VNC Server

 Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C..50°C

 Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C..60°C

 IP65 προστασία στην πρόσοψη της οθόνης

 IP41 προστασία στην οπίσθια πλευρά της οθόνης

Οι προσφορές που συνδυάζουν CPU μαζί με οθόνη, εφόσον καλύπτουν τα χαρακτηριστικά
τόσο της οθόνης όσο και της CPU, είναι αποδεκτές.

3.3.8. Κάρτες Εισόδων και Εξόδων του PLC

Οι  κάρτες  συλλογής  σημάτων  των  PLC  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  πληθώρα  διαθέσιμων
διατάξεων για τη μέτρηση τόσο ψηφιακών όσο και αναλογικών σημάτων.
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Οι  κάρτες  του  συστήματος  θα  πρέπει  να  μπορούν  να  αλλαχθούν  χωρίς  να  απαιτείται  η
διακοπή της τροφοδοσίας των καρτών ή της λειτουργίας της CPU. Η αλλαγή των καρτών δεν θα
απαιτεί ειδικά εργαλεία.

Το  σύστημα  συνολικά  θα  πρέπει  να  μπορεί  να  επεκταθεί  κατά  40  κάρτες  τουλάχιστον,
προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψει μελλοντικές ανάγκες.

Οι κάρτες εισόδων και εξόδων θα συμμορφώνονται με τα εξής πρότυπα:

 DIN EN 61000-6-2 “EMC Immunity”

 DIN EN 61000-6-4 “EMC Immunity”

 DIN EN 60068-2-8:2008 “Vibration”

 DIN EN 60068-27:2010 “Shock”

 RoHS

 REACH

Η τροφοδοσία των καρτών θα είναι 24V DC.

Η  θερμοκρασία  λειτουργίας  των  καρτών  θα  είναι  0°C..60°C,  ενώ  η  θερμοκρασία
αποθήκευσης θα είναι -20°C..80°C.

3.3.9. Κάρτα Ψηφιακών Εισόδων 8 DI

 Οκτώ (8) ψηφιακές εισόδους

 Ηλεκτρική απομόνωση από τον δίαυλο (backplane bus isolation)

 Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης, σφάλματος καθώς και για κάθε μία είσοδο

 Χαρακτηριστική καμπύλη εισόδων τύπου 2 κατά EN 61131-2

 Σήμα “0” για εύρος -3V-9V

 Σήμα “1” για εύρος 12V-30V

 Προστασία αντίστροφης πολικότητας στις εισόδους (reverse polarity protection)

3.3.10. Κάρτα Ψηφιακών Εξόδων 8 DO

 Οκτώ (8) ψηφιακές εξόδους

 Ρεύμα ανά έξοδο τουλάχιστον 300mA
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 Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης, σφάλματος καθώς και για την κατάσταση
λειτουργίας κάθε μίας εξόδου

 Ηλεκτρονική προστασία βραχυκύκλωσης κάθε μίας εξόδου ξεχωριστά

3.3.11. Κάρτα Αναλογικών Εισόδων 4 AI

 Τέσσερις (4) αναλογικές εισόδους

 Εύρος μέτρησης 0/4..20mA, ±20mA

 Ανάλυση 14 bit

 Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης και σφάλματος

 Ηλεκτρική  απομόνωση  από  τον  δίαυλο  (backplane  bus  isolation)  και  μεταξύ  των
καναλιών (channel isolation)

 Ρυθμιζόμενη  συχνότητα  καταστολής  ηλεκτρομαγνητικών  μεταβολών  (interference
frequency rate) -/10Hz/50Hz/60Hz/400Hz

 Παροχή διαγνωστικών για

o υπέρβαση ανώτατου και κατώτατου ορίου μέτρησης (overflow/underflow)

o ανοιχτοκύκλωμα (wire-break)

o λανθασμένη εκχώρηση παραμέτρων

 Δυνατότητα ρύθμισης αναλογικών ορίων για την εμφάνιση ειδοποίησης (alarm) ανά
κανάλι

 Όρια σφάλματος:

o Σε ολόκληρο το εύρος θερμοκρασίας: ±0.2% σε σχέση με το ονομαστικό εύρος

o Στους 25°C: ±0.1% σε σχέση με το ονομαστικό εύρος

o Σφάλμα θερμοκρασίας: ±0.005%/Κ σε σχέση με το ονομαστικό εύρος

o Σφάλμα γραμμικότητας: ±0.05%/Κ σε σχέση με το ονομαστικό εύρος

Επαναλαμβανόμενη  ακρίβεια  σε  κανονικές  συνθήκες  (25°C):  ±0.05%/Κ  σε  σχέση  με  το
ονομαστικό εύρος.

3.3.12. Κάρτα Αναλογικών Εξόδων 4 AO

 Τέσσερις(4) αναλογικές εξόδους 
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 Εύρος ρεύματος εξόδου 0/4..20mA 

 Ανάλυση 12bit (1 bit για το πρόσημο) 

 Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης και σφάλματος 

 Ηλεκτρική απομόνωση από τον δίαυλο (backplane bus isolation) 

 Υποστήριξη λειτουργίας αντικατάστασης τιμής (Substitute value functionality) 

 Ρυθμός ανανέωσης 0..2mS 

 Παροχή διαγνωστικών για 

o υπέρβαση ανώτατου και κατώτατου ορίου μέτρησης (overflow/underflow) 

o ανοιχτοκύκλωμα (wire-break) 

o λανθασμένη εκχώρηση παραμέτρων 

 Δυνατότητα ρύθμισης αναλογικών ορίων ανά κανάλι 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.4. ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ( POWER SUPPLY )

Το  τροφοδοτικό  του  κάθε  πίνακα  αυτοματισμού  θα  πρέπει  να  έχει  τα  εξής  γενικά
χαρακτηριστικά:

 Ονομαστική τάση εισόδου : 120/230 VAC

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

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

 Επιτρεπόμενη τάση εξόδου : 24VDC +-5%
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 Ρεύμα εξόδου στα 24VDC:  5Α

 Ρεύμα εισόδου στα 230V: 1,3A 

 Συχνότητα γραμμής : 50Ηz

 Επιτρεπτή περιοχή συχνότητας : 47..63Ηz

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

 Υπερπήδηση διακοπών δικτύου τροφοδοσίας min 20 ms

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.5. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (DC-UPS)

Κάθε  πίνακας  αυτοματισμού  θα  διαθέτει  μονάδα  αδιάλειπτης  παροχής  ισχύος,  ώστε  ο
προγραμματιζόμενος  λογικός  ελεγκτής  να  συνεχίζει  να  λειτουργεί  ακόμη και  μετά από  βίαιη
διακοπή  της  τροφοδοσίας  λόγω  χειρισμού  ή  βλάβης.  Η  μονάδα  αυτή  θα  είναι  compact,  θα
τοποθετείται σε ράγα πλησίον του PLC και θα στηρίζει την συνεχή τάση τροφοδοσίας του PLC στα
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 να διαθέτει τα ακόλουθα:

 Εύρος τάσης εισόδου: 22-29 V DC

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

 Τάση εξόδου: 24 V DC
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

 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

 Προστασία βραχυκυκλώματος με ενσωματωμένη ασφάλεια 16Α

 Αυτόματη αποσύνδεση αν η τάση πέσει κάτω των 19V

 Επιτήρηση τάσης συσσωρευτών και ένδειξη για αλλαγή αυτών

 Θερμοκρασία λειτουργίας 0-+60 0C με φυσικό αερισμό

 Βαθμός προστασίας ΙΡ20 (κατά ΕΝ60529)

 Πιστοποίηση EMC κατά ΕΝ55022, ΕΝ 61000-6-2

 Πιστοποίηση κατά CE και UL(CSA)

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

Οι συσσωρευτές της μονάδας UPS 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 (1h).

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής

3.6. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ 
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Οι  μετρητές  ηλεκτρικής  ενέργειας θα καθιστούν  δυνατή την αποτελεσματική και  ακριβή
μέτρηση  ηλεκτρικών  μεγεθών  (τάσης,  ρεύματος,  συχνότητας,  ενεργού  και  άεργου  ισχύος,
συντελεστή  ισχύος,  ενέργειας  κ.λπ.)  σε  μονοφασικά  ή  τριφασικά  δίκτυα  εναλλασσόμενου
ρεύματος  (AC)  με  γνώμονα  τη  βελτιστοποίηση  χρήσης  των  φορτίων,  την  προστασία  του
περιβάλλοντος και τον περιορισμό των οικονομικών δαπανών.

Ο Μετρητής Ενέργειας που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να διαθέτει οθόνη και να είναι ικανός
να προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης και ελέγχου της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τα
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Εύρος μέτρησης φασικών τάσεων: 10-300VAC 

 Εύρος μέτρησης πολικών τάσεων: 17-520VAC

 Εύρος μέτρησης συχνοτήτων: 40-70Hz

 Μέτρηση της ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης και ρεύματος

 Μέτρηση αρμονικών έως 50ης τάξης

 Δύο (2) ενσωματωμένες στον αναλυτή ψηφιακές έξοδοι και μια (1) ενσωματωμένη
στον αναλυτή ψηφιακή είσοδος 

 Έγχρωμη  οθόνη  γραφικών  ανάλυσης  τουλάχιστον  240x240  εικονοστοιχείων.  Στην
οθόνη θα μπορούν να απεικονιστούν τα μετρούμενα μεγέθη και γραφήματα αυτών
καθώς και οι ρυθμίσεις του αναλυτή

 Κλείδωμα της συσκευής με κωδικό ασφαλείας

 Πλήκτρα χειρισμού και φιλικό προς τον χρήστη μενού 

 Ενσωματωμένη στον αναλυτή θύρα Ethernet 

 Υποστήριξη Modbus TCP

 Υποστήριξη Webserver

 Υποστήριξη DHCP

 Απευθείας σύνδεση στο SCADA του έργου χωρίς την χρήση επιπρόσθετου λογισμικού
ή την διαμεσολάβηση PLC

 Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging)

 Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 500MB
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 Ρολόι πραγματικού χρόνου με εφεδρική μπαταρία

 Χρονοσήμανση των μετρήσεων

 Δυνατότητα συγχρονισμού του ρολογιού μέσω πρωτοκόλλου NTP 

 Ενσωματωμένη στον αναλυτή USB υποδοχή για την παραμετροποίηση του αναλυτή
και την εξαγωγή των αρχείων μετρήσεων

 Γαλβανική απομόνωση των εσωτερικών κυκλωμάτων του αναλυτή, των εισόδων και
των εξόδων του

 Δυνατότητα  ελέγχου  συμμόρφωσης  με  το  πρότυπο  ΕΝ  50160  και  συνοπτική
απεικόνιση  στην  οθόνη  του  αναλυτή  των  αποτελεσμάτων  συμμόρφωσης  ή  μη
συμμόρφωσης

 Δυνατότητα  παρακολούθησης  και  καταγραφής  των  ενδιάμεσων  αρμονικών,  του
flicker (Pst και Plt), των βυθίσεων, των υπερυψώσεων και των διακοπών της τάσης

 Δυνατότητα  αναλυτικής  καταγραφής  των  κυματομορφών  τάσης  και  ρεύματος
(Λειτουργία Παλμογραφήματος)

 Υποστήριξη επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε περίπτωση που απαιτείται η
χρήση επιπρόσθετου λογισμικού για την επίτευξη αυτής της επικοινωνίας ο Ανάδοχος
οφείλει να το παραδώσει στην Υπηρεσία χωρίς επιπρόσθετη χρέωση

 Υποστήριξη συνεργασίας με PLC

 Ενσωματωμένο ελεγκτή για την αυτόνομη εκτέλεση απλών λογικών και μαθηματικών
πράξεων

 Σήμανση CE

 Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας:

o EN 61000 – 4 - 2 (4kV / 8kV)

o EN 61000 – 4 – 3 (10 V/m up to 1 GHz)

o EN 61000 – 4 – 4 (2 kV)

o EN 61000 – 4 – 5 (2 kV)

o EN 61000 – 4 – 6 (3 V)

o EN 61000 – 4 – 11 (5 periods)

o EN 55011, class A
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o EN 55022, class A (not for home use)

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια / τεχνικά εγχειρίδια

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΕ - ΚΣΕ

Για  την  επικοινωνία  των  σταθμών  ΤΣΕ  με  τον  ΚΣΕ  θα  ακολουθηθεί  ο  εξής  τρόπος
επικοινωνίας:

 Για τους ΤΣΕ που φέρουν PLC η επικοινωνία με τον ΚΣΕ θα γίνεται μέσω δικτύου VPN

 Για τους  ΤΣΕ που φέρουν Data Logger  η επικοινωνία με  τον  ΚΣΕ θα γίνεται  μέσω
GSM/GPRS/3G  modem  και  κεραιών  τα  οποία  θα  φέρουν  ενσωματωμένα  τα
καταγραφικά. 

3.7.1. Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 

Ο απαιτούμενος δικτυακός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός των ΤΣΕ θα πρέπει να πληροί
κατ ελάχιστο τα εξής:

 δρομολογητής θα έχει δυνατότητα τουλάχιστον 4 ανεξάρτητων συνδέσεων δικτύου
(LAN 10/100/1000 Ethernet ports) με δυνατότητα ανεξάρτητης διευθυνσιοδότησης σε
κάθε μία από τις υπάρχουσες θύρες.

 Ο δρομολογητής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία θύρα USB η οποία να είναι τύπου
Α και full size.

 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κρυπτογραφημένης σύνδεσης ιδιωτικού εικονικού
δικτύου με επιλογή πρωτοκόλλου τουλάχιστον L2TP και PPtP Layer 2 over TCP ή UDP.

 Μνήμη τουλάχιστον 256MB Ram

 Ο  δρομολογητής  ή  ο  συνδυασμός  του  με  τηλεπικοινωνιακό  εξοπλισμό  όπως
3G/4G modems θα  πρέπει  να  μπορεί  να  συνδεθεί  με  τα  ελληνικά  δίκτυα  κινητής
τηλεφωνίας σε συχνότητες :
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o DD800 / 900/1800/2100/2600

o UMTS: 900/2100

o GSM: 850/900/1800/1900

 Πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες έως και 4G/LTE cat 4.

 Δυνατότητα χρήσης επιπλέον κεραιών (τουλάχιστον 2) για ενίσχυση του σήματος της
κινητής τηλεφωνίας σε περίπτωση κακής κάλυψης από τον πάροχο

 Το πακέτο δρομολογητή-modem πρέπει να έχει διαγνωστικές λυχνίες τουλάχιστον για
τη κατάσταση λειτουργίας και θυρών.

 Τάση λειτουργίας: 8-30 VDC

 Υποστήριξη PoE in

 Υποστήριξη PoE out

3.7.2. Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΚΣΕ 

Ο απαιτούμενος δικτυακός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του ΚΣΕ θα πρέπει να πληροί
κατ ελάχιστο τα εξής:

 δρομολογητής θα έχει δυνατότητα τουλάχιστον 12 ανεξάρτητων συνδέσεων δικτύου
(LAN 10/100/1000 Ethernet ports) με δυνατότητα ανεξάρτητης διευθυνσιοδότησης σε
κάθε μία από τις υπάρχουσες θύρες.

 Ο δρομολογητής  θα  πρέπει  να  έχει  τουλάχιστον  μία  σειριακή  θύρα  επικοινωνίας
RS232

 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κρυπτογραφημένης σύνδεσης ιδιωτικού εικονικού
δικτύου με επιλογή πρωτοκόλλου τουλάχιστον L2TP και PPtP Layer 2 over TCP ή UDP.

 Μνήμη τουλάχιστον 1GB Ram

 Ο  δρομολογητής  ή  ο  συνδυασμός  του  με  τηλεπικοινωνιακό  εξοπλισμό  όπως
3G/4G modems θα  πρέπει  να  μπορεί  να  συνδεθεί  με  τα  ελληνικά  δίκτυα  κινητής
τηλεφωνίας σε συχνότητες :

o DD800 / 900/1800/2100/2600

o UMTS: 900/2100

o GSM: 850/900/1800/1900
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 Πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες έως και 4G/LTE cat 4.

 Το πακέτο δρομολογητή-modem πρέπει να έχει διαγνωστικές λυχνίες τουλάχιστον για
τη κατάσταση λειτουργίας και θυρών.

 Δυνατότητα προσθήκης κάρτας μνήμης microSD

 Υποστήριξη PoE in

 Υποστήριξη PoE out

Η  σύνδεση  με  τους  δρομολογητές  θα  πρέπει  να  μπορεί  να  γίνει  ανεξάρτητα  από  την
τοπική IP τους  ακόμα  και  σε  περίπτωση  που  έχει  για  οποιοδήποτε  λόγο  πρόβλημα
ο webserver του δρομολογητή. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται και
με  άλλο  λογισμικό  εκτός  του  φυλλομετρητή  (browser)  και  μάλιστα  με  χρήση  μόνο
της MAC address του.

Η  επικοινωνιακή  διασύνδεση  του  ΚΣΕ  με  τους  ΤΣΕ  θα  γίνει  με  την  ανάπτυξη
δικτύου TCP/IP με τη μορφή ιδιωτικού εικονικού δικτύου (VPN), ώστε να επιτυγχάνονται υψηλά
επίπεδα ασφάλειας πρόσβασης και δεδομένων.

Το δίκτυο αυτής της μορφής αφενός εξασφαλίζει υψηλές ταχύτητες σύνδεσης των ΤΣΕ με
το SCADA του  ΚΣΕ,  αφετέρου  δίνει  τη  δυνατότητα  τηλε  –  προγραμματισμού,  κι  επομένως
διάγνωσης και αποσφαλμάτωσης, των PLC των ΤΣΕ μέσω του ΚΣΕ.

Η πρόσβαση στο VPN θα καθορίζεται με αυστηρές δρομολογήσεις IP διευθύνσεων, χρήση
αυστηρών κανόνων routing αλλά και  firewall.  Για την διασφάλιση της  σύνδεσης απαιτείται  η
χρήση τοίχους προστασίας (firewall)  και  στα δύο άκρα της σύνδεσης του εικονικού ιδιωτικού
δικτύου. Το τοίχος προστασίας θα πρέπει να έχει δυνατότητα παραμετροποίησης ανά σύνδεση,
ανά είσοδο και έξοδο και σε επίπεδο layer2 και layer3. Να έχει υποστήριξη ΝΑΤ και δυνατότητα
δημιουργίας κανόνων ανά σύνδεση.

Η δυνατότητα για routing πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το DHCP του δρομολογητή και να
μπορεί να ελέγχει στατικές αλλά και ομάδες διευθύνσεων IP.

Η διαχείριση του όγκου δεδομένων θα γίνεται με τη χρήση ελεγκτή επικοινωνίας, ο οποίος
θα διαχειρίζεται  τα  δεδομένα με  ελεύθερα  παραμετροποιήσιμους time triggers,  όπως επίσης
και on change αλλά και on demand του χρήστη.

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE
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 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) ΔΙΑΦΟΡΩΝ KW

Οι ρυθμιστές στροφών (inverters) θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο κινητήρων αντλητικών
συγκροτημάτων, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, θα
είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε οικιστικό περιβάλλον και θα είναι αερόψυκτοι.

Όλοι οι ρυθμιστές στροφών θα είναι του ιδίου κατασκευαστή (εμπορική ονομασία) και θα
ανήκουν  στην  ίδια  σειρά  προϊόντων  του  κατασκευαστή,  ώστε  να  έχουν  ενιαίο  τρόπο
προγραμματισμού,  χειρισμού  και  συνδεσμολογίας  (τουλάχιστον  για  τα  σήματα  ελέγχου).  Σε
περίπτωση  που  η  προσφερόμενη  σειρά  ρυθμιστών  στροφών  δεν  περιλαμβάνει  μια  ή
περισσότερες από τις ζητούμενες τιμές ισχύος, θα προσφέρεται η αμέσως ανώτερη τιμή ισχύος.

Οι  ρυθμιστές  στροφών  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλοι  για  τον  έλεγχο  της  ταχύτητας
τριφασικών  επαγωγικών  κινητήρων  και  ειδικά  σχεδιασμένοι  για  λειτουργία  σε  αντλητικά
συγκροτήματα. 

Η  κυματομορφή  της  εξόδου  θα  εξασφαλίζει  ότι  ο  μέγιστος  συντελεστής  απόδοσης  θα
αποδίδεται από τον κινητήρα και τον ρυθμιστή σε όλα τα φορτία και όλες τις στροφές. 

Η συχνότητα και η τάση της εξόδου θα είναι κατάλληλη για τον έλεγχο φορτίων σταθερής και
μεταβλητής  ροπής  που  δημιουργούνται  από  αντλίες  και  αεριστήρες  στο  μέγιστο  βαθμό
απόδοσης. 

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να συνεχίζει τη λειτουργία του με μείωση απόδοσης και ταχύτητας σε
περίπτωση υπερθέρμανσης ή έλλειψης φάσης αντί να σταματά.  

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να έχει περίβλημα, ΙΡ20 (για ρυθμιστές στροφών ισχύος μικρότερης ή
ίσης των 90KW) και IP21 (για ρυθμιστές στροφών ισχύος μεγαλύτερης των 90KW). Εναλλακτικά οι
Ρυθμιστές  στροφών  ισχύος  μικρότερης  ή  ίσης  των  90KW  θα  μπορούν  να  διατεθούν  με
περιβλήματα προστασίας IP55 ή IP66, με ενσωματωμένους διακόπτες ισχύος στην είσοδο,  ενώ οι
ρυθμιστές στροφών ισχύος μεγαλύτερης των 90KW, θα μπορούν να διατεθούν με περίβλημα
προστασίας IP54 με ενσωματωμένους διακόπτες και ασφάλειες ισχύος στην είσοδο.  

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να:

 είναι σε θέση να αποδίδει ροπή εκκίνησης μέχρι 135% της ονομαστικής ροπής του για
0,5 sec καθώς και 110% της ονομαστικής ροπής του για 1 min.          

 είναι ικανός να λειτουργεί συνεχώς στο ονομαστικό φορτίο με μεταβολές της τάσεως
τροφοδοσίας +/- 10% και της συχνότητας τροφοδοσίας +4/-6%. (Η τροφοδοσία ισχύος
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του ρυθμιστή στροφών θα πρέπει να είναι ελεγμένη σύμφωνα με το IEC61000-4-28,
50Hz +4/-6%).  

  έχει βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο ή ίσο από 97%.       

 είναι ικανός να λειτουργεί συνεχώς χωρίς μείωση της απόδοσής του στο ονομαστικό
φορτίο σε θερμοκρασία 45°C και σε θερμοκρασίες από 46°C έως 55 °C με μείωση της
απόδοσης του. 

 διορθώνει  αυτόματα  την  τάση  εξόδου  κατά  τη  διάρκεια  διακυμάνσεων  της
τροφοδοσίας  +/-  10%  για  να  αποτρέψει  την  απώλεια  ροπής  και  μεταβολών  των
στροφών κατά τη λειτουργία του κινητήρα.          

 διορθώνει αυτόματα τη συχνότητα και την τάση για να διατηρεί σταθερή ταχύτητα
κινητήρα  στο  +/-  0.5%  των  ονομαστικών  στροφών.  Η  ακρίβεια  θα  πρέπει  να
διατηρείται  σε  εύρος  ταχύτητας  και  φόρτισης  από  10% σε  100% χωρίς  τη  χρήση
ελέγχου κλειστού βρόχου.  

  να διαθέτει προστασία από διάβρωση των ηλεκτρονικών πλακετών του, τουλάχιστον
της κατηγορίας Class 3C3, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 721-3-3.     

 περιορίζει τα αρμονικά ρεύματα στην τροφοδοσία με αυτεπαγωγές (2 ενσωματωμένα
πηνία) στο ενδιάμεσο DC κύκλωμα του ρυθμιστή. 

Οι ρυθμιστές πρέπει να περιλαμβάνουν ενσωματωμένα πηνία στο ενδιάμεσο κύκλωμά τους
(DC chokes) και να είναι συμβατοί με τα πρότυπα EN-61000-3-2, EN61000-3-12, ώστε η συνολική
παραμόρφωση του ρεύματος στην τροφοδοσία στο μέγιστο φορτίο,  να περιορίζεται στο THiD
<45%.

Οι ρυθμιστές που δεν περιλαμβάνουν ενσωματωμένα πηνία κατά των αρμονικών, θα πρέπει
να παραδωθούν με εξωτερικά τριφασικά πηνία. Τα πηνία αυτά θα πρέπει να συνδεθούν σε κάθε
φάση της τροφοδοσίας και θα πρέπει να έχουν ελάχιστη σύνθετη αντίσταση 5%. 

Τα  πηνία  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  μέσα  σε  μεταλλική  κατασκευή  με  τον  ίδιο  βαθμό
προστασίας  με  τον  ρυθμιστή.  Σε  περίπτωση που  προσφέρονται  εξωτερικά  πηνία  καταστολής
αρμονικών, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό της πτώσης τάσης πάνω στα
πηνία  σε  πλήρες  φορτίο  και  να  ενημερώνουν  πως  τα  υπόλοιπα  λειτουργικά  στοιχεία  του
ρυθμιστή  (ρεύμα  εξόδου,  τάση  εξόδου,  ποσοστό  υπερφόρτισης  κ.α.)  επηρεάζονται  από  την
χαμηλότερη τάση εισόδου, καθώς η συγκεκριμένη μόνιμη πτώση τάσης θα γίνεται  πλέον της
αναμενόμενης πτώσης τάσης 10% λόγω της παροχής της ΔΕΗ. 

Σε περίπτωση που προσφέρονται εξωτερικά πηνία καταστολής αρμονικών, οι προμηθευτές
θα πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό της πτώσης τάσης πάνω στα πηνία σε πλήρες φορτίο και να
ενημερώνουν πως ο ρυθμιστής θα αντιδρά στην χαμηλότερη τάση.     
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Ο ρυθμιστής στροφών καθώς και τα πρόσθετα πηνία θα πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω
πρότυπα: 

 EN 61800-3 (IEC 61800-3): Low frequency immunity

 IEC  61000-2-4:  Harmonics,  Voltage  variations  and  fluctuations,  Voltage  unbalance,
Frequency variations

 IEC 60146-1-1: Commutation notches

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

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

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

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

Ο  ρυθμιστής  θα  πρέπει  επίσης,  να  ακολουθεί  την  οδηγία  IEC  6034-17   για  τον  ρυθμό
μεταβολής (dV/dt) και την αιχμή της τάσης (Vpeak) εξόδου. 

Αν δεν το πληροί,  θα πρέπει να προσφερθούν πρόσθετα εξωτερικά φίλτρα du/dt που θα
μειώνουν τις αιχμές τάσης στα όρια της οδηγίας IEC 6034-17. 

Σε  περίπτωση  που  προσφέρονται  εξωτερικά  πηνία  περιορισμού  των  αιχμών  τάσης,  οι
προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν την τιμή της αιχμής τάσης που επιτυγχάνεται με τη χρήση
τους και να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να είναι συμβατός με τα πρότυπα ατρωσίας EMC 

 EN  61000-4-2  (IEC  61000-4-2):  Electrostatic  discharges  (ESD).  Ηλεκτροστατική
εκκένωση από ανθρώπους

 EN 61000-4-3  (IEC  61000-4-3):  Incoming electromagnetic  field  radiation,  amplitude
modulation.  Επιπτώσεις από εξοπλισμό radar και πομπών ραδιοσυχνοτήτων καθώς
και από εξοπλισμό ασυρμάτων ή κινητής τηλεφωνίας.

 EN  61000-4-4  (IEC  61000-4-4)  Burst  transients.  Αιχμές  που  προκαλούνται  από
ανοιγοκλεισίματα διακοπτών, ρελέ, ή παρόμοιου εξοπλισμού.

 EN 61000-4-5  (IEC  61000-4-5)  Surge  transients.Αιχμές  που  προκαλούνται  π.χ.  από
κεραυνό που πέφτει κοντά στις εγκαταστάσεις.

 EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6): RF Common mode: Προσομοίωση της    επίδρασης από
εξοπλισμό ασύρματης μετάδοσης, συνδεδεμένων μέσω καλωδίων. 
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 VDE 0160 class 1/2 test pulse: Mains transients.  Επιπτώσεις από υψηλής ενέργειας
αιχμές  που  προέρχονται  από  έκρηξη  γενικής  ασφάλειας,  ενεργοποίηση  πυκνωτών
αντιστάθμισης αέργου ισχύος κ.λπ.

Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να είναι συμβατός με τα διεθνή πρότυπα εκπομπών EMC
για την παρακάτω κατηγορία:

 EN 55011 Class A1 και EN 61800-3 Category C2 - για 150 m θωρακισμένο καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν  προσφερθούν  ξεχωριστά  RFI  φίλτρα  (όχι  ενσωματωμένα),  θα  πρέπει  να
προσκομισθούν τεχνικές  εκθέσεις  που να δείχνουν αποτελέσματα δοκιμών με  το  συνδυασμό
εξωτερικού  φίλτρου  –  ρυθμιστή  και  να  επιβεβαιώνουν  τη  συμβατότητα  με  την  παραπάνω
κατηγορία.  Θα  πρέπει  επίσης  να  αναφέρεται  ρητά  και  το  μέγιστο  μήκος  του  καλωδίου.  Τα
εξωτερικά φίλτρα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε μεταλλικό περίβλημα, του ίδιου βαθμού
προστασίας με τον ρυθμιστή και να βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους ακροδέκτες
τροφοδοσίας του ρυθμιστή. 

Πυρήνες  φερρίτη  (Ferrite  cores)  που  τοποθετούνται  στα  καλώδια  της  τροφοδοσίας  δεν
θεωρούνται φίλτρα RFI .   

Για την διευκόλυνση της υπηρεσίας στην χωροθέτηση της εγκατάστασής τους, οι ρυθμιστές
στροφών θα πρέπει να επιτρέπουν την καλωδίωση κινητήρων σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα. 

Επίσης ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες προστασίες έτσι ώστε να
επιτρέπει τη σύνδεση ρελέ στην έξοδό του προς τον κινητήρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βλάβης
των τρανζίστορ ισχύος IGBT.

Ο ρυθμιστής  στροφών θα πρέπει  να διαθέτει  τις  παρακάτω λειτουργίες  και  δυνατότητες
προγραμματισμού:

 Να  έχει  την  δυνατότητα  προγραμματισμού  4  διαφορετικών  προγραμμάτων
λειτουργίας.          

 Να διαθέτει  την  λειτουργία «Αυτόματης  Προσαρμογής  Κινητήρα/  AMA (Automatic
Motor  Adaptation)»  που  εξασφαλίζει  την  αυτόματη  προσαρμογή  του,  στις
παραμέτρους του κινητήρα (motor inductance, resistance), χωρίς να είναι απαραίτητη
η λειτουργία του κινητήρα,  ώστε να αποδίδεται ο μέγιστος βαθμός απόδοσης του
κινητήρα.       

 Να διαθέτει  την  λειτουργία «Αυτόματης  Βελτιστοποίησης  Ενέργειας» που συνεχώς
προσαρμόζει την τάση εξόδου σε μειωμένο επίπεδο ώστε να αποδίδεται ο μέγιστος
βαθμό απόδοσης του κινητήρα σε οποιοδήποτε μερικό φορτίο.

 Να έχει  την  δυνατότητα  ημιαυτόματα  προγραμματιζόμενης  λειτουργίας  αποφυγής
συχνοτήτων συντονισμού.   
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 Να έχει  την  δυνατότητα  αυτόματης  επανεκκίνησης,  ελέγχου  και  συγχρονισμού  με
έναν κινούμενο κινητήρα (Flying start),  έτσι ώστε να διατηρεί  σταθερή πίεση στην
περίπτωση ξαφνικής βύθισης της τάσης. 

 Να διαθέτει  επίσης  τις  παρακάτω δυνατότητες  ελέγχου του κινητήρα  (ειδικά  στις
περιπτώσεις σύντομης βύθισης τάσης της παροχής) : 

 Ελεγχόμενο σταμάτημα με ράμπα καθόδου (ctrl ramp down)

 Ελεύθερο σταμάτημα (coasting)

 Χρήση της επιστρεφόμενης τάσης από τον κινητήρα (ο οποίος μετατρέπεται  σε
γεννήτρια) για την συνέχιση της κίνησής του (kinetic back up). 

 Να έχει ενσωματωμένο το πρωτόκολλο επικοινωνίας  MODBUS RTU χωρίς να είναι
αναγκαία η προσθήκη οποιασδήποτε πρόσθετου λογισμικού ή κάρτας. 

 Εφόσον  απαιτηθεί  μελλοντικά,  να  έχει  την  δυνατότητα  (με  την  χρήση  επιπλέον
κάρτας) να συνδεθεί με δίκτυο Profibus DPV1, DeviceNet, PROFINET RT, Ethernet I/P,
Modbus TCP.  

 Να διαθέτει  τέσσερεις  ενσωματωμένους  ελεγκτές  PID αυτόματα  ρυθμιζόμενους,  3
ζωνών, που θα επιτρέπουν τον έλεγχο της διεργασίας σε κλειστό βρόχο. Οι ελεγκτές
θα λειτουργούν σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της ράμπας για να επιτρέπουν την
ομαλή επιτάχυνση κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Θα περιλαμβάνει λειτουργία anti
wind-up και θα προγραμματίζεται απευθείας σε μονάδες της διεργασίας, π.χ. m3/h,
bar, Pa, κ.λπ. 

 Οι ελεγκτές PID θα έχουν τη δυνατότητα :

 λειτουργίας κανονικά ή αντίστροφα, ανάλογα με τη διεργασία

 να δέχονται ανάδραση από 2 αισθητήρια. Θα πρέπει να υπολογίζεται το Μέγιστο,
Ελάχιστο, Άθροισμα, Διαφορά και Μέση Τιμή των 2 σημάτων ανάδρασης.

 να  διαθέτουν  επιλογή  Μεγίστου  –  Ελαχίστου  2  ζωνών,  όπου  κάθε  ζώνη  έχει
ξεχωριστή επιθυμητή τιμή.

 να υπολογίζουν την τετραγωνική ρίζα του σήματος ανάδρασης έτσι ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μεταδότης πίεσης σαν αισθητήριο μέτρησης παροχής.

 να περιλαμβάνουν τη λειτουργία SLEEP MODE που μπορεί αυτόματα να σταματά
την αντλία είτε όταν η ταχύτητά της πέφτει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή
είτε  όταν  η  ροή  πέφτει  κάτω  από  μια  προκαθορισμένη  τιμή,  με  σκοπό  την
περαιτέρω προστασία της αντλίας.  
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 Να  διαθέτει  την  λειτουργία  «Εντοπισμός  και  αποφυγή  της  Ξηρής  λειτουργίας  της
αντλίας /Dry pump detection» με την οποία ο ρυθμιστής στροφών πρέπει να ελέγχει
τις  μετρήσεις  συχνότητας/  ισχύος  και  να  σταματάει  την  αντλία  σε  περίπτωση
ελάχιστης κατανάλωσης ισχύος που φανερώνει ελάχιστη ή μηδενική παροχή για την
προστασία της από υπερθέρμανση.    

 Να διαθέτει την λειτουργία «Διαδικασία Πλήρωσης αγωγών / Pipe Fill mode»  κατά
την οποία ο αγωγός γεμίζει  με τρόπο που επιτρέπει  την ελεγχόμενη πλήρωση και
αποτρέπει από σπασίματα και υδραυλικά πλήγματα.  

 Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού της αρχικής ράμπας ανόδου (initial ramp)
για την γρήγορη επιτάχυνση των αντλιών στην ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και
της τελικής ράμπας καθόδου (final ramp), για την επιπλέον προστασία των κινητήρων
από φαινόμενα υπερθέρμανσης, υδραυλικού πλήγματος και επιστροφής νερού.          

 Να έχει την δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης του τέλους της καμπύλης των
αντλιών ώστε να ανιχνεύει διαρροές και σπασίματα αγωγών και να προκαλεί έναν
συναγερμό ή να σταματάει την αντλία.         

 Να  έχει  την  δυνατότητα  ελέγχου  του  χρόνου  ανόδου  και  καθόδου  της  βαλβίδας
ελέγχου ώστε να χαμηλώνει την ταχύτητα της αντλίας όταν η βαλβίδα είναι έτοιμη να
κλείσει, για την αποφυγή υδραυλικού πλήγματος.   

 Να διαθέτει την λειτουργία «Αντιστάθμιση ροής-παροχής / Flow compensation» ώστε
στις  περιπτώσεις  τοποθέτησης  του  αισθητηρίου  πίεσης  κοντά  στην  αντλία,  ο
ρυθμιστής στροφών να μπορεί υπολογίζοντας την καμπύλη του συστήματος από τα
σήματα αναφοράς του αισθητηρίου να διαμορφώνει το σήμα της πίεσης προκειμένου
να διατηρείται η καμπύλη του συστήματος.  

 Να  διαθέτει  ενσωματωμένο  Έξυπνο  Λογικό  Ελεγκτή  «Smart  Logic  Controller»  με
μετρητές,  χρονιστές,  συγκριτές  και  λογικές  εντολές,  καθιστώντας  τον  ρυθμιστή
στροφών ένα αυτόματο ανεξάρτητο σύστημα.        

 Να  διαθέτει  την  λειτουργία  «Κυκλική  εναλλαγή  και  διαδοχή  βαθμίδων  /  Cascade
Control» όπου θα μπορεί να κάνει κυκλική εναλλαγή 2 έως 3 κινητήρων αντλιών στην
βασική  του  έκδοση  με  την  δυνατότητα  επέκτασης  ελέγχου  του  αριθμού  των
κινητήρων αντλιών σε 9 με την προσθήκη ειδικής κάρτα επιλογής. Ο ενσωματωμένος
ελεγκτής  πρέπει  να λειτουργεί  με  τέτοιο τρόπο ώστε,   το  σύνολο των αντλιών να
έχουν τις ίδιες ώρες λειτουργίας εξασφαλίζοντας έτσι την ελάχιστη καταπόνηση των
αντλιών.       

 Να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου.      

 Να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής (trending) των μεταβλητών
Ισχύς,  Ρεύματος,  Συχνότητας  εξόδου  και  Ταχύτητας  κινητήρα,  για  ένα
προκαθορισμένο διάστημα επιλογής του χειριστή και να καταγράφει πόσο συχνά τα
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στοιχεία είναι εντός των ορίων που έχει θέσει ο χειριστής, έτσι ώστε να μπορεί να
γίνει ένας γρήγορος έλεγχος για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εφαρμογής,
χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικών καταγραφικών.  

 Να διαθέτει  μετρητή  απόσβεσης  της  επένδυσης  «Payback  counter»,  έτσι  ώστε  να
μπορεί  να  μετρηθεί  η  πραγματική  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  άρα  κόστους  της
εφαρμογής.   

 Να διαθέτει την λειτουργία “deragging”,  δηλαδή να μπορεί να απελευθερώσει την
αντλία από στερεά και να αποτρέπει από φραγμένες φτερωτές. 

 Να  διαθέτει  την  λειτουργία  “Pre/Post  Lube”,  δηλαδή  να  μπορεί  να  ενεργοποιεί
κάποια  συσκευή  ή  να  δίνει  μία  ένδειξη  ότι  απαιτείται  συντήρηση  (λίπανση)  των
μηχανικών μερών της αντλίας ή του αεριστήρα για την προστασία του από βλάβη και
καταπόνηση.     

Ο ρυθμιστής στροφών πρέπει να διαθέτει αποσπώμενο χειριστήριο τεσσάρων γραμμών, ΙΡ65
με  γραφική  οθόνη  και  μενού  στην  Ελληνική  γλώσσα,  που  έχει  την  δυνατότητα  ταυτόχρονης
απεικόνισης  5  διαφορετικών  μετρήσεων  καθώς  και  γραφικών  παραστάσεων  όλων  των
λειτουργικών μεγεθών (ρεύματος, συχνότητας, ισχύος, στροφών) και το οποίο θα παρέχει επίσης
αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση του ρυθμιστή και του κινητήρα.          

Το αποσπώμενο χειριστήριο, με την γραφική οθόνη του, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα
των ακολούθων χαρακτηριστικών και ενδείξεων:

 Επιθυμητή τιμή % του σήματος ελέγχου

 Συχνότητα σε Hz

 Ένδειξη σήματος ανάδρασης

 Ρεύμα , Amp

 Ροπή %

 Ισχύς kW

 Eνέργεια kWh

 Τάση εξόδου V

 Τάση ενδιάμεσου κυκλώματος VDC

 Θερμικό κινητήρα %

 Θερμικό ρυθμιστή %

 Κατάσταση εισόδων
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 Φορά περιστροφής

 Τιμή ανάδρασης Ελεγκτή PID

 Κατάσταση ψηφιακών εισόδων

 Χρόνο λειτουργίας

 Χρόνο υπό τάση

 Μετρητή σφαλμάτων

 Ιστορικό σφαλμάτων

Το χειριστήριο θα περιλαμβάνει μνήμη στην οποία θα αποθηκεύονται οι  παράμετροι του
ρυθμιστή και θα μπορεί να φορτώνει και ξεφορτώνει παραμέτρους σε άλλους ρυθμιστές.  Θα
πρέπει επίσης να διαθέτει πλήκτρα ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ / ΕΚΤΟΣ/ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ώστε να είναι δυνατός ο
τοπικός χειροκίνητος έλεγχος καθώς και ο αυτόματος απομακρυσμένος έλεγχος από το BMS.

Τα  πλήκτρα  του  χειριστηρίου  θα  πρέπει  να  φωτίζονται  καθώς  επίσης  και  θα  πρέπει  να
υπάρχουν  6  ενδείξεις  LED,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  εύκολη  αναγνώριση  της  κατάστασης
λειτουργίας του ρυθμιστή στροφών.     

Επίσης το χειριστήριο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες:

 Γρήγορο Μενού με τις πλέον βασικές ρυθμίσεις          

 Δημιουργία  Προσωπικού  μενού  όπου  μπορούν  να  καταχωρηθούν  οι  παράμετροι
προγραμματισμού που επιθυμεί ο χρήστης.          

 Ενεργοποίηση κωδικού (password) με επιλογές :          

 Πλήρης πρόσβασης στις παραμέτρους

 Μόνο ανάγνωσης των παραμέτρων

 Καθόλου πρόσβαση στις παραμέτρους

 Δυνατότητα  ενημέρωσης  για  τις  10  τελευταίες  αλλαγές  που  έγιναν  στον
προγραμματισμό των παραμέτρων καθώς επίσης και για όλες τις αλλαγές που έγιναν
στις τιμές των παραμέτρων από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.   

 καταχώρηση  των  10  πιο  πρόσφατων  σφαλμάτων  καθώς  και  τιμών  των  βασικών
μεγεθών (ρεύμα, τάση, συχνότητα) την στιγμή του κάθε σφάλματος. Επίσης η οθόνη
θα πρέπει να απεικονίζει με κείμενο κατά προτίμηση στα Ελληνικά όλα τα σφάλματα.
Τα παρακάτω είναι τα ελάχιστα που μπορεί να απεικονίσει :

 Σφάλμα Ρυθμιστή
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 Υπέρταση / Υπόταση

 Υπέρ-ρευμα

 Σφάλμα Γείωσης

 Υπερθέρμανση

 Υπερφόρτιση

 Σφάλμα κινητήρα

Ο  υποψήφιος  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  αναφέρει  αν  τα  σφάλματα  απεικονίζονται  με
κείμενο σε άλλη γλώσσα εκτός των Ελληνικών, ή μέσω ενός αριθμητικού κωδικού.

 Επίσης να περιλαμβάνει τους παρακάτω αθροιστές (totalisers) :          

 Ωρομετρητής

 Μετρητής κιλοβατωρών

Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να διαθέτει με την βασική του έκδοση ή με ενσωματωμένη
επιπλέον κάρτα:

 9 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους (NPN ή PNP) με δυνατότητα 2 από αυτές
να μετατρέπονται σε ψηφιακές εξόδους, με ταχύτητα σάρωσης μικρότερη/ ίση  από
2msec. 

  1  ψηφιακή είσοδο SAFE TORQUE OFF (STO).  Η δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας
STO (Safe Torque Off) θα πρέπει να πιστοποιείται με βάση τα πρότυπα ISO 13849-1
Cat3, PL d και SIL 2, σύμφωνα με το IEC 61508/IEC 62061.       

 4 προγραμματιζόμενες αναλογικές εισόδους (0-10 V DC, 2-10 V DC, 1-5 V DC και 0/4-
20 mA, και τα αντίστοιχα ανάστροφά τους) με διακριτικότητα 10bit τουλάχιστον.

  Είσοδο για PTC θερμίστορ, που θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο κινητήρας,
του οποίου ελέγχονται οι στροφές, διαθέτει θερμίστορ προστασίας και θα σταματά
τον κινητήρα όταν η αντίσταση του PTC θερμίστορ αυξάνεται πάνω από την τιμή που
αντιστοιχεί  σε  ασφαλή  λειτουργία  του  κινητήρα.  Σε  περίπτωση  σφάλματος,  ο
ρυθμιστής θα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη μηνυμάτων το σχετικό μήνυμα.

 2 προγραμματιζόμενες αναλογικές εξόδους για εποπτικό έλεγχο. Πρέπει να υπάρχει
δυνατότητα επιλογής μεταξύ 0-20 mA και 4-20 mA. Οι  προγραμματιζόμενες έξοδοι
θα αναμεταδίδουν τουλάχιστον την τιμή των στροφών, του ρεύματος και της ροπής.

 2  προγραμματιζόμενα  ρελέ  για  παρακολούθηση  του  ρυθμιστή  από  απόσταση.  .
Κατ’ελάχιστο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού στις καταστάσεις
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: ready ( ρυθμιστής σε ετοιμότητα),  Run (λειτουργία), alarm (σφάλμα ρυθμιστή). Οι
επαφές θα πρέπει να έχουν δυνατότητα για φορτίο 2A, στα 240 V AC. 

 2 επιπλέον προγραμματιζόμενες ψηφιακές εξόδους NPN / PNP push pull.       

Όλες  οι  παραπάνω  αναφερόμενες  είσοδοι  –  έξοδοι  θα  πρέπει  να  καταλήγουν  σε
αποσπώμενη κλεμοσειρά με ελατήρια για την εύκολη σύνδεσή τους.          

Όλες  οι  αναλογικές  και  ψηφιακές  είσοδοι/έξοδοι  θα  πρέπει  να  είναι  γαλβανικά
απομονωμένες  μεταξύ  τους  και  από  την  τροφοδοσία  και  θα  πρέπει  να  αντέχουν  μια  τάση
ελέγχου 2.15 KV DC για 1 sec. Για λόγους ασφαλείας, θα γίνουν αποδεκτοί μόνο ρυθμιστές που
έχουν ενσωματωμένη γαλβανική απομόνωση.

 Το εσωτερικό τροφοδοτικό για την τροφοδότηση των ψηφιακών εισόδων θα πρέπει
να έχει γαλβανική απομόνωση από την τάση τροφοδοσίας του ρυθμιστή.     

 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες επικοινωνίας :

 Μία  θύρα  USB  για  προγραμματισμό  της  συσκευής  χωρίς  χρήση  εξωτερικού
μετατροπέα

 Μία σειριακή θύρα RS485 για update λογισμικού ή προγραμματισμό της συσκευής ή
επικοινωνία  μέσω  ενσωματωμένου  πρωτοκόλλου  Modbus  RTU  με  συστήματα
τηλεμετρίας / τηλε-ελέγχου.

και να παραδίδεται με το κατάλληλο λογισμικό προγραμματισμού σε περιβάλλον Windows
και καλώδιο επικοινωνίας  για παρακολούθηση όλων των σημάτων λειτουργίας και ελέγχου. Το
λογισμικό θα επιτρέπει την αλλαγή παραμέτρων των ρυθμιστών με μεταφορά δεδομένων από
τον υπολογιστή και αντίστροφα. Το πρόγραμμα και τα στοιχεία των ρυθμιστών θα μπορούν να
αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε περίπτωση όπου ο ρυθμιστής δεν διαθέτει θύρα USB, θα πρέπει να προσφερθούν πέντε
μετατροπείς  RS485  σε  USB για  το  προσωπικό που  θα είναι  αρμόδιο  για  την  συντήρηση των
εγκατεστημένων ρυθμιστών.

Ο  ρυθμιστής  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  ηλεκτρονική  θερμική  προστασία  υπερφόρτισης
όπου  ο  χρόνος  ενεργοποίησης  της  προστασίας  εξαρτάται  από  τη  συχνότητα  λειτουργίας  του
κινητήρα, το ρεύμα του κινητήρα, τον  χρόνο λειτουργίας και το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα.
Η  συσκευή θα  τροποποιεί  αυτόματα  τον  χρόνο  ενεργοποίησης  του  σφάλματος  λαμβάνοντας
υπόψη τη λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες. Σε περίπτωση σφάλματος ο ρυθμιστής θα πρέπει να
εμφανίζει στην οθόνη μηνυμάτων το σχετικό μήνυμα.         

Ο ρυθμιστής θα διακόπτει με ασφάλεια τη λειτουργία του κάτω από τις παρακάτω συνθήκες,
θα ενεργοποιεί το ρελέ σφάλματος και θα απεικονίζει με κείμενο το αντίστοιχο σφάλμα:

  Υπέρταση 
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  Υπερθέρμανση

  Υπόταση

  Υπερφόρτιση

  Υπέρ-ρεύμα

  Σφάλμα κινητήρα

  Σφάλμα Γείωσης

  Σφάλμα ρυθμιστή

Ο ρυθμιστής δεν πρέπει να καταστρέφεται από βραχυκύκλωμα ή σφάλμα γείωσης, ούτε από
ανοιγοκλείσιμο ρελέ στην έξοδό του.          

Ο  ρυθμιστής  στροφών  θα  παρέχει  τη  δυνατότητα  αυτόματου  και  χειροκίνητου  reset
(επαναφορά από σφάλμα). Το αυτόματο reset  θα λειτουργεί μόνο σε υπέρ-ρεύμα, υπέρταση ή
υπόταση.  Στο αυτόματο  reset θα υπάρχει προγραμματιζόμενη επιλογή μέχρι 10 προσπαθειών
reset ανά σφάλμα πριν ο ρυθμιστής σταματήσει τη λειτουργία και δώσει τη δυνατότητα μόνο για
χειροκίνητο  reset.  Ο  χρόνος  επανεκκίνησης  μετά από  σφάλμα στην  αυτόματη  λειτουργία  θα
πρέπει  να  είναι  ρυθμιζόμενος.  Για  λόγους  ασφαλείας  ο  ρυθμιστής  θα  πρέπει  να  διαθέτει
λειτουργία  κλειδώματος  του  reset σε  περίπτωση  που  ο  ρυθμιστής  παρουσιάζει  σημαντικό
πρόβλημα.      

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

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

 Πιστοποιητικό  CE  (Low  voltage  directive,  EMC  directive)  και  πιστοποιήσεις
συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω προδιαγραφόμενα πρότυπα. 

 Βεβαίωση MTBF για τους προσφερόμενους ρυθμιστές (average, 60% CL) μεγαλύτερο
από 180.000 ώρες

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
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Στους  σταθμούς  τύπου  ΤΣΕ  θα  πρέπει  να  εγκατασταθούν  μετρητές  παροχής
ηλεκτρομαγνητικού  τύπου  τροφοδοσίας  ρεύματος  με  μετατροπέα  απομακρυσμένης
εγκατάστασης.  Στου  σταθμούς  τύπου  ΣΔΠ  θα  πρέπει  να  εγκατασταθούν  μετρητές  παροχής
τροφοδοσίας μπαταρίας. Ακολουθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τους δύο αυτούς
τύπους μετρητών. 

3.9.1. Μετρητές Παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος

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

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

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

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει πλήρη τεχνικά στοιχεία για τα καλώδια αυτά ενώ
κάθε  προσφερόμενος  ηλεκτρομαγνητικός  μετρητής  παροχής  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από
καλώδιο μήκους 50 μέτρων. 

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

Είναι  απόλυτα  απαραίτητο  τα  στοιχεία  του  αισθητηρίου  με  όλες  τις  προ-ρυθμίσεις  του
κατασκευαστή (π.χ.  τύπος,  κωδικός,  διαστάσεις  του αισθητηρίου,  ρυθμίσεις  του  μετατροπέα,
παράμετροι  βαθμονόμησης  κ.λ.π.)  να  αποθηκεύονται  στη  μνήμη.  Σε  περίπτωση  βλάβης  του
μετατροπέα  θα  απαιτείται  μόνο  η  αντικατάστασή  του,  χωρίς  να  είναι  απαραίτητη  η
επαναρρύθμιση του ή ο προγραμματισμός των εργοστασιακών παραμέτρων. Επιθυμητό είναι η
μνήμη του παροχομέτρου να έχει τη δυνατότητα καταγραφής/ αποθήκευσης τουλάχιστον 20.000
τιμών        
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Αυτό προκύπτει  από το γεγονός ότι  τα δεδομένα του αισθητήρα μεταφέρονται  από την
ειδική  μνήμη  κατά  την  διάρκεια  της  πρώτης  εκκίνησης  του  μετατροπέα  στην  μνήμη  του
μετατροπέα.  Με τον τρόπο αυτό είναι  δυνατή η γρήγορη αντικατάσταση του μετατροπέα σε
περίπτωση βλάβης του, χωρίς να είναι απαραίτητος ο επαναπρογραμματισμός του. Συνεπώς δεν
θα απαιτείται η παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού σε περίπτωση βλάβης του μετατροπέα παρά
μόνο η απομάκρυνση του χαλασμένου και η τοποθέτηση του καινούργιου.          

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

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

Τα πηνία διέγερσης  θα εφάπτονται εσωτερικά στην επιφάνεια επένδυσης του αισθητήρα
χωρίς να παρεμβάλετε μεταξύ αυτών άλλο υλικό.  Η εσωτερική επένδυση του αισθητήρα θα είναι
EPDM, NBR, PTFE ή άλλο ανάλογο ελαστικό, εγκεκριμένο για εφαρμογή σε πόσιμο νερό. Το υλικό
κατασκευής  του  αισθητηρίου  θα  είναι  carbon  steel  ή  χάλυβας  τουλάχιστον  AISI  316  ενώ
ολόκληρο το σώμα θα έχει εξωτερική επικάλυψη  αντιδιαβρωτικής εποξεικής βαφής ελάχιστου
πάχους 150 μm. 

Το  υλικό  των  ηλεκτροδίων  θα  είναι  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  Hastelloy  'C',  τιτάνιο  ή
παρόμοιο, εγκεκριμένο για πόσιμο νερό και κατάλληλο για συγκεντρώσεις χλωρίου 2 mg/l εκτός
αν αναφέρεται διαφορετικά. 

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

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

Ο μετατροπέας θα διαθέτει ένδειξη για την σήμανση της κατάστασης του αγωγού , όταν
αυτός είναι άδειος (empty pipe detection) καθώς και επαφή ελεύθερης τάσης μέσω της οποίας
θα μπορεί δίνεται μήνυμα προς άλλα συστήματα τηλεελέγχου. Επίσης  θα διαθέτει ξεχωριστή
ένδειξη για την αναγγελία σφαλμάτων όταν  αυτά ανιχνεύονται  από τα αυτοδιαγνωστικά του
μετατροπέα. Σε περίπτωση όπου ο μετατροπέας σήματος τοποθετείται  σε απόσταση από τον
αισθητήρα θα πρέπει η ανίχνευση της κατάστασης “κενός αγωγός” να είναι δυνατή σε απόσταση
έως και 50 μέτρων.          
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Οι  ηλεκτρονικοί  μετατροπείς  θα  πρέπει  να  έχουν  τη  δυνατότητα  προγραμματισμού  και
χειρισμού  χωρίς  την  αναγκαιότητα  χρήσης  ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  Μέσω  της  οθόνης
ενδείξεων θα πρέπει να γίνεται η πλήρης παραμετροποίηση του οργάνου και η επιλογή όλων των
παραμέτρων όπως γλώσσα επικοινωνίας, μονάδες μέτρησης, τρόπος αναγραφής ενδείξεων κλπ.
επιθυμητό είναι η γλώσσα επικοινωνίας στο ΜΕΝΟΥ του οργάνου να είναι και η Ελληνική.          

Οι  μετατροπείς   θα  έχουν  δυνατότητα   της  μέτρησης  της  παροχής  και  προς  τις  δύο
κατευθύνσεις και  θα διαθέτουν μία αναλογική έξοδο και ψηφιακή επαφή η οποία θα μπορεί να
προγραμματισθεί για την μετάδοση της πληροφορίας “κατεύθυνση ροής” (forward-reverse) προς
άλλα  συστήματα  τηλεελέγχου.  Κάθε  μετατροπέας  θα  φέρει  ενσωματωμένη  φωτιζόμενη
αλφαριθμητική οθόνη 3 γραμμών και πληκτρολόγιο.  Η πρώτη γραμμή της οθόνης απεικονίζει
πάντα την τρέχουσα παροχή σε m3/h ή l/s ή τη συνολική ροή, ενώ η δεύτερη και η τρίτη γραμμή
θα  μπορούν  να  προγραμματιστούν  ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  του  τελικού  χρήστη  δίνοντας
πληροφορίες και μηνύματα (π.χ. ρυθμίσεις οργάνου, σφάλμα μετρητή).          

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

Η οθόνη θα παρέχει ως ελάχιστο τα ακόλουθα:           

 Εμφάνιση στιγμιαίας ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις), 

 Εμφάνιση αθροιστικής ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις)

 Εμφάνιση της διαφοράς στην αθροιστική ροή για τις δύο διευθύνσεις 

 Πληροφορίες διάγνωσης

 Συνθήκες κενού αγωγού

 Γράφημα με τις καταγεγραμμένες τιμές παροχής 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του μετατροπέα είναι :  

  Ακρίβεια  (μετατροπέα  &  αισθητηρίου:  ±  0,25%   επί  της  πραγματικής  μέτρησης  της
παροχής ή καλύτερη

 Προσαρμογή: Απομακρυσμένη

 Περίβλημα: Με τοπική οθόνη και πληκτρολόγιο

 Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 αναλογική έξοδος 4 -20 mA

 Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1

 Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1
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 Γαλβανική απομόνωση: Σε όλες τις εισόδους και εξόδους

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

 Θερμοκρασίες λειτουργίας: Κατ ελάχιστον - 10 … 50 °C

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

 να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια για την ροή.

 να συγκρατεί τα σήματα εξόδου για ρυθμιζόμενο χρόνο.

 να  διαθέτει  δυο  ανεξάρτητους  αθροιστές  (totalizers)  για  την  παρακολούθηση   και
απομνημόνευση  του  συνολικού  όγκου  του  νερού  σε  δυο  διαφορετικές  χρονικές
περιόδους (π.χ. χειμώνα –καλοκαίρι)

 να παρέχει πλήρη λειτουργία αυτοδιάγνωσης σφαλμάτων.

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

Σε  περίπτωση βλάβης οι  έξοδοι θα μπορούν να προκαθορίζονται  με  τη χρήση ψηφιακού
σήματος εισόδου.

Οι ψηφιακές έξοδοι θα ρυθμίζονται για οποιαδήποτε λειτουργία.

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

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

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

Τα  διαγνωστικά  θα  συμπεριλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τους  βασικούς  ελέγχους  του
εξοπλισμού,  ανίχνευση  καλωδίου  ανοιχτού  ή  κλειστού  κυκλώματος,  εκτός  κλίμακας,
λανθασμένοι παράμετροι κλπ.          
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Όπου  η  ακρίβεια  μέτρησης  της  χαμηλής  παροχής  δεν  ικανοποιεί  την  απαίτηση  της
προδιαγραφής για 0,25%, τότε ο Διαγωνιζόμενος θα προτείνει εναλλακτικά μεγέθη ή μεθόδους
για να αυξήσει την ακρίβεια. Η χρήση συστολών όπως  είναι αποδεκτή αρκεί να δικαιολογείται
επαρκώς από τον  Διαγωνιζόμενο.  Επίσης είναι  αποδεκτή η χρήση μετρητών παροχής  ειδικής
κατασκευής με ενσωματωμένες συστολές. Ο Διαγωνιζόμενος θα προτείνει την βέλτιστη τεχνικο-
οικονομικά  μέθοδο  η  οποία  προκαλεί  την  ελάχιστη  ενόχληση  στη  λειτουργία  του  δικτύου
ύδρευσης.          

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό 

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό EN17025 του οίκου κατασκευής 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής

3.9.2. Μετρητές Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας 

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

Οι μετρητές θα έχουν ρυθμιστεί και δοκιμαστεί σχετικά με την ορθή καταγραφή τους εντός
των προβλεπόμενων ορίων και θα είναι τροφοδοσίας μπαταρίας με απαραίτητη προϋπόθεση η
αυτονομία  τους  να  διασφαλίζεται  για  τουλάχιστον  10  έτη,  υπό  συνήθη  χρήση  και  η  κλάση
ακρίβειάς τους να είναι η μέγιστη δυνατή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια μετρητών θα πρέπει να πληρούν 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 και το εργοστάσιο
κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία (Παραρτήματα Η1 ή Β+Δ ή
Β+ΣΤ). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μετρητών παρουσιάζονται, στον παρακάτω πίνακα:

Διατομή DN50 DN80 DN100 DN150 DN200
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Μόνιμη Παροχή Q3 (m3/h) 40 63 100 250 400

Κλάση Ακρίβειας R >400

Παροχή Έναρξης καταγραφής
Qstart (m3/h)

≤0,03 ≤0,04 ≤0,05 ≤0,20 ≤0,25

Κλάση Πίεσης Λειτουργίας ΜΑΡ16

Κλάση Απώλειας Πίεσης ΔΡ63

Κλάση Θερμοκρασίας Τ30

Βαθμός Προστασίας ΙΡ68

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

Η  πλήρωση  χυτευτικών  ελαττωμάτων,  πόρων  ή  αστοχιών  τμημάτων  της  επιφάνειας  του
σώματος  εσωτερικά ή εξωτερικά,  με  κόλληση ή άλλη τεχνολογία επιδιόρθωσης,  με  ξένη ύλη
απαγορεύεται,  εξαιρούνται  τα  σημεία  σύνδεσης  διαφόρων  εξαρτημάτων  τα  οποία  τυχόν
αποτελούν κατασκευαστική αναγκαιότητα.

Οι  φλάντζες  σύνδεσης  του  σώματος  των  μετρητών  θα  έχουν  τις  προβλεπόμενες  από  το
ISO1092-1  (ή  άλλο  αναγνωρισμένο  ως  ισοδύναμο  πρότυπο  κατασκευής)  και  τους  λοιπούς
σχετικούς Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή σύνδεση.

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

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

Οι μετρητές θα φέρουν ψηφιακή έξοδο παλμών με ένδειξη της διεύθυνσης της ροής εξόδων
για σύνδεση με τον τοπικό αυτοματισμό του κάθε τοπικού σταθμού. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη
αναλογικής  εξόδου  4-20mA,  ξηρής  επαφής  (open  collector)  και  άλλων  υποδομών  εξαγωγής
σημάτων. Οι μετρητές θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση της κατανάλωσης και προς
τις δύο κατευθύνσεις ροής, οι οποίες θα αθροίζονται ξεχωριστά, με δυνατότητα ένδειξης κάθε
μιας, ενώ η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται με οποιαδήποτε από τις εξόδους επιλεχθεί. 

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

 Η στιγμιαία παροχή

 Η διεύθυνση της ροής

 Οι μονάδες μέτρησης 

 Ένδειξη συναγερμού και 

 Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας 

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

Σε ειδική θέση επί του υδρομετρητή όπως προβλέπεται από την έγκριση τύπου θα πρέπει
κατ’  ελάχιστον  να  αναφέρονται  τα  προβλεπόμενα  από  την  Ευρωπαϊκή  Οδηγία  MID  και
συγκεκριμένα:

 Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή.

 Το μοντέλο του υδρομετρητή

 Η μετρολογική κλάση

 Η ονομαστική παροχή 

 Το έτος κατασκευής.

 Η κλάση πίεσης (ΜΑΡ).

 Η κλάση θερμοκρασίας (Τ)

 Τη Πτώση πίεσης ΔΡ

 Σήμανση CE και

 Το σήμα και τον αριθμό της εγκρίσεως προτύπου ΕΕ.

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

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

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

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

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 θα πρέπει να είναι ≤ 2% και 

 Το  μέγιστο  ανεκτό  σφάλμα στην  ακρίβεια  μέτρησης  στην  περιοχή  μεταξύ  της  Q1
(συμπεριλαμβανομένης και της Q2 (εξαιρούμενης) θα πρέπει να είναι ≤ 5%

 Η μεγίστη απώλεια πίεσης οφειλόμενη στον υδρομετρητή, πρέπει να είναι <0,63bar
μεταξύ της ελαχίστης και της μόνιμης παροχής (ΔΡ63).

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

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Έγκριση προτύπου σύμφωνα με την MID των μετρητών παροχής

 Πιστοποίηση MID του οίκου κατασκευής
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 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό 

 Πιστοποιητικό EN17025 του οίκου κατασκευής 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟΥ ΔΕΞΕΜΕΝΩΝ

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

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

 Ρευστό: Νερό γεώτρησης ή από πηγές

 Ακρίβεια μέτρησης: 0,15 % full scale

 Εύρος μέτρησης: 0-6m

 Μέγιστη πίεση: 1bar

 Τάση τροφοδοσίας : 12 – 30 V DC

 Υλικό περιβλήματος: ανοξείδωτος χάλυβας

 Βαθμός προστασίας: IP 68

 Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 – 50 º C

 Αναλογική έξοδος : 4-20 mA 

 Προστασία από αντίστροφη πολικότητα και βραχυκύκλωμα

 Υδραυλική σύνδεση: εμβαπτιζόμενο 

 Καμία απαίτηση για βαθμονόμηση

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:
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 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

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

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

 Ακρίβεια μέτρησης: 0,25 % full scale

 Εύρος μέτρησης: 0-25 bar 

 Χρόνος απόκρισης: < 0,1 sec

 Θερμοκρασία λειτουργίας : -30 – 100 º C

 Τάση τροφοδοσίας : 12 – 30 V DC

 Αναλογική έξοδος : 4-20 mA 

 Βαθμός προστασίας: IP 65

 Υλικό μεμβράνης: Al2O3

 Υλικό περιβλήματος: ανοξείδωτος χάλυβας

 Σπείρωμα σύνδεσης:G ½ A

 Ηλεκτρική σύνδεση: 2 αγωγών
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Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΡΟΗΣ

Οι διακόπτες ροής θα εγκατασταθούν στους καταθληπτικούς αγωγούς των γεωτρήσεων ή
αντλιοστασίων με σκοπό τον έλεγχο Χαμηλή ροή ή έλλειψη νερού στον κλάδο η οποία μπορεί να
προκαλέσει σημαντική ζημιά και διακοπή λειτουργίας στις αντλίες.

Η εγκατάστασή τους  επί  των  αγωγών θα πρέπει  να γίνεται  μέσω σέλλας  παροχής  και  η
κοχλίωσή τους θα πρέπει να γίνεται μέσω σπειρώματος 1΄΄ που θα πρέπει να διαθέτουν. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διακοπτών πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

 Μέθοδος μέτρησης : θερμική διασπορά

 Μήκος : ανάλογο με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης

 Χρόνος απόκρισης  <20sec

 Καθυστέρηση εξόδου (hold time) <5sec

 Εύρος παροχής 0,01 – 1,5m/sec

 Υλικό κατασκευής βρεχόμενων μερών AISI304

 Ένδειξη LED για ρύθμιση – βαθμονόμηση και ένδειξη κατάστασης 

 Μέγιστη πίεση 25 Bar

 Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 50oC

 Κλάση προστασίας ΙΡ65

 Τροφοδοσία ρεύματος 24VDC ±10%
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Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΒ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στους  τοπικούς  σταθμούς,  όπου  δεν  υπάρχει  παροχή  ΔΕΗ,  προβλέπεται  η  εγκατάσταση
φωτοβολταϊκής  διάταξης  ικανής  να  τροφοδοτεί  αδιάλειπτα  επί  εικοσιτετραώρου  βάσης  τον
εξοπλισμό,  που θα εγκατασταθεί στον εν λόγω τοπικό σταθμό. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος
πρέπει να μελετήσει τις μέγιστες ζητήσεις ισχύος των επί μέρους συσκευών και να συνυπολογίσει
τις ώρες απουσίας ηλιοφάνειας, ώστε να επιλέξει  το σύστημα που θα μπορεί  να τροφοδοτεί
συνεχώς τον εξοπλισμό του τοπικού σταθμού. 

Η διάταξη αυτή θα αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 Φωτοβολταϊκές γεννήτριες 

 Ρυθμιστή φόρτισης 

 Βάσεις στήριξης 

 Συσσωρευτή 

Σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  το  προσφερόμενο  σύστημα  να  πληροί  κατ’  ελάχιστον  τις
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

 Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: Θα είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος
150 Wp. Η ονομαστική τάση θα είναι 35,5V (250C) με ονομαστικό ρεύμα φόρτισης
στα 4,79Α. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πρέπει να φέρουν 25ετή εγγύηση, σύμφωνα με
την οποία η ισχύς τους δεν θα μειωθεί περισσότερο από 20% για την χρονική αυτή
περίοδο. 

 Ρυθμιστής  φόρτισης:  Θα  είναι  τεχνολογίας  διαμόρφωσης  εύρους  παλμών,  θα
χρησιμοποιούνται  ηλεκτρονικά  στερεάς  κατάστασης  MOSFETS  και  δε  θα  γίνεται
απλός βολτομετρικός έλεγχος με ρελέ. 

 Η ονομαστική τάση θα είναι 12-24V DC με μέγιστη διαχειριζόμενη ένταση ρεύματος
15Α.  Θα  διαθέτει  ψηφιακή  LCD  οθόνη  ενδείξεων  και  θα  υπάρχει  η  δυνατότητα
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προγραμματισμού και προγραμματιζόμενη νυχτερινή λειτουργία. Επίσης, θα διαθέτει
προστασία βραχυκυκλώματος και ανάστροφης πολικότητας και θα καλύπτεται  από
εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. 

 Βάσεις στήριξης: Οι βάσεις στήριξης θα είναι αρθρωτές, γαλβανισμένες εν θερμώ με
πάχος κυλοδοκού τουλάχιστον 3mm. Θα υπάρχει η δυνατότητα βαθμωτής αλλαγής
κλίσης 30Ο  για την επίτευξη της βέλτιστης εποχιακής απόδοσης των φωτοβολταϊκών
γεννητριών. 

 Συσσωρευτής: Ο συσσωρευτής θα είναι κλειστού τύπου 115Ah αργής εκφόρτισης και
μεγάλης  βύθισης.  Η  ονομαστική  τάση  θα  είναι  12V  και  θα  διαθέτει  εγγύηση
τουλάχιστον ενός έτους. Ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων συσσωρευτών θα
καθοριστεί από την εξυπηρέτηση της ονομαστικής ισχύος για 24 ώρες.

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.14. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΤΡΗΤΗ  ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

3.14.1. Γενικά

Το   σύστημα  μέτρησης  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  και  αυτόματης  χλωρίωσης  θα
τοποθετηθεί σε επιλεγμένη δεξαμενή του δικτύου με σκοπό τη συνεχή μέτρηση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών και  την  αυτόματη  χλωρίωση του παρεχόμενου προς κατανάλωση νερού.  Το
σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα υλικά: 

 Ένα (1) Αισθητήριο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου και ΡΗ,  

 Ένα (1) αισθητήριο μέτρησης αγωγιμότητας, 

 Ένα (1) αισθητήριο μέτρησης θολότητας, 

 Ένα  (1)  ψηφιακό  ελεγκτή  στον  οποίο  θα  απεικονίζονται  οι  τιμές  των  τεσσάρων
μετρούμενων χαρακτηριστικών, 

 Μία (1) δοσομετρική αντλία χλωρίωσης, 
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 Ένα (1) κάδο αποθήκευσης των χημικών,

 Τα κελιά των ανωτέρω αισθητηρίων, 

 Φίλτρο κατακράτησης φερτών, 

 Το καλώδιο σύνδεσης του ψηφιακού ελεγκτή με τον τοπικό αυτοματισμό (PLC) και 

 Όλα τα παρελκόμενα σύνδεσης του ανωτέρω εξοπλισμού.

Γίνονται αποδεκτές τεχνολογίες αισθητηρίων στις οποίες η μέτρηση του χλωρίου και του ΡΗ
γίνεται  με  διαφορετικά  αισθητήρια  με  απαραίτητη  προϋπόθεση  η  μέτρηση  χλωρίου  να
αντισταθμίζεται αυτόματα. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε υλικού παρουσιάζονται στη συνέχεια.

3.14.2. Αισθητήριο Μέτρησης Υπολειμματικού Χλωρίου και ΡΗ

 Mέθοδος μέτρησης: Αμπερομετρική.

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

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

 Ακρίβεια μέτρησης: 2% ή ± 10ppb ΗΟCl.

 Χρόνος Απόκρισης (Τ90): < 90sec

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 00C έως +450C

 Αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας. 

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

 Ροή λειτουργίας: 10- 15l/h.

 Εύρος πίεσης λειτουργίας: 0,1 – 2bar.

 Εύρος θερμοκρασίας δείγματος: 20 – 450C.

 Εύρος pH δείγματος: 4 – 8 

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

 Παρεμποδίσεις: Να μην προκύπτει παρεμπόδιση από χλωραμίνες.
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 Να  συνοδεύεται  από  ειδική  κυψελίδα  μέτρησης,  με  δυνατότητα  ρύθμισης  της
παροχής του δείγματος στο αισθητήριο.

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

 Πρέπει να είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον ψηφιακό ελεγκτή, με τον οποίο θα γίνεται
η διαχείριση των μετρήσεων, η δε εγκατάσταση του να είναι εύκολη και γρήγορη με
τεχνολογία plug’n’play.

3.14.3. Αισθητήριο Μέτρησης Αγωγιμότητας 

 Μέθοδος μέτρησης: Hλεκτροχημική 

 Εύρος μέτρησης: 1μS/cm – 2.000μS/cm.

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1bar.

 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 450C

 Υλικά κατασκευής που έρχονται σε επαφή με το δείγμα: Υλικά κατάλληλα για τέτοιου
είδους εφαρμογές όπως Πολυεστέρας και Γραφίτης  

 To αισθητήριο θα πρέπει να συνοδεύεται από καλώδιο μήκους 2m, με δυνατότητα
επέκτασης ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή για τη σύνδεσή του με τον ψηφιακό
ελεγκτή.

 Πρέπει να είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον ψηφιακό ελεγκτή, με τον οποίο θα γίνεται
η διαχείριση των μετρήσεων, η δε εγκατάσταση του να είναι εύκολη και γρήγορη με
τεχνολογία plug’n’play.

 Να  συνοδεύεται  από  όλα  τα  απαραίτητα  μικροεξαρτήματα  και  χημικά  για  την
βαθμονόμησή του.

 Πρέπει  να  συνοδεύεται  από  κατάλληλη  διάταξη  για  την  τοποθέτηση  του  στην
διεργασία με κυψελίδα flow through κατάλληλη για bypass τοποθέτηση

3.14.4. Αισθητήριο Μέτρησης Θολότητας 

 Αρχή της  μεθόδου μέτρησης  της  θολότητας,  με  Νεφελομετρία  με  συλλογή φωτός
σκέδασης υπό γωνία 90-μοιρών προς το προσπίπτον φως και 360 μοίρες γύρω από το
φιαλίδιο δείγματος.

 Κύρια μέθοδος συμμόρφωσης : Μέθοδος 10258 εγκεκριμένη από την EPA

 Οπτική πηγή φωτός: Προϊόν λέιζερ κατηγορίας 2 στα 650 nm, μέγιστο 0,43 mW
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 Όγκος  δείγματος  έως  10ml  για  μεγαλύτερη  ακρίβεια  και  γρήγορη  ανίχνευση
θολοτητας

 Αντιστάθμιση φυσαλίδας αέρα: Φυσική, μαθηματική

 Να έχει δυνατότητα μέτρησης θολότητας στην περιοχή 0,001 – 600NTU .

 Χρόνος απόκρισης T90 < 35 δευτερόλεπτα στα 100 mL/min

 Όριο ανίχνευσης μεθόδου : 0,002 NTU στους 25 °C (77 °F),

 Η ακρίβεια μέτρησης να είναι:  ±2% της ένδειξης ή ±0,01NTU όποια είναι μεγαλύτερη,
στην περιοχή 0 – 40ΝΤU.

 Επαναληψιμότητα : ± 1% ή ± 0,002 FNU στην περιοχή 0-2 FNU.

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 έως 40°C.

 Ταχύτητα ροής δείγματος να είναι : min. 0,2L/min - max 1,0 L/min.

 Καθαρισμός: Με  αυτόματο σύστημα μηχανικού καθαρισμού με μάκτρο 

 Πίεση λειτουργίας  max. 6 bar για δείγμα θερμοκρασίας 2..400C

 Θερμοκρασία δείγματος: max. 50 °C.

 Να είναι εργοστασιακά βαθμονομημένο και να μην απαιτείται άλλη βαθμονόμηση

 Επαλήθευση (RFID ή Link2SC®) Επαλήθευση της τιμής μέτρησης μέσω σύγκρισης των
εργαστηριακών και συνεχών μετρήσεων με RFID ή Link2SC.

 To  αισθητήριο  να  συνοδεύεται  από  ψηφιακό  καλώδιο  μήκους  με  δυνατότητα
επέκτασης ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή έως 50m

 Πρέπει να είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον ψηφιακό ελεγκτή, με τον οποίο θα γίνεται
η διαχείριση των μετρήσεων, η δε εγκατάσταση του να είναι εύκολη και γρήγορη με
τεχνολογία plug’n’play.

3.14.5. Ψηφιακός ελεγκτής 

Ο ψηφιακός ελεγκτής που είναι ο εγκέφαλος του προσφερόμενου συστήματος θα πρέπει να
είναι κατάλληλος, για την συλλογή, απεικόνιση και αποθήκευση των μετρήσεων. Ο ψηφιακός
ελεγκτής θα πρέπει να δέχεται όλα τα σήματα από τα αισθητήρια (χλώριο, ΡΗ, αγωγιμότητα και
θολότητα) και να συνδέεται με τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή του κάθε σταθμού για τον
απομακρυσμένο τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό του συνολικού συστήματος.  Ο ψηφιακός ελεγκτής
θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
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 Να  είναι  κατάλληλος  να  δεχθεί  δεδομένα  από  τουλάχιστον  τέσσερα  αισθητήρια
μέτρησης,  ανάλογα  με  την  διαμόρφωση,  του  ιδίου  είδους  ή  και  διαφορετικών
παραμέτρων. 

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

 Να έχει  την  δυνατότητα  να  δεχθεί  τέσσερις  ή  περισσότερες  αναλογικές/ψηφιακές
εισόδους  για  την  τοποθέτηση  μελλοντικά  και  άλλων  υπαρχόντων  αισθητηρίων  ή
συστημάτων μέτρησης, του ίδιου ή και άλλων κατασκευαστών.

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

 Να διαθέτει κάρτα επικοινωνίας Modbus RS485 για τη σύνδεσή με το PLC

 Να διαθέτει προστασία τουλάχιστον IP65

 Να διαθέτει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -200C - +550C

 Τροφοδοσία/Ισχύς: 100 - 240V AC, 50/60Hz  / 2.000VA

3.14.6. Οθόνη απεικόνισης μετρήσεων

Ο ψηφιακός ελεγκτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει τις μετρούμενες τιμές
σε  οθόνη  ενδείξεων.  Η  οθόνη  ενδείξεων  θα  πρέπει  να  είναι  αποσπώμενη.  Τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά των οθονών θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

 Να λειτουργεί σε συνεργασία με τη μονάδα τοποθέτησης αισθητηρίων στην οποία
έχει  προσαρτηθεί,  εμφανίζοντας  τις  μετρήσεις  του  συγκεκριμένου σημείου σε  μια
έγχρωμη οθόνη γραφικών με λειτουργία αφής (touch screen)

 Να εμφανίζει στην οθόνη γραφικές απεικονίσεις μέχρι και 6 παραμέτρων ταυτόχρονα.

 Να διαθέτει προστασία κατά IP65

 Να έχει  την  δυνατότητα  αναβάθμισης  για  χρήση του  δικτύου κινητής  τηλεφωνίας
(GSM) για ασύρματη επικοινωνία για τον προγραμματισμό του συστήματος, και τη
μετάδοση δεδομένων από απόσταση.

 Να διαθέτει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -200C - +550C

 Τροφοδοσία: από την μονάδα τοποθέτησης αισθητηρίων 

3.14.7. Δοσομετρική αντλία 

 Τύπος: διαφραγματική με μηχανική κίνηση διαφράγματος 
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 Υλικά κατασκευής: πλαστικά ανθεκτικα στη διάβρωση 

 Ονομαστική παροχή: τουλάχιστον 1 l/h  

 Να διαθέτει προστασία κατά IP65

 Εγκατάσταση: επί του δοχίου των χημικών 

 Θα περιλαμβάνει το σωληνίσκο μεταφοράς χημικού (μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων),
ποδοβαλβίδα και βαλβίδες αναρρόφησης και έκχυσης

 Δυνατότητα  χειροκίνητου  προγραμματισμού  βήματος  (ταχύτητα/  συχνότητα)  και
μήκους έκχυσης από το χρήστη

 Τροφοδοσία: 100 - 240V AC

3.14.8. Κάδος αποθήκευσης χημικών

 Χωρητικότητα: τουλάχιστον 1.000 λίτρων 

 Υλικό κατασκευής: Λευκό γραμμμικό ΡΕ

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Κατάλογο απαιτούμενων ανταλλακτικών και συντηρήσεων για διάρκεια 1 έτους

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.15. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ/ ΠΙΕΣΕΩΝ ‘Η/ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τα καταγραφικά τιμών προορίζονται για την απρόσκοπτη και συνεχή καταγραφή των τιμών
του  κάθε  τοπικού  σταθμού  διαχείρισης  πίεσης  (2  πιέσεις  και  1  παροχή),  του  κάθε  σταθμού
μέτρησης  πίεσης  (1  πίεση)  και  την  αποστολή  των  δεδομένων  στον  ΚΣΕ  όταν  αυτό  κρίνεται
απαραίτητο. Τα καταγραφικά τιμών θα είναι μικρού μεγέθους, στιβαρής κατασκευής, μεγάλης
αντοχής  και  μικρού βάρος,  θα φέρουν δε  ειδική θύρα επικοινωνίας για τη  σύνδεση τους  με
ηλεκτρονικό υπολογιστή για το επί τόπου προγραμματισμό τους, καθώς και για την ανάγνωση
των δεδομένων, αν αυτό απαιτηθεί.          
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Καταγραφή Παροχής 

Όσον αφορά στην καταγραφή της παροχής τα καταγραφικά τιμών θα πρέπει να μπορούν να
καταγράφουν τις μετρούμενες τιμές με τη βοήθεια παλμοδοτικού καλωδίου το οποίο θα πρέπει
να συνοδεύει τους μετρητές παροχής. Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
εξασφάλιση  της  συμβατότητας  των  διασυνδέσεων  μεταξύ  του  καταγραφικού  και  των
παλμοδοτών (καλωδιώσεις, βύσματα, επικοινωνιακή αρτιότητα, κλπ). Οι τιμές μέτρησης που θα
προκύπτουν θα καταγράφονται συνεχώς στον καταγραφέα τιμών DATA LOGGER. 

Η συχνότητα καταγραφής αναφορικά με την παροχή θα είναι συνεχής με την έννοια ότι θα
συλλαμβάνονται  και  θα  καταγράφονται  όλοι  οι  παραγόμενοι  παλμοί.  Η  εμφάνιση  των
καταγεγραμμένων  τιμών  σε  γράφημα  ή  πίνακα  θα  είναι  τουλάχιστον  κάθε  15  λεπτά
(παραμετροποιήσιμη  από  το  χρήστη).  Αναφορικά  με  την  ένδειξη  της  στιγμιαίας  παροχής,  η
εμφάνιση της θα περιλαμβάνει  την  ομαλοποιημένη τιμή ανάμεσα σε όλες τις  καταγραφείσες
τιμές.  Η  συνολική παροχή  θα είναι  διαθέσιμη  κατ’  επιλογή του χειριστή.  Επιθυμητή  είναι  η
παραμετροποιήση της συχνότητας καταγραφής από τον χειριστή για διάστημα μικρότερο του
15λέπτου. 

Καταγραφή Πίεσης

Η  διάταξη  μέτρησης  της  πίεσης  θα  φέρει  ενσωματωμένα  (BUILT  IN)  ένα  (1)  για  τους
σταθμούς  ΣΜΠ  ή  δύο  (2)  για  τους  σταθμούς  ΣΔΠ  ανεξάρτητα  αισθητήρια  πίεσης  για  την
καταγραφή  της  πίεσης.  Η  λειτουργία  του  αισθητηρίου  θα  βασίζεται  στο  πιεζοηλεκτρικό
φαινόμενο. Η απαιτούμενη ενέργεια για το αισθητήριο θα εξασφαλίζεται από την μπαταρία της
διάταξης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας των αισθητηρίων πίεσης θα είναι 20 bar. Η κλάση ακρίβειας, θα
είναι  0,1%  για  όλο  το  εύρος  τιμών.  Η  διάταξη  θα  συνοδεύεται  από  εύκαμπτο  σωληνίσκο
αντίστοιχης αντοχής λειτουργίας μήκους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων. Το ένα άκρο του κάθε
σωληνίσκου θα συνδέεται με εξαρμώσιμο τρόπο στο κέλυφος της διάταξης μέτρησης, το δε άλλο
άκρο θα φέρει διάταξη προσαρμογής σε υδραυλικό σπείρωμα ¼’’ για τη σύνδεση με το δίκτυο. 

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

Αναφορικά με την ένδειξη της πίεση η εμφάνισή της θα περιλαμβάνει την ομαλοποιημένη
τιμή ανάμεσα σε όλες τις καταγραφείσες τιμές της περιόδου που έχει οριστεί από το χρήστη.
Επιθυμητή είναι η παραμετροποιήση της συχνότητας καταγραφής από τον χειριστή για διάστημα
μικρότερο του 15λεπτου. Η μέτρηση θα καταγράφεται σε ανεξάρτητο πεδίο που θα αντιστοιχεί
σε διαφορετικό κανάλι εισόδου. Ο καταγραφέας θα διαθέτει απαραίτητα ρολόι ικανής ακρίβειας
με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση 10 min/έτος.       

          Αποθήκευση - Μετάδοση δεδομένων

Τα καταγραφικά τιμών θα πρέπει να διαθέτουν μνήμη με χωρητικότητα τουλάχιστον 1Gb
ικανή ώστε να καταγράφονται τιμές τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια, για πυκνότητα τεσσάρων
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ομαλοποιημένων μετρήσεων την ώρα για κάθε κανάλι καταγραφής. Τα καταγραφικά τιμών θα
πρέπει να διαθέτουν πρόσθετη μνήμη τύπου flash για την αποθήκευση των ρυθμίσεων και των
παραμέτρων.     

Το όλο σύστημα των αισθητηρίων - κελύφους - σωληνώσεων - συνδέσεων θα είναι από μη
οξειδούμενο υλικό (μεταλλικό ή πλαστικό) απαλλαγμένο από φαινόμενα ερπυσμού ή γήρανσης
για χρονικό ορίζοντα δέκα ετών στις συνθήκες λειτουργίας που προαναφέρθηκαν.

Τα δεδομένα του καταγραφέα τιμών θα τηλεμεταδίδονται στον ΚΣΕ και οι μετρούμενες τιμές
πίεσης και παροχής θα μεταδίδονται μέσω της τεχνολογίας GSM, GPRS ή 3G. Καθώς ορισμένες
από  τις  θέσεις  εγκατάστασης  βρίσκονται  σε  απομακρυσμένες  περιοχές  όπου  δεν  υπάρχει
επαρκής κάλυψη σήματος, η συσκευή θα πρέπει να παρέχει και τις τρεις παραπάνω δυνατότητες
επικοινωνίας  και  ο  χρήσης  ανάλογα  με  τις  συνθήκες  τοποθέτησης  να  επιλέγει  τη  βέλτιστη
μέθοδο επικοινωνίας.      

Η  τηλεμετάδοση θα γίνεται  ανεξάρτητα  καλωδιακών υποδομών με την  τεχνολογία  GSM,
GPRS ή 3G. Επίσης,   θα   παρέχεται   η   δυνατότητα   επικοινωνίας   της   διάταξης,   επί   τόπου
της  εγκατάστασης,  με  Η/Υ  μέσω  σειριακής  θύρας  ή  θύρας  USB,  για  την  άμεση  συλλογή
δεδομένων. 

Ο προμηθευτής θα εξασφαλίσει τη συμβατότητα της τηλεμετάδοσης για οποιαδήποτε από
τις  εφαρμοζόμενες σήμερα από τις  τεχνολογίες  GSM, GPRS και  3G στην  Ελλάδα.  Η  εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας και το καταγραφικό
θα  έχει  δυνατότητα  να  δεχθεί  κάρτα  SIM  από  οποιοδήποτε  πάροχο  υπηρεσιών  κινητής
τηλεφωνίας στην Ελλάδα.         

Η  μετάδοση θα  γίνεται  με  την  λογική  της  αποστολής  χρονοσειράς  τιμών με  SMS (short
message system) στην περίπτωση επικοινωνίας μέσω τεχνολογίας GSM ή μέσω εναπόθεσης των
στοιχείων καταγραφής μέσω GPRS/ 3G σε υπολογιστή (f.t.p.) και της λήψης των αρχείων από τον
κεντρικό υπολογιστή της υπηρεσίας μέσω internet.     

Κάθε ένα από τα πεδία τιμών θα αποστέλλει τα δεδομένα του με ένα ανεξάρτητο μήνυμα.  

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

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

Σε  περίπτωση  αδυναμίας  του  συστήματος  για  την  αποστολή  των  δεδομένων  θα  γίνεται
επαναποστολή  μετά  από  ορισμένο  χρονικό  διάστημα.  Σε  κάθε  περίπτωση  (επιτυχούς  ή  μη
επιτυχούς αποστολής μηνύματος) τα δεδομένα θα  παραμένουν διαθέσιμα στον καταγραφέα
τιμών.       
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Το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ διάταξης και του κεντρικού υπολογιστή της υπηρεσίας θα
είναι  αμφίδρομο.  Κατά  τη  μία  φορά  από  τη  διάταξη  προς  το  κεντρικό  υπολογιστή  θα
αποστέλλονται  τα  δεδομένα  μέσω  μηνύματος.  Κατά  την  αντίθετη,  θα  γίνεται  μεταβολή  των
παραμέτρων  καταγραφής  και  τηλεμετάδοσης,  PROGRAMMING  (επιλογή  χρόνου  αποστολής
δεδομένων,  αλλαγή  κινητών  τηλεφώνων  αποστολής  συναγερμών  (ALARM),  αλλαγή  ορίων
συναγερμών (ALARM, κλπ).       

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

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

Όταν  το  καταγραφικό  βρίσκεται  σε  κατάσταση  αμφίδρομης  επικοινωνίας,  θα  δίνεται  η
δυνατότητα  αποστολής  μηνύματος  προς  το  καταγραφικό από  οποιοδήποτε  κινητό  τηλέφωνο
μέσω ορισμένων κωδικών για την ένδειξη της στιγμιαίας παροχής,  της πίεσης, καθώς και της
συνολικής παροχής στο συγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης. Το καταγραφικό με την σειρά του
θα πρέπει να απαντά και να αποστέλλει το πληροφοριακό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο από το
οποίο ερωτήθηκε.    

Επιπλέον αυτού, η διάταξη θα κάνει αυτομάτως και ενδιάμεση αποστολή μηνύματος εάν οι
τιμές  μέτρησης  βρεθούν  εκτός  προκαθορισμένων  παραμετρικά  επιλεγόμενων  ορίων  τιμών
(κατάσταση ALARM και αποστολή με λογική INTERRUPT). Μετά την αποστολή των συναγερμών,
το καταγραφικό θα μπορεί να τίθεται σε κατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας ανάλογα με το
προγραμματισμό του. Εφ’ όσον οι τιμές επανέρθουν εντός των φυσιολογικών ορίων που έχει
ορίσει ο χειριστής, το καταγραφικό θα αποστείλει μήνυμα άρσης συναγερμού.          

Εντός  του  κελύφους  της  διάταξης  θα  υπάρχει  υψηλής  ευαισθησίας  κεραία  για  την
επικοινωνία με το δίκτυο GSM/ GPRS/ 3G.          

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

Η διάταξη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μετρητή ισχύος του σήματος GSM/ GPRS/ 3G,
ενσωματωμένο ή εξωτερικό, έτσι ώστε να επιλέγεται το καταλληλότερο σημείο εγκατάστασης.  

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

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

Στην  περίπτωση  που  οι  λειτουργικές  απαιτήσεις  επιβάλλουν  μεγαλύτερη  απορρόφηση
ενέργειας,  η  ενεργειακή  αυτονομία  είναι  αποδεκτό  χρονικά  να  μειώνεται.  Το  λογισμικό  της
διάταξης  θα  πρέπει  να  ενημερώνει  το  χρήστη  για  τις  επιπτώσεις  στο  χρόνο  αυτονομίας
αντίστοιχα με τις επιλογές του.  

Η μπαταρία της διάταξης θα είναι συνηθισμένου τύπου και θα μπορεί να αντικαθίστανται
από  την  υπηρεσία  μας  επί  τόπου  χωρίς  την  ανάγκη  αποστολής  του  καταγραφικού,  στο
προμηθευτή ή στον κατασκευαστή. Το ίδιο ισχύει και για την τοποθέτηση της κάρτας SIM εντός
του καταγραφικού.          

Στεγανότητα

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

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

Λογισμικό

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

Το λογισμικό θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να εξασφαλίζει :

στον καταγραφέα :

 Τον αριθμό του κέντρου που θα αποστέλλονται τα μηνύματα

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

 Τις ώρες αποστολής και λήψης μηνυμάτων

 Την περίοδο που το καταγραφικό θα βρίσκεται σε κατάσταση stand-by.

 Την παραμετροποίηση καταγραφής κάθε καναλιού

 Τον τόπο εγκατάστασης του καταγραφικού 
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 Τον ορισμό των σημείων συναγερμών 

Στη βάση λήψης των δεδομένων :

 Αποστολή νέων στοιχείων προς το καταγραφικό

 Επεξεργασία σε «ανοικτή» βάση δεδομένων

 Δυνατότητα δημιουργίας γραφημάτων, ιστογραμμάτων κλπ.

 Δυνατότητα  εμφάνισης  γραφημάτων  από  διαφορετικές  περιοχές  ή  από  άλλες
χρονικές περιόδους

 Δυνατότητα    συγχώνευσης   πολλών   βάσεων   δεδομένων   από   διαφορετικούς
υπολογιστές σε μία βάση

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

 Επεξεργασία ιστορικών τιμών, μέγιστο, ελάχιστο, μέση τιμή

 Επιλογή χρονικού διαστήματος ιστορικών τιμών κλπ.

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.16. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΩΝ  ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ  (PRV)  ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΤΟΜΩΝ 

Οι πιεζοθραυστικές δικλείδες πρέπει να εξασφαλίζουν τη ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας, σε
τμήματα του δικτύου και πιο συγκεκριμένα προβλεπόμενους στους σταθμούς ρύθμισης πίεσης.
Οι πιεζοθραυστικές υδραυλικές δικλείδες θα παραλαμβάνουν την πίεση ανάντη (είσοδος), και θα
τη μειώνουν αυτόματα κατάντη (έξοδος), σε προρυθμισμένη τιμή. Η πίεση εξόδου θα διατηρείται
σταθερή και ανεπηρέαστη από μεταβολές της πίεσης εισόδου και/ή της παροχής στην έξοδο.       

Οι δικλείδες θα είναι ικανές να διατηρούν μία προκαθορισμένη κατάντη πίεση, η οποία θα
ρυθμίζεται από τον χρήστη, ανεξάρτητα από την πίεση εισόδου ή τις διακυμάνσεις της παροχής.
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Η λειτουργία των δικλείδων θα εξασφαλίζεται με υδραυλική ώθηση που δημιουργείται από
τη διαφορική πίεση εισόδου - εξόδου.        

Οι δικλείδες πρέπει να είναι  ευθύγραμμου τύπου και όχι τύπου Υ με σκοπό η συντήρηση
τους  να  είναι  εύκολη,  ενεργοποιούμενες  από  διάφραγμα,  πλήρους  διατομής,  με  ειδικά
διαμορφωμένο  δίσκο  σφράγισης  για  άριστη  λειτουργία  υπό  συνθήκες  ακόμα  και  μηδενικών
παροχών. Για την επαλήθευση της συγκεκριμένης ιδιότητας (πλήρης διατομή) οι διαγωνιζόμενοι
θα  πρέπει  να  υποβάλουν  σχέδια  σε  τομή  των  προσφερόμενων  δικλείδων  από  τα  οποία  να
προκύπτει ότι δεν υπάρχει μείωση της διατομής των δικλείδων στο εσωτερικό τους.         

Η κύρια δικλείδα θα ελέγχεται από έναν πιλότο δευτερεύοντος κυκλώματος (δημιουργώντας
ελάχιστη διαφορά πίεσης στην ανοιχτή θέση). Η επιθυμητή πίεση στην έξοδο της δικλείδας θα
επιτυγχάνεται μέσω ρύθμισης του πιλότου του δευτερεύοντος κυκλώματος.          

Η  διασύνδεση  του  πιλότου  και  των  τυχόν  λοιπών  εξαρτημάτων  του  δευτερεύοντος
κυκλώματος  με  την  κυρίως  δικλείδα  θα  επιτυγχάνεται  με  κύκλωμα  σωληνίσκων
κατασκευασμένων από υλικό υψηλής αντοχής στην πίεση.         

Η  λειτουργία  των  δικλείδων πρέπει  να είναι  ομαλή και  αθόρυβη χωρίς  κραδασμούς   σε
ολόκληρο το εύρος παροχών λειτουργίας. Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογείται θετικά.     

Οι  δικλείδες  θα  φέρουν  διάταξη  επιβράδυνσης  της  πλήρους  διακοπής  και  αποφυγής
υδραυλικών  πληγμάτων  και  διάταξη  εξαερισμού  όλης  της  βαλβίδας.  Η  όλη  λειτουργία  τους
πρέπει να γίνεται ομαλά από την μεγίστη παροχή, μέχρι την διακοπή και χωρίς κραδασμούς.

Το κύκλωμα ελέγχου θα περιλαμβάνει, εκτός του πιλότου, όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα
για την εύρυθμη χρήση και λειτουργία της δικλείδας όπως: μανόμετρα  ένδειξης πίεσης (στην
είσοδο  και  στην  έξοδο  της  δικλείδας)  με  κατάλληλες  διαβαθμίσεις,  σφαιρικούς  κρουνούς
απομόνωσης,  βελονοειδή βαλβίδα ρύθμισης της παροχής, κλπ.       

Οι  πιεζοθραυστικές  δικλείδες  (PRV),  ανεξάρτητα  από  την  διάμετρό  τους,  θα  πρέπει  να
ρυθμίζουν την επιθυμητή πίεση στην έξοδο και να λειτουργούν με σταθερότητα και ακρίβεια
ακόμη και αν η ταχύτητα ροής είναι πολύ χαμηλή  (≤ 1m3/h ). Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να
επιτυγχάνεται  δίχως  την  ανάγκη  χρήσης  κάποιας  επιπρόσθετης  βαλβίδας  ρύθμισης  ροής  και
χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση πρόσθετης δικλείδας σε διάταξη παράκαμψης (low-
flow by-pass PRV). Η δυνατότητα ρύθμισης σε συνθήκες ελάχιστης παροχής, θα επιτυγχάνεται με
ειδική διαμόρφωση της έδρας σφράγισης.  

Επίσης θα φέρει τις κατάλληλες διατάξεις για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα σαν
απλή βάνα, πλήρως ανοιχτή ή πλήρως κλειστή.        

Οι  απώλειες  πίεσης  που  θα  προκαλούνται  από  τις  παραπάνω  περιγραφόμενες
πιεζοθραυστικές  δικλείδες  σε  πλήρως  ανοιχτή  θέση  δεν  πρέπει  να  ξεπερνούν  τα  0.3  bar σε
ονομαστική ταχύτητα ροής 3  m/sec. Ονομαστική ταχύτητα ορίζεται αυτή που αντιστοιχεί  στην
ονομαστική διάμετρο. 
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Η δικλείδα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί (σταθερή πίεση εξόδου χωρίς διακύμανση και
κραδασμούς) σε συνθήκες μέγιστης διαφοράς πίεσης (εισόδου- εξόδου) για τη μέγιστη και την
ελάχιστη ταχύτητα ροής.          

Η  ταχύτητα  ανάδρασης  της  δικλείδας  στη  προσαρμογή  στην  αιτούμενη  πίεση  εξόδου,
μεταβαλλόμενης της παροχής, θα γίνεται με ρύθμιση της παροχής του κυκλώματος του πιλότου.
Η ρύθμιση θα γίνεται με ανεξάρτητη του πιλότου (μη ενσωματωμένη) βελονοειδή βαλβίδα από
ανοξείδωτο χάλυβα.          

Οι  πιεζοθραυστικές  δικλείδες  (PRV)  θα  έχουν  άξονα  που  θα  μεταβάλλει  το  βαθμό
κλεισίματος. Ο άξονας θα  κινείται παλινδρομικά, αυτόνομα υδραυλικά, ενεργοποιούμενος μέσω
διαφράγματος και θα ελέγχεται από έναν ειδικό πιλότο ρύθμισης πίεσης.      

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο
ποιότητας  GGG40  ή  καλύτερης.   Σε  όλες  τις  συνδέσεις  μεταξύ  σώματος  καλύμματος  των
δικλείδων χρησιμοποιούνται κοχλίες, παξιμάδια και επίπεδες ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ο  άξονας  των  δικλείδων  καθώς  και  ο  δίσκος  σφράγισης  θα  είναι  κατασκευασμένα  από
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας SST 304 ή καλύτερης ποιότητας. Το μήκος των δικλείδων (φλάντζα
με φλάντζα) πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO-5752          

Ο δίσκος σφράγισης των δικλείδων θα εφαρμόζει κατά το κλείσιμο σε ανοξείδωτο έδρανο το
οποίο θα είναι πλήρως αντικαταστάσιμο. Το υλικό κατασκευής του εδράνου θα είναι απαραίτητα
ανοξείδωτος  χάλυβας  ποιότητας  AISI 316L.  Εάν το  έμβολο μεταβάλλει  το  βαθμό κλεισίματος
οδηγούμενο από  το  διάφραγμα,  αυτό  θα είναι  κατασκευασμένο από ειδικό  ελαστικό  NBR ή
ισοδύναμο. 

Η  προστατευτική  βαφή  της  δικλείδας  εσωτερικά και  εξωτερικά  θα  είναι  πολυεστερική,
εποξειδική ή RILSAN NYLON 11, και θα διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό.
Το πάχος της βαφής δεν θα είναι  σε καμία περίπτωση μικρότερο από 150μm εσωτερικά και
εξωτερικά. 

Τα σώματα και καλύμματα των δικλείδων μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία
επιφάνεια  χωρίς  λέπια,  εξογκώματα,  κοιλότητες  ή  οποιοδήποτε  άλλο  ελάττωμα  ή  αστοχία
χυτηρίου.          

Η  κατασκευή  της  κάθε  δικλείδας  θα  είναι  τέτοιας  μορφής,  ώστε  να  επιτρέπεται  κάθε
μελλοντική  συντήρηση  χωρίς  την  αφαίρεση  του  σώματος  της  δικλείδας  από  το  σημείο
τοποθέτησής της.          

Οι δικλείδες θα διαθέτουν μηχανισμό ανοίγματος - κλεισίματος χαμηλού συντελεστή τριβής.
Ο μηχανισμός θα φέρει απαραιτήτως δύο τουλάχιστον σημεία οδηγούς (τριβείς ολίσθησης) και
κεντραρίσματος. Οι οδηγοί ολίσθησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τη  σταθερότητα  και  την  απόλυτα  κατακόρυφη  κίνηση  του  άξονα.  Το  υλικό  κατασκευής  των
οδηγών  τριβέων θα είναι  ορείχαλκος  ή  ανοξείδωτος  χάλυβας.  Η  ύπαρξη  ενός  µόνο σηµείου
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έδρασης  και  κεντραρίσµατος  του  άξονα  δεν  γίνεται  αποδεκτή.  Επίσης  σε  κάθε  δικλείδα  θα
υπάρχουν σημεία ανάρτησης για την τοποθέτησή της.    

Στο κέλυφος κάθε δικλείδας και σε εμφανές σημείο θα υπάρχει προσαρτημένη ενδεικτική
πινακίδα μεγάλης αντοχής, στην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 Τύπος και μοντέλο δικλείδας 

 Κλάση πίεσης

 Ονομαστική Διάμετρος

 Αριθμός σειράς παραγωγής

 Τόπος και χρόνος κατασκευής

Το  σώμα του  πιλότου  των  δικλείδων και  σε  εμφανές  σημείο  θα υπάρχει  προσαρτημένη
ειδική  πινακίδα  μεγάλης  αντοχής,  στην  οποία  θα  αναφέρονται  ο  τύπος  και  το μοντέλο  του
πιλότου καθώς και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του (εύρος ρύθμισης, κλπ).          

Οι δικλείδες πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία με θερμοκρασία νερού τουλάχιστον
από  0 έως 80ο C.  Η πίεση λειτουργίας των δικλείδων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον PN 16 bars.

Η δικλείδα θα πρέπει να μη χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. Δεν θα πρέπει να απαιτούνται
καθορισμένες περιοδικές αλλαγές εξαρτημάτων της δικλείδας. Ο βρόχος ελέγχου του πιλότου της
δικλείδας θα πρέπει να περιλαμβάνει, «αυτοκαθαριζόμενο» φίλτρο προστασίας του κυκλώματος
ελέγχου από φερτά υλικά. Δεν θα απαιτείται περιοδικός καθαρισμός του φίλτρου παρά μόνο
στην περίπτωση της ολικής συντήρησης της δικλείδας.          

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Διαγράμματα απωλειών και σπηλαίωσης 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό 

 Πιστοποιητικό εργαστηριακών δοκιμών για τη λειτουργία τους σε χαμηλές παροχές 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής
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3.16.1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ
ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ   P  .  R  .  V  .

Η  ηλεκτρονική  διάταξη  ελέγχου  ρύθμισης  πίεσης  προορίζεται  για  εγκατάσταση  στις
επιλεγμένες θέσεις του δικτύου όπου υπάρχουν πιεζοθραυστικές δικλείδες. Η διάταξη θα είναι
σε θέση να ελέγχει  τον πιλότο της πιεζοθραυστικής δικλείδας και  θα μπορεί να ρυθμίζει  την
πίεση εξόδου, ανάλογα με τα επιθυμητά σενάρια λειτουργίας.     

Η τοποθέτηση των σημείων ρύθμισης και ελέγχου θα γίνεται είτε τοπικά στον ελεγκτή του
συστήματος, είτε απομακρυσμένα μέσω του συστήματος τηλεελέγχου και GSM modem. 

Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται προβλήματα υπερπίεσης, τα οποία εμφανίζονται ως
επί το πλείστον κατά την διάρκεια της νύχτας, όπου μειώνεται η παροχή (ζήτηση) και αυξάνεται η
πίεση. Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση ύδατος αφού η δικλείδα
μείωσης πίεσης θα αυτορυθμίζεται συνεχώς.          

Ως άμεσο αποτέλεσμα της χρήσης της συγκεκριμένης διάταξης, θα είναι η σημαντική μείωση
των διαρροών καθώς και η ελαχιστοποίηση των θραύσεων του δικτύου.        

Η διάταξη θα είναι ενεργειακά αυτόνομη και ανεξάρτητη καλωδιακών υποδομών καθώς δεν
θα απαιτεί παροχή ρεύματος και θα τροφοδοτείται  από εσωτερική μπαταρία η οποία θα έχει
διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε (5) ετών υπό συνήθη χρήση.         

Η  διάταξη  θα  μπορεί  να  εγκατασταθεί  σε  φρεάτια  και  θα  πρέπει  να  είναι  απόλυτα
υδατοστεγής ώστε να λειτουργεί ακόμη και σε κατάσταση πλήρους βύθισης ( IP68) και να μην
επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Όλες οι καλωδιώσεις και οι συνδέσεις των εξαρτημάτων
μεταξύ τους θα είναι επίσης απόλυτα υδατοστεγείς (IP68).      

Το σύστημα θα αποτελείται από την συσκευή ελέγχου του πιλότου και την κυρίως συσκευή
προγραμματισμού  και  εμφάνισης  των  ενδείξεων,  οι  οποίες  θα  φέρουν  όλες  τις  απαραίτητες
διατάξεις και οδηγούν αφενός στον έλεγχο και την αυτόματη λειτουργία του και αφετέρου στην
επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων.     

Η  συσκευή  προγραμματισμού  η  οποία  θα  φέρει  αυτοφωτιζόμενη  οθόνη  ενδείξεων,  θα
μπορεί να εγκατασταθεί και εκτός φρεατίου και θα συνδέεται με την συσκευή ελέγχου μέσω
καλωδίων, ώστε ο χειριστής να είναι σε θέση να ελέγχει εμμέσως την πιεζοθραυστική δικλείδα,
χωρίς να είναι αναγκαία η είσοδος του στο φρεάτιο.     

Η  διάταξη  προγραμματισμού  στην  οθόνη  ενδείξεων  θα  εμφανίζει  όλες  τις  απαραίτητες
πληροφορίες λειτουργίας του συστήματος όπως, πίεση εισόδου, πίεση εξόδου, ρυθμίσεις τιμών,
ημερομηνία, τύπος προγραμματισμού κλπ. Θα υπάρχουν επίσης πλήκτρα επί της διάταξης για τον
άμεσο προγραμματισμό ή για την εποπτεία της συσκευής.        

Η συσκευή ελέγχου του πιλότου, θα φέρει όλες τις απαραίτητες υποδοχές για να μπορεί να
συνδεθεί με τον πιλότο της πιεζοθραυστικής δικλείδας, ώστε να ελέγχει πλήρως την πίεση εξόδου
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της  δικλείδας.  Η  συσκευή  προγραμματισμού  θα  φέρει  θύρα  για  σύνδεση  παλμοδότη  από
παροχόμετρο ή υδρόμετρο που θα βρίσκεται εγκατεστημένο στο φρεάτιο.          

Η συσκευή θα μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε τύπου παλμοδότη ξηρής επαφής. Μετά την
σύνδεση και αφού ο χειριστής εισάγει στην συσκευή προγραμματισμού την αναλογία παροχής/
παλμού το σύστημα θα μπορεί να εμφανίζει στην οθόνη την παροχή σε κυβικά/ λίτρα ανά ώρα. Η
διάταξη θα φέρει ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου για τον έλεγχο του συστήματος.

Κατά  την  διαδικασία  εγκατάστασης  η  μόνη  παρέμβαση  που  θα  απαιτείται  στην
πιεζοθραυστική  είναι  η  αντικατάσταση  του  πιλότου  με  ειδικό  πιλότο  ελεγχόμενο  από  την
διάταξη.  Δεν  θα  απαιτείται  καμία  άλλη  παρέμβαση  στην  πιεζοθραυστική  δικλείδα  για  την
εγκατάσταση του συστήματος.          

Το σύστημα θα είναι σε θέση να λειτουργήσει τουλάχιστον σε διαφορετικές καταστάσεις οι
οποίες περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας προδιαγραφής.          

Κατάσταση μη ελέγχου: Σε αυτή την περίπτωση η διάταξη δεν θα εφαρμόζει κανένα έλεγχο
στον πιλότο της πιεζοθραυστικής. Ο χειριστής θα είναι σε θέση έτσι να ελέγξει χειροκίνητα τον
πιλότο,  να  επέμβει  στον  τρόπο  λειτουργίας  της  πιεζοθραυστικής  π.χ.  κατά  την  διαδικασία
συντήρησης. Σε αυτή την κατάσταση επίσης δεν θα πρέπει να καταναλώνεται η μπαταρία της
διάταξης.          

Κατάσταση Ορισμού Πίεσης Ενός Σημείου: Ο χειριστής σε αυτή την κατάσταση εισάγει στην
διάταξη μία τιμή πίεσης και η διάταξη χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια από τον χειριστή ρυθμίζει
την  πίεση  εξόδου  στην  τιμή  που  έχει  οριστεί.  Η  διάταξη  θα  πρέπει  να  ρυθμίζει  την
πιεζοθραυστική  σε  πολύ  μικρό  χρονικό  διάστημα,  χωρίς  να  προκαλέσει  κανένα  υδραυλικό
πλήγμα στο δίκτυο. Η κατάσταση αυτή θα χρησιμοποιείται συνήθως για τον έλεγχο του όλου
συστήματος όπως π.χ. χρόνοι απόκρισης, επίτευξη και διατήρηση σταθερής πίεσης κλπ.          

Κατάσταση χρονοδιαγράμματος  : Σε αυτή την περίπτωση ο χειριστής θα μπορεί να εισάγει
ζεύγη τιμών ώρας και επιθυμητής πίεσης ή ιστορικό προφίλ παροχής και πίεσης.  Τα στοιχεία
αυτά  θα  προκύπτουν  από  προηγούμενη  παρακολούθηση  της  συμπεριφοράς  του  δικτύου,
αναφορικά με την πίεση και την παροχή, στο συγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης. Η διάταξη η
οποία πρέπει να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου, θα ρυθμίσει αυτόματα την πίεση εξόδου
στην επιθυμητή τιμή την συγκεκριμένη ώρα αυτόματα.          

Κατάσταση αυτόματης ρύθμισης βάσει ζήτησης  :  Η διάταξη θα διαθέτει παλμοδοτική θύρα
για  την  λήψη  παλμών  από  το  μετρητή  παροχής  που  θα  εγκατασταθεί.  Θα  μπορεί  να
αντιλαμβάνεται  έτσι  την  παροχή  (ζήτηση)  και  έτσι  να  αυξομειώνει  ανάλογα  την  πίεση  στην
πιεζοθραυστική. Ο χειριστής όπως και στην περίπτωση της κατάστασης χρονοδιαγράμματος θα
μπορεί  να εισάγει  σταθερά ζεύγη τιμών παροχής  και  επιθυμητής  πίεσης ή ολόκληρο προφίλ
παροχής  και  πίεσης  το  οποίο  θα υπολογίζεται  μέσω της  καμπύλης  απωλειών. Η  διάταξη  θα
ρυθμίσει αυτόματα την πίεση εξόδου στην επιθυμητή τιμή ανάλογα με την τιμή της παροχής. Για
τις ενδιάμεσες παροχές πίεσης η διάταξη θα είναι σε θέση να τις υπολογίσει λαμβάνοντας υπ’
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όψη την προηγούμενη και την επόμενη τιμή στον πίνακα ή το προφίλ της παροχής-πίεσης και θα
αυτορυθμίζεται.   

Κατάσταση λειτουργίας κρίσιμου σημείου  :  Σε αυτή την κατάσταση η ηλεκτρονική διάταξη
θα πρέπει να ρυθμίζει την λειτουργία της πιεζοθραυστικής δικλείδας ανάλογα με την πίεση σε
επιλεγμένο  κρίσιμο  σημείο  του  δικτύου.  Πιο  συγκεκριμένα  με  την  τοποθέτηση  ενός
καταγραφικού  πίεσης  με  τηλεμετρική  διάταξη  και  επικοινωνία  μέσω  GSM/GPRS στο  κρίσιμο
σημείο της ζώνης (συνήθως το πιο ψηλό σημείο) η ηλεκτρονική διάταξη θα πρέπει να μπορεί να
ρυθμίζει την πίεση έτσι ώστε στο κρίσιμο σημείο να διατηρείται σταθερή η πίεση λειτουργίας,
ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την τιμή που θα επιλεγεί από το χρήστη. Η λειτουργία αυτής της
κατάστασης βασίζεται στην συνεχή αποστολή δεδομένων από το κρίσιμο σημείο σε κατάλληλο
λογισμικό μέσω Internet. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται και υπολογίζεται το προφίλ λειτουργίας
της συγκεκριμένης ζώνης. Στη συνέχεια ο χρήστης με μόνο τον ορισμό της επιλεγόμενης πίεσης
στο  κρίσιμο  σημείο  καθορίζει  και  τη  λειτουργία  της  δικλείδας.  Το  καταγραφικό  στο  κρίσιμο
σημείο επικοινωνεί με την ηλεκτρονική διάταξη η οποία ρυθμίζει κατάλληλα την δικλείδα και
εξασφαλίζει  συγκεκριμένη  τιμή  πίεσης  στο  κρίσιμο  σημείο.  Το  καταγραφικό  του  κρίσιμου
σημείου περιλαμβάνεται στην προμήθεια. 

Κατά  την  περίπτωση  που  παρατηρηθεί  διακοπή  λήψης  παλμών  από  το  υδρόμετρο/
παροχόμετρο σε περίπτωση βλάβης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και εφ’ όσον το επιθυμεί ο
χειριστής, η διάταξη θα είναι σε θέση να ρυθμίσει την πίεση εξόδου στην ελάχιστη δυνατή.          

Επιπλέον αυτών των παραμέτρων η διάταξη θα φέρει ειδική χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας
επί των συνδέσεων η οποία θα μετατρέπει τον ειδικό πιλότο, σε τυπικό πιλότο χειρισμού για την
περίπτωση βλάβης ή για οποιονδήποτε έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση η διάταξη δεν θα ελέγχει
την πιεζοθραυστική δικλείδα.       

Η  διάταξη  θα  διαθέτει  και  καταγραφικό  τιμών  όπου  θα  προσφέρει  την  δυνατότητα
καταγραφής 3 καναλιών (πίεσης εισόδου, πίεσης εξόδου και παροχής) σε ανεξάρτητα πεδία. Η
μνήμη του καταγραφικού θα είναι ικανή να αποθηκεύει τουλάχιστον 60.000 τιμές μετρήσεων για
όλα τα κανάλια με χρονικό βήμα οριζόμενο από τον  χειριστή από καταγραφή τιμής  κάθε 10
δευτερόλεπτα έως και κάθε 1 ώρα για όλα τα κανάλια. Για αυτό τον σκοπό η διάταξη θα διαθέτει
θύρα επικοινωνίας για σύνδεση επί τόπου με ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον προγραμματισμό
του καταγραφικού και την ανάγνωση των καταγεγραμμένων τιμών.          

Η διάταξη θα φέρει επίσης διάταξη επικοινωνίας μέσω GSM/GPRS για τον προγραμματισμό
της  όλης  διάταξης,  την  ανάγνωση  των  καταγεγραμμένων  τιμών  στο  καταγραφικό,  την
επικοινωνία με το κρίσιμο σημείο μέσω internet και γενικά ενεργειών χειρισμού χωρίς να είναι
αναγκαία η επίσκεψη του χειριστή στο σημείο εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο η όλη διάταξη
θα καταγράφει  και  θα μεταφέρει  τις  τιμές των πιέσεων ασύγχρονα σε σύστημα καταγραφής
βασισμένο  σε  προσωπικό  υπολογιστή  με  σκοπό  την  ενσωμάτωση  των  δεδομένων  στη  βάση
δεδομένων.      

Η παροχή ρεύματος θα γίνεται  από μπαταρία διάρκειας ζωής πέντε (5)  ετών για συνήθη
χρήση η οποία υπολογίζεται σε αποστολή δεδομένων στον ΚΣΕ δύο φορές την ημέρα.  
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Η όλη διάταξη θα πρέπει να αντέχει σε θερμοκρασίες -10οC έως 50oC. Η διάταξη θα έχει την
δυνατότητα να λειτουργεί σε πιέσεις από 0 έως 16 bar και η ακρίβεια των αισθητηρίων κατά την
μέτρηση θα είναι ίση ή καλύτερη από 0,2% για όλο το εύρος της μέτρησης.     

Η  προμηθεύτρια  εταιρεία  θα  είναι  υπεύθυνη  για  τη  διασφάλιση  της  συμβατότητας  των
προσφερόμενων  συσκευών  μεταξύ  τους  (πιεζοθραυστική  δικλείδα,  ηλεκτρονική  διάταξη
ρύθμισης πίεσης, μετρητή παροχής και καταγραφικό τιμών), καθώς και όλων των καλωδιώσεων,
βυσμάτων και παρελκομένων. Επίσης οφείλει να προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα παλμοδοτικά
καλώδια,  καλώδια  σύνδεσης  των  συσκευών  με  ηλεκτρονικό  υπολογιστή,  το  απαραίτητο
λογισμικό,  και  γενικά  οτιδήποτε  απαιτείται  για  τον  προγραμματισμό  της  συσκευής  και  την
αποτελεσματική καταγραφή των μετρούμενων τιμών.          

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής

3.17. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η διάταξη χρησιμοποιείται  για την μέτρηση και  καταγραφή των τιμών που αφορούν στα
ποιοτικά  χαρακτηριστικά  του  νερού  και  πιο  συγκεκριμένα  του  υπολειμματικού  χλωρίου  του
νερού,  της  αγωγιμότητας,  της  πίεσης  και  της  θερμοκρασίας  σε  σταθμούς  που  δεν  υπάρχει
τροφοδοσία ρεύματος. 

Οι διατάξεις εξαιτίας ότι θα τοποθετηθούν εντός φρεατίων που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα
χώρου θα πρέπει να είναι βυθιζόμενου στελέχους και όχι διατάξεις που περιλαμβάνουν αναλυτές
οι οποίοι λειτουργούν με δειγματοληψία νερού. Η εγκατάστασή τους θα πρέπει να επιτυγχάνεται
με σύσφιξη επί σφαιρικού κρουνού. 

Η  διάταξη  θα  πρέπει  να  είναι  φορητή,  ενεργειακά  αυτόνομη  και  η  επικοινωνία  για  την
μετάδοση των δεδομένων δεν θα πρέπει να απαιτεί καλωδιακές υποδομές.

Η  διάταξη  θα  πρέπει  να  είναι  σχεδιασμένη  να  εγκαθίσταται  σε  αγωγό  με  τη  βοήθεια
σφαιρικού κρουνού ώστε  τα αισθητήρια  να έρχονται  σε  επαφή με τη  διερχόμενη παροχή.  Η
διάταξη θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε αντίξοες συνθήκες, αλλά και υπόγειες συνθήκες
λειτουργίας. Ο βαθμός προστασίας όλης της διάταξης, καθώς και των συνδέσεων της θα πρέπει
απαραίτητα να είναι ΙΡ68.
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Η  διάταξη  θα  πρέπει  να  εγκατασταθεί  σε  σημείο  της  περιφέρειας  του  αγωγού,  μέσω
σύσφιξης  επί  σπειρώματος  σφαιρικού  κρουνού  διαμέτρου  τουλάχιστον  1  1/2".  Κατά  την
εγκατάσταση  δεν  θα  πρέπει  να  απαιτείται  η  χρήση  ειδικών  εργαλείων  για  την  σύσφιξη  της
διάταξης επί του σφαιρικού κρουνού.

Οι αγωγοί που θα μπορεί να τοποθετηθεί η διάταξη πρέπει να είναι διαμέτρου από DN80.

Πρέπει  να  παρέχεται  δυνατότητα  μέσω  ειδικών  εργαλείων  παρεχόμενων  από  τον
προμηθευτή/κατασκευαστή τοποθέτησης του βυθιζόμενου στελέχους της διάταξης υπό πίεση,
κατά τη διάρκεια χρήσης δηλαδή του αγωγού, χωρίς να απαιτείται διακοπή της τροφοδοσίας.

Η διάταξη θα πρέπει να πραγματοποιεί τις μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου του νερού,
της αγωγιμότητας, της πίεσης και της θερμοκρασίας μέσω αισθητηρίων τα οποία θα πρέπει να
βρίσκονται στο κάτω μέρος της διάταξης έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή με το νερό. Όλη η
απαιτούμενη  ενέργεια  για  την  λειτουργία  των  αισθητηρίων,  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  με
εσωτερική μπαταρία  η  οποία  συνδέεται  εσωτερικά ή  εξωτερικά με  την  διάταξη  και  η  οποία
διαθέτει βαθμό προστασίας ΙΡ68 (στην περίπτωση εξωτερικής μπαταρίας). Το κυρίως στέλεχος
της διάταξης είναι κατασκευασμένο από μη οξειδούμενο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό. Το
τμήμα  της  διάταξης  που  έρχεται  σε  επαφή  με  το  νερό  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  και
πιστοποιημένο για χρήση σε Δίκτυο πόσιμου νερού από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδος
ή του Εξωτερικού.

Σε περίπτωση που οι ανάγκες το απαιτούν η διαδικασία απεγκατάστασης της διάταξης και
εγκατάστασης  της  σε  κάποια  άλλη  θέση  θα  πραγματοποιείται  εύκολα  χωρίς  πολύπλοκες
διαδικασίες. Ο κάθε προμηθευτής θα περιγράψει αναλυτικά στην προσφορά του, την διαδικασία
εγκατάστασης και απεγκατάστασης (εφόσον αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί),  καθώς και τα
αναλώσιμα που μπορεί να απαιτηθούν για την εργασία αυτή. 

Τα αισθητήρια τα οποία έρχονται σε απευθείας επαφή με το νερό θα πρέπει να λειτουργούν
βάση της ηλεκτροχημικής  μεθόδου και  όχι  με  τη χρήση χημικών καταλυτών ή την απόρριψη
νερού εκτός του αγωγού. Το εύρος των μετρήσεων των αισθητηρίων μέτρησης υπολειμματικού
χλωρίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0 - 2mg/lit με ακρίβεια κατ’ ελάχιστον 0,05mg/lt.  Το
εύρος των μετρήσεων των αισθητηρίων μέτρησης αγωγιμότητας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
50–  800μScm.  To  εύρος  της  θερμοκρασίας  θα  πρέπει  να  είναι  0  –  35oC.  Η  ύπαρξη  2ου
αισθητηρίου παράλληλων μετρήσεων για οποιοδήποτε ποιοτικό χαρακτηριστικό, προκειμένου να
προσδοθεί περισσότερη επαναληψιμότητα και αξιοπιστία στις μετρήσεις, θα αξιολογηθεί θετικά.

Η αναγκαιότητα συντήρησης των αισθητηρίων της διάταξης θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο
1 φορά ανά χρόνο. Σαν συντήρηση λογίζεται ο καθαρισμός ή η αντικατάσταση των αισθητηρίων
μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου, αγωγιμότητας κλπ. 

Το όργανο θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο από τον κατασκευαστή και δεν θα χρειάζεται
επιτόπου βαθμονόμηση κατά την  εγκατάσταση ή  σύνδεση τουλάχιστον  για  τον  πρώτο χρόνο
λειτουργίας  του.  Απαιτούμενη  διαδικασία  βαθμονόμησης  σε  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  θα
αξιολογείται  αρνητικά.  Ο  προμηθευτής  οφείλει  να  προσκομίσει  σχετικά  πιστοποιητικά
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αναγνωρισμένων  οίκων  του  εξωτερικού  ή  εσωτερικού  που  να  αποδεικνύουν  την
ακρίβεια/πρότερη βαθμονόμηση του οργάνου.

Οι τιμές που θα προκύπτουν από τα αισθητήρια θα πρέπει να καταγράφονται για χρονικό
διάστημα το οποίο θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμο από τον χειριστή ανάλογα με τη θέση
εγκατάστασης και τις αναγκαιότητες της κάθε θέσης. Ελάχιστος χρόνος αποστολής δεδομένων
ανά 15λέπτο.

Ο προγραμματισμός για την αποστολή ή λήψη των στοιχείων της συσκευής θα πρέπει να
γίνεται με απλό τρόπο χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης πολύπλοκου λογισμικού. Ο χειριστής θα
πρέπει  κατ΄  ελάχιστον  να  μπορεί  να  προγραμματίσει  το  βήμα  καταγραφής  της  διάταξης,  να
ορίσει το κέντρο αποστολής των καταγεγραμμένων δεδομένων και την συχνότητα αποστολής των
αναφορών.

Τα  δεδομένα  θα  πρέπει  να  μεταδίδονται  για  διάστημα  οριζόμενο  από  τον  χειριστή  σε
υπολογιστή  μέσω  του  δικτύου  μετάδοσης  δεδομένων  GSM  ή  GPRS.  Η  τηλεμετάδοση  των
δεδομένων  θα  πρέπει  να  γίνεται  ενεργειακά  αυτόνομα  από  την  μπαταρία  που  διαθέτει  η
διάταξη. Ο χρόνος αυτονομίας της μπαταρίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες
σε  κανονικές  συνθήκες  λειτουργίας  όπως  αυτές  θα  ορίζονται  από  τον  κατασκευαστή.  Η
τηλεμετάδοση θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από καλωδιακές υποδομές χρησιμοποιώντας το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM SMS ή GPRS. Η συσκευή θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα
επικοινωνίας μέσω Η/Υ μέσω σειριακής θύρας. 

Ο προμηθευτής θα εξασφαλίσει τη συμβατότητα της τηλεμετάδοσης για οποιαδήποτε από
τις εφαρμοζόμενες σήμερα από τις τεχνολογίες GSM/ GPRS στην Ελλάδα. Είναι υποχρεωμένος να
πραγματοποιήσει  αναλυτικό έλεγχο σήματος GSM/GPRS για κάθε πάροχο κινητής τηλεφωνίας
προκειμένου έπειτα σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να επιλεχθεί η βέλτιστη λύση για κάθε θέση
εγκατάστασης.  Η διάταξη θα έχει δυνατότητα να δεχθεί κάρτα SIM από οποιοδήποτε πάροχο
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Η  μετάδοση  θα  γίνεται  με  την  λογική  της  αποστολής  χρονοσειράς  τιμών  με  SMS  (short
message system) στην περίπτωση επικοινωνίας μέσω τεχνολογίας GSM ή μέσω μηνυμάτων GPRS.

Η μετάδοση των δεδομένων θα γίνεται σε χρόνο οριζόμενο από τον χειριστή με ελάχιστο ανά
15 λεπτά.

Το  όλο  σύστημα  θα  έχει  την  δυνατότητα  αποστολής  συναγερμών  μέσω  email  όταν  οι
μετρούμενες τιμές, τεθούν εκτός ορίων. 

Η κεραία για την επικοινωνία με το δίκτυο θα πρέπει να είναι εσωτερικής τοποθέτησης. 

Τα καταγεγραμμένα δεδομένα που αποστέλλονται  σε  κεντρικό εξυπηρετητή (web server)
όπου θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα για ανάλυση
και επεξεργασία μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. H πρόσβαση στα δεδομένα θα είναι
διαθέσιμη οποιαδήποτε ώρα και ημέρα μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή (browser) ή φορητής
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συσκευής με πρόσβαση στο διαδίκτυο (smartphone,  tablet κλπ)  σε εξουσιοδοτημένες από το
χρήστη συσκευές. 

Οι χειριστές του συστήματος θα μπορούν να επιβλέψουν εποπτικά το δίκτυο σε εικόνα χάρτη
πραγματικού  χρόνου  αλλά  και  σε  λίστα  θέσεων,  να  θέσουν  όρια  συναγερμών  για  κάθε
παράμετρο ξεχωριστά, να συντάξουν τα μηνύματα των συναγερμών όπως και τις διευθύνσεις
email που αυτά θα παραδίδονται κλπ.

Τα δεδομένα θα πρέπει  να  εμφανίζονται  υπό την  μορφή γραφήματος  και  πίνακα με  τις
μετρημένες τιμές για κάθε σταθμό.

Το λογισμικό θα έχει την δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε άλλες μορφές αρχείων
(csv,  excel,  κ.λπ.)  για χρήση με άλλα προγράμματα εφόσον η υπηρεσία το επιθυμεί.  Όλοι  οι
συναγερμοί,  σφάλματα,  ακραίες  τιμές  ή  τυχόν  δυσλειτουργίες  που  καταγραφούν  αυτές  θα
καταγράφονται από το σύστημα και θα παρουσιάζονται στους χειριστές εποπτικά.

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό IP68 

 Πιστοποιητικό κατάλληλότητας για πόσιμο νερό 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής

3.18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

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

Για  το  λόγο  αυτό  σε  κάθε  κλάδο  του  δικτύου  που  θα  εγκατασταθεί  εξοπλισμός,  θα
εγκατασταθεί ο ακόλουθος εξοπλισμός:

 Στους  τοπικούς  σταθμούς  ΤΣΕ  (δεξαμενές,  αντλιοστάσια,  γεωτρήσεις)  όπου
προβλέπεται  εγκατάσταση  μετρητών  παροχής  θα  εγκαθίστανται  ο  ακόλουθος
υδραυλικός εξοπλισμός, για κάθε συνδεόμενο μετρητή:
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 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης (1 τμχ)

 Φ/ζιμπώ αγκύρωσης (2 τμχ)

 Λοιπός παρελκόμενος εξοπλισμός 

 Στους  τοπικούς  σταθμούς  ΣΔΠ  (σταθμούς  διαχείρισης  πίεσης)  όπου  προβλέπεται
εγκατάσταση  μετρητών  παροχής  και  πιεζοθραυστικών  δικλείδων  (PRV)  θα
εγκαθίστανται επιπλέον ο ακόλουθος υδραυλικός εξοπλισμός:

 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης κύριου κλάδου (2 τμχ)

 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης by-pass κλάδου (1 τμχ)

 Φ/ζιμπώ αγκύρωσης κύριου κλάδου (2 τμχ)

 Φ/ζιμπώ αγκύρωσης by-pass κλάδου (2 τμχ)

 Φίλτρο προστασίας κύριου κλάδου (1 τμχ)

 Χυτοσιδηρά ταυ κύριου/ by-pass κλάδου (2 τμχ) και 

 Διάφορα χυτοσιδηρά υλικά μετάβασης (γωνίες, συστολές κλπ)

 Λοιπός παρελκόμενος εξοπλισμός 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω υδραυλικού εξοπλισμού ακολουθούν:

3.18.1. Δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης

Οι δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης θα εγκατασταθούν στους τοπικούς σταθμούς, με
σκοπό τον έλεγχο της παροχής στο κλάδο των δικτύων που θα τοποθετηθούν.   Οι δικλείδες θα
είναι ονομαστικής πίεσης PN16 κοντού σώματος (τύπου F4). Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι
τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιμο και προς τις δύο πλευρές
ανάντη  και  κατάντη,  μακρόχρονη  και  ομαλή  λειτουργία,  όπως  και  ελαχιστοποίηση  των
απαιτήσεων για την συντήρησή τους.  

Οι  δικλείδες  θα είναι  κατασκευασμένες  σύμφωνα με  το  πρότυπο  ISO 7259/1988  (E),  με
ελαστική  έμφραξη  και  φλάντζες.  Το  σώμα  της  δικλείδας  θα  έχει  ενδείξεις  σύμφωνα  με  το
πρότυπο ISO 5209 για την ονομαστική διάμετρο (DN), την ονομαστική πίεση (PN), ένδειξη για το
υλικό του σώματος και το σήμα ή την  επωνυμία του κατασκευαστή.          

Οι  δικλείδες  όταν  είναι  ανοικτές  θα  πρέπει  να  ελευθερώνουν  πλήρως  τη  διατομή  που
αντιστοιχεί στην ονομαστική τους διάμετρο και να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή πτώση πίεσης
στο πεδίο λειτουργίας τους. 
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Οι δικλείδες θα πρέπει να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη εγκοπών
κ.λ.π., στο κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών που θα καθιστούν
προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο της βάνας.    

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

Το  μήκος  των  δικλείδων  θα  είναι  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ISO  5752.   Όλα  τα  υλικά
κατασκευής των δικλείδων θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν ικανή αντοχή σε
φθορά και διάβρωση.          

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

Κάθε άλλη πρόσμιξη υλικών με κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράμα να είναι
ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές. Τα σώματα και καλύμματα των δικλείδων μετά τη χύτευση
πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και
οποιοδήποτε  άλλο  ελάττωμα  ή  αστοχία  χυτηρίου.  Απαγορεύεται  η  πλήρωση  των  παραπάνω
κοιλοτήτων με ξένη ύλη.          

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

Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται  με φλάντζες και κοχλίες από ανοξείδωτο
χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%. Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από το πιο
πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον).   

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

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

Η δικλείδα θα κλείνει  όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα.  Η στεγανοποίηση του
βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-RINGS (τουλάχιστον 2 τον αριθμό) υψηλής αντοχής
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σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60C, ή άλλο ισοδύναμο
τρόπο  στεγανοποίησης  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  θα  απαιτείται  σύσφιξη  για  την  επίτευξη
στεγάνωσης.          

Η κατασκευή του βάκτρου θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης.

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

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

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

Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της βάνας. 

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

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής

3.18.2. Φ/ζιμπώ αγκύρωσης 

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

Οι σύνδεσμοι πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση στην ονομαστική πίεση λειτουργίας,
σε σωλήνα με εξωτερική διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 2 ορίων που περιγράφονται σε
πίνακα που ακολουθεί. 

Επίσης,  όλοι  οι  σύνδεσμοι   θα  εξασφαλίζουν  εκτός  από  την  υδατοστεγανότητα  των
συνδέσεων και την αγκύρωση των συνδεόμενων αγωγών ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής
τους, μέσω ειδικών αγκυρωτικών ελασμάτων που θα φέρουν, τα οποία θα είναι τοποθετημένα
εντός  ειδικού  εκτονούμενου  δακτυλίου.  To σύστημα  αγκύρωσης  uα  αποτελείται  από
αντικαταστάσιμες  μεταλλικές  διατάξεις  κατασκευασμένες  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  τύπου
ελάσματος προσαρμοσμένες εντός ειδικού εκτονούμενου δακτυλίου. 

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

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

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

αγκύρωση και γωνιακή εκτροπή για κάθε άκρη τουλάχιστον 7.

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

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

Για μεγάλο εύρος εφαρμογής απαραίτητο είναι οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι να διαθέτουν
ειδικό εκτονωμένο αρθρωτό δακτύλιο.  Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να κατασκευάζονται
σύμφωνα με τα Πρότυπα κατασκευής: ISO 2531, EN545, EN598, EN 969. 
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Υλικό  κατασκευής  των  μεταλλικών  μερών  (σώματος  και  δακτυλίων  σύσφιξης):  Ελατός
χυτοσίδηρος τουλάχιστον GGG40 σύμφωνα με το ΕΝ-GJS-450-10. 

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

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

Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 682 ή ΕPDM
σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 681-1, με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό και

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

Υλικό κατασκευής αγκυρωτικών ελασμάτων: από ανοξείδωτο χάλυβα  

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

 ΡΝ (ονομαστική πίεση λειτουργίας)

 Φ (περιοχή εξωτερικών διαμέτρων)

 DN (ονομαστική διάμετρος φλάντζας)

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

  Ονομ. διάμετρος/
DN50 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250

Υλικό  κατασκευής

Τσιμεντο (PN10) 68 98 120 145 176 -- 284

Τσιμεντο (PN6/12) -- 105 124 149-155 174 228 268-
280

Χαλυβας 48- 88,9 108- 133- 156- 194- 267-
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60,3 114,3 139,7 168,3 219,1 273

Χυτσίδηρος 68 98 118 144 170 222 274

Πολυαιθυλένιο 63 90 110-125 140 160-180 200-225 280

Πολυβινιλοχλωρίδιο 60,3 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273

Απαιτούμενο  εύρος
εφαρμογής

47-70
86-
105

106-130
132-155

154-190 192-230
267-
300

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής

3.18.3. Φίλτρα ευθύγραμμου τύπου

Τα φίλτρα θα είναι ευθύγραμμου τύπου και θα τοποθετηθούν στις προβλεπόμενες θέσεις
του  δικτύου  για  την  προστασία  των  υδραυλικών  εξαρτημάτων  (πιεζοθραυστικές  δικλείδες,
παροχόμετρα κλπ) από τη μεταφορά φερτών υλικών.          

Με τα φίλτρα εξασφαλίζεται η απομάκρυνση των υλικών που μεταφέρονται στο δίκτυο με
στόχο την προστασία των εξαρτημάτων του δικτύου που είναι ευαίσθητα στα φερτά υλικά          

Τα φίλτρα θα φέρουν στα άκρα φλάντζα κατά  DIN 2501 για την ευχερή σύνδεσή τους στο
δίκτυο.          

Το μήκος και το βάρος των προσφερόμενων φίλτρων θα εξαρτάται από την διάσταση τους
και θα είναι σύμφωνα με το ISO 4064.           

Στο εσωτερικό θα φέρουν διάτρητο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, τοποθετημένο
κάθετα προς την παροχή και θα καλύπτει ολόκληρη την ονομαστική διατομή. Το διάτρητο πλέγμα
θα βρίσκεται σταθερά τοποθετημένο επί του αφαιρούμενου τμήματος του φίλτρου προς εύκολο
καθαρισμό του.             

Οι  οπές  του  πλέγματος  θα  είναι  σύμφωνες  με  το  DIN 24041  και  δεν  θα  επιτρέπεται  η
διέλευση   σε  στερεά  σωματίδια  με  σκοπό  την  προστασία  του  ευαίσθητου  υδραυλικού
εξοπλισμού των δικτύων (μετρητές παροχής, δικλείδες ρύθμισης πίεσης κλπ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -- ΣΕΛΙΔΑ 76 ΑΠΟ 116



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Η  πρόσβαση  στο  αφαιρούμενο  τμήμα  του  φίλτρου  θα  γίνεται  από  το  πάνω  μέρος.  Η
αφαίρεσή  του  θα  γίνεται  με  κοχλίες  κατασκευασμένους  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  AISI 304
τουλάχιστον.              

Η  στεγανοποίηση  του  αφαιρούμενου  τμήματος  θα  γίνεται  με  ελαστικό  EPDM ή  άλλο
κατάλληλο υλικό το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό. 

To σώμα  του  φίλτρου  θα  είναι  κατασκευασμένο  από  χυτοσίδηρο  και  θα  φέρει
αντιδιαβρωτική προστασία με εποξεική βαφή. 

Η πίεση λειτουργίας των προσφερόμενων φίλτρων θα είναι 16 bar.          

Σε  καμία περίπτωση η τοποθέτηση των προσφερόμενων φίλτρων δεν θα επηρεάζει   την
ακρίβεια των μετρήσεων των διατάξεων με τις οποίες συνυπάρχουν στο δίκτυο, καθώς και τη ροή
του νερού εντός αυτού. Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του διαγράμματα
πτώσης πίεσης σε συνάρτηση με την παροχή για τα προσφερόμενα φλαντζωτά φίλτρα.          

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής

3.18.4. Χυτοσιδηρά υλικά

Το  υλικό  κατασκευής  των  χυτοσιδηρών  εξαρτημάτων  θα  είναι  χυτοσίδηρος  κλάσης
τουλάχιστον  GGG40  και  θα  φέρουν  εποξική  βαφή  ενδεικτικά  RESICOAT (εποξικό  επίστρωμα
πούδρας) με επικάλυψη ελάχιστου  πάχους 250 μm και με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε
πόσιμο νερό. 

Το ελαστικό των προσφερόμενων εξαρτημάτων θα είναι  NBR σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ
682 ή ΕPDM σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 681-1, με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο

νερό και αντοχή στην θερμοκρασία τουλάχιστον από 0C  έως  +50C 

Η πίεσης λειτουργίας των προσφερόμενων εξαρτημάτων θα είναι PN 16 atm.

Τα φλαντζωτά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
1092-2.

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 
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 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής

3.19. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  –  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε  κάθε  τοπικό  σταθμό  προβλέπονται  εργασίες  εγκατάσταση,  προγραμματισμού  και
υδραυλικές  εργασίες.  Οι  εργασίες  αυτές  περιλαμβάνουν  την  υδραυλική  εγκατάσταση  του
εξοπλισμού,  την  εγκατάσταση  όλου  του  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού,  τις  διασυνδέσεις,  τον
προγραμματισμό,  την  θέση  σε  λειτουργία,  τη  βαθμονόμηση  και  όλα  όσα  προβλέπονται  στο
τεύχος της τεχνικής περιγραφής για κάθε τύπο σταθμού και χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. 

Οι εργασίες υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πρέπει να πραγματοποιούνται
λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  Ευρωπαϊκές  Οδηγίες  και  κανονισμούς  ασφαλείας  όπως
αναφέρονται στα τεύχη της Γενικής και της Ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. 

3.20. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τους κανονισμούς και τη σειρά των εργασιών που
πρέπει να διέπουν την κατασκευή ή την αναβάθμιση υποδομών ή/ και φρεατίων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, όπου αυτή προβλέπεται. 

Οι διαστάσεις των υπό κατασκευή φρεατίων θα είναι οι κατάλληλες ώστε να είναι να είναι
δυνατή η εγκατάσταση όλου του υδραυλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προβλέπεται σε
κάθε  θέση  εγκατάστασης.  Η  κατασκευή  των  φρεατίων  θα  πραγματοποιηθεί  στα  σημεία  του
δικτύου  που  περιγράφονται  στη  διακήρυξη  και  πιο  συγκεκριμένα  σε  χώρο  που  θα
συναποφασιστεί με τους εκπροσώπους της διευθύνουσας υπηρεσίας.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΕΠΙ  ΤΟΠΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:  Ο  ανάδοχος  μετά  από  την  υπογραφή  της  σχετικής
σύμβασης και την υποβολή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, θα προβεί στην επίσκεψη επί
τόπου του έργου για τη μελέτη των τοπικών συνθηκών και τον εντοπισμό των ακριβή σημείων
κατασκευής των φρεατίων, σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Μηχανικό της Υπηρεσίας. 

ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που το σημείο εκσκαφής καταλαμβάνει τμήμα του
οδοστρώματος, η Υπηρεσία θα προβαίνει στην έκδοση της σχετικής άδειας εκσκαφής. Η σχετική
άδεια θα εκδίδεται μετά από γραπτή αίτηση του αναδόχου, με την οποία θα γνωστοποιεί την
ακριβή ημερομηνία της έναρξης και της διάρκειας των εργασιών. Επίσης, προ των εκσκαφών ο
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ανάδοχος θα προβαίνει στη σήμανση της περιοχής όπου θα εκτελούνται οι σχετικές εργασίες, με
σήματα των οποίων το σχήμα και του περιεχόμενο θα ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει. 

ΧΑΡΑΞΗ: Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιείται με την ακριβή χάραξη (από Μηχανικό
του  Αναδόχου)  της  περιοχής  εκσκαφής  που  θα  υποδείξει  η  Υπηρεσία.  Η  χάραξη  θα
πραγματοποιείται  σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και τις ακριβείς διαστάσεις
αυτών. Ο Ανάδοχος είναι επιθυμητό να χρησιμοποιήσει για την χάραξη ειδικά μηχανήματα όπως
δίσκο κοπής ασφαλτικού οδοστρώματος, δίσκο κοπής πλακών πεζοδρομίου κ.λ.π. ανάλογα με την
επιφάνεια του εδάφους (πεζοδρόμια, ασφαλτοτάπητας). Έτσι θα προκληθούν λιγότερες φθορές
και θα είναι πιο εύκολη η αποκατάσταση της υφιστάμενης κατάστασης.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ: Η εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής θα πραγματοποιούνται  σε οποιασδήποτε
φύσεως έδαφος,  σύμφωνα με τις  διαστάσεις που φαίνονται  στα σχέδια  και με οποιοδήποτε
μέσο, που θα θεωρήσει σαν προσφορότερο και πλέον εναρμονιζόμενο με την κάθε περίπτωση ο
Ανάδοχος.  Ιδιαίτερα  επισημαίνεται  ότι  για  το  πλάτος  του  σκάμματος  λαμβάνεται  1,00  m
μεγαλύτερο από κάθε παρειά της κατασκευής,  ώστε να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίες
του εξειδικευμένου συνεργείου. Στα έργα υποδομής ο κίνδυνος καθιζήσεων είναι μεγάλος, για
αυτό  το  λόγο  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος   να  λαμβάνει  όλα  τα  προβλεπόμενα  μέτρα
ασφαλείας (κράνη, ικριώματα αντιστήριξης πρανούς κ.λ.π.). 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Τα φρεάτια φιλοξενίας του υδραυλικού εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στην
παρούσα  προμήθεια  ανάλογα  με  τη  διατομή  του  τροφοδοτικού  αγωγού  στον  οποίο  θα
εγκατασταθεί και τη σχετική μελέτη που πραγματοποίησε η τεχνική υπηρεσία σχετικά με θα είναι
των ακόλουθων τύπων:

 Φρεάτιο  Φιλοξενίας  εξοπλισμού  ΣΔΠ  PRV DN80:  Διαστάσεις  3,0m  χ  2,0m  χ  2,0m
(ΜxΠxΥ) 

 Φρεάτιο Φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ  PRV DN100: Διαστάσεις 3,2m χ 2,2m χ 2,0m
(ΜxΠxΥ) 

 Φρεάτιο Φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ  PRV DN150: Διαστάσεις 3,5m χ 2,5m χ 2,0m
(ΜxΠxΥ) 

 Φρεάτιο Φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ  PRV DN200: Διαστάσεις 3,8m χ 2,8m χ 2,0m
(ΜxΠxΥ) 

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ:  Ο πυθμένας, η οροφή και τα τοιχώματα των φρεατίων θα κατασκευαστούν
από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας  C20/25 ή ανώτερης και τύπου  II ή ΙV (Sulfate Resisting),
Γενικότερα,  το  εργοστάσιο  παραγωγής  πρέπει  να  πληροί  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού
Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  1997  (Ποιοτικός  Έλεγχος  Σκυροδεμάτων.  Εργαστήριο  Ποιοτικού
Ελέγχου κ.λπ.).Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατασκευή της οροφής καθώς πρέπει να
έχει την κατάλληλη εσοχή για να δεχτεί το χυτοσιδηρό κάλυμμα μετά του πλαισίου του. Για την
κατασκευή  των  τοιχωμάτων  των  φρεατίων  θα  χρησιμοποιηθεί  εξωτερικός  ξυλότυπος,  ενώ
απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της παρειάς της εκσκαφής ως ξυλοτύπου. Σε όλα τα φρεάτια
τοποθετούνται  χυτοσιδηρές  βαθμίδες,  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  μελέτης.  Πριν  από  την
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σκυροδέτηση  του  πυθμένα  του  φρεατίου  θα  προηγηθεί   η  διάστρωση  του  σκυρόδεματος
εξομάλυνσης της επιφάνειας (C12/15). 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ: Στις εργασίες κατασκευής θα γίνει η χρήση χάλυβα  κατηγορίας Β500C ή άλλης
όπου και όπως προβλέπεται στα σχέδια της μελέτης. Ο χάλυβας πριν από την τοποθέτηση του θα
καθαρίζεται από τυχόν ακαθαρσίες. Πριν από την διάστρωση του σκυροδέματος θα ελέγχονται
από την επίβλεψη η σύμφωνη με τα σχέδια διάταξη και οι διατομές των οπλισμών. Κατά της
διάρκειας  της  διάστρωσης  και  της  συμπύκνωσης  του  σκυροδέματος  ο  οπλισμός  πρέπει  να
διατηρείται στη σταθερή του θέση και να περιβάλλεται πλήρως από τη μάζα του σκυροδέματος.

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης θα πραγματοποιούνται  οι
εργασίες  επίχωσης  του  σκάμματος  με  κατάλληλα  υλικά  επιχώσεων  και  τη  χρήση  των
μηχανημάτων για την απαραίτητη συμπύκνωση του εδάφους. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Οι εργασίες κατασκευής των φρεατίων ολοκληρώνονται
με  την  πλήρη  αποκατάσταση  της  επιφάνειας  του  εδάφους  είτε  πρόκειται  για  οδόστρωμα  ή
πεζοδρόμιο και με την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής.                 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  Τα  πλαίσια  –  καλύμματα  θα  εγκατασταθούν  στην  οροφή  των
φρεατίων  και  θα  είναι  κατασκευασμένα  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  ΕΛΟΤ   ΕΝ  124
κλάσης D400 μόνο σε ότι αφορά την αντοχή και τις δοκιμές αντοχής. Τα πλαίσια – καλύμματα θα
χρησιμοποιηθούν για την ασφάλιση των φρεατίων του δικτύου, θα διαθέτουν άρθρωση για τον
ασφαλή χειρισμό τους ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίζουν σε ανοιχτή ή κλειστή θέση.
Το  καθαρό  άνοιγμα  των  πλαισίων  θα  είναι  τουλάχιστον  Φ800mm  για  τις  περιπτώσεις  των
σταθμών PRV μέχρι και DN100 και τουλάχιστον 600Χ1100mm (με 4 τριγωνικά ανοίγματα) για τις
μεγαλύτερες διατομές έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του υδραυλικού εξοπλισμού εντός
των  φρεατίων.  Η  παραγωγή,  η  ποιότητα  και  οι  δοκιμές  των  πλαισίων-καλυμμάτων  από
Χυτοσίδηρο GGG-40, θα πρέπει να συμφωνούν με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 , ISO 1083, κλάσης
D400 με ελάχιστη αντοχή 400 kN (40 τόνοι ανά τροχό οχήματος). Όλα τα τεμάχια θα είναι από
χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας και  φύσης ώστε το μέταλλο να είναι ανθεκτικό, συμπαγές και
ομοιογενές αρκετά δε μαλακό, ώστε να είναι δυνατή η διάτρηση και τομή του. Τα τεμάχια θα
πρέπει  να  παρουσιάζουν  λεία  επιφάνεια,  απαλλαγμένη  από  ελαττώματα  όπως  κοιλότητες  –
λέπια  κλπ τα οποία μειώνουν την καταλληλότητα των τεμαχίων για τον σκοπό που προορίζονται.
Επίσης απαγορεύεται η μετέπειτα πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. Τα πλαίσια –
καλύμματα θα παραδίδονται βαμμένα  και θα έχουν τέλειο φινίρισμα.

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν για τα πλαίσια - καλύμματα φρεατίων:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποίηση ΕΝ124

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015
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 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.21. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ  ΓΑΙΟΦΩΝΟΥ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ

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

 κεντρική μονάδα

 αισθητήρας - μικρόφωνο εδάφους (ground microphone)

 αισθητήρας - ακουστική ράβδος / τρίποδο (electronic listening stick)

 ακουστικά

 βαλίτσα μεταφοράς

 φορτιστή μπαταρίας και καλώδια

Το σύστημα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο για εργασίες υπαίθρου και
για θερμοκρασίες από τουλάχιστον από -10°C έως 50°C. Επίσης πρέπει να είναι υδατοστεγές με
βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 και ελαφρού βάρους για εύκολη χρήση και μεταφορά.

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

Η  μονάδα  πρέπει  να  λειτουργεί  σε  εύρος  συχνοτήτων  τουλάχιστον  0-5000Hz και  να
διαθέτει ενσωματωμένα φίλτρα για την απομόνωση άλλων θορύβων. Τα φίλτρα αυτά θα πρέπει
να είναι παραμετροποιήσημα από τον χειριστή, προσαρμόζοντας το πλάτος των χαμηλών ή των
υψηλών συχνοτήτων για όλο το ακουστικό φάσμα. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα
καταγραφής βήματος της ισχύος του ήχου που συλλαμβάνεται από τον αισθητήρα. 

Η μονάδα θα διαθέτει δυνατότητα καταγραφής και εμφάνισης στην οθόνη με την μορφή
μπάρας, όπου θα εμφανίζονται η μία δίπλα στην άλλη τουλάχιστον δέκα εγγραφές. Με αυτόν τον
τρόπο να μπορεί να συγκριθεί η ισχύς του κάθε ήχου ανά τακτά διαστήματα ακόμα και οπτικά
μέσω του ιστογράμματος.

Η  μονάδα  πρέπει  να  παρέχει  την  δυνατότητα  αυξομείωσης  της  έντασης  του
συλλαμβανομένου  σήματος  και  ρύθμισης  της  έντασης  του  ήχου  στα  ακουστικά  ώστε  να
προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε χειριστή αλλά ο έλεγχος της έντασης του ήχου δεν θα πρέπει
να επηρεάζει την ψηφιακή ένδειξη της έντασης που φαίνεται στην οθόνη.
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Η  τροφοδοσία  θα  πραγματοποιείται  από  επαναφορτιζόμενες  μπαταρίες  διάρκειας
τουλάχιστον 24 ωρών σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης και 15 ώρες σε κανονική λειτουργία,
οι οποίες φορτίζονται από σταθερό δίκτυο ή φορτιστή αυτοκινήτου μέσω μετασχηματιστή που
θα περιλαμβάνεται.  Ο έλεγχος  του  χρόνου ζωής  της  μπαταρίας  θα πραγματοποιείται  με  την
εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη ή άλλης φωτεινής ένδειξης.

Η κεντρική μονάδα θα είναι φορητή και θα συνοδεύεται από ιμάντα μεταφοράς ενώ το
βάρος της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1Kg. 

Το  γαιόφωνο  θα  αποτελείται  από  μικρόφωνο  υψηλής  ευαισθησίας  πιεζοηλεκτρικού
τύπου και θα χρησιμοποιείται για εντοπισμό διαρροής. Θα τοποθετείται στο έδαφος πάνω από
τον  αγωγό.  Το  μικρόφωνο  εδάφους  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  χρήση  σε  οποιαδήποτε
επιφάνεια (πλάκες πεζοδρομίου, άσφαλτος κλπ) και θα συνδέεται με τη κεντρική μονάδα μέσω
καλωδίου. Το βάρος του γαιοφώνου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 3Kg. 

Η ακουστική ράβδος / τρίποδο θα πρέπει να διαθέτει μικρόφωνο μεγάλης ευαισθησίας. Η
ακουστική ράβδος θα συνδέεται με την κεντρική μονάδα με ειδικό καλώδιο. 

Τα ακουστικά θα είναι στερεοφωνικά αεροπορικού τύπου ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε
να αποκλείουν θορύβους του περιβάλλοντος χώρου και θα συνδέονται με την κεντρική μονάδα
ασύρματα.  Τα  ακουστικά  θα  είναι  ελαφριά,  ανθεκτικά,  υψηλής  πιστότητας  για  ήχο  υψηλής
ποιότητας, με ρύθμιση έντασης.

Το σύστημα ακουστικού εξοπλισμού, θα συνοδεύεται από: 

 βαλίτσα μεταφοράς,  με  ειδικά χωρίσματα  στο  εσωτερικό  της,  για  να  παρέχεται  η
μεγαλύτερη  δυνατή  προστασία.  Όλα  τα  επί  μέρους  εξαρτήματα  της  διάταξης  θα
πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν εντός της βαλίτσας. 

 Φορτιστή του ακουστικού εξοπλισμού και τα απαραίτητα καλώδια. Ο φορτιστής θα
διαθέτει ειδική διάταξη για την προστασία των συσκευών από υπερφόρτιση. 

Το σύστημα ακουστικού εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται κατ’ ελάχιστον με τις
ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα:

 2014/53/ΕU Radio Equipment Directive (RED)

 2011/65/ΕU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical  and electronic
equipment (RoHS)

 EN300 328 RED Article 3.2 (Radio)

 EN301 489 RED Article 3.1.b (EMC)

 EN60950/ EN62311 RED Article 3.1.a (Safety)
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 EN50581  Restriction  of  certain  Hazardous  Substances  in  electrical  and  electronic
equipment (RoHS)

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποίηση CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.22. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

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

Το σύστημα θα αποτελείται από τον εξής εξοπλισμό  :

 Ένα συσχετιστή θορύβου διαρροών Correlator

 Δύο (2) πομπούς για την ενίσχυση και μετάδοση των σημάτων

 Δύο (2) αισθητήρες με καλώδια μήκους τουλάχιστον 2 μέτρων έκαστο

 Ακουστικά

 Φορτιστή μπαταρίας και καλώδια

 Επαναφορτιζόμενες  μπαταρίες  με  διάρκεια  τουλάχιστον  12  ωρών  τόσο  για  την
κεντρική μονάδα όσο και για τους πομπούς/ αισθητήρες.

 Βαλίτσα  μεταφοράς  βαρέως  τύπου  που  θα  εσωκλείει  όλα  τα  παραπάνω  και  θα
παρέχει τη δυνατότητα φόρτισής τους στη θήκη (case charging) 

Το προσφερόμενο σύστημα θα διαθέτει τη δυνατότητα εντοπισμού διαρροών σε αγωγούς
διαφορετικών  υλικών  όπως  PVC,  πολυαιθυλενίου,  χαλύβδινους,  χυτοσιδήρους,
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αμιαντοτσιμέντου,  ελατού  χυτοσιδήρου,  σιδεροσωλήνα,  καθώς  και  σε  αγωγούς  που
αποτελούνται από τμήματα διαφορετικών υλικών ή και διαμέτρων. 

Ο συσχετιστής θα μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες και
δεν θα επηρεάζεται από βροχή ή δυνατό ήλιο. Η θερμοκρασία λειτουργίας του θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον από -10°C έως + 50°C,  ενώ ο βαθμός προστασίας των αισθητήρων ΙΡ68 και  των
πομπών και της κεντρικής μονάδας τουλάχιστον ΙΡ65.

Ο συσχετιστής θα έχει  την  δυνατότητα εισαγωγής των μηχανολογικών δεδομένων των
αγωγών (μήκος, διάμετρος, υλικό) με επιλογή από υπάρχοντα κατάλογο υλικών και διαμέτρων
αγωγών που διαθέτει ενσωματωμένο στο λογισμικό του. Ο συσχετιστής θα δίνει τη δυνατότητα
εισαγωγής  της  ταχύτητας  του  ήχου  από  τον  χρήστη  αν  αυτή  είναι  γνωστή  για  μεγαλύτερη
ακρίβεια στις μετρήσεις. 

Ο συσχετιστής θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 φίλτρα τα οποία θα συνεργάζονται στη
διάρκεια του συσχετισμού με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 

Οι  κατάλογοι  με  τα  δεδομένα  των  αγωγών (διάμετρος,  υλικό,  ταχύτητα  ήχου)  και  τα
αποτελέσματα των συσχετίσεων που θα έχουν αποθηκευτεί δεν θα χάνονται όταν το σύστημα
είναι εκτός τροφοδοσίας και κατά την αλλαγή ή φόρτιση των μπαταριών. 

Ο συσχετιστής θα μπορεί να αποθηκεύει τα δεδομένα της συσχέτισης και με κατάλληλο
λογισμικό να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των υπολογισμών, εκτύπωσης αυτών και
προσθήκης σχολίων με Η/Υ στο γραφείο το οποίο θα τρέχει σε περιβάλλον Windows®. 

Ο συσχετιστής θα έχει την δυνατότητα μέτρησης και συσχέτισης πολλαπλών τμημάτων σε
ένα υπό μέτρηση τμήμα αγωγού. Ο συσχετιστής θα διαθέτει τη δυνατότητα υπολογισμού της
πραγματικής ταχύτητας του ήχου ακόμα και στην περίπτωση που τα υλικά και οι διάμετροι των
αγωγών είναι άγνωστοι. 

Ο συσχετιστής θα είναι εφοδιασμένος με έγχρωμη οθόνη αφής (Touch Screen) υψηλής
ανάλυσης,  μέσω  της  οποίας  γίνεται  ο  χειρισμός  τους  οργάνου.  Η  επιλογή  της  γλώσσας  των
ενδείξεων θα γίνεται από το χρήστη επί τόπου.  Η επικοινωνία του συσχετιστή με τους πομπούς
θα γίνεται ασύρματα μέσω κεραιών, ενώ η σύνδεση των πομπών με τους αισθητήρες θα γίνεται
με  καλώδιο  και  συνδέσεις  υψηλής  προστασίας  (ενδεικτικού  τύπου  Military  specification
Amphenol)

Ο συσχετιστής θα έχει τη δυνατότητα γραφικής απεικόνισης του θορύβου της διαρροής
στην οθόνη και επιλεκτικής μεγέθυνσης για την διερεύνηση της θέσης της διαρροής. Η ένδειξη
ισχύος του σήματος θα εμφανίζεται στην οθόνη. 

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

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

 Δυνατότητα επιλογής φίλτρων από τον χειριστή
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 Αυτόματη ενίσχυση συχνότητας με προεπιλογή πεδίου συχνοτήτων, χαρακτηριστικά
που μπορούν να μεταβληθούν από τον χειριστή

Ακρίβεια προσδιορισμού της διαρροής : ±0,1 m ή καλύτερη. 

Οι συσχετιστές θα πρέπει να περιλαμβάνουν ακουστικά.

Οι  συσχετιστές  θα  πρέπει  να  είναι  στιβαρής  κατασκευής  και  μικρού  βάρους  για  την
εξασφάλιση ευκολίας στη μεταφορά και τη χρήση. Το βάρος του συσχετιστή δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τα 2Kg  

Οι πομποί θα είναι δύο (2), θα έχουν διαφορετικό χρώμα και θα αντιστοιχούν ένα σε κάθε
αισθητήρα. Η βασική λειτουργία των πομπών θα είναι η λήψη των σημάτων από τους αισθητήρες
και  η  ενίσχυση  -  εκπομπή  τους  προς  τον  συσχετιστή  όπου  θα  αναλύονται.  Οι  πομποί  θα
διαθέτουν  κατάλληλη  ενισχυτική  μονάδα  σήματος  και  αποσπώμενη  κεραία  για  την  εύκολη
μεταφορά τους. Θα διαθέτουν λυχνίες διόδου για να δείχνουν αφενός την ένταση του σήματος
αφετέρου τον έλεγχο της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. 

Το εύρος συχνοτήτων των αισθητηρίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0-5000Hz. 

Οι αισθητήρες θα είναι μεγάλης ακρίβειας, κατασκευασμένοι από ανθεκτικά υλικά, θα
έχουν ικανοποιητική αδράνεια έναντι κραδασμών, θα πρέπει να είναι πλήρως υδατοστεγείς έτσι
ώστε  να  είναι  δυνατή  η  χρήση  τους  κάτω  από  οποιεσδήποτε  συνθήκες  και  να  διαθέτουν
ικανοποιητική  μόνωση  από  εξωτερικές  παρεμβολές.  Το  κάθε  αισθητήριο  θα  έχει  καλώδιο
σύνδεσης μήκους τουλάχιστον 2 μέτρων και ειδικό βύσμα για την σύνδεση του με τον αντίστοιχο
πομπό.

Οι αισθητήρες θα διαθέτουν ισχυρό μαγνήτη στο άκρος τους έτσι ώστε να είναι δυνατή η
τοποθέτηση τους σε μεταλλικούς αγωγούς και ειδικά τεμάχια του δικτύου ύδρευσης (δικλείδες
κλπ). Εξωτερικά να είναι καλυμμένα με ελαστικό για προστασία από χτυπήματα. 

Τα ακουστικά θα είναι στερεοφωνικά με ένδειξη ετικέτας των χρωμάτων των πομπών και
θα συνδέονται  με  τον  συσχετιστή  έτσι  ώστε  ο  χειριστής  να  μπορεί  να  ακούσει  τον  ήχο  της
διαρροής μέσω των πομπών. Τα ακουστικά θα είναι ελαφριά, ανθεκτικά, υψηλής πιστότητας για
ήχο υψηλής ποιότητας, με άριστη απομόνωση των εξωτερικών ήχων.  Με ροοστάτη ή με την
χρήση  του  λογισμικού  του  συσχετιστή  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  ρύθμισης  της  έντασης  για
προστασία των αυτιών του χειριστή. 

Το σύστημα ψηφιακού συσχετισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται κατ’ ελάχιστον με τις
ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα:

 2014/53/ΕU Radio Equipment Directive (RED)

 2011/65/ΕU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical  and electronic
equipment (RoHS)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -- ΣΕΛΙΔΑ 85 ΑΠΟ 116



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)

 EN61000-4-2 Electrostatic Discharge immunity test

 EN61000-4-3 Radiated radio- frequency electromagnetic dield immunity test

 EN300220 EMC and Radio Spectrum, Short Range Devices, Radio Equipment to be used
in the 20MHz to 1.000 MHz frequency range up to 500mW

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποίηση CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.23. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  ΑΓΩΓΩΝ  ΚΑΙ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 

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

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

 πλήρη  επεξεργαστή  κειμένου  με  δυνατότητα  επιλογής  χρωμάτων  κειμένου  και
φόντου, 

 βολβό εκπομπής 512Hz/640Hz, 

 εσωτερική/εξωτερική ηχογράφηση, 

 ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, 

 θύρα αυτοδιάγνωσης κάμερας και 
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 εξειδικευμένο λογισμικό.

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

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

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

 Πολύ φωτεινή, αναγνώσιμη σε πλήρες φως μέρας, οθόνη 8” LCD.

 4 x Ψηφιακό Zoom - Για τοπικό έλεγχο.

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

 Θύρα RS232 - Για επικοινωνία με λογισμικό 3ων κατασκευαστών

 Εγγραφή Βίντεο και Λήψη Εικόνας με 1 Κίνηση

 60 μέτρα δυνατότητα εισχώρησης

 Εντοπίσημος Βολβός

 Κάμερα ανθεκτική στα 11 bar πίεση

Τεχνικά χαρακτηριστικά Η/Υ Ελέγχου :

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

 Κατασκευασμένος  από  ανθεκτικό  υλικό  με  πιστοποίηση  αδιαβροχοποίησης
τουλάχιστον IP54 

 αντικραδασμική πιστοποίηση, 

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

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

 να έχει ενσωματωμένες μπαταρίες που επαρκούν για τουλάχιστον 5 ώρες συνεχούς
λειτουργίας και παρέχεται με φορτιστή. 
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 Όλα  τα  απαραίτητα  για  την  χρήση  της  κάμερας  πλήκτρα  όπως  και  πλήρες
πληκτρολόγιο QWERTY θα βρίσκονται ενσωματωμένα στο κέλυφος. Έχει δυνατότητα
απευθείας μετάδοσης της εικόνας της κάμερας σε κινητά/tablet/pc μέσω Ethernet ή
WiFi (Streaming)

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

Τεχνικά χαρακτηριστικά Καρουλιού :

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

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

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

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

 να μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος όδευσης του υπό επιθεώρηση αγωγού και 

 Να έχει συνολικό μήκος τουλάχιστον 50 μέτρα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Κεφαλής Κάμερας :

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

 κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 

 με φακούς από αχάρακτο ζαφείρι υψηλής ευκρίνειας 

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

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

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

 Ανάλυση: 420TVL, 500x482 pixel, PAL

 Φωτεινός Φακός F2.0 με FOV 75ο 
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 Ανθεκτική σε πίεση νερού μέχρι 11 bar

Τεχνικά χαρακτηριστικά Αμαξιδίου  :

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

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποίηση CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.24. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Τα καταγραφικά διαρροών θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα για ευρεία χρήση στον
εντοπισμό  διαρροών  σε  δίκτυα  διανομής  ύδατος.  Θα  πρέπει  στην  περιοχή  όπου  θα
τοποθετηθούν  να  ανιχνεύουν  αυτόματα  την  ύπαρξη  διαρροής  ή  όχι,  επί  τόπου  ή  μέσω  της
αποστολής συναγερμού, χρησιμοποιώντας το δίκτυο GPRS/ 3G και με αποστολή των δεδομένων
μέσω web browser.

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

Θα  πρέπει  να  διαθέτουν  υψηλής  ευαισθησίας  κεραία  έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η
αποστολή  των  συναγερμών χρησιμοποιώντας  το  δίκτυο GPRS/  3G ακόμα και  σε  περιοχές  με
ασθενές σήμα κινητής τηλεφωνίας. 

Τα  καταγραφικά  θα  πρέπει  να  φέρουν  στο  κάτω  τμήμα  τους  ισχυρό  μαγνήτη  για  να
μπορούν να τοποθετηθούν σε καρέ χειρισμού δικλείδων ή σε μεταλλικά εξαρτήματα του δικτύου
που  έρχονται  σε  επαφή  με  τον  αγωγό,  όπου  και  θα  πραγματοποιείται  έλεγχος  για  τυχόν
διαρροές. Ο προγραμματισμός τους θα πρέπει να είναι απλός ενώ η τοποθέτησή τους επί των
εξαρτημάτων του δικτύου θα πρέπει να είναι εύκολη.
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Κατά  το  πρώτο  στάδιο  της  ανίχνευσης  τα  καταγραφικά  θορύβου  θα  πρέπει  κατά
προτίμηση στη διάρκεια της  νύχτας,  όπου οι  περιβάλλοντες θόρυβοι  είναι  περιορισμένοι,  να
μπορούν  να  εντοπίζουν  και  να  αποτυπώνουν  το  θόρυβο  που  παράγει  μία  διαρροή  ανά
δευτερόλεπτο για προκαθορισμένη χρονική περίοδο. 

Τα καταγραφικά θα πρέπει να είναι σε θέση να επαναλάβουν την ανίχνευση περισσότερες
από μία φορές κατά την διάρκεια της νύχτας ώστε η διαρροή να ανιχνεύεται όλες τις φορές ώστε
να μην αποστέλλονται λανθασμένοι συναγερμοί. 

Όταν  σε  όλες τις  καταγραφές εντοπίζεται  διαρροή τότε  το  καταγραφικό θα πρέπει  να
καταχωρεί  την  διαρροή και  να στέλνει  σχετικό συναγερμό μέσω Web Browser  καθώς και  το
ηχητικό αρχείο της διαρροής με σκοπό την αξιολόγησή του από τους χειριστές χωρίς την ανάγκη
μετάβασης στη θέση εγκατάστασης. 

Τα καταγραφικά που είναι τοποθετημένα κοντά στο σημείο διαρροής θα καταγράφουν
κρίσιμο θόρυβο υψηλότερης έντασης. Από τη σύγκριση των επιπέδων – κρίσιμου θορύβου που
έχει καταγράψει το κάθε καταγραφικό θα προσδιορίζεται ποιο από αυτά βρισκόταν πιο κοντά
στο σημείο διαρροής. Στη συνέχεια, συνήθως με εφαρμογή της τεχνικής συσχετισμού θορύβων,
θα εντοπίζεται επακριβώς το σημείο διαρροής.          

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

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

Για την λειτουργία των καταγραφικών θα απαιτείται  μόνο η εγκατάσταση μίας κάρτας
κινητής τηλεφωνίας τύπου SIM εντός του καταγραφικού. 

Η  εγκατάσταση  της  κάρτας  θα  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  τοπικά,  χωρίς  να  είναι
αναγκαία  η  αποστολή  του  καταγραφικού  στο  εργοστάσιο  κατασκευής.  Επίσης  μετά  την
εγκατάσταση  της  κάρτας  SIM  δεν  θα  πρέπει  να  επηρεάζεται  ο  βαθμός  προστασίας  του
καταγραφικού, ο οποίος πρέπει να είναι ΙΡ68.   

Η υπηρεσία θα αναλάβει να παραδώσει την κάρτα κινητής τηλεφωνίας SIM και θα είναι
υπεύθυνη  για  το  τηλεπικοινωνιακό  κόστος  λειτουργίας  των  διατάξεων.  Τα  ειδικά  τεχνικά
χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να έχουν τα καταγραφικά θορύβου είναι τα ακόλουθα:          

 Ειδικά, σχεδιασμένο επιταχυνσιόμετρο για τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία στην
καταγραφή θορύβου διαρροής.

 Δυνατότητα αποθήκευσης πλήρων στατιστικών δεδομένων/ στοιχείων.

 Μεγάλης χωρητικότητας μνήμη για την καταγραφή στοιχείων από μετρήσεις έως και
ενός χρόνου.
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 Μεγάλη αυτονομία (μεγαλύτερη των 5 ετών)

 Βαθμός προστασίας ΙΡ68

 Δυνατότητα  σύνδεσης  εξωτερικής  κεραίας  υψηλής  ευαισθησίας  (για  υπόγειες
συνθήκες λειτουργίας)

Τα καταγραφικά διαρροών θα πρέπει να συμμορφώνεται κατ’ ελάχιστον με τις ακόλουθες
Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα:

 1995/5/ΕU R&ΤΤΕ Directive

 2011/65/ΕU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical  and electronic
equipment (RoHS)

 EN62368/ EN62311 R&ΤΤΕ Article 3.1.a (Safety)

 EN301 489 R&ΤΤΕ Article 3.1.b (EMC)

 EN301 511/ 301908 R&ΤΤΕ Article 3.2 (Radio)

 EN50581  Restriction  of  certain  Hazardous  Substances  in  electrical  and  electronic
equipment (RoHS)

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποίηση CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.25. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΦΟΡΗΤΗΣ  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Η φορητή διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού χρησιμοποιείται για την
παρακολούθηση  της  ποιότητας  του  νερού  και  την  τηλεμετρική  ειδοποίηση  σε  περίπτωση
υπέρβασης των ορίων.  Θα πρέπει να είναι φορητή, θα μπορεί να μεταφέρεται εύκολα χωρίς την
ανάγκη υδραυλικών ή ηλεκτρικών προσαρμογών, απλή στη χρήση και να μην απαιτεί τη χρήση
κάποιου εξειδικευμένου προσωπικού. 

Μέσω  της  συγκεκριμένης  διάταξης  θα  πραγματοποιούνται  αυτόματα  μικροβιολογικοί
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έλεγχοι στο παρεχόμενο νερό σε πολύ σύντομο χρόνο, σε κρίσιμα σημεία υδροδότησης όπως
σχολεία, νοσοκομεία κλπ.  

Η διάταξη θα πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο του δείγματος και εξαγωγή αποτελέσματος
δοκιμών  σε  έντυπη  μορφή.  Με  αυτό  τον  τρόπο  οι  μικροβιολογικοί  έλεγχοι  θα  γίνονται  πιο
σύντομα (σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών) ενώ η λειτουργία της δεν θα απαιτεί εξειδικευμένη
γνώση ή χρήση αναλώσιμων υλικών πέραν των δοχείων δοσομέτρησης. 

Η  διάταξη  παρακολούθησης  μικροβιολογικών χαρακτηριστικών  θα έχει  τη  δυνατότητα
παρακολούθησης και εντοπισμού των ακόλουθων τουλάχιστον οργανισμών στο νερό:

 Broad Spectrum E. coli (glucuronidase enzyme) 

 Total Coliforms (galactosidase enzyme)

 Fecal Coliforms (galactosidase enzyme) και

 Enterococcus (glucuronidase enzyme) 

Η διάταξη θα πρέπει να είναι ικανή να μετρά σε εύρος από <1 μέχρι >100.000 CFU σε
100ml  δείγματος  χωρίς  την  ανάγκη  αραίωσης.  Τα  αποτελέσματα  της  δειγματοληψίας  θα
ανιχνεύονται εντός 12 ωρών σε περίπτωση που η συγκέντρωση CFU είναι >1000 και εντός 24
ωρών όταν είναι <1. 

Η διάταξη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας, εκπομπής συναγερμών (μέσω
email  ή  μέσω SMS)  και  δυνατότητα  αυτόματης  βαθμονόμησης,  ενώ όλα τα  δεδομένα και  οι
λειτουργίες θα παρουσιάζονται σε οθόνη τύπου touch-screen που θα πρέπει να διαθέτει.  

Η διάταξη θα περιλαμβάνει σειριακή θήρα USB για σύνδεση πληκτρολογίου. 

Κατά την παραλαβή της η διάταξη θα συνοδεύεται από 100 δοχεία δειγματοληψίας. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποίηση CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής 

3.26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SERVER PC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ RACK 19''
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Ο server θα έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές :

 Τύπος: Server 

 Επεξεργαστής: Οκτώ (8) πυρήνων ή καλύτερο

 Τύπος μνήμης: DDR4- 2400MHz

 Cache Memory: ≥ 16MB

 Μνήμη: ≥ 16GB

 Σκληρός Δίσκος: ≥ 120GB SSD

 Λειτουργικό πρόγραμμα: Windows Server 8 ή νεότερο

 Θύρες επικοινωνίας :4 X Ethernet 10/100/1000 Mbps

 Οπτικός Δίσκος: DVD-R

 Κάρτα γραφικών

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

 Raid Controllers: PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H730P, PERC H830

 Παρελκόμενα: Ασύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο 

 Επιπλέον λογισμικά :Antivirus, Microsoft Office, Λογισμικά εφαρμογής

Στο server θα τοποθετηθεί  1 οθόνη με χαρακτηριστικά

 Τεχνολογία: LED 

 Διαγώνιος: 24’’ 

 Ανάλυση: τουλάχιστον FHD 1920X1080 στα 60Hz

 Δυναμική αντίθεση: τουλάχιστον 1000:1

 Χρώματα: τουλάχιστον 15 εκ χρώματα

 Χρόνος απόκρισης: τουλάχιστον 8ms 

 Συνδέσεις: HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini display port 1.2, USB 3.4 (4)
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 Δυνατότητα περιστροφής (κάθετα – οριζόντια)

Ο εξοπλισμός του ΚΣΕ θα εγκατασταθεί εντός Rack 19'' ύψους 32 U ο οποίος θα πρέπει να
φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Να είναι στιβαρής κατασκευής 

 Να διαθέτει 2 πόρτες (μία εμπρός και μια πίσω)

 Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας 

 Να διαθέτει αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα

 Δυνατότητα επιπλέον τοποθέτησης εξοπλισμού στο πίσω μέρος του Rack

 Ύψος 32U/ 1600mm

 Πλάτος 600mm

 Βάθος 600mm

 Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό εξαερισμών (άνω - κάτω)

 Να διαθέτει 2 κεντρικά σημεία γειώσεων (με βίδες ασφαλείας) 

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

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

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

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποίηση CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

3.27. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

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

 Τύπος: LED 
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 Διαγώνιος: Tουλάχιστον 55’’

 Ευκρίνεια 4K Ultra HD

 Μέγιστο Refresh Rate: 1200 Hz

 Ανάλυση: τουλάχιστον 3840 X 2160

 Ελληνικό menu

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

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποίηση CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

3.28. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το σύστημα αδιάλειπτης  παροχής  ισχύος (UPS)  θα υποστηρίζει  τα  PLC,  το  server και  τον
υπόλοιπο  εξοπλισμό  που  θα  εγκατασταθεί  στον  ΚΣΕ  και  θα  πρέπει  να  έχει  τα  ακόλουθα
χαρακτηριστικά :

 ΙΣΧΥΣ ≥ 3ΚVA

 Τάση εισόδου 220V+15%-20%

 Τάση εξόδου 220V+/- 3% (+μέγιστη,-ελάχιστη)

 Κυματομορφή εξόδου Ημιτονική

 Μέγιστη παραμόρφωση (THD) 5%

 Μέγιστη υπερφόρτωση 125%  με  ΔΕΗ  παρών  και  110%  σε
λειτουργία με μπαταρίες για 10 λεπτά

 Χρόνος  αυτονομίας  σε  πλήρες
φορτίο

τουλάχιστον 20 λεπτά

 Χρόνος μεταγωγής < 2msec
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 Απόρριψη θορύβου τουλάχιστο 120db

 Φίλτρο εισόδου - εξόδου ΝΑΙ

 Αντικεραυνική προστασία ΝΑΙ

 Θερμοκρασία λειτουργίας 0-40C

 Υγρασία Τουλάχιστο 90%(non condensing)

 Τύπος συσσωρευτών και σύστημα
φόρτισης

Κλειστού  τύπου  μολύβδου,  χωρίς
συντήρηση,  φορτιζόμενοι  από  φορτιστή
ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή

 Γαλβανική  απομόνωση  του
φορτίου από τη ΔΕΗ

Απαραίτητη

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 Ενδεικτικές  λυχνίες  παρουσίας
τάσεως ΔΕΗ

ΝΑΙ

 Ενδεικτικές  λυχνίες  τροφοδοσίας
UPS από τους συσσωρευτές

ΝΑΙ

 Ενδεικτικές  λυχνίες  ετοιμότητας
λειτουργίας UPS 

ΝΑΙ

 Ενδεικτικές  λυχνίες/ηχητικά
σήματα γιά κατάσταση Alarm

ΝΑΙ

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

 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

 Δυνατότητα  συνεχούς
αυτοελέγχου  και  αυτόματης
ειδοποίησης με Alarm για τις  πιο
κάτω περιπτώσεις:

ΝΑΙ

 -   Χαμηλής/υψηλής  τάσης
συσωρευτές

ΝΑΙ

 -  Ο χρόνος αυτονομίας πλησιάζει
στο τέλος

ΝΑΙ

 -   Τάση εισόδου-εξόδου του UPS
χαμηλή,  κατάσταση

ΝΑΙ
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υπερφόρτωσης.

 -   Οι  μπαταρίες  θέλουν
αντικατάσταση

ΝΑΙ

 -  Εξάντληση χρόνου αυτονομίας ΝΑΙ

 Υψηλή  θερμοκρασία
περιβάλλοντος / μετασχηματιστή

ΝΑΙ

 Υψηλή θερμοκρασία κυκλωμάτων
UPS

ΝΑΙ

 Κάλυψη  των  προδιαγραφών
αμφοτέρων των κατηγοριών Α και
Β, ANSI/IEEE C 62.41 και 45.

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

 Πιστοποιητικό CE

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015

3.29. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (SCADA)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνολικού συστήματος θα εγκατασταθεί και αναπτυχθεί ένα
σύστημα SCADA, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με τα επί μέρους συστήματα αυτοματισμού
(PLC). Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αυτό θα καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 Κεντρικός  έλεγχος  των  λειτουργικών  συστημάτων  μέσω  της  συγκέντρωσης,
επεξεργασίας  και  απεικόνισης  όλων  των  ορισμένων  μεταβλητών,  όπως  των
μετρήσιμων τιμών, μηνυμάτων λειτουργίας και μηνυμάτων σφαλμάτων.

 Αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία μακράς διάρκειας για μελλοντική ανάλυση στη
μορφή αναφορών και γραφημάτων.

 Αναπαραγωγή υπολογισμών μέσω της αριθμητικής ή λογικής σύνδεσης δεδομένων
επεξεργασίας.

 Απεικόνιση  του  λειτουργικού  και  διαδικαστικού  συστήματος  σε  δυναμική  μορφή
μιμικού  διαγράμματος  με  γραφικές  απεικονίσεις  όλων  των  απαιτούμενων
αναλογικών και ψηφιακών μεγεθών.
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 Απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών στη μορφή γραφημάτων και πινάκων.

 On  line  παραμετροποίηση  του  συστήματος  με  τη  χρήση  φιλικών,  εύχρηστων
διαλογικών μενού οθόνης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων βοήθειας.

 Καταχώρηση όλων των δεδομένων και των status λειτουργίας.

Βασικές απαιτήσεις συστήματος

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να αποτελείται από τεχνολογίες αιχμής όσον αφορά τη δομή και
λειτουργία  του  σαν  ένα  σύστημα  επεξεργασίας  και  ελέγχου.  Πρέπει  να  είναι  ένα  σύγχρονο
σύστημα που θα διαθέτει  ελκυστικό σύστημα αλληλεπίδρασης με το χρήστη (user interface),
ανοιχτό  σε  εφαρμογές  γραφείου,  με  σύνθετες  αλλά  αξιόπιστες  λειτουργίες,  επαρκές  για  να
διαστασιολογηθεί  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  και  βαθμωτό  για  απλούστερες  ή  πιο  σύνθετες
εφαρμογές., ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να υποστηρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν ως θέσεις εργασίας ή και σαν servers
θα μπορούν  να  διαχειριστούν  τα  προγράμματα  τύπου  Microsoft Windows.  Το  λογισμικό  του
συστήματος ελέγχου θα μπορεί να προσφερθεί είτε ως ολοκληρωμένο πακέτο ή σαν εκτελέσιμο
πακέτο (runtime).

Για την περίπτωση που θα χρειαστεί  να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες το σύστημα θα
μπορεί να επεκταθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με τη χρήση της λειτουργίας αναβάθμισης της
ποσότητας  των  χρησιμοποιούμενων  μεταβλητών.  Επιπρόσθετα,  θα πρέπει  να  είναι  δυνατή  η
διασύνδεση με άλλες συσκευές και εφαρμογές διαφόρων κατασκευαστών μέσω τυποποιημένων
λογισμικών interface OPC.

Επιπροσθέτως των βασικών πακέτων θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση του συστήματος
με τη χρήση προαιρετικών πακέτων. Αυτά θα πρέπει να ενσωματώνονται στο περιβάλλον του
χρήστη  επαρκώς,  ενώ  δεν  επιτρέπεται  η  μετάβαση με  χρήση για  παράδειγμα  συνδυαστικών
πλήκτρων (όπως alt-tab ή ctrl-esc) μεταξύ των διαφόρων πακέτων, για λόγους ασφαλείας.

Εξυπηρετητής (  server  )

Συστήματα με πολλές θέσεις εργασίας μπορούν να βασίζονται στο μοντέλο client/server. Ο
server χρησιμοποιεί  το  λογισμικό  τύπου  Microsoft Windows,  με  προδιαγραφές  ασφαλείας,
μηχανισμούς  του  λειτουργικού  συστήματος,  θα  αναλαμβάνει  να  διεκπεραιώσει  κεντρικά
ζητήματα, όπως ο συντονισμός των επί μέρους διαδικασιών και την αρχειοθέτηση. Οι clients που
λειτουργούν  κάτω  από  τύπου  Microsoft Windows χρησιμοποιούν  τις  υπηρεσίες  του  server.
Επικοινωνούν με τον server μέσω του δικού τους τερματικού δικτύου, το οποίο τους επιτρέπει
και  τη  σύνδεση  με  το  επίπεδο  του  γραφείου.  Τα  τυποποιημένα  πρωτόκολλα  TCP/IP
χρησιμοποιούνται  για  την  επικοινωνία  μεταξύ  των  σταθμών  εργασίας,  μέσω  δικτύου
Βιομηχανικού Ethernet ή Profinet. Επειδή οι clients αναζητούν αυτόματα τους servers, οι οποίοι
τους έχουν ανατεθεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή,  μπορούν πολύ εύκολα να ενεργοποιηθούν
μεταγενέστερα χωρίς επιπτώσεις.
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Το λογισμικό τύπου Microsoft Windows Server επιλέγεται ως η πλατφόρμα για το σύστημα
ελέγχου  του  server και  θα  πρέπει  να  είναι  δυνατή  η  διασύνδεση  μέχρι  32  clients.  Όλα  τα
δεδομένα παραμετροποίησης και επεξεργασίας βρίσκονται κεντρικά σε έναν φάκελο έργου σε
δίσκο, συνήθως του server, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιμα εύκολα για να γίνουν
αλλαγές από οποιοδήποτε άλλο σταθμό (online configuration). Ο client παρ’ όλ’ αυτά μπορεί να
διαθέτει  ο  ίδιος  τοπικά  εικονίδια  και  τοπικές  ενέργειες  επεξεργασίας,  ώστε  να  μπορεί  να
επιταχύνει την επιλογή των εικονιδίων και να αποφορτιστεί  επιλεκτικά ο  server.  Αλλαγές στα
δεδομένα της εφαρμογής μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας χωρίς να
διακοπεί η λειτουργία επεξεργασίας.

Σύνδεση μέσω   WEB   (  WEB     Navigator  )

Το σύστημα ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης  Internet/Intranet.
Αυτό  σημαίνει  ότι  μπορεί  ο  κάποιος  να  αναλάβει  την  εποπτεία  και  των  έλεγχο  των
εγκαταστάσεων  αυτοματισμού  μέσω  intranet ή  internet,  χωρίς  να  χρειάζεται  σχεδόν  καμία
αλλαγή στο  configuration.  Στην  περίπτωση που θα υφίσταται  επικοινωνιακή γραμμή υψηλής
ταχύτητας θα είναι δυνατή η ανανέωση των πληροφοριών ακριβώς όπως και on site. Κάτι τέτοιο
δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να αναλάβει τη διαχείριση μιας εγκατάστασης από οποιοδήποτε
σημείο του κόσμου βρίσκεται.

Για την πραγματοποίηση αυτής της δομής είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός  Web Navigator
Server ο οποίος θα μπορεί να συνδεθεί με ικανό αριθμό clients-θέσεων εργασίας, που ορίζονται
ανάλογα με τις ανάγκες των εγκαταστάσεων. Θα υπάρχει η δυνατότητα για ταυτόχρονη σύνδεση
τριών (3) τουλάχιστον Web clients με δυνατότητα εξυπηρέτησης (μελλοντική αναβάθμιση) μέχρι
50 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.

Χαρακτηριστικά συστήματος

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Τυποποιημένο λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε υπολογιστή

 Εκτελέσιμο σε όλα τα εμπορικά PC 

 100% 32 ή 64 bit λογισμικό, αναπτυγμένο για το τυποποιημένο λειτουργικό σύστημα
τύπου Microsoft Windows.

 Κύριος υπολογιστής (server) τύπου Microsoft Windows server

 Θέση εργασίας (client) τύπου Microsoft Windows
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 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

 Μονάδες ΗΜΙ

 Γραφικό  σύστημα  για  απεικόνιση  και  επεξεργασία  ορισμένων  από  τον  χρήστη
χρησιμοποιώντας  αντικείμενα  pixel-graphic  (Windows,  OLE,  OCX,  ActiveX
αντικείμενα), με τη δυνατότητα να γίνονται όλες οι ιδιότητες δυναμικές και με on line
configuration.  Μία  βιβλιοθήκη  function  block  χρησιμεύει  ως  βοήθημα  για  τη
δημιουργία εικονιδίων.

 Σύστημα σήμανσης για την ανίχνευση και αρχειοθέτηση γεγονότων με δυνατότητες
απεικόνισης και ελέγχου, σύμφωνα με DIN 19235. Κατηγορίες μηνυμάτων ελεύθερης
επιλογής,  απεικόνιση μηνύματος και  καταχώρηση, ταξινόμηση ελεύθερης επιλογής
όταν είναι κάποιος on line.

 Αρχειοθέτηση process data για ανίχνευση, αρχειοθέτηση και συμπίεση μετρούμενων
τιμών, για παράδειγμα για απεικόνιση καμπύλων και πινάκων και άλλες διαδικασίες,
κεντρική αποθήκευση δεδομένων σε archive server.

 Σύστημα αναφοράς και καταχώρησης για τα χρονικά ελεγχόμενα ή οδηγούμενα από
τα συμβάντα μηνύματα, καταχωρήσεις χειριστών, περιεχόμενα αρχείων και τρέχοντα
δεδομένα  στη  μορφή  των  αναφορών  χρηστών  (process  data)  ή  τεκμηρίωση
εφαρμογής σε ευέλικτη διάταξη ελεύθερης επιλογής.

 Λειτουργίες διαδικασιών για τη σχηματοποίηση εφαρμογών και τη σύνταξη κειμένων
(script) χρησιμοποιώντας Visual Basic Script ή ANSI-C.

 Διασυνδέσεις  προγραμματισμού  (API)  είναι  διαθέσιμες  για  όλες  τις  μονάδες
εφαρμογής  του  συστήματος  ελέγχου  και  παρέχουν  τη  δυνατότητα  για  την
προσπέλαση δεδομένων και λειτουργιών. Μία βιβλιοθήκη λειτουργιών επιτρέπει τον
προγραμματισμό ανεξάρτητων εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
επεκταθεί η βασική λειτουργικότητα.

 Ανοιχτές συνδέσεις διεπαφής (interfaces)

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

 Μέχρι 50.000 μηνύματα και 10x256 κείμενα μηνυμάτων μπορούν να δημιουργηθούν
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 Η πρόσβαση στις λίστες δεδομένων γίνεται μέσω τυποποιημένης διασύνδεσης βάσης
δεδομένων (ODBC/SQL), C-API ή OLE-DB.

 Ενσωμάτωση μπλοκ εφαρμογών Windows (ActiveX controls)

 Μεταφορά  δεδομένων  μέσω  άλλων  προγραμμάτων  Windows  μέσω  διασύνδεσης
OPC.

 Βοηθοί επέκτασης εφαρμογών μέσω βοηθών χρηστών και Visual Basic

 Διασύνδεση προγραμματισμού API με πρόσβαση σε λειτουργίες ελέγχου συστήματος.

 Σύνδεση με κάθε είδους ευρέως διαδεδομένου PLC

 Διαχείριση χρηστών με 999 ομάδες εξουσιοδότησης και 128 ομάδες χρηστών

Ενιαίο   interface   προσαρμοσμένο στα   Windows

Με  το  σύστημα  ελέγχου,  μπορεί  να  γίνει  διαφανής  διαχείριση  των  συμβάντων  και
βελτιστοποίηση  μέσω  ανεξάρτητα  παραμετροποιημένων  interfaces.  Διαθέσιμες  λειτουργίες
μπορούν  να  διασφαλίσουν  την  επαρκή  και  αξιόπιστη  λογική  εκτέλεσης  των  διαδικασιών.  Η
σχεδίαση  του  user interface πρέπει  να  προσφέρει  ευέλικτη  και  κατάλληλη  απεικόνιση  της
διαλογικής  λειτουργίας  του  process.  Για  καλύτερη  εποπτεία  η  απεικόνιση  θα  μπορεί  να
επιμεριστεί σε τομέα γενικής εποπτείας,  τομέα εργασίας και τομέα πλήκτρων. Θα διατίθενται
βοηθοί  (wizards)  για  να  δημιουργούν  αυτόματα  έναν  εργονομικό  επιμερισμό  των  οθονών
προσανατολισμένο  στις  διαδικασίες  και  να  δομούν  ιεραρχικά  τα  process images.  Πρότερα
σχηματοποιημένα εικονίδια θα μπορούν να μετακινηθούν στο διαθέσιμο χώρο χρησιμοποιώντας
το ποντίκι του υπολογιστή.

Όλες  οι  απεικονίσεις  θα  μπορούν  να  επιλεχθούν  απ’  ευθείας  χρησιμοποιώντας  ευρέως
εφαρμόσιμους και αποδεκτούς συνδυασμούς πλήκτρων. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να
χρησιμοποιηθούν  άλλες  εφαρμογές  καθορίζοντας  αντίστοιχες  συνεκτικές  περιοχές  OLE.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντικείμενα OCX/ActiveX. Με αυτό τον
τρόπο είναι δυνατή η ομοιογενής ενσωμάτωση της λειτουργικότητας άλλων προγραμμάτων στο
user interface του συστήματος ελέγχου.

Είναι απαραίτητο να μη γίνεται επικάλυψη των οθονών, δηλαδή για παράδειγμα τα εικονίδια
εμφανίζονται ή κρύβονται σύμφωνα με το μέγεθός τους ή το επίπεδο της παραμετροποιημένης
οθόνης. Αυτό διασφαλίζει ότι ο χειριστής μπορεί άμεσα να αναγνωρίσει και να ανταποκριθεί σε
σημαντικά μηνύματα, όπως για παράδειγμα πεδία τιμών ή συναγερμών. Τα  process images θα
μπορούν  να  μεγεθυνθούν  χρησιμοποιώντας  το  ποντίκι  (zooming),  ενώ  τομείς  της  οθόνης  θα
μπορούν να μετακινηθούν (panning).

Το σύστημα ελέγχου θα χρησιμοποιεί γενικά για την εισαγωγή στοιχείων τους ακόλουθους
πολύ οικείους τρόπους από το περιβάλλον των Windows: πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη επαφής ή
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πληκτρολόγιο οθόνης. Όταν ο κέρσορας τοποθετείται πάνω από ένα ελέγξιμο αντικείμενο, τότε
αυτό θα πρέπει να αλλάζει εμφάνιση.

Το σύστημα ελέγχου θα μπορεί να καταγράφει την πρόσβαση των χειριστών στις μεταβλητές.
Η ημερομηνία, η ώρα, το όνομα του χρήστη,  η παλιά τιμή της μεταβλητής και η νέα τιμή θα
πρέπει επίσης να καταγράφονται. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να ιχνηλατούνται εισαγωγές
που κάνουν οι χειριστές ειδικά σε κρίσιμες καταστάσεις διαδικασιών. Να Θα πρέπει να μπορούν
να αντικατασταθούν οι απεικονίσεις και οι χειριστικές λειτουργίες με συγκεκριμένες ενέργειες
της  εφαρμογής.  Έτσι,  το  σύστημα  ελέγχου θα οδηγεί  τον  χειριστή  να  απαλείψει  ακριβώς το
σφάλμα σε κρίσιμες καταστάσεις, ώστε να προλαμβάνονται χρόνοι σταματήματος μηχανών. Με
την προσπέλαση συγκεκριμένου συναγερμού ο χειριστής θα οδηγείται αυτόματα στην οθόνη που
απεικονίζεται το σφάλμα.

Επιλογή   online   παραμετροποίησης

Ένα  απαιτούμενο  είναι  να  υπάρχει  σύστημα  παραμετροποίησης  ενσωματωμένο  στο
υπόλοιπο σύστημα,  το  οποίο  θα επιτρέπει  στο  χειριστή να  προσαρμόσει  το  αντικείμενο των
λειτουργιών και τη λειτουργικότητα σε όποιες διαφοροποιημένες ανάγκες, χωρίς να χρειάζονται
εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει την επιλογή να
γίνεται αυτή η παραμετροποίηση  online. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο αντίστοιχος  editor θα
μπορεί να τρέχει σε ένα δεύτερο παράθυρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και ο μηχανικός να
κάνει τις αλλαγές στην εφαρμογή, χωρίς να αποσυνδέεται από τη διαδικασία λειτουργίας και
χωρίς  να  επηρεάζει  τις  δραστηριότητες  που  τρέχουν  από  πίσω.  Επιπρόσθετα,  θα  πρέπει  να
μπορεί να κάνει αλλαγές διαμόρφωσης στον client.

Το σύστημα είναι βασισμένο σε μοντέλο προσανατολισμένο στο αντικείμενο, που προσφέρει
το σαφές πλεονέκτημα της όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικής απεικόνισης του πραγματικού κόσμου,
δηλαδή των τεχνολογικών διαδικασιών, στον κόσμο της πληροφορικής.

Προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης

Θα πρέπει να είναι δυνατή η προστασία κάθε λειτουργίας και διαδικασίας, των αρχείων και
του συστήματος ελέγχου από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τέτοια παραδείγματα μπορούν
να είναι η αλλαγή των setpoints, η επιλογή οθόνης ή η ανάκληση του λογισμικού διαμόρφωσης
από  την  κατάσταση  λειτουργίας.  Υπάρχουν  διαφορετικά  επίπεδα  πρόσβασης  τα  οποία
επιτρέπουν τη δημιουργία ενός σχήματος ιεραρχίας στην προστασία πρόσβασης, όπως είναι τα
αποκλειστικά  δικαιώματα  για  διαφορετικούς  χειριστές.  Ο  κωδικός  και  το  όνομα  χρήσης
καθορίζουν  τα  δικαιώματα  πρόσβασης  του  χειριστή.  Αυτά  μπορούν,  επίσης,  να
επανακαθοριστούν  και  όταν  το  σύστημα  βρίσκεται  σε  κατάσταση  λειτουργίας,  με  τη  χρήση
κατάλληλου εργαλείου διαχείρισης.  Η εγκυρότητα του κωδικού πρόσβασης και  του ονόματος
χρήστη θα λήγει μετά από την πάροδο χρονικού διαστήματος που δεν προκύπτει δραστηριότητα.
Με  αυτό  τον  τρόπο  το  σύστημα  ελέγχου  διασφαλίζει  ότι  μόνο  εξουσιοδοτημένοι  χειριστές
μπορούν να προχωρήσουν σε κρίσιμες επεμβάσεις και ότι η όλη διαδικασία τρέχει αξιόπιστα.

Ανοιχτή αρχιτεκτονική και δυνατότητα ενσωμάτωσης
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Θα πρέπει να είναι δυνατή η ενσωμάτωση standard Windows εφαρμογών, όπως είναι το Ms
Excel,  Ms Word και  Ms Access με  χρήση  standard μηχανισμών  OLE/ActiveX,  ODBC/SQL.  Κάθε
πρόγραμμα  χρήσης  (για  παράδειγμα  ανεξάρτητη  διαχείριση  δεδομένων,  ανάλυση,
βελτιστοποίηση  διαδικασιών)  πρέπει  να  λειτουργεί  μαζί  με  το  σύστημα  ελέγχου  μέσω  του
ενσωματωμένου  interface προγραμματισμού  C και  μετά να χρησιμοποιεί  τα δεδομένα και  τις
λειτουργίες του συστήματος ελέγχου.

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα OPC, προκειμένου να επιτρέπονται οι
επικοινωνίες  μεταξύ  εξοπλισμού  διαφορετικών  κατασκευαστικών  οίκων.  Τα  τρέχοντα  process
data πρέπει να είναι διαθέσιμα σε άλλους υπολογιστές και εφαρμογές, ώστε κάθε υπολογιστής
που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο να μπορεί να προσπελάσει όλα τα δεδομένα του συστήματος.
Η  χρήση  μιας  standard βάσης  δεδομένων  (Microsoft SQL Server 2000)  απαιτείται  για  την
αποθήκευση  (με  προστασία  εγγραφής)  όλων  των  δεδομένων  διαμόρφωσης,  όπως  λίστες
μεταβλητών  και  κείμενα  μηνυμάτων,  καθώς  και  τρέχοντα  process data όπως  μηνύματα,
μετρήσιμες  τιμές  και  δεδομένα  χρήστη,  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  προσπέλαση  της  βάσης
δεδομένων  μέσω  interface προγραμματισμού  C-API ή  OLE-DB.  Οι  εργασίες  ανάπτυξης  θα
διευκολύνονται  από  την  αυτοματοποίηση  των  βημάτων  εργασίας  και  την  επέκταση  του
περιβάλλοντος διαμόρφωσης με την χρήση του standard εργαλείου Visual Basic for Applications.

Είναι σημαντικό το σύστημα ελέγχου να μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα ομοιογενούς
ενσωμάτωσης άλλων εφαρμογών στο interface του χρήστη για τη λειτουργία των διαδικασιών. Οι
εφαρμογές  Windows μαζί  με  OLE Custom Controls (32  bit OCX objects)  ή  ActiveX Controls
μπορούν να ενσωματωθούν στην εφαρμογή του συστήματος ελέγχου σαν να ήταν αντικείμενα
του ίδιου του συστήματος. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση ANSI-C script γλώσσας και Visual
Basic Scripting για την ενεργοποίηση γραφικών αντικειμένων.

Αντίδραση συστήματος σε περιπτώσεις σφαλμάτων

Μετά την απομάκρυνση σφάλματος (π.χ. με επανεκκίνηση PC) η επιστροφή του συστήματος
σε λειτουργία πρέπει να γίνεται αυτόματα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μη χρειάζεται η επέμβαση
του  χειριστή.  Σε  αυτή  τη  διάρκεια  το  process image πρέπει  να  αναβαθμιστεί,  ενώ κενά  στη
συγκέντρωση δεδομένων πρέπει να επισημαίνονται.

Βάση δεδομένων

Πρέπει  να  χρησιμοποιείται  βάση  δεδομένων  για  τη  διαχείριση  των  αρχείων  και  των
παραμέτρων του συστήματος. Επιπρόσθετα στην απαιτούμενη απόδοση της βάσης δεδομένων
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για μεταβολή ή δημιουργία νέων εφαρμογών . Η επιλεγμένη
βάση δεδομένων και των εργαλείων που χρειάζεται ο ανάδοχος στα πλαίσια της ανάπτυξης της
εφαρμογής πρέπει να ονομαστούν κατά την προσφορά.

Σύστημα γραφικών (  graphics     system  )

Το σύστημα γραφικών του συστήματος ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται όλα τα εισερχόμενα
και εξερχόμενα στοιχεία στην οθόνη κατά τη λειτουργική διαδικασία. Οι οθόνες για τη γραφική
απεικόνιση της εγκατάστασης και του ελέγχου θα αποτελούνται από απλά αλλά και πιο σύνθετα
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γραφικά αντικείμενα. Αυτά βρίσκονται ενσωματωμένα στις οθόνες κατά τη φάση διαμόρφωσης
με  τη  βοήθεια  graphic editor που  είναι  μέρος  του  συστήματος  ελέγχου.  Πρέπει  να  υπάρχει
ποικιλία αντικειμένων για τη δημιουργία και λειτουργία μιας ελκυστικής οθόνης διεπαφής. 

Η  εμφάνιση  όλων  των  γραφικών  εξαρτημάτων  πρέπει  να  είναι  δυναμικά  ελεγχόμενη.
Παράμετροι όπως η γεωμετρία, το χρώμα, το σχέδιο κλπ. θα μπορούν να διαχειριστούν από τιμές
μεταβλητών ή από προγράμματα. Αυτό επιτρέπει στο χειριστή να αλλάξει το χρώμα της γραμμής
σε  κόκκινο,  πράσινο  ή  μπλε,  για  παράδειγμα,  ή  να  αλλάξει  το  μέγεθος  του  κύκλου  ή  να
μετακινήσει  μία  ομάδα  αντικειμένων  γύρω  στην  οθόνη.  Οθόνες  καταστάσεων  μπορούν  να
ελεγχθούν μέσω εναλλασσόμενης εμφάνισης και απόκρυψης αυτόνομων γραφικών αντικειμένων
που υπερτίθενται.  Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία, η επεξεργασία στο σύστημα ελέγχου, οι
ενέργειες και standard εφαρμογές Windows επηρεάζουν ενεργά την οθόνη. 

Το  σύστημα  ελέγχου  θα  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  χρησιμοποιήσει  υπάρχοντα
γραφικά και φωτογραφικό υλικό για τη δημιουργία εικονιδίου. Γραφικά αρχεία όπως BMP, WMF,
EMF, GIF, JPG ή OLE θα μπορούν να εισαχθούν.

Επεξεργασία δεδομένων

Το  σύστημα  μηνυμάτων  επεξεργάζεται  τα  αποτελέσματα  λειτουργιών  που  ελέγχουν
συγκεκριμένες  ενέργειες  της  διαδικασίας  στο  επίπεδο  του  αυτοματισμού  και  στο  γενικότερο
σύστημα.  Καταδεικνύει  συναγερμούς που σχετίζονται  με συγκεκριμένα γεγονότα τόσο οπτικά
όσο και ακουστικά και τα αρχειοθετεί ηλεκτρονικά ή και σε χαρτί. Θα υπάρχει η δυνατότητα για
άμεση  προσπέλαση  των  μηνυμάτων,  ταξινόμησή  τους  και  απόκτηση  συμπληρωματικών
πληροφοριών για κάθε ένα από αυτά, ώστε να διαχειρίζονται γρήγορα. Η δομή των μηνυμάτων
θα  μπορεί  να  οριστεί  κατ’  απαίτηση  και  να  προσαρμοστεί  στις  ειδικές  απαιτήσεις  της
εγκατάστασης.  Ένα  μήνυμα  φτιάχνεται  από  ομάδες  μηνυμάτων  οι  οποίες  με  τη  σειρά  τους
μπορούν  να  περιέχουν  μεταβλητές  τιμές.  Το  σύστημα  ελέγχου  θα  πρέπει  να  δημιουργεί
μηνύματα από:

Ψηφιακές μεταβλητές που διαχειρίζονται από τον data manager στη λειτουργία μεταβλητών.
Αυτές μπορεί να είναι εξωτερικές ή εσωτερικές μεταβλητές. Έτσι, μπορεί να γίνει η επεξεργασία
ελεγχόμενων λειτουργιών και να προκληθούν μηνύματα από το σύστημα ελέγχου.

Αναλογικές μεταβλητές: 

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

 Έλεγχος συστήματος

 Ομάδες μηνυμάτων

 Λειτουργίες επεξεργασίας και ελέγχου
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 Άφιξη δομών μηνυμάτων από τη διαδικασία, σύστημα αυτοματισμού, ενέργεια.

Το  σύστημα  μηνυμάτων  αποτελείται  από  βραχυπρόθεσμη  αρχειοθέτηση,  δηλαδή  οι
παλιότερες  εγγραφές  διαγράφονται.  Υπάρχει  η  δυνατότητα  να  γίνεται  επιλογή  κάποιων
μηνυμάτων  τα  οποία  θα  μπορούν  να  αποθηκεύονται  σε  μακροπρόθεσμα  βάση  ημερησίως,
εβδομαδιαία ή μηνιαίως. Το μέγεθος των αρχείων περιορίζεται μόνο από τη χωρητικότητα του
σκληρού δίσκου. Το σύστημα πρέπει να ενημερώνει αυτόματα το χειριστή όταν μειωθεί κατά
πολύ ο ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο. Σε συνεχές φόρτο εργασίας πρέπει το σύστημα να
μπορεί να επεξεργαστεί μηνύματα με ρυθμό 100 μηνύματα/sec.

Το σύστημα ελέγχου μπορεί να αρχειοθετεί μετρήσιμες τιμές από το σύστημα αυτοματισμού.
Οι μετρήσιμες τιμές μπορούν να αποκτούνται κυκλικά ή με τρόπο ελεγχόμενο από το γεγονός.
Κάτι  τέτοιο  καθιστά  δυνατή  την  απόκτηση  τιμών  εσωτερικών  μεταβλητών,  τιμών  από
οποιαδήποτε  εφαρμογή  και  χειροκίνητες  εισαγωγές.  Η  επεξεργασία  τους  μπορεί  να  δώσει
μέσους όρους, αθροίσματα, ελάχιστες και μέγιστες τιμές ή μπορεί να ενταχθεί σε μια ενέργεια. Ο
κύκλος καταγραφής μπορεί να οριστεί ελεύθερα. Ο κύκλος αρχειοθέτησης μπορεί να έχει την ίδια
τιμή με τον κύκλο καταγραφής ή πολλαπλάσια τιμή.  Μέσες τιμές,  αθροίσματα,  ελάχιστες και
μέγιστες τιμές υπολογίζονται από τις τιμές που αποκτήθηκαν μεταξύ δύο κύκλων αποθήκευσης.

Για γρήγορη απόκτηση τιμών, αυτές μπορούν να αποθηκεύονται σε προσωρινό buffer στην
κύρια  μνήμη.  Το  σύστημα  ελέγχου  πρέπει  να  προσφέρει  ποικίλες  μεθόδους  αρχειοθέτησης.
Αρχειοθετεί  μετρήσιμες  τιμές  κυκλικά ή  οδηγούμενα  από  γεγονός,  ανεξάρτητα  ή  σε  ομάδες.
Διακρίνονται οι εξής τρόποι:

 Συνεχής κυκλική αρχειοθέτηση

 Κυκλική επιλεκτική αρχειοθέτηση

 Μη κυκλική αρχειοθέτηση

 Αρχειοθέτηση μόνο μετά από αλλαγή

Πρέπει να είναι δυνατό στους χειριστές του συστήματος να εκτελούν αλλαγές ή να δίνουν
εντολές μέσω μιμικού διαγράμματος της εγκατάστασης ή άλλες οθόνες χειρισμού. Η επιτυχής
εκτέλεση μιας εντολής επιβεβαιώνεται από το σύστημα μέσω μηνύματος ανάδρασης. Πρέπει να
είναι δυνατό να οριστούν τα όρια του συστήματος ως φυσικές τιμές μέσω μιας οθόνης χειρισμού.
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση περιορίζεται από το σύστημα μέσω προστασίας κωδικού.

Έλεγχος και απεικόνιση διαδικασιών

Με τις λειτουργίες αυτές ο χειριστής μπορεί να ελέγξει τη διαδικασία, να επέμβει σε αυτή και
να ορίσει και να αλλάξει τις παραμέτρους του συστήματος και της διαδικασίας. Η όλη διαδικασία
ελέγχεται και παρακολουθείται χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα:

 Process images

 Πληροφορίες διαδικασίας
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 Γραφήματα

 Σύστημα αξιολόγησης μηνυμάτων

Για  να  γίνει  πιο  εύχρηστο  το  σύστημα  ελέγχου  για  τους  χειριστές,  τα  process images
οργανώνονται σε ιεραρχικές δομές:

 Εποπτεία εγκατάστασης

 Εποπτεία περιοχής

 Διάγραμμα εξαρτήματος εγκατάστασης

 Αναλυτική πληροφορία αντικειμένου

Ο  editor γραφικών  πρέπει  να  παρέχει  λειτουργίες  που  συναντώνται  σε  γραφικά
προγράμματα υψηλής απόδοσης. Πρέπει να περιλαμβάνονται, επίσης, λειτουργίες για την ακριβή
θέση,  ευθυγράμμιση,  περιστροφή,  δημιουργία  ειδώλου  και  αντιγραφή  ιδιοτήτων  γραφικού
αντικειμένου, για παράδειγμα ομαδοποίηση, δημιουργία ομάδων και εισαγωγή ή ενσωμάτωση
εξωτερικά διαμορφωμένων κειμένων και γραφικών (BMP, WMF, EMF, GIF και JPG μορφής ή μέσω
OLE).  Η δυνατότητα να είναι ανοιχτές διάφορες οθόνες ταυτόχρονα επιτρέπει και τη γρήγορη
αντιγραφή μεταξύ των διαφόρων οθονών, μέσω πληκτρολογίου ή drag & drop. 

Για ομαδοποιημένα αντικείμενα ο Σχεδιαστής Γραφικών πρέπει να επιτρέπει τη μεταβολή
των ιδιοτήτων ανεξάρτητων αντικειμένων άμεσα χωρίς να χρειαστεί να χωριστούν. Επίσης, να
υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίζεται ανεξάρτητα το  interface χρήστη του  Graphic Designer. Το
μέγεθος  και  η  θέση  των  διαφορετικών  παλετών  χρωμάτων,  η  εστίαση,  η  συμμόρφωση
λειτουργιών, οι τύποι αντικειμένων και τα στυλ μπορεί να διαφέρουν. Αν χρειάζεται,  κάποιες
παλέτες που δεν χρησιμοποιούνται να μπορούν απλά να κρυφτούν. Συχνά χρησιμοποιούμενες
λειτουργίες απεικονίζονται σαν εικονίδια στη γραμμή εργαλείων.

Για τα περισσότερα από τα αντικείμενα υπάρχουν διάλογοι διαμόρφωσης που επιτρέπουν
την παραμετροποίηση των σημαντικών ιδιοτήτων του αντικειμένου μέσα σε ένα κουτί διαλόγου.
Το  κουτί  διαλόγου  να εμφανίζεται  μόλις  το  αντίστοιχο  αντικείμενο  τοποθετηθεί  στην  εικόνα
Επιπρόσθετα, ο Σχεδιαστής Γραφικών έχει τη δυνατότητα να χειριστεί δυναμικά όλες τις ιδιότητες
ενός  αντικειμένου.  Οι  δυναμικές  ιδιότητες  να  είναι  μαρκαρισμένες  με  έντονο  χρώμα  για  να
ξεχωρίζουν εύκολα μέσα στο πλαίσιο ιδιοτήτων.

Ο  Σχεδιαστής  γραφικών  να  υποστηρίζει  διαμόρφωση  σε  32  τουλάχιστον  επίπεδα.  Για
σύνθετες εικόνες με πολλά επικαλυπτόμενα αντικείμενα, τα διαφορετικά επίπεδα να μπορούν να
κρυφτούν για να ξεκαθαρίζει η οθόνη.

Όταν δημιουργούνται τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκεύονται σε βιβλιοθήκη από την οποία
θα  ανακαλούνται.  Το  σύστημα  ελέγχου  αναγνωρίζει  μία  «παγκόσμια»  βιβλιοθήκη  και  μία
βιβλιοθήκη εφαρμογής και μία βιβλιοθήκη λειτουργιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για τη
διαμόρφωση ενεργειών.
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Απεικονίσεις καμπυλών

Αρχειοθετημένες  τιμές  να  μπορούν  να  απεικονιστούν  σε  καμπύλες,  σε  πίνακες  και  σε
αναφορές.  Όπως  τα  παράθυρα  μηνυμάτων,  έτσι  και  τα  παράθυρα  καμπυλών  θα  διαθέτουν
μπάρα εργαλείων για χειρισμούς. Εξουσιοδοτημένοι χειριστές να μπορούν να παραμετροποιούν
on line π.χ. να αλλάζουν τα χρώματα των καμπυλών και να ξανα-ομαδοποιούν ομάδες.

Καταγραφή/αξιολόγηση/αναγνώριση μηνυμάτων

Η λίστα μηνυμάτων θα μπορεί να απεικονιστεί σε παράθυρο μηνυμάτων και τα στάτους των
μηνυμάτων  να  διαχωριστούν  κάθε  στιγμή  με  χρώμα.  Διαφορετικά  παράθυρα  μηνυμάτων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια εφαρμογή στο σύστημα ελέγχου. Θα είναι δυνατοί οι δύο
ακόλουθοι τρόποι απεικόνισης σε ένα παράθυρο μηνυμάτων:

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

 Παράθυρο μηνυμάτων με αρχειοθέτηση:  Εδώ θα απεικονίζονται όλα τα μηνύματα
που έχουν αρχειοθετηθεί βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων
αυτών που έχουν εκλείψει.

Μέσω  interface προγραμματισμού  τα  μηνύματα  θα  μπορούν  να  επιλέγονται  και  να
σημαίνονται ακουστικά σε μια κάρτα ήχου. Ο χειριστής θα μπορεί να κινείται με scroll ανάμεσα
στα μηνύματα γραμμή γραμμή ή ανά σελίδα, προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Τα ορατά στην
οθόνη  μηνύματα  να  μπορούν  να  αναγνωριστούν  ξεχωριστά  ή  συνολικά,  ενώ  το  σύστημα
μηνυμάτων θα μπορεί  να  προωθήσει  τις  αναγνωρίσεις  στο  σύστημα  αυτοματισμού,  ώστε  το
τελευταίο να αντιδράσει.

Διαφορετικά  μηνύματα,  κλάσεις  μηνυμάτων  και  τύποι  μηνυμάτων  θα  μπορούν  να
απενεργοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν ένα πρόβλημα του συστήματος
προκαλεί τη μόνιμη παρουσία μηνύματος, ο χειριστής θα μπορεί να απενεργοποιήσει το μήνυμα
ώστε να μην φαίνεται και να το ενεργοποιήσει ξανά όταν θα έχει αρθεί το σφάλμα.

Για κάθε μήνυμα και για κάθε εμφάνιση μηνύματος ο χειριστής θα μπορεί να εισάγει το δικό
του κείμενο, το οποίο θα σώζεται με το μήνυμα και αργότερα θα καλείται ξανά. Το άτομο της
επόμενης  βάρδιας  θα  μπορεί  να  ενημερωθεί  για  τα  γεγονότα  της  προηγούμενης  βάρδιας
ηλεκτρονικά.

Να υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να μπορούν να σωθούν πληροφορίες στη διαμόρφωση
του  μηνύματος.  Αυτές  οι  πληροφορίες  θα υποστηρίζουν  το  χειριστή  κατά  την  εμφάνιση  του
μηνύματος, ώστε να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν ή τον τρόπο άρσης του
σφάλματος.

Σύστημα αναφοράς
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Το σύστημα ελέγχου θα μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς, το οποίο
θα επιτρέπει την εκτύπωση των δεδομένων. Επιλέγοντας ελεύθερα τη διάταξη θα είναι δυνατή η
εκτύπωση (κατά τη λειτουργία) για:

 Αναφορές συχνότητας μηνυμάτων

 Αναφορές αρχειοθέτησης μηνυμάτων

 Αρχεία αναφορών

 Αναφορές ενεργειών χειριστών

 Καταγραφές μηνυμάτων συστήματος

 Αναφορές χρήστη

Πριν  αποσταλούν για εκτύπωση οι  αναφορές μπορούν  να διασώζονται  σε  αρχεία και  να
απεικονίζονται  στην  οθόνη.  Κατά  τη  διαμόρφωση θα μπορεί  να επιλεχθεί  ποια  αναφορά θα
εκτυπωθεί και να οριστεί ωριαία, ημερήσια ή μηνιαία βάση. Η έκδοση της αναφοράς να μπορεί
να οδηγηθεί από γεγονός, να συνδεθεί με συγκεκριμένη ώρα ή με συγκεκριμένη εισαγωγή από
τον χειριστή.

Θα  μπορεί  να  γίνεται  δυναμική  ρύθμιση  των  αναφορών.  Επίσης,  να  μπορούν  να
ενσωματωθούν  σε  μια  αναφορά  πίνακες,  εικονίδια  και  γραφήματα,  ενώ  επιπρόσθετα  των
process data να ενσωματώνονται και εξωτερικά δεδομένα π.χ. μέσω  ODBC αντικειμένων ή  csv
μορφής.

3.30. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ

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

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

 Μηχανισμοί Ακεραιότητας των δεδομένων. Απαιτείται  να υποστηρίζονται  Rules και
Referential Integrity,  να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ορισμού κανόνων οι οποίοι
ενεργοποιούνται  αυτόματα  κάτω  από  συγκεκριμένες  συνθήκες  και  εκτελούν  ένα
σύνολο ενεργειών. 
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 Μηχανισμοί διαχείρισης συμβάντων (Alerters). Απαιτείται να διατίθενται κατάλληλοι
μηχανισμοί για την επικοινωνία με άλλες εφαρμογές όταν εκπληρωθούν ορισμένες
συνθήκες (π.χ. όταν μία τιμή ξεπεράσει κάποιο όριο). 

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

 Τεχνικές μείωσης του Input/ Output. Απαιτείται να υποστηρίζονται αρκετές τεχνικές
για την ελαχιστοποίηση του απαραίτητου Input/Output  (Fast  commit/Write ahead,
Group commit, Multi Block reads prefetching). 

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

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

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

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

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

 Ύπαρξη επικοινωνίας με το σταθμό εσωτερικού δικτύου (μηδενική καταγραφή)

 Διαρροή σε σταθμό και ειδοποίηση μέσω μηνύματος SMS

 κωδικές ονομασίες μονάδων 

 σταθερό κείμενο (σχόλια,). 

 πεδία σταθερών τιμών 

 πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμών (μετρήσεις). 

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

Με τα παράθυρα αυτά, τα οποία ενεργοποιούνται,  απενεργοποιούνται κατά βούληση του
χειριστή  επικάθονται  της  λογικής  οθόνης  σε  σημεία  καθορίζει  ο  ίδιος,  είναι  δυνατόν  να
ανακληθούν οι παρακάτω πληροφορίες: 
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 Πίνακας των ενεργών συναγερμών και σχετικά μηνύματα. 

 Πίνακας του ιστορικού των συναγερμών με χρονικό όριο που ορίζει ο χρήστης μπορεί
να επιλέξει οποιονδήποτε ΤΣ και να μεταπηδά στην οθόνη του. 

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

 Αναφορά ενεργών συναγερμών. 

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

 Εκτύπωση οποιουδήποτε διαγράμματος από τα ήδη υπάρχοντα. 

 Αναλογικές τιμές οργάνων 

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

 Στην Βάση Δεδομένων Συμβάντων 

 Στην Μόνιμη Βάση Δεδομένων 

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

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

3.31. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Το  λογισμικό  που  θα  συνοδεύει  τις  τηλεμετρικές  διατάξεις  ανίχνευσης  και  εντοπισμού
διαρροών θα πρέπει να αναγνωρίζει κάθε καταγραφικό και να απλουστεύει τον προγραμματισμό
και την ανάγνωση στοιχείων από περισσότερα καταγραφικά ταυτόχρονα. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -- ΣΕΛΙΔΑ 110 ΑΠΟ 116



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Τα καταγραφικά θα πρέπει να επικοινωνούν μέσω Web Browser με το λογισμικό όπου θα
καταγράφεται η θέση του κάθε καταγραφικού σε επίπεδο Google Earth. 

Επιπλέον τα καταγραφικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση επί του χάρτη με την κατάσταση
λειτουργία τους (ύπαρξη διαρροής ή μη). 

Μέσω του λογισμικού ο χρήστης θα μπορεί να λάβει συναγερμούς για την ύπαρξη διαρροής
διαβάζοντας το διάγραμμα θορύβου των καταγραφών, το δείκτη βεβαιότητας διαρροής ο οποίος
θα υπολογίζεται αυτόματα ανάλογα με την αξιολόγηση των πολλαπλών καταγραφών καθώς και
το ηχητικό αρχείο της διαρροής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να η υπηρεσία να επιληφθεί άμεσα
της κατάστασης χωρίς να είναι ανάγκη να μεταβεί στη θέση εγκατάστασης για την αναγνώριση
του προβλήματος. 

Το λογισμικό θα διατηρεί ιστορικό αρχείο για όλους τους συναγερμούς από τους φορητούς
σταθμούς μέσω του οποίου θα συνάγεται σαφές συμπέρασμα για τη λειτουργία του δικτύου, τη
συχνότητα και το πλήθος των εμφανιζόμενων διαρροών .

Όλοι οι συναγερμοί θα καταγράφονται από το λογισμικό και θα εμφανίζονται στον ΚΣΕ. 

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέσω του λογισμικού να μπορεί να επέμβει και
να  μελετήσει  ξεχωριστά  το  κάθε  γράφημα  και  τα  ηχητικά  αρχεία  καταγραφής  του  κάθε
καταγραφικού, καθώς και να τα συνδυάσει, έτσι ώστε να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την
θέση της διαρροής, το μέγεθος της και το επίπεδο της ένδειξης. Ο χρήστης θα μπορεί επίσης να
προγραμματίζει τα καταγραφικά  απομακρυσμένα και να τροποποιεί τις ώρες των εκπομπών, τις
αλλαγές των θέσεων κλπ.

3.32. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το λογισμικό θα επιτρέπει στον χρήστη να υπολογίζει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
ενός προωθητικού συγκροτήματος, η οποία οδηγείται από ομαλό εκκινητή. Το εν λόγω λογισμικό
θα πρέπει να έχει άριστη συνδεσιμότητα με τους ρυθμιστές στροφών που περιλαμβάνονται στην
συγκεκριμένη  προμήθεια  και  να  έχει  τη  δυνατότητα  άμεσης  διασύνδεσης  και  λήψης  των
ενδείξεων  λειτουργίας.  Επίσης  θα  παρέχει  την  δυνατότητα  σύγκρισης  των  λειτουργικών
παραμέτρων  των  αντλιών,  με  ένα  συμβατικό  σύστημα  χωρίς  ομαλό  εκκινητή,  καθώς  και
υπολογίζει το χρονικό διάστημα απόσβεσης του κόστους εγκατάστασης του συστήματος. 

Το  λογισμικό θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :  

 να είναι εύκολο στη χρήση και να λειτουργεί σε παραθυρικό περιβάλλον,

 να  επιτρέπει  την  δημιουργία  πολλαπλών  καταγραφών   και  την  προσθαφαίρεση
συστημάτων σε αυτά.

 Να δέχεται τιμές καταχώρησης από το χρήστη για τα ακόλουθα μεγέθη:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -- ΣΕΛΙΔΑ 111 ΑΠΟ 116



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»
o την απαιτούμενη παροχή λειτουργίας του συστήματος (Desing Head)

o την πίεση που απαιτείται στην έξοδο της αντλίας για να επιτευχθεί η απαιτούμενη

παροχή (Desing Flow)

o την  ισχύ  που  απαιτείται  για  να  για  να  επιτευχθεί  η  απαιτούμενη  πίεση  (Shaft

Power)

o την  ολική  απόδοση  του  συστήματος  (Desing Efficiency)  (τη  συγκεκριμένη

παράμετρο  θα  πρέπει  το  προσφερόμενο  λογισμικό  να  είναι  σε  θέση  να  την

υπολογίζει μόνο του αν υπάρχουν οι τρεις παραπάνω παράμετροι).

 ακόμα θα πρέπει να δέχεται τιμές για : 

o τον τύπο, την ισχύ και την απόδοση του κινητήρα της αντλίας.

o την ισχύ, την απόδοση και την τιμή του εκκινητή

o την μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

o τον χρόνο που παραμένει σε λειτουργία το σύστημα.

 από  τις  εισαγόμενες  μεταβλητές  θα πρέπει  να  εξάγεται  η  καμπύλη  ελέγχου  στην
οποία φαίνεται  το βέλτιστο σημείο λειτουργίας, αλλά και το γράφημα του κύκλου
εργασίας του συστήματος.

 Να παρέχει πληθώρα πρότυπων συμβατικών συστημάτων χωρίς ομαλό εκιννητή, με
τα οποία μπορεί να συγκριθεί το σύστημα του χρήστη.

 έχοντας επιλέξει το σύστημα σύγκρισης, ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
εισάγοντας  οικονομικά  στοιχεία  της  εγκατάστασης  και  της  χρήσης  να  παράγονται
αυτόματα από το σύστημα συγκριτικοί πίνακες για τα δύο συστήματα (με χρήση και
χωρίς χρήση ομαλών εκκινητών) με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας και την ετήσια
εξοικονόμηση  σε  ενέργεια  και  χρήμα  που  επιτυγχάνεται  με  το  σύστημα  που
χρησιμοποιεί εκκινητή

 επίσης  θα πρέπει  να γίνεται  εκτίμηση του περιβαλλοντολογικού κέρδους  και  της
μείωσης  στις  εκπομπές  διοξειδίου  του  άνθρακα  και  του  χρόνου  απόσβεσης  του
κόστους του συστήματος. 

 Να εξάγει όλα τα στοιχεία και γραφήματα σε αρχείο όλων των διαθέσιμων μορφών
(.doc,  .pdf  κτλ)  και  επιτρέπει  την  εκτύπωση  και  την  αποστολή  τους  με  μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Το  λογισμικό  θα  πρέπει  να  παρέχει  τη  δυνατότητα  απευθείας  σύνδεσης  και  λήψης  των
δεδομένων από τους προσφερόμενους ρυθμιστές στροφών είτε μέσω σύνδεσης RS485 είτε μέσω
USB.

Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα έκδοσης αναφοράς για κάθε διάγνωση είτε
μέσω  αρχείου  τύπου  .pdf  είτε  μέσω  απευθείας  αποστολής  ως  μήνυμα  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο προμηθευτής θα συντάξει και παραδώσει πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης
του  προσωπικού  της  υπηρεσίας  διάρκειας  τουλάχιστον  δυο  (2)  εβδομάδων,  δηλαδή  10
εργασίμων  ημερών  με  6  ώρες  το  πολύ  ημερησίως,  σε  ωράριο  της  ελεύθερης  επιλογής  της
υπηρεσίας μας (πρωί-απόγευμα ή Σάββατο πρωί). Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο
τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν. 

Η  εκπαίδευση  θα  πρέπει  να  ανταποκρίνεται  στην  όλη  φιλοσοφία  λειτουργίας  και
συντηρήσεως του συστήματος,  ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική
γλώσσα.

Το  πρόγραμμα  θα  περιλαμβάνει  χειριστική  εκπαίδευση,  προληπτική  συντήρηση,
συμπτωματολογία  και  άρση  βλαβών  σε  συνδυασμό  με  το  σύστημα  προγραμματισμένης
συντήρησης, την σχετική βιβλιογραφία των συσκευών στις οποίες εκτελείται η εκπαίδευση και τα
υπό προμήθεια όργανα δοκιμών/μετρήσεων και  ανταλλακτικά,  για το  κυρίως υπό προμήθεια
υλικό του έργου της παρούσας.

Το σύνολο της παραπάνω εκπαίδευσης θα παρακολουθήσει και ένας εκπρόσωπος μηχανικός
της Υπηρεσίας, ο οποίος θα συντονίζει και την καλή εκτέλεση και τήρηση του προγράμματος της
εκπαίδευσης  και  θα  αναλάβει  στην  συνέχεια  σαν  υπεύθυνος  επικεφαλής  τεχνικός  της
εγκαταστάσεως.

Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα είναι κατ’ ελάχιστο το εξής :

 Για τους χρήστες του συστήματος (2 άτομα)

Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλα τα θέματα λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και
των  τοπικών  σταθμών.  Η  λειτουργία  των  υπολογιστικών  συστημάτων  θα  καλύπτεται  σε
ικανοποιητικό βάθος για να επιτρέπει την κανονική και ομαλή θέση σε λειτουργία και κλείσιμο
του συστήματος, τη χειροκίνητη αρχειοθέτηση των αρχείων.

 Για το προσωπικό συντήρησης (2 άτομα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -- ΣΕΛΙΔΑ 113 ΑΠΟ 116



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Η  εκπαίδευση  θα  περιλαμβάνει  τη  διάγνωση,  την  αντικατάσταση  και  τη  διαδικασία
επισκευών στους τοπικούς σταθμούς και στον επικοινωνιακό εξοπλισμό.

 Για τους προγραμματιστές / μηχανικούς συστημάτων (2 άτομα)

Η  εκπαίδευση  θα  καλύπτει  όλες  τις  ευκολίες  επαναδιάταξης  του  συστήματος  των
υπολογιστών (βάση δεδομένων και δόμηση οθόνης), προωθημένα λειτουργικά χαρακτηριστικά,
γλώσσα ελέγχου διαδικασιών, εφαρμοσμένα προγράμματα υψηλού επιπέδου και διασύνδεσή
τους με τη βάση δεδομένων, τοπικούς προγραμματισμούς στους τοπικούς σταθμούς κ.λ.π.

Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται :

 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια

 Αριθμός ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Εργοδηγοί - Υπομηχανικοί - Μηχανικοί)
που απαιτείται να εκπαιδευτούν

 Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα

 Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη λειτουργία
του συγκεκριμένου συστήματος (πρακτική)

 Άλλα στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού.

Θα πρέπει να προσφερθεί επίσης στην υπηρεσία έκθεση με τα τελικά συμπεράσματα που θα
αφορούν  στο  συνολικό  αποτέλεσμα  της  παρασχεθείσας  εκπαίδευσης,  τις  επιδόσεις  των
εκπαιδευθέντων και τις γενικότερες προτάσεις των εκπαιδευτών.

5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την υπηρεσία με εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης.
Όλα τα εγχειρίδια θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6592 που αναφέρεται σε εγχειρίδια που
έχουν ως βάση συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2)
πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής :

 Εγχειρίδιο  Λειτουργίας  Σταθμών.  Το  εγχειρίδιο  αυτό  θα περιγράφει  αναλυτικά τις
λειτουργίες  του  συστήματος  που  είναι  διαθέσιμες  στον  χειριστή/χρήστη  κάθε
σταθμού. Θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος, όπως η
θέση του συστήματος σε λειτουργία και ο τρόπος να πραγματοποιείται  βοηθητική
αποθήκευση (back up) δεδομένων για λόγους ασφαλείας. Επίσης το εγχειρίδιο αυτό
θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο μηχανικό συστημάτων
της υπηρεσίας.

 Εγχειρίδια εξοπλισμού.  Τα εγχειρίδια του εξοπλισμού θα περιέχουν πλήρη έντυπα
όπως παρέχονται από τους κατασκευαστές, ως εξής:
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 Συστήματα υπολογιστών και περιφερειακών

 Εξοπλισμός τοπικών σταθμών

 Συστήματα τηλεπικοινωνιών

Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και
της θεωρίας λειτουργίας τους, των διαδικασιών δοκιμών, επισκευών και ρυθμίσεων μέχρι
επιπέδου  στοιχείου,  καθώς  και  πλήρη  κατάλογο  όλων  των  χρησιμοποιουμένων
ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανολογικών στοιχείων. Τέλος θα περιλαμβάνουν πλήρη
χονδρικά και λεπτομερή σχηματικά και κυκλωματικά διαγράμματα και σχέδια για κάθε
μονάδα ή πλακέτα που χρησιμοποιείται στο σύστημα.

 Εγχειρίδια  τοπικών σταθμών.  Σε  κάθε  θέση εγκατάστασης  πρέπει  να  υπάρχει  ένα
τουλάχιστον  πλήρες  σετ  τεχνικών  εγχειριδίων  χρήσεως,  λειτουργίας,  συντήρησης,
εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών και παροχής οδηγιών εκτελέσεως δοκιμών
και ρυθμίσεων των συσκευών ή συστημάτων που βρίσκονται στη θέση αυτή.

 Περιγραφικό εγχειρίδιο με σχέδια τοποθέτησης και υπολογισμούς για κάθε τοπικό
σταθμό που περιλαμβάνουν κυρίως σχέδια υφιστάμενων ηλ/κών πινάκων καθώς και
ηλ/κών πινάκων που θα εγκαταστήσει ο προμηθευτής. 

 Όλοι οι κώδικες των προγραμμάτων (source & object) θα παραδοθούν σε οπτικό ή
ψηφιακό μέσο σε επεξεργάσιμη μορφή με όλα τα σχόλια και πλήρη τεκμηρίωση.

Επιπλέον ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα
(12) μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και
για το σύνολο του συστήματος. 

Κατά  την  διάρκεια  της   εγγύησης,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παρέχει  δωρεάν
συντήρηση  όλων  των  συσκευών (hardware  & software),  μηχανημάτων  και  εξαρτημάτων  που
αποτελούν τις εγκαταστάσεις. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί
κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση,
χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτά.

Στις  εργασίες  συντήρησης  περιλαμβάνεται  και  η εκτέλεση κατά την διάρκεια του  χρόνου
εγγύησης  της  προληπτικής  συντήρησης  καθώς  και  η  αξία  των  αναλωσίμων  υλικών  που  θα
απαιτηθούν κατά την υλοποίησή της. 

Ο ανάδοχος του έργου φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης ήθελε
παρουσιασθεί.  σε  οποιαδήποτε  υπό  προμήθεια  συσκευή.  Σαν  βλάβη  συσκευής  νοείται
οποιαδήποτε  βλάβη  μπορεί  να  παρουσιασθεί  από  αστοχία  της  συσκευής  και  όχι  από  βίαια
παρέμβαση ή χειριστικό σφάλμα. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη, ο προμηθευτής
είναι  υποχρεωμένος  να  αντικαθιστά  τις  επιμέρους  μονάδες  με  καινούργιες,  οι  οποίες  θα
συνοδεύονται από εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους  εάν συμβεί κατά τον  χρόνο της
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εγγύησης, ώστε να λήγει με την συνολική  εγγύηση. Θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για την
εγγύηση σε ότι αφορά:        

 Στην περιοδικότητα και διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και το ωράριο μέσα
στο οποίο μπορεί να πραγματοποιείται.  Οι ημερομηνίες και ώρες θα καθορίζονται
μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

 Στο  μέσο  χρόνο  απόκρισης  μεταξύ  τηλεφωνικής  κλήσης  και  άφιξης  του
εξειδικευμένου  προσωπικού  για  την  αντιμετώπιση  βλαβών  και  το  προβλεπόμενο
ωράριο απόκρισης καθώς και οι όροι για αντιμετώπιση βλαβών εκτός του παραπάνω
ωραρίου.

 Στη δυνατότητα διάθεσης των απαραίτητων για την συντήρηση του προσφερόμενου
συστήματος ανταλλακτικών.

 Στη διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούμενα ανταλλακτικά
δεν υπάρχουν στο απόθεμα, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος πιθανός χρόνος
αναμονής μέχρι την άφιξή τους.

Αταλάντη, Σεπτέμβριος 2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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