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ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Στον υποφάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλονται ωσ απαράβατοσ όροσ, 
θλεκτρονικά (λαμβάνοντασ υπόψθ τθν περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου) τα κάτωκι: 

 

i. Συμπλθρωμζνα όλα τα ζντυπα και πίνακεσ που δίνονται ςτο τεφχοσ “ΕΝΤΥΡΑ ΡΟΣ 
ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ - ΕΝΤΥΡΟ Α”. 

ii. Σχζδια όπου παρουςιάηονται:  

- Συνολικό ςφςτθμα τθλεμετρίασ (Λογικό διάγραμμα ςφνδεςθσ τοπικϊν ςτακμϊν   ελζγχου). 

- Δίκτυο Τθλεπικοινωνιϊν  

- Ενδεικτικζσ γραφικζσ οκόνεσ για κάκε υποςφςτθμα  

- Ενδεικτικζσ εκτυπϊςεισ 

iii. Ρεριγραφι αυτοματοποιθμζνθσ λειτουργίασ τοπικϊν ςτακμϊν και ςτακμϊν ελζγχου.  

iv. Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ των τοπικϊν ςτακμϊν και ςτακμϊν ελζγχου που κα 
περιλαμβάνει:  

- Ακριβι τφπο και ποςότθτα  

- Ακριβι περιγραφι τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν  

- Συμφωνία με απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ     

v. Επεκταςιμότθτα του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ  

vi. Χρονοδιάγραμμα και Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ που περιλαμβάνει αναλυτικά 
τισ διάφορεσ φάςεισ υλοποίθςθσ τθσ.  

vii. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, αρικμόσ ατόμων που απαιτείται να εκπαιδευτοφν, 
βιβλιογραφικι υποςτιριξθ ςχετικά με το κζμα και υπόλοιπα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.  

viii. Διαδικαςία και κατάλογοσ ειδικευμζνου προςωπικοφ του προμθκευτι που κα λειτουργιςει 
δοκιμαςτικά και επί 24ϊρου βάςθσ το ςυνολικό ςφςτθμα για χρονικό διάςτθμα 30 θμερϊν τθσ 
περιόδου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ.  

ix. Προι εγγφθςθσ-ςυντιρθςθσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ κακϊσ και πρόγραμμα 
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ για περίοδο τόςθ όςθ αναφζρεται ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά και 
αφορά το χρονικό διάςτθμα μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του 
ςυςτιματοσ (πζρασ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ) που περιλαμβάνει και διαδικαςία τεχνικισ 
υποςτιριξθσ 160 ωρϊν.  

x. Σχζδιο για τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και άρςθσ βλαβϊν κακϊσ και 
οποιαδιποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτθκοφν για διάρκεια ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 
του προςφορά (που προςφζρει, αξιολογείται και τον βαρφνει) μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ (ςυςτιματοσ) κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ εξαςφαλίηει και 
εγγυάται τθν πλιρθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ. Ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ του ςυςτιματοσ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των 24 ωρϊν. Ρροσ το ςκοπό αυτό ο 
προμθκευτισ επιβάλλεται και πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζςω Modem με τον 
κεντρικό ςτακμό ελζγχου του ςυςτιματοσ από τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ του.  
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xi. Οργανόγραμμα προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί με το προςφερόμενο ςφςτθμα και 
περιγραφι κακθκόντων για κάκε κζςθ εργαςίασ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ.  

xii. Διλωςθ ότι όλα τα προςφερόμενα μζρθ του ςυςτιματοσ κα είναι καινοφργια και 
αμεταχείριςτα. Κα υποβλθκοφν εικονογραφθμζνα τεχνικά ζντυπα και περιγραφι των επί 
μζρουσ μονάδων που αποτελοφν το ςφςτθμα.  

xiii. Κάκε άλλθ πλθροφορία από αυτζσ που ηθτοφνται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ι που κρίνει ο 
προμθκευτισ ότι είναι χριςιμθ κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Θ 
επιτροπι αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει εφόςον κρίνει απαραίτθτο 
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι να απορρίψει προςφορά που κρίνεται αναξιόπιςτθ, ελλιπισ ι 
είναι παραποιθμζνθ.  

 

Επιςθμάνςεισ 

Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να είναι ςαφείσ. Δεν επιτρζπονται αςαφείσ 
απαντιςεισ τθσ μορφισ “ελιφκθ υπόψθ”, ςυμφωνοφμε και αποδεχόμαςτε, κ.λ.π.  

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι απολφτωσ ενιμεροσ 
από κάκε πλευρά των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, των πθγϊν προζλευςθσ των πάςθσ 
φφςθσ υλικϊν, ειδϊν εξοπλιςμοφ, κ.λ.π. και ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο 
φάκελο Διαγωνιςμοφ. 
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Β. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΟ  

  

Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ είναι θ ςυλλογι δεδομζνων των τοπικϊν ςτακμϊν και ςτακμϊν ελζγχου, και 

θ μεταβίβαςι τουσ με ςφςτθμα τθλεπικοινωνίασ ςε κεντρικό ςτακμό ελζγχου που κα βρίςκεται ςτα 

γραφεία τθσ ΕΕΝ. 

Το ςφςτθμα επικοινωνίασ κα είναι τζτοιο που κα εξαςφαλίηει τθν αδιάλειπτθ μονόδρομθ ι 

αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ των τοπικϊν ςτακμϊν και ςτακμϊν ελζγχου και ΚΣΕ. 

Ραράλλθλα το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ που περιγράφεται παρακάτω κα αποςκοπεί ςτον ζλεγχο - 

τθλεχειριςμό τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Νεροφ (ΕΕΝ). Ο ζλεγχοσ κα γίνεται από τοπικό ςφςτθμα 

ελζγχου εξαςφαλίηοντασ κατά βζλτιςτο τρόπο τθν αυτόματθ, χωρίσ τθν παρζμβαςθ του προςωπικοφ, 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

Το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ μζτρθςθσ και ςθμάνςεων εξαςφαλίςει τθν ομαλι λειτουργία τθσ Ε.Ε.Ν. και 

ςε περίπτωςθ ανωμαλιϊν λειτουργίασ ειδοποιεί κατάλλθλα ϊςτε να προφυλάςςει τθν εγκατάςταςθ από 

βλάβεσ. Ρεριλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν και Θλεκτρολογικϊν Μθχανθμάτων, 

Συςκευϊν και ανάλογων προγραμμάτων, επικοινωνίασ, τθλεεποπτείασ και τθλεζνδειξθσ μζςω 

Ρρογραμματιςμζνων Λογικϊν Ελεγκτϊν (PLC). 

Ο αυτοματιςμόσ των εγκαταςτάςεων και διαδικαςιϊν τθσ Ε.Ε.Ν. κα γίνεται με τθ λογικι του 

διανεμθμζνου ελζγχου (Distributed control). Οι Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου αναλαμβάνουν τον τοπικό ζλεγχο 

των εγκαταςτάςεων και είναι ςυνδεδεμζνεσ μζςω δικτφου οπτικϊν ινϊν ςε διάταξθ βρόγχου με το Κζντρο 

Ελζγχου (ΚΕΛ) τθσ Ε.Ε.Ν. 

Το ΚΕΛ επικοινωνεί μζςω δικτφου Ethernet με τισ επιμζρουσ μονάδεσ εργαςίασ (Ρρογραμματιηόμενοι 

λογικοί ελεγκτζσ - modular PLC, που αποτελοφνται από ανεξάρτθτεσ, εναλλάξιμεσ κάρτεσ) με το ςφςτθμα 

τθλεμετάδοςθσ και τθλεχειριςμοφ. 

Στο ΚΕΛ κα εγκαταςτακεί το λογιςμικό πακζτο SCADA ϊςτε να υλοποιοφνται οι προδιαγραφζσ του 

Υποςυςτιματοσ Υποςτιριξθσ Χειριςτι (ΜΜΛ). Το λογιςμικό επιτρζπει τθ διαμόρφωςθ δφο υπολογιςτϊν 

(ζνασ λειτουργικόσ και ο ζτεροσ ςε ενεργι εφεδρεία) ςε ςτακμοφσ εργαςίασ για ζλεγχο τθσ όλθσ 

διαδικαςίασ τθσ εγκατάςταςθσ. Το ςφςτθμα κα λειτουργεί ςε περιβάλλον WINDOWS και κα είναι εφικτι θ 

παροχι πλθροφοριϊν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Θ ςυλλογι και παρακολοφκθςθ των παραπάνω πλθροφοριϊν, κα επιτρζπει ςτον Ανακζτοντα Φορζα, 

μζςω τθσ κατάλλθλθσ αξιολόγθςθσ και επεξεργαςίασ αυτϊν, να ζχει πάντα ςαφι γνϊςθ τθσ λειτουργικισ 

κατάςταςθσ του όλου ςυςτιματοσ και να προβαίνει ςε επικυμθτζσ διορκωτικζσ ενζργειεσ ι και να προ- 

ρυκμίηει παραμζτρουσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, ϊςτε αυτι να λειτουργεί με βάςθ προκακοριςμζνα 

«ςενάρια» λειτουργίασ. 
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Ειςανωνι 

Το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κα αποτελείται από τα παρακάτω δομικά ςτοιχεία : 

Α)  Ζνα (1) κεντρικό ςτακμό ελζγχου (ΚΣΕ) ο οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτα γραφεία τθσ ΕΕΝ, το 

οποίο κα περιλαμβάνει: 

• Τθ μονάδα παρακολοφκθςθσ και χειριςμοφ  ςτο Κζντρο Ελζγχου (ΚΕΛ) 

• Τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου Δικτφου (Τ.Σ.Ε.Δ) / Τοπικοφσ Στακμοφσ ελζγχου ποιότθτασ . 

• Τα όργανα μζτρθςθσ και ελζγχου. 

• Τισ καλωδιϊςεισ διαςφνδεςθσ των παραπάνω - ςτο δίκτυο κορμοφ με οπτικό βιομθχανικό 

Ethernet 

• Τθν αδιάλειπτθ τροφοδοςία (UPS) του παραπάνω ςυςτιματοσ. 

 

Β) Ζνα (1) Δίκτυο Επικοινωνίασ Μεταξφ των ΤΣΕΔ/ΤΣΕΡ και του ΚΣΕ 

Γ) Τζςςερισ (4)  Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου Δικτφου -ΤΣΕΔ (DN 125 ) , για παρακολοφκθςθ πίεςθσ και 

παροχισ κακϊσ και καταγραφι των τιμϊν που αφοροφν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του νεροφ και πιο 

ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ ,ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ διανομισ νεροφ. 

Δ) Δζκα  (10)  Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου Δικτφου -ΤΣΕΔ (DN 150) , για παρακολοφκθςθ πίεςθσ και 

παροχισ κακϊσ και καταγραφι των τιμϊν που αφοροφν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του νεροφ και πιο 

ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ ,ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ διανομισ νεροφ. 

Ε) Δυο   (2)  Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου Δικτφου -ΤΣΕΔ (DN 200) , για παρακολοφκθςθ πίεςθσ και 

παροχισ κακϊσ και καταγραφι των τιμϊν που αφοροφν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του νεροφ και πιο 

ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ ,ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ διανομισ νεροφ. 

ΣΤ) Επτά  (7) Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου Ροιότθτασ –ΤΣΕΡ , για παρακολοφκθςθ κακϊσ και καταγραφι 

των τιμϊν που αφοροφν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του νεροφ και πιο ςυγκεκριμζνα του 

υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ, ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ διανομισ νεροφ. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τισ κάτωκι  εργαςίεσ:  

 
 Λεπτομερι Σχεδιαςμό του προςφερόμενου ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ. 
 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του θλεκτρονικοφ υλικοφ (Server, Client, οκόνθ προβολισ, κ.λ.π.) του 

Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου (ΚΣΕ) όπωσ αυτά αναφζρονται ςτα τεφχθ. 
 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Τεςςάρων (4)   Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου Δικτφου –ΤΣΕΔ (DN 125 ) , 

για παρακολοφκθςθ πίεςθσ ,παροχισ  και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του νεροφ και πιο 
ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ διανομισ νεροφ 
,    κακϊσ και του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ αυτϊν. 
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 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Δζκα  (10)   Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου Δικτφου –ΤΣΕΔ (DN 150 ) , για 
παρακολοφκθςθ πίεςθσ ,παροχισ  και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του νεροφ και πιο 
ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ διανομισ νεροφ 
,    κακϊσ και του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ αυτϊν. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Δφο (2)   Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου Δικτφου –ΤΣΕΔ (DN 200 ) , για 
παρακολοφκθςθ πίεςθσ ,παροχισ  και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του νεροφ και πιο 
ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ διανομισ νεροφ 
,    κακϊσ και του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ αυτϊν. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Δφο (2)   Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου Δικτφου –ΤΣΕΔ (DN 200 ) , για 
παρακολοφκθςθ πίεςθσ ,παροχισ  και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του νεροφ και πιο 
ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ διανομισ νεροφ 
,    κακϊσ και του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ αυτϊν. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ επτά  (7)   Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου Ροιότθτασ –ΤΣΕΡ   , για 
παρακολοφκθςθ των  ποιοτικϊν  χαρακτθριςτικϊν του νεροφ και πιο ςυγκεκριμζνα του 
υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ διανομισ νεροφ ,    κακϊσ και του 
απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ αυτϊν. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όλου του λογιςμικοφ που απαιτείται για τθν λειτουργία του 
Συςτιματοσ.  

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όλου του εξοπλιςμοφ επικοινωνιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
όποιων αναμεταδοτϊν απαιτθκοφν για τθν απρόςκοπτθ και αδιάλειπτθ λειτουργία του 
Συςτιματοσ, κακϊσ και τθν υποβολι των αιτιςεων για τθν χοριγθςθ των εγκρίςεων από τισ 
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ των επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων ι όποιεσ άλλεσ Υπθρεςίεσ ι Φορείσ 
απαιτοφνται.  

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όςων οργάνων – ςυςκευϊν - εξαρτθμάτων αναφζρονται ςτθ μελζτθ 
(μετρθτζσ ςτάκμθσ, παροχισ, πίεςθσ,υπολειμματικοφ χλωρίου  κ.λ.π.). 

 Εργοςταςιακζσ δοκιμζσ αποδοχισ και δοκιμζσ αποδοχισ επί τόπου (επιτόπια τεςτ). 
 Δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν και παράδοςθσ του Συςτιματοσ.  
 Ραράδοςθ ςχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ (τεκμθρίωςθ). 
 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ ςτισ λειτουργίεσ, τθν υποςτιριξθ και τθ ςυντιρθςθ 

του Συςτιματοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Τθλεζλεγχοσ τθλεχειριςμόσ εγκαταςτάςεων εξωτερικοφ υδραγωγείου (  Τοπικοί 
Στακμοί Ελζγχου Δικτφου (ΤΣΕΔ) - Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου Ροιότθτασ   (ΤΣΕΡ) –

Κζντρο Ελζγχου )   

  
ΤΟΡΙΚΟI  ΣΤΑΘΜΟI ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΣΕΔ)  

   
ΤΟΡΙΚΟI  ΣΤΑΘΜΟI ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ DN 125 (TEM 4) 

Α/Α Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ / εργαςιϊν Ρλικοσ 

1 

Μονάδα καταγραφισ & αποςτολισ δεδομζνων Data Logger IP68, 1 αιςκθτιρα 
καταγραφισ πίεςθσ , 1 Διατάξθ Inline μζτρθςθσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν( 

 υπολειμματικοφ χλωρίου). 

4 

2 Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 4 

3 Μθχανικόσ μετρθτισ ςτάκμθσ 4 

4 Μετρθτισ παροχισ  , τροφοδοτοφμενοσ από μπαταρία , διαμζτρου DN 125 4 

5 Φίλτρο προςταςίασ  χυτοςιδθρό DN 125 4 

6 Δικλείδεσ ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ DN 125 8 

7 Φλαντηοηιμπϊ μεγάλου εφρουσ με αγκφρωςθ DN 125 8 

8 
Διαμόρφωςθ  φρεατίου μετρθτϊν παροχισ /πίεςθσ /υπολειμματικοφ χλωρίου    
διαςτάςεων 2.50 x 2.50 m 

4 

9 
Χυτοςιδθρά υλικά (ταφ, ςυςτολζσ, πλαίςιο -κάλυμμα φρεατίου…κλπ)   και 
θλεκτρολογικά  εξαρτιματα (ςφνδεςθσ , προεκτάςεισ, καλϊδια ... κλπ) -
θλεκτρολογικά μικρουλικά …κλπ 

4 

10 
Εγκατάςταςθ, ρφκμιςθ  εξοπλιςμοφ(οργάνων μζτρθςθσ, παροχισ - πίεςθσ , 
μθχανικοφ μετρθτι ςτάκμθσ …κλπ )  ΤΣΕΔ 

4 

 
ΤΟΡΙΚΟI  ΣΤΑΘΜΟI ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ DN 150 (TEM 10) 

Α/Α Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ / εργαςιϊν Ρλικοσ 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

1 

Μονάδα καταγραφισ & αποςτολισ δεδομζνων Data Logger IP68, 1 αιςκθτιρα 
καταγραφισ πίεςθσ , 1 Διατάξθ Inline μζτρθςθσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν( 

 υπολειμματικοφ χλωρίου). 

10 

2 Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 10 

3 Μθχανικόσ μετρθτισ ςτάκμθσ 10 

4 Μετρθτισ παροχισ  , τροφοδοτοφμενοσ από μπαταρία , διαμζτρου DN 150 10 

5 Φίλτρο προςταςίασ  χυτοςιδθρό DN 150 10 

6 Δικλείδεσ ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ DN 150 20 

7 Φλαντηοηιμπϊ μεγάλου εφρουσ με αγκφρωςθ DN 150 20 

8 
Διαμόρφωςθ  φρεατίου μετρθτϊν παροχισ /πίεςθσ /υπολειμματικοφ χλωρίου    
διαςτάςεων 2.50 x 2.50 m 

104 

9 
Χυτοςιδθρά υλικά (ταφ, ςυςτολζσ, πλαίςιο -κάλυμμα φρεατίου…κλπ)   και 
θλεκτρολογικά  εξαρτιματα (ςφνδεςθσ , προεκτάςεισ, καλϊδια ... κλπ) -
θλεκτρολογικά μικρουλικά …κλπ 

10 

10 
Εγκατάςταςθ, ρφκμιςθ  εξοπλιςμοφ(οργάνων μζτρθςθσ, παροχισ - πίεςθσ , 
μθχανικοφ μετρθτι ςτάκμθσ …κλπ )  ΤΣΕΔ 

10 

 
ΤΟΡΙΚΟI  ΣΤΑΘΜΟI ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ DN 200  (TEM 2) 

Α/Α Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ / εργαςιϊν Ρλικοσ 

1 

Μονάδα καταγραφισ & αποςτολισ δεδομζνων Data Logger IP68, 1 αιςκθτιρα 
καταγραφισ πίεςθσ και 1 Διατάξθ Inline μζτρθςθσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν( 

 υπολειμματικοφ χλωρίου). 

2 

2 Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 2 

3 Μθχανικόσ μετρθτισ ςτάκμθσ 2 

4 Μετρθτισ παροχισ  , τροφοδοτοφμενοσ από μπαταρία , διαμζτρου DN 200 2 

5 Φίλτρο προςταςίασ  χυτοςιδθρό DN 200 2 

6 Δικλείδεσ ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ DN 200 4 

7 Φλαντηοηιμπϊ μεγάλου εφρουσ με αγκφρωςθ DN 200 4 

8 
Διαμόρφωςθ  φρεατίου μετρθτϊν παροχισ /πίεςθσ   
διαςτάςεων/υπολειμματικοφ χλωρίου  2.50 x 2.50 m 

2 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 
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ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

9 
Χυτοςιδθρά υλικά (ταφ, ςυςτολζσ, πλαίςιο -κάλυμμα φρεατίου…κλπ)   και 
θλεκτρολογικά  εξαρτιματα (ςφνδεςθσ , προεκτάςεισ, καλϊδια ... κλπ) -
θλεκτρολογικά μικρουλικά …κλπ 

2 

10 
Εγκατάςταςθ, ρφκμιςθ  εξοπλιςμοφ (οργάνων μζτρθςθσ, παροχισ - πίεςθσ , 
μθχανικοφ μετρθτι ςτάκμθσ …κλπ )  ΤΣΕΔ 

2 

  

 
ΤΟΡΙΚΟI  ΣΤΑΘΜΟI ΕΛΕΓΧΟΥ  ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ  (ΤΣΕΡ)  

   
 

ΤΟΡΙΚΟI  ΣΤΑΘΜΟI ΕΛΕΓΧΟΥ  ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ  (TEM 7) 

Α/Α Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ / εργαςιϊν Ρλικοσ 

1 
Μονάδα καταγραφισ & αποςτολισ δεδομζνων Data Logger IP68, 1 

αιςκθτιρασ καταγραφισ πίεςθσ / 1 αιςκθτιρασ καταγραφισ Υπολειματικοφ 
χλωρίου.   

7 

2 Yδραυλικόσ εξοπλιςμόσ , Διάφορα μικροχλικα (υδραυλικά, καλϊδια, ςωλινεσ 
κ.λ.π.) ΤΣΕΡ  

7 

3 
Εγκατάςταςθ, ρφκμιςθ  εξοπλιςμοφ(οργάνων μζτρθςθσ  ) ΤΣΕΡ  

7 

 
ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΕΝ 

 

Το ςυγκεκριμζνο άρκρο αποτελεί ευκφνθ των ςυμμετεχόντων να προςφζρουν, 
μζςω τθσ μελζτθσ τουσ  

Και τθσ προςφοράσ τουσ, τον αρικμό των απαιτοφμενων ςτακμϊν κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ υλικϊν PLC. 
 
 
Β.1  ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ   

Β1.1 ΚΣΕ (ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ _ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ)   

      

Α/Α Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ Ρλικοσ 

1 
Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ Server +Λειτουργικό ςφςτθμα Server 

2 

2 Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ Client 2 

3 Σουίτα γραφείου για Client 2 

4 Μονάδα αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ UPS 2 

5 Οκόνθ προβολισ (μιμικό διάγραμμα) 2 

6 Φορθτό παροχόμετρο - υπεριχων 1 

7 Τροχιλατοσ ανιχνευτισ (δικτφου -διαρροϊν) με ςφςτθμα μθ επανδρωμζνου 1 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

εναζριου οχιματοσ  

8 Φορθτό Γαιόφωνο εντοπιςμοφ διαρροϊν 1 

9 

Διατάξεισ ακουςτικισ καταγραφισ διαρροϊν με 
επικοινωνιακι διάταξθ 

20 

10 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ δικτφωςθσ (hab, rooter, καλϊδια, 
κανάλια, πολφμπριηα κλπ) 1 

11 Εργαςίεσ Εγκατάςταςθσ 1 

      

 
Β1.2 ΚΣΕ (ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ _ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ)     

Α/Α Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ Ρλικοσ 

1 

Λογιςμικό Τθλελζγχου Τθλεχειριςμοφ και Απεικόνιςθσ Δεδομζνων SERVER-
CLIENT. (όλεσ οι απαραίτθτεσ άδειεσ για λειτουργία REDUNDANCY των δφο 

SERVER κακϊσ και των CLIENTS) 
1 

2 Λογιςμικό προγραμματιςμοφ τοπικϊν ςτακμϊν 1 

3 

Λογιςμικό  ευφυοφσ διαχείριςθσ δεδομζνων ςτο δίκτυο των αςφρματων 
αιςκθτιρων  

1 

4 Λογιςμικό διαχείριςθσ δεδομζνων από Data Logger (ΤΣΕΔ /ΤΣΕΡ ) 
1 

5 

Λογιςμικό υπολογιςμοφ υδατικοφ ιςοηυγίου και 
εντοπιςμοφ διαρροϊν 

1 

6 

Λογιςμικό μακθματικοφ μοντζλου προςομοίωςθσ ,αποτφπωςθσ ,λειτουργίασ 
& ποιότθτασ ,διαχείριςθσ ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και διαρροϊν  

  
1 

7 
Λογιςμικό αποτφπωςθσ δικτφου Φδρευςθσ (GIS- ΓΡΣ) (Άδειεσ χριςθσ & CD). 1 

8 
Λογιςμικό Συντιρθςθσ Θ/Μ Εξοπλιςμοφ 1 

      

B1.3. ΚΣΕ (ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ _ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ)   

Α/Α Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ Ρλικοσ 

1 
Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ Τθλελζγχου - Τθλεχειριςμοφ 1 

2 

Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ  Επικοινωνιϊν -Εφαρμογι αποςτολισ & διαχείριςθσ 
ςφντομων μθνυμάτων-Διαδικτυακι πλατφόρμα παρακολοφκθςθσ και 

διαχείριςθσ 
1 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 
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ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

3 
Ραραμετροποίθςθ λογιςμικοφ ευφυοφσ διαχείριςθσ δεδομζνων υδατικοφ 

ιςοηυγίου και εντοπιςμοφ διαρροϊν 

1 

4 
Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Δεδομζνων από Data Logger 1 

5 
Υπθρεςίεσ αποτφπωςθσ, κατάρτιςθσ και επαλικευςθσ ςτρατθγικοφ και 

λεπτομεροφσ υδραυλικοφ μοντζλου, Λςοηυγίου νεροφ και ζλεγχοσ διαρροϊν 

1 

      

Γ.1. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ   

Α/Α Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ Ρλικοσ 

1 Εκπαίδευςθ  1 

2 Τεκμθρίωςθ  1 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 
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«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ  ΔΛΔΓΥΟΤ  ΓΙΚΣΤΟΤ ( 
ΣΔΓ  DN 125 -150-200) 

1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΣΔΓ   ) 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ  

Οι  Τοπικοί  Στακμοί   Ελζγχου –ΤΣΕΔ (DN 125-150-200) , κα τοποκετθκοφν ςε κομβικά ςθμεία των αγωγϊν 

για  τθν παρακολοφκθςθ πίεςθσ και παροχισ  κακϊσ και καταγραφι των τιμϊν που αφοροφν τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά του νεροφ και πιο ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ . 

Κα αποτελοφνται από  τον παρακάτω εξοπλιςμό ανά ςτακμό:  

ΤΟΡΙΚΟI  ΣΤΑΘΜΟI ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  -ΤΣΕΔ  

Α/Α Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ / εργαςιϊν Ρλικοσ 

1 

Μονάδα καταγραφισ & αποςτολισ δεδομζνων Data Logger IP68, 1 αιςκθτιρα 
καταγραφισ πίεςθσ και 1 Διατάξθ Inline μζτρθςθσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν 
(  υπολειμματικοφ χλωρίου). 

1 

2 Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

3 Μθχανικόσ μετρθτισ ςτάκμθσ 1 

4 Μετρθτισ παροχισ  , τροφοδοτοφμενοσ από μπαταρία , διαμζτρου DN …. 1 

5 Φίλτρο προςταςίασ  χυτοςιδθρό DN ……… 1 

6 Δικλείδεσ ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ DN ……….. 2 

7 Φλαντηοηιμπϊ μεγάλου εφρουσ με αγκφρωςθ DN …….. 2 

8 
Διαμόρφωςθ  φρεατίου μετρθτϊν παροχισ /πίεςθσ   
διαςτάςεων/υπολειμματικοφ χλωρίου  2.50 x 2.50 m 

1 

9 
Χυτοςιδθρά υλικά (ταφ, ςυςτολζσ, πλαίςιο -κάλυμμα φρεατίου…κλπ)   και 
θλεκτρολογικά  εξαρτιματα (ςφνδεςθσ , προεκτάςεισ, καλϊδια ... κλπ) -
θλεκτρολογικά μικρουλικά …κλπ 

1 

10 
Εγκατάςταςθ, ρφκμιςθ  εξοπλιςμοφ (οργάνων μζτρθςθσ, παροχισ - πίεςθσ , 
μθχανικοφ μετρθτι ςτάκμθσ …κλπ )  ΤΣΕΔ 

1 
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1.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ  ΣΔΓ 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ενδεικτικά θ περιγραφι των αυτοματοποιθμζνων εγκαταςτάςεων των ΤΣΕ  με 
τθ μορφι πίνακα ςτον οποίο φαίνονται οι ςθμάνςεισ που πρζπει να εμφανίηονται ςτον Κεντρικό Στακμό 
Ελζγχου και τα αντίςτοιχα ψθφιακά και αναλογικά ςιματα που απαιτοφνται ςε κάκε  Τοπικό ςτακμό, ο 
αρικμόσ των οποίων κακορίηει τισ προδιαγραφζσ του απαιτοφμενου DATA LOGGER   

Στον πίνακα που ακολουκεί, ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν διλωςθ των ειςόδων και εξόδων ςτο DATA 
LOGGER  , θ εξισ ςθμειολογία:  

DI : Ψθφιακι είςοδοσ  

DO: Ψθφιακι ζξοδοσ  

AI: Αναλογικι είςοδοσ  

AO: Αναλογικι ζξοδοσ  

Απαιτείται από τον υποψιφιο να υποβάλλει αντίςτοιχο πίνακα για όλουσ τουσ  ΤΣΕ (LOGGER  ) του 
βαςικοφ δικτφου διανομισ .   

 
 

ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕΔ) ΔΙΚΤΥΟΥ DN 125-150-200 

Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ Σθμάνςεισ DI DO AI AO Ροςό 

τθτα 

Σχόλια 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ DATA LOGGER 

 

Ι. ΥΔΑΥΛΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

1.  ΡΙΕΣΘ 1  

- Μζτρθςθ Ζνδειξθ   1   

- Άνω/ Κάτω όριο  Alarm       Μζςω Λογιςμικοφ 

2.  ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΙΟ  1  

- Μζτρθςθ Ζνδειξθ   1    

- Άνω/ Κάτω όριο  Alarm       Μζςω Λογιςμικοφ 

3.  ΡΑΟΧΘ ΑΓΩΓΩΝ 1  

-Μζτρθςθ -Άκροιςθ 1      
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-Βλάβθ οργάνου  Alarm       Μζςω Λογιςμικοφ 

ΙΙ. ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ        

1. Μθχανικόσ μετρθτισ 
ςτάκμθσ 

Ζνδειξθ 1      

2. Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο Ζνδειξθ 1      

 

Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνεται ο ελάχιςτοσ απαιτθτόσ αρικμόσ ςθμάτων ειςόδου που κα πρζπει να 
ζχει το DATA LOGGER του αντίςτοιχου ςτακμοφ ελζγχου.  

ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΘΦΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 

Α/Α ΤΣΕΔ ΡΕΙΓΑΦΘ DI DO AI AO 

1 DN 125-150-200  ΤΟΡΛΚΟΛ ΣΤΑΚΜΟΛ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΛΚΤΥΟΥ (ΤΣΕΔ) 

4 0 2 0 

 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να προςφζρουν τουλάχιςτον : 

Για τουσ ςτακμοφσ που ελζγχονται με Data Logger  DI 4, AI 2.  

 

1 DN 125-150-200 ΤΟΡΛΚΟΛ ΣΤΑΚΜΟΛ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕΔ) 
ΔΛΚΤΥΟΥ 

4 0 2 0 

 

2. ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΣΔΓ) ΓΙΚΣΤΟΤ –LOGGER      

 

2.1 Μονάδα καηαγπαθήρ & αποζηολήρ δεδομένων Data Logger IP68, 1 αιζθηηήπα 
καηαγπαθήρ πίεζηρ και 1 Γιαηάξη Inline μέηπηζηρ ποιοηικών σαπακηηπιζηικών( 
ςπολειμμαηικού σλωπίος). 

2.1.1 Μονάδα καηαγπαθήρ & αποζηολήρ δεδομένων Data Logger   IP68  

Το καταγραφικό τιμϊν κα είναι μικροφ μεγζκουσ, ςτιβαρισ καταςκευισ και μεγάλθσ αντοχισ. Κα διακζτει 
βακμό αδιάβροχθσ προςταςίασ IP68. Κα φζρει ειδικι κφρα επικοινωνίασ (ενςφρματθ ι Bluetooth) για τθ 
ςφνδεςθ του με θλεκτρονικό υπολογιςτι για το προγραμματιςμό του, κακϊσ και για τθν ανάγνωςθ των 
δεδομζνων επί τόπου, αν αυτό απαιτθκεί.  

Το καταγραφικό τιμϊν κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ψθφιακζσ ειςόδουσ για τθ ςφνδεςθ 
του με τισ παλμοδοτικζσ διατάξεισ των παροχομζτρων με τουσ οποίουσ κα ςυνδεκεί ι για τθν ςφνδεςι του 
με απλζσ επαφζσ ςυναγερμϊν. Κα πρζπει να μπορεί να καταγράφει τισ μετροφμενεσ τιμζσ τθσ παροχισ. Το 
καταγραφικό τιμϊν κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) αναλογικζσ ειςόδουσ για τθν μζτρθςθ 
αναλογικϊν οργάνων 4 – 20 mA.  
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Οι τιμζσ που κα προκφπτουν από τισ ψθφιακζσ επαφζσ κακϊσ και τθν μζτρθςθ των αναλογικϊν τιμϊν κα 
καταγράφονται ςυνεχϊσ ςτο DATA LOGGER. Θ εμφάνιςθ των καταγεγραμμζνων τιμϊν ςε γράφθμα ι 
πίνακα κα είναι οριηόμενθ από τον χειριςτι. Θ χωρθτικότθτα (μνιμθ) κα είναι ικανι ϊςτε να 
καταγράφονται τιμζσ τουλάχιςτον για ζνα μινα.  

Κα αποτελείται από τα παρακάτω δομικά ςτοιχεία.  

 Τθ μονάδα ςυλλογισ και αποςτολισ δεδομζνων.  

 Το καλϊδιο ςφνδεςθσ των αναλογικϊν οργάνων – ψθφιακϊν επαφϊν με τθ μονάδα 
ςυλλογισ.  

 Τθν μπαταρία για τθν λειτουργία του. 
 

Ο προμθκευτισ κα διακζςει το αναγκαίο λογιςμικό για τθ επεξεργαςία των δεδομζνων 

 

Μετάδοςθ δεδομζνων  

Τα δεδομζνα κα τθλεμεταδίδονται ςτον κεντρικό υπολογιςτι τθσ Υπθρεςία και οι μετροφμενεσ τιμζσ 
πίεςθσ και παροχισ κα καταγράφονται μζςω τθσ τεχνολογίασ GSM/GPRS. Θ τθλεμετάδοςθ κα γίνεται 
ενεργειακά αυτόνομα με εςωτερικι μπαταρία που διακζτει θ διάταξθ.   

Θ τθλεμετάδοςθ κα πρζπει να εξαςφαλίηεται για οποιαδιποτε από τισ εφαρμοηόμενεσ ςιμερα από τισ 
τεχνολογίεσ GSM ςτθν Ελλάδα. Το καταγραφικό κα ζχει δυνατότθτα να δεχκεί κάρτα SIM από 
οποιοδιποτε πάροχο υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν Ελλάδα.  

Το όλο λογιςμικό τθσ αποςτολισ δεδομζνων κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα αποςτολισ όλων 
των τιμϊν ενόσ 24ϊρου για χρονικι πυκνότθτα τιμϊν 4 ανά ϊρα. Θ ςυχνότθτα αποςτολισ των μθνυμάτων 
κα προκακορίηεται επιλεγόμενα π.χ. μία φορά τθν θμζρα ςτισ 6 π.μ., ι και περιςςότερεσ φορζσ 
τουλάχιςτον μζχρι 4 ανά θμζρα, από τον χειριςτι.  

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του ςυςτιματοσ GSM/GPRS για τθν αποςτολι των δεδομζνων κα γίνεται 
επαναποςτολι μετά από οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Σε κάκε περίπτωςθ (επιτυχοφσ ι μθ επιτυχοφσ 
αποςτολισ του SMS) τα δεδομζνα κα παραμζνουν διακζςιμα ςτον καταγραφζα τιμϊν. Το ςφςτθμα 
επικοινωνίασ μεταξφ διάταξθσ και επιχειρθςιακοφ κζντρου κα είναι αμφίδρομο. Κατά τθ μία φορά από τθ 
διάταξθ προσ το επιχειρθςιακό κζντρο κα αποςτζλλονται τα δεδομζνα με SMS. Κατά τθν αντίκετθ, κα 
γίνεται μεταβολι των παραμζτρων καταγραφισ και τθλεμετάδοςθσ, Programming (επιλογι χρόνου 
αποςτολισ δεδομζνων, αλλαγι κινθτϊν τθλεφϊνων αποςτολισ ςυναγερμϊν (alarm), αλλαγι ορίων 
ςυναγερμϊν (alarm, κ.λ.π.).  

Εντόσ του κελφφουσ τθσ διάταξθσ κα υπάρχει υψθλισ ευαιςκθςίασ κεραία για τθν επικοινωνία με το 
δίκτυο GSM. Θ όλθ τεχνολογία καταςκευισ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ δυνατότθτα 
επικοινωνίασ για τισ ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ τθσ διάταξθσ (υπόγεια εντόσ φρεατίου), ακόμθ και για 
αςκενζσ ςιμα τθσ εταιρείασ κινθτισ τθλεφωνίασ.  

Τζλοσ, θ διάταξθ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επικοινωνεί και με ςυςκευζσ κινθτϊν τθλεφϊνων (τουλάχιςτον 
με 1 αρικμοφσ κινθτισ τθλεφωνίασ) για αποςτολι δεδομζνων ςυναγερμϊν alarms.  

 

Ενεργειακι αυτονομία  
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Θ διάταξθ καταγραφζασ τιμϊν και τθλεμετάδοςθ, κα πρζπει να είναι ενεργειακά αυτόνομθ με μπαταρία 
απαλλαγμζνθ ςυντιρθςθσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριάμιςι (3,5) ετϊν. Το διάςτθμα των 
τριάμιςι  (3,5) ετϊν κα αντιςτοιχεί ςτθ ςυνικθ χριςθ του ςυςτιματοσ που ορίηεται 1 τιμι τθν ϊρα για 
κάκε πεδίο και για τθν αποςτολι των μθνυμάτων θμεριςιασ αναφοράσ ςτον κεντρικό υπολογιςτι τθσ 
υπθρεςίασ ςασ.  

Θ μπαταρία τθσ διάταξθσ κα είναι ςυνθκιςμζνου τφπου και κα μπορεί να αντικακίςτανται από τθν 
υπθρεςία επί τόπου χωρίσ τθν ανάγκθ αποςτολισ του καταγραφικοφ, ςτο προμθκευτι ι ςτον 
καταςκευαςτι. Το ίδιο ιςχφει και για τθν τοποκζτθςθ τθσ κάρτασ SIM εντόσ του καταγραφικοφ.   

Ο προγραμματιςμόσ για τθν αποςτολι ι λιψθ των ςτοιχείων τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να γίνεται με απλό 

τρόπο χωρίσ τθν αναγκαιότθτα χριςθσ πολφπλοκου λογιςμικοφ. Ο χειριςτισ κα πρζπει κατ' ελάχιςτον να 

μπορεί να προγραμματίςει το βιμα καταγραφισ τθσ διάταξθσ, να ορίςει το κζντρο αποςτολισ των 

καταγεγραμμζνων δεδομζνων και τθν ςυχνότθτα αποςτολισ των αναφορϊν. 

Ο προμθκευτισ κα εξαςφαλίςει τθ ςυμβατότθτα τθσ τθλεμετάδοςθσ για οποιαδιποτε από τισ 

εφαρμοηόμενεσ ςιμερα από τισ τεχνολογίεσ GSM/ GPRS ςτθν Ελλάδα. Είναι υποχρεωμζνοσ να 

πραγματοποιιςει αναλυτικό ζλεγχο ςιματοσ GSM/GPRS για κάκε πάροχο κινθτισ τθλεφωνίασ 

προκειμζνου ζπειτα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία να επιλεχκεί θ βζλτιςτθ λφςθ για κάκε κζςθ 

εγκατάςταςθσ. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΕΤΙΑΣ DATA LOGGER  

Ο προμθκευτισ κα διακζςει ςτθν υπθρεςία το απαιτοφμενο λογιςμικό για τθ λειτουργία τθσ διάταξθσ, 
όπωσ αυτι προαναφζρκθκε.  

Το λογιςμικό κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να εξαςφαλίηει :  

ςτον καταγραφζα:  

 Τον/τουσ αρικμοφσ των κζντρων που κα αποςτζλλονται τα μθνφματα  

 Τουσ αρικμοφσ των κινθτϊν που κα αποςτζλλονται τα μθνφματα ςυναγερμϊν (κατ’ ελάχιςτον 1 
αρικμόσ κινθτοφ)  

 Τθν παραμετροποίθςθ καταγραφισ κάκε καναλιοφ 

 Τον τόπο εγκατάςταςθσ του καταγραφικοφ 

 Διαγνωςτικά τα οποία κα επιτρζπουν ςτον χειριςτι να επιλζξει  

 Τον πάροχο κινθτισ τθλεφωνίασ με το δυνατότερο ςιμα 

 Τθν ςωςτι κζςθ τοποκζτθςθσ μζςα ςτο φρεάτιο 

 Τθν ζνταςθ του ςιματοσ του παρόχου 

 Τθν ςτάκμθ ζνταςθσ τθσ μπαταρίασ 
ςτο server λιψθσ των SMS:  

 Αποςτολι νζων ςτοιχείων προσ το καταγραφικό  

 Επεξεργαςία ςε «ανοικτι» βάςθ δεδομζνων  

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ γραφθμάτων, ιςτογραμμάτων κλπ.  

 Δυνατότθτα εμφάνιςθσ γραφθμάτων από διαφορετικζσ περιοχζσ ι από άλλεσ χρονικζσ περιόδουσ  
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 Δυνατότθτα ςυγχϊνευςθσ πολλϊν βάςεων δεδομζνων από διαφορετικοφσ υπολογιςτζσ ςε μία 
βάςθ  

 Εξαγωγι δεδομζνων ςε κλαςικζσ ςυνικεισ μορφζσ (π.χ. EXCEL)  

 Επεξεργαςία ιςτορικϊν τιμϊν, μζγιςτο, ελάχιςτο, μζςθ τιμι  

 Επιλογι χρονικοφ διαςτιματοσ ιςτορικϊν τιμϊν κ.λ.π.  
Λογιςμικό διαςφνδεςθσ για τθν ςυλλογι, αποκικευςθ και τθν απεικόνιςθ των μετριςεων. Το λογιςμικό 
πρζπει να επικοινωνεί με τον καταγραφζα αςφρματα και να εκτελεί κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ 
λειτουργίεσ:  

 Απομακρυςμζνοσ προγραμματιςμόσ καταγραφζα  

 Απομακρυςμζνθ ςυλλογι μετριςεων καταγραφζα  

 Απεικόνιςθ μετριςεων ςε μορφι γραφιματοσ με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ  απεικόνιςθσ 
πολλαπλϊν μετριςεων  

 Αποκικευςθ μετριςεων ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων  

 Εξαγωγι μετριςεων ςε αρχεία τφπου spreadsheets  

 Ανάλυςθ μετριςεων και δθμιουργία αναφορϊν (μζγιςτεσ, ελάχιςτεσ και μζςεσ τιμζσ, ςφνολα)  
Θ εφαρμογι πρζπει να είναι παρακυρικι, εφκολθ ςτθ χριςθ και να μθν απαιτεί για τθν χριςθ τθσ 
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε βάςεισ δεδομζνων. Ρρζπει ο χειριςτισ να ζχει τθν δυνατότθτα με ελάχιςτουσ 
χειριςμοφσ να επιτελεί τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ ςυλλογισ και απεικόνιςθσ μετριςεων. Λδανικό είναι οι 
μετριςεισ των Data Logger να μποροφν να ενςωματϊνονται αυτόματα ςτθν βάςθ δεδομζνων του scada 
ϊςτε να υπάρχει ευκολότερθ και παράλλθλθ επεξεργαςία των μετροφμενων μεγεκϊν των ςτακμϊν 
ελζγχου 

 
Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά:  

 Τεχνικά  φυλλάδια / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν  

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Βακμό αδιάβροχθσ προςταςίασ τουλάχιςτον IP 68 θ οποία κα αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικό 

ανεξάρτθτου εργαςτθρίου. 

 Ρλιρεσ εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ και χριςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ.  

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.  

 

2.1.2. ΓΙΑΣΑΞΗ INLINE ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ (ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΙΚΟ 
ΥΛΩΡΙΟ )   

Θ διάταξθ χρθςιμοποιείται για τθν μζτρθςθ και καταγραφι των τιμϊν που αφοροφν ςτα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά του νεροφ  και πιο ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ .  
 
Οι διατάξεισ κα πρζπει να είναι βυκιηόμενου ςτελζχουσ και όχι διατάξεισ που περιλαμβάνουν αναλυτζσ οι 
οποίοι λειτουργοφν με δειγματολθψία νεροφ. Θ εγκατάςταςι τουσ κα πρζπει να επιτυγχάνεται με 
ςφςφιξθ επί ςφαιρικοφ κρουνοφ κα πρζπει να είναι ςυμβατι ςε διαφόρων ειδϊν τφπουσ αγωγϊν όπωσ 
ςωλινεσ από ςίδερο, PE, PVC κλπ. 

Θ διάταξθ κα πρζπει να είναι φορθτι, ενεργειακά διαςυνδεμζνθ με το DATA LOGGER και θ επικοινωνία 
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για τθν μετάδοςθ των δεδομζνων δεν κα πρζπει να απαιτεί καλωδιακζσ υποδομζσ.  
 
Ρρζπει να παρζχεται δυνατότθτα μζςω ειδικϊν εργαλείων παρεχόμενων από τον 
προμθκευτι/καταςκευαςτι τοποκζτθςθσ του βυκιηόμενου ςτελζχουσ τθσ διάταξθσ υπό πίεςθ, κατά τθ 
διάρκεια χριςθσ δθλαδι του αγωγοφ, χωρίσ να απαιτείται διακοπι τθσ τροφοδοςίασ. 

Θ διάταξθ κα πρζπει να πραγματοποιεί τισ μετριςεισ υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ, μζςω 
αιςκθτθρίου  το  οποίο κα πρζπει να βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ τθσ διάταξθσ ζτςι ϊςτε να ζρχονται ςε 
επαφι με το νερό. Πλθ θ απαιτοφμενθ ενζργεια για τθν λειτουργία των αιςκθτθρίων, κα πρζπει να 
εξαςφαλίηεται  από το DATA LOGGER και θ  διάταξθ διαςφνδεςθσ κα  διακζτει βακμό προςταςίασ Ι68  
. 

Το κυρίωσ ςτζλεχοσ τθσ διάταξθσ είναι καταςκευαςμζνο από μθ οξειδοφμενο υλικό κατάλλθλο για πόςιμο 
νερό.   
Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ το απαιτοφν θ διαδικαςία απεγκατάςταςθσ τθσ διάταξθσ και εγκατάςταςθσ 
τθσ ςε κάποια άλλθ κζςθ κα πραγματοποιείται εφκολα χωρίσ πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ. Ο κάκε 
προμθκευτισ κα περιγράψει αναλυτικά ςτθν προςφορά του, τθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ και 
απεγκατάςταςθσ (εφόςον αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί), κακϊσ και τα αναλϊςιμα που μπορεί να 
απαιτθκοφν για τθν εργαςία αυτι. 

Ω Το εφροσ των μετριςεων των αιςκθτθρίων μζτρθςθσ υπολειμματικοφ χλωρίου κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 0.03 μζχρι 5 ppm με ανάλυςθ κατ' ελάχιςτον 0.01 ppm. Το εφροσ τθσ κερμοκραςίασ κα 
πρζπει να είναι 0 - 50°C.   
 

 αν ςυντόρηςη λογύζεται ο καθαριςμόσ ό η αντικατϊςταςη των αιςθητηρύων μϋτρηςησ 
υπολειμματικού χλωρύου. 
Το όργανο κα πρζπει να είναι βακμονομθμζνο από τον καταςκευαςτι και δεν κα χρειάηεται επιτόπου 
βακμονόμθςθ κατά τθν εγκατάςταςθ ι ςφνδεςθ τουλάχιςτον για τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ του.   

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου αιςκθτθρίου μζτρθςθσ του 

υπολειμματικοφ χλωρίου. 

 

2.1.3 Αιζθηηήπερ καηαγπαθήρ πίεζηρ 

Ο αιςκθτιρασ καταγραφισ πίεςθσ  είναι , ενεργειακά διαςυνδεμζνοσ με το DATA LOGGER. Πλθ θ 
απαιτοφμενθ ενζργεια για τθν λειτουργία του αιςκθτιρα, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται  από το DATA 
LOGGER και θ  διάταξθ διαςφνδεςθσ κα   διακζτει βακμό προςταςίασ Ι68   

 

ευςτό: Νερό  

Ρεριοχι λειτουργίασ:  0-25 bar 
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Ακρίβεια οργάνου:  0.35%  

Μζγιςτθ πίεςθ:  40 bars 

Τροφοδοςία:  10 – 30 VDC 

Υλικό καταςκευισ:  Ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

Ρροςταςία: Τουλάχιςτον IP67  

Κερμοκραςία λειτουργίασ:  -20 οC ζωσ 80 οC 

Σιματα εξόδου: Αναλογικά (4-20mA) 

Σφνδεςθ  Αρςενικό ςπείρωμα ¼ inch 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

2.2. Μεηπηηήρ παποσήρ, ηποθοδοηούμενορ από μπαηαπία 

Οι ενεργειακά αυτόνομεσ διατάξεισ μζτρθςθσ παροχισ κα είναι θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου, τφπου 
γραμμισ με φλάντηεσ ϊςτε να ταιριάηουν με το μζγεκοσ του ςωλινα και τθν κλίμακα τθσ παροχισ.  

 

Θ αρχι λειτουργίασ κα είναι ο Νόμοσ του Faraday για τθν θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι, βαςιηόμενθ ςτο 
παλμικό ςυνεχζσ μαγνθτικό πεδίο και ςε d.c. τεχνικζσ παλμϊν (d.c. pulse techniques).  

Ππου θ υπολογιςμζνθ διάμετροσ διαφορετικι από τθν ονομαςτικι διάμετρο των αγωγϊν, ϊςτε να 
καλφπτονται οι απαιτοφμενεσ ταχφτθτεσ ροισ που αναφζρονται παραπάνω, τότε κα χρθςιμοποιθκοφν 
ςυςτολζσ. Το κόςτοσ των ςυςτολϊν κα βαρφνει τον Ανάδοχο.  

 

Επίςθσ κα τοποκετθκεί ανάντι του θλεκτρομαγνθτικοφ παροχομζτρου φίλτρο ευκφγραμμου τφπου,  
χυτοςιδθρό με φλαντηωτά άκρα και ανοξείδωτθ ςίτα για τθν προςταςία του από φερτά υλικά κλπ. 
εφόςον κρίνεται απαραίτθτο από τον ανάδοχο για τθν ςωςτι λειτουργία του μετρθτι.  Το κόςτοσ των 
φίλτρων  κα βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά κα πρζπει να πλθροφν επί ποινι αποκλειςμοφ τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ 
και τα ιςχφοντα καταςκευαςτικά πρότυπα. Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί μετρθτζσ, που 
ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EC ι 2014/32/EU, το δε εργοςτάςιο 
καταςκευισ κα φζρει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ οδθγία.  

 

Οι προςφερόμενεσ διατάξεισ μζτρθςθσ παροχισ κα ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

 Κλάςθ ακρίβειασ R ≥ 160 ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EC ι 2014/32/EU  
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 Κλάςθ πίεςθσ λειτουργίασ ≥ MAP16  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ ≥ Τ30  

Θ ακρίβεια ενδείξεων κακϊσ και τα μζγιςτα ανεκτά ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EC ι 
2014/32/EU ςφάλματα κα είναι:  

 Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Q2 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και τθσ Q4 δεν κα υπερβαίνει το ± 2% για κερμοκραςία νεροφ από 0,1°C 
ζωσ 30°C και το ± 3% για κερμοκραςία νεροφ > 30°C (περίπτωςθ μετρθτϊν με κλάςθ 
κερμοκραςίασ > Τ30).  

 Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Q1 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και Q2 (εξαιρουμζνθσ) δεν κα υπερβαίνει το ± 5%.  

 

Θ ςυνικθσ τοποκζτθςθ των διατάξεων μζτρθςθσ παροχισ κα είναι εντόσ του οικίςκου των ςτακμϊν πάνω 
από το δάπεδο. Εάν απαιτθκεί, το ςϊμα-αιςκθτιριο κα εγκαταςτακεί εντόσ φρεατίων κατάλλθλων 
διαςτάςεων ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι ςυνδεςμολογία και τα απαραίτθτα ευκφγραμμα τμιματα για 
τθν επίτευξθ ςτρωτισ ροισ και ακρίβειασ μετριςεων. 

 

Οι θλεκτρονικοί μετατροπείσ κα είναι δυνατόν να τοποκετθκοφν είτε πάνω ςτο ςϊμα του μετρθτι 
παροχισ (compact installation) εντόσ του φρεατίου είτε ςε απομακρυςμζνθ κζςθ εντόσ υφιςτάμενου 
οικιματοσ ι ερμαρίου τφπου πίλαρ μζγιςτθσ απόςταςθσ μζχρι και 30 μζτρων από το ςϊμα του μετρθτι 
παροχισ (remote installation). Σε οποιαδιποτε εκ των δφο προαναφερκζντων τφπων εγκατάςταςθσ κα 
διαςφαλίηεται ςτεγανότθτα του εξοπλιςμοφ κατ’ ελάχιςτον IP67.  

 

Ο μετατροπζασ δεν κα εγκακίςτανται μζςα ςε ςκάμμα ι φρεάτιο το οποίο μπορεί να πλθμμυριςει, ςτθν 
περίπτωςθ που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο τότε κα προτιμάται θ απομακρυςμζνθ εγκατάςταςθ του 
θλεκτρονικοφ μετατροπζα εντόσ οικίςκου ι πίλαρ ανάλογων προδιαγραφϊν αςφαλείασ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι το ςϊμα του μετρθτι παροχισ που κα παραμζνει εγκατεςτθμζνο μόνο του ςτο φρεάτιο κα πρζπει να 
διακζτει βακμό προςταςίασ IP68.  

 

Ο εξοπλιςμόσ κα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτθτα, δθλαδι κα μπορεί να τεκεί ςε λειτουργία επί τόπου 
χωρίσ να απαιτείται βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ δοκιμϊν ι λογιςμικό. 

 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Αιςκθτιρων (Σωμάτων) (Sensor) 

Τα ςϊματα των θλεκτρομαγνθτικϊν μετρθτι παροχισ κα ςυνδζονται ςτο δίκτυο μζςω φλαντηϊν 
κατάλλθλθσ διάτρθςθσ ανάλογα με τθν ονομαςτικι τουσ πίεςθ, που κα διακζτουν ςτα άκρα τουσ.  

Οι φλάντηεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-1. 

Θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ PN των αιςκθτιρων κα είναι 16 bar ενϊ θ πίεςθ δοκιμισ κα είναι 1,5 Χ 
PN. 

Τα πθνία διζγερςθσ κα είναι τοποκετθμζνα διαμετρικά εςωτερικά ςτο ςϊμα (αιςκθτιριο).  

Θ εςωτερικι επζνδυςθ του αιςκθτιρα κα είναι Hard Rubber, EPDM, NBR, PTFE ι παρόμοιου τφπου, 
εγκεκριμζνου για εφαρμογι ςε πόςιμο νερό. Θ καταλλθλότθτα του υλικοφ επζνδυςθσ κα πιςτοποιείται με 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ανεξάρτθτου φορζα/εργαςτθρίου. 
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To υλικό καταςκευισ του αιςκθτθρίου κα είναι χυτοςίδθροσ ι ςφαιροειδζσ γραφιτοφχοσ ςίδθροσ ι 
ανκρακοφχοσ χάλυβασ  με εποξεικι επικάλυψθ ανκεκτικι ςτθ διάβρωςθ (πάχουσ τουλάχιςτον 150 mm) ι 
ανοξείδωτοσ χάλυβασ.  

 

Το υλικό των θλεκτροδίων κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι Hastelloy 'C' ι τιτάνιο εγκεκριμζνο για 
πόςιμο νερό.  

 

Ο βακμόσ προςταςίασ του αιςκθτιρα κα είναι IP 67 με δυνατότθτα μετατροπισ του ςε IP 68 όταν 
προβλζπεται θ απομακρυςμζνθ εγκατάςταςθ του από τον μετατροπζα ςιματοσ (remote installation). 
Συγκεκριμζνα, o βακμόσ προςταςίασ των αιςκθτιρων, όταν προβλζπεται θ τοποκζτθςθ του μετατροπζα 
επί των αιςκθτθρίων (compact installation) κα είναι IP 67 κατά ΕΝ60529 ελεγμζνα κάτω από ςτιλθ φδατοσ 
1 μζτρου για 30 λεπτά τθσ ϊρασ. Σε περίπτωςθ απομακρυςμζνθσ τοποκζτθςθσ του αιςκθτιρα από τον 
μετατροπζα ςιματοσ κα υπάρχει δυνατότθτα μετατροπισ του βακμοφ προςταςίασ του αιςκθτιρα από IP 
67 ςε IP 68, ελεγμζνθ κάτω από ςτιλθ φδατοσ 1 μζτρων για απεριόριςτο χρόνο κατά ΕΝ60529. 

 

Θλεκτρονικόσ Μετατροπζασ (Converter)  

Κα χρθςιμοποιθκεί ζνασ μετατροπζασ παλμικοφ ςυνεχοφσ μαγνθτικοφ πεδίου ο οποίοσ κα πρζπει να 
εντάςςεται εφκολα ςε ςφςτθμα τθλεμετρίασ με τθν χριςθ κατάλλθλων ςυνδζςεων.  

 

Ο μετατροπζασ κα διακζτει ζνδειξθ για τθν ςιμανςθ τθσ κατάςταςθσ του αγωγοφ, όταν αυτόσ είναι άδειοσ 
(empty pipe detection) κακϊσ και επαφι μζςω τθσ οποίασ κα μπορεί δίνεται μινυμα προσ άλλα 
ςυςτιματα τθλεελζγχου.  

 

Επίςθσ κα διακζτει ξεχωριςτι ζνδειξθ ςτθν οκόνθ του για τθν αναγγελία ςφαλμάτων όταν αυτά 
ανιχνεφονται από τα αυτοδιαγνωςτικά του μετατροπζα.  

 

Σε περίπτωςθ όπου ο μετατροπζασ ςιματοσ τοποκετείται ςε απόςταςθ από τον αιςκθτιρα είναι 
επικυμθτό να είναι δυνατι θ ανίχνευςθ τθσ κατάςταςθσ “κενόσ αγωγόσ”.  

Οι μετατροπείσ κα ζχουν δυνατότθτα τθσ μζτρθςθσ τθσ παροχισ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ. Επίςθσ κα 
διακζτουν τουλάχιςτον δφο ψθφιακζσ επαφζσ, οι οποίεσ κα μποροφν να προγραμματιςκοφν για τθν 
μετάδοςθ πλθροφοριϊν (ακροιςτικισ ροι, ςφάλματα κ.α.) προσ άλλα ςυςτιματα τθλεελζγχου. 

 

Κάκε μετατροπζασ κα φζρει ενςωματωμζνθ αλφαρικμθτικι οκόνθ με γραμμζσ και πλθκτρολόγιο. Κα 
απεικονίηονται πλθροφορίεσ και μθνφματα (π.χ. παροχι, ρυκμίςεισ οργάνου, ςφάλμα μετρθτι κ.α.). Σε 
περίπτωςθ ςφάλματοσ, ο μετατροπζασ κα απεικονίηει τουσ κωδικοφσ ςφαλμάτων με ςυνοπτικι 
περιγραφι και ευανάγνωςτεσ προτάςεισ για τθν διόρκωςι τουσ.  

 

Επίςθσ κα προβλζπεται διαδικαςία πρόςβαςθσ μζςω κωδικοφ αςφαλείασ για να αποτρζπεται θ μθ 
εξουςιοδοτθμζνθ αλλαγι των προκακοριςμζνων παραμζτρων.  
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Θ οκόνθ κα παρζχει ωσ ελάχιςτο τα ακόλουκα: 

- Εμφάνιςθ ακροιςτικισ ροισ 

- Εμφάνιςθ ςτιγμιαίασ ροισ  

- Ρλθροφορίεσ ςφαλμάτων  

- Συνκικεσ κενοφ αγωγοφ  

- Κατάςταςθ μπαταρίασ. 

 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα χαρακτθριςτικά του μετατροπζα είναι: 

Ακρίβεια (μετατροπζα & αιςκθτθρίου):  Q2 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και τθσ Q4 δε κα υπερβαίνει το ± 2% για 
κερμοκραςία νεροφ από 0,1°C ζωσ 30°C και το ± 3% για κερμοκραςία 
νεροφ > 30°C (περίπτωςθ μετρθτϊν με κλάςθ κερμοκραςίασ > Τ30)  

Q1 – Q2 (μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ): δε κα υπερβαίνει το ± 5%. 

Ρροςαρμογι μετατροπζα:  Απομακρυςμζνθ ι επί του αιςκθτιρα  

Ρερίβλθμα:  IP67 (ελάχιςτθ προςταςία) με τοπικι οκόνθ και πλθκτρολόγιο  

Αρικμόσ ψθφιακϊν εξόδων  Τουλάχιςτον 2 ψθφιακζσ ζξοδοι 

Ραραμετροποίθςθ ψθφιακϊν εξόδων  Συχνότθτα και χρονικι διάρκεια παλμοφ 

Γαλβανικι απομόνωςθ  Σε όλεσ τισ εξόδουσ  

Τροφοδοςία  Μπαταρία  

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ι για τα υλικά 

του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ που ζρχονται ςε επαφι με το πόςιμο νερό. 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 
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 Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ προτφπου ανεξάρτθτου φορζα ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι οδθγία MID 

των μετρθτϊν παροχισ (για μετρολογικι κλάςθ R ≥ 160). 

 Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ προτφπου ανεξάρτθτου φορζα ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι οδθγία MID 

του παραγωγοφ των μετρθτϊν παροχισ. 

 Ριςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO/IEC ΕΝ17025 του εργαςτθρίου 

δοκιμϊν του παραγωγοφ. 
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2.3 Μησανικόρ μεηπηηήρ ζηάθμηρ  

Για τθν ανίχνευςθ φπαρξθσ νεροφ ςτο δάπεδο των ςτακμϊν κα χρθςιμοποιθκοφν φλοτεροδιακόπτεσ.  

Αυτοί πρζπει να είναι, βαρζωσ τφπου, και να μθν χρειάηονται ςυντιρθςθ. Ρρζπει να χρθςιμοποιεί 
μικροδιακόπτθ για τθν αλλαγι τθσ κατάςταςθσ τθσ επαφισ του. 

Θ κερμοκραςία λειτουργίασ κα είναι από 0 ζωσ +50°C.  

Οι ρυκμιςτζσ πρζπει να βρίςκονται πάντα βυκιςμζνοι μζςα ςτο νερό και δεν πρζπει να επιπλζουν. Ο 
βακμόσ προςταςίασ πρζπει να είναι IP68.  

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

2.4 Έλεγσορ ειζόδος ζηο σώπο  

Το ςφςτθμα αποτελείται από ζνα ανιχνευτι, ο οποίοσ επιτθρεί τα αντλιοςτάςια και τουσ χϊρουσ, όπου 
απαιτείται θ γνϊςθ από το Κζντρο Ελζγχου ότι ειςιλκε άνκρωποσ εκεί.  

Θ διάταξθ ελζγχου ειςόδου ςτο χϊρο τοποκετείται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να προςτατεφεται ζναντι 
κτυπθμάτων.  

Το ςφςτθμα κα τοποκετθκεί με κατάλλθλου μικουσ καλϊδιο.  

Θ διάταξθ ελζγχου ειςόδου ςτο χϊρο κα πρζπει να διακζτει προςταςία τουλάχιςτον Λ66 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

3. ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΔΓ 

3.1. Γιαμόπθωζη θπεαηίος (ΣΔΓ) – Τδπαςλικόρ Δξοπλιζμόρ  

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά τθ ςειρά των εργαςιϊν που πρζπει να γίνουν για τθν 

διαμόρφωςθ   φρεατίων,   ςτα οποία κα τοποκετθκεί ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ . 
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Βάςθ τθσ καταγραφισ που κα γίνει από τον ανάδοχο , και τισ απαιτιςεισ των καταςκευαςτϊν για 

τθν ςωςτι τουσ τοποκζτθςθ κα πρζπει να γίνουν εργαςίεσ προςαρμογισ του προςφερόμενου 

υλικοφ ςτθν υπάρχουςα κατάςταςθ. 

Θ τοποκζτθςθ διαςφνδεςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςτουσ υφιςτάμενουσ αγωγοφσ κα 

γίνεται με τθν χριςθ του κατάλλθλου υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ, τα οποία κα εξαςφαλίηουν τθν 

αδιάλειπτθ  λειτουργία τθσ καταςκευισ .Επίςθσ κα εξαςφαλίηουν τθν εφκολθ απομάκρυνςθ του 

προςφερόμενου υλικοφ από το ςθμείο τοποκζτθςθσ τουσ. 

Στουσ Στακμοφσ τφπου ΤΣΕΔ κα εγκαταςτακεί ο ακόλουκοσ εξοπλιςμόσ   που ακολουκεί : 

1. Ευκφγραμμο φίλτρο προςταςίασ  (1 τεμ) 

2. Δικλείδεσ ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ  (4 τεμ) 

3. Φλαντηοηιμπϊ μεγάλου εφρουσ με αγκφρωςθ  (4 τεμ) 

4. Χυτοςιδθρά εξαρτιματα ςφνδεςθσ (ταφ, ςυςτολζσ, προεκτάςεισ κλπ) και 

5. Ραρελκόμενα ςφνδεςθσ (φλάντηεσ, κοχλίεσ κλπ) 

6. Κάλυμμα φρεατίου υποδοχισ εξοπλιςμοφ 

 

3.2. Τδπαςλικόρ Δξοπλιζμόρ  (ΣΔΓ)  

3.2.1. Φίλτρο ευκφγραμμου τφπου, χυτοςιδθρό με φλαντηωτά άκρα PN16, ανοξείδωτθ ςίτα 

Τα φίλτρα που κα εγκαταςτακοφν ςτθν περίπτωςθ που ο αγωγόσ παροχισ είναι DN50 – DN250 κα είναι 
ευκφγραμμου τφπου και κα τοποκετθκοφν ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ του δικτφου για τθν προςταςία των 
υδραυλικϊν εξαρτθμάτων (πιεηοκραυςτικζσ δικλείδεσ, παροχόμετρα κλπ) από τθ μεταφορά φερτϊν 
υλικϊν.           

Με τα φίλτρα εξαςφαλίηεται θ απομάκρυνςθ των υλικϊν που μεταφζρονται ςτο δίκτυο με ςτόχο τθν 
προςταςία των εξαρτθμάτων του δικτφου που είναι ευαίςκθτα ςτα φερτά υλικά           

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά  

 Το φίλτρο κα είναι ευκφγραμμου τφπου φλαντηωτό ςτα άκρα, με κατάλλθλο αφαιροφμενο 

κάλυμμα ϊςτε μπορεί να κακαρίηεται εφκολα. 

 Το μικοσ και το βάροσ των προςφερόμενων φίλτρων  κα εξαρτάται από τθν διάςταςθ τουσ και κα 

είναι ςφμφωνα με το ISO 4064. 

 Στο εςωτερικό κα φζρουν διάτρθτο πλζγμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI  , τοποκετθμζνο κάκετα 

προσ τθν παροχι και κα καλφπτει ολόκλθρθ τθν ονομαςτικι διατομι. Το διάτρθτο πλζγμα κα 

βρίςκεται ςτακερά τοποκετθμζνο επί του αφαιροφμενου τμιματοσ του φίλτρου προσ εφκολο 

κακαριςμό του.   

 Οι οπζσ του πλζγματοσ κα είναι ςφμφωνεσ με το DIN 24041 και δεν κα επιτρζπεται θ διζλευςθ  ςε 

ςτερεά ςωματίδια με ςκοπό τθν προςταςία του ευαίςκθτου υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ των δικτφων 

(μετρθτζσ παροχισ, δικλείδεσ ρφκμιςθσ πίεςθσ κλπ) . 

 Θ πρόςβαςθ ςτο αφαιροφμενο τμιμα του φίλτρου κα γίνεται από το πάνω μζροσ. Θ αφαίρεςι του 

κα γίνεται με κοχλίεσ καταςκευαςμζνουσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τουλάχιςτον.     
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 Θ ςτεγανοποίθςθ του αφαιροφμενου τμιματοσ κα γίνεται με ελαςτικό EPDM ι άλλο κατάλλθλο 

υλικό το οποίο κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για πόςιμο νερό. Ο κάκε προμθκευτισ κα πρζπει να 

υποβάλει με τθ προςφορά τουσ πιςτοποιθτικό για τθ καταλλθλότθτα του ελαςτικοφ από επίςθμο 

ινςτιτοφτο.              

 To ςϊμα του φίλτρου κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοςίδθρο και κα φζρει αντιδιαβρωτικι 

προςταςία με εποξεικι βαφι.Ο προμθκευτισ κα υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά του 

πιςτοποιθτικό  καταλλθλότθτασ τθσ βαφισ για χριςθ ςε πόςιμο νερό.           

 Τα φίλτρα κα φζρουν ςτα άκρα φλάντηα κατά DIN 2501 για τθν ευχερι ςφνδεςι τουσ ςτο δίκτυο.     

 Θ πίεςθ λειτουργίασ των προςφερόμενων φίλτρων κα είναι 16 bar.           

 Σε καμία περίπτωςθ θ τοποκζτθςθ των προςφερόμενων φίλτρων δεν κα επθρεάηει  τθν ακρίβεια 

των μετριςεων των διατάξεων με τισ οποίεσ ςυνυπάρχουν ςτο δίκτυο, κακϊσ και τθ ροι του 

νεροφ εντόσ αυτοφ.      

 Στισ εξωτερικζσ παρείεσ του ςϊματοσ του φίλτρου κα υπάρχει ανάγλυφθ ςιμανςθ τθσ 

κατεφκυνςθσ τθσ ροισ, κακϊσ και θ ονομαςτικι διάςταςθ του φίλτρου. 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά :  

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Ρίνακα διαςτάςεων και βαρϊν 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ τθσ βαφισ και του ελαςτικοφ  για χριςθ ςε πόςιμο νερό 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

3.2.2. Ελαςτικοί δακτφλιοι με τρφπεσ 

Οι ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγανότθτασ κα είναι κατάλλθλοι για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ. Για τθν 

παραγωγι των ελαςτικϊν δακτυλίων ςτεγανότθτασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί φυςικό ι ςυνκετικό 

ελαςτικό ι μίγμα αυτϊν. Το υλικό πρζπει να είναι αβλαβζσ από τοξικολογικισ άποψθσ και να μθ 

μεταβάλλει τισ οργανολθπτικζσ ιδιότθτεσ του νεροφ. Να είναι επίςθσ ομοιογενείσ και ελεφκεροι 

εγκλειςμάτων αζροσ, ορατϊν πόρων, χαραγϊν και εξογκωμάτων που επθρεάηουν τθν λειτουργία του 

δακτυλίου. Να είναι ςτακεροί ζναντι όλων των ουςιϊν που περιζχονται ςτο νερό όπωσ και των 

βακτθριδίων. Θ μορφι του δακτυλίου πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηει απόλυτθ ςτεγανότθτα 

τθσ ςφνδεςθσ. Γενικά για τουσ ελαςτικοφσ ςτεγανωτικοφσ δακτυλίουσ κα διαλαμβάνονται ςτθν προςφορά 

οι προδιαγραφζσ που αυτοί κα πλθροφν και βάςει των οποίων κα γίνεται ο ποιοτικόσ τουσ ζλεγχοσ. 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά :  

 Τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγοφ των προςφερόμενων.   

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν. 
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 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  , ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 του παραγωγοφ. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ανεξάρτθτου εργαςτθρίου/φορζα για χριςθ ςε πόςιμο νερό. 

 Ριςτοποιθτικό ανεξάρτθτου εργαςτθρίου/φορζα για τθ ςυμμόρφωςθ του ελαςτικοφ υλικοφ, με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 681-1. 

3.2.3.  Σφνδεςμοσ μεγάλου εφρουσ – φλάντηασ (Κεφαλι φλάντηα μεγάλου εφρουσ) 

Ρροοριςμόσ  

Οι ςφνδεςμοι μεγάλου εφρουσ – φλάντηα κα ζχουν μεγάλο εφροσ εφαρμογϊν και είναι κατάλλθλοι για 

ενϊςεισ ςε αγωγοφσ HDPE, PVC, Χάλυβα, Αμιάντου από τθν μία πλευρά εξαςφαλίηοντασ τθν απαραίτθτθ 

υδατοςτεγανότθτα και από τθν άλλθ μεριά με φλάντηα που είναι ςτο άκρο ςωλινα ι ειδικοφ τεμαχίου ι 

βάνασ. Διευκρινίηεται ότι όλα τα παρακάτω αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ. 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Οι ςφνδεςμοι κα διακζτουν από τθν μία πλευρά διάταξθ αγκφρωςθσ, θ οποία κα εξαςφαλίηει τθν 

αγκφρωςθ ςτα άκρα των αγωγϊν για πίεςθ του δικτφου 16 bar κατά τθν αξονικι ι ςε οποιαδιποτε άλλθ 

κατεφκυνςθ μετακίνθςθ του ςυςτιματοσ ςωλινων - ςυνδζςμου. Οι ςφνδεςμοι-φλάντηα κα πρζπει να 

μποροφν να επιτυγχάνουν αςφαλι ςφνδεςθ ακόμθ και εάν οι αγωγοί που ςυνδζονται παρουςιάηουν 

γωνιακι απόκλιςθ μεταξφ τουσ 100 ςτθν πλευρά εφαρμογισ τουσ. 

Ειδικά Χαρακτθριςτικά 

Υλικά Καταςκευισ : 

 Σϊμα : Ελατόσ χυτοςίδθροσ τουλάχιςτον GGG40 κατά DIN 1693  

 Ελαςτικοί Δακτφλιοι Στεγανοποίθςθσ : EPDM, κατάλλθλο για πόςιμο νερό. Οι ελαςτικοί 

δακτφλιοι κα διακζτουν κατάλλθλο ςχιμα ϊςτε να εξαςφαλίηεται άριςτθ ςυναρμογι 

ακόμθ και ςε μθ τορναριςμζνα άκρα αγωγϊν ι άκρα με ανϊμαλεσ επιφάνειεσ.  

 Κοχλίεσ – Ρερικόχλια: Ανοξείδωτοσ χάλυβασ ι Χάλυβασ με ειδικι αντιδιαβρωτικι 

προςταςία  

 Βαφι μεταλλικϊν μερϊν : Εςωτερικι και εξωτερικι εποξεικι βαφι πάχουσ 250mm 

τουλάχιςτον  

 Ρίεςθ λειτουργίασ : 16 bar  

 

Εφροσ ςυνδζςμου μεγάλου εφρουσ / διατομι φλάντηασ  

  49 - 70 mm    /   dn    50 

  70 - 95 mm   /   dn    60 - 65 
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  88 - 117 mm /   dn    80 

  108  - 138 mm /   dn    100 

  133 - 168 mm /   dn    125 

  159 - 194 mm /   dn    150 

  200 - 235 mm /   dn    200 

  255 - 280 mm /   dn    250 

  315 – 345 mm /   dn    300 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά : 

 Τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγοφ των προςφερόμενων όπου κα αναφζρονται τα υλικά 

καταςκευισ, διαςτάςεισ, βάρθ και πίεςθ λειτουργίασ. 

 Οδθγίεσ χριςθσ –εγκατάςταςθσ των προςφερόμενων ειδϊν. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ (βαφισ & ελαςτικϊν ςτεγανοποίθςθσ) ανεξάρτθτου 

εργαςτθρίου/φορζα για χριςθ ςε πόςιμο νερό. 

 Ριςτοποιθτικό ανεξάρτθτου εργαςτθρίου/φορζα για τθ ςυμμόρφωςθ του ελαςτικοφ υλικοφ, με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 681-1. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.  

3.2.4. Δικλείδεσ Ελαςτικισ Ζμφραξθσ 

Ρροοριςμόσ  

Οι δικλείδεσ πρζπει να είναι τφπου ςφρτου, με φλάντηεσ και ελαςτικι ζμφραξθ. Οι δικλείδεσ πρζπει να 
είναι προϊόντα διεκνϊσ αναγνωριςμζνου οίκου ο οποίοσ πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ ςφμφωνα με το ISO 9001/2015. Διευκρινίηεται ότι όλα τα παρακάτω αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ.  

Γενικά Χαρακτθριςτικά   

Οι δικλείδεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 1074-1 & 2 κακϊσ και το ΕΝ 1171, τα 
οποία κακορίηουν το ςχεδιαςμό και τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ των δικλείδων, κακϊσ και τα υλικά 
καταςκευισ τουσ. 
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Οι δικλείδεσ κα είναι πίεςθσ λειτουργίασ 16 bar και θ πίεςθ δοκιμισ τουσ κα είναι 24 bar ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 12266 - 1:2003. Το ςϊμα και το κάλυμμα των δικλείδων κα είναι καταςκευαςμζνα από 
χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον GGG40 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ – JS 1030 κατά ΕΝ 
1563. 

Τα ςϊματα και τα καλφμματα μετά τθν χφτευςθ πρζπει να παρουςιάηουν λεία επιφάνεια χωρίσ λζπια, 
εξογκϊματα ι αςτοχίεσ χυτθρίου. 

Απαγορεφεται θ πλιρωςθ των παραπάνω κοιλοτιτων με ξζνθ φλθ. 

Οι δικλείδεσ κα πρζπει να κακαριςτοφν και να αμμοβολθκοφν ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO 
8501.1S A2.5. 

Δεν κα γίνει εξωτερικι επάλειψθ των δικλείδων αν δεν προθγθκεί κακαριςμόσ και απαλλαγι από 
ςκουριζσ και αν δεν ζχει γίνει επικεϊρθςθ τθν Υπθρεςία εφ’ όςον ηθτθκεί. 

Οι δικλείδεσ κα επαλειφκοφν εξωτερικά με αντιδιαβρωτικό χρϊμα υψθλισ αντοχισ για υπόγεια χριςθ 
όπωσ για παράδειγμα εποξεικι ςτρϊςθ μετά από υπόςτρωμα (Primer) ψευδαργφρου ι πολυουρεκάνθ, 
λικανκρακόπιςςα εποξεικισ βάςεωσ, RILSAN, NYLON 11 ι άλλο ιςοδφναμο ι καλφτερο υλικό πάχουσ 
τουλάχιςτον 250 mm. 

Επίςθσ κα βαφοφν και εςωτερικά πριν τθν τοποκζτθςθ του ελαςτικοφ, με ςυνολικό πάχοσ βαφισ 
τουλάχιςτον 250 mm ςφμφωνα με το πρότυπο DIN 30677. 

Τα άκρα των δικλείδων κα είναι διαμορφωμζνα ςε ωτίδεσ ϊςτε θ ςφνδεςι τουσ με τον εκατζρωκεν αγωγό 
να γίνει με ειδικά τεμάχια με ωτίδεσ. 

Οι διαςτάςεισ των ωτίδων κα είναι ςφμφωνα με το EN 1092-2. 

Οι κοχλίεσ, τα περικόχλια και οι ροδζλεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ βάνασ κα 
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε χρϊμιο 11.5%. 

Μεταξφ των φλαντηϊν του ςϊματοσ και του καλφμματοσ εάν υπάρχουν, κακϊσ και μεταξφ των φλαντηϊν 
των άκρων τθσ δικλείδασ και των εκατζρωκεν ειδικϊν τεμαχίων, κα υπάρχει ελαςτικό παρζμβυςμα 
τουλάχιςτον από Nitrile Rubber Grade T κατά BS 2494 ι ιςοδφναμο υλικό. 

Κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ κατάλλθλθσ διαμόρφωςθσ τθσ καμπάνασ (καλφμματοσ) για τοποκζτθςθ 
οδθγοφ προςτατευτικοφ ςωλινα (Protection tube). 

Οι δικλείδεσ κα είναι μθ ανυψωμζνου βάκτρου. Το βάκτρο κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο 
χάλυβα με ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χρϊμιο 11,5% ι από κράμα χαλκοφ υψθλισ αντοχισ (π.χ. 
φωςφοροφχοσ ορείχαλκοσ) ι ιςοδφναμο υλικό. 

Θ δικλείδα κα κλείνει όταν το βάκτρο περιςτρζφεται δεξιόςτροφα. Το χειριςτιριο κα πρζπει να 
εξαςφαλίηει τθν λειτουργία τθσ δικλείδασ με τθν δφναμθ ενόσ ατόμου και μόνο. 

Ο αρικμόσ ςτροφϊν που απαιτοφνται για να ανοίξει πλιρωσ μια κλειςτι δικλείδα ι αντιςτρόφωσ να 
κλείςει μια εντελϊσ ανοικτι κα προςδιορίηεται ςαφϊσ ςτθν προςφορά του προμθκευτι. 

Θ ςτεγανοποίθςθ του βάκτρου κα επιτυγχάνεται με δακτυλίουσ O-rings υψθλισ αντοχισ ςε διάβρωςθ και 
κατάλλθλουσ για ςτεγανότθτα ςε κερμοκραςίεσ μζχρι 70οC (κα πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον δφο, 
τζτοιοι δακτφλιοι) ι άλλο ιςοδφναμο τρόπο ςτεγανοποίθςθσ που κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία, με τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν κα απαιτείται ςφςφιξθ για τθν επίτευξθ ςτεγάνωςθσ. 

Θ καταςκευι του βάκτρου κα εξαςφαλίηει τα παρακάτω : 
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α) Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφισ βάκτρου και διάταξθσ ςτεγάνωςθσ. 

β) Αντικατάςταςθ βάκτρου και διάταξθ ςτεγάνωςθσ χωρίσ να απαιτείται αποςυναρμολόγθςθ του 
κυρίωσ καλφμματοσ (καμπάνα) από το ςϊμα τθσ δικλείδασ. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) κα είναι καταςκευαςμζνο από κράμα χαλκοφ υψθλισ αντοχισ (π.χ. 
φωςφοροφχο ορείχαλκο) ι ανοξείδωτο χάλυβα. Κα πρζπει να υπάρχει διάταξθ ςτερζωςθσ του 
περικοχλίου ςτο ςφρτθ ϊςτε μετά τθν αφαίρεςθ του βάκτρου να παραμζνει ςτθ κζςθ του και τα διάκενα 
μεταξφ ςφρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιςτα δυνατά. 

Το ςϊμα τθσ δικλείδασ κα ζχει υποχρεωτικά ενδείξεισ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για τθν 
ονομαςτικι διάμετρο (DN και μζγεκοσ), τθν ονομαςτικι πίεςθ (Ν και πίεςθ), ζνδειξθ για το υλικό του 
ςϊματοσ και ςιμα ι επωνυμία καταςκευαςτι. 

Ο ςφρτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χυτοςίδθρο τουλάχιςτον GGG40 κατά ΕΝ 1563 και κα είναι 
επικαλυμμζνοσ με ςυνκετικό ελαςτικό υψθλισ αντοχισ τουλάχιςτον Nitrile rubber grade T κατά BS 2494 ι 
ιςοδφναμο υλικό κατάλλθλο για πόςιμο νερό ϊςτε να επιτυγχάνεται ελαςτικι ζμφραξθ. 

Οι δικλείδεσ κα ζχουν ςτο επάνω άκρο του βάκτρου τετράγωνθ κεφαλι 27Χ27mm. ωφζλιμου μικουσ 
30mm τουλάχιςτον, προςαρμοςμζνθ και ςτερεωμζνθ με αςφαλιςτικό κοχλία ςτο άκρο του βάκτρου. 

Θ τετράγωνθ αυτι κεφαλι τοποκετείται για να είναι δυνατι θ λειτουργία τθσ δικλείδασ με τα υπάρχοντα 
κλειδιά χειριςμοφ των δικλείδων. 

Οι δικλείδεσ όταν είναι ανοικτζσ κα πρζπει να ελευκερϊνουν πλιρωσ τθν διατομι που αντιςτοιχεί ςτθν 
ονομαςτικι τουσ διάμετρο και να ζχουν εςωτερικά κατάλλθλθ διαμόρφωςθ απαλλαγμζνθ εγκοπϊν κ.λ.π. 
ςτο κάτω μζροσ ϊςτε να αποτρζπεται ενδεχόμενθ επικάκιςθ φερτϊν (π.χ. χαλίκι, άμμοσ) που να κακιςτά 
προβλθματικι τθ ςτεγανότθτα κατά το κλείςιμο τθσ δικλείδασ.  

Οι δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ ϊςτε ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ επιςκευισ το κυρίωσ 

μζροσ τθσ δικλείδασ δεν κα αποςυνδζεται από τθν ςωλινωςθ και κα επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ του 

άνω τμιματοσ, ςφρτθ, βάκτρου κ.λ.π. 

Το μικοσ των δικλείδων κα είναι ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 5752 ςειρά 14 (μικροφ μικουσ). 

Ζλεγχοι και Δοκιμζσ 

Ο ζλεγχοσ και θ επικεϊρθςθ των δικλείδων κα γίνει από εκπροςϊπουσ τθσ Υπθρεςίασ  που κα ζχουν 

ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα τμιματα του εργοςταςίου καταςκευισ που ζχουν ςχζςθ με τθν επικεϊρθςθ και 

τισ δοκιμζσ των δικλείδων που ελζγχονται. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγεί χωρίσ καμία 

επιβάρυνςθ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να εξακριβϊςει ο ελεγκτισ ότι οι δικλείδεσ είναι 

καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με αυτά που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι. 
 

Ζλεγχοι διενεργοφμενοι ςε κάκε μια δικλείδα 

Επικεϊρθςθ - Ζλεγχοι λειτουργίασ : 

• Τιρθςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

• Ζλεγχοσ τφπου (π.χ. πεταλοφδασ, ςφρτου) μορφισ, εξοπλιςμοφ (π.χ. ο τρόποσ κλειςίματοσ, 

λειτουργίασ, φπαρξθ παρελκόμενων) 

• Ζλεγχοσ ευκρινοφσ αναγραφισ ςτοιχείων καταςκευαςτοφ και ςτοιχείων δικλείδασ (ονομαςτικι 

διάμετροσ και πίεςθ) 

• Ζλεγχοσ προςτατευτικισ ςτρϊςεωσ εςωτερικϊσ και εξωτερικϊσ (με γυμνό οφκαλμό) 
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• Ζλεγχοσ λειτουργίασ (άνοιγμα - κλείςιμο) και κατεφκυνςθσ κλειςίματοσ 

 

Δοκιμι αντοχισ και ςτεγανότθτασ 

• Δοκιμι αντοχισ κελφφουσ ςε πίεςθ 24 bar κατά ΕΝ 12266-1:2003. 

• Θ δοκιμι κα γίνει με τθν δικλείδα ςε κζςθ ανοικτι ι μερικϊσ ανοικτι με το κζλυφοσ αδειαςμζνο 

από αζρα. Θ πίεςθ πρζπει να διατθρείται ςτακερι ς’ όλο το διάςτθμα τθσ δοκιμισ χωρίσ 

προςκικθ νεροφ. Θ δικλείδα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχει κακαριςκεί και ςτεγνϊςει. 

• Δοκιμι ςτεγανότθτασ κελφφουσ κα γίνει ίδια με τθν προθγοφμενθ ι κα ςυγχωνευκοφν ςε μία. 

• Δοκιμι ςτεγανότθτασ κλειςτισ δικλείδασ κατά ΕΝ 12266-1:2003. Αρχικά θ δικλείδα κα γεμίςει 

νερό ςε κζςθ ανοικτι, κα κλείςει, κα απομακρυνκεί το νερό και κα ςτεγνϊςει θ δικλείδα από τθ 

μία πλευρά. Θ πίεςθ κα ανζλκει ςε 17.6 bar. (1.1 χ Ν) ςφμφωνα με το ΕΝ 12266-1:2003. και κα 

παραμζνει ςτακερι χωρίσ τθν προςκικθ νεροφ ενϊ ςυγχρόνωσ κα παρακολουκείται θ 

ςτεγανότθτά τθσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ δοκιμισ δεν πρζπει να παρατθρθκοφν ςταγόνεσ ι 

εφίδρωςθ από τθν ςτεγνι πλευρά οφτε πτϊςθ τθσ πίεςθσ. Θ δοκιμι επαναλαμβάνεται και από τθν 

άλλθ πλευρά. 

Δοκιμζσ ενεργοφμενεσ δειγματολθπτικά 

Δοκιμι απαιτοφμενθσ δφναμθσ για τον χειριςμό των δικλείδων ςε πίεςθ 16 bar. 

• Ζλεγχοι ποιότθτασ υλικϊν : χθμικι ανάλυςθ όλων των υλικϊν καταςκευισ τθσ δικλείδασ, ζλεγχοσ 

ελκυςμοφ, ζλεγχοσ ςκλθρότθτασ ςε διάτρθςθ. 

• Ζλεγχοσ των μπουλονιϊν και παξιμαδιϊν. 

• Ζλεγχοσ επιφάνειασ ωτίδων (διαςτάςεισ, οπζσ μπουλονιϊν, ραβδϊςεισ). 

Ρυκνότθτεσ δειγματολθψιϊν 

• Θ πυκνότθτα των δειγματολθψιϊν κα κακοριςκεί από τθν επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

• Ζλεγχοσ των δικλείδων ςτο δίκτυο. 

• Ο ζλεγχοσ των δικλείδων κα γίνει όταν δοκιμαςτοφν οι αγωγοί του δικτφου ςτουσ οποίουσ είναι 

τοποκετθμζνεσ οι δικλείδεσ: 
 

Πλα τα ζξοδα δοκιμϊν επιβαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά τον ζλεγχο ποιότθτασ των υλικϊν μπορεί να απαιτθκεί θ καταςτροφι δικλείδων, το κόςτοσ των 

οποίων επίςθσ επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
 

Οι παραπάνω ζλεγχοι και θ επικεϊρθςθ δεν απαλλάςςουν τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ για παράδοςθ 

των δικλείδων ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων. 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγοφ των προςφερόμενων όπου κα αναφζρονται τα υλικά 
καταςκευισ, διαςτάςεισ, βάρθ, πίεςθ λειτουργίασ και ο αρικμόσ ςτροφϊν για το πλιρεσ άνοιγμα. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν. 
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 Απϊλειεσ πιζςεωσ ςτο πεδίο λειτουργίασ. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 του παραγωγοφ.  

 Ριςτοποιθτικό χθμικισ ανάλυςθσ ανεξάρτθτου εργαςτθρίου/φορζα των υλικϊν καταςκευισ των 
δικλείδων (Υλικό ςϊματοσ, βάκτρου και ςφρτθ). 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ (βαφισ & ελαςτικϊν ςτεγανοποίθςθσ) ανεξάρτθτου 
εργαςτθρίου/φορζα για χριςθ ςε πόςιμο νερό. 

 Ριςτοποιθτικό ανεξάρτθτου εργαςτθρίου/φορζα για τθ ςυμμόρφωςθ του ελαςτικοφ υλικοφ του 
ςφρτθ, με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 681-1. 

 Ριςτοποιθτικό ανεξάρτθτου εργαςτθρίου/φορζα για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ δικλείδασ ελαςτικισ 

ζμφραξθσ ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1074-1 & 1074-2. 

 

3.2.5. Χυτοςιδθρά υλικά  

Τα διάφορα χυτοςιδθρά τεμάχια ( τάπεσ , ταυ , ενωτικά ,ςυςτολζσ , καμπφλεσ ) χρθςιμοποιοφνται ςε 

διακλαδϊςεισ , τζρματα , κ α. , αγωγϊν φδρευςθσ    

  

Τα υλικά καταςκευισ των επιμζρουσ εξαρτθμάτων κα είναι : 

 Σϊμα –ςφνδεςμοι  :  Χυτοςίδθροσ κλάςεωσ τουλάχιςτον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 

 Ελαςτικοί Σφνδεςμοι Στεγανότθτασ (όπου απαιτοφνται) : ΝBR ι EPDM, κατάλλθλοι για πόςιμο 

νερό. 

 Βαφι  μεταλλικϊν μερϊν : Εςωτερικι και εξωτερικι  εποξεικι βαφι πάχουσ 250 mm τουλάχιςτον  

 
κα φζρουν ανάγλυφθ ςιμανςθ των παρακάτω ςτοιχείων : 

1  -  Επωνυμία καταςκευαςτι  
2  -  Ονομαςτικι διάμετρο  

3  -  Ονομαςτικι πίεςθ  
4  -  Υλικό καταςκευισ  

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγοφ των προςφερόμενων όπου κα αναφζρονται τα υλικά 

καταςκευισ, διαςτάςεισ, βάρθ, πίεςθ λειτουργίασ. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.  

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ (βαφισ & ελαςτικϊν ςτεγανοποίθςθσ) ανεξάρτθτου 

εργαςτθρίου/φορζα για χριςθ ςε πόςιμο νερό. 
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3.2.6. Κάλυμμα φρεατίου υποδοχισ εξοπλιςμοφ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί να επιλζξει φρεάτιο τριγωνικϊν ανοιγμάτων (ζξι) βάςθ τθσ καταςκευισ που κα 

επιλζξει για το φρεάτιο υποδοχισ εξοπλιςμοφ . 
 

Ρλαίςια-Καλφμματα Φρεατίων Υδρομετρθτϊν Ζξι Τριγωνικϊν Ανοιγμάτων Χυτοςιδθρϊν  D400 

Τα πλαίςια και τα καλφμματα κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ΕΛΟΤ,  ΕΝ 

124:1994 κλάςθσ D400 , από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ ποιότθτασ Grade 500-7 ςφμφωνα 

με το ISO 1083. 

 

Τα πλαίςια επικυμθτό είναι να ζχουν τισ παρακάτω διαςτάςεισ : 

- ςτα φρεάτια υδρομετρθτϊν ζωσ και 6 ιντςϊν, ελάχιςτεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ πλαιςίου  : 

2300 * 900 mm  και ελάχιςτο εμβαδόν ανοίγματοσ :  1,60 m2 .   

Για το εμβαδόν αυτό, οι διαςτάςεισ του κακαροφ ανοίγματοσ δεν κα είναι μικρότερεσ από :  2000 mm 

και 700 mm ςε κάκε διάςταςθ  

- το φψοσ του πλαιςίου δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 150 mm  

- τα καλφμματα κα αποτελοφνται από επιμζρουσ τριγωνικά τμιματα για μείωςθ του βάρουσ τουσ και 

μεγαλφτερθ αςφάλεια ςφνδεςθσ .  

Επικυμθτό είναι τα επιμζρουσ αυτά καλφμματα κα ανοίγουν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να αφιςουν μια 

εκ των δφο μεγαλφτερων πλευρϊν του φρεατίου προςπελάςιμθ για ευκολότερθ πρόςβαςθ εντόσ 

αυτοφ. Ο αρικμόσ των επιμζρουσ τριγωνικϊν καλυμμάτων είναι 6 για τα φρεάτια υδρομετρθτϊν 6’’ . 

 

Τα επιμζρουσ τριγωνικά καλφμματα κα πρζπει επίςθσ :  

 Να είναι ςυνδεδεμζνα με το πλαίςιο με τζτοιο τρόπο (αρκρωτά ) ϊςτε όταν αυτά ανοίγουν 

πλιρωσ , να δθμιουργοφν 110ο με το οριηόντιο επίπεδο 

 Να αςφαλίηουν ςτθν ανοικτι κζςθ , εξαςφαλίηοντασ τθν αςφάλεια εργαςίασ εντόσ του φρεατίου 

 Το άνοιγμα των επιμζρουσ τριγωνικϊν καλυμμάτων κα γίνεται με ςυγκεκριμζνθ υποχρεωτικά 

διαδοχικι ςειρά και το κλείδωμα κα αρκεί να γίνεται μόνο ςτο πρϊτο κατά το άνοιγμα από αυτά 

ϊςτε να αποκλείεται θ αποςυναρμολόγθςθ με οποιοδιποτε άλλο τρόπο 

 Να ζχουν τθν δυνατότθτα εξάρμωςθσ τουσ (αφαίρεςθ )  από το πλαίςιο 

 Ζνα τριγωνικό κάλυμμα κα διακζτει μθχανιςμό κλειδϊματοσ με το πλαίςιο με μεταλλικά 

εξαρτιματα από ανοξείδωτο χάλυβα και ειδικό κλειδί ϊςτε να αποκλείεται το ξεκλείδωμα με 

ςυνικθ κλειδιά ι εργαλεία .Επίςθσ κα πρζπει να είναι αδφνατθ θ παραβίαςθ ι αφαίρεςθ 

οιουδιποτε επιμζρουσ τριγωνικοφ καλφμματοσ του φρεατίου με τον μθχανιςμό κλειδϊματοσ 

ενεργοποιθμζνο  

 Κάκε φρεάτιο κα ςυνοδεφεται και από το αντίςτοιχο κλειδί κλειδϊματοσ του καλφμματοσ με το 

πλαίςιο  
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 Να ζχουν αντιολιςκθτικι εξωτερικι επιφάνεια  

 Να ζχουν το ελάχιςτο δυνατό βάροσ ϊςτε να ανοίγουν εφκολα με τθν λιγότερθ δυνατι 

απαιτοφμενθ δφναμθ ανοίγματοσ θ οποία δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 30 κιλά  

 Κα φζρουν ανάγλυφα επί τθσ επιφανείασ τουσ με τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ :  

1  - τθν Ευρωπαϊκι Ρροδιαγραφι << ΕΝ 124 >> . 

2  - τθν κλάςθ  φόρτιςθσ << D400>> . 

3  - τθν ςιμανςθ του Ανεξάρτθτου Φορζα Ριςτοποίθςθσ  

4  - Τισ εξωτερικζσ διαςτάςεισ του πλαιςίου . 

5  - Το όνομα και/ ι το ςιμα ταυτότθτασ του καταςκευαςτι . 

 

Για όλα τα φρεάτια κα υποβλθκοφν από τον προμθκευτι τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ (certificates of 

conformity) . 

 

Τα πλαίςια και τα καλφμματα κα πρζπει να είναι βαμμζνα εξωτερικά με μθ τοξικι μαφρθ βαφι . 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο  των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

3.2.7. Διάφορα μικροφλικα   

i. Σφαιρικοί κρουνοί   

Γενικά χαρακτθριςτικά 

 Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι ολικισ ροισ με αποτζλεςμα να  διατθροφν τθν  πτϊςθ πίεςθσ  που 

δθμιουργεί θ τοποκζτθςθ του ςφαιρικοφ κρουνοφ ςτθν γραμμι τροφοδοςίασ του υδρομετρθτι ςε 
χαμθλά επίπεδα. 

 Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ, χωρίσ πόρουσ, υπολείμματα άνκρακα ι 
οποιαδιποτε χυτευτικι – καταςκευαςτικι ατζλεια. 

 Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα ζχουν ςτακερι ποιότθτα υλικϊν καταςκευισ και κατεργαςίασ διότι ο 
παραγωγόσ πρζπει να ζχει πιςτοποιθκεί ςφμφωνα με το πρότυπο ποιότθτασ ISO 9001:2015. 

 Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι καταςκευαςμζνοι και δοκιμαςμζνοι ςφμφωνα με το διεκνζσ 

Ρρότυπο EN 13828 (ςτεγανότθτα – ηεφγθ δυνάμεων (εκκίνθςθσ, λειτουργίασ, μζγιςτθ)). 

 

Ρροοριςμόσ  

Οι Σφαιρικοί κρουνοί κα χρθςιμοποιθκοφν ςαν κρουνοί διακοπισ ( ½’’  ) πριν από τον μετρθτι πίεςθσ 
και αποτελοφνται από:  
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 Σϊμα κρουνοφ   

 Σφαίρα  

 Στυπιοκλίπτθσ  

 οδζλεσ ςυγκράτθςθσ –ςτεγανοποίθςθσ άξονα και ςφαίρασ  

 Άξονασ χειριςμοφ ςφαίρασ 

 Καπάκι του άξονα χειριςμοφ 

 Βίδα ςυγκράτθςθσ καπακιοφ 

 

Ράνω ςτο ςϊμα των ςφαιρικϊν κρουνϊν κα αναγράφονται (ανάγλυφθ ςιμανςθ) τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά: 

 Ραραγωγόσ (ι αναγνωριςμζνο ςιμα παραγωγοφ). 

 Διάμετροσ ςφαιρικοφ κρουνοφ. 

 

Ειδικά Χαρακτθριςτικά 

Ρίεςθ λειτουργίασ για  όλεσ τισ διαςτάςεισ των ςφαιρικϊν κρουνϊν, θ οποία κα επιβεβαιϊνεται από 
το  διάγραμμα πίεςθσ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με τθν κερμοκραςία του παραγωγοφ, κα είναι οι 
παρακάτω ανά διάςταςθ:      

α. ½’’ (DN15),   – 40 bar)   

Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι ολικισ ροισ και θ διάμετροσ τθσ ςφαίρασ κα κακορίηεται από το 
πρότυπο ΕΝ 13828. 

Το άνοιγμα και το κλείςιμο του κρουνοφ κα επιτυγχάνεται  με ςτροφι 90 μοιρϊν. 

Το μζταλλο καταςκευισ κα είναι ανκεκτικό, χωρίσ προςμίξεισ άλλων υλικϊν εκτόσ αυτϊν των 
προδιαγραφϊν. 

Υλικά Καταςκευισ : 

 Σϊμα και υπόλοιπα μζρθ: Ορείχαλκοσ CW 614N  ι   CW 617N  ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

12164/5 ι από άλλο υλικό υψθλισ ποιότθτασ τφπου που προβλζπεται από το πρότυπο ΕΝ 13828 

(Σελ 7 άρκρο 51.1.1. Copper alloys). 

 Σφαίρα: Ορείχαλκοσ CW 614N  ι   CW 617N ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5 ι από άλλο  

υλικό υψθλισ ποιότθτασ τφπου που προβλζπεται από το πρότυπο ΕΝ 13828 (Σελ 7 άρκρο 51.1.1.  

Copper alloys), διαμανταριςμζνθ, γυαλιςμζνθ και χρωμιωμζνθ με τραχφτθτα Rz= 0,5 m κατά DIN 

4766. 

 Άξονασ – Στυπιοκλίπτθσ   : Ορείχαλκοσ CW 614N  ι   CW 617N    ςφμφωνα με το πρότυπο \ ΕΝ 

12164/5 ι από άλλο υλικό υψθλισ ποιότθτασ τφπου που προβλζπεται από το πρότυπο ΕΝ 13828 

(Σελ 7 άρκρο 51.1.1. Copper alloys). 
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 οδζλεσ ςυγκράτθςθσ – ςτεγανοποίθςθσ ςφαίρασ: κακαρό τεφλόν (PTFE) πάχουσ 4,0 χιλ  

τουλάχιςτον με πάτθμα ςφαίρασ ςτο τεφλόν 2,5 χιλ .   

 Ο μοχλόσ χειριςμοφ των ςφαιρικϊν κρουνϊν κα είναι ορειχάλκινθ πεταλοφδα.  

Μθχανιςμόσ  Κλειδϊματοσ Σφιαρικοφ  Κρουνοφ  (1/2’’). 

 

Οι ςφαιρικοί κρουνοί για τισ διατομζσ ½’’   (οι οποίοι και χρθςιμοποιοφνται ςε υδρομετρθτζσ) κα 

μποροφν να  δεχτοφν εκ των υςτζρων - χωρίσ να αφαιρεκοφν από το δίκτυο φδρευςθσ - κατάλλθλο 

μθχανιςμό κλειδϊματοσ. Επάνω ςτον μθχανιςμό κλειδϊματοσ κα μπορεί να προςαρμόηεται 

αποςπϊμενο καπάκι αςφάλιςθσ με ειδικό κλειδί αςφαλείασ που κα κλειδϊνει και κα ξεκλειδϊνει 

τον διακόπτθ με απλι περιςτροφι 90 μοιρϊν.  

Επίςθσ κα μποροφν μζςω πλαςτικισ αςφάλειασ να κλειδωκοφν και δεφτερθ φορά, εφόςον αυτι 

περαςτεί μζςα από τισ οπζσ που υπάρχουν ςτο ορειχάλκινο καπάκι κακϊσ και ςτο πλαςτικό 

καπάκι. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίςει τεχνικά φυλλάδια τθσ ειδικισ αυτισ διάταξθσ-

καταςκευισ, τα οποία κα αιτιολογοφν τθν ςωςτι λειτουργία του κρουνοφ ςε ςυνκικεσ 

κλειδϊματοσ. 

Δεν γίνονται αποδεκτζσ λφςεισ με διατάξεισ κλειδϊματοσ που απαρτίηονται από ςφρμα με 

μολυβδοςφραγίδα ι λουκζτα με αλυςίδα, κλπ. 

 

 Ελάχιςτο βάροσ ςφαιρικϊν κρουνϊν:  

α. ½’’ (DN15) – 280 gr   

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικά φυλλάδια όπου κα αναφζρονται τα υλικά καταςκευισ των μερϊν των ςφαιρικϊν 

κρουνϊν, διαςτάςεισ, βάρθ, κλπ. 

Επίςθσ ςτα τεχνικά φυλλάδια κα αναφζρονται εξάπαντοσ : 
- Θ πτϊςθ πίεςθσ ςε ςχζςθ με τθν παροχι (Kv) – Διεκνζσ ςφςτθμα. Για κάκε περίπτωςθ οι 
τιμζσ του Kv δεν πρζπει να είναι μικρότερεσ από τισ παρακάτω ανά διατομι  (οι οποίεσ κα 
επιβεβαιϊνονται από το διάγραμμα πτϊςθσ πίεςθσ ςε ςχζςθ με τθν παροχι  του παραγωγοφ):   
α. ½’’ (DN15)– Kv 30 
Σθμείωςθ 
(Kv) = Χωρθτικότθτα (κυβ. μζτρα / ϊρα) που προκαλεί πτϊςθ πίεςθσ 1 bar ςε κερμοκραςία  
15,5 β/ Κελςίου (Διεκνζσ ςφςτθμα) 
 
- Θ πίεςθ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με τθν κερμοκραςία. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ των προςφερομζνων ςφαιρικϊν κρουνϊν για χριςθ ςε πόςιμο 

νερό. 
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 Ριςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ του παραγωγοφ των ςφαιρικϊν κρουνϊν (ι τθσ αντίςτοιχθσ 

οικογζνειασ πάνω ςτθν οποία βαςίηονται οι προςφερόμενοι ςφαιρικοί   κρουνοί) όπου κα 

πιςτοποιείται ότι οι προςφερόμενοι ςφαιρικοί κρουνοί είναι καταςκευαςμζνοι – δοκιμαςμζνοι 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13828. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

ii. Σζλλα Ραροχισ για ςωλινα PE& PVC ,PN16  

Γενικά χαρακτθριςτικά 

 Οι ηωςτιρεσ (ςζλλεσ) κα είναι κατάλλθλοι για τθν καταςκευι νζων ςυνδζςεων παροχισ και 

κατάλλθλοι για εφαρμογι ςε αγωγοφσ PE/PVC του Δικτφου Φδρευςθσ  αντίςτοιχθσ ονομαςτικισ 

διαμζτρου  . 

 

 Οι ηωςτιρεσ (ςζλλεσ) κα αποτελοφνται από τα εξισ εξαρτιματα: 

 Άνω Τμιμα 

 Κάτω Τμιμα 

 Ελαςτικόσ Δακτφλιοσ 

 Κοχλίεσ 

 Το άνω τμιμα των ηωςτιρων κα φζρει οπι πλιρουσ διατομισ κακ’ όλο το πάχοσ του, με κθλυκό 

ςπείρωμα BSP, διαμζτρου   ¾’’ & 1’’ . 

 

 Στθν περιοχι τθσ οπισ, εςωτερικά, κα φζρει ελαςτικό δακτφλιο κατάλλθλθσ διατομισ, ο οποίοσ 

και εξαςφαλίηει τθ ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ. Το ελαςτικό κα είναι καταςκευαςμζνο βάςθ του 

πρότυπου ΕΝ 681 -1 και κα φζρει τθν παρακάτω ςιμανςθ ςφμφωνα με το άρκρο 10 - ΕΝ 681-1 :  

1  - Ονομαςτικό Μζγεκοσ  

2  - Ταυτότθτα παραγωγοφ  

3  - Τον αρικμό αυτοφ του προτφπου ΕΝ 681-1 με τον τφπο εφαρμογισ και τθν κατθγορία 

ςκλθρότθτασ ωσ κατάλθξθ , ιτοι ΕΝ 681-1/WA /70 . 

4  - Το τρίμθνο και το ζτοσ παραγωγισ . 

5  - Τθν αντοχι ςε χαμθλι κερμοκραςία (L) εάν χρειάηεται , ιτοι WAL . 

6  - Τθν αντοχι ςε ζλαιο (Ο) εάν χρειάηεται , ιτοι WCO . 

7  - Τθν ςυντομογραφία για το ελαςτικό , ιτοι EPDM. 

 

 Θ ςτεγάνωςθ κα επιτυγχάνεται με ςφςφιξθ του ηωςτιρα επί του αγωγοφ μζςω κοχλιϊν που 

ενϊνουν τα δφο τμιματά του. 

 

 Αρικμόσ ςθμείων ςφςφιξθσ ηωςτιρα  ςτον ςωλινα PE/PVC : τζςςερα (4)  . Για διατομζσ 

μεγαλφτερεσ ι ίςεσ του DN 200  o αρικμόσ ςθμείων ςφςφιξθσ ηωςτιρα  ςτον ςωλινα PE/PVC 

ορίηεται ζξι (6) . 
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 Θ όλθ καταςκευι κα είναι για κλάςθ πίεςθσ PN 16 atm. 

 

 Κατά τθν ςφςφιξθ του ηωςτιρα κα αποφεφγεται θ ςθμειακι καταπόνθςθ του αγωγοφ. Για αυτό κα 

πρζπει να ιςχφουν τα ακόλουκα : 

 Το πλάτοσ του ηωςτιρα κα είναι τθσ τάξθσ τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου του αγωγοφ ςτον 

οποίο κα τοποκετθκεί. 

 Κα υπάρχει ελαςτικι επίςτρωςθ κατάλλθλου πάχουσ ςε όλθ τθν εςωτερικι επιφάνεια του 

ηωςτιρα. 

 Κα υπάρχει διάταξθ τζρματοσ ςτα δφο άκρα του, για τθν αποφυγι υπζρμετρθσ ςφςφιξθσ. 

 Κα αποκλείεται θ ςτροφι του ηωςτιρα περί του αγωγοφ, μετά τθν ςφςφιξι του. 

 

 Το υλικό καταςκευισ του άνω και του κάτω τμιματοσ του ηωςτιρα κα είναι χυτοςίδθροσ τθσ 

κλάςθσ τουλάχιςτον GGG40  κατά ΕΝ 1563.   Τα δφο τμιματα κα είναι προςτατευμζνα από 

θλεκτροςτατικι βαφι χρϊματοσ μπλε κατάλλθλθσ για πόςιμο νερό και πάχουσ 250 mm. 

 

 Το υλικό καταςκευισ του ελαςτικοφ δακτυλίου κα είναι EPDM ι NBR και είναι κατάλλθλο για 

πόςιμο νερό . 

 

 Το υλικό καταςκευισ των κοχλιϊν και των περικοχλίων κα είναι ανοξείδωτοσ χάλυβασ. 

 Οι ηωςτιρεσ (ςζλλεσ) κα φζρουν ανάγλυφθ ςιμανςθ των παρακάτω ςτοιχείων : 

1  - Επωνυμία καταςκευαςτι  

2  - Ονομαςτικι διάμετρο  

3  - Ονομαςτικι πίεςθ  

4  - Υλικό καταςκευισ  

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγοφ των προςφερόμενων όπου κα αναφζρονται τα υλικά 

καταςκευισ, διαςτάςεισ, βάρθ, πίεςθ λειτουργίασ. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.  

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ (βαφισ & ελαςτικϊν ςτεγανοποίθςθσ) ανεξάρτθτου 

εργαςτθρίου/φορζα για χριςθ ςε πόςιμο νερό. 

 Ριςτοποιθτικό ανεξάρτθτου εργαςτθρίου/φορζα για τθ ςυμμόρφωςθ του ελαςτικοφ υλικοφ του 

ςφρτθ, με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 681-1. 
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Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ  ΔΛΔΓΥΟΤ  
ΠΟΙΟΣΗΣΑ  ( ΣΔΠ   ) 

1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΣΔΠ   ) 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ  

Οι  Τοπικοί  Στακμοί   Ελζγχου Ροιότθτασ –ΤΣΕΡ  , κα τοποκετθκοφν ςε κομβικά ςθμεία των αγωγϊν για  

τθν παρακολοφκθςθ των  ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν  του νεροφ και πιο ςυγκεκριμζνα του 

υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ . 

Κα αποτελοφνται από  τον παρακάτω εξοπλιςμό ανά ςτακμό  :  

 
ΤΟΡΙΚΟI  ΣΤΑΘΜΟI ΕΛΕΓΧΟΥ  ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ    

Α/Α Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ / εργαςιϊν Ρλικοσ 

1 
Μονάδα καταγραφισ & αποςτολισ δεδομζνων Data Logger IP68, 1 

αιςκθτιρασ καταγραφισ πίεςθσ / 1 αιςκθτιρασ καταγραφισ Υπολειματικοφ 
χλωρίου.   

1 

2 Yδραυλικόσ εξοπλιςμόσ , Διάφορα μικροχλικα (υδραυλικά, καλϊδια, ςωλινεσ 
κ.λ.π.) ΤΣΕΡ  

1 

3 
Εγκατάςταςθ, ρφκμιςθ  εξοπλιςμοφ(οργάνων μζτρθςθσ  ) ΤΣΕΡ  

1 

 

1.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ  ΣΔΠ 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ενδεικτικά θ περιγραφι των αυτοματοποιθμζνων εγκαταςτάςεων των ΤΣΕΡ  
με τθ μορφι πίνακα ςτον οποίο φαίνονται οι ςθμάνςεισ που πρζπει να εμφανίηονται ςτον Κεντρικό 
Στακμό Ελζγχου και τα αντίςτοιχα ψθφιακά και αναλογικά ςιματα που απαιτοφνται ςε κάκε  Τοπικό 
ςτακμό, ο αρικμόσ των οποίων κακορίηει τισ προδιαγραφζσ του απαιτοφμενου DATA LOGGER   

Στον πίνακα που ακολουκεί, ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν διλωςθ των ειςόδων και εξόδων ςτο DATA 
LOGGER  , θ εξισ ςθμειολογία:  

DI : Ψθφιακι είςοδοσ  

DO: Ψθφιακι ζξοδοσ  

AI: Αναλογικι είςοδοσ  

AO: Αναλογικι ζξοδοσ  

Απαιτείται από τον υποψιφιο να υποβάλλει αντίςτοιχο πίνακα για όλουσ τουσ  ΤΣΕ (LOGGER  ) του 
βαςικοφ δικτφου διανομισ .   
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ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ (ΤΣΕΡ) ΔΙΚΤΥΟΥ   

Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ Σθμάνςεισ DI DO AI AO Ροςό 

τθτα 

Σχόλια 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ DATA LOGGER 

 

Ι. ΥΔΑΥΛΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

1.  ΡΙΕΣΘ 1  

- Μζτρθςθ Ζνδειξθ   1   

- Άνω/ Κάτω όριο  Alarm       Μζςω Λογιςμικοφ 

2.  ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΙΟ  1  

- Μζτρθςθ Ζνδειξθ   1    

- Άνω/ Κάτω όριο  Alarm       Μζςω Λογιςμικοφ 

3.  ΡΑΟΧΘ ΑΓΩΓΩΝ    

-Μζτρθςθ -Άκροιςθ        

-Βλάβθ οργάνου  Alarm       Μζςω Λογιςμικοφ 

ΙΙ. ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ        

1. Μθχανικόσ μετρθτισ 
ςτάκμθσ 

Ζνδειξθ        

2. Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο Ζνδειξθ 1      

 

Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνεται ο ελάχιςτοσ απαιτθτόσ αρικμόσ ςθμάτων ειςόδου που κα πρζπει να 
ζχει το DATA LOGGER του αντίςτοιχου ςτακμοφ ελζγχου.  

ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΘΦΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 

Α/Α ΤΣΕΡ ΡΕΙΓΑΦΘ DI DO AI AO 

1    ΤΟΡΛΚΟΛ ΣΤΑΚΜΟΛ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ  (ΤΣΕΡ) 

4 0 2 0 

 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να προςφζρουν τουλάχιςτον : 
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Για τουσ ςτακμοφσ που ελζγχονται με Data Logger  DI 4, AI 2.  

1   ΤΟΡΛΚΟΛ ΣΤΑΚΜΟΛ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ  (ΤΣΕΡ) 

4 0 2 0 

 

2. ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΣΔΠ) ΓΙΚΣΤΟΤ –LOGGER      

 

2.1 Μονάδα καηαγπαθήρ & αποζηολήρ δεδομένων Data Logger IP68, 1 αιζθηηήπα 
καηαγπαθήρ πίεζηρ και 1 Γιαηάξη Inline μέηπηζηρ ποιοηικών σαπακηηπιζηικών( 
ςπολειμμαηικού σλωπίος). 

2.1.1 Μονάδα καηαγπαθήρ & αποζηολήρ δεδομένων Data Logger   IP68  

Το καταγραφικό τιμϊν κα είναι μικροφ μεγζκουσ, ςτιβαρισ καταςκευισ και μεγάλθσ αντοχισ. Κα διακζτει 
βακμό αδιάβροχθσ προςταςίασ IP68. Κα φζρει ειδικι κφρα επικοινωνίασ (ενςφρματθ ι Bluetooth) για τθ 
ςφνδεςθ του με θλεκτρονικό υπολογιςτι για το προγραμματιςμό του, κακϊσ και για τθν ανάγνωςθ των 
δεδομζνων επί τόπου, αν αυτό απαιτθκεί.  

Το καταγραφικό τιμϊν κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ψθφιακζσ ειςόδουσ για τθ ςφνδεςθ 
του με τισ παλμοδοτικζσ διατάξεισ των παροχομζτρων με τουσ οποίουσ κα ςυνδεκεί ι για τθν ςφνδεςι του 
με απλζσ επαφζσ ςυναγερμϊν. Κα πρζπει να μπορεί να καταγράφει τισ μετροφμενεσ τιμζσ τθσ παροχισ. Το 
καταγραφικό τιμϊν κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) αναλογικζσ ειςόδουσ για τθν μζτρθςθ 
αναλογικϊν οργάνων 4 – 20 mA.  

Οι τιμζσ που κα προκφπτουν από τισ ψθφιακζσ επαφζσ κακϊσ και τθν μζτρθςθ των αναλογικϊν τιμϊν κα 
καταγράφονται ςυνεχϊσ ςτο DATA LOGGER. Θ εμφάνιςθ των καταγεγραμμζνων τιμϊν ςε γράφθμα ι 
πίνακα κα είναι οριηόμενθ από τον χειριςτι. Θ χωρθτικότθτα (μνιμθ) κα είναι ικανι ϊςτε να 
καταγράφονται τιμζσ τουλάχιςτον για ζνα μινα.  

Κα αποτελείται από τα παρακάτω δομικά ςτοιχεία.  

 Τθ μονάδα ςυλλογισ και αποςτολισ δεδομζνων.  

 Το καλϊδιο ςφνδεςθσ των αναλογικϊν οργάνων – ψθφιακϊν επαφϊν με τθ μονάδα 
ςυλλογισ.  

 Τθν μπαταρία για τθν λειτουργία του. 
 

Ο προμθκευτισ κα διακζςει το αναγκαίο λογιςμικό για τθ επεξεργαςία των δεδομζνων 

 

Μετάδοςθ δεδομζνων  

Τα δεδομζνα κα τθλεμεταδίδονται ςτον κεντρικό υπολογιςτι τθσ Υπθρεςία και οι μετροφμενεσ τιμζσ 
πίεςθσ και παροχισ κα καταγράφονται μζςω τθσ τεχνολογίασ GSM/GPRS. Θ τθλεμετάδοςθ κα γίνεται 
ενεργειακά αυτόνομα με εςωτερικι μπαταρία που διακζτει θ διάταξθ.   
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Θ τθλεμετάδοςθ κα πρζπει να εξαςφαλίηεται για οποιαδιποτε από τισ εφαρμοηόμενεσ ςιμερα από τισ 
τεχνολογίεσ GSM ςτθν Ελλάδα. Το καταγραφικό κα ζχει δυνατότθτα να δεχκεί κάρτα SIM από 
οποιοδιποτε πάροχο υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν Ελλάδα.  

Το όλο λογιςμικό τθσ αποςτολισ δεδομζνων κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα αποςτολισ όλων 
των τιμϊν ενόσ 24ϊρου για χρονικι πυκνότθτα τιμϊν 4 ανά ϊρα. Θ ςυχνότθτα αποςτολισ των μθνυμάτων 
κα προκακορίηεται επιλεγόμενα π.χ. μία φορά τθν θμζρα ςτισ 6 π.μ., ι και περιςςότερεσ φορζσ 
τουλάχιςτον μζχρι 4 ανά θμζρα, από τον χειριςτι.  

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του ςυςτιματοσ GSM/GPRS για τθν αποςτολι των δεδομζνων κα γίνεται 
επαναποςτολι μετά από οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Σε κάκε περίπτωςθ (επιτυχοφσ ι μθ επιτυχοφσ 
αποςτολισ του SMS) τα δεδομζνα κα παραμζνουν διακζςιμα ςτον καταγραφζα τιμϊν. Το ςφςτθμα 
επικοινωνίασ μεταξφ διάταξθσ και επιχειρθςιακοφ κζντρου κα είναι αμφίδρομο. Κατά τθ μία φορά από τθ 
διάταξθ προσ το επιχειρθςιακό κζντρο κα αποςτζλλονται τα δεδομζνα με SMS. Κατά τθν αντίκετθ, κα 
γίνεται μεταβολι των παραμζτρων καταγραφισ και τθλεμετάδοςθσ, Programming (επιλογι χρόνου 
αποςτολισ δεδομζνων, αλλαγι κινθτϊν τθλεφϊνων αποςτολισ ςυναγερμϊν (alarm), αλλαγι ορίων 
ςυναγερμϊν (alarm, κ.λ.π.).  

Εντόσ του κελφφουσ τθσ διάταξθσ κα υπάρχει υψθλισ ευαιςκθςίασ κεραία για τθν επικοινωνία με το 
δίκτυο GSM. Θ όλθ τεχνολογία καταςκευισ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ δυνατότθτα 
επικοινωνίασ για τισ ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ τθσ διάταξθσ (υπόγεια εντόσ φρεατίου), ακόμθ και για 
αςκενζσ ςιμα τθσ εταιρείασ κινθτισ τθλεφωνίασ.  

Τζλοσ, θ διάταξθ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επικοινωνεί και με ςυςκευζσ κινθτϊν τθλεφϊνων (τουλάχιςτον 
με 1 αρικμοφσ κινθτισ τθλεφωνίασ) για αποςτολι δεδομζνων ςυναγερμϊν alarms.  

 

Ενεργειακι αυτονομία  

Θ διάταξθ καταγραφζασ τιμϊν και τθλεμετάδοςθ, κα πρζπει να είναι ενεργειακά αυτόνομθ με μπαταρία 
απαλλαγμζνθ ςυντιρθςθσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριάμιςι (3,5) ετϊν. Το διάςτθμα των 
τριάμιςι  (3,5) ετϊν κα αντιςτοιχεί ςτθ ςυνικθ χριςθ του ςυςτιματοσ που ορίηεται 1 τιμι τθν ϊρα για 
κάκε πεδίο και για τθν αποςτολι των μθνυμάτων θμεριςιασ αναφοράσ ςτον κεντρικό υπολογιςτι τθσ 
υπθρεςίασ ςασ.  

Θ μπαταρία τθσ διάταξθσ κα είναι ςυνθκιςμζνου τφπου και κα μπορεί να αντικακίςτανται από τθν 
υπθρεςία επί τόπου χωρίσ τθν ανάγκθ αποςτολισ του καταγραφικοφ, ςτο προμθκευτι ι ςτον 
καταςκευαςτι. Το ίδιο ιςχφει και για τθν τοποκζτθςθ τθσ κάρτασ SIM εντόσ του καταγραφικοφ.   

Ο προγραμματιςμόσ για τθν αποςτολι ι λιψθ των ςτοιχείων τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να γίνεται με απλό 

τρόπο χωρίσ τθν αναγκαιότθτα χριςθσ πολφπλοκου λογιςμικοφ. Ο χειριςτισ κα πρζπει κατ' ελάχιςτον να 

μπορεί να προγραμματίςει το βιμα καταγραφισ τθσ διάταξθσ, να ορίςει το κζντρο αποςτολισ των 

καταγεγραμμζνων δεδομζνων και τθν ςυχνότθτα αποςτολισ των αναφορϊν. 

Ο προμθκευτισ κα εξαςφαλίςει τθ ςυμβατότθτα τθσ τθλεμετάδοςθσ για οποιαδιποτε από τισ 

εφαρμοηόμενεσ ςιμερα από τισ τεχνολογίεσ GSM/ GPRS ςτθν Ελλάδα. Είναι υποχρεωμζνοσ να 

πραγματοποιιςει αναλυτικό ζλεγχο ςιματοσ GSM/GPRS για κάκε πάροχο κινθτισ τθλεφωνίασ 

προκειμζνου ζπειτα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία να επιλεχκεί θ βζλτιςτθ λφςθ για κάκε κζςθ 
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εγκατάςταςθσ. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΕΤΙΑΣ DATA LOGGER  

Ο προμθκευτισ κα διακζςει ςτθν υπθρεςία το απαιτοφμενο λογιςμικό για τθ λειτουργία τθσ διάταξθσ, 
όπωσ αυτι προαναφζρκθκε.  

Το λογιςμικό κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να εξαςφαλίηει :  

ςτον καταγραφζα:  

 Τον/τουσ αρικμοφσ των κζντρων που κα αποςτζλλονται τα μθνφματα  

 Τουσ αρικμοφσ των κινθτϊν που κα αποςτζλλονται τα μθνφματα ςυναγερμϊν (κατ’ ελάχιςτον 1 
αρικμόσ κινθτοφ)  

 Τθν παραμετροποίθςθ καταγραφισ κάκε καναλιοφ 

 Τον τόπο εγκατάςταςθσ του καταγραφικοφ 

 Διαγνωςτικά τα οποία κα επιτρζπουν ςτον χειριςτι να επιλζξει  

 Τον πάροχο κινθτισ τθλεφωνίασ με το δυνατότερο ςιμα 

 Τθν ςωςτι κζςθ τοποκζτθςθσ μζςα ςτο φρεάτιο 

 Τθν ζνταςθ του ςιματοσ του παρόχου 

 Τθν ςτάκμθ ζνταςθσ τθσ μπαταρίασ 
ςτο server λιψθσ των SMS:  

 Αποςτολι νζων ςτοιχείων προσ το καταγραφικό  

 Επεξεργαςία ςε «ανοικτι» βάςθ δεδομζνων  

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ γραφθμάτων, ιςτογραμμάτων κλπ.  

 Δυνατότθτα εμφάνιςθσ γραφθμάτων από διαφορετικζσ περιοχζσ ι από άλλεσ χρονικζσ περιόδουσ  

 Δυνατότθτα ςυγχϊνευςθσ πολλϊν βάςεων δεδομζνων από διαφορετικοφσ υπολογιςτζσ ςε μία 
βάςθ  

 Εξαγωγι δεδομζνων ςε κλαςικζσ ςυνικεισ μορφζσ (π.χ. EXCEL)  

 Επεξεργαςία ιςτορικϊν τιμϊν, μζγιςτο, ελάχιςτο, μζςθ τιμι  

 Επιλογι χρονικοφ διαςτιματοσ ιςτορικϊν τιμϊν κ.λ.π.  
Λογιςμικό διαςφνδεςθσ για τθν ςυλλογι, αποκικευςθ και τθν απεικόνιςθ των μετριςεων. Το λογιςμικό 
πρζπει να επικοινωνεί με τον καταγραφζα αςφρματα και να εκτελεί κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ 
λειτουργίεσ:  

 Απομακρυςμζνοσ προγραμματιςμόσ καταγραφζα  

 Απομακρυςμζνθ ςυλλογι μετριςεων καταγραφζα  

 Απεικόνιςθ μετριςεων ςε μορφι γραφιματοσ με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ  απεικόνιςθσ 
πολλαπλϊν μετριςεων  

 Αποκικευςθ μετριςεων ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων  

 Εξαγωγι μετριςεων ςε αρχεία τφπου spreadsheets  

 Ανάλυςθ μετριςεων και δθμιουργία αναφορϊν (μζγιςτεσ, ελάχιςτεσ και μζςεσ τιμζσ, ςφνολα)  
Θ εφαρμογι πρζπει να είναι παρακυρικι, εφκολθ ςτθ χριςθ και να μθν απαιτεί για τθν χριςθ τθσ 
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε βάςεισ δεδομζνων. Ρρζπει ο χειριςτισ να ζχει τθν δυνατότθτα με ελάχιςτουσ 
χειριςμοφσ να επιτελεί τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ ςυλλογισ και απεικόνιςθσ μετριςεων. Λδανικό είναι οι 
μετριςεισ των Data Logger να μποροφν να ενςωματϊνονται αυτόματα ςτθν βάςθ δεδομζνων του scada 
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ϊςτε να υπάρχει ευκολότερθ και παράλλθλθ επεξεργαςία των μετροφμενων μεγεκϊν των ςτακμϊν 
ελζγχου 

 
Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά:  

 Τεχνικά  φυλλάδια / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν  

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Βακμό αδιάβροχθσ προςταςίασ τουλάχιςτον IP 68 θ οποία κα αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικό 

ανεξάρτθτου εργαςτθρίου. 

 Ρλιρεσ εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ και χριςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ.  

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.  

 

2.1.2. ΓΙΑΣΑΞΗ INLINE ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ (ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΙΚΟ 
ΥΛΩΡΙΟ )   

Θ διάταξθ χρθςιμοποιείται για τθν μζτρθςθ και καταγραφι των τιμϊν που αφοροφν ςτα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά του νεροφ  και πιο ςυγκεκριμζνα του υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ .  
 
Οι διατάξεισ κα πρζπει να είναι βυκιηόμενου ςτελζχουσ και όχι διατάξεισ που περιλαμβάνουν αναλυτζσ οι 
οποίοι λειτουργοφν με δειγματολθψία νεροφ. Θ εγκατάςταςι τουσ κα πρζπει να επιτυγχάνεται με 
ςφςφιξθ επί ςφαιρικοφ κρουνοφ κα πρζπει να είναι ςυμβατι ςε διαφόρων ειδϊν τφπουσ αγωγϊν όπωσ 
ςωλινεσ από ςίδερο, PE, PVC κλπ. 

Θ διάταξθ κα πρζπει να είναι φορθτι, ενεργειακά διαςυνδεμζνθ με το DATA LOGGER και θ επικοινωνία 
για τθν μετάδοςθ των δεδομζνων δεν κα πρζπει να απαιτεί καλωδιακζσ υποδομζσ.  
 
Ρρζπει να παρζχεται δυνατότθτα μζςω ειδικϊν εργαλείων παρεχόμενων από τον 
προμθκευτι/καταςκευαςτι τοποκζτθςθσ του βυκιηόμενου ςτελζχουσ τθσ διάταξθσ υπό πίεςθ, κατά τθ 
διάρκεια χριςθσ δθλαδι του αγωγοφ, χωρίσ να απαιτείται διακοπι τθσ τροφοδοςίασ. 

Θ διάταξθ κα πρζπει να πραγματοποιεί τισ μετριςεισ υπολειμματικοφ χλωρίου του νεροφ, μζςω 
αιςκθτθρίου  το  οποίο κα πρζπει να βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ τθσ διάταξθσ ζτςι ϊςτε να ζρχονται ςε 
επαφι με το νερό. Πλθ θ απαιτοφμενθ ενζργεια για τθν λειτουργία των αιςκθτθρίων, κα πρζπει να 
εξαςφαλίηεται  από το DATA LOGGER και θ  διάταξθ διαςφνδεςθσ κα  διακζτει βακμό προςταςίασ Ι68  
. 

Το κυρίωσ ςτζλεχοσ τθσ διάταξθσ είναι καταςκευαςμζνο από μθ οξειδοφμενο υλικό κατάλλθλο για πόςιμο 
νερό.   
Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ το απαιτοφν θ διαδικαςία απεγκατάςταςθσ τθσ διάταξθσ και εγκατάςταςθσ 
τθσ ςε κάποια άλλθ κζςθ κα πραγματοποιείται εφκολα χωρίσ πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ. Ο κάκε 
προμθκευτισ κα περιγράψει αναλυτικά ςτθν προςφορά του, τθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ και 
απεγκατάςταςθσ (εφόςον αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί), κακϊσ και τα αναλϊςιμα που μπορεί να 
απαιτθκοφν για τθν εργαςία αυτι. 

Ω Το εφροσ των μετριςεων των αιςκθτθρίων μζτρθςθσ υπολειμματικοφ χλωρίου κα πρζπει να είναι 
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τουλάχιςτον 0.03 μζχρι 5 ppm με ανάλυςθ κατ' ελάχιςτον 0.01 ppm. Το εφροσ τθσ κερμοκραςίασ κα 
πρζπει να είναι 0 - 50°C.   
 

 αν ςυντόρηςη λογύζεται ο καθαριςμόσ ό η αντικατϊςταςη των αιςθητηρύων μϋτρηςησ 
υπολειμματικού χλωρύου. 
Το όργανο κα πρζπει να είναι βακμονομθμζνο από τον καταςκευαςτι και δεν κα χρειάηεται επιτόπου 
βακμονόμθςθ κατά τθν εγκατάςταςθ ι ςφνδεςθ τουλάχιςτον για τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ του.   

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου αιςκθτθρίου μζτρθςθσ του 

υπολειμματικοφ χλωρίου. 

 

2.1.3 Αιζθηηήπερ καηαγπαθήρ πίεζηρ 

Ο αιςκθτιρασ καταγραφισ πίεςθσ  είναι , ενεργειακά διαςυνδεμζνοσ με το DATA LOGGER. Πλθ θ 
απαιτοφμενθ ενζργεια για τθν λειτουργία του αιςκθτιρα, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται  από το DATA 
LOGGER και θ  διάταξθ διαςφνδεςθσ κα   διακζτει βακμό προςταςίασ Ι68   

 

ευςτό: Νερό  

Ρεριοχι λειτουργίασ:  0-25 bar 

Ακρίβεια οργάνου:  0.35%  

Μζγιςτθ πίεςθ:  40 bars 

Τροφοδοςία:  10 – 30 VDC 

Υλικό καταςκευισ:  Ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

Ρροςταςία: Τουλάχιςτον IP67  

Κερμοκραςία λειτουργίασ:  -20 οC ζωσ 80 οC 

Σιματα εξόδου: Αναλογικά (4-20mA) 

Σφνδεςθ  Αρςενικό ςπείρωμα ¼ inch 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 
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2. ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΔΠ 

2.1.   Τδπαςλικόρ Δξοπλιζμόρ –Γιάθοπα μικοςλικά  

Θ τοποκζτθςθ διαςφνδεςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςτουσ υφιςτάμενουσ αγωγοφσ κα 

γίνεται με τθν χριςθ του κατάλλθλου υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ , τα οποία κα εξαςφαλίηουν τθν 

αδιάλειπτθ  λειτουργία τθσ καταςκευισ .Επίςθσ κα εξαςφαλίηουν τθν εφκολθ απομάκρυνςθ του 

προςφερόμενου υλικοφ από το ςθμείο τοποκζτθςθσ τουσ . 

Στουσ Στακμοφσ τφπου ΤΣΕΡ  (ζλεγχοσ πίεςθσ /Υπολειμματικοφ ) κα εγκαταςτακεί ο ακόλουκοσ 
εξοπλιςμόσ  

1. Σζλλα παροχισ (1 τεμ)  
2. Σφαιρικόσ κρουνόσ διακοπισ –βαρζωσ τφπου (1 τεμ) 
3. Ορειχάλκινα εξαρτιματα διακοπισ – ςφνδεςθσ (1 τεμ) 
4. Μανόμετρο οπτικισ ζνδειξθσ πίεςθσ (1 τεμ) 

 

2.2. Τδπαςλικόρ Δξοπλιζμόρ  (ΣΔΠ)  

2.2.1. Σζλλα Ραροχισ για ςωλινα PE& PVC ,PN16  

Γενικά χαρακτθριςτικά 

 Οι ηωςτιρεσ (ςζλλεσ) κα είναι κατάλλθλοι για τθν καταςκευι νζων ςυνδζςεων παροχισ και 

κατάλλθλοι για εφαρμογι ςε αγωγοφσ PE/PVC του Δικτφου Φδρευςθσ  αντίςτοιχθσ ονομαςτικισ 

διαμζτρου  . 

 

 Οι ηωςτιρεσ (ςζλλεσ) κα αποτελοφνται από τα εξισ εξαρτιματα: 

 Άνω Τμιμα 

 Κάτω Τμιμα 

 Ελαςτικόσ Δακτφλιοσ 

 Κοχλίεσ 

 Το άνω τμιμα των ηωςτιρων κα φζρει οπι πλιρουσ διατομισ κακ’ όλο το πάχοσ του, με κθλυκό 

ςπείρωμα BSP, διαμζτρου   ¾’’ & 1’’ . 

 

 Στθν περιοχι τθσ οπισ, εςωτερικά, κα φζρει ελαςτικό δακτφλιο κατάλλθλθσ διατομισ, ο οποίοσ 

και εξαςφαλίηει τθ ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ. Το ελαςτικό κα είναι καταςκευαςμζνο βάςθ του 

πρότυπου ΕΝ 681 -1 και κα φζρει τθν παρακάτω ςιμανςθ ςφμφωνα με το άρκρο 10 - ΕΝ 681-1 :  

8  - Ονομαςτικό Μζγεκοσ  

9  - Ταυτότθτα παραγωγοφ  

10  - Τον αρικμό αυτοφ του προτφπου ΕΝ 681-1 με τον τφπο εφαρμογισ και τθν κατθγορία 

ςκλθρότθτασ ωσ κατάλθξθ , ιτοι ΕΝ 681-1/WA /70 . 

11  - Το τρίμθνο και το ζτοσ παραγωγισ . 

12  - Τθν αντοχι ςε χαμθλι κερμοκραςία (L) εάν χρειάηεται , ιτοι WAL . 
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13  - Τθν αντοχι ςε ζλαιο (Ο) εάν χρειάηεται , ιτοι WCO . 

14  - Τθν ςυντομογραφία για το ελαςτικό , ιτοι EPDM. 

 

 Θ ςτεγάνωςθ κα επιτυγχάνεται με ςφςφιξθ του ηωςτιρα επί του αγωγοφ μζςω κοχλιϊν που 

ενϊνουν τα δφο τμιματά του. 

 

 Αρικμόσ ςθμείων ςφςφιξθσ ηωςτιρα  ςτον ςωλινα PE/PVC : τζςςερα (4)  . Για διατομζσ 

μεγαλφτερεσ ι ίςεσ του DN 200  o αρικμόσ ςθμείων ςφςφιξθσ ηωςτιρα  ςτον ςωλινα PE/PVC 

ορίηεται ζξι (6) . 

 

 Θ όλθ καταςκευι κα είναι για κλάςθ πίεςθσ PN 16 atm. 

 

 Κατά τθν ςφςφιξθ του ηωςτιρα κα αποφεφγεται θ ςθμειακι καταπόνθςθ του αγωγοφ. Για αυτό κα 

πρζπει να ιςχφουν τα ακόλουκα : 

 Το πλάτοσ του ηωςτιρα κα είναι τθσ τάξθσ τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου του αγωγοφ ςτον 

οποίο κα τοποκετθκεί. 

 Κα υπάρχει ελαςτικι επίςτρωςθ κατάλλθλου πάχουσ ςε όλθ τθν εςωτερικι επιφάνεια του 

ηωςτιρα. 

 Κα υπάρχει διάταξθ τζρματοσ ςτα δφο άκρα του, για τθν αποφυγι υπζρμετρθσ ςφςφιξθσ. 

 Κα αποκλείεται θ ςτροφι του ηωςτιρα περί του αγωγοφ, μετά τθν ςφςφιξι του. 

 

 Το υλικό καταςκευισ του άνω και του κάτω τμιματοσ του ηωςτιρα κα είναι χυτοςίδθροσ τθσ 

κλάςθσ τουλάχιςτον GGG40  κατά ΕΝ 1563.   Τα δφο τμιματα κα είναι προςτατευμζνα από 

θλεκτροςτατικι βαφι χρϊματοσ μπλε κατάλλθλθσ για πόςιμο νερό και πάχουσ 250 mm. 

 

 Το υλικό καταςκευισ του ελαςτικοφ δακτυλίου κα είναι EPDM ι NBR και είναι κατάλλθλο για 

πόςιμο νερό . 

 

 Το υλικό καταςκευισ των κοχλιϊν και των περικοχλίων κα είναι ανοξείδωτοσ χάλυβασ. 

 Οι ηωςτιρεσ (ςζλλεσ) κα φζρουν ανάγλυφθ ςιμανςθ των παρακάτω ςτοιχείων : 

5  - Επωνυμία καταςκευαςτι  

6  - Ονομαςτικι διάμετρο  

7  - Ονομαςτικι πίεςθ  

8  - Υλικό καταςκευισ  

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγοφ των προςφερόμενων όπου κα αναφζρονται τα υλικά 

καταςκευισ, διαςτάςεισ, βάρθ, πίεςθ λειτουργίασ. 
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 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.  

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ (βαφισ & ελαςτικϊν ςτεγανοποίθςθσ) ανεξάρτθτου 

εργαςτθρίου/φορζα για χριςθ ςε πόςιμο νερό. 

 Ριςτοποιθτικό ανεξάρτθτου εργαςτθρίου/φορζα για τθ ςυμμόρφωςθ του ελαςτικοφ υλικοφ του 

ςφρτθ, με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 681-1. 

2.2.2. Σφαιρικοί κρουνοί   

Γενικά χαρακτθριςτικά 

 Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι ολικισ ροισ με αποτζλεςμα να  διατθροφν τθν  πτϊςθ πίεςθσ  που 
δθμιουργεί θ τοποκζτθςθ του ςφαιρικοφ κρουνοφ ςτθν γραμμι τροφοδοςίασ του υδρομετρθτι ςε 

χαμθλά επίπεδα. 

 Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ, χωρίσ πόρουσ, υπολείμματα άνκρακα ι 
οποιαδιποτε χυτευτικι – καταςκευαςτικι ατζλεια. 

 Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα ζχουν ςτακερι ποιότθτα υλικϊν καταςκευισ και κατεργαςίασ διότι ο 

παραγωγόσ πρζπει να ζχει πιςτοποιθκεί ςφμφωνα με το πρότυπο ποιότθτασ ISO 9001:2015. 

 Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι καταςκευαςμζνοι και δοκιμαςμζνοι ςφμφωνα με το διεκνζσ 

Ρρότυπο EN 13828 (ςτεγανότθτα – ηεφγθ δυνάμεων (εκκίνθςθσ, λειτουργίασ, μζγιςτθ)). 
 

Ρροοριςμόσ  

Οι Σφαιρικοί κρουνοί κα χρθςιμοποιθκοφν ςαν κρουνοί διακοπισ ( ½’’  ) πριν από τον μετρθτι πίεςθσ 
και αποτελοφνται από:  

 Σϊμα κρουνοφ   

 Σφαίρα  

 Στυπιοκλίπτθσ  

 οδζλεσ ςυγκράτθςθσ –ςτεγανοποίθςθσ άξονα και ςφαίρασ  

 Άξονασ χειριςμοφ ςφαίρασ 

 Καπάκι του άξονα χειριςμοφ 

 Βίδα ςυγκράτθςθσ καπακιοφ 

 

Ράνω ςτο ςϊμα των ςφαιρικϊν κρουνϊν κα αναγράφονται (ανάγλυφθ ςιμανςθ) τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά: 

 Ραραγωγόσ (ι αναγνωριςμζνο ςιμα παραγωγοφ). 

 Διάμετροσ ςφαιρικοφ κρουνοφ. 

Ειδικά Χαρακτθριςτικά 
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Ρίεςθ λειτουργίασ για  όλεσ τισ διαςτάςεισ των ςφαιρικϊν κρουνϊν, θ οποία κα επιβεβαιϊνεται από 
το  διάγραμμα πίεςθσ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με τθν κερμοκραςία του παραγωγοφ, κα είναι οι 
παρακάτω ανά διάςταςθ:      

α. ½’’ (DN15),   – 40 bar)   

Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι ολικισ ροισ και θ διάμετροσ τθσ ςφαίρασ κα κακορίηεται από το 
πρότυπο ΕΝ 13828. 

Το άνοιγμα και το κλείςιμο του κρουνοφ κα επιτυγχάνεται  με ςτροφι 90 μοιρϊν. 

Το μζταλλο καταςκευισ κα είναι ανκεκτικό, χωρίσ προςμίξεισ άλλων υλικϊν εκτόσ αυτϊν των 
προδιαγραφϊν. 

Υλικά Καταςκευισ : 

 Σϊμα και υπόλοιπα μζρθ: Ορείχαλκοσ CW 614N  ι   CW 617N  ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

12164/5 ι από άλλο υλικό υψθλισ ποιότθτασ τφπου που προβλζπεται από το πρότυπο ΕΝ 13828 

(Σελ 7 άρκρο 51.1.1. Copper alloys). 

 Σφαίρα: Ορείχαλκοσ CW 614N  ι   CW 617N ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5 ι από άλλο  

υλικό υψθλισ ποιότθτασ τφπου που προβλζπεται από το πρότυπο ΕΝ 13828 (Σελ 7 άρκρο 51.1.1.  

Copper alloys), διαμανταριςμζνθ, γυαλιςμζνθ και χρωμιωμζνθ με τραχφτθτα Rz= 0,5 m κατά DIN 

4766. 

 Άξονασ – Στυπιοκλίπτθσ   : Ορείχαλκοσ CW 614N  ι   CW 617N    ςφμφωνα με το πρότυπο \ ΕΝ 

12164/5 ι από άλλο υλικό υψθλισ ποιότθτασ τφπου που προβλζπεται από το πρότυπο ΕΝ 13828 

(Σελ 7 άρκρο 51.1.1. Copper alloys). 

 οδζλεσ ςυγκράτθςθσ – ςτεγανοποίθςθσ ςφαίρασ: κακαρό τεφλόν (PTFE) πάχουσ 4,0 χιλ  

τουλάχιςτον με πάτθμα ςφαίρασ ςτο τεφλόν 2,5 χιλ .   

 Ο μοχλόσ χειριςμοφ των ςφαιρικϊν κρουνϊν κα είναι ορειχάλκινθ πεταλοφδα.  

Μθχανιςμόσ  Κλειδϊματοσ Σφιαρικοφ  Κρουνοφ  (1/2’’). 

 

Οι ςφαιρικοί κρουνοί για τισ διατομζσ ½’’   (οι οποίοι και χρθςιμοποιοφνται ςε υδρομετρθτζσ) κα 

μποροφν να  δεχτοφν εκ των υςτζρων - χωρίσ να αφαιρεκοφν από το δίκτυο φδρευςθσ - κατάλλθλο 

μθχανιςμό κλειδϊματοσ. Επάνω ςτον μθχανιςμό κλειδϊματοσ κα μπορεί να προςαρμόηεται 

αποςπϊμενο καπάκι αςφάλιςθσ με ειδικό κλειδί αςφαλείασ που κα κλειδϊνει και κα ξεκλειδϊνει 

τον διακόπτθ με απλι περιςτροφι 90 μοιρϊν.  

Επίςθσ κα μποροφν μζςω πλαςτικισ αςφάλειασ να κλειδωκοφν και δεφτερθ φορά, εφόςον αυτι 

περαςτεί μζςα από τισ οπζσ που υπάρχουν ςτο ορειχάλκινο καπάκι κακϊσ και ςτο πλαςτικό 

καπάκι. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίςει τεχνικά φυλλάδια τθσ ειδικισ αυτισ διάταξθσ-

καταςκευισ, τα οποία κα αιτιολογοφν τθν ςωςτι λειτουργία του κρουνοφ ςε ςυνκικεσ 

κλειδϊματοσ. 
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Δεν γίνονται αποδεκτζσ λφςεισ με διατάξεισ κλειδϊματοσ που απαρτίηονται από ςφρμα με 

μολυβδοςφραγίδα ι λουκζτα με αλυςίδα, κλπ. 

 

 Ελάχιςτο βάροσ ςφαιρικϊν κρουνϊν:  

α. ½’’ (DN15) – 280 gr   

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικά φυλλάδια όπου κα αναφζρονται τα υλικά καταςκευισ των μερϊν των ςφαιρικϊν 

κρουνϊν, διαςτάςεισ, βάρθ, κλπ. 

Επίςθσ ςτα τεχνικά φυλλάδια κα αναφζρονται εξάπαντοσ : 
- Θ πτϊςθ πίεςθσ ςε ςχζςθ με τθν παροχι (Kv) – Διεκνζσ ςφςτθμα. Για κάκε περίπτωςθ οι 
τιμζσ του Kv δεν πρζπει να είναι μικρότερεσ από τισ παρακάτω ανά διατομι  (οι οποίεσ κα 
επιβεβαιϊνονται από το διάγραμμα πτϊςθσ πίεςθσ ςε ςχζςθ με τθν παροχι  του παραγωγοφ):   
α. ½’’ (DN15)– Kv 30 
Σθμείωςθ 
(Kv) = Χωρθτικότθτα (κυβ. μζτρα / ϊρα) που προκαλεί πτϊςθ πίεςθσ 1 bar ςε κερμοκραςία  
15,5 β/ Κελςίου (Διεκνζσ ςφςτθμα) 
 
- Θ πίεςθ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με τθν κερμοκραςία. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ των προςφερομζνων ςφαιρικϊν κρουνϊν για χριςθ ςε πόςιμο 

νερό. 

 Ριςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ του παραγωγοφ των ςφαιρικϊν κρουνϊν (ι τθσ αντίςτοιχθσ 

οικογζνειασ πάνω ςτθν οποία βαςίηονται οι προςφερόμενοι ςφαιρικοί   κρουνοί) όπου κα 

πιςτοποιείται ότι οι προςφερόμενοι ςφαιρικοί κρουνοί είναι καταςκευαςμζνοι – δοκιμαςμζνοι 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13828. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

 

2.2.3. Ορειχάλκινα είδθ (Γωνίεσ Αρσ-κθλ., ςυςτολζσ Αμερικισ - Αγγλίασ, τάπεσ και μαςτοί)  

 

Γενικά   

Τα Ορειχάλκινα είδθ  κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ ,χωρίσ πόρουσ ,υπολείμματα άνκρακα ι οποιαδιποτε 
χυτευτικι – καταςκευαςτικι ατζλεια. 

Το μζταλλο καταςκευισ κα  είναι ανκεκτικό χωρίσ προςμίξεισ άλλων υλικϊν. Κα αναγράφονται πάνω ςτο 
ςϊμα των ορειχάλκινων εξαρτθμάτων , (ανάγλυφθ ςιμανςθ) τα παρακάτω χαρακτθριςτικά (εφόςον 
υπάρχει διακζςιμοσ χϊροσ ): 

 καταςκευαςτισ (ι αναγνωριςμζνο ςιμα καταςκευαςτι) 

 Διάμετρο ορειχάλκινου εξαρτιματοσ 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

Ειδικά Χαρακτθριςτικά  

α. Ορειχάλκινεσ γωνίεσ Αρσ-κθλ., Βαρζωσ Τφπου   

 Σϊμα - άκρα: Ορείχαλκοσ CW 614N ι CW 617N ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5  

 Θ διάμετροσ τθσ οπισ τθσ ορειχάλκινθσ γωνίασ  κα είναι ονομαςτικι (full bored)  

 Θ ορειχάλκινθ γωνία  κα φζρει εξάγωνο ςτο κθλυκό άκρο, κακϊσ και κορδόνι ςτο αρςενικό άκρο,  

για αςφαλι ςφςφιξθ κατά τθν τοποκζτθςθ κακϊσ και αντοχι ςτθν πάροδο του χρόνου 

 Ράχοσ κθλυκοφ ςπειρϊματοσ : τουλάχιςτον 4 mm 

 Σπείρωμα  άκρων : Σφμφωνα  με το πρότυπο  ISO 228 ι 7/1 

β. Ορειχάλκινεσ Συςτολζσ Αμερικισ Βαρζωσ τφπου   

 Σϊμα - άκρα: Ορείχαλκοσ CW 614N  ι  CW 617N ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5 

 Θ διάμετροσ τθσ οπισ τθσ ορειχάλκινθσ ςυςτολισ Αμερικισ   κα είναι ονομαςτικι (full bored) ςτθν 

εςωτερικι διατομι  

 Θ ορειχάλκινθ ςυςτολι  Αμερικισ  κα φζρει εξάγωνο ςτο άνω άκρο,   για αςφαλι ςφςφιξθ κατά 

τθν τοποκζτθςθ κακϊσ και αντοχι ςτθν πάροδο του χρόνου 

 Ράχοσ κθλυκοφ ςπειρϊματοσ ςτο άνω άκρο : τουλάχιςτον 4 mm  

 Σπείρωμα άκρων: Σφμφωνα  με το πρότυπο  ISO 228 ι 7/1  

γ. Ορειχάλκινεσ Συςτολζσ Αγγλίασ Βαρζωσ τφπου   

 Σϊμα - άκρα: Ορείχαλκοσ CW 614N ι CW 617N ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5 

 Θ διάμετροσ τθσ οπισ τθσ ορειχάλκινθσ ςυςτολισ Αμερικισ   κα είναι ονομαςτικι (full bored) και 

ςτισ δφο διατομζσ  

 Σπείρωμα άκρων: Σφμφωνα  με το πρότυπο ISO 228 ι 7/1 

δ. Ορειχάλκινοι μαςτοί Βαρζωσ τφπου   

 Σϊμα - άκρα: Ορείχαλκοσ CW 614N ι CW 617N ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5- Θ διάμετροσ 

τθσ οπισ  κα είναι ονομαςτικι (full bored)  

 Ο ορειχάλκινοσ μαςτόσ   κα φζρει εξάγωνο ςτο κζντρο του εξαρτιματοσ, για αςφαλι ςφςφιξθ 

κατά τθν τοποκζτθςθ κακϊσ και αντοχι ςτθν πάροδο του χρόνου 

 Σπείρωμα  άκρων : Σφμφωνα  με το πρότυπο  ISO 228 ι 7/1 

 Ελάχιςτο μικοσ ορειχάλκινων μαςτϊν ½’’: 35 mm 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

1. Εικονογραφθμζνοι κατάλογοι / τεχνικά φυλλάδια όπου κα αναφζρονται τα υλικά καταςκευισ των 

μερϊν των ορειχάλκινων ειδϊν, διαςτάςεισ, βάρθ, κλπ. 

2. Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ  για χριςθ ςε πόςιμο νερό. 

3. Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

4. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν των προςφερόμενων από τον παραγωγό. 
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Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ  ΔΛΔΓΥΟΤ  ΔΔΝ  

1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ   

1.1 ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΘΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΣΕ 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ενδεικτικά θ περιγραφι των αυτοματοποιθμζνων εγκαταςτάςεων των ΤΣE 
(Τοπικόσ Στακμόσ Ελζγχου ΕΕΝ ) με τθ μορφι πίνακα ςτον οποίο φαίνονται οι ςθμάνςεισ που πρζπει να 
εμφανίηονται ςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου και τα αντίςτοιχα ψθφιακά και αναλογικά ςιματα που 
απαιτοφνται ςε κάκε  Τοπικό ςτακμό, ο αρικμόσ των οποίων κακορίηει τισ προδιαγραφζσ του 
απαιτοφμενου PLC.  
 
Στον πίνακα που ακολουκεί, ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν διλωςθ των ειςόδων και εξόδων ςτο PLC, θ εξισ 
ςθμειολογία:  
 

DI : Ψθφιακι είςοδοσ  
DO: Ψθφιακι ζξοδοσ  
AI: Αναλογικι είςοδοσ  
AO: Αναλογικι ζξοδοσ  

 
Απαιτείται από τον υποψιφιο να υποβάλλει αντίςτοιχο πίνακα για όλουσ τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ 
Ελζγχου ΕΕΝ  .   
 

Τοπικόσ Στακμόσ Ελζγχου ΕΕΝ (Ενδεικτικόσ πίνακασ)  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ DI DO AI AO ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ             

ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΑΣΑ ΠΙΝΑΚΑ 1           

Έλεγχοσ Ειςόδου ςτο Φώρο 

  

1       Επαφό Οργϊνου 

Γενικόσ Διακόπτησ Θϋςη ON 1       Επαφό 

Γενικόσ Διακόπτησ Θϋςη Trip 1       Επαφό 

Επιτηρητόσ Σϊςησ Δικτύου 1       Επαφό 

Εντολό για Γενικό Reset   1     Επαφό 

Reset φαλμϊτων 1       Μπουτόν 

Emergency Μπουτόν Πύνακα 1       Επαφό 

Κρουςτικόσ Απαγωγόσ 1       Επαφό 

Απώλεια Επικοινωνύασ από PLC   1     Ενδεικτικό Λυχνια 

Reset Modem   1     Επαφό 

ΤΣΗΜΑ  UPS 1           

Σϊςη UPS OK 

  

1       Επαφό 

Υόρτιςη DC UPS 1       Επαφό 

τϊθμη Μπαταριών UPS >85% 1       Επαφό 

ΠΑΡΟΦΗ ΑΓΩΓΩΝ 3           
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Μϋτρηςη παροχόσ 

  

    3   4...20mA 

Άθροιςη όγκου 3       
Παλμόσ / Επαφό 
Οργανου 

Βλϊβη οργϊνου 3       Επαφό 

ΠΙΕΗ ΑΓΩΓΟΤ 1           

Μϋτρηςη πύεςησ       1    4...20mA 

ΑΝΣΛΙΑ 1           

Αυτοματιςμόσ Μϋςω PLC /Button 

  

1       Μπουτόν 
Αυτοματιςμόσ Μϋςω υμβατικού Αυτ/ςμου 
/Button 1       Μπουτόν 

Remote (επιλογικόσ διακόπτησ) 1       Διακοπτησ 

Ξηρϊ Λειτουργύα 1       Επαφό 

Γενικό Εντολό Λειτουργύασ 1       Επαφό 

Βλϊβη Εκκινητό 1       Επαφό 

Εκκύνηςη μϋςω υμβατικού Αυτ/ςμού 1       Επαφό 

Εκκύνηςη μϋςω PLC 1       Επαφό 

Λειτουργύα μϋςω υμβατικού Αυτ/ςμού 1       Επαφό 

Λειτουργύα μϋςω PLC 1       Επαφό 

Λειτουργύα Αντλύασ 1       Επαφό 

Λειτουργύα Remote   1     Επαφό 

Εντολό Λειτουργύασ   1     Επαφό 

Εντολό Reset Εκκινητό   1     Επαφό 

Ρύθμιςη ςτροφών αντλύασ       1  4...20mA 
ΣΑΘΜΗ 1           

Μϋτρηςη τϊθμησ 

  

    1   Επαφό 

Πολύ Φαμηλό τϊθμη 1       Επαφό 

Φαμηλό τϊθμη 1       Επαφό 

Τψηλό τϊθμη 1       Επαφό 

Πολύ Τψηλό τϊθμη 1       Επαφό 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΣΕ  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι τεχνικζσ περιγραφζσ (περιλαμβάνονται τα ελάχιςτα απαιτθτά 
χαρακτθριςτικά) των απαιτοφμενων οργάνων.   

 

2.1. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) –(ΤΣΕ ΕΕΝ ) 

 

Ο παραγωγόσ PLC κα διακζτει:  

• Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τφπου ISO9001:2015 πιςτοποιθμζνο από επίςθμο οργανιςμό και 
πλιρθ ςειρά ςυςκευϊν και υλικϊν / ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ.  
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• Ριςτοποίθςθ UL για τα προϊόντα του και approvals (πιςτοποιθτικά επάρκειασ) προζλευςθσ BV, ABS 
και RINA για τθν κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ (CPU). 

• Ριςτοποίθςθ από κατάλλθλα διαπιςτευμζνα εργαςτιρια ότι θ ανάπτυξθ, καταςκευι, παραγωγι, 
δοκιμζσ τφπου και ςειράσ τθσ κεντρικισ μονάδασ επεξεργαςίασ (cpu) γίνονται ςφμφωνα με τθν οδθγία IEC 
1131-2.  

 

Πλα τα PLC πρζπει να είναι όμοια και εναλλάξιμα ωσ προσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τθν 
επεκταςιμότθτα, και τον μζγιςτο αρικμό προςαρτϊμενων καρτϊν. Κα διαφζρουν μόνο ωσ προσ το 
πραγματικό πλικοσ των αναλογικϊν και ψθφιακϊν ειςόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ κάκε εγκατάςταςθσ. Ο ςθμερινόσ αρικμόσ των ειςόδων - εξόδων πρζπει να μπορεί να επαυξθκεί 
ϊςτε να καλφπτει τισ απαιτιςεισ των μελλοντικϊν φάςεων, με μόνθ τθν προςκικθ επιπλζον καρτϊν. Τα 
PLC κα ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ που παρατίκενται παρακάτω.  

Ο ελεγκτισ είναι ελεφκερα προγραμματιηόμενθ μονάδα αυτοματιςμοφ (Ρρογραμματιηόμενοσ Λογικόσ 
Ελεγκτισ, PLC). Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν επικοινωνία - διαςφνδεςθ με το περιβάλλον (ςυλλογι 
πλθροφοριϊν και αποςτολι εντολϊν), το PLC κα διακζτει :  

• Μονάδεσ Ψθφιακϊν ειςόδων (DI) για τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν τφπου ON – OFF από επαφζσ 
RELAY ελεφκερθσ τάςθσ.  
• Μονάδεσ ψθφιακϊν εξόδων (DO) για τθν αποςτολι εντολϊν.  
• Αναλογικϊν ειςόδων (AI) για τθν ςυλλογι μετριςεων από αιςκθτιρια όργανα που παρζχουν 
αναλογικό ςιμα.  
• Αναλογικϊν εξόδων (AO) για τθν ρφκμιςθ ειδικϊν μονάδων.  
 

Το PLC πρζπει να υποςτθρίηει τθν επικοινωνία μζςω ETHERNET (είτε με ενςωματωμζνθ κφρα είτε με 
ανεξάρτθτθ κάρτα επικοινωνίασ). 

 

Θ διάταξθ του PLC ςε κάκε ΤΣΕ πρζπει κατ’ ελάχιςτο να αποτελείται από :  

ςτακεροποιθμζνο τροφοδοτικό  

τροφοδοτικό αδιάλλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ 

τθν CPU (Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ)  

τισ κάρτεσ Ειςόδων και Εξόδων  

τισ απαραίτθτεσ για τθν επικοινωνία ςυςκευζσ - κάρτεσ 

Τα παραπάνω πρζπει να είναι τοποκετθμζνα ςε ράγα ςτιριξθσ μεγάλθσ μθχανικισ αντοχισ, πάνω ςτθν 
οποία κα τοποκετθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ κάρτεσ. Θ διαςφνδεςθ αυτϊν κα επιτυγχάνεται με τθν χριςθ 
(backplane). Οι ςυνδζςεισ των καλωδίων των Ειςόδων και Εξόδων γίνονται ςε κινοφμενεσ (αρκρωτζσ) 
φίςςεσ πάνω ςτθ ράγα του PLC, τοποκετθμζνεσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ των καρτϊν, για εφκολθ και γριγορθ 
ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ των I/O's από τθν κάρτα που τα εξυπθρετεί, για τισ περιπτϊςεισ αλλαγϊν ι 
επιδιορκϊςεων. Ρεριςςότερα τθσ μιασ ράγασ μποροφν να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ για τθν δθμιουργία 
ενόσ μεγαλφτερου ςυςτιματοσ με τθν χριςθ ενόσ απλοφ καλωδίου χωρίσ τθ χριςθ ειδικϊν interface . Ο 
ελεγκτισ κα είναι καταςκευαςμζνοσ με τρόπο ϊςτε να μπορεί να επεκτείνεται και με πρόςκεςθ 
ανεξάρτθτων μονάδων ειςόδου/ εξόδου ποφ κα επικοινωνοφν με τισ γειτονικζσ μονάδεσ με Bus . Θ 
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επζκταςθ του ελεγκτι κα πρζπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίσ να απαιτοφνται ειδικά εργαλεία ι 
μεταφορά τθσ ςυςκευισ ςε εργαςτιριο. Θ CPU κα εμπεριζχει Led κατάςταςθσ και Led ςφαλμάτων. Επίςθσ 
με το πακζτο προγραμματιςμοφ και με τθν δυνατότθτα password protection ο χριςτθσ κα προςτατεφεται 
αποτελεςματικά ζναντι μθ εξουςιοδοτθμζνων αλλαγϊν και αντιγραφι των προγραμμάτων του. Θ CPU κα 
περιλαμβάνει διαγνωςτικι μνιμθ που δεν κα ςβινεται οφτε με τθν πτϊςθ τάςθσ οφτε με το Reset τθσ 
μνιμθσ και κα καταγράφονται με ϊρα και θμερομθνία γεγονότα που ςυνδζονται με :  

• Σφάλματα τθσ CPU  

• Σφάλματα ςυςτιματοσ τθσ CPU  

• Σφάλματα περιφερειακϊν modules.  

• Μεταγωγι από κατάςταςθ Stop-Εκτζλεςθ προγράμματοσ (RUN) - Stop. 

 

Ο τυπικόσ χρόνοσ ςάρωςθσ κα πρζπει να είναι μικρότεροσ των 0,80μs/ εντολι.  

Θ μνιμθ RAM του ελεγκτι (μνιμθ αποκικευςθσ προγράμματοσ και δεδομζνων) πρζπει να ζχει μζγεκοσ 
100 Kbytes τουλάχιςτον.  

Κα υπάρχει ενςωματωμζνο ρολόι πραγματικοφ χρόνου  

Κα υποςτθρίηονται Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ όπωσ LAD (LADDER) είτε STL (λίςτα εντολϊν) ςφμφωνα με 
τα διεκνι Standards IEC 1131-2.  

Ο ελεγκτισ κα είναι 32 bit και κα πρζπει να υποςτθρίηει υποχρεωτικά τισ παρακάτω εντολζσ: 

• Λογικισ bit Boolean (AND, OR) 
• Λογικισ Word Boolean (AND, OR) με 16 bit-Στακερζσ.  
• Λογικισ Double Boοlean (AND, OR) με 32 bit- Στακερζσ  
• Εντολζσ παλμοφ.  
• Set / Reset bit (πχ. Inputs, Outputs, Flags)  
• Εντολζσ ολίςκθςθσ Δεξιά, αριςτερά και κυκλικισ ολίςκθςθσ.  
• Set /Reset bit (π.χ. Inputs, Outputs, Flags)  
• Εντολζσ ολίςκθςθσ δεξιά, αριςτερά και κυκλικισ ολίςκθςθσ  
• Εντολζσ χρονικϊν και απαρικμθτϊν  
• Αποκικευςθσ και μεταφοράσ τιμϊν από και προσ καταχωρθτζσ byte, Word, Double word.  
• Εντολζσ ςφγκριςθσ (16 bit, 32 bit ακζραιων αρικμϊν, 32 bit δεκαδικϊν αρικμϊν). 
• Αρικμθτικζσ πράξεισ όπωσ 

• α) Ρρόςκεςθ /πολλαπλαςιαςμό 16 bit ακζραια  
• β) Ρρόςκεςθ /πολλαπλαςιαςμό 32 bit ακζραια  
• γ) Ρρόςκεςθ /πολλαπλαςιαςμό 32 bit δεκαδικϊν  

• Εφρεςθ τετραγωνικισ ρίηασ, Λογαρικμικζσ πράξεισ, τριγωνομετρικζσ λειτουργίεσ. 
• Εντολζσ αλλαγισ ελζγχου του προγράμματοσ από μπλοκ ςε μπλοκ και από εντολι ςε εντολι μζςα 
ςτο ίδιο μπλοκ .  
• Εντολζσ μετατροπισ κϊδικα (πχ BCD ςε 16 bit Ακζραια)  
• Εντολζσ αλλαγισ τρόπου εκτζλεςθσ του προγράμματοσ όπωσ κυκλικόσ, ελεγχόμενοσ από γεγονόσ ι 
από χρόνο  
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• Υποςτιριξθ αναλογικοφ – ολοκλθρωτικοφ - διαφορικοφ ελεγκτι κλειςτοφ βρόχου (PID Controller) 
με τθν βοικεια ενςωματωμζνων ςτθν CPU λειτουργιϊν ι με τθν χριςθ επιπλζον πακζτου 
παραμετροποίθςθσ.  
 
Θ ςυςκευι κα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον 250 απαρικμθτζσ και χρονικά.  

 
Θ ςυςκευι, ςε πλιρθ επζκταςθ, πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον 250 ψθφιακζσ ειςόδουσ / εξόδουσ. Θ 
ςυςκευι ςε πλιρθ επζκταςθ, πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον 50 αναλογικζσ ειςόδουσ / εξόδουσ.    
 
Μονάδα τροφοδοςίασ ( Power Supply ) 
Το τροφοδοτικό κα πρζπει να ζχει τα εξισ γενικά χαρακτθριςτικά: 

• Ονομαςτικι τάςθ ειςόδου :  120/230 VAC 

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

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

αιςκθτθρίων και βοθκθτικϊν relays) 

• Επιτρεπόμενθ τάςθ εξόδου :  24VDC +-3% 

• εφμα εξόδου ςτα 24VDC:  5Α 

• εφμα ειςόδου ςτα 230V: 1,4A  

• Συχνότθτα γραμμισ :  50Θz 

• Επιτρεπτι περιοχι ςυχνότθτασ : 47..63Θz 

• θλεκτρονικι προςταςία από βραχυκφκλωμα και γαλβανικι απομόνωςθ, LED φπαρξθσ 24 VDC 

 

Τροφοδοτικό Αδιάλειπτθσ Ραροχισ Ιςχφοσ DC-UPS 

Κάκε πίνακασ αυτοματιςμοφ κα διακζτει μονάδα αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ, ϊςτε ο 
προγραμματιηόμενοσ λογικόσ ελεγκτισ να ςυνεχίηει να λειτουργεί ακόμθ και μετά από βίαιθ διακοπι τθσ 
τροφοδοςίασ λόγω χειριςμοφ ι βλάβθσ. Θ μονάδα αυτι κα είναι compact, κα τοποκετείται ςε ράγα 
πλθςίον του PLC και κα ςτθρίηει τθν ςυνεχι τάςθ τροφοδοςίασ του PLC ςτα 24V DC. Για το λόγο αυτό κα 
είναι ςυνδεμζνθ ςτθν ζξοδο του τροφοδοτικοφ του PLC. Ειδικότερα, όταν θ τάςθ ειςόδου τθσ μονάδασ του 
UPS πζςει κάτω από ζνα όριο αςφαλείασ, το οποίο κα ζχει προεπιλεγεί, τότε μζςω άμεςθσ θλεκτρονικισ 
ςφνδεςθσ με τουσ ςυςςωρευτζσ κα παρζχεται ςτιριξθ τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ. 

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

• Εφροσ τάςθσ ειςόδου: 22-29 V DC 

• Πριο τάςθσ ςφνδεςθσ μπαταρίασ: ρυκμιηόμενο με DIP διακόπτεσ ςτθν περιοχι 21-25 V DC με 

διακριτά βιματα των 0.5 ι 1 V 

• Τάςθ εξόδου: 24 V DC 

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

ςυνδεδεμζνου εξοπλιςμοφ 

• Βακμόσ απόδοςθσ ≥ 95% 
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• Ρροςταςία αναςτροφισ πολικότθτασ τθσ τάςθσ ειςόδου και των ςυςςωρευτϊν 

• Ρροςταςία υπερφόρτιςθσ 

• Ρροςταςία βραχυκυκλϊματοσ με ενςωματωμζνθ αςφάλεια > 16Α 

• Αυτόματθ αποςφνδεςθ αν θ τάςθ πζςει κάτω των 18.5V 

• Επιτιρθςθ τάςθσ ςυςςωρευτϊν και ζνδειξθ για αλλαγι αυτϊν 

• Κερμοκραςία λειτουργίασ 0-+60 0C με φυςικό αεριςμό 

• Βακμόσ προςταςίασ Λ20 

• Ριςτοποίθςθ EMC κατά ΕΝ55022, ΕΝ 61000-6-2 

• Ριςτοποίθςθ κατά CE και UL(CSA) 

Θ μονάδα του UPS κα διακζτει κφρα USB για τθν επικοινωνία με υπολογιςτι (Laptop) ςτον οποίο κα είναι 
εγκατεςτθμζνο κατάλλθλο λογιςμικό. Μζςω αυτοφ του λογιςμικοφ κα είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ τθσ 
κατάςταςθσ λειτουργίασ του UPS και των μθνυμάτων ι/και ςυναγερμϊν λειτουργίασ που ενδζχεται να 
προκφψουν. 

Οι ςυςςωρευτζσ τθσ μονάδασ UPS που κα προςφζρουν τθν ςτιριξθ τθσ τάςθσ κα μποροφν να 
τοποκετθκοφν και αυτοί ςε ράγα και κα ζχουν χαμθλό ρυκμό αυτοεκφόρτιςθσ τθσ τάξθσ του 3% περίπου 
μθνιαίωσ ςτουσ 200C. Κα είναι κλάςθσ προςταςίασ ΛΛΛ και κα αςφαλίηονται ζναντι βραχυκυκλϊματοσ με 
αςφάλεια 25A. 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά:  

 Τεχνικά  φυλλάδια / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν  

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Ριςτοποίθςθ UL για τα προϊόντα του και approvals (πιςτοποιθτικά επάρκειασ) προζλευςθσ BV, ABS 

και RINA για τθν κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ (CPU). 

 Ριςτοποίθςθ από κατάλλθλα διαπιςτευμζνα εργαςτιρια ότι θ ανάπτυξθ, καταςκευι, παραγωγι, 

δοκιμζσ τφπου και ςειράσ τθσ κεντρικισ μονάδασ επεξεργαςίασ (cpu) γίνονται ςφμφωνα με τθν 

οδθγία IEC 1131-2. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.  

2.2. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΣΕ) 

 

MODEM ΤΣΕ 
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Τα απαιτοφμενα GSM/GPRS modems πρζπει να είναι ειδικά καταςκευαςμζνα για χριςθ ςε δίκτυα 
αςφρματθσ μετάδοςθσ δεδομζνων (τθλεμετρίασ). Τα modem γενικά, πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον τα 
παρακάτω χαρακτθριςτικά:  

Ταχφτθτα Επικοινωνίασ ≥ 40Kbit/s 

GSM/GPRS επικοινωνία 2X SMA Βφςμα κεραίασ 

Εφροσ Συχνοτιτων 900, 1800, 2100 ΜΘz 

Τάςθ τροφοδοςίασ 12,8…28,8 V DC 

Κερμοκραςία Λειτουργίασ -20 OC …+60 OC 

Υγραςία Λειτουργίασ 90% 

Διαγνωςτικά λαμπάκια για τθν κατάςταςθ 
του modem, τθν ιςχφ του ςιματοσ και για 
τθν επιβεβαίωςθ τθσ ςφνδεςθσ. 

NAI 

Δυνατότθτα αποςτολισ SMS 
χρθςιμοποιϊντασ GSM λειτουργίεσ 

NAI 

 

Κα ςυνοδεφεται από Κεραία με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

Τφποσ Κεραίασ Ρανκατευκυντικι για χριςθ ςε GSM  δίκτυα 

Εφροσ Συχνοτιτων 900,1800, 2100 ΜΘz 

SWR  <2,0 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

• Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

• Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

• Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

2.3. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Α) Για τθν αντικεραυνικι προςταςία γραμμϊν τροφοδοςίασ 220V οι ςυςκευζσ πρζπει να ζχουν τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

 

1. Μζγιςτο ρεφμα εκφόρτιςθσ : 40 ΚΑ (ςε κυματομορφι 8/20 μsec)  

2. Ονομαςτικό ρεφμα εκφόρτιςθσ : 15 ΚΑ (ςε κυματομορφι 8/20 μsec) 

3. Χρόνοσ απόκριςθσ < 25 n sec 
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4. Κερμοκραςία περιβάλλοντοσ λειτουργίασ : - 40OC ζωσ + 80OC  

5. Ενδεικτικό ςιμα καλισ λειτουργίασ.  

6. Οι διατάξεισ προςταςίασ πρζπει να ςυνοδεφονται από αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ - εγκατάςταςθσ ςτα 

Ελλθνικά και να φζρουν τθ ςιμανςθ CE.  

Β) Για τθν αντικεραυνικι προςταςία των γραμμϊν δεδομζνων (αναλογικά όργανα 4-20mA) οι ςυςκευζσ 
πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

 

1. Να αντζχουν πλιγμα 10ΚΑ  
  
2. Να είναι κατάλλθλεσ και για γραμμζσ δεδομζνων RS 485, RS 422 κ.λ.π.  
 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

2.4. ΡΑΟΧΟΜΕΤΑ ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΙΚΑ ΕΥΜΑΤΟΣ  

 
Οι διατάξεισ μζτρθςθσ παροχισ κα είναι θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου, τφπου γραμμισ με φλάντηεσ ϊςτε να 
ταιριάηουν με το μζγεκοσ του ςωλινα και τθν κλίμακα τθσ παροχισ.  
 
Θ αρχι λειτουργίασ κα είναι ο Νόμοσ του Faraday για τθν θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι, βαςιηόμενθ ςτο 
παλμικό ςυνεχζσ μαγνθτικό πεδίο και ςε d.c. τεχνικζσ παλμϊν (d.c. pulse techniques).  
 
Ππου θ υπολογιςμζνθ διάμετροσ διαφορετικι από τθν ονομαςτικι διάμετρο των αγωγϊν, ϊςτε να 
καλφπτονται οι απαιτοφμενεσ ταχφτθτεσ ροισ που αναφζρονται παραπάνω, τότε κα χρθςιμοποιθκοφν 
ςυςτολζσ. Το κόςτοσ των ςυςτολϊν κα βαρφνει τον Ανάδοχο.  
 
Επίςθσ κα τοποκετθκεί ανάντι του θλεκτρομαγνθτικοφ παροχομζτρου φίλτρο ευκφγραμμου τφπου , 
χυτοςιδθρό με φλαντηωτά άκρα και ανοξείδωτθ ςίτα για τθν προςταςία του από φερτά υλικά ..κλπ 
εφόςον κρίνεται απαραίτθτο από τον ανάδοχο για τθν ςωςτι λειτουργία του μετρθτι  . Το κόςτοσ των 
φίλτρων  κα βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια διατάξεων μζτρθςθσ παροχισ κα πρζπει να πλθροφν επί 
ποινι αποκλειςμοφ τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και τα ιςχφοντα καταςκευαςτικά πρότυπα. Στο 
διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί μετρθτζσ, που ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 
2004/22/EC ι 2014/32/EU, το δε εργοςτάςιο καταςκευισ κα φζρει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με τθ 
ςυγκεκριμζνθ οδθγία.  
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Οι προςφερόμενεσ διατάξεισ μζτρθςθσ παροχισ κα ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

 Κλάςθ ακρίβειασ R ≥ 160 ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EC ι 2014/32/EU 

 Κλάςθ πίεςθσ λειτουργίασ ≥ MAP16   

 Κλάςθ κερμοκραςίασ ≥ Τ30  
 
Θ ακρίβεια ενδείξεων κακϊσ και τα μζγιςτα ανεκτά ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EC ι 
2014/32/EU ςφάλματα κα είναι:  

 Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Q2 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και τθσ Q4 δεν κα υπερβαίνει το ± 2% για κερμοκραςία νεροφ από 0,1°C 
ζωσ 30°C και το ± 3% για κερμοκραςία νεροφ > 30°C (περίπτωςθ μετρθτϊν με κλάςθ 
κερμοκραςίασ > Τ30).  

 Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Q1 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και Q2 (εξαιρουμζνθσ) δεν κα υπερβαίνει το ± 5%. 

 
Θ ςυνικθσ τοποκζτθςθ των διατάξεων μζτρθςθσ παροχισ κα είναι εντόσ του οικίςκου των ςτακμϊν πάνω 
από το δάπεδο. Εάν απαιτθκεί, το ςϊμα-αιςκθτιριο κα εγκαταςτακεί εντόσ φρεατίων κατάλλθλων 
διαςτάςεων ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι ςυνδεςμολογία και τα απαραίτθτα ευκφγραμμα τμιματα για 
τθν επίτευξθ ςτρωτισ ροισ και ακρίβειασ μετριςεων.  
 
Οι θλεκτρονικοί μετατροπείσ κα είναι δυνατόν να τοποκετθκοφν είτε πάνω ςτο ςϊμα του μετρθτι 
παροχισ (compact installation) εντόσ του φρεατίου είτε ςε απομακρυςμζνθ κζςθ εντόσ υφιςτάμενου 
οικιματοσ ι ερμαρίου τφπου πίλαρ μζγιςτθσ απόςταςθσ μζχρι και 30 μζτρων από το ςϊμα του μετρθτι 
παροχισ (remote installation). Σε οποιαδιποτε εκ των δφο προαναφερκζντων τφπων εγκατάςταςθσ κα 
διαςφαλίηεται ςτεγανότθτα του εξοπλιςμοφ κατ’ ελάχιςτον IP67.  
 
Ο μετατροπζασ δεν κα εγκαταςτακεί μζςα ςε ςκάμμα ι φρεάτιο το οποίο μπορεί να πλθμμυριςει, ςτθν 
περίπτωςθ που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο τότε κα προτιμάται θ απομακρυςμζνθ εγκατάςταςθ του 
θλεκτρονικοφ μετατροπζα εντόσ οικίςκου ι πίλαρ ανάλογων προδιαγραφϊν αςφαλείασ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι το ςϊμα του μετρθτι παροχισ που κα παραμζνει εγκατεςτθμζνο μόνο του ςτο φρεάτιο κα πρζπει να 
διακζτει βακμό προςταςίασ IP68. 
 
Ο εξοπλιςμόσ κα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτθτα, δθλαδι κα μπορεί να τεκεί ςε λειτουργία επί τόπου 
χωρίσ να απαιτείται βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ δοκιμϊν ι λογιςμικό.  
 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Αιςκθτιρων (Σωμάτων) (Sensor) 
 
Τα ςϊματα των θλεκτρομαγνθτικϊν μετρθτι παροχισ κα ςυνδζονται ςτο δίκτυο μζςω φλαντηϊν 
κατάλλθλθσ διάτρθςθσ ανάλογα με τθν ονομαςτικι τουσ πίεςθ, που κα διακζτουν ςτα άκρα τουσ.  
 
Οι φλάντηεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-1.  
 
Θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ PN των αιςκθτιρων κα είναι 16 bar ενϊ θ πίεςθ δοκιμισ κα είναι 1,5 Χ 
PN. 
 
Τα πθνία διζγερςθσ κα είναι τοποκετθμζνα διαμετρικά εςωτερικά ςτο ςϊμα (αιςκθτιριο).  
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Θ εςωτερικι επζνδυςθ του αιςκθτιρα κα είναι Hard Rubber, EPDM, NBR, PTFE ι παρόμοιου τφπου, 
εγκεκριμζνου για εφαρμογι ςε πόςιμο νερό. Θ καταλλθλότθτα του υλικοφ επζνδυςθσ κα πιςτοποιείται με 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ανεξάρτθτου φορζα/εργαςτθρίου. 
  
To υλικό καταςκευισ του αιςκθτθρίου κα είναι χυτοςίδθροσ ι ςφαιροειδζσ γραφιτοφχοσ ςίδθροσ ι 
ανκρακοφχοσ χάλυβασ  με εποξεικι επικάλυψθ ανκεκτικι ςτθ διάβρωςθ (πάχουσ τουλάχιςτον 150 μm) ι 
ανοξείδωτοσ χάλυβασ.   
 
Το υλικό των θλεκτροδίων κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι Hastelloy 'C' ι τιτάνιο εγκεκριμζνο για 
πόςιμο νερό.  
 
Ο βακμόσ προςταςίασ του αιςκθτιρα κα είναι IP 67 με δυνατότθτα μετατροπισ του ςε IP 68 όταν 
προβλζπεται θ απομακρυςμζνθ εγκατάςταςθ του από τον μετατροπζα ςιματοσ (remote installation). 
Συγκεκριμζνα, o βακμόσ προςταςίασ των αιςκθτιρων, όταν προβλζπεται θ τοποκζτθςθ του μετατροπζα 
επί των αιςκθτθρίων (compact installation) κα είναι IP 67 κατά ΕΝ60529 ελεγμζνα κάτω από ςτιλθ φδατοσ 
1 μζτρου για 30 λεπτά τθσ ϊρασ. Σε περίπτωςθ απομακρυςμζνθσ τοποκζτθςθσ του αιςκθτιρα από τον 
μετατροπζα ςιματοσ κα υπάρχει δυνατότθτα μετατροπισ του βακμοφ προςταςίασ του αιςκθτιρα από IP 
67 ςε IP 68, ελεγμζνθ κάτω από ςτιλθ φδατοσ 1 μζτρων για απεριόριςτο χρόνο κατά ΕΝ60529.  
 
Θλεκτρονικόσ Μετατροπζασ (Converter)  
 
Κα χρθςιμοποιθκεί ζνασ μετατροπζασ παλμικοφ ςυνεχοφσ μαγνθτικοφ πεδίου ο οποίοσ κα πρζπει να 
εντάςςεται εφκολα ςε ςφςτθμα τθλεμετρίασ με τθν χριςθ κατάλλθλων ςυνδζςεων.  
 
Ο μετατροπζασ κα διακζτει ζνδειξθ για τθν ςιμανςθ τθσ κατάςταςθσ του αγωγοφ, όταν αυτόσ είναι άδειοσ 
(empty pipe detection) κακϊσ και επαφι μζςω τθσ οποίασ κα μπορεί δίνεται μινυμα προσ άλλα 
ςυςτιματα τθλεελζγχου.  
 
Επίςθσ κα διακζτει ξεχωριςτι ζνδειξθ ςτθν οκόνθ του για τθν αναγγελία ςφαλμάτων όταν αυτά 
ανιχνεφονται από τα αυτοδιαγνωςτικά του μετατροπζα. 
 
Σε περίπτωςθ όπου ο μετατροπζασ ςιματοσ τοποκετείται ςε απόςταςθ από τον αιςκθτιρα είναι 
επικυμθτό να είναι δυνατι θ ανίχνευςθ τθσ κατάςταςθσ “κενόσ αγωγόσ”.  
 
Οι μετατροπείσ κα ζχουν δυνατότθτα τθσ μζτρθςθσ τθσ παροχισ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ. Επίςθσ κα 
διακζτουν τουλάχιςτον 2 ψθφιακζσ επαφζσ και μία αναλογικι επαφι, οι οποίεσ κα μποροφν να 
προγραμματιςκοφν για τθν μετάδοςθ πλθροφοριϊν (ακροιςτικισ ροι, ςφάλματα κ.α.) προσ άλλα 
ςυςτιματα τθλεελζγχου. 
 
Κάκε μετατροπζασ κα φζρει ενςωματωμζνθ αλφαρικμθτικι οκόνθ με γραμμζσ και πλθκτρολόγιο. Κα 
απεικονίηονται πλθροφορίεσ και μθνφματα (π.χ. παροχι, ρυκμίςεισ οργάνου, ςφάλμα μετρθτι κ.α.). Σε 
περίπτωςθ ςφάλματοσ, ο μετατροπζασ κα απεικονίηει τουσ κωδικοφσ ςφαλμάτων με ςυνοπτικι 
περιγραφι και ευανάγνωςτεσ προτάςεισ για τθν διόρκωςι τουσ. 
 
Επίςθσ κα προβλζπεται διαδικαςία πρόςβαςθσ μζςω κωδικοφ αςφαλείασ για να αποτρζπεται θ μθ 
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εξουςιοδοτθμζνθ αλλαγι των προκακοριςμζνων παραμζτρων.  
 
Θ οκόνθ κα παρζχει ωσ ελάχιςτο τα ακόλουκα: 
- Εμφάνιςθ ακροιςτικισ ροισ 
- Εμφάνιςθ ςτιγμιαίασ ροισ  
- Ρλθροφορίεσ ςφαλμάτων  
- Συνκικεσ κενοφ αγωγοφ  
 
Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα χαρακτθριςτικά του μετατροπζα είναι: 

Ακρίβεια (μετατροπζα & αιςκθτθρίου):  Q2 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και τθσ Q4 δε κα 
υπερβαίνει το ± 2% για κερμοκραςία νεροφ από 0,1°C 
ζωσ 30°C και το ± 3% για κερμοκραςία νεροφ > 30°C 
(περίπτωςθ μετρθτϊν με κλάςθ κερμοκραςίασ > Τ30)  
Q1 – Q2 (μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ): δε κα υπερβαίνει 
το ± 5%. 

Ρροςαρμογι μετατροπζα:  Απομακρυςμζνθ ι επί του αιςκθτιρα  

Ρερίβλθμα:  IP67 (ελάχιςτθ προςταςία) με τοπικι οκόνθ και 
πλθκτρολόγιο 

Αρικμόσ αναλογικϊν εξόδων  Τουλάχιςτον 1 αναλογικι ζξοδοσ 4 / 20 mA 

Αρικμόσ ψθφιακϊν εξόδων  2 ψθφιακζσ, 1 ζξοδοσ ρελζ  

Ραραμετροποίθςθ ψθφιακϊν εξόδων  Συχνότθτα και χρονικι διάρκεια παλμοφ 

Γαλβανικι απομόνωςθ  Σε όλεσ τισ εξόδουσ 

Τροφοδοςία  230 V AC +/- 10%, 50-60 Hz ι 12-30 VDC 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ι για τα υλικά 

του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ που ζρχονται ςε επαφι με το πόςιμο νερό. 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

 Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ προτφπου ανεξάρτθτου φορζα ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι οδθγία MID 

των μετρθτϊν παροχισ (για μετρολογικι κλάςθ R ≥ 160). 

 Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ προτφπου ανεξάρτθτου φορζα ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι οδθγία MID 

του παραγωγοφ των μετρθτϊν παροχισ. 

 Ριςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO/IEC ΕΝ17025 του εργαςτθρίου 

δοκιμϊν του παραγωγοφ. 
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Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 

Ρεριγραφι  

 
Ο Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου (ΚΣΕ) αποτελεί το υψθλότερο ςθμείο ςτθν ιεραρχία του όλου ςυςτιματοσ 
Τθλεελζγχου - Τθλεμετρίασ και Αυτοματιςμϊν του ςυςτιματοσ.  
 
Ρροαπαιτοφμενο του ςυςτιματοσ ελζγχου είναι να ςτθρίηεται ςε διεκνι πρότυπα επικοινωνίασ και 
ελζγχου και να ςυνεργάηεται άμεςα με τουσ περιςςότερουσ ελεγκτζσ τθσ αγοράσ. Το ςφςτθμα κα πρζπει 
να παρζχει υψθλζσ επιδόςεισ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ελαχιςτοποίθςθ των χρόνων απόκριςθσ. Επιπλζον 
κα πρζπει να είναι ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ (High Availability Cluster) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
αξιοπιςτία και θ αδιάλειπτθ λειτουργία ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ.  
 

Ο Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου κα ζχει ςαν βαςικι λειτουργία τθ ςυλλογι των πλθροφοριϊν από 
τουσ τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου εςωτερικοφ και εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ ΕΕΝ , τθν 
προβολι τουσ για ενθμζρωςθ του χειριςτι, τθν αποκικευςθ τουσ για περαιτζρω επεξεργαςία και 
τθν μεταφορά των εντολϊν του χειριςτι ςτουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ. 

Οι λειτουργίεσ επικοινωνιϊν, αποκικευςθσ και διάκεςθσ δεδομζνων κα εκτελοφνται από τον 
server του ςυςτιματοσ, ενϊ ο client κα χρθςιμοποιείται από τουσ μθχανικοφσ βάρδιασ ωσ 
ςτακμοί παρακολοφκθςθσ και ελζγχου. Το ςυνολικό ςφςτθμα κα εγκαταςτακεί ςτο κτίριο τθσ 
ΕΕΝ . Ο Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου κα πρζπει να είναι ζτςι δομθμζνοσ ϊςτε θ παρακολοφκθςθ 
τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ και των εντολϊν του δικτφου να γίνεται εφκολα και χωρίσ να 
απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ υπολογιςτϊν. 

Το ςφςτθμα του ΚΣΕ κα ζχει τα παρακάτω δομικά ςτοιχεία . 
> Τα λογιςμικά πρόγραμμα εφαρμογισ των Θ/Υ (SCADA) 
> Τα πρόςκετα λογιςμικά (εφαρμογι ιςοηυγίου νεροφ, εφαρμογι ςυντιρθςθσ) 
> Τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ με τα περιφερειακά τουσ 
> Τα τροφοδοτικά αδιάλειπτθσ λειτουργίασ 
> Σφνδεςθ VDSL / ADSL για ςφνδεςθ ςτο INTERNET με ςτατικι IP 

1. ΚΕΝΤΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

1.1 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ SERVERS 

 

Οι κεντρικοί υπολογιςτζσ οι οποίοι κα εγκαταςτακοφν ςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου κα είναι υπεφκυνοι 
για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, αποκικευςθ και διάκεςθ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ του ςυνόλου των 
δεδομζνων τα οποία ςυγκεντρϊνονται από τουσ απομακρυςμζνουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου. Σε 
αυτοφσ κα εγκαταςτακεί θ κφρια εφαρμογι εποπτικοφ ελζγχου SCADA, θ βάςθ δεδομζνων με το ιςτορικό 
του ςυνόλου των καταςτάςεων των απομακρυςμζνων ΤΣΕ, τα λογιςμικά κ.α.  
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α/α ΡΕΙΓΑΦΘ  ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

 

1 

 

 Τφποσ  

Rack mounted 

Με όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα 

2 Τεχνολογία  Server 

3 Επεξεργαςτισ  Server CPU  
≥ 6 Ρυρινεσ / 12 Νιματα 

4 Βαςικι Συχνότθτα  
Επεξεργαςτι  

≥ 2.1 GHz 

5 Μζγεκοσ Μνιμθσ RAM  ≥ 16 GBytes 

6 Επζκταςθ Μνιμθσ RAM  ≥ 32 GBytes 

7 Κφρεσ Επικοινωνίασ ≥ 2 Gbit Ethernet 

8 Αποκθκευτικά μζςα  SAS ι SATA  
≥ 2 * 300 GBytes 

 (2,5’ ι 3,5’ enterprise grade) 

9 Επζκταςθ αποκθκευτικϊν 
μζςων  

SAS ι SATA  
≥ 8 

 (2,5’ ι 3,5’ enterprise grade) 

10 Δίαυλοι Επικοινωνίασ  ≥ 2 PCI-e 

11 Τροφοδοτικό Διπλά ανεξάρτθτα ≥500 W 

12 Λειτουργικό Windows Server 2019 (ι νεότερθ ζκδοςθ) 

 

Οκόνθ / Ρλθκτρολόγιο-Ροντίκι Server   

Για αυξθμζνθ λειτουργικότθτα και δυνατότθτα ελζγχου και των 2 διακομιςτϊν εντόσ του χϊρου 
εγκατάςταςισ τουσ (rack) κα τοποκετθκεί κονςόλα με ενςωματωμζνθ οκόνθ και χειριςτιρια 
(πλθκτρολόγιο – ποντίκι). 

Θ κονςόλα κα διακζτει όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα (καλϊδια-μετατροπείσ κτλ) προκειμζνου να γίνει θ 
απεικόνιςθ και των 2 server ςε αυτι. Θ τροφοδοςία τθσ κα γίνεται από τθ μονάδα UPS του Rack. 

Θ εναλλαγι ςτθν απεικόνιςθ κα γίνεται από ενςωματωμζνα ςτθν κονςόλα χειριςτιρια χωρίσ τθν 
προςκικθ επιπλζον εξοπλιςμοφ. 

o Τφποσ  Rack Mount 
o Διάςταςθ  ≥17” 
o Ελάχιςτθ ανάλυςθ  1024 * 768  
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Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

• Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

• Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ  CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ  

• Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.   

 

1.2 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ CLIENT 

Μζςω των τερματικϊν υπολογιςτϊν (clients) οι τελικοί χριςτεσ κα ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ και 
παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ εποπτικοφ ελζγχου και των λοιπϊν εγκατεςτθμζνων λογιςμικϊν των 
servers. Θ λογικι διαςφνδεςισ του με τουσ κεντρικοφσ υπολογιςτζσ είναι αυτι του Ethernet. Ο τερματικόσ 
υπολογιςτισ – Client - κα αποτελεί το μζςο διεπαφισ των τελικϊν χρθςτϊν με το ςφςτθμα εποπτείασ. Κα 
τοποκετθκεί ςε γραφεία τθσ υπθρεςίασ τα οποία κα υποδειχκοφν και κα διαςυνδζονται μζςω δικτφου 
Ethernet TCP/IP 1Gbps το οποίο κα αναπτυχκεί από τον ανάδοχο του ζργου εντόσ του κτθρίου τθσ 
υπθρεςίασ. Κα ςυνοδεφονται από οκόνθ τελευταίασ τεχνολογίασ τουλάχιςτον 22”, προκειμζνου να 
παρζχουν το ςφνολο των πλθροφοριϊν μζςω εφχρθςτου γραφικοφ παρακυρικοφ περιβάλλοντοσ ςτουσ 
τελικοφσ χριςτεσ.  

 

α/α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

1 Τφποσ Tower 

2 Επεξεργαςτισ 
Desktop CPU  

≥ 4 Ρυρινεσ / 8 Νιματα 

3 Βαςικι Συχνότθτα  Επεξεργαςτι ≥ 2.8 GHz 

4 Μζγεκοσ Μνιμθσ RAM ≥ 16 GBytes 

5 Επζκταςθ Μνιμθσ RAM ≥ 32 GBytes 

6 Κφρεσ Επικοινωνίασ ≥ 1 Ethernet Gbit 

7 Κάρτα Γραφικϊν 

≥ 2GB RAM 

Ανεξάρτθτθ από τθν CPU. 

Να παρζχει τουλάχιςτον 3 ςυνδζςεισ 
οκονϊν. Συνδζςεισ: 

DisplayPort/miniDisplayPort ι 
HDMI/miniHDMI ι DVI-D 

8 Αποκθκευτικά μζςα  ≥ 1 * 256 GBytes  SSD 

9 Επζκταςθ αποκθκευτικϊν μζςων  ≥ 2 κφρεσ ςφνδεςθσ 

10 

 
Δίαυλοι Επικοινωνίασ 

≥ 2 PCI-e 
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11 Λειτουργικό Windows 10 (ι νεότερθ ζκδοςθ) 

12 Οπτικό Μζςο DVD-RW 

13 Τροφοδοτικό ≥400 W 

14 Οκόνθ 

IPS 

≥ 22’ 

1920 * 1080 (FHD) 

≥ 60 Hz 

DVI-D ιHDMI ι DisplayPort φκμιςθ 
φψουσ και περιςτροφι ςε δφο άξονεσ 

15 Ρλθκτρολόγιο / Ροντίκι USB 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

• Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

• Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ  CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ  

• Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.   

 

1.3 ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΡΤΘΣ ΡΑΟΧΘΣ UPS 

H μονάδα αδιάλειπτθσ παροχισ κα εγκαταςτακεί παραπλεφρωσ των κεντρικϊν υπολογιςτϊν (servers). Κα 
φζρει δε τον απαραίτθτο αρικμό ςυςςωρευτϊν προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ διακεςιμότθτα των 
ςυςτθμάτων (κάκε ςυςκευι κα ςυνοδεφεται από ςυςςωρευτζσ κλειςτοφ τφπου κατάλλθλουσ για 
λειτουργία τθσ ςυςκευισ εντόσ γραφείου και ικανοφσ να εξαςφαλίςουν τθν ηθτοφμενθ αυτονομία). Οι 
ςυςςωρευτζσ αυτοί κα πρζπει να δφνανται να αντικαταςτακοφν όταν λειτουργεί το UPS (Hot-swappable 
batteries). Κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα να διακζτει προθγμζνο ςφςτθμα επαναφόρτιςθσ των μπαταριϊν με 
ταυτόχρονο ζλεγχο κερμοκραςίασ, ϊςτε οι μπαταρίεσ να μθν καταπονοφνται κατά τθν διάρκεια τθσ 
φόρτιςισ τουσ και ζτςι να αυξάνει ο χρόνοσ ηωισ αυτϊν. 

ΟΛ μονάδεσ κα ςυνοδεφονται από αυτόματο ςφςτθμα μεταγωγισ που κα εξαςφαλίηει τθν ομαλι κατανομι 
του φορτίου μεταξφ των 2 ups κακϊσ και τθν μεταγωγι από το ζνα ςτο άλλο ςε περίπτωςθ αςτοχίασ ι 
δυςλειτουργίασ των ςυςςωρευτϊν. 

 

α/α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

1 Μοντζλο – Καταςκευαςτισ Να αναφερκεί 

2 Τεμάχια 2 

3 Τεχνολογία Online Διπλισ 
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μετατροπισ 

4 Λςχφσ ≥3 KVA 

5 Τάςθ Ειςόδου 
230V (εφροσ 160 - 275VAC) (40-70 Hz 

(αυτόματθ ανίχνευςθ)) 

6 Τάςθ Εξόδου 220 230 ι 240VAC (50/60 +/- 3 Hz) 

7 Ονομαςτικι Λςχφσ Εξόδου 
2700 Watts / 3000 VA (ςυντελεςτισ 
απόδοςθσ ςε πλιρεσ φορτίο=0.9) 

8 

 
Μζγιςτθ Ραραμόρφωςθ Εξόδου ςε πλιρεσ φορτίο ≤2% 

9 Χρόνοσ αυτονομίασ ςε πλιρθ φορτίο 

≥10  λεπτϊν ςτο 50% και 4 λεπτϊν ςτο 
100% του φορτίου 

Να ζχει τθν δυνατότθτα αφξθςθσ του 
παραπάνω χρόνου αυτονομίασ με 
προςκικθ εξωτερικισ ςυςτοιχίασ 
μπαταριϊν. Ζωσ και (4) External 

Battery Packs. 

10 
Ρροςταςία από βυκίςεισ, υπερτάςεισ, υπερφόρτιςθ 

και βραχυκφκλωμα 

Να παρζχει προςταςία από spikes, 
noise, διακοπζσ τάςθσ δικτφου, 

υπερφόρτιςθ, αρμονικζσ τάςεισ και 
βραχυκφκλωμα. 

11 Επικοινωνία 

RJ-45, Σειριακι ςφνδεςθ, USB 
Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ του UPS 

μζςω τθσ Network Card – Ρρωτόκολλα 
κατ ελάχιςτον: HTTP, SNMP 
(προαιρετικι χριςθ κάρτασ 

απομακρυςμζνθσ επικοινωνίασ) 

12 Ενδεικτικζσ Λυχνίεσ κατάςταςθσ UPS 

H Μονάδα κα πρζπει να διακζτει LCD 
Monitor με ενδείξεισ κατάςταςθσ: 

Στάκμθ μπαταρίασ, Χρόνοσ 
αυτονομίασ, τάςθσ Ειςόδου, τάςθσ 
Εξόδου, Συχνότθτασ, Event Status. 

Κακϊσ και ενθμζρωςθ ςτθν οκόνθ ςε 
περίπτωςθ ςφάλματοσ με αντίςτοιχθ 
χρωματικι ζνδειξθ. Επίςθσ, θχθτικι 

ςιμανςθ. 

13 Ζλεγχοσ και διαγνωςτικά UPS ΝΑΛ 

14 Κερμοκραςία Λειτουργίασ 0ο - 40ο C 

15 Συνδζςεισ Συνδζςεισ ειςόδου: IEC-320 C20, 
Schuko Συνδζςεισ εξόδου: (8) IEC 320 
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C13, (2) IEC 320 C19,. 

16 Επίπεδο Κορφβου 
≤55 dBA (ςτο 1 μζτρο από τθν 

επιφάνεια τθσ μονάδασ) 

 Σφςτθμα Μεταγωγισ  

17 Ενδεικτικζσ Λυχνίεσ 
Κατάςταςθ λειτουργίασ, ενεργι 

μονάδα ups 

18 Επικοινωνία 
Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ μζςω τθσ 

Network Card 

 Μεταγωγι 
Χειροκίνθτθ & Αυτόματθ, χωρίσ 

διακοπι λειτουργίασ 

17 Ριςτοποιθτικά Συμμόρφωςθσ CE 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

• Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.  

• Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

• Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.   

 

1.4.  ΟΘΟΝΘ ΡΟΒΟΛΘΣ (ΜΙΜΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ) 

Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ από τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ κα παρουςιάηονται ςε οκόνθ 
μεγάλων διαςτάςεων θ οποία κα τοποκετθκεί εντόσ των γραφείων τθσ υπθρεςίασ, ςε χϊρο ο οποίοσ κα 
υποδειχτεί, προκειμζνου να υπάρχει θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ςυνολικοφ δικτφου τόςο από 
τουσ χριςτεσ – χειριςτζσ του ςυςτιματοσ όςο και από το κοινό – επιςκζπτεσ ςτουσ χϊρουσ τθσ υπθρεςίασ.  

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

1 Μοντζλο – Καταςκευαςτισ  Να αναφερκεί 

2 Τφποσ  LCD/LED 

3 Μζγεκοσ Οκόνθσ  ≥50” 

4 Συνδζςεισ HDMIx2, Ethernet (LAN) , USB 

5 Ανάλυςθ  ≥3840 * 2160 (4K) 

6 
Βάςθ οκόνθσ Θ απαιτοφμενθ για τθν τοποκζτθςι 

τθσ ςτον χϊρο που κα υποδειχκεί. 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

• Τεχνικά  φυλλάδια / εγχειρίδια χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων 

• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν 

• Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

• Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο 

ISO9001:2015 του παραγωγοφ.  

1.5. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΘΣ (hab, rooter, καλϊδια, κανάλια, πολφμπριηα κλπ)  ΧΩΩΝ ΚΣΕ   

Στον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου ο οποίοσ κα εγκαταςτακεί ςτο ςφνολό του εντόσ του υπάρχοντοσ κτθρίου 
τθσ υπθρεςίασ κα αναπτυχκεί από τον προμθκευτι πλιρεσ ενςφρματο και αςφρματο δίκτυο TCP/IP – 
Ethernet το οποίο κα καλφπτει τισ ανάγκεσ όλων των γραφείων, προπαντόσ δε κα διαςυνδζει τα μόντεμ με 
τουσ προσ εγκατάςταςθ servers, τουσ clients του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ, τουσ εκτυπωτζσ κ.λ.π.   
 

1.6  ΦΟΘΤΟ ΓΑΙΟΦΩΝΟ ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΟΩΝ  

Ο ακουςτικόσ εξοπλιςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί για τον ςθμειακό εντοπιςμό αφανϊν διαρροϊν και κα 

περιλαμβάνει όλα τα εξαρτιματα (κεντρικι μονάδα, αιςκθτιρεσ, ακουςτικά κτλ) κακϊσ και τα απαραίτθτα 

καλϊδια για τισ ςυνδζςεισ των εξαρτθμάτων. 

Ο ακουςτικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, κατάλλθλοσ για εργαςίεσ υπαίκρου και 

για κερμοκραςίεσ από -10°C ζωσ 50°C. Επίςθσ πρζπει να είναι υδατοςτεγισ και ελαφροφ βάρουσ για 

εφκολθ μεταφορά. 

Θ κεντρικι μονάδα κα ζχει τθν δυνατότθτα ενίςχυςθσ του κορφβου τθσ διαρροισ κατ’ ελάχιςτον 85db. Ο 

κόρυβοσ κα καταγράφεται από τουσ αιςκθτιρεσ (θλεκτρονικι ράβδοσ ι/και μικρόφωνο εδάφουσ) και κα 

απεικονίηεται ψθφιακά θ ζνδειξθ τθσ ζνταςθσ του ιχου ςε υψθλισ ευκρίνειασ οκόνθ LCD, θ οποία κα είναι 

φωτιηόμενθ και κατάλλθλθ για νυκτερινι χριςθ, ζτςι ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ ακουςτικϊν να 

επιβεβαιϊνεται ο κόρυβοσ τθσ διαρροισ. 

Ρρζπει να διακζτει εφροσ ςυχνοτιτων ςυςτιματοσ τουλάχιςτον 5000Hz.  

Ρρζπει να είναι δυνατι θ ανίχνευςθ διαρροϊν ςε μεταλλικοφσ και μθ μεταλλικοφσ ςωλινεσ. 

Επικυμθτό είναι θ κεντρικι μονάδα να διακζτει τθ δυνατότθτα εντοπιςμοφ μθ ακουςτικϊν ςυχνοτιτων 

(κάτω από 30Hz) για εντοπιςμό διαρροϊν ςε πλαςτικοφσ ςωλινεσ και ςε ςωλινεσ μεγάλθσ διατομισ. 

Θ κεντρικι μονάδα πρζπει να διακζτει 3 τουλάχιςτον προ-ρυκμιςμζνεσ περιοχζσ με φίλτρα εφρουσ 

ςυχνοτιτων, κακϊσ και επιλογι χειροκίνθτου φίλτρου για τον εντοπιςμό διαρροϊν ςτο ςυνολικό εφροσ 

ςυχνοτιτων, μζςω χειροκίνθτθσ αναηιτθςθσ. 

Θ κεντρικι μονάδα κα είναι φορθτι και κα ςυνοδεφεται από ιμάντα μεταφοράσ. 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 
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ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

Θ θλεκτρονικι ακουςτικι ράβδοσ / ακίδα κα πρζπει να διακζτει μικρόφωνο μεγάλθσ ευαιςκθςίασ. Θ 

ακουςτικι ράβδοσ κα ςυνδζεται με τθν κεντρικι μονάδα με ειδικό καλϊδιο. Το μικρόφωνο κα πρζπει να 

ζρχεται ςε επαφι με τον αγωγό, για αυτό τον ςκοπό ςτο άκρο τθσ διάταξθσ κα μπορεί να εγκαταςτακεί 

ράβδοσ θ οποία κα ζχει ςυνολικό μικοσ περίπου 1 m και μπορεί να αποτελείται από μικρότερα μικθ που 

κα ενϊνονται μεταξφ τουσ. Θ ράβδοσ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε εξαρτιματα του δικτφου που 

βρίςκονται ςε μεγάλο βάκοσ, όπωσ π.χ. βανοφρεάτια χειριςμοφ δικλείδων.  

Ο ακουςτικόσ εξοπλιςμόσ κα αποτελείται από μικρόφωνο υψθλισ ευαιςκθςίασ και κα χρθςιμοποιείται για 

ζμμεςο εντοπιςμό διαρροισ. Κα τοποκετείται ςτο ζδαφοσ πάνω από τον αγωγό. Το μικρόφωνο εδάφουσ 

πρζπει να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε οποιαδιποτε επιφάνεια (πλάκεσ πεηοδρομίου, άςφαλτοσ κλπ).  

Το μικρόφωνο εδάφουσ πρζπει να είναι ανκεκτικό ςτουσ κραδαςμοφσ και ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να 

αποκλείει όςο είναι δυνατό τουσ κορφβουσ του περιβάλλοντοσ χϊρου (άνεμοσ, κυκλοφορία κλπ). Κα 

διακζτει προςταςία τουλάχιςτον Λ65. 

Τα ακουςτικά κα είναι ςτερεοφωνικά αεροπορικοφ τφπου ειδικά ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να αποκλείουν 

κορφβουσ του περιβάλλοντοσ χϊρου και κα ςυνδζονται με τθν κεντρικι μονάδα ζτςι ϊςτε ο χειριςτισ να 

μπορεί να ακοφςει τον ιχο τθσ διαρροισ μζςω των αιςκθτιρων. Τα ακουςτικά κα είναι ελαφριά, 

ανκεκτικά, υψθλισ πιςτότθτασ για ιχο υψθλισ ποιότθτασ. 

Κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προςκικθσ μικροφϊνου, κατάλλθλου για εντοπιςμό διαρροϊν με 

δυνατότθτα χριςθσ ςε μαλακό ζδαφοσ και τοίχουσ. 

Το ςφςτθμα ακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, κα αποτελείται από:  

 Τθν κεντρικι μονάδα 

 Τα ςτερεοφωνικά ακουςτικά αεροπορικοφ τφπου 

 Το μικρόφωνο εδάφουσ 

 Τθν ακουςτικι ράβδο και τθ μαγνθτικι βάςθ ςε ςχιμα τρίποδου 

 Τθν βαλίτςα μεταφοράσ καταςκευαςμζνθ από ανκεκτικό υλικό, με ειδικά χωρίςματα ςτο 

εςωτερικό τθσ, για να παρζχεται θ μεγαλφτερθ δυνατι προςταςία.  

Πλα τα επί μζρουσ εξαρτιματα του ακουςτικοφ εξοπλιςμοφ κα πρζπει να μποροφν να τοποκετθκοφν 

εντόσ τθσ βαλίτςασ.  

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ. 

 

1.7 ΤΟΧΘΛΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΘΣ ( ΔΙΚΤΥΟΥ –ΔΙΑΟΩΝ) ΜΕ ΣΥΣΤΘΜΑ ΜΘ ΕΡΑΝΔΩΜΕΝΟΥ 
ΕΝΑΕΑΙΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ  
 

Τα υπόγεια δίκτυα αποτελοφν υποδομζσ οι οποίεσ είναι αναγκαίο να εντοπιςτοφν και να αποτυπωκοφν με 
τθν μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια και ανάλυςθ.  

Θ μθ επεμβατικι μζκοδοσ για τθν καταγραφι και αποτφπωςθ των πλθροφοριϊν όπωσ το υλικό του 
αγωγοφ, θ διάμετρόσ του και θ ακριβισ του όδευςθ, βαςίηεται ςτθ χριςθ ςυςκευϊν που λειτουργοφν με 
εκπομπι ςε ραδιοςυχνότθτεσ και υπολογίηουν τθν αντανάκλαςθ των κυμάτων ςτισ υπόγειεσ υποδομζσ.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ  

Ο ανιχνευτισ ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί για τον ακριβι εντοπιςμό των ςωλθνϊςεων των δικτφων ςτο 
πεδίο κα πρζπει να αποτελείται από διακριτά μζρθ, ζτςι ϊςτε να είναι εφκολθ θ μεταφορά και θ 
ςυναρμολόγθςθ του ςτο πεδίο. Κα πρζπει να είναι προϊόν αναγνωριςμζνου παραγωγοφ και να διακζτει 
τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ (CE). Κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τα απαιτοφμενα καλϊδια και 
παρελκόμενα (μπαταρίεσ, φορτιςτζσ κ.λ.π.).  

Λόγω τθσ φφςθσ τθσ εργαςίασ ο ανιχνευτισ κα πρζπει να είναι βιομθχανικοφ τφπου ανκεκτικόσ ςτθ χριςθ 
και με τον προβλεπόμενο βακμό προςταςίασ Λ. Θ οκόνθ κα πρζπει να είναι υψθλισ ανάλυςθσ και 
ευκρίνειασ για χριςθ ςε απευκείασ ζκκεςθ ςτον ιλιο. Οι διαςτάςεισ και το βάροσ του κα πρζπει να είναι 
τζτοιεσ που να διευκολφνουν τθν μεταφορά και τθ χριςθ του.  

Ο ανιχνευτισ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα εξαρτιματα ϊςτε να είναι δυνατι θ χριςθ 
του ςε ρυμουλκοφμενθ τροχιλατθ βάςθ αυτοκινιτου, ςε αναδιπλοφμενο τροχιλατο καρότςι κακϊσ και ςε 
βάςθ ανάρτθςθσ ςε μθ επανδρωμζνο ιπτάμενο μζςο (drone). 

 

Ο ανιχνευτισ τζλοσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από το κατάλλθλο λογιςμικό που κα εξαςφαλίηει τθν 
ευκολία ςτθ χριςθ, τθν επιλογι των παραμζτρων ςτθν ανίχνευςθ και τθν μεταφορά των δεδομζνων που 
ςυλλζγονται. 

 

ΚΕΑΛΑ  

Συχνότθτα  Εφροσ ςυχνοτιτων τουλάχιςτον 80-1200 MHz 

Ανάλυςθ δεδομζνων  16bit 

Δειγματολθψία  ≥ 80.000 samples/sec 
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Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ  CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 

1.8 ΦΟΘΤΟ ΡΑΟΧΟΜΕΤΟ ΥΡΕΘΧΩΝ 

Γενικά  

Τροφοδοςία Επαναφορτιηόμενθ μπαταρία ιόντων λικίου 
διάρκειασ τουλάχιςτον 8ωρϊν 

Σφςτθμα GPS Ενςωματωμζνο 

Κερμοκραςία  λειτουργίασ  -10 οC ζωσ 40οC 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Επεξεργαςτισ  ≥1,0Ghz 

Ανάλυςθ οκόνθσ  ≥1024 Χ 768  

Ρροςταςία Λ Λ65 

Συνδζςεισ   USB 

ΚΑΟΤΣΛ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘΣ Ναι 

 Κατάλλθλο για ςκλθρι χριςθ 

 Αναδιπλοφμενο για εφκολθ μεταφορά 

Συνολικό Βάροσ  ≤ 15 κιλά 

ΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΘ ΒΑΣΘ 
ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΟΥ 

Ναι 

ΒΑΣΘ ΑΝΑΤΘΣΘΣ DRONE Ναι 

DRONE  

Δυνατότθτα ανφψωςθσ >  5Kg 

Μζγιςτοσ χρόνοσ αιϊρθςθσ  

(με πλιρεσ φορτίο) 

>  15min 

Κερμοκραςία  λειτουργίασ  -10 οC ζωσ 40οC 

ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ  

 Ο ανιχνευτισ κα ςυνοδεφεται από το 
απαραίτθτο για τθν απεικόνιςθ και επεξεργαςία 
των δεδομζνων λογιςμικό 
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 Το παροχόμετρο υπεριχων εξωτερικισ τοποκζτθςθσ (Clamp On) κα χρθςιμοποιθκεί για τθν μζτρθςθ 

τθσ ροισ νεροφ γεϊτρθςθσ ι/και χλωριωμζνου νεροφ, χωρίσ να απαιτείται να κοπεί ι να διατρθκεί ο 

αγωγόσ μεταφοράσ του.  

 Θ μζτρθςθ κα επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςθ των αιςκθτθρίων του ροόμετρου εξωτερικά του 

αγωγοφ ζτςι ϊςτε τα κφματα υπεριχων να διαπερνοφν τον αγωγό. 

 

Αρχι Λειτουργίασ 

 To παροχόμετρο κα διακζτει τθ δυνατότθτα να υπολογίηει τθ ροι βάςθ τθσ αρχισ τθσ διαφοράσ τθσ 

ταχφτθτασ μετάδοςθσ του ιχου εντόσ του νεροφ. 

 Θ αλλαγι του τρόπου λειτουργίασ κα επιτυγχάνεται με τθ χριςθ των κατάλλθλων για κάκε αρχι 

λειτουργίασ αιςκθτθρίων. 

Ρεριγραφι – Χαρακτθριςτικά οόμετρου 

 Θ βαςικι διαμόρφωςθ του παροχομζτρου κα αποτελείται :  

 από τον controler,  

 τα κατάλλθλα για τθν εφαρμογι αιςκθτιρια,  

 τα παρελκόμενα ςτιριξθσ και διαςφνδεςθσ τουσ (Καλϊδια, Ρλαίςια ι ιμάντεσ ςτιριξθσ).  

Θ διαςφνδεςθ του μεταδότθ με τα αιςκθτιρια κα επιτυγχάνεται μζςω ειδικϊν καλωδίων. 

Το ςφςτθμα του παροχόμετρου κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται ςτισ εξισ γενικζσ απαιτιςεισ: 

α. Θ εγκατάςταςθ του κα πρζπει να επιτυγχάνεται χωρίσ να απαιτείται διακοπι, διάτρθςθ ι 

 τροποποίθςθ του αγωγοφ μεταφοράσ του ρευςτοφ 

β. Να μθν διακζτει κινοφμενα μζρθ  

γ. Να απαιτεί μθδαμινι ςυντιρθςθ  

δ. Να μθν προκαλεί πτϊςθ πίεςθσ ςτο μετροφμενο ρευςτό 

ε. Να διακζτει τθν δυνατότθτα για ταχεία εγκατάςταςθ και απεγκατάςταςθ μζςω των 

 κατάλλθλων παρελκόμενων ςτιριξθσ. 

Ρεριγραφι Θλεκτρονικοφ Ελεγκτι (controler)  

 O Ελεγκτισ του ςυςτιματοσ κα ςυλλζγει τα κατάλλθλα ςιματα από τα αιςκθτιρια και κα υπολογίηει 

τθν ροι του μετροφμενου νεροφ. Τα δεδομζνα τα οποία κα προκφπτουν από τισ μετριςεισ κα είναι θ 

ςτιγμιαία ροι, θ ολικι ροι κακϊσ και διάφορα ςυμβάντα και ςυναγερμοί. 

 Ο μεταδότθσ κα είναι φορθτόσ και με βακμό προςταςίασ IP68. Κα πρζπει να διακζτει ζνα (1) ι 

εναλλακτικά δφο (2) κανάλια ςφνδεςθσ με τα αιςκθτιρια υπεριχων. Θ ζκδοςθ δφο (2) καναλιϊν του 

μεταδότθ κα ζχει τθν δυνατότθτα να υπολογίηει τθν ροι δφο ξεχωριςτϊν αγωγϊν 

Κα είναι κατάλλθλοσ για  

 μζτρθςθ ταχφτθτασ ροισ ανεξαρτιτωσ φοράσ τθσ ροισ  
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 θ ακρίβεια μζτρθςθσ του μεταδότθ κα είναι +0.5 %  

 θ επαναλθψιμότθτα τθσ μζτρθςθσ κα είναι +0.1% 

 Κα διακζτει εςωτερικι μπαταρία με διάρκεια λειτουργίασ τουλάχιςτον 12 ωρϊν 

 

 Κα πρζπει, επίςθσ, να διακζτει : 

 Οκόνθ χειριςμϊν υγρϊν κρυςτάλλων με φωτιςμό υποβάκρου και πλθκτρολόγιο για τον χειριςμό 
του ροόμετρου. 

 μία αναλογικι εξόδο 4-20 mA  

 δφο εξόδουσ παλμοφ  

 δυο αναλογικζσ ειςόδουσ 4-20 mA 

 Κφρα επικοινωνίασ RS232 

 Εςωτερικό καταχωρθτι δεδομζνων (Data Logger) χωρθτικότθτασ 4 ΜΒ ό οποίοσ κα ζχει 
δυνατότθτα μεταφοράσ και αποκικευςθσ των δεδομζνων ςε H/Y μζςω τθσ κφρασ RS232  

 Δυνατότθτα ρυκμιςθσ τθσ ςυχνότθτασ καταγραφισ από 1 sec ζωσ 24 ϊρεσ 

 

 Ο ελεγκτισ κα διακζτει τισ εξισ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ : 

 Δυνατότθτα μζτρθςθσ ανάςτροφθσ ροισ  

 Δυνατότθτα αυτόματθσ διόρκωςθσ τθσ μετατόπιςθσ μθδενόσ (Zero Calibration)  

 Δυνατότθτα ρφκμιςθσ των αιςκθτθρίων. 

 Ρεριγραφι αιςκθτθρίων μζτρθςθσ (Transducers) 

 Θ ςυςτοιχία των αιςκθτιριων μζτρθςθσ υπεριχων (Transducers) κα είναι μορφισ ηεφγουσ 
εναλλαςςόμενου εκπομποφ – δζκτθ υπερθχθτικϊν ςθμάτων. Τα αιςκθτιρια κα ’’αγκιςτρϊνονται’’ 
ςτα εξωτερικά τοιχϊματα του αγωγοφ μεταφοράσ με τα κατάλλθλα παρελκόμενα ςτιριξθσ. 
(μαγνιτεσ, ιμάντεσ, πάςτα ςφνδεςθσ κ.λ.π.). 

 Κα μποροφν να τοποκετθκοφν διαφορετικζσ διατάξεισ ανάλλογα με τισ ςυνκικεσ μζτρθςθσ 

 Θ επιλογι του τφπου των αιςκθτθρίων κα γίνεται βάςθ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου και κα είναι 
ανεξάρτθτο από το πάχοσ των τοιχωμάτων και το είδοσ του υλικοφ του. 

 Κα ςυνοδεφεται από ςυςκευι αυτόματθσ μζτρθςθσ του πάχουσ των τοιχοματϊν του ςωλινα ο 
οποίοσ κα ςυνδζεται ςτον κοντρόλερ. 

 
Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ  CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ   

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 του παραγωγοφ.  

1.9 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΔΙΑΟΩΝ   
 
Οι διατάξεισ ακουςτικισ καταγραφισ διαρροϊν κα πρζπει να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνεσ για ευρεία χριςθ 
ςτον εντοπιςμό διαρροϊν ςε δίκτυα διανομισ φδατοσ. Κα πρζπει ςτθν περιοχι όπου κα τοποκετθκοφν να 
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ανιχνεφουν αυτόματα τθν φπαρξθ διαρροισ ι όχι, επί τόπου ι μζςω τθσ αποςτολισ των δεδομζνων τθσ 
ςτάκμθσ του κορφβου και του ςχετικοφ θχθτικοφ αρχείου.  
 
Οι διατάξεισ ακουςτικισ καταγραφισ κα πρζπει να είναι μικροφ μεγζκουσ και ςτιβαρισ καταςκευισ, ζτςι 
ϊςτε να είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ τουσ ςε φρεάτια που δεν υπάρχει επάρκεια χϊρου, ενϊ παράλλθλα 
κα είναι προςτατευμζνα ςε περίπτωςθ που πλθμμυρίςουν τα φρεάτια. Για το λόγο αυτό τα καταγραφικά 
κα πρζπει να ζχουν βακμό προςταςίασ Λ68.  
 
Κα πρζπει να διακζτουν υψθλισ ευαιςκθςίασ κεραία ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ αποςτολι των 
δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία ΝΒ ΛοΤ.  
 
Τα καταγραφικά κα πρζπει να φζρουν ςτο κάτω τμιμα τουσ ιςχυρό μαγνιτθ για να μποροφν να 
τοποκετθκοφν ςε καρζ χειριςμοφ δικλείδων ι ςε μεταλλικά εξαρτιματα του δικτφου που ζρχονται ςε 
επαφι με τον αγωγό, όπου και κα πραγματοποιείται ζλεγχοσ για τυχόν διαρροζσ. Ο προγραμματιςμόσ 
τουσ κα πρζπει να είναι απλόσ, ενϊ θ τοποκζτθςι τουσ επί των εξαρτθμάτων του δικτφου κα πρζπει να 
είναι εφκολθ.  
 
Κατά το πρϊτο ςτάδιο τθσ ανίχνευςθσ τα καταγραφικά κορφβου κα πρζπει κατά προτίμθςθ ςτθ διάρκεια 
τθσ νφχτασ, όπου οι περιβάλλοντεσ κόρυβοι είναι περιοριςμζνοι, να μποροφν να εντοπίηουν και να 
αποτυπϊνουν το κόρυβο που παράγει μία διαρροι για προκακοριςμζνθ χρονικι περίοδο. Με τθ χριςθ 
φίλτρων, κα απομακρφνουν κορφβουσ του περιβάλλοντοσ και θλεκτρικοφσ – μθχανικοφσ ιχουσ των 
ςωλινων.  
 
Τα καταγραφικά που είναι τοποκετθμζνα κοντά ςτο ςθμείο διαρροισ κα καταγράφουν κρίςιμο κόρυβο 

υψθλότερθσ ζνταςθσ. Από τθ ςφγκριςθ των επιπζδων – κρίςιμου κορφβου που ζχει καταγράψει το κάκε 

καταγραφικό κα προςδιορίηεται ποιο από αυτά βριςκόταν πιο κοντά ςτο ςθμείο διαρροισ. Στθ ςυνζχεια, 

με εφαρμογι τθσ τεχνικισ ςυςχετιςμοφ κορφβων, κα εντοπίηεται επακριβϊσ το ςθμείο διαρροισ.  

Για τθν τοποκζτθςθ και τθν μεταφορά των διατάξεων ακουςτικισ καταγραφισ και του ςυνοδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ δεν κα απαιτείται ειδικό όχθμα.  
 
Τα καταγραφικά κα λειτουργοφν με περιοδικι καταγραφι και μετακίνθςθ από μία περιοχι ενδιαφζροντοσ 
ςε μια άλλθ (lift & shift), κακϊσ και με φορθτό ςφςτθμα για τθν ςυλλογι των δεδομζνων ςτο πεδίο χωρίσ 
τθν μετακίνθςθ των καταγραφικϊν (fixed - walk by / drive by).  
 
Για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ με οποιαδιποτε από τισ δφο διαδικαςίεσ που αναφζρκθκαν 
προθγουμζνωσ, θ αποςτολι των δεδομζνων κα γίνεται χρθςιμοποιϊντασ το δίκτυο ΝΒ ΛοΤ (ςτισ 
αδειδοτθμζνεσ ςυχνότθτεσ του Ελλθνικοφ χϊρου).  Θ SIM που απαιτοφνται για τθ λειτουργία των 
καταγραφικϊν κα πρζπει να είναι αντικαταςτάςιμεσ. 
 
Τα καταγραφικά διαρροϊν κα πρζπει να είναι ςε κζςθ μζςω του λογιςμικοφ διαχείριςθσ να υποδεικνφουν 
αυτόματα ςε βαςικζσ πλατφόρμεσ χαρτογράφθςθσ (όπωσ Google Maps, ι αντίςτοιχεσ) τθ κζςθ του 
καταγραφικοφ και τθν φπαρξθ ι μθ διαρροισ με κατάλλθλθ ςιμανςθ. Γι’ αυτό και τα δεδομζνα κα είναι 
δυνατόν να εξαχκοφν ςε μορφι kml ι άλλθ ςυμβατι.  
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Κα πρζπει να εφαρμόηεται θ μζκοδοσ του ςυςχετιςμοφ (correlation) μεταξφ δφο ι και περιςςοτζρων 
καταγραφικϊν προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκοφν οι λανκαςμζνοι ςυναγερμοί και να ανιχνευκοφν 
διαρροζσ που δεν γίνονται αντιλθπτζσ από ζνα μεμονωμζνο καταγραφικό.  
 
Τα ειδικά τεχνικά χαρακτθριςτικά τα οποία κα πρζπει να ζχουν τα καταγραφικά κορφβου είναι τα 
ακόλουκα:  

 Μεγάλθ αυτονομία (μεγαλφτερθ των 3 ετϊν) 

 Αντικαταςτάςιμθ μπαταρία (ςτο πεδίο χωρίσ να απαιτείται θ επιςτροφι του εξοπλιςμοφ ςτο 
εργοςτάςιο καταςκευισ) 

 Βακμόσ προςταςίασ Λ68  

 Κερμοκραςία λειτουργίασ -20°C ζωσ +60°C  

 
Κατά τθν λειτουργία το ςφςτθμα κα μπορεί να:  

 Αποςτζλλει ςιμα για ενθμζρωςθ πικανισ διαρροισ. 

 Ακοφςει ο χριςτθσ τθν θχθτικι καταγραφι, χωρίσ τθν απομάκρυνςθ των αιςκθτιρων από τισ 
κζςεισ τουσ.  

 Συςχετίςει αυτόματα τα ςιματα από το ςφνολο των εγκατεςτθμζνων αιςκθτιρων, για τον 
εντοπιςμό τθσ διαρροισ.  

 Απεικονίηει γεωγραφικά τισ βαςικότερεσ καταςτάςεισ των αιςκθτιρων κατά προτίμθςθ με 
χρωματιςτζσ ενδείξεισ (Ζνδειξθ διαρροισ, Ζνδειξθ πικανισ διαρροισ, Χωρίσ διαρροι).  

 Απεικονίηει το ςθμείο εντοπιςμου τθσ διαρροισ. 

 
Το λογιςμικό προγραμματιςμοφ κα είναι ςυμβατό και με Android (κινθτά τθλζφωνα και tablets).  
 
Ο χριςτθσ κα μπορεί να ζχει τθ δυνατότθτα αςφρματου προγραμματιςμοφ / επαναπρογραμματιςμοφ των 

καταγραφικϊν. 

Το λογιςμικό απεικόνιςθσ των καταγραφικϊν και τθσ αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων τουσ 
κα πρζπει να: 

 Είναι φιλικό ςτο χριςτθ με απλό και περιεκτικό μενοφ  

 Λειτουργεί ωσ cloud εφαρμοι 

 Επιτρζπει τθν απεικόνιςθ τθσ ακριβοφσ γεωαναφερμζνθσ κζςθσ των καταγραφικϊν  

 Εμφανίηει τθν κατάςταςθ των καταγραφικϊν 

 Εμφανίηει γραφικά τισ ιςτορικζσ τιμζσ ακουςτκϊν καταγραφϊν και δεδομζνων ςυςχζτιςθσ 

 Με ενςωματωμζνουσ αλγόρικμουσ να πραγματοποιεί ςυςχζτιςθ (correlation) μεταξφ των 

γειτονικϊν καταγραφικϊν για τθν απεικόνιςθ διαρροϊν που δεν κα αναγνωριηόταν (false 

negatives) αλλά και απαλοιφι διαρροϊν που εςφαλμζνα κα είχαν απεικονιςτεί (false positives) 

 Υποςτθρίηει χαρτογραφικά υπόβακρα (google maps, street view) 

 Διαςφνδεςθ με GIS - Ειςαγωγι υποβάκρων με οδεφςεισ και δεδομζνα αγωγϊν από το  GIS (κακϊσ 

επίςθσ κι αρχείων kml) 

 Να επιτρζπει τθν απομακρυςμζνθ αλλαγι ςτα ρυκμίςεισ των καταγραφικϊν (διαςτιματα 

καταγραφισ – όρια ςυναγερμϊν) 

 Να επιτρζπει τθν αποκικευςθ των δεδομζνων των καταγραφικϊν χωρίσ περιοριςμό ςτον όγκο 
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 Εκτφπωςθ και εξαγωγι αναφορϊν ςε pdf 

 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail  

 Επιτρζπει χωρίσ επιπλζον κόςτοσ τθν αναβάκμιςθ τθσ εφαρμογισ ςτθν τελευταία ζκδοςθ  

 Να υποςτθρίηεται με αντίςτοιχθ εφαρμογι android για εφκολθ χριςθ ςτο πεδίο 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά:  
 Τεχνικό φυλλάδιο / εγχειρίδιο χριςθσ του παραγωγοφ των προςφερόμενων. 

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν.  

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ  

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ανεξάρτθτου φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 του παραγωγοφ.  
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Δ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ   

1. Λογιζμικό ππογπαμμαηιζμού ηοπικών ζηαθμών  

Το πακζτο με το οποίο προγραμματίηονται τα PLC πρζπει να είναι λογιςμικό που να λειτουργεί κάτω από 
περιβάλλον WINDOWS, ςε κοινό υπολογιςτι χωρίσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςτο hardware. Για τον 
προγραμματιςμό των PLC δεν πρζπει να απαιτείται ιδιαίτερο interface. Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ 
πρζπει να είναι ι ςε μορφι ladder ι STL που να υποςτθρίηει μια ευρεία γκάμα λειτουργιϊν, όπωσ λ.χ. 
δομζσ για LIFO, FIFO SEQUENCER, ΧΕΛΛΣΜΟ ASCII ΧΑΑΚΤΘΩΝ, ΡΛΟΥΣΛΑ ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΘ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ (+, 
-,*, /, ςυγκρίςεισ τετραγωνικι ρίηα, εκκετικζσ ςυναρτιςεισ, όλεσ αυτζσ με δυνατότθτα να ςυνδυαςκοφν με 
μία ολοκλθρωμζνθ ζκφραςθ. Ρρζπει δε να υποςτθρίηεται και floating point αρικμθτικι. Ρρζπει να δίνει 
τθν δυνατότθτα δόμθςθσ του προγράμματοσ ςε υπορουτίνεσ επιτρζποντασ δομθμζνο προγραμματιςμό. 
Ρρζπει να διακζτει ειδικζσ ρουτίνεσ για time driven interrupt, event driven interrupt. Ρρζπει να είναι 
menu driven για ευκολία ςτον προγραμματιςμό και να χρθςιμοποιεί εκτεταμζνα τα function keys και 
mouse. Ρεραιτζρω, πρζπει να ζχει ακόμα και τισ παρακάτω δυνατότθτεσ:  

1. Off Line ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ, με ανεπτυγμζνο editor με λειτουργίεσ όπωσ search, copy, find and 
replace κλπ.. Απεικόνιςθ του memory map του PLC.  

2. Ανεπτυγμζνο ςφςτθμα documentation. Ρρζπει να δζχεται ςφμβολα, ςχόλια εντολισ, ςχόλια για κάκε 
rung ξεχωριςτά και μάλιςτα ςτα Ελλθνικά. Επιπλζον πρζπει να εκτυπϊνει ξεχωριςτά τον κϊδικα flow 
charts, cross reference κ.λ.π.  

3. Ανεπτυγμζνο ςφςτθμα για on line προγραμματιςμό, με δυνατότθτα ελζγχου του διορκωμζνου κϊδικα 
πριν τθν ειςαγωγι του ςτο PLC, απεικόνιςθ του κϊδικα ςε real time κ.λπ.. Επίςθσ απεικόνιςθ τιμϊν 
χρονικϊν απαρικμθτϊν register ςε real time. 

4. Δεν πρζπει να απαιτείται ιδιαίτερθ ςυςκευι για εγγραφι τθσ MMC. Αρκεί αυτι να τοποκετθκεί ςτθ CPU 
και να ηθτθκεί θ εγγραφι τθσ.  

5. Ρρζπει να διακζτει φυςικά τισ λειτουργίεσ αρχείου (copy, delete, rename κ.λ.π.).  

6. Ρρζπει να διακζτει τζλοσ ανεπτυγμζνο ςφςτθμα προςταςίασ του λογιςμικοφ με PLC με password για 
ζλεγχο προςπζλαςθσ ςτο PLC.  

2. Λογιζμικό  Σηλεελέγσος – Σηλεσειπιζμού και Απεικόνιζηρ Γεδομένων (SCADA) – 
SERVER  CLIENT ≥ 8Κ 

 

Το λογιςμικό SCADΑ που κα χρθςιμοποιθκεί και εγκαταςτακεί κα είναι ευρζωσ διαδεδομζνο, εμπορικά 
αποδεκτό και με ςθμαντικό αρικμό εγκαταςτάςεων (Reference list).  

 Το ςφςτθμα SCADΑ κα εγκαταςτακεί ςτουσ servers του Κζντρου Ελζγχου, οι οποίοι βρίςκονται ςτθν 
κορυφι τθσ ιεραρχίασ. Οι κζςεισ εργαςίασ (workstations) κα τρζχουν τθν ίδια εφαρμογι με βάςθ τθν 
αρχιτεκτονικι client-server. Το περιβάλλον εργαςίασ κα αποτελείται από εικόνεσ με γραφικά που κα 
δίνουν ςτο χειριςτι πλιρθ εικόνα τθσ εγκατάςταςθσ με τρόπο ρεαλιςτικό. Οι ενζργειεσ του χειριςτι (εκτόσ 
από τθν ειςαγωγι τιμϊν ςε παραμζτρουσ) κα γίνονται αποκλειςτικά με χριςθ του mouse. Πλεσ οι 
λειτουργίεσ πρζπει να εκτελοφνται με τρόπο εφκολο και κατάλλθλο για άτομα μθ ειδικευμζνα ςτθ χριςθ 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, κα υπάρχουν μενοφ με ςαφείσ και κατανοθτζσ οδθγίεσ. Για κάκε ενζργεια του 
χειριςτι (ειςαγωγι τιμισ, επιλογι, click ςε μπουτόν κ.λ.π.) κα υπάρχει κείμενο που κα περιγράφει το 
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αντικείμενο. Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ (μετριςεισ, μεταβολζσ καταςτάςεων, ςυναγερμοί, 
διαγνωςτικά μθνφματα, κ.λ.π.), κα γνωςτοποιοφνται ςτον χειριςτι και κα καταχωροφνται αυτόματα ςτον 
ςκλθρό δίςκο για περαιτζρω επεξεργαςία. Ο χειριςτισ ενθμερϊνεται για τθν κατάςταςθ τθσ επικοινωνίασ 
με όλουσ τουσ Στακμοφσ Ελζγχου. Συγκεκριμζνα, εμφανίηεται αν θ επικοινωνία είναι ενεργι, και ο χρόνοσ 
τελευταίασ επικοινωνίασ. Ο χειριςτισ είναι ςε κζςθ να εξαιρζςει ζναν Στακμό Ελζγχου από τον κφκλο 
ςάρωςθσ. Οι ενζργειεσ αυτζσ πρζπει να καταγράφονται (περιγραφι ενζργειασ, χρόνοσ εκτζλεςθσ, κωδικόσ 
χειριςτι κ.λ.π.). Θ αποςτολι δεδομζνων τθλεχειριςμοφ γίνεται μόνο από εξουςιοδοτθμζνουσ χειριςτζσ. 
Μόνο ζνασ Στακμόσ Ελζγχου τθ φορά μπορεί να βρίςκεται ςε κατάςταςθ τθλεχειριςμοφ. Θ επιλογι 
τθλεχειριςμοφ πρζπει να παρουςιάηεται με τρόπο προφανι τόςο ςτισ οκόνεσ του ςυςτιματοσ SCADΑ όςο 
και ςτο μιμικό διάγραμμα. Πταν ζνασ ςτακμόσ τεκεί ςε κατάςταςθ τθλεχειριςμοφ πρζπει να ςαρϊνεται με 
τουλάχιςτον διπλάςια ςυχνότθτα. 

ΣΧΕΣΙΑΚΘ ΒΑΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Το ςφνολο των ςυλλεγόμενων πλθροφοριϊν από τουσ απομακρυςμζνουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ όπωσ είναι 
οι πλθροφορίεσ λειτουργίασ ι ςτάςθσ των ςτοιχείων, οι βλάβεσ ι αςτοχίεσ των υλικϊν αλλά και οι 
μετροφμενεσ αναλογικζσ τιμζσ, αφοφ ςυγκεντρωκοφν ςτον ΚΣΕ και επεξεργαςτοφν κατάλλθλα κα πρζπει 
να αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δεδομζνων θ οποία κα είναι εγκατεςτθμζνθ ςτουσ κεντρικοφσ υπολογιςτζσ 
servers του ςυςτιματοσ. Θ βάςθ δεδομζνων θ οποία κα προςφερκεί κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα 
αποκικευςθσ δεδομζνων για τουλάχιςτον 10 ζτθ και να δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ του 
ςυςτιματοσ να ανατρζξουν μζςω απλοφ παρακυρικοφ τρόπου ςε δεδομζνα ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ 
περιόδου. Το λογιςμικό τθσ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων διαχειρίηεται επίςθσ και όλεσ τισ υπόλοιπεσ 
πλθροφορίεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθ λειτουργία του ςυνολικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.  

Το ςφςτθμα το οποίο κα εγκαταςτακεί για τθν εποπτεία και διαχείριςθ του όλου ςυςτιματοσ (SCADA) κα 
πλθροί τισ ακόλουκεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ:  

1. Να τρζχει ςε περιβάλλον Windows  SERVER 2008 / 2012 ι νεότερεσ.  

2. Να είναι κατάλλθλο για μικρά και μεγάλα ςυςτιματα, χαρακτθριςτικό που εξαςφαλίηεται από τθν 
αρχιτεκτονικι client – server ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ ελζγχου, τθ δυνατότθτα επαφξθςθσ του ςυςτιματοσ 
και τθ δυνατότθτα επζκταςθσ με επιπλζον ςυμβατζσ εφαρμογζσ. Κάκε client πρζπει να μπορεί να 
ςυνδζεται με περιςςότερουσ από ζνα servers.  

3. Να είναι ανοιχτισ αρχιτεκτονικισ. Να περιζχει:  

• ODBC/SQL βάςθ δεδομζνων  

• Δυνατότθτα επικοινωνίασ με Standard interfaces όπωσ OLE, OPC, XML κ.λ.π.  

• Δυνατότθτα επικοινωνίασ εξωτερικϊν προγραμμάτων με τα δεδομζνα και τισ ςυναρτιςεισ  

• Γενικευμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ  

• Κανάλια επικοινωνίασ με τα περιςςότερα PLC τθσ αγοράσ  

4.Εργονομικζσ διευκολφνςεισ  

• Σφγχρονοι τρόποι προγραμματιςμοφ  

• Εφκολθ παραμετροποίθςθ και διαςφάλιςθ τθσ παραμετροποίθςθσ on line  

• Δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ πολλϊν γλωςςϊν  

5.Επεκταςιμότθτα  
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• Υποςτιριξθ εφαρμογϊν με αρικμό μεταβλθτϊν πάνω από 60Κ  

• Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ client – server  

• Μζγιςτοσ αρικμόσ servers: 12  

• Μζγιςτοσ αρικμόσ clients: 32  

•  • Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με ςυςτιματα ERP  

6.  Δυνατότθτα εναλλαγισ servers. 

7. Ζλεγχοσ διεργαςιϊν – εφκολοσ χειριςμόσ  

• Χειριςμοί μζςω mouse, keyboard και touch screen  

• Καταγραφι χειριςμϊν, παραμζτρων κτλ  

• Υποςτιριξθ διαφορετικϊν επιπζδων πρόςβαςθσ  

• Εναλλαγι οκονϊν  

• Υποςτιριξθ πολλϊν γλωςςϊν και Ελλθνικϊν  

8. Σφςτθμα ανάπτυξθσ γραφικϊν  

Ο screen editor πρζπει να είναι εφχρθςτοσ και φιλικόσ προσ τον χριςτθ. Ρρζπει να υποςτθρίηει:  

• Τυποποιθμζνα και γραφικά αντικείμενα  

• Μπουτάν, ποτενςιόμετρα, check boxes, bars  

• Ραράκυρα απεικόνιςθσ και εφαρμογϊν  

• Αντικείμενα OLE, Active X  

• Ρεδία ειςόδου – εξόδου 

• Λίςτεσ κειμζνου 

• Απεικόνιςθ, μεμονωμζνθ και ςυλλογικι, καταςτάςεων 

9. Σφςτθμα ςυναγερμϊν 

Το λογιςμικό SCADA πρζπει να καταγράφει ςυναγερμοφσ και ςυμβάντα ςε κυκλικά ι ςειριακά αρχεία. Τα 
κριτιρια απεικόνιςθσ (τφποσ ςυναγερμοφ, χρονικι περίοδοσ, ςθμείο εγκατάςταςθσ κ.λ.π.) κα 
κακορίηονται από το χειριςτι. Ρρζπει να υπάρχει δυνατότθτα παραγωγισ θχθτικϊν ςυναγερμϊν και 
παραμετροποίθςθσ τθσ δομισ των ςυναγερμϊν. Θ παραγωγι των ςυναγερμϊν πρζπει να γίνεται από:  

• Μεμονωμζνα bits  

• Υπζρβαςθ ορίων αναλογικϊν μεγεκϊν  

• Ειδικά μθνφματα προερχόμενα από PLC  

Οι ςυναγερμοί κα πρζπει να μποροφν να αναγνωρίηονται μεμονωμζνα ι ομαδικά και να παράγεται ςιμα 
αναγνϊριςθσ διακζςιμο και ςτο PLC. Τα αρχεία των μθνυμάτων πρζπει να μποροφν να εκτυπωκοφν με 
κριτιρια οριηόμενα από το χειριςτι.  

10. Καταχωριςεισ τιμϊν  
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Το SCADA πρζπει να μπορεί να καταγράψει τιμζσ και αλλαγζσ μεταβλθτϊν και ψθφιακϊν καταςτάςεων. Θ 
καταγραφι αυτι μπορεί να είναι κυκλικι ι όταν ςυμβεί ζνα ςυμβάν ςκανδαλιςμοφ. Ραράλλθλα με τθν 
καταγραφι πρζπει να υποςτθρίηεται θ παραγωγι και καταγραφι :  

• Μζςων τιμϊν  

• Συνόλων – ακροιςμάτων  

• Μζγιςτων και ελάχιςτων τιμϊν  

• Αποτελεςμάτων διαφόρων υπολογιςμϊν  

Ο κφκλοσ καταγραφισ πρζπει να ποικίλει από χιλιοςτά του δευτερολζπτου μζχρι ζνα ζτοσ. Τα ιςτορικά 
ςτοιχεία πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςε πίνακεσ ι διαγράμματα.  

11. Αναφορζσ  

Το SCADA πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ ιςτορικϊν δεδομζνων με μεγάλθ ποικιλία. Οι μορφζσ 
απεικόνιςθσ περιλαμβάνουν :  

• Λςτορικά ςτοιχεία ςε καμπφλεσ ι πίνακεσ  

• Ρίνακεσ ςυναγερμϊν  

• Στοιχεία παραμζτρων  

Θ εκτφπωςθ των αναφορϊν πρζπει να μπορεί να πραγματοποιθκεί με βάςθ τθν ϊρα, ζνα γεγονόσ ι με τθν 
είςοδο ενόσ χειριςτι ςτο ςφςτθμα. Επίςθσ, πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ εκτυπωτι για κάκε 
εργαςία εκτφπωςθσ και κακοριςμοφ των περιεχομζνων και των παραμζτρων on line.  

12. Διαχείριςθ ςυςτιματοσ  

Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ πρζπει να επιτρζπει τθ διαχείριςθ τθσ εφαρμογισ από περιοριςμζνο 
αρικμό χρθςτϊν, τα δικαιϊματα των οποίων είναι προκακοριςμζνα, κακϊσ αυτοί ανικουν ςε ομάδεσ με 
κοινά χαρακτθριςτικά εξουςιοδοτιςεων. Ρρζπει να υποςτθρίηεται θ φπαρξθ ζωσ και 128 ομάδων χρθςτϊν 
με 1000 επίπεδα εξουςιοδοτιςεων (κατά μζγιςτο).  

13. Αποκικευςθ δεδομζνων  

Το SCADΑ πρζπει να διακζτει εργαλεία αποκικευςθσ αρχείων, μθνυμάτων και αναφορϊν. Θ αποκικευςθ 
μπορεί να ςυνοδεφεται και με διαγραφι των ςτοιχείων από τθ βάςθ δεδομζνων. Θ εκτζλεςθ πρζπει να 
μπορεί να γίνεται αυτόματα και κατόπιν ςχετικισ εντολισ. Τα εξαγόμενα δεδομζνα πρζπει να διατίκενται 
ςε .csv format, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ ανάγνωςθ και επεξεργαςία τουσ από άλλεσ, εξωτερικζσ 
εφαρμογζσ. Τα δεδομζνα αυτά κα πρζπει να μποροφν να ειςαχκοφν και πάλι ςτθ βάςθ του SCADA εφόςον 
υπάρχει αντίςτοιχο αίτθμα χειριςτι.  

 

14. Αρχεία χρθςτϊν  

Τα αρχεία χρθςτϊν είναι ειδικά αρχεία ςτα οποία καταχωροφνται δεδομζνα υπό μορφι καταγραφϊν. Οι 
μεταβλθτζσ μπορεί να είναι εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ. Ραρζχεται δθλαδι θ δυνατότθτα αποςτολισ και 
λιψθσ δεδομζνων με το PLC. Το προςφερόμενο SCADA πρζπει να διακζτει τα κάτωκι εργαλεία και 
χαρακτθριςτικά ανάπτυξθσ :  

1. Βιβλιοκικεσ αντικειμζνων  
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2. Εκτεταμζνθ χριςθ Wizards.  

3. Δομικά ςτοιχεία εικόνων με δυναμικά χαρακτθριςτικά διαφορετικά ςε κάκε κλιςθ. Με αυτόν 
τον τρόπο κα δθμιουργθκοφν και παρουςιαςτοφν εικόνεσ κινθτιρων, διακοπτϊν, 
μεταςχθματιςτϊν κ.λ.π.  

4. Σφνδεςθ δυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν κάκε οκόνθσ με μεταβλθτζσ.  

5. Λίςτα Cross Reference  

6. Ειςαγωγι και εξαγωγι μεταβλθτϊν από εξωτερικά προγράμματα (π.χ. EXCEL).  

7. Ραραμετροποίθςθ ςε λειτουργία, δθλαδι αλλαγι παραμζτρων χωρίσ τθ διακοπι τθσ 
λειτουργίασ  

8. Εφαρμογζσ ςε πολλζσ γλϊςςεσ.  

9. Ανοιχτά standards ολοκλιρωςθσ. Ρλιρθσ υποςτιριξθ τεχνολογιϊν τθσ Microsoft  

10. Βάςθ δεδομζνων υψθλισ απόδοςθσ ςε πραγματικό χρόνο με ανοιχτζσ διαςυνδζςεισ 
ODBC,OLE-DB, OPC, κ.λ.π.   

11. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε Visual Basic ι / και ANSI –C  

12. Χριςθ διαςυνδζςεων API  

13. Χριςθ Active X controls  

14. Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ OPC. Το SCADA πρζπει να αποτελεί πλατφόρμα για μελλοντικι 
ςφνδεςθ και αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ με εφαρμογζσ ERP (οικονομικά, διαχείριςθ και 
λογιςτικι), MES (ςυςτιματα εκτζλεςθσ παραγωγισ, διοίκθςθσ παραγωγισ, ανάλυςθσ απόδοςθσ, 
βελτιςτοποίθςθσ, ςυντιρθςθσ και διαχείριςθσ ποιότθτασ), κακϊσ επίςθσ και να παρζχει τθ 
δυνατότθτα διαςφνδεςθσ του και με τα υπάρχοντα εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα ελζγχου και 
διαχείριςθσ τα οποία διακζτει θ υπθρεςία. 

 

 Βαςικζσ λειτουργίεσ ςυςτιματοσ Τθλεελζγχου – Τθλεχειριςμοφ:  

Το λογιςμικό SCADΑ που κα χρθςιμοποιθκεί και εγκαταςτακεί κα είναι ευρζωσ διαδεδομζνο, εμπορικά 
αποδεκτό και με ςθμαντικό αρικμό εγκαταςτάςεων (Reference list).  
 Το ςφςτθμα SCADΑ κα εγκαταςτακεί ςτουσ 2 servers του Κζντρου Ελζγχου, οι οποίοι βρίςκονται ςτθν 
κορυφι τθσ ιεραρχίασ. Οι δφο εφαρμογζσ κα είναι απολφτωσ όμοιεσ και θ βάςθ δεδομζνων του 
ςυςτιματοσ κα διατθρείται και ςτουσ δφο, με τρόπο ϊςτε όταν παρουςιαςτεί βλάβθ ι δυςλειτουργία 
ςτον ζνα, ο άλλοσ να είναι ςε κζςθ να εκτελζςει όλεσ τισ λειτουργίεσ, χωρίσ να απαιτείται θ παραμικρι 
ενζργεια από τον χειριςτι. Με τθν επαναφορά του server που είχε τεκεί εκτόσ λειτουργίασ κα γίνεται 
άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων του. Οι κζςεισ εργαςίασ (workstations) κα τρζχουν τθν ίδια 
εφαρμογι με βάςθ τθν αρχιτεκτονικι client-server. Το περιβάλλον εργαςίασ κα αποτελείται από εικόνεσ 
με γραφικά που κα δίνουν ςτο χειριςτι πλιρθ εικόνα τθσ εγκατάςταςθσ με τρόπο ρεαλιςτικό. Οι ενζργειεσ 
του χειριςτι (εκτόσ από τθν ειςαγωγι τιμϊν ςε παραμζτρουσ) κα γίνονται αποκλειςτικά με χριςθ του 
mouse. Πλεσ οι λειτουργίεσ πρζπει να εκτελοφνται με τρόπο εφκολο και κατάλλθλο για άτομα μθ 
ειδικευμζνα ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, κα υπάρχουν μενοφ με ςαφείσ και κατανοθτζσ 
οδθγίεσ. Για κάκε ενζργεια του χειριςτι (ειςαγωγι τιμισ, επιλογι, click ςε μπουτόν κ.λ.π.) κα υπάρχει 
κείμενο που κα περιγράφει το αντικείμενο. Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ (μετριςεισ, μεταβολζσ 
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καταςτάςεων, ςυναγερμοί, διαγνωςτικά μθνφματα, κ.λ.π.), κα γνωςτοποιοφνται ςτον χειριςτι και κα 
καταχωροφνται αυτόματα ςτον ςκλθρό δίςκο για περαιτζρω επεξεργαςία. Ο χειριςτισ ενθμερϊνεται για 
τθν κατάςταςθ τθσ επικοινωνίασ με όλουσ τουσ Στακμοφσ Ελζγχου. Συγκεκριμζνα, εμφανίηεται αν θ 
επικοινωνία είναι ενεργι, και ο χρόνοσ τελευταίασ επικοινωνίασ. Ο χειριςτισ είναι ςε κζςθ να εξαιρζςει 
ζναν Στακμό Ελζγχου από τον κφκλο ςάρωςθσ. Οι ενζργειεσ αυτζσ πρζπει να καταγράφονται (περιγραφι 
ενζργειασ, χρόνοσ εκτζλεςθσ, κωδικόσ χειριςτι κ.λ.π.). Θ αποςτολι δεδομζνων τθλεχειριςμοφ γίνεται μόνο 
από εξουςιοδοτθμζνουσ χειριςτζσ. Μόνο ζνασ Στακμόσ Ελζγχου τθ φορά μπορεί να βρίςκεται ςε 
κατάςταςθ τθλεχειριςμοφ. Θ επιλογι τθλεχειριςμοφ πρζπει να παρουςιάηεται με τρόπο προφανι τόςο 
ςτισ οκόνεσ του ςυςτιματοσ SCADΑ όςο και ςτο μιμικό διάγραμμα. Πταν ζνασ ςτακμόσ τεκεί ςε 
κατάςταςθ τθλεχειριςμοφ πρζπει να ςαρϊνεται με τουλάχιςτον διπλάςια ςυχνότθτα. 

3. Λογιζμικό διασείπιζηρ δεδομένων από Data Logger (ΣΔΓ/ΣΔΠ) 

Ο προμθκευτισ κα διακζςει ςτθν ΔΕΥΑ το απαιτοφμενο λογιςμικό για τθ λειτουργία τθσ διάταξθσ, όπωσ 

αυτι προαναφζρκθκε.  

Το λογιςμικό κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να εξαςφαλίηει :  

ςτον καταγραφζα:  

 Τον/τουσ αρικμοφσ των κζντρων που κα αποςτζλλονται τα μθνφματα  

 Τουσ αρικμοφσ των κινθτϊν που κα αποςτζλλονται τα μθνφματα ςυναγερμϊν (κατ’ ελάχιςτον 1 

αρικμόσ κινθτοφ)  

 Τθν παραμετροποίθςθ καταγραφισ κάκε καναλιοφ 

 Τον τόπο εγκατάςταςθσ του καταγραφικοφ 

 Διαγνωςτικά τα οποία κα επιτρζπουν ςτον χειριςτι να επιλζξει  

 Τον πάροχο κινθτισ τθλεφωνίασ με το δυνατότερο ςιμα 

 Τθν ςωςτι κζςθ τοποκζτθςθσ μζςα ςτο φρεάτιο 

 Τθν ζνταςθ του ςιματοσ του παρόχου 

 Τθν ςτάκμθ ζνταςθσ τθσ μπαταρίασ 

 

ςτο server λιψθσ των SMS:  

 Αποςτολι νζων ςτοιχείων προσ το καταγραφικό  

 Επεξεργαςία ςε «ανοικτι» βάςθ δεδομζνων  

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ γραφθμάτων, ιςτογραμμάτων κλπ.  

 Δυνατότθτα εμφάνιςθσ γραφθμάτων από διαφορετικζσ περιοχζσ ι από άλλεσ χρονικζσ περιόδουσ  

 Δυνατότθτα ςυγχϊνευςθσ πολλϊν βάςεων δεδομζνων από διαφορετικοφσ υπολογιςτζσ ςε μία 

βάςθ  

 Εξαγωγι δεδομζνων ςε κλαςικζσ ςυνικεισ μορφζσ (π.χ. EXCEL)  

 Επεξεργαςία ιςτορικϊν τιμϊν, μζγιςτο, ελάχιςτο, μζςθ τιμι  

 Επιλογι χρονικοφ διαςτιματοσ ιςτορικϊν τιμϊν κ.λ.π.  

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

Λογιςμικό διαςφνδεςθσ για τθν ςυλλογι, αποκικευςθ και τθν απεικόνιςθ των μετριςεων. Το λογιςμικό 

πρζπει να επικοινωνεί με τον καταγραφζα αςφρματα και να εκτελεί κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ 

λειτουργίεσ:  

 Απομακρυςμζνοσ προγραμματιςμόσ καταγραφζα  

 Απομακρυςμζνθ ςυλλογι μετριςεων καταγραφζα  

 Απεικόνιςθ μετριςεων ςε μορφι γραφιματοσ με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ  απεικόνιςθσ 
πολλαπλϊν μετριςεων  

 Αποκικευςθ μετριςεων ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων  

 Εξαγωγι μετριςεων ςε αρχεία τφπου spreadsheets  

 Ανάλυςθ μετριςεων και δθμιουργία αναφορϊν (μζγιςτεσ, ελάχιςτεσ και μζςεσ τιμζσ, ςφνολα) . 
 

Θ εφαρμογι πρζπει να είναι παρακυρικι, εφκολθ ςτθ χριςθ και να μθν απαιτεί για τθν χριςθ τθσ 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε βάςεισ δεδομζνων. Ρρζπει ο χειριςτισ να ζχει τθν δυνατότθτα με ελάχιςτουσ 

χειριςμοφσ να επιτελεί τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ ςυλλογισ και απεικόνιςθσ μετριςεων. Λδανικό είναι οι 

μετριςεισ των Data Logger να μποροφν να ενςωματϊνονται αυτόματα ςτθν βάςθ δεδομζνων του scada 

ϊςτε να υπάρχει ευκολότερθ και παράλλθλθ επεξεργαςία των μετροφμενων μεγεκϊν των ςτακμϊν 

ελζγχου 
 

4. Λειηοςπγικό Λογιζμικό διαζύνδεζηρ νέος Scada - με ςπάπσονηερ ζηαθμούρ   

Το λογιςμικό πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ (ανταλλαγι και μεταφορά δεδομζνων) με το 

ςφςτθμα Τθλεμετρίασ SCADA τφπου WinCC ι ιςοδφναμο, χωρίσ να απαιτείται θ ανάπτυξθ ειδικοφ κϊδικα 

για να επιτευχκεί αυτό. Θ δυνατότθτα αυτι κα είναι ευκζωσ ενςωματωμζνθ ςτο λογιςμικό προςομοίωςθσ 

και φιλικι προσ το χριςτθ. Το λογιςμικό διαςφνδεςθσ κα μπορεί να λειτουργεί ςε ςυνκικεσ πραγματικοφ 

χρόνου δθλαδι παράλλθλα με το SCADA. 

 

5. Λογιζμικό επικοινωνιών ΣΔ   με ΚΔ 

Το δίκτυο επικοινωνιϊν πρζπει να είναι αξιόπιςτο, γριγορο και να παρζχει πολλζσ δυνατότθτεσ 

διαφορετικϊν διαμορφϊςεων ϊςτε να καλφπτει τισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ. 

Ο βαςικόσ παράγοντασ αξιοπιςτίασ ςε κάκε ςφςτθμα με απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ είναι θ ςτακερότθτα 

των ςυνδζςεων του κζντρου με τουσ ςτακμοφσ αυτοφσ. Θ ταχφτθτα των ςυνδζςεων αυτϊν είναι επίςθσ 

ςθμαντικόσ παράγοντασ. Από τθ ςτιγμι που τα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ παρζχουν ςχεδόν απόλυτθ 

κάλυψθ και οι ταχφτθτζσ τουσ ζχουν γίνει πλζον πραγματικά υψθλζσ ζχουν γίνει θ βαςικι επιλογι για τθν 

υλοποίθςθ των ςυνδζςεων. Θ ςυνεχισ μείωςθ του κόςτουσ χριςθσ τισ κακιςτά και οικονομικά 

ςυμφζρουςεσ. 

 

Στο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου, πρζπει να υποςτθρίηεται επικοινωνία μεταξφ των 

απομακρυςμζνων ςτακμϊν, χωρίσ τθν υποχρεωτικι παρεμβολι του κζντρου ελζγχου. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ επικοινωνία δεξαμενισ με τθ γεϊτρθςθ που τθν τροφοδοτεί ςε 

δίκτυα φδρευςθσ όπωσ και θ επικοινωνία μεταξφ αντλιοςταςίων που βρίςκονται ςε ςειρά, ςε δίκτυα 
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αποχζτευςθσ. Θ προςφερόμενθ  λφςθ πρζπει να δθμιουργεί ζνα δίκτυο ςτο οποίο βρίςκονται όλοι οι 

ςτακμοί, μαηί με το κζντρο ελζγχου.  

Ρρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ ςτακμοφ με ςτακμό χωρίσ κάποιεσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ. Θ 

ςυχνότθτα επικοινωνιϊν από το κζντρο και με βάςθ το μζςο διαςφνδεςθσ των περιφερειακϊν ςτακμϊν 

πρζπει να είναι δυνατόν να διαφοροποιείται. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ςτακμόσ είναι ςυνδεδεμζνοσ με 

ςφνδεςθ χωρίσ ογκοχρζωςθ, θ επικοινωνία πρζπει να γίνεται με τθν μεγαλφτερθ δυνατι ςυχνότθτα. Σε 

περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται ςφνδεςθ με ογκοχρζωςθ, όπωσ π.χ. όλεσ οι ςυνδζςεισ με χριςθ δικτφων 

κινθτισ τθλεφωνίασ τότε θ ςυχνότθτα επικοινωνίασ πρζπει να ρυκμίηεται (παραμετρικά) ϊςτε να μπορεί 

να ελζγχεται το κόςτοσ χριςθσ του ςυςτιματοσ. 

 

Οι περιφερειακοί ςτακμοί πρζπει να είναι προςβάςιμοι τόςο από το κζντρο ελζγχου, όςο και από 

οποιοδιποτε άλλον Θ/Υ με πρόςβαςθ ςτο Internet και τα απαραίτθτα ψθφιακά πιςτοποιθτικά. Αυτό είναι 

αναγκαίο για να παρζχεται θ δυνατότθτα απομακρυςμζνου προγραμματιςμοφ των PLC των 

περιφερειακϊν ςτακμϊν (κρίςιμθ δυνατότθτα ςε τόςο εκτεταμζνα δίκτυα όςο το περιγραφόμενο). 

 

Κα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ περιςςοτζρων από μίασ  ςυνδζςεων WAN, 

ενςφρματων (ςφνδεςθ απευκείασ ςε xDSL γραμμι ι με χριςθ εξωτερικοφ modem) ι / και ςφνδεςθ 3G / 

4G. Αυτό για να εξαςφαλιςτεί θ μελλοντικι επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ. 

Κα πρζπει επίςθσ να υποςτθρίηεται εξιςορρόπθςθ φορτίου και αυτόματθ μεταγωγι μεταξφ των 

ςυνδζςεων αυτϊν. 

 

Μζςω του δικτφου επικοινωνιϊν του κζντρου ελζγχου, επιτυγχάνεται και θ ενθμζρωςθ με χριςθ SMS των 

αρμοδίων ςε περιπτϊςεισ ανωμαλιϊν λειτουργίασ. Θ ενθμζρωςθ μπορεί να υλοποιείται μζςω ςφνδεςθσ 

διαδικτφου ι με ανεξάρτθτθ υποδομι 

 

 ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΘΝΥΜΑΤΩΝ 

Είναι πολλζσ φορζσ αναγκαίο να υπάρχει άμεςθ ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για ςθμαντικά γεγονότα, 

ειδικά ςτθν περίπτωςθ που βρίςκονται εκτόσ του κζντρου ελζγχου. Γι’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ πρζπει να 

υπάρξει ειδικι πρόνοια με τθ μορφι εφαρμογισ. Ρρζπει να παρζχει ςτον χριςτθ του ςυςτιματοσ μεγάλθ 

ευελιξία ςτον οριςμό τόςο των ςυμβάντων που πρζπει να αποςτζλλονται με SMS, όςο και ςτουσ 

προοριςμοφσ τουσ. 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ είναι: 

i. Ομαδοποίθςθ των παραλθπτϊν μθνυμάτων.  

Οι παραλιπτεσ μθνυμάτων ομαδοποιοφνται ζτςι ϊςτε να είναι εφκολθ τόςο θ διαχείριςθ των 

τθλεφωνικϊν αρικμϊν τουσ όςο και θ μετζπειτα οργάνωςθ των αποςτελλομζνων μθνυμάτων. Ο 

αρικμόσ των ομάδων που μπορεί να οριςτεί είναι πρακτικά απεριόριςτοσ ενϊ ςε κάκε ομάδα 

μπορεί να οριςτοφν μζχρι και 20 διαφορετικοί τθλεφωνικοί αρικμοί. Πλθ θ διαδικαςία μπορεί να 

γίνεται ςτο λογιςμικό αποςτολισ SMS ι ςτο SCADA του ΚΣΕ και πρζπει να το δυνατόν απλοφςτερθ. 

Σε περίπτωςθ που ο οριςμόσ γίνεται ςτο SCADA πρζπει, φυςικά, ο χριςτθσ που κα ορίςει τισ ομάδεσ 

και τουσ αντίςτοιχουσ τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ να ζχει δικαιϊματα διαχειριςτι του ςυςτιματοσ 
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SCADA. Σε περίπτωςθ οριςμοφ ςτο λογιςμικό αποςτολισ SMS, πρζπει να υπάρχουν αντίςτοιχεσ 

προβλζψεισ. Θ διαδικαςία πρζπει να περιγραφεί. 

ii. Οριςμόσ των κρίςιμων μθνυμάτων.  

Τα μθνφματα που κεωροφνται κρίςιμα και πρζπει να ενθμερϊνουν μζςω ςφντομων μθνυμάτων 

(SMS) κάποια ομάδα χρθςτϊν, πρζπει να επιλζγονται από τα ιδθ διακζςιμα ςτο SCADA. Θ 

διαδικαςία πρζπει να γίνεται μζςα από το ίδιο το λογιςμικό και να μθν απαιτείται ςε καμμία 

περίπτωςθ ο οριςμόσ εκ νζου ςφαλμάτων, ςυμβάντων κλπ. Πλεσ οι ρυκμίςεισ – επιλογζσ που 

αφοροφν τθν αποςτολι μθνυμάτων πρζπει να είναι ενςωματωμζνεσ ςτο SCADA του ΚΣΕ. 

iii. Αποςτολι μθνυμάτων.  

Για τθν αποςτολι των μθνυμάτων μπορεί να επιλεγεί θ χριςθ τοπικοφ εξοπλιςμοφ ι θ χριςθ 

παρόχου αποςτολισ μθνυμάτων μζςω Internet. Θ προςφερόμενθ λφςθ  κα πρζπει να περιγράφει 

πλιρωσ τθν επιλεγμζνθ διαδικαςία. 

iv. Εφαρμογι αποςτολισ ςφντομων μθνυμάτων.  

Θ εφαρμογι που διαχειρίηεται όλεσ τι διαδικαςίεσ αποςτολισ και γενικά διαχείριςθσ των 

μθνυμάτων κα πρζπει να είναι ςε ςυνεχι επικοινωνία με το SCADA του ΚΣΕ. Μόλισ διαπιςτωκεί 

αλλαγι ςτθν κατάςταςθ ενόσ ςυμβάντοσ – ςυναγερμοφ που ζχει οριςτεί ότι πρζπει να αποςτζλλει 

SMS, ζνα νζο μινυμα δθμιουργείται και αποςτζλλεται ςτουσ παραλιπτεσ τθσ ομάδασ που ζχει 

προκακοριςτεί. 

Για λόγουσ τεκμθρίωςθσ κα πρζπει να τθρείται αρχείο με όλεσ τισ αποςτολζσ μθνυμάτων και το 

αποτζλεςμα τουσ επιτυχία, αποτυχία κλπ.) Ρρζπει να περιγραφοφν τυχόν περιοριςμοί ςτο ιςτορικό 

αυτό, όπωσ και πικανζσ επιπλζον λειτουργίεσ. 

v. Ευελιξία χριςθσ.  

Θ εφαρμογι διαχείριςθσ δεν πρζπει να ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ από τον υπολογιςτι ςτον οποίο 

εκτελείται. Ρρζπει να μπορεί να λειτουργιςει χωρίσ πρόβλθμα ςτο λειτουργικό ςφςτθμα του server.  

Ρρζπει να εκτελείται και ςτουσ δφο διακομιςτζσ και να υποςτθρίηει πλιρωσ τθ διαδικαςία 

μεταγωγισ τουσ, ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ . 

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

Ρρόκειται για ςφςτθμα που κα λειτουργεί διαδικτυακά και παρζχει πολλζσ δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ 

των δθμοτϊν με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

Οι βαςικζσ υπθρεςίεσ που πρζπει παρζχει το ςφςτθμα είναι: 

 Ενθμζρωςθ καταναλϊςεων ςυνδρομθτι.  

Ο κάκε δθμότθσ, αφοφ εγγραφεί ςτο ςφςτθμα κα μπορεί να πλθροφορείται για όλεσ τισ 

λεπτομζρειεσ τθσ κατανάλωςθσ του. Τα δεδομζνα κα παρζχονται μετά από ειςαγωγι των 

δεδομζνων κατανάλωςθσ που προκφπτουν από το ςφςτθμα ζκδοςθσ λογαριαςμϊν φδρευςθσ. 

Ρρζπει να παρζχεται ποικιλία διακζςιμων επεξεργαςιϊν, ενϊ όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία μπορεί 

να λθφκοφν από τον ςυνδρομθτι για οποιαδιποτε επεξεργαςία χρειάηεται. 

 Ενθμζρωςθ από το φορζα.  

Ο φορζασ που χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα πρζπει να μπορεί να ενθμερϊνει τουσ εγγεγραμμζνουσ 

χριςτεσ του με οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ κεωρθκοφν χριςιμεσ. Είτε πρόκειται για 

προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ διακοπζσ υδροδότθςθσ, είτε για οποιεςδιποτε άλλεσ ειδοποιιςεισ 
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που αφοροφν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του φορζα, θ άμεςθ επαφι, ςυνικωσ μζςω email, με 

τουσ πολίτεσ το ςφςτθμα παρζχει εφκολθ και άμεςθ επαφι. 

 Καταγραφι ηθτθμάτων.  

Οι ςυνδρομθτζσ του ςυςτιματοσ πρζπει να μποροφν να ενθμερϊνουν τον φορζα για οποιοδιποτε 

πρόβλθμα παρατθροφν και αφορά το δίκτυο φδρευςθσ (π.χ. διαρροι) μζςω του φορθτοφ 

τθλεφϊνου τουσ. Θ καταγραφι πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτογραφία του κζματοσ και κα είναι 

επϊνυμθ. Το κζμα προωκείται ςτθν αρμόδια υπθρεςία του φορζα και από εκεί και πζρα θ πορεία 

τθσ επίλυςισ του είναι διακζςιμθ – προςβάςιμθ από οποιονδιποτε μζςω διαδικτφου. Οι 

διαφάνεια ςτισ ενζργειεσ ι παραλείψεισ του φορζα μποροφν να οδθγιςουν ςε πιο ενεργοφσ 

πολίτεσ και τελικά ςε καλφτερθσ ποιότθτασ υπθρεςίεσ προσ του πολίτεσ.  

 Διάκεςθ δεδομζνων. 

Οποιαδιποτε ςτοιχεία κρικοφν χριςιμα πρζπει να μποροφν να διατίκενται είτε ελεφκερα είτε ςε 

εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ για οποιαδιποτε χριςθ. Θ χριςθ μπορεί να είναι ερευνθτικοφ ι 

εκπαιδευτικοφ ι ακόμα και ενθμερωτικοφ χαρακτιρα.  

 

Το ςφςτθμα κα παρζχει πρόςβαςθ ςτουσ χριςτεσ του μζςω ιςτοςελίδων, οι δε χρθςιμοποιοφμενεσ 

τεχνολογίεσ οδθγοφν ςε responsive ςελίδεσ που λειτουργοφν εξίςου καλά τόςο ςε υπολογιςτζσ όςο και ςε 

φορθτζσ πλατφόρμεσ. Ρρζπει να μπορεί να λειτουργεί ςε διαδικτυακοφσ διακομιςτζσ τυπικισ ςφνκεςθσ, 

χωρίσ να ζχει ι να κζτει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ. Για τθν καταγραφι ηθτθμάτων είναι δυνατι θ ενςωμάτωςθ 

εφαρμογϊν που λειτουργοφν ςε φορθτζσ πλατφόρμεσ Android (4.4 και νεότερεσ) ι iPhone (iOS 7 και 

νεότερεσ). 

Τον απαραίτθτο διαδικτυακό διακομιςτι πάνω ςτον οποίο κα λειτουργεί θ πλατφόρμα, κα τον 

παραχωριςει θ ΔΕΥΑΞΕ. 

 

6. Λογιζμικό  εςθςούρ διασείπιζηρ δεδομένων ζηο δίκηςο ηων αζύπμαηων αιζθηηήπων 

 

Σθμαντικό τμιμα τθσ ανάπτυξθσ των επικοινωνιϊν ΤΣΕ   με ΚΣΕ αποτελεί θ εφαρμογι λογιςμικοφ 
ευφυοφσ διαχείριςθσ δεδομζνων ςτο δίκτυο των αςφρματων αιςκθτιρων .  

 

Αναλυτικότερα με τθν  εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ του  λογιςμικοφ ευφυοφσ διαχείριςθσ 
δεδομζνων των αςυρμάτων αιςκθτιρων  κα επιτυγχάνεται :  

1.   μείωςθ κόςτουσ τθλεμετρίασ, και αφξθςθ ευρωςτίασ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ παρεμβολισ 

κορφβου ςτα καταγεγραμμζνα δεδομζνα. Ειδικότερα οι ςτόχοι αυτοί αναλφονται :   

 Κα επιτυγχάνεται περιοριςμόσ όγκου μετάδοςθσ πλθροφοριϊν  που απαντάται ςυχνά ςτα 

αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων ,και κα διαςφαλίηει μεγαλφτερο κφκλο ηωισ ςτα αιςκθτιρια ( με τα 

περιοριςμζνα αποκζματα τθσ μπαταρίασ) . Θ μείωςθ του όγκου των δεδομζνων που 

αποςτζλλονται από τουσ αιςκθτιρεσ  κα ζχει διπλό ρόλο: αφενόσ κα  αυξάνει τθν αυτονομία του 

ςυςτιματοσ και αφετζρου κα μειϊνει το κόςτοσ τθλεμετρίασ εξαιτίασ του περιοριςμζνου όγκου 

δεδομζνων που αποςτζλλονται.  
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Σε ςφςτθμα διαχείριςθσ υδάτινων πόρων όπωσ αυτό τθσ παροφςθσ πράξθσ (  δεδομζνα 

κατανάλωςθσ από οικιακοφσ μετρθτζσ) , κρίςιμο ηιτθμα αποτελεί επίςθσ θ εμπιςτευτικότθτα των 

δεδομζνων θ οποία κα επιτυγχάνεται με τθν ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ καινοτόμου ςυςτιματοσ 

ςυμπιεςμζνθσ δειγματολθψίασ (ΣΔ) το οποίο επιτυγχάνει υψθλι ςυμπίεςθ των δεδομζνων (ζωσ 

και 60%-70% ςε ςχζςθ με τον αρχικό τουσ όγκο) κακϊσ και τθν ταυτόχρονθ κρυπτογράφθςι τουσ. 

 Θ ςυμπιεςμζνθ δειγματολθψία κα πραγματοποιείται ςε δφο επίπεδα: ςτα άκρα του 

δικτφου και ςτο κζντρο ελζγχου. Αρχικά κα εφαρμόηεται θ ςυμπίεςθ των δεδομζνων ςτα άκρα του 

δικτφου. Στο κζντρο ελζγχου κα πραγματοποιείται θ αποςυμπίεςθ των δεδομζνων προκειμζνου 

να επεξεργαςτοφν. Στο προτεινόμενο ςφςτθμα, κα χρθςιμοποιθκεί ο short-Time Fourrier 

Transform (SFTF) ωσ μεταςχθματιςμόσ αραιοποίθςθσ, ενϊ για τθν ανακαταςκευι του αρχικοφ 

διανφςματοσ x κα χρθςιμοποιθκεί ο αλγόρικμοσ  μικρισ υπολογιςτικισ πολυπλοκότθτασ και  

μεγάλθσ ακρίβειασ ανακαταςκευισ  . 

 

2.  παρακολοφκθςθ τθσ τθλεπ/κισ υποδομισ και τθν αυτόματθ βζλτιςτθ παραμετροποίθςθ των 

αιςκθτιρων (π.χ. ςυχνότθτα δειγματολθψίασ, ιςχφσ εκπομπισ, κλπ) ςφμφωνα με τισ 

περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και τθν τρζχουςα κατάςταςθ του δικτφου, με ςτόχο τθν αφξθςθ 

διάρκειασ ηωισ του αςφρματου δικτφου αιςκθτιρων. 

 

 Στα πλαίςια τθσ παροφςασ εφαρμογισ του ευφυοφσ λογιςμικοφ  κα γίνει εφαρμογι 

καινοτόμων αλγορίκμων και πρωτοποριακϊν εφαρμοςμζνων τεχνικϊν για το ςχεδιαςμό και 

τθν ανάπτυξθ ζξυπνθσ και επεκτάςιμθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ, θ οποία, ςυνδυάηοντασ 

διαφορετικζσ τεχνολογίεσ υπόγειασ/υπζργειασ αςφρματθσ δικτφωςθσ, κα επιτρζπει τθν 

αδιάλειπτθ και αςφαλι ροι δεδομζνων από το δίκτυο διανομισ νεροφ ςτο κζντρο ελζγχου.  

Ρροσ αυτι τθ κατεφκυνςθ κα αξιοποιθκοφν τεχνολογίεσ αςφρματθσ επικοινωνίασ ωσ προσ τθν 

επίτευξθ επικοινωνιακϊν ηεφξεων εντόσ δικτφων ςωλθνϊςεων με πόςιμο νερό ι/και 

βιομθχανικϊν υποδομϊν παραγωγισ/επεξεργαςίασ/φφλαξθσ νεροφ (π.χ. IEEE 802.15.4/IEEE 

802.11 ςε διάφορεσ μπάντεσ λειτουργίασ, LoRA, μαγνθτικι επαγωγι κ.ά.). 

Ραράλλθλα κα πρζπει να αξιοποιθκοφν δικτυακά πρωτόκολλα και τοπολογίεσ για τθν 

αξιόπιςτθ και αςφαλι ροι τθσ πλθροφορίασ από το ςθμείο δειγματολθψίασ / 

απενεργοποίθςθσ ςτο κζντρο ελζγχου . Επιπλζον κα ςυνδυαςτοφν τεχνικζσ κατανεμθμζνθσ 

διαχείριςθσ αςφρματων δικτφων αιςκθτιρων/επενεργθτϊν που λειτουργοφν εντόσ του δικτφου 

υδροδότθςθσ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ, ςυγκεκριμζνα μζςω ανεπιτιρθτθσ αναγνϊριςθσ 

επικρατζςτερων ςτατιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν, για τθν αναγνϊριςθ ςε πραγματικό χρόνο των 

ςθμαντικότερων χαρακτθριςτικϊν που επθρεάηουν τθν απόδοςθ του δικτφου, και τον 

κατάλλθλο ςυντονιςμό των δικτυακϊν παραμζτρων.  

Τζλοσ, ο ςυγκεραςμόσ του ςυςτιματοσ ςυμπιεςμζνθσ δειγματολθψίασ με δικτυακοφσ 

αλγορίκμουσ για τθ δυναμικι και αυτό-αναπροςαρμοηόμενθ ρφκμιςθ τθσ ςυχνότθτασ 

δειγματολθψίασ από το δίκτυο αιςκθτιρων μζτρθςθσ ποιότθτασ του νεροφ, κα εξαςφαλίςει 

εξοικονόμθςθ του απαιτοφμενου εφρουσ ηϊνθσ/καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και του 

ςυνολικοφ κόςτουσ τθλεμετρίασ για τθν αποςτολι των δεδομζνων, χωρίσ όμωσ να 

υποβακμίηεται θ ποιότθτα ανακαταςκευισ του πεδίου δειγματολθψίασ ςτο κζντρο ελζγχου. 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

Κζντρο Ελζγχου  

 Αναφορικά με τθν αρχιτεκτονικι δικτφου του ςχεδιαηόμενου κζντρου ελζγχου, αυτι 

ςυνοψίηεται ωσ εξισ :   τα δεδομζνα που κα λαμβάνονται μζςω διαδικτφου και δικτφου κινθτισ 

τθλεφωνίασ κα περνοφν από μία ςειρά firewalls με ςκοπό να εξαςφαλιςτεί θ αςφάλεια των 

δεδομζνων, πριν καταλιξουν ςτουσ υφιςτάμενουσ servers και τισ υπάρχουςεσ βάςεισ 

δεδομζνων. Οι αλγόρικμοι επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ δεδομζνων που κα αναπτυχκοφν κα 

εγκαταςτακοφν ςτο τοπικό ςφςτθμα, και κα  ζχουν απευκείασ πρόςβαςθ ςτισ λαμβανόμενεσ 

χρονοςειρζσ ςε πραγματικό χρόνο, αλλά και κα εξάγουν τα αποτελζςματά τουσ για περαιτζρω 

οπτικοποίθςθ ςτουσ ςτακμοφσ παρακολοφκθςθσ και τθν οκόνθ ενθμζρωςθσ κοινοφ. 

 

3. εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ υπολογιςτικισ πλατφόρμασ θ οποία κα υποςτθρίηει τισ  

παρακάτω λειτουργίεσ : 

 

 α) Ανάκτθςθ χαμζνων δεδομζνων λόγω προβλθματικισ λειτουργίασ των αιςκθτιρων ι τθσ 

τθλ/κισ υποδομισ. 

 β)  Τεχνθτι αφξθςθ τθσ χρονικισ ανάλυςθσ των λαμβανόμενων ροϊν δεδομζνων με ςτόχο τθ 

μείωςθ κόςτουσ τθλεμετρίασ και τθσ αφξθςθσ διάρκειασ ηωισ των αςφρματων αιςκθτιρων  . 

 Στα αςφρματα δίκτυα  αιςκθτιρων , διακρίνουμε δφο κφριεσ αιτίεσ απϊλειασ δεδομζνων 

(οι οποίεσ πρζπει να εξαλειφκοφν με τθν χριςθ του λογιςμικοφ):  

- (i) οι μετριςεισ δεν ζχουν λθφκεί λόγω δυςλειτουργίασ του αιςκθτιρα ι δε μεταδίδονται λόγω 

βλάβθσ τθσ τθλεπ/κισ υποδομισ,  

- (ii) οι κζςεισ των ελλιπϊν δεδομζνων ειςάγονται τεχνθτά προκειμζνου να αυξιςουμε τθ χρονικι 

ανάλυςθ μιασ ροισ δεδομζνων ι να ςυγχρονίςουμε διακριτζσ ροζσ δεδομζνων που αποκτικθκαν 

ςε διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ δειγματολθψίασ.  

 Για τθν επίλυςθ των παραπάνω προβλθμάτων κα πρζπει να υλοποιθκεί και να 

εγκαταςτακεί υπολογιςτικό ςφςτθμα με βάςθ τθ μζκοδο ςυμπλιρωςθσ πίνακα (matrix 

completion) και ςυμπλιρωςθσ τανυςτι (tensor completion).  

 Ο υπολογιςτικόσ αλγόρικμοσ ςυμπλιρωςθσ πίνακα κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

ανάκτθςθ ελλιπϊν μετριςεων για αιςκθτιρεσ του ιδίου τφπου, κακϊσ και  ο αλγόρικμοσ 

ςυμπλιρωςθσ τανυςτι κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ςτθ γενικι περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτο 

δίκτυο υδροδότθςθσ ζχουν εγκαταςτακεί αιςκθτιρεσ διαφορετικϊν τφπων, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι υπάρχουν εγγενείσ ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ.  

 γ)  Real-time  παρακολοφκθςθ ςυςχετίςεων ροϊν δεδομζνων,ςτθν οποία κα  λαμβάνεται  υπόψθ 

θ  εγγενι αβεβαιότθτα των μετριςεων, με ςτόχο τθν ζγκυρθ επαλικευςθ παρουςίασ ακραίων 

ςυμβάντων. 

 δ) Ανίχνευςθ ακραίων ςυμβάντων για τα οποία κα λαμβάνεται  υπόψθ θ εγγενι αβεβαιότθτα των 

μετριςεων. Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα, εκτόσ από τα κλαςικά 1 (κόκκινο)/0 (πράςινο) alerts 

(ακραίο ι μθ ςυμβάν), να λαμβάνουμε και "ενδιάμεςα" (πορτοκαλί) alerts για προειδοποίθςθ 

ενδεχόμενου ςυμβάντοσ. 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

4. εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ βακμωτισ και κλιμακϊςιμθσ πλατφόρμασ οπτικοποίθςθσ των 

μετριςεων και των αποτελεςμάτων τθσ επεξεργαςίασ τουσ, για εφκολθ και φιλικι προσ το χριςτθ 

οπτικοποίθςθ των κρίςιμων παραμζτρων του ςυςτιματοσ φδρευςθσ. 

 

Για το γραφικό περιβάλλον διεπαφισ χριςτθ, κα δθμιουργθκοφν κατά κφριο λόγο πίνακεσ 

ελζγχου (dashboards) και διαδικτυακζσ εφαρμογζσ (web applications). Επίςθσ, κα παράγονται 

αναφορζσ (reports) και αρχεία με δεδομζνα (ςε μορφι csv, JSON, κλπ.) με τα αποτελζςματα των 

αλγορίκμων που κα ενςωματωκοφν ςτο κεντρικό λογιςμικό, τα οποία κα αποςτζλλονται ςτα 

ενδιαφερόμενα άτομα ανάλογα με το περιεχόμενό τουσ. Με τθ χριςθ dashboards ι web 

applications Κα μπορεί να επιτευχκεί θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων από τθν επεξεργαςία 

των δεδομζνων, ςε πραγματικό χρόνο ςτουσ ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. Επίςθσ 

δε κα είναι απαραίτθτθ θ εγκατάςταςθ αυτϊν των εφαρμογϊν ςε οποιοδιποτε υπολογιςτι και 

ςυνεπϊσ κα είναι ευκολότερθ θ παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων οποιαδιποτε ςτιγμι και 

από οποιοδιποτε μζροσ που παρζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν προςφορά: 

 

To λογιςμικό  ευφυοφσ διαχείριςθσ δεδομζνων ςτο δίκτυο των αςφρματων αιςκθτιρων πρζπει να ζχει 

εφαρμοςκεί τουλάχιςτον ςε μία τουλάχιςτον ανάλογθ εφαρμογι  Ανάπτυξθσ, Εγκατάςταςθσ και 

Ραραμετροποίθςθ Λογιςμικοφ για Ανάλυςθ Δεδομζνων από Ευφυι Δίκτυα Διανομισ Νεροφ δικτφων 

φδρευςθσ.  

Ωσ αποδεικτικά ζγγραφα καλισ εκτζλεςθσ κεωροφνται οι Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τουσ 
ανακζτοντεσ φορείσ του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα που παρζλαβε το ςφςτθμα  . Στθν απόδειξθ τθσ 
εμπειρίασ κα λαμβάνονται υπόψθ μόνο περιπτϊςεισ καταςκευισ τζτοιων ςυςτθμάτων τθν τελευταία 
πενταετία που βεβαιϊνονται από επίςθμα ζγγραφα των αρμοδίων αρχϊν του εργοδότθ (βεβαιϊςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ από τουσ ανακζτοντεσ φορείσ   που παρζλαβαν το ςφςτθμα). 

7. Λογιζμικό ζςνηήπηζηρ εξοπλιζμού  

 

Ρρζπει να ζχει ςχεδιαςτεί με κφριο γνϊμονα τθν εφκολθ και γριγορθ διεκπεραίωςθ όλων των 
διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, ϊςτε να αποτελεί χριςιμο εργαλείο τόςο ςε εκτελεςτικό, όςο 
και πλθροφοριακό επίπεδο. 

Ρρζπει να μπορεί να χειριςτεί τθ ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων τόςο του ιδίου του χριςτθ, όςο και 
εγκαταςτάςεισ τρίτων. Μπορεί να χειριςτεί τόςο τθν προλθπτικι (προγραμματιςμζνθ) ςυντιρθςθ, όςο και 
τθν καταςταλτικι (ζκτακτθ). 

 

1. Βαςικοί οριςμοί : Οι βαςικοί οριςμοί τθσ εφαρμογισ αποτελοφν και τα δεδομζνα 
παραμετροποίθςθσ τθσ. Ορίηονται πριν τθν ζναρξθ τθσ κανονικισ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ και 
χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι όλων των αποτελεςμάτων τθσ. Σε οποιαδιποτε ςτιγμι 
υπάρχει θ δυνατότθτα προςκικθσ νζων οριςμϊν, θ μεταβολι και θ διαγραφι οριςμϊν (ςτθν 
περίπτωςθ τθσ διαγραφισ ελζγχεται εάν είναι επιτρεπτι θ διαδικαςία αυτι). 
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2. Εξοπλιςμόσ : Ρεριγράφονται τα ςτοιχεία που αποτελοφν τον εξοπλιςμό τθσ εγκατάςταςθσ και τα 
οποία περιλαμβάνονται ςτισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ. Ο οριςμόσ του εξοπλιςμοφ υλοποιείται 
ιεραρχικά. Δεν πρζπει να υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ τα επίπεδα ανάλυςθσ του εξοπλιςμοφ και 
είναι δυνατόσ ο οριςμόσ διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ ςε οποιοδιποτε από αυτά. Ο εξοπλιςμόσ 
πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνοσ με τουσ προμθκευτζσ, τθν αποκικθ ανταλλακτικϊν, τισ 
παραμζτρουσ ςυντιρθςθσ και, φυςικά με τισ εντολζσ ςυντιρθςθσ.   
Σε όλα τα  επίπεδα των οριςμϊν δεν πρζπει να υπάρχει, από τθν εφαρμογι, κανζνασ περιοριςμόσ 
ωσ προσ τον αρικμό τουσ. Στον εξοπλιςμό ορίηονται κατά τθ φάςθ τθσ παραμετροποίθςθσ (με 
δυνατότθτα προςκικθσ - μεταβολισ οποιαδιποτε ςτιγμι) και τα πεδία που αποκθκεφουν τιμζσ 
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ ςυνκικεσ ζκδοςθσ εντολϊν ςυντιρθςθσ (π.χ. ςυνολικζσ ϊρεσ 
λειτουργίασ κινθτιρα). Τα πεδία αυτά ςυνικωσ κα ενθμερϊνονται με δεδομζνα από τθν 
εγκατάςταςθ, κα πρζπει να παρζχεται όμωσ και θ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ τιμϊν από τον 
χειριςτι ςτθν περίπτωςθ που το μζγεκοσ που πρζπει να χρθςιμοποιθκεί δεν είναι διακζςιμο 
άμεςα από τα δεδομζνα τθσ εγκατάςταςθσ. 

3. Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ : Στισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κωδικοποιοφνται και κατθγοριοποιοφνται οι 
ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν για κάκε μορφισ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Δίνεται, δθλαδι, 
θ δυνατότθτα φπαρξθσ κοινϊν ενεργειϊν οι οποίεσ είναι δυνατόν να χρθςιμοποιοφνται ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ εφαρμογισ χρειάηεται ο οριςμόσ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, χωρίσ κανζνα 
περιοριςμό. Κάκε εργαςία πρζπει να περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά που πικανόν να χρειαςτεί 
και το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά ειδικότθτα που ςυνικωσ απαιτείται. 

4. Εντολζσ ςυντιρθςθσ : Οι εντολζσ κα παράγονται με βάςθ κανόνεσ που ζχουν οριςτεί και αφοροφν 
εργαςίεσ που γίνονται ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα του εξοπλιςμοφ. Κάκε εντολι περιγράφει 
εργαςίεσ ςε πολλά τμιματα του εξοπλιςμοφ που κα εκτελεςτοφν από τα ίδια πρόςωπα. Θ εντολι 
πρζπει να ςυμπλθρϊνεται μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και να αρχειοκετείται θλεκτρονικά. 

5. Αποκικθ ανταλλακτικϊν : Ρρόκειται για πλιρεσ κφκλωμα αποκικθσ που πρζπει να υποςτθρίηει 
πολλαπλοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ με πολλαπλζσ κζςεισ ανά χϊρο, παραγγελίεσ, παραλαβζσ,  
επιςτροφζσ και χρεϊςεισ ανταλλακτικϊν. Ενδοδιακινιςεισ και απογραφζσ επίςθσ πρζπει να 
υποςτθρίηονται.  

 

Με τθ χριςθ διαβακμίςεων δικαιωμάτων πολλαπλϊν επιπζδων κα εξαςφαλίηεται θ ακεραιότθτα των 
δεδομζνων. Κάκε χριςτθσ τθσ εφαρμογισ πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςι του μόνο τισ λειτουργίεσ που κα 
προκακοριςτοφν από τον υπεφκυνο του ςυςτιματοσ. 

Θ διαδικαςία εκχϊρθςθσ δικαιωμάτων χριςθσ πρζπει να είναι τμιμα τθσ εφαρμογισ αυτισ ι να 
παρζχεται ςαν ξεχωριςτό πρόγραμμα για μεγαλφτερθ αςφάλεια.  

Θ εφαρμογι πρζπει να παρζχει επίςθσ και πλιρεσ πακζτο διαχείριςθσ αναφορϊν, όπου ο χειριςτισ 
μπορεί να εκτελεί οποιαδιποτε αναφορά ζχει προκαταςκευαςτεί ι / και να δθμιουργεί νζεσ με χριςθ 
report generator που είναι πρζπει να είναι ενςωματωμζνοσ. 

Το ςυνολικό ςφςτθμα κα παράγει πλθροφορίεσ ςε πολλαπλά επίπεδα, ενϊ όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί με 
τθ χριςθ του ςχεδιαςτι αναφορϊν ο χριςτθσ κα πρζπει ζχει τθν δυνατότθτα να δθμιουργεί οςεςδιποτε 
αναφορζσ χρειάηεται. 

Για να είναι ευκολότερθ θ διαςπορά τθσ παραγόμενθσ πλθροφορίασ κα πρζπει να υπάρχει πρόνοια ϊςτε 
οι διάφορεσ αναφορζσ να παρζχονται ςε οποιονδιποτε χριςτθ, όχι υποχρεωτικά χριςτθ του ςυςτιματοσ. 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

 

Κάκε χριςτθσ που πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε παραγόμενεσ αναφορζσ πρζπει να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ 
ςε αυτζσ με τθ χριςθ απλισ εφαρμογισ χωρίσ ςφνκετθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ. 

Εάν είναι δε απομακρυςμζνοσ και με ςφνδεςθ μικροφ εφρουσ ηϊνθσ με το κεντρικό ςφςτθμα πρζπει να 
μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτο internet (Internet explorer, Firefox 
κλπ) και να λαμβάνει πλθροφόρθςθ από το ςφςτθμα ςαν να επιςκεπτόταν οποιαδιποτε ιςτοςελίδα. 

Ρρζπει να υποςτθρίηεται, επίςθσ, εγγενϊσ θ εξαγωγι των παραγόμενων δεδομζνων ςε διάφορεσ μορφζσ, 
ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ αξιοποίθςι τουσ από άλλεσ εφαρμογζσ. Οι τφποι αρχείων εξόδου κατ’ 
ελάχιςτον πρζπει αν είναι Microsoft Excel (.xlsx ι .csv), ςελίδα HTML, Acrobat (.pdf), ASCII (.txt) ενϊ κατά 
περίπτωςθ κα πρζπει να μποροφν να αναπτυχκοφν ενδιάμεςα προγράμματα για παραγωγι ςχεδόν 
αρχείου εξόδου χρειαςτεί για πικανι ςφνδεςθ με άλλο ςφςτθμα (γζφυρα). 

 

ΣΥΝΤΑΧΚΘΚΕ ΕΚΕΩΘΚΕΛ 
Ο προϊςτάμενοσ Δ/ΝΣΘΣ Τ.Υ. 

 
 

ΘΛΛΑΣ ΓΕΩΓΛΤΣΘΣ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΤΣΑΟΥΧΑΣ 
Ρ.Ε. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ Τ.Ε. ΡΟΛΛΤΛΚΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ 
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