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Οι οποίεσ προζκυψαν μετά το ςτάδιο τθσ διαβοφλευςθσ και οι οποίεσ 
ζλαβαν υπόψθ όλα τα ςχόλια και τισ παρατθριςεισ τθσ διαβοφλευςθσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1. Γενικά 

Πλα τα ςθμεία των προδιαγραφϊν είναι απαραίτθτα, ςε οποιοδιποτε ςθμείο δεν 
ςυμφωνοφν οι προμθκευτζσ ι δεν αναφζρονται με ςαφινεια κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ 
μασ κα αξιολογοφνται ανάλογα με τθ βαρφτθτα των προδιαγραφϊν που δεν εκπλθρϊνουν. 

Πλα τα προςφερόμενα είδθ κα είναι τελευταίασ αναγγελίασ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που ακολουκοφν βαςίηονται ςτισ προδιαγραφζσ 
εξοπλιςμοφ γνωςτϊν διεκνϊν καταςκευαςτϊν αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ. Είναι προφανζσ ότι 
μθ ουςιϊδεισ διαφοροποιιςεισ είναι αποδεκτζσ για τον μθ αποκλειςμό από τθν 
διαγωνιςτικι διαδικαςία εξοπλιςμοφ ιςοδφναμων τεχνικϊν προδιαγραφϊν που 
ανταποκρίνονται ςτισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ των υπό προμικεια ειδϊν. 

1.1 Συςτιματα Αυτοματιςμοφ-Γενικζσ Αρχζσ 

Είναι απόλυτα αναγκαίο τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ να μποροφν να προςαρμοςτοφν ςτισ 
απαιτιςεισ του ζργου. Τα ςυςτιματα αυτά πρζπει να διακζτουν εφχρθςτα και φιλικά 
εργαλεία ανάπτυξθσ και παραμετροποίθςθσ. Τα ςυςτιματα αυτά πρζπει να είναι ευρζωσ 
διαδεδομζνα ςτθν ελλθνικι αγορά, ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα εξεφρεςθσ 
εναλλακτικϊν λφςεων για υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, ανάπτυξθσ και κζςθσ ςε λειτουργία. 

Δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ χριςθ όςο το δυνατό λιγότερων διαφορετικϊν τφπων CPU 
και CP (communication processor) με τθν προχπόκεςθ να εξυπθρετοφνται επαρκϊσ οι 
ανάγκεσ. Οι CPU πρζπει να μποροφν να διαχειρίηονται ειδικζσ εφαρμογζσ αυτοματιςμοφ 
χρθςιμοποιϊντασ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ υψθλοφ επιπζδου. Μία από αυτζσ είναι θ SCL 
(structured control language) που βαςίηεται ςτθν Pascal. Επίςθσ, άλλεσ γλϊςςεσ γραφικοφ 
τρόπου προγραμματιςμοφ, όπωσ SFC (sequential function chart) Graph 7 CFC (continuous 
function chart) πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν. 

Θ ςφνδεςθ ςε διαφορετικά κανάλια επικοινωνίασ και δίκτυα, ειδικά ςτο χϊρο τθσ 
τεχνολογίασ πλθροφοριϊν (ΙΤ) μζςω TCP/IP, γίνεται μζςω ειδικϊν καρτϊν CP. 

1.2 Τεχνικοί Κανονιςμοί 

Κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ βρίςκουν εφαρμογι οι ακόλουκοι 

κανονιςμοί: 

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

οδθγίεσ TUV για εγκαταςτάςεισ ςε νερά και λφματα, DIN 18306, DIN 18379, 

DIN18380, DIN 18381, DIN 18382, DIN 18421. 

 Ο γενικόσ κανονιςμόσ διαχείριςθσ τθσ αρχισ υδάτινων πόρων 

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

τισ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 Οι τεχνικοί κανονιςμοί τθσ ανεξάρτθτθσ αρχισ τθλεπικοινωνιϊν 

 Κανονιςμοί πυραςφάλειασ 

 Οι προδιαγραφζσ που παρατίκενται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

 

 

Πλεσ οι εργαςίεσ πρζπει να εκτελεςτοφν κατάλλθλα ςε ςυμφωνία με τα κείμενα των 
προδιαγραφϊν και τουσ κανονιςμοφσ του εμπορίου και τθσ τεχνολογίασ κακϊσ και τισ 
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τζχνεσ και επιςτιμεσ. Στισ προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να είναι ςυνυπολογιςμζνα όλα τα 
κόςτθ υπθρεςιϊν, προμικειασ και λοιπϊν εργαςιϊν που είναι μζροσ τθσ προμικειασ και 
εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, εξαιρουμζνων λειτουργικϊν δαπανϊν που δε ςχετίηονται με 
τθν εγκατάςταςθ. Επίςθσ, πρζπει να είναι ςυνυπολογιςμζνα τα κόςτθ για όλα τα επί 
μζρουσ υλικά, τα οποία είναι αναγκαία για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν 
παράδοςι του ωσ ζτοιμου για λειτουργία. 

1.3 Κανονιςμοί υλικϊν 

Στισ εγκαταςτάςεισ επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν μόνο υλικά βιομθχανικϊν 
προδιαγραφϊν, τα οποία τθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ ςφμφωνα με EN, DIN/VDE, 
TUV-GS, και τα οποία φζρουν τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ.  

Ππου χρθςιμοποιοφνται μετατροπείσ ςυχνότθτασ (frequency converters, π.χ. PLC, 
αδιοςυςτιματα, όργανα παροχισ κ.λ.π.) ςε περιοχζσ γειτνιάηουςεσ με κατοικίεσ, τότε 
πρζπει αυτοί να είναι εξοπλιςμζνοι με φίλτρα δικτφων κατά EN 55011 ι νεότερο, κλάςθ Β 
και να ςυνυπολογιςτοφν ςτα κόςτθ. Οι μετατροπείσ ςυχνότθτασ πρζπει να πλθροφν 
τουλάχιςτον το πρότυπο ΕΝ 61800-3 ι νεότερο, κακϊσ και το πρότυπο DIN και τουσ 
κανονιςμοφσ CE, ενϊ βρίςκουν εφαρμογι και οι προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. 

 

Ειδικά όταν χρθςιμοποιοφνται κινθτιρεσ χαμθλισ τάςθσ ςτο εφροσ ιςχφοσ 1,1kW-90kW, 
τότε να διαςφαλίηεται ότι κα χρθςιμοποιθκοφν κινθτιρεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κατά 
τθν ευρωπαϊκι κατθγοριοποίθςθ. Οι διπολικοί και τετραπολικοί κινθτιρεσ πρζπει να 
ςθμαίνονται ςφμφωνα με EU/CEMEP με τθν κατθγοριοποίθςθ επάρκειασ IE2 (υψθλι 
επάρκεια). 

1.4 Λοιποί κανονιςμοί εκτζλεςθσ θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν 

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

πρζπει να βρίςκουν εφαρμογι: 

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

1000V 

 VDE 0101 για τθν καταςκευι εγκαταςτάςεων υψθλισ τάςθσ με ονομαςτικζσ τάςεισ 

άνω των 1000V 

 VDE 0105 για τθ λειτουργία εγκαταςτάςεων υψθλισ τάςθσ 

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

ςυνάκροιςθσ ατόμων, αποκικεσ και χϊρουσ εργαςίασ 

 VDE 0125 περί θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κατά τθν καταςκευι κτιρίων 

 VDE 0165 για τθν καταςκευι θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων ςε χϊρουσ παραγωγισ και 

επικίνδυνεσ περιοχζσ 

 VDE 0228 για τισ μετριςεισ όταν ςυςτιματα τθλεδιαχείριςθσ επθρεάηονται από 

τριφαςικά ςυςτιματα 

 VDE 0510 για τουσ ςυςςωρευτζσ και τα ςυςτιματά τουσ 

 VDE 0800 για εγκαταςτάςεισ τθλεπικοινωνιϊν 

 DIN 18382 για τα θλεκτρικά καλϊδια και γραμμζσ ςε κτίρια 

 VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190 

 DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, για τθν προςταςία από κεραυνοφσ 
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2. Ρίνακεσ 

2.1 Ρίνακεσ Ιςχφοσ και Αυτοματιςμοφ Γενικά. 

Τα υλικά του πίνακα για κάκε Τοπικό Στακμό Ελζγχου (ΤΣΕ), περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω. Ενδεικτικά ςχζδια πινάκων για κάκε Τοπικό Στακμό Ελζγχου είναι διακζςιμα 

ςτα τεφχθ τθσ Διακιρυξθσ.  

Οι ακόλουκοι κανόνεσ πρζπει να βρίςκουν εφαρμογι: 

 Θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ: DIN EN 60204-1 

 Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτον πίνακα: DIN VDE 0660 T 500 

 Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτθ μονάδα: DIN VDE 0298 T 4 

 Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτο μθχάνθμα: DIN EN 60104 T 1 

 Ταξινόμθςθ μπαρϊν χαλκοφ: DIN 43671 

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

ακίδων με ζλεγχο ςφάλματοσ γθσ 

 Κφκλωμα ζκτακτθσ διακοπισ (DIN 60204): ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ κατθγορίασ 

0/1/2 

 Επιτρεπτζσ περιοχζσ για τθ διευκζτθςθ ενεργοποιθτϊν, περιλαμβάνει αςφάλειεσ και 

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

Οι πίνακεσ ελζγχου και διανομισ πρζπει να παραδίδονται ζτοιμοι και καλωδιωμζνοι μζχρι 

κλζμμασ ςφμφωνα με τον χρωματικό κϊδικα VDE. Ρρζπει, επίςθσ, να λθφκεί μζριμνα κατά 

τθν καταςκευι για τισ ςυνκικεσ μεταφοράσ των πινάκων, ϊςτε να μθν υπάρξει κάποια 

ηθμιά λόγω καταςκευαςτικισ παράλειψθσ. Αν παρ’ όλα αυτά υπάρξει κάποια φκορά ςτο 

χρϊμα, τότε αυτι κα αποκακίςταται χωρίσ επιπλζον δαπάνθ. 

Στο εςωτερικό του πίνακα θ καλωδίωςθ πραγματοποιείται με τθ χριςθ εφκαμπτων 

καλωδίων. Θ απογφμνωςθ πραγματοποιείται κερμικά ι μθχανικά με τθ χριςθ ειδικοφ 

εργαλείου, ενϊ θ ςφνδεςθ ςτον εξοπλιςμό γίνεται με κατάλλθλα ςυνδετιρια. Για τθ 

ςφνδεςθ περιφερειακϊν μονάδων πρζπει να χρθςιμοποιοφνται, για εξοικονόμθςθ χϊρου, 

φφςςεσ καλωδίων εργοςταςιακά ελεγμζνεσ και ακροδζκτεσ από τον καταςκευαςτι του 

αυτοματιςμοφ, ενϊ οι διατομζσ των καλωδίων υπολογίηονται κατά VDE. 

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

αςφάλεια (ελάχιςτθ διατομι 0,75 mm2). Για τα θλεκτρονικά κυκλϊματα θ καλωδίωςθ 

ςυμμορφϊνεται με τουσ τφπουσ που βαςίηονται ςτα χαρακτθριςτικά του καταςκευαςτι 

(ελάχιςτθ διατομι 0,75 mm2). 
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Οι γραμμζσ μζτρθςθσ κωρακίηονται όπου αυτό είναι αναγκαίο. Θ καλωδίωςθ των 

κυκλωμάτων ελζγχου, δεδομζνων, μζτρθςθσ και θλεκτρονικϊν ειςόδων-εξόδων 

ακολουκοφν τον εξισ χρωματικό κϊδικα: 

 Καλϊδιο ιςχφοσ 230 V AC/ 400 V AC: μαφρο 

 PLC/RTU 230 V AC:    κόκκινο 

 PLC/RTU 24 V DC:    ςκοφρο μπλε 

 Καλϊδιο γείωςθσ:    πράςινο/κίτρινο 

 Ουδζτεροσ:    ανοιχτό μπλε 

 Εξωτερικι τάςθ:    πορτοκαλί 

 Γραμμι μζτρθςθσ:    άςπρο 

 Καλϊδιο προςταςίασ:    γκρι 

Ρρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι οδθγίεσ εγκατάςταςθσ του καταςκευαςτι αυτοματιςμοφ, 

ειδικά ςτθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ ςυςτιματοσ μζτρθςθσ ςτο οποίο εφαρμόηεται προςταςία 

υπερτάςεων από κεραυνοφσ και λαμβάνονται μζτρα γείωςθσ. 

Γραμμζσ μεταςχθματιςτϊν ζνταςθσ καλωδιϊνονται με διατομζσ 2,5 mm2 και 

χρθςιμοποιοφνται ακροδζκτεσ απομόνωςθσ. 

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

μζριμνα για εφεδρεία χϊρου 20% για μελλοντικζσ επεκτάςεισ, κακϊσ επίςθσ και για το 

PLC/RTU. 

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

προςταςία επαφισ. Το ίδιο ιςχφει για τισ μπάρεσ, μεταδότεσ ρεφματοσ κτλ., και 

εγκαταςτάςεισ ςτθν πόρτα του πίνακα. 

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

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

εγχάρακτα πινακίδια (βιδωμζνα ι καρφωμζνα, όχι κολλθμζνα) με λεπτομερι περιγραφι 

τθσ λειτουργίασ. 

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

και όλα τα κυκλϊματα να είναι κατάλλθλα και μόνιμα ςθμειωμζνα και αρικμθμζνα 

ανάλογα με το μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. Τα καλϊδια ςτα άκρα τουσ πρζπει να 

φζρουν ετικζτεσ ςιμανςθσ ςε αντιςτοιχία με τισ προδιαγραφζσ ςτθ λίςτα καλωδίων. 

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

τθλεπικοινωνιακισ ςφνδεςθσ πρζπει να ενςωματϊνονται ςτουσ πίνακεσ και να 

αςφαλίηονται με πρωτεφουςα και δευτερεφουςα προςταςία ζναντι υπερτάςεων. 

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

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

τθν επιτρεπόμενθ γωνία κάμψθσ. Τα καλϊδια πρζπει να ςτερεϊνονται χρθςιμοποιϊντασ 

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

χρθςιμοποιοφνται να είναι από μθ φερρομαγνθτικό υλικό. 

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

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

αντιςτοιχίηεται θ αρίκμθςθ ςτον πίνακα. Για υπάρχοντα ςυςτιματα, πρζπει να 
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δθμιουργοφνται ξεχωριςτά τερματικά διαγράμματα, ςτα οποία κα φαίνεται θ αντιςτοίχιςθ 

αρχισ και τζλουσ. 

Κατά τθν τοποκζτθςθ των πινάκων πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι κανονιςμοί 

θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ EMC. Ακόμθ, όςον αφορά τθν προςταςία ζναντι 

εκριξεων ι υπερτάςεων κα ιςχφουν οι οδθγίεσ CENELEC και ATEX. 

2.2 Ρίνακασ ιςχφοσ 

Ο πίνακασ ιςχφοσ κα αποτελείται από: 

 Ζναν αυτόματο κερμομαγνθτικό διακόπτθ ονομαςτικισ ζνταςθσ τουλάχιςτον 80Α που 

κα πλθροί κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

 Κατάλλθλοσ για κινθτιρεσ 45kW ι/και 55kW 

 Κατάλλθλοσ για 3-φαςικι ςυνδεςμολογία 

 Βακμοφ αδιάβροχθσ προςταςίασ τουλάχιςτον IP20 

 Συχνότθτα λειτουργίασ 50/60 HZ 

 Θερμοκραςία λειτουργία -20 ζωσ +60 0C 

 Κφκλοι λειτουργίασ τουλάχιςτον 25000 

 

 Ζναν ανεμιςτιρα με φίλτρο διαςτάςεων τουλάχιςτον 90x90mm 

 Κόκκινθ ενδεικτικι λυχνία επί τθσ πόρτασ του πίνακα διατομισ τουλάχιςτον 22mm για 

ζνδειξθ βλάβθσ του ομαλοφ εκκινθτι 

 Ρράςινθ ενδεικτικι λυχνία επί τθσ πόρτασ του πίνακα διατομισ τουλάχιςτον 22mm για 

ζνδειξθ λειτουργίασ του ομαλοφ εκκινθτι 

 Επιλογικό διακόπτθσ R-O-L (remote-off-local) επί τθσ πόρτασ του πίνακα διατομισ 

τουλάχιςτον 22mm 

 Διακόπτθ για τθν επανεκκίνθςθ (reset) του ομαλοφ εκκινθτι διατομισ τουλάχιςτον 

22mm 

 Μπουτόν για τεςτ λειτουργίασ των λυχνιϊν διατομισ τουλάχιςτον 22mm 

 Μικροαυτόματο ονομαςτικισ εντάςεωσ τουλάχιςτον 10Α 

 Ερμάριο μεταλλικό, βακμοφ προςταςίασ IP65, με ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 

600x800x230mm (ΡΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ Χ ΒΑΘΟΣ). 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Εγχειρίδια των υλικϊν του πίνακα (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτικοφ οίκου του πίνακα.  

 Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE των υλικϊν του πίνακα. 
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2.3 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Α 

Ο πίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Α κα αποτελείται από: 

 Αντικεραυνικά για τθν προςταςία ζναντι υπερτάςεων, όπωσ ακολοφκωσ: 

i. Για τθν αντικεραυνικι προςταςία των πομποδεκτϊν - radiomodems οι ςυςκευζσ 

πρζπει να ζχουν αντικεραυνικό με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Να αντζχουν πλιγμα 10ΚΑ 

 Να ζχουν μικρι χωρθτικότθτα (10 pf) 

 Να ζχουν insertion  loss 4db (1GHz) 

 Να ζχουν μικρό risetime 

ii. Για τθν αντικεραυνικι προςταςία γραμμϊν τροφοδοςίασ 220V οι ςυςκευζσ πρζπει 

να ζχουν αντικεραυνικό με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Να αντζχουν πλιγμα 10ΚΑ 

 Να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε τριφαςικζσ γραμμζσ τροφοδοςίασ. 

 Να ζχουν μικρό risetime 

iii. Για τθν αντικεραυνικι προςταςία των γραμμϊν δεδομζνων (αναλογικά όργανα 4-

20mA) οι ςυςκευζσ πρζπει να ζχουν αντικεραυνικό με τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά: 

 Να αντζχουν πλιγμα 10ΚΑ 

 Να ζχουν ελάχιςτθ αντίςταςθ διαπζραςθσ (through resistance) 

 Να ζχουν insertion loss  το πολφ 3db 

 Να ζχουν μικρό risetime 

 Να είναι κατάλλθλεσ και για γραμμζσ δεδομζνων RS 232, RS 422, Profibus κτλ. 

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ ςιμανςθσ λειτουργίασ αναλογικοφ/ψθφιακοφ ςιματοσ  ςτθν 

πόρτα του πίνακα. 

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ ςιμανςθσ (λειτουργίασ-ςτάςθσ-βλάβθσ) αντλίασ (όπου αυτό 

απαιτείται) ςτθν πόρτα του πίνακα διατομισ τουλάχιςτον 22mm. 

 Διακόπτθ επανεκκίνθςθσ του PLC/RTU τφπου Α ςτθν πόρτα του πίνακα διατομισ 

τουλάχιςτον 22mm. 

 Επιλογικό διακόπτθ R-O-L (remote-off-local) επί τθσ πόρτασ του πίνακα διατομισ 

τουλάχιςτον 22mm. 

 Κλζμμεσ ψθφιακϊν/αναλογικϊν ειςόδων/εξόδων ςφμφωνα με το πλικοσ του  πίνακα 

ςθμάτων αυτοματιςμοφ και με εφεδρεία τουλάχιςτον 20%. Οι κλζμμεσ κα ζχουν 

κατάλλθλθ ςιμανςθ που κα παραπζμπει ςτα αντίςτοιχα ςθμεία του θλεκτρολογικοφ 

ςχεδίου. 

 Κλζμμορελζ 24VDC. 

 Αςφάλειεσ 100mΑ για τθν προςταςία των αναλογικϊν ειςόδων ςφμφωνα με το πλικοσ 

του  πίνακα ςθμάτων αυτοματιςμοφ. 

 Ανεμιςτιρα με φίλτρο διαςτάςεων τουλάχιςτον 90x90mm 

 Γενικό διακόπτθ πίνακα τουλάχιςτον 16Α 
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 Φωτιςτικό ςϊμα (φκοριςμοφ) για τθ διευκόλυνςθ εργαςιϊν εντόσ του πίνακα μζγιςτθσ 

ιςχφοσ 24W. 

 ευματοδότθσ ςοφκο για τθ διευκόλυνςθ θλεκτρικϊν εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ. 

 Ερμάριο μεταλλικό, βακμοφ προςταςίασ IP65, με ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 

800x1000x300mm (ΡΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ Χ ΒΑΘΟΣ). 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Εγχειρίδια των υλικϊν του πίνακα (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτικοφ οίκου του πίνακα.  

 Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE των υλικϊν του πίνακα. 

 

2.4 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 

Ο πίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β κα πρζπει να πλθροί κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

 Μζγιςτεσ διαςτάςεισ: 300x250x120mm (ΡΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ) 

 Υλικό καταςκευισ : Αλουμίνιο 

 Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ -20 οC   ζωσ   +80οC 

 Σχετικι υγραςία: μζγιςτθ 95% ςτουσ 300C 

 Βακμόσ προςταςίασ: IP68 

 

Οι ςτυπιοκλιπτεσ του πίνακα αυτοματιςμοφ τφπου Β κα πρζπει να πλθροφν κατ ελάχιςτον 

τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ -40 οC   ζωσ   +100οC 

 Βακμόσ προςταςίασ: IP68 

 Υλικό καταςκευισ ορείχαλκοσ, επινικελωμζνοσ 

Ο πίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β κα ενςωματϊνει τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

 Συςςωρευτζσ και κικεσ για τουσ ςυςςωρευτζσ. 

Οι ςυςςωρευτζσ τθσ μονάδασ PLC/RTU τφπου Β που κα προςφζρουν για τθν 

λειτουργία τθσ, κα μποροφν να τοποκετθκοφν και αυτοί εςωτερικά του πίνακα κα 

μποροφν να προςφζρουν αυτονομία λειτουργίασ μακράσ διάρκειασ ςτο 

διαςυνδεδεμζνο εξοπλιςμό για τουλάχιςτον δφο ζτθ (2Y). 

Θ κικθ των ςυςςωρευτϊν κα πρζπει να είναι ςτιβαρισ (compact) καταςκευισ και  να 

πλθροί κατ ελάχιςτων τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Σχετικι υγραςία: μζγιςτθ 95% ςτουσ 300C 

 Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ -40 οC   ζωσ   +70οC 

 Βακμόσ προςταςίασ: IP20 
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 Υλικό καταςκευισ : πλαςτικό 

 Αντικεραυνικά για τθν προςταςία ζναντι υπερτάςεων, όπωσ ακολοφκωσ: 

 Ζνα για γραμμζσ 4-20 mA: για προςταςία των γραμμϊν δεδομζνων 

 Ζνα για καλωδίωςθ Ethernet: ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι του 

εξοπλιςμοφ 

 Κλζμμεσ ψθφιακϊν/αναλογικϊν ειςόδων/εξόδων ςφμφωνα με το πλικοσ του  πίνακα 

ςθμάτων αυτοματιςμοφ. Οι κλζμμεσ κα ζχουν κατάλλθλθ ςιμανςθ που κα 

παραπζμπει ςτα αντίςτοιχα ςθμεία του θλεκτρολογικοφ ςχεδίου. 

 Αςφάλειεσ 100mΑ για τθν προςταςία των αναλογικϊν ειςόδων ςφμφωνα με το πλικοσ 

του  πίνακα ςθμάτων αυτοματιςμοφ. 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Εγχειρίδια των υλικϊν του πίνακα (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτικοφ οίκου του πίνακα.  

 Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE των υλικϊν του πίνακα. 

 

2.5 Κιβϊτιο Pillar 

Το Pillar κα είναι ςτεγανό με βακμό προςταςίασ IP65 ι IP66 κατάλλθλο για εγκατάςταςθ ςε 

εξωτερικό χϊρο, διαςτάςεων τουλάχιςτον 350x300x150mm (ΡΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ).  

Οι πόρτεσ του Pillar κα φζρουν περιφερειακά λάςτιχα ςτεγανοποίθςθσ και κα εφάπτονται 

πολφ καλά και ςφιχτά ςε όλα τα ςθμεία με το κφριο ςϊμα του Pillar, ϊςτε να αποφεφγεται 

θ είςοδοσ του νεροφ ςε περίπτωςθ βροχισ ςτο εςωτερικό του. 

Κάκε Pillar κα εδράηεται ςε βάςθ από ςκυρόδεμα C20/25 υπερυψωμζνθ κατά 40cm 

τουλάχιςτον από τον περιβάλλοντα χϊρο για προςταςία από πλθμμφρα. 

Στθ βάςθ του Pillar κα καταλιγουν οι υπόγειεσ ςωλθνϊςεισ των καλωδίων κατά τζτοιο 

τρόπο που να μθν δφνεται ι δυνατότθτα παρζμβαςθσ από τρίτουσ. 

Το Pillar κα είναι ςυναρμολογθμζνο ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ του και κα παρζχει άνεςθ 

χϊρου για τθν είςοδο και τθν ςφνδεςθ των καλωδίων μεταξφ των οργάνων λειτουργίασ του 

δικτφου.  

Το Pillar κα εγκαταςτακεί ςε δθμόςιο χϊρο και για τον λόγο αυτό δφνεται μεγάλθ ςθμαςία 

ςτθν καλι και ςυμμετρικι εμφάνιςι του. Θα πρζπει να φζρει κλειδαριά για τθν αποτροπι 

κλοπισ των υλικϊν που κα εγκαταςτακοφν  εςωτερικά και θ οποία κα πρζπει να είναι 

ανοξείδωτθ βαρζωσ τφπου. 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001. 
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2.6 Συγκεντρωτικόσ πίνακασ ςθμάτων αυτοματιςμοφ 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ ελάχιςτθ απαίτθςθ των αυτοματοποιθμζνων εγκαταςτάςεων 

των ΤΣΕ με τθ μορφι πινάκα ςτον οποίο φαίνονται τα ψθφιακά και αναλογικά ςιματα που 

απαιτοφνται ςε κάκε τοπικό ςτακμό, ο αρικμόσ των οποίων κακορίηει τισ προδιαγραφζσ 

του απαιτοφμενου PLC/RTU. Στον  πίνακα  που ακολουκεί φαίνεται ο ελάχιςτοσ απαιτθτόσ 

αρικμόσ ειςόδων/εξόδων που κα πρζπει να ζχει το PLC/RTU του κάκε ΤΣΕ. Ζχει 

χρθςιμοποιθκεί για τθν διλωςθ των ειςόδων και εξόδων ςτο  PLC/RTU,  θ εξισ 

ςθμειολογία: 

DI: Ψθφιακι είςοδοσ 

DO: Ψθφιακι ζξοδοσ 

AI: Αναλογικι είςοδοσ 

AO: Αναλογικι ζξοδοσ (δυνατότθτα ςφνδεςθσ) 

Α/Α 
Στακμόσ 

Ελζγχου 

Ονομαςία 

Τοπικοφ 

Στακμοφ 

DI DO AI AO 

Άκροιςμα 

ςθμάτων 

για 

αντίςτοιχε

σ κλζμμεσ 

Επεκτα-

ςιμότθτα 

κλεμμϊν 

20% 

Συνολικό 

Άκροιςμα 

κλεμμϊν 

1.   ΤΣΕ 1 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΚΑΓΙΑ 
59 17 7 0 83 17 100 

2.   ΤΣΕ 2 
ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΚΑΚΑΓΙΑ 
8 4 4 0 16 4 20 

3.   ΤΣΕ 3 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

& ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΟΔΟΣ 

ΝΘΚΟΜΘΔΕΙΑΣ 

54 17 5 0 76 16 92 

4.   ΤΣΕ 4 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

& ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ 

ΡΥΛΙΚΑ ΡΥΛΘ 

37 10 5 0 52 11 63 

5.   ΤΣΕ 5 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΕΝΑΝΤΙ 

ΣΙΔΘΟΔΟΜΙΚ

ΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

49 16 2 0 67 14 81 

6.   ΤΣΕ 6 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΕΝΑΝΤΙ 

ΣΙΔΘΟΔΟΜΙΚ

ΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

8 4 2 0 14 3 17 

7.   ΤΣΕ 7 
ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΡΥΛΙΚΑ ΣΚΟΡΙΑ 
8 4 2 0 14 3 17 

8.   ΤΣΕ 8 
ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΟΣ 
8 4 2 0 14 3 17 
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9.   ΤΣΕ 9 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΛΕΙΣΟΧΩΙΟΥ 

(1000 ΡΕΥΚΑ) 

33 10 2 0 45 9 54 

10. 

  
ΤΣΕ 10 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΚΛΕΙΣΟΧΩΙΟΥ 
8 4 2 0 14 3 17 

11. 

  
ΣΜΔ 1 

ΣΘΜΕΙΟ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΔΙΑΟΘΣ 1 

4 3 1 0 8 2 10 

12. 

  
ΣΜΔ 2 

ΣΘΜΕΙΟ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΔΙΑΟΘΣ 2 

4 3 1 0 8 2 10 

13. 

  
ΣΜΔ 3 

ΣΘΜΕΙΟ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΔΙΑΟΘΣ 3 

4 3 2 0 9 2 11 

14. 

  
ΣΜΔ 4 

ΣΘΜΕΙΟ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΔΙΑΟΘΣ 4 

4 3 1 0 8 2 10 

15. 

  
ΣΜΔ 5 

ΣΘΜΕΙΟ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΔΙΑΟΘΣ 5 

4 3 1 0 8 2 10 

16. 

  
ΣΜΔ 6 

ΣΘΜΕΙΟ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΔΙΑΟΘΣ 6 

4 3 2 0 9 2 11 

 

Απαιτείται από τον υποψιφιο να υποβάλει αντίςτοιχο πίνακα για όλουσ τουσ Τοπικοφσ 

Στακμοφσ Ελζγχου. 

3. Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ DC-UPS 

Κάκε Ρίνακασ Αυτοματιςμοφ τφπου Α κα διακζτει μονάδα αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ DC 

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

τοποκετείται ακριβϊσ κάτω από το PLC/RTU τφπου Α και κα φζρει δίπλα του τισ αναγκαίεσ 

ςυςτοιχίεσ ςυςςωρευτϊν, 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 τοποκετείται ςε ράγα πλθςίον του PLC/RTU τφπου Α και κα ςτθρίηει τθν 

ςυνεχι τάςθ τροφοδοςίασ του PLC/RTU τφπου Α ςτα 24V DC. Για το λόγο αυτό κα είναι 

ςυνδεμζνθ ςτθν ζξοδο του τροφοδοτικοφ του PLC/RTU τφπου Α. Ειδικότερα, όταν θ τάςθ 

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

προεπιλεγεί και εξαρτάται από τθν τάςθ τροφοδοςίασ του προγραμματιηόμενου λογικοφ 

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

ςτιριξθ τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ. 

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

 Εφροσ τάςθσ ειςόδου: 22-29 V DC 

 Τάςθ εξόδου: 24 V DC 
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 εφμα εξόδου ≥ 5 Α ανάλογα και με το τροφοδοτικό που χρθςιμοποιείται και τισ 

απαιτιςεισ του ςυνδεδεμζνου εξοπλιςμοφ 

 Βακμόσ απόδοςθσ ≥ 95% 

 Ρροςταςία αναςτροφισ πολικότθτασ τθσ τάςθσ ειςόδου και των ςυςςωρευτϊν 

 Ρροςταςία υπερφόρτιςθσ 

 Αυτόματθ αποςφνδεςθ αν θ τάςθ πζςει κάτω των 19V 

 Επιτιρθςθ τάςθσ ςυςςωρευτϊν και ζνδειξθ για αλλαγι αυτϊν 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ -20 ζωσ +70 0C με φυςικό αεριςμό 

 Βακμόσ προςταςίασ Ι20 (κατά ΕΝ60529) 

 Ριςτοποίθςθ EMC κατά ΕΝ55022, ΕΝ 61000-6-2 

 Ριςτοποίθςθ κατά CE  

 

Οι ςυςςωρευτζσ τθσ μονάδασ UPS που κα προςφζρουν για τθν ςτιριξθ τθσ τάςθσ κα 

μποροφν να τοποκετθκοφν και αυτοί εςωτερικά του πίνακα και κα ζχουν χαμθλό ρυκμό 

αυτοεκφόρτιςθσ τθσ τάξθσ του 3% περίπου μθνιαίωσ ςτουσ 200C. Θα είναι κλάςθσ 

προςταςίασ ΙΙΙ και κα αςφαλίηονται ζναντι βραχυκυκλϊματοσ με αςφάλεια 25A, ενϊ κα 

μποροφν να προςφζρουν αυτονομία λειτουργίασ ςτο διαςυνδεδεμζνο εξοπλιςμό 

τουλάχιςτον μίασ ϊρασ (1h). 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 

4. Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU 

Ωσ Τοπικι Μονάδα Ελζγχου (ΤΜΕ) ςτουσ ΤΣΕ (Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου) κα εγκαταςτακοφν 

μονάδεσ τφπου PLC.Θ ΤΜΕ κα είναι βιομθχανικοφ τφπου και κα καλφπτει τισ παρακάτω 

προδιαγραφζσ. 

4.1 Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Α με 

επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

Ο προγραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Α, ο οποίοσ κα 

τοποκετείται ςτθν πρϊτθ ράγα ςτθν πάνω πλευρά του Ρίνακα Αυτοματιςμοφ τφπου Α, είναι 

μια ελεφκερα προγραμματιηόμενθ μονάδα αυτοματιςμοφ που είναι επιφορτιςμζνθ με τισ 

εργαςίεσ τθσ ςυλλογισ δεδομζνων, τθσ επεξεργαςίασ αυτϊν, τθσ εντολοδότθςθσ 

διαςυνδεδεμζνων ςυςκευϊν και αποςτολισ πλθροφοριϊν ςε ανϊτερο ςφςτθμα ελζγχου. 

Ωσ τζτοιο πολφ κρίςιμο κομμάτι εξοπλιςμοφ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

αυτοματιςμοφ πρζπει να είναι καταςκευαςτι που κα διακζτει τα εξισ: 
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 Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 πιςτοποιθμζνο από επίςθμο οργανιςμό 

 CE declaration of conformity. Θ οικογζνεια των PLC/RTU τφπου Α κα πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται με τισ παρακάτω οδθγίεσ και νόρμεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

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

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

Voltage Limits" (Low Voltage Directive) 

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

in Potentially Explosive Atmospheres" (ATEX Directive) 

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

substances in electrical and electronic equipment". 

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

Tests 

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

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

Θ μορφι του PLC/RTU τφπου Α κα είναι είτε ςυμπαγισ (compact) επεκτάςιμθ με κάρτεσ είτε 

εντελϊσ κλιμακωτι (modular). Οι ςυςκευζσ του PLC/RTU τφπου Α κα μποροφν να 

εγκαταςτακοφν ςε οριηόντια ι κάκετθ κζςθ εξαςφαλίηοντάσ ςου επιπλζον επιλογζσ 

εγκατάςταςθσ.  

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

πρόςκεςθ ανεξάρτθτων μονάδων ειςόδου/εξόδου, που κα επικοινωνοφν με τισ γειτονικζσ 

μονάδεσ. Θ επζκταςθ του ελεγκτι κα πρζπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίσ να 

απαιτοφνται ειδικά εργαλεία ι μεταφορά τθσ ςυςκευισ ςε εργαςτιριο. Ειδικότερα, για τθν 

εξυπθρζτθςθ αναγκϊν μελλοντικϊν επεκτάςεων του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ κα πρζπει 

το PLC/RTU τφπου Α να ζχει τθ δυνατότθτα να δεχκεί επζκταςθ ςε αρικμό ειςόδων/εξόδων 

ςε ποςοςτό 20% των υφιςτάμενων ςθμάτων που προβλζπεται να εξυπθρετθκοφν αρχικά ςε 

κάκε εγκατάςταςθ. 

Το PLC/RTU τφπου Α κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

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

εκτζλεςθ του λογιςμικοφ 

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

επαφζσ ελεφκερθσ τάςθσ 

 Τισ κάρτεσ ψθφιακϊν εξόδων για τθν αποςτολι εντολϊν με κατάλλθλεσ επαφζσ 

 Τισ κάρτεσ αναλογικϊν ειςόδων για τθ ςυλλογι μετριςεων από αιςκθτιρια όργανα 

που παρζχουν αναλογικό ςιμα 

 Τισ κάρτεσ αναλογικϊν εξόδων για τθν οδιγθςθ ςυςκευϊν που απαιτοφν ςιμα τζτοιου 

είδουσ 

 Τισ ςυςκευζσ για τθν επικοινωνία του PLC/RTU τφπου Α με άλλεσ ςυςκευζσ 

(υπολογιςτισ, modem κλπ) 

 Τροφοδοτικό για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ. 
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Για λόγουσ ςυμβατότθτασ και πλιρουσ αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων των PLC/RTU τφπου Α 

κρίνεται απαραίτθτο το  PLC/RTU τφπου Α και το λογιςμικό προγραμματιςμοφ να είναι του 

ίδιου καταςκευαςτι. 

Επιπλζον τα PLC/RTU τφπου Α πρζπει να ζχουν τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

 Σφνδεςθσ με Θ/Υ χωρίσ τθν διακοπι των επικοινωνιϊν. 

 Απομακρυςμζνου, διαμζςου του ενςφρματου ι αςφρματου δικτφου, κακϊσ και 

τοπικοφ, μζςω δικτυακισ κφρασ, προγραμματιςμοφ και διαγνωςτικϊν με τθν χριςθ 

φορθτοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι.  

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

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

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

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

οποία καταλαμβάνει θ CPU). 

 Λειτουργία ςε περιβάλλον με ςχετικι υγραςία ζωσ 95%. 

 Θ οικογζνεια των PLC/RTU τφπου Α κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν λογικι των 

ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων δθλ. το λογιςμικό τθσ CPU να υποςτθρίηει τθν 

διαςφνδεςθ και παραμετροποίθςθ ςε ενιαίο πρότυπο δίκτυο Profibus ι Ethernet όλων 

των πικανϊν εξαρτθμάτων (όργανα , PRV , θλεκτροβάννεσ κ.λπ.).  

 H ενςωματωμζνθ ςτθ CPU κφρα επικοινωνίασ κα πρζπει να υποςτθρίηει όχι μόνο 

διαςφνδεςθ με ςυςκευι προγραμματιςμοφ αλλά και δθμιουργία τοπικϊν δικτφων για 

ςφνδεςθ με ςυςκευζσ ενδείξεων και χειριςμϊν θ άλλα PLC/RTU. 

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

ενςωματωμζνων ρουτινϊν που διευκολφνουν τον προγραμματιςμό όπωσ event driven 

interrupt, time driver interrupt. Οι ρουτίνεσ κα πρζπει να καλοφνται από τθν CPU 

αυτόματα με τθν φπαρξθ του ςυμβάντοσ και το περιεχόμενο τουσ κα πρζπει να 

κακορίηεται από τον χριςτθ. 

 Θ CPU κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα διατιρθςθσ τθσ μνιμθσ ςε διακοπι τάςθσ 

χωρίσ τθν χριςθ μπαταρίασ. 

 Υπάρχει ενςωματωμζνο ρόλοι πραγματικοφ χρόνου. 

Ακολοφκωσ παρουςιάηονται οι ιδιαίτερεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του PLC/RTU τφπου Α. 

Ο προγραμματιηόμενοσ λογικόσ ελεγκτισ κα πρζπει να υποςτθρίηει τα ακόλουκα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

 Μζγιςτθ Μνιμθ (πρόγραμμα και δεδομζνα) τουλάχιςτον 100 Kbyte 

 Απαρικμθτζσ υψθλισ ταχφτθτασ τουλάχιςτον 5  

 Χρόνοσ Εκτζλεςθσ ψθφιακϊν (bit) εντολϊν μικρότερο του 0,2μs 

 Μζγιςτθ Επεκταςιμότθτα ςε Ψθφιακζσ Ειςόδουσ / Εξόδουσ μεγαλφτερθ από 50 

 Μζγιςτθ Επεκταςιμότθτα ςε Αναλογικζσ Ειςόδουσ / Εξόδουσ μεγαλφτερθ από 50 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ανεξάρτθτθσ κάρτασ επικοινωνίασ τφπου PROFIBUS ι/και 

ETHERNET 

 Θ CPU κα διακζτει δφο τφπουσ μνιμθσ: 
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o Ενςωματωμζνθ μνιμθ εργαςίασ τφπου RAM.   

o Εξωτερικι αφαιροφμενθ μνιμθ αποκικευςθσ. 

Θ μνιμθ αποκικευςθσ περιλαμβάνει όλα τα μπλοκ Λογικισ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

και μπλοκ που δεν απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ π.χ. Block 

Header), μπλοκ Δεδομζνων και Δεδομζνων παραμετροποίθςθσ που δεν χάνονται οφτε 

με το Reset τθσ μνιμθσ οφτε με τθν απϊλεια μπαταρίασ του τροφοδοτικοφ. Mε τθν 

διαγραφι τθσ μνιμθσ τθσ CPU (reset) μεταφζρονται από τθν μνιμθ αποκικευςθσ ςτθν 

μνιμθ εργαςίασ μόνο τα κομμάτια των μπλοκ λογικισ και δεδομζνων που είναι 

απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ.  

 Θ CPU επιπλζον κα πρζπει να διακζτει διαγνωςτικι μνιμθ όπου κα αποκθκεφονται 

κυκλικά οι αιτίεσ των 100 πλζον πρόςφατων ςφαλμάτων .Το περιεχόμενο του κα 

πρζπει να διατθρείται ακόμα και μετά από διακοπι τάςθσ. Στθ μνιμθ αυτι 

καταγράφονται με ϊρα και θμερομθνία γεγονότα που ςυνδζονται με: 

o Σφάλματα τθσ CPU 

o Σφάλματα περιφερειακϊν μονάδων. 

o Αλλαγζσ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ τθσ CPU (RUN-STOP). 

o Ρρογραμματιςτικά λάκθ ςτο πρόγραμμα εφαρμογισ. 

Θ διαγνωςτικι μνιμθ μπορεί να διαβαςκεί  τοπικά με τον φορθτό θλεκτρονικό 

υπολογιςτι ι απομακρυςμζνα μζςω ενςφρματου ι αςφρματου δικτφου. 

 Θ CPU εμπεριζχει LED κατάςταςθσ και LED ςφαλμάτων ενϊ ο τρόποσ λειτουργίασ 

επιλζγεται με διακόπτθ. 

 Επίςθσ θ CPU κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ ςφαλμάτων των υπόλοιπων 

μονάδων του PLC/RTU τφπου Α μζςα από το πρόγραμμα εφαρμογισ.  Τα ςφάλματα 

αυτά μπορεί να ενεργοποιοφν τοπικζσ ενδεικτικζσ λυχνίεσ ι/και να αποςτζλλονται ςτο 

κζντρο ελζγχου. Ενδεικτικά, ανάλογα και με τον τφπο των υπόλοιπων μονάδων του 

PLC/RTU τφπου Α, μποροφν να ανιχνεφονται ςφάλματα όπωσ τα παρακάτω: 

o Βλάβθ κάρτασ 

o Εςωτερικό ι εξωτερικό ςφάλμα 

o Ρρόβλθμα ςε κάποιο κανάλι τθσ κάρτασ 

o Ζλλειψθ εξωτερικισ τάςθσ 

 Ειδικά ςτισ κάρτεσ αναλογικϊν ειςόδων αν ςτο ςτάδιο αρχικισ παραμετροποίθςθσ τθσ 

κάρτασ ενεργοποιιςει ο χριςτθσ  τθν ανίχνευςθ κομμζνου καλωδίου τότε είτε με τον 

μθχανιςμό ανίχνευςθσ ςφαλμάτων μζςα από το πρόγραμμα εφαρμογισ είτε οπτικά ςε 

εξωτερικό LED τθσ κάρτασ, ειδοποιείται τοπικά ι απομακρυςμζνα ο χριςτθσ για το 

κομμζνο καλϊδιο οποιοδιποτε αναλογικοφ οργάνου 4..20mA. 

 Θ CPU κα πρζπει να μπορεί να προγραμματιςτεί με τισ παρακάτω γλϊςςεσ  

προγραμματιςμοφ ςφμφωνα με το διεκνζσ Standard IEC 61131-3: 

o IL - Instruction List 

o FBD - Function Block Diagram 

o LD - Ladder Diagram 

o ST - Structured Text 
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o SFC - Sequential Function Chart 

 Να υποςτθρίηονται  οι παρακάτω εντολζσ: 

o Λογικισ bit BOOLEAN (AND, OR) 

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

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

o Εντολζσ παλμοφ. 

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

o Εντολζσ ολίςκθςθσ Δεξιά, αριςτερά και κυκλικισ ολίςκθςθσ. 

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

o Εντολζσ ολίςκθςθσ δεξιά, αριςτερά και κυκλικισ ολίςκθςθσ 

o Εντολζσ χρονικϊν και απαρικμθτϊν  

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

Doubleword. 

o Εντολζσ ςφγκριςθσ (16bit, 32 bit ακζραιων αρικμϊν, 32 bit δεκαδικϊν 

αρικμϊν). 

o Αρικμθτικζσ πράξεισ  

o Εφρεςθ τετραγωνικισ ρίηασ, Λογαρικμικζσ πράξεισ, τριγωνομετρικζσ 

λειτουργίεσ. 

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

εντολι ςε εντολι μζςα ςτο ίδιο μπλοκ . 

o Εντολζσ μετατροπισ κϊδικα (πχ BCD ςε 16 bit Ακζραια) 

 Ζνδειξθ μεγίςτου - ελαχίςτου - μζςου κφκλου εκτζλεςθσ προγράμματοσ 

 

Μονάδα τροφοδοςίασ (Power Supply) 

Το  τροφοδοτικό  ζχει  τα εξισ γενικά χαρακτθριςτικά: 

 Τάςθ ειςόδου ονομαςτικι: 120/230  VAC 

 Τάςθ ειςόδου επιτρεπόμενθ: 85-132VAC/176 -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 : 2,5Α 

 εφμα ειςόδου ςτα  230V 0,67A και ςτα  120V 1,2A 

 Συχνότθτα γραμμισ : 50/60ΘΗ  

 Επιτρεπτι περιοχι ςυχνότθτασ : 47..63ΘΗ 

 Θλεκτρονικι προςταςία από βραχυκφκλωμα και  γαλβανικι απομόνωςθ, LED  φπαρξθσ  

24 VDC  

 

GSM/GPRS modem τφπου Α 
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Το GSM/GPRS Modem τφπου Α για τθν υλοποίθςθ των ραδιοεπικοινωνιϊν κινθτισ 

τθλεφωνίασ κα τοποκετθκεί ςε ράγα πλθςίον του PLC/RTU τφπου Α εντόσ του Ρίνακα 

Αυτοματιςμοφ Τφπου Α. Θα ςυνεργάηεται με το PLC/RTU τφπου Α, ενϊ κα υπάρχει θ 

δυνατότθτα το modem να παραμετροποιθκεί μζςα από το PLC/RTU τφπου Α. Θα παρζχει τθ 

δυνατότθτα για απομακρυςμζνθ υποςτιριξθ και κα δζχεται όνομα χριςτθ και κωδικό 

πρόςβαςθσ, προκειμζνου για λειτουργία με ςφνδεςθ GSM. Ακόμθ κα πρζπει να πλθροί κατ’ 

ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

 Ρεριοχζσ ςυχνοτιτων:  850, 900, 1800, 1900 MHz 

 Τροφοδοςία:   24 V DC 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -200C ζωσ +600C 

 Σχετικι υγραςία:   μζγιςτθ 95% ςτουσ 250C  

 Βακμόσ προςταςίασ:  IP20 

 Διαγνωςτικά LED για τθν κατάςταςθ του modem, τθν ιςχφ του πεδίου και τθν 

επιβεβαίωςθ ςφνδεςθσ 

 Αυτόματοσ κακοριςμόσ και διατιρθςθ IP on line ςφνδεςθσ μζςω GPRS ςτο Internet 

 Δυνατότθτα ανταλλαγισ πακζτου δεδομζνων με υπολογιςτι κζντρου ελζγχου κακϊσ 

και με άλλα όμοια modem. 

 Αποςτολι μθνυμάτων SMS χρθςιμοποιϊντασ GSM λειτουργίεσ. 

 Δυνατότθτα απομακρυςμζνου προγραμματιςμοφ του PLC/RTU τφπου Α. 

Επικυμθτό είναι θ διάταξθ να είναι του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου με τουσ 

προγραμματιηόμενουσ λογικοφσ ελεγκτζσ. 

 

GSM/GPRS κεραία τφπου Α 

Θ GSM/GPRS κεραία τφπου Α κα είναι πανκατευκυντικι, κατάλλθλθ για χριςθ ςε δίκτυα 

κινθτισ τθλεφωνίασ GSM/GPRS, ενϊ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο ςε ςτεγαςμζνθ όςο 

και ςε υπαίκρια εγκατάςταςθ. Θ κεραία κα τοποκετθκεί επί του Ρίνακα Αυτοματιςμοφ 

τφπου Α, κα φζρει και το καλϊδιο για ςφνδεςθ με το modem και όποια υλικά ςτιριξθσ είναι 

αναγκαία για τθν τοποκζτθςι τθσ. 

Θα πρζπει να πλθροί τα ακόλουκα: 

 Συχνότθτεσ λειτουργίασ:   800, 850, 900, 1800, 1900, 2600 MHz 

 Μζγιςτθ ιςχφσ:    ≤150W 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ:  -20C ζωσ +70C 

 Βακμόσ προςταςίασ:   ≥ IP65 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  
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 Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 Ριςτοποιθτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Ραραγωγοφ (Α.Μ.Ρ.) του καταςκευαςτικοφ οίκου 

ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα. 

 

4.2 Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 

επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

Ο Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β, ο οποίοσ κα 

τοποκετείται ςε ράγα εντόσ του Ρίνακα Αυτοματιςμοφ τφπου Β είναι μια ελεφκερα 

προγραμματιηόμενθ μονάδα αυτοματιςμοφ που είναι επιφορτιςμζνθ με τισ εργαςίεσ τθσ 

ςυλλογισ δεδομζνων, τθσ επεξεργαςίασ αυτϊν, τθσ εντολοδότθςθσ διαςυνδεδεμζνων 

ςυςκευϊν και αποςτολισ πλθροφοριϊν ςε υπερκείμενο ςφςτθμα ελζγχου. 

Ωσ τζτοιο πολφ κρίςιμο κομμάτι εξοπλιςμοφ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

αυτοματιςμοφ πρζπει να διακζτει από τον  καταςκευαςτι του τα εξισ: 

 Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001 πιςτοποιθμζνο 

από επίςθμο οργανιςμό 

 CE declaration of conformity  

o 2014/53/ΕU –( Radio equipment/telecommunication directive) 

o 2011/65/EU (RoHS) – EN50581:2012 

o 60950-1+A1+A2+A11+A12 

o EN 62311 

o ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 301 489-24, EN 61000-6-2 +AC 

o ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-2 

Θ μορφι του PLC/RTU τφπου B κα είναι  ςυμπαγισ (compact). Οι ςυςκευζσ PLC/RTU τφπου 

B κα μποροφν να εγκαταςτακοφν ςε οριηόντια ι κάκετθ κζςθ εξαςφαλίηοντάσ  επιπλζον 

επιλογζσ εγκατάςταςθσ. 

Ο ελεγκτισ κα είναι καταςκευαςμζνοσ με τρόπο ϊςτε να ζχει πολφ μικρι κατανάλωςθ 

(μικρότερθ από 4 mW ςε stand by λειτουργία με τροφοδοςία μζςω μπαταριϊν και 

μικρότερθ από 360 mW ςε stand by λειτουργία μζςω εξωτερικισ τροφοδοςίασ) και να 

μπορεί να τροφοδοτθκεί είτε από ανάλογο τροφοδοτικό είτε και να λειτουργιςει 

απρόςκοπτα μζςω μπαταριϊν ι/και φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων. Ρολφ ςθμαντικό 

πλεονζκτθμα κα είναι θ δυνατότθτα αλλαγισ μπαταριϊν, χωρίσ να απαιτείται διακοπι τθσ 

λειτουργίασ του ελεγκτι PLC/RTU τφπου B ι θ αποςφνδεςθ αυτοφ από τθν τροφοδοςία. 

Επίςθσ κα ιταν πολφ χριςιμο, ο ελεγκτισ να ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ μθνφματοσ, 

όταν οι μπαταρίεσ πζςουν κάτω από ζνα οριςμζνο όριο (alarm αλλαγισ μπαταριϊν).  

  Θα πρζπει επίςθσ να μπορεί να ζχει διακριτά προφίλ λειτουργίασ, τα οποία να 

ςυςχετίηονται με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ από τον ελεγκτι (ενδεικτικά stand by, update, 

communication), ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι ενεργειακι αυτονομία του 

ελεγκτι.  

Θ μονάδα PLC/RTU τφπου B κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον μία κφρα Ethernet τφπου 

RJ45 για τθν επικοινωνία με Θ/Υ κακϊσ και μία κφρα για κάρτα μνιμθσ χωρθτικότθτασ 

τουλάχιςτον 30 GBytes. 
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Ο ελεγκτισ κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 Τουλάχιςτον 6 ψθφιακζσ ειςόδουσ, από τισ οποίεσ θ μία κα πρζπει να είναι κατάλλθλθ 

για τθν χριςθ απαρικμθτι (counter) max 5kHz.  

 Τουλάχιςτον 3 εξόδουσ ψθφιακζσ ψυχροφ τφπου.  

 Τουλάχιςτον 4 αναλογικζσ ειςόδουσ για ςφνδεςθ αιςκθτθρίων 0-10 Volts , 0-20 mA, 4-

20 mA και κερμοκραςίασ (PT1000) με ακρίβεια τουλάχιςτον 2%. 

 GSM/GPRS modem τφπου B 

Το GSM/GPRS modem τφπου B κα εγκαταςτακεί εντόσ του Ρίνακα Αυτοματιςμοφ 

Τφπου Β. Θα ςυνεργάηεται με το PLC/RTU τφπου Β, ενϊ κα υπάρχει θ δυνατότθτα το 

modem να παραμετροποιθκεί μζςα από το PLC/RTU τφπου Β. Θα παρζχει τθ 

δυνατότθτα για απομακρυςμζνθ υποςτιριξθ και κα δζχεται όνομα χριςτθ και κωδικό 

πρόςβαςθσ, προκειμζνου για λειτουργία με ςφνδεςθ GSM/GPRS. Ακόμθ κα πρζπει να 

πλθροί τα ακόλουκα: 

o Ρεριοχζσ ςυχνοτιτων:  850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz 

o Τροφοδοςία:   12…….24 V DC 

o Θερμοκραςία λειτουργίασ: -200C ζωσ +600C 

o Σχετικι υγραςία:   μζγιςτθ 95% ςτουσ 250C  

o Βακμόσ προςταςίασ:  IP20 

o Διαγνωςτικό LED για τθν κατάςταςθ του modem 

o Αυτόματοσ κακοριςμόσ και διατιρθςθ IP on line ςφνδεςθσ μζςω GPRS ςτο 

Internet 

o Δυνατότθτα ανταλλαγισ πακζτου δεδομζνων με υπολογιςτι κζντρου ελζγχου 

κακϊσ και με άλλα όμοια modem. 

o Αποςτολι μθνυμάτων SMS χρθςιμοποιϊντασ GSM λειτουργίεσ. 

o Δυνατότθτα απομακρυςμζνου προγραμματιςμοφ του PLC/RTU τφπου B. 

Επικυμθτό είναι θ διάταξθ να είναι του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου με τουσ 

Ρρογραμματιηόμενουσ Λογικοφσ Ελεγκτζσ PLC/RTU και το GSM/GPRS modem τφπου 

Β να είναι ενςωματωμζνο ςτο PLC/RTU τφπου Β. 

 GSM/GPRS κεραία τφπου Β 

Θ κεραία κα είναι πανκατευκυντικι, κατάλλθλθ για χριςθ ςε δίκτυα κινθτισ 

τθλεφωνίασ GSM/GPRS, ενϊ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςε ςτεγαςμζνθ 

εγκατάςταςθ. Θ κεραία κα είναι κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ επί του πίνακα 

αυτοματιςμοφ τφπου Β, κα φζρει κατάλλθλο ςφνδεςμο, αρςενικό ι κθλυκό,  για 

ςφνδεςθ με το modem και όποια υλικά ςτιριξθσ είναι αναγκαία για τθν τοποκζτθςι 

τθσ. 

Θα πρζπει να πλθροί τα ακόλουκα: 

o Συχνότθτεσ λειτουργίασ:  850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz 

o Μζγιςτθ ιςχφσ:   ≤150W 

o Θερμοκραςία λειτουργίασ:  -20C ζωσ +70C 

o Κζρδοσ:    3dB 
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o Βακμόσ προςταςίασ:  ≥ IP65 

Πλεσ οι μονάδεσ PLC/RTU τφπου B κα πρζπει να ζχουν τισ παρακάτω δυνατότθτεσ:  

1. Δυνατότθτασ ςφνδεςθσ με Θ/Υ χωρίσ να απαιτείται θ διακοπι των επικοινωνιϊν. 

2. Δυνατότθτα με χριςθ των κατάλλθλων παρελκόμενων να μπορεί να φτάςει ςε βακμό 

προςταςίασ IP68. 

3. Λειτουργία ςε περιβάλλον με ςχετικι υγραςία ζωσ 95% (ςτουσ 300 C) και ςε 

κερμοκραςία  από -400 C ζωσ + 700 C. 

4. H ενςωματωμζνθ ςτθ μονάδα κφρα επικοινωνίασ κα πρζπει να υποςτθρίηει 

διαςφνδεςθ με ςυςκευι προγραμματιςμοφ. 

5. Ιδιαίτερο προςόν για τθν μονάδα κα κεωρθκεί το είδοσ και θ φπαρξθ ειδικϊν 

ενςωματωμζνων ρουτινϊν που διευκολφνουν τον προγραμματιςμό, όπωσ θ 

δυνατότθτα data log αλλά και function blocks τα οποία κα βοθκοφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ 

εφαρμογισ. 

6. Ο ελεγκτισ PLC/RTU τφπου B κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα διατιρθςθσ τθσ μνιμθσ 

ςε διακοπι τάςθσ χωρίσ τθν χριςθ μπαταρίασ. 

7. Ο ελεγκτισ PLC/RTU τφπου B κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο ρόλοι πραγματικοφ 

χρόνου, το οποίο να ζχει τθ δυνατότθτα ςυγχρονιςμοφ μζςω δικτφου κινθτισ 

τθλεφωνίασ. 

8. Συχνότθτα αποςτολισ δεδομζνων που κα προκακορίηεται επιλεγόμενα από τον 

χειριςτι τουλάχιςτον μία φορά τθν θμζρα π.χ. ςτισ 6 π.μ.. 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.   

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 Ριςτοποιθτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Ραραγωγοφ (Α.Μ.Ρ.) του καταςκευαςτικοφ οίκου 

ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα. 

 

5. Η/Υ & ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ/ ΦΣΕ 

5.1 Η/Υ Εξυπθρετθτισ (servers) βιομθχανικοφ τφπου 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ λειτουργικότθτα του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ ακόμα και ςε 

δφςκολεσ ςυνκικεσ, κρίνεται απαραίτθτθ θ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν τφπου 

servers, οι οποίοι ζχουν κατάλλθλεσ βιομθχανικζσ προδιαγραφζσ ςτον ΚΣΕ. Οι υπολογιςτζσ 

αυτοί κα φζρουν τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ CE για χριςθ ςε χϊρο γραφείου (EN 61000-6-

3:2001) και βιομθχανικοφ περιβάλλοντοσ (EN 61000-6-2:2005), ενϊ απαιτείται και 

πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ποιότθτασ ISO 9001. 
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Ο διαγωνιηόμενοσ κα προςφζρει Servers που διακζτουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

  

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ   ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ  

1  Μοντζλο – Καταςκευαςτισ  Να αναφερκεί  

2  Τεμάχια  1 

3  Τφποσ Rackmount/ Industrial 

4  Επεξεργαςτισ 
Core i7-6700 (4C/8T, 3.4 GHz, 8MB Cache) ι 

ιςοδφναμοσ ι νεότεροσ 

5  Μνιμθ 
Τουλάχιςτον 32 GB DDR4 SDRAM (2x 16 GB), Dual 

Channel 

6  

Αρικμόσ ενςωματωμζνων κυρϊν 

Gigabit Ethernet  πάνω ςτθν 

μθτρικι πλακζτα 

Τουλάχιςτον 2 

7  

Αρικμόσ ενςωματωμζνων κυρϊν 

USB 3.0 πάνω ςτθν μθτρικι 

πλακζτα 

Τουλάχιςτον 3  

8  

Αρικμόσ ενςωματωμζνων κυρϊν 

USB 2.0 πάνω ςτθν μθτρικι 

πλακζτα 

Τουλάχιςτον 5 

9  
Δυνατότθτα RAID 0,1,10,5 μεταξφ 

δίςκων επί τθσ μθτρικισ 
Ναι 

10  
Αρικμόσ διαφλων επικοινωνίασ 

PCI-e 
Τουλάχιςτον 2 

11  Ρολυμζςα Τουλάχιςτον 1 DVD±RW 

12  Αρικμόσ ςκλθρϊν δίςκων 2 

13  Χωρθτικότθτα ςκλθρϊν δίςκων 1ΤΒ 

14  Τφποσ ςκλθρϊν δίςκων HDD 

15  
Τρόποσ διαςφνδεςθ ςκλθρϊν 

δίςκων 
RAID1 

16  Κάρτα γραφικϊν 
Ανεξάρτθτθ από τθν CPU. Να υποςτθρίηει 

τουλάχιςτον FULL HDD, 24 bit color  

17  Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 IoT Enterprise LTSB ι νεότερο 

18  Τφποσ πλθκτρολογίου USB 
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19  Τφποσ ποντικιοφ USB 

20  Οκόνθ Server  

  20.1 Τεμάχια 1 

  20.2 Τεχνολογία TFT/LCD/LED 

  20.3 Διάςταςθ Τουλάχιςτο 22” 

  20.4 Συνδεςιμότθτα D-Sub, HDMI 

  20.5 Ανάλυςθ Το πολφ 1600x1200 

21  Rack Rack 19'', 38U 

22  Switch 24 port, Rackmount 

23  Ρρότυπα/ Ριςτοποιιςεισ 
ISO 9001 

CE 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 

5.2 Φορθτοί Η/Υ (ΦΣΕ) 

Οι φορθτοί θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν από τουσ αυτοματιςτζσ , κακϊσ 

επίςθσ και από τουσ υπεφκυνουσ διαχείριςθσ του όλου ςυςτιματοσ προκειμζνου να 

υπάρχει θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ προγραμματιςμοφ και επζμβαςθσ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του εικοςιτετραϊρου. Ο φορθτόσ υπολογιςτισ κα φζρει όλα τα απαραίτθτα 

λογιςμικά και καλϊδια επικοινωνίασ, προκειμζνου τα ςυνεργεία των τεχνικϊν να μποροφν 

να επζμβουν για λιψθ μετριςεων από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ςε περιπτϊςεισ αςτοχίασ 

αυτϊν ι και επαναπρογραμματιςμό του λογιςμικοφ αυτϊν ι αλλαγι των παραμζτρων του 

προγράμματοσ. Τα φορθτά PC κα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα εγκατάςταςθσ κάρτασ 

SIM για τθν διαςφνδεςι τουσ ςτο διαδίκτυο μζςω δικτφου GSM. 

Το ζνα από τα δφο φορθτά PC κα χρθςιμοποιθκεί για τον προγραμματιςμό τον PLC/RTU με 

δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με το ςφςτθμα SCADA και το δεφτερο αποκλειςτικά για τθν 

παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ μζςω SCADA και τθν κακοδιγθςθ του 

προςωπικοφ επιςκευισ βλαβϊν από τουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ ςε οποιαδιποτε κζςθ 

και αν βρίςκονται (εντόσ ι εκτόσ του ΚΣΕ). 
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Ο διαγωνιηόμενοσ κα προςφζρει Φορθτοφσ Θ/Υ που διακζτουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά:  

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ   ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ  

1  Μοντζλο – Καταςκευαςτισ  Να αναφερκεί  

2  Τεμάχια  2  

3  Τφποσ  Notebook  

4  Τεχνολογία  Web Client  

5  Επεξεργαςτισ  Intel Core i7 ι ιςοδφναμο ι νεότερο 

6  Ταχφτθτα Επεξεργαςτι  2.4GHz ι νεότερο 

7  Διαγϊνιοσ Οκόνθσ ≥15" 

8  Ανάλυςθ Οκόνθ 1920x1080 

9  Μζγεκοσ Μνιμθσ RAM  ≥2GB  

10 Χωρθτικότθτα Μνιμθσ RAM  ≥16GB  

11 Θφρεσ Επικοινωνίασ  
Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Wi-

Fi 

12  Λειτουργικό  Windows 10 ι ιςοδφναμο ι νεότερο 

13  Λοιπά Χαρακτθριςτικά  DVD-RW, Card Reader 

14 Εγγφθςθ  ≥2 ζτθ με δυνατότθτα επζκταςθσ  

15 Ρρότυπα/ Ριςτοποιιςεισ 
ISO 9001 

CE 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 

5.3 Η/Υ Στακμοί Εργαςίασ (client workstation) 

Οι υπολογιςτζσ αυτοί κα φζρουν τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ CE για χριςθ ςε χϊρο γραφείου 

(EN 61000-6-3:2001) και βιομθχανικοφ περιβάλλοντοσ (EN 61000-6-2:2005), ενϊ απαιτείται 

και πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ποιότθτασ ISO 9001.  

 Ο διαγωνιηόμενοσ κα προςφζρει Clients που διακζτουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ   ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ  

1  Μοντζλο – Καταςκευαςτισ  Να αναφερκεί  

2  Τεμάχια  2 

3  Τφποσ Desktop 

4  Επεξεργαςτισ Core i5-4570S ι ιςοδφναμοσ ι νεότεροσ 

5  Μνιμθ 
Τουλάχιςτον 4 GB DDR3 SDRAM (2x 4 GB), Dual 

Channel 

6  

Αρικμόσ ενςωματωμζνων κθρϊν 

Gigabit Ethernet  πάνω ςτθν 

μθτρικι πλακζτα 

Τουλάχιςτον 2 

7  

Αρικμόσ ενςωματωμζνων κθρϊν 

USB 3.0 πάνω ςτθν μθτρικι 

πλακζτα 

Τουλάχιςτον 2  

8  

Αρικμόσ ενςωματωμζνων κθρϊν 

USB 2.0 πάνω ςτθν μθτρικι 

πλακζτα 

Τουλάχιςτον 4 

9  
Αρικμόσ διαφλων επικοινωνίασ 

PCI-e 
Τουλάχιςτον 2 

10  Ρολυμζςα Τουλάχιςτον 1 DVD±RW 

11  Αρικμόσ ςκλθρϊν δίςκων 1 

12  Χωρθτικότθτα ςκλθρϊν δίςκων 500 GB 

13  Τφποσ ςκλθρϊν δίςκων HDD 

14  Κάρτα γραφικϊν 
Ανεξάρτθτθ από τθν CPU. Να υποςτθρίηει 

τουλάχιςτον FULL HDD, 24 bit color  

15  Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 7 Ultimate 64bit ι νεότερο 

16  Τφποσ πλθκτρολογίου USB 

17  Τφποσ ποντικιοφ USB 

18  Οκόνθ Client  

  18.1 Τεμάχια 2 

  18.2 Τεχνολογία TFT/LCD/LED 

  18.3 Διάςταςθ Τουλάχιςτον 22” 

  18.4 Συνδεςιμότθτα D-Sub, HDMI 

  18.5 Ανάλυςθ Το πολφ 1600x1200 

19  Ρρότυπα/ Ριςτοποιιςεισ ISO 9001 
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CE 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 

5.4 Εκτυπωτζσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ εκτυπωτισ κα είναι δικτυακόσ και κα καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ 

προκειμζνου να τυπϊνει online το ςφνολο των ςυναγερμϊν, αναφορϊν, γραφικϊν και 

χειριςμϊν που αφοροφν τουσ ςτακμοφσ. 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

1  Οκόνθ LCD 

2  Τφποσ Laser 

3  Συνδεςιμότθτα Ethernet/LAN, USB 

4  
Υποςτθριηόμενα 

μεγζκθ/είδθ μζςων 
A4 / A5 / Letter 

5  Τφποσ ςάρωςθσ Flatbed & ADF 

6  Τεχνολογία ςάρωςθσ CIS 

7  Υποςτθριηόμενα Format JPG / PDF 

8  
Συμβατά λειτουργικά 

ςυςτιματα 

Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server / 

2008 Server  ι νεότερα 

9  
Ρρότυπα/ 

Ριςτοποιιςεισ 

ISO 9001 

CE 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 
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5.5 Σφςτθμα Αδιάλειπτθσ Ραροχισ Ιςχφοσ (UPS) Κζντρου Ελζγχου 

Το ςφςτθμα αδιάλειπτθσ λειτουργίασ του Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου κα πρζπει να πλθροί 

κατ' ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

1  Χωρθτικότθτα εξόδου ιςχφοσ (VA) 700 VA 

2  Ιςχφσ εξόδου 630 W 

3  Απαιτιςεισ ιςχφοσ ςυχνότθτασ ειςόδου 50/60 Hz 

4  Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 0 - 40 °C 

5  Φωτεινζσ ενδείξεισ LED επικοινωνιϊν Ναι 

6  Ονομαςτικι τάςθ ειςόδου 160/276 V 

7  Ρρότυπα/ Ριςτοποιιςεισ 
ISO 9001 

CE 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 

5.6 Διαχειριςτισ επικοινωνιϊν 

Ο διαχειριςτισ επικοινωνιϊν του Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου κα πρζπει να πλθροί κατ' 

ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

1  Τροφοδοςία εφματοσ 24V DC 

2  Υποδοχζσ 
4x 10/100Mbps RJ45 Ports 

1x DSL Port 

3  
υκμόσ Ρροϊκθςθσ 

Ρακζτων 

25Mbps maximum downlink 

1,2Mbps maximum uplink 

4  Βακμόσ προςταςίασ IP20 

5  
Επιτρεπόμενθ υγραςία 

ςτουσ 25°C 
95% 
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6  
Υποςτθριηόμενα 

πρωτόκολλα  
Telnet, HTTP, HTTPS 

7  

Μζγιςτοσ αρικμόσ 

πικανϊν ςυνδζςεων 

μζςω VPN 

20 

8  
Ρροςταςία με κωδικό 

αςφαλείασ 
Ναι 

9  MTBF ≥35Ζτθ 

10  
Ρρότυπα/ 

Ριςτοποιιςεισ 

ISO 9001, CE, EMC  EN 55022,  

EN 55024 for emitted interference   

EN 55022 Class A for interference immunity  

EN 55024 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 

 

6. Λογιςμικά & εφαρμογζσ Στακμϊν Ζλεγχου 

6.1 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU  

Συνοπτικά οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ προγραμματιςμοφ και παραμετροποίθςθσ των 

λογικϊν ελεγκτϊν PLC/RTU είναι οι εξισ: 

Το ςφνολο των λογιςμικϊν και ειδικά αυτά των επικοινωνιϊν με τον ΚΣΕ πρζπει να 

προγραμματιςτοφν ακολουκϊντασ τθν λογικι τθσ πλιρουσ παραμετροποίθςθσ και 

εναλλαξιμότθτασ. 

Το πρόγραμμα των PLC/RTU πρζπει να ζχει απαραίτθτα τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Θα καλφπτει το ςφνολο των λειτουργικϊν απαιτιςεων με επεξεργαςία πραγματικοφ χρόνου 

(REAL TIME). 

Θα είναι κατά τον δυνατόν ενιαίο για όλα τα PLC/RTU με υψθλό βακμό προτεραιότθτασ. 

Οι τιμζσ των απαιτοφμενων μεγεκϊν κακϊσ και τα προγράμματα εφαρμογισ που 

εξειδικεφουν το πρόγραμμα ςε κάκε PLC/RTU (CUSTOMIZATION) κα ορίηονται μζςω του 

αςφρματου δικτφου επικοινωνίασ είτε από τον ΚΣΕ είτε  τοπικά  ςτθν τελευταία περίπτωςθ  

κα  γίνεται χριςθ φορθτοφ Θ/Υ.  
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Θ διαδικαςία δθμιουργίασ, προςαρμογισ, φόρτιςθσ και ενθμζρωςθσ του προγράμματοσ 

πρζπει: 

 να είναι απλοφςτατθ, δεδομζνου ότι κα επιτελείται από προςωπικό μθ ειδικευμζνο ι 

εκπαιδευμζνο ςτθν Ρλθροφορικι. 

 να ακολουκεί τθν μζκοδο των ερωταποκρίςεων προβλζποντασ τθν καλφτερθ δυνατι 

κακοδιγθςθ του  χριςτθ μζςω καταλόγων επιλογϊν και προτεινόμενων 

ενεργειϊν/τιμϊν. 

 να μθν απαιτεί ςε καμία περίπτωςθ χειριςμό διακοπτϊν καρτϊν ι άλλων DEEP 

SWITCHES ι γενικά επζμβαςθ ςτο HARDWARE του PLC/RTU. 

Το πρόγραμμα και τα αρχεία παραμετρικϊν τιμϊν πρζπει να διαφυλάςςονται, ϊςτε να 

είναι διακζςιμα ςε περίπτωςθ επανεκκίνθςθσ (RESTART) χωρίσ να απαιτείται 

επαναφόρτιςθ ι επανειςαγωγι τιμϊν. 

Θ προςκικθ ψθφιακϊν ι αναλογικϊν ειςόδων, μνιμθσ RAM, ι άλλων ςτοιχείων 

HARDWARE  πρζπει να αναγνωρίηεται αυτόματα και να ενεργοποιείται  

Ο προγραμματιςμόσ των PLC/RTU πρζπει να παρζχει τθν απαιτοφμενθ ευελιξία και 

πλθρότθτα ϊςτε να εξαςφαλίηεται τόςο θ παραμετρικότθτα των ςτακερϊν τιμϊν μζςω 

αρχείων, όςο και θ δθμιουργία ςφνκετων προγραμμάτων τα οποία κα δίνουν τθν 

δυνατότθτα ςτο PLC/RTU και ςε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ επικοινωνίασ με τον ΚΣΕ (STAND 

ALONE MODE) να καλφπτει τισ δυνατζσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ και κατά περίπτωςθ να 

επιλζγει και να εκτελεί διαφορετικά, προκακοριςμζνα υποπρογράμματα λειτουργίασ 

(αυτόνομθ λειτουργία). 

 

6.2 Λογιςμικό Τθλεελζγχου / Τθλεχειριςμοφ SCADA (Server - Άδειεσ S/W) 

Το λογιςμικό του τρζχοντοσ κεφαλαίου κα είναι αναγνωριςμζνο εμπορικό λογιςμικό 

πακζτο Διεκνοφσ καταςκευαςτι. 

Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ κα γίνει προμικεια, εγκατάςταςθ 

και παραμετροποίθςθ,  ενόσ ςυςτιματοσ SCADA, το οποίο κα είναι διαςυνδεδεμζνο με τα 

επί μζρουσ ςυςτιματα αυτοματιςμοφ (PLC/RTU). Ριο ςυγκεκριμζνα το ςφςτθμα αυτό κα 

καλφπτει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

 Κεντρικόσ ζλεγχοσ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων μζςω τθσ ςυγκζντρωςθσ, 

επεξεργαςίασ και απεικόνιςθσ όλων των οριςμζνων μεταβλθτϊν, όπωσ των 

μετριςιμων τιμϊν, μθνυμάτων λειτουργίασ και μθνυμάτων ςφαλμάτων. 

 Αποκικευςθ δεδομζνων ςε αρχεία μακράσ διάρκειασ για μελλοντικι ανάλυςθ ςτθ 

μορφι αναφορϊν και γραφθμάτων. 

 Αναπαραγωγι υπολογιςμϊν μζςω τθσ αρικμθτικισ ι λογικισ ςφνδεςθσ δεδομζνων 

επεξεργαςίασ. 

 Απεικόνιςθ του λειτουργικοφ και διαδικαςτικοφ ςυςτιματοσ ςε δυναμικι μορφι 

μιμικοφ διαγράμματοσ με γραφικζσ απεικονίςεισ όλων των απαιτοφμενων αναλογικϊν 

και ψθφιακϊν μεγεκϊν. 

 Απεικόνιςθ των μετροφμενων μεγεκϊν ςτθ μορφι γραφθμάτων και πινάκων. 
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 On line παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ με τθ χριςθ φιλικϊν, εφχρθςτων 

διαλογικϊν μενοφ οκόνθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων κειμζνων βοικειασ. 

 Καταχϊρθςθ όλων των δεδομζνων και των status λειτουργίασ. 

Βαςικζσ απαιτιςεισ ςυςτιματοσ 

Το ςφςτθμα ελζγχου πρζπει να αποτελείται από τεχνολογίεσ αιχμισ όςον αφορά τθ δομι 

και λειτουργία του ςαν ζνα ςφςτθμα επεξεργαςίασ και ελζγχου. Ρρζπει να είναι ζνα 

ςφγχρονο ςφςτθμα που κα διακζτει ελκυςτικό ςφςτθμα αλλθλεπίδραςθσ με το χριςτθ 

(user interface), ανοιχτό ςε εφαρμογζσ γραφείου, με ςφνκετεσ αλλά αξιόπιςτεσ λειτουργίεσ, 

επαρκζσ για να διαςταςιολογθκεί ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και βακμωτό για απλοφςτερεσ ι 

πιο ςφνκετεσ εφαρμογζσ., ενϊ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται και να υποςτθρίηεται ςε 

παγκόςμια κλίμακα. 

Για τθν περίπτωςθ που κα χρειαςτεί να καλυφκοφν μελλοντικζσ ανάγκεσ το ςφςτθμα κα 

μπορεί να επεκτακεί οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι με τθ χριςθ τθσ λειτουργίασ 

αναβάκμιςθσ τθσ ποςότθτασ των χρθςιμοποιοφμενων μεταβλθτϊν. Επιπρόςκετα, κα 

πρζπει να είναι δυνατι θ διαςφνδεςθ με άλλεσ ςυςκευζσ και εφαρμογζσ διαφόρων 

καταςκευαςτϊν μζςω τυποποιθμζνων λογιςμικϊν interface OPC. 

Επιπροςκζτωσ των βαςικϊν πακζτων κα πρζπει να είναι δυνατι θ επζκταςθ του 

ςυςτιματοσ με τθ χριςθ προαιρετικϊν πακζτων. Αυτά κα πρζπει να ενςωματϊνονται ςτο 

περιβάλλον του χριςτθ επαρκϊσ, ενϊ δεν επιτρζπεται θ μετάβαςθ με χριςθ για 

παράδειγμα ςυνδυαςτικϊν πλικτρων (όπωσ alt-tab ι ctrl-esc) μεταξφ των διαφόρων 

πακζτων, για λόγουσ αςφαλείασ. 

Εξυπθρετθτισ (server) 

Συςτιματα με πολλζσ κζςεισ εργαςίασ μποροφν να βαςίηονται ςτο μοντζλο client/server. Οι 

servers αναλαμβάνουν να διεκπεραιϊςουν κεντρικά ηθτιματα, όπωσ ο ςυντονιςμόσ των επί 

μζρουσ διαδικαςιϊν και τθν αρχειοκζτθςθ. Οι clients που λειτουργοφν κάτω από τφπου 

Microsoft Windows ι ιςοδφναμο, χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ του server. Επικοινωνοφν 

με τον server μζςω του δικοφ τουσ τερματικοφ δικτφου, το οποίο τουσ επιτρζπει και τθ 

ςφνδεςθ με το επίπεδο του γραφείου. Τα τυποποιθμζνα πρωτόκολλα TCP/IP 

χρθςιμοποιοφνται για τθν επικοινωνία μεταξφ των ςτακμϊν εργαςίασ, μζςω δικτφου 

Βιομθχανικοφ Ethernet ι Profinet. Επειδι οι clients αναηθτοφν αυτόματα τουσ servers, οι 

οποίοι τουσ ζχουν ανατεκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, μποροφν πολφ εφκολα να 

ενεργοποιθκοφν μεταγενζςτερα χωρίσ επιπτϊςεισ. 

Το λογιςμικό τφπου Microsoft Windows επιλζγεται ωσ θ πλατφόρμα για το ςφςτθμα 

ελζγχου του server και κα πρζπει να είναι δυνατι θ διαςφνδεςθ μζχρι 32 clients. Πλα τα 

δεδομζνα παραμετροποίθςθσ και επεξεργαςίασ βρίςκονται κεντρικά ςε ζναν φάκελο ζργου 

ςε δίςκο, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι προςπελάςιμα εφκολα για να γίνουν αλλαγζσ από 

οποιοδιποτε άλλο ςτακμό (online configuration). Ο client παρ’ όλ’ αυτά μπορεί να διακζτει 

ο ίδιοσ τοπικά εικονίδια και τοπικζσ ενζργειεσ επεξεργαςίασ, ϊςτε να μπορεί να επιταχφνει 

τθν επιλογι των εικονιδίων και να αποφορτιςτεί επιλεκτικά ο server. Αλλαγζσ ςτα 

δεδομζνα τθσ εφαρμογισ μποροφν να ενεργοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ χωρίσ 

να διακοπεί θ λειτουργία επεξεργαςίασ. 

Χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ 

Το ςφςτθμα ελζγχου πρζπει να διακρίνεται από τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 
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 Τυποποιθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα βαςιςμζνο ςε υπολογιςτι 

 Εκτελζςιμο ςε όλα τα εμπορικά PC  

 100% 64 bit λογιςμικό, αναπτυγμζνο για το τυποποιθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα τφπου 

Microsoft Windows ι ιςοδφναμο. 

 Κφριοσ υπολογιςτισ (server) τφπου Microsoft Windows  

 Θζςεισ εργαςίασ (clients) τφπου Microsoft Windows  

 Θα χρθςιμοποιθκοφν απ’ ευκείασ εξαρτιματα και προγράμματα από τον χϊρο τθσ 

πλθροφορικισ (π.χ. κάρτεσ δικτφων) 

 Θα χρθςιμοποιθκεί ωσ single-user ι multi-user ςφςτθμα με τθ δομι client/server 

 Επικοινωνιακζσ δυνατότθτεσ μζςω Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, MPI, Modbus, 

FDL, DDE, DCOM, OPC 

Ενιαίο interface προςαρμοςμζνο ςτα Windows 

Με το ςφςτθμα ελζγχου, μπορεί να γίνει διαφανισ διαχείριςθ των ςυμβάντων και 

βελτιςτοποίθςθ μζςω ανεξάρτθτα παραμετροποιθμζνων interfaces. Διακζςιμεσ λειτουργίεσ 

μποροφν να διαςφαλίςουν τθν επαρκι και αξιόπιςτθ λογικι εκτζλεςθσ των διαδικαςιϊν. Θ 

ςχεδίαςθ του user interface πρζπει να προςφζρει ευζλικτθ και κατάλλθλθ απεικόνιςθ τθσ 

διαλογικισ λειτουργίασ του process. Για καλφτερθ εποπτεία θ απεικόνιςθ κα μπορεί να 

επιμεριςτεί ςε τομζα γενικισ εποπτείασ, τομζα εργαςίασ και τομζα πλικτρων. Θα 

διατίκενται βοθκοί (wizards) για να δθμιουργοφν αυτόματα ζναν εργονομικό επιμεριςμό 

των οκονϊν προςανατολιςμζνο ςτισ διαδικαςίεσ και να δομοφν ιεραρχικά τα process 

images. Ρρότερα ςχθματοποιθμζνα εικονίδια κα μποροφν να μετακινθκοφν ςτο διακζςιμο 

χϊρο χρθςιμοποιϊντασ το ποντίκι του υπολογιςτι. 

Πλεσ οι απεικονίςεισ κα μποροφν να επιλεχκοφν απ’ ευκείασ χρθςιμοποιϊντασ ευρζωσ 

εφαρμόςιμουσ και αποδεκτοφσ ςυνδυαςμοφσ πλικτρων. Θα πρζπει να υπάρχει θ 

δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν άλλεσ εφαρμογζσ κακορίηοντασ αντίςτοιχεσ ςυνεκτικζσ 

περιοχζσ OLE. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αντικείμενα 

OCX/ActiveX. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατι θ ομοιογενισ ενςωμάτωςθ τθσ 

λειτουργικότθτασ άλλων προγραμμάτων ςτο user interface του ςυςτιματοσ ελζγχου. 

Είναι απαραίτθτο να μθ γίνεται επικάλυψθ των οκονϊν, δθλαδι για παράδειγμα τα 

εικονίδια εμφανίηονται ι κρφβονται ςφμφωνα με το μζγεκόσ τουσ ι το επίπεδο τθσ 

παραμετροποιθμζνθσ οκόνθσ. Αυτό διαςφαλίηει ότι ο χειριςτισ μπορεί άμεςα να 

αναγνωρίςει και να ανταποκρικεί ςε ςθμαντικά μθνφματα, όπωσ για παράδειγμα πεδία 

τιμϊν ι ςυναγερμϊν. Τα process images κα μποροφν να μεγεκυνκοφν χρθςιμοποιϊντασ το 

ποντίκι (zooming), ενϊ τομείσ τθσ οκόνθσ κα μποροφν να μετακινθκοφν (panning). 

Το ςφςτθμα ελζγχου κα χρθςιμοποιεί γενικά για τθν ειςαγωγι ςτοιχείων τουσ ακόλουκουσ 

πολφ οικείουσ τρόπουσ από το περιβάλλον των Windows: πλθκτρολόγιο, ποντίκι, οκόνθ 

επαφισ ι πλθκτρολόγιο οκόνθσ. Πταν ο κζρςορασ τοποκετείται πάνω από ζνα ελζγξιμο 

αντικείμενο, τότε αυτό κα πρζπει να αλλάηει εμφάνιςθ. 

Το ςφςτθμα ελζγχου κα μπορεί να καταγράφει τθν πρόςβαςθ των χειριςτϊν ςτισ 

μεταβλθτζσ. Θ θμερομθνία, θ ϊρα, το όνομα του χριςτθ, θ παλιά τιμι τθσ μεταβλθτισ και θ 

νζα τιμι κα πρζπει επίςθσ να καταγράφονται. Με αυτό τον τρόπο κα μποροφν να 

ιχνθλατοφνται ειςαγωγζσ που κάνουν οι χειριςτζσ ειδικά ςε κρίςιμεσ καταςτάςεισ 
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διαδικαςιϊν. Θα πρζπει να μποροφν να αντικαταςτακοφν οι απεικονίςεισ και οι χειριςτικζσ 

λειτουργίεσ με ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τθσ εφαρμογισ. Ζτςι, το ςφςτθμα ελζγχου κα 

οδθγεί τον χειριςτι να απαλείψει ακριβϊσ το ςφάλμα ςε κρίςιμεσ καταςτάςεισ, ϊςτε να 

προλαμβάνονται χρόνοι ςταματιματοσ μθχανϊν. Με τθν προςπζλαςθ ςυγκεκριμζνου 

ςυναγερμοφ ο χειριςτισ κα οδθγείται αυτόματα ςτθν οκόνθ που απεικονίηεται το ςφάλμα. 

Επιλογι online παραμετροποίθςθσ 

Ζνα απαιτοφμενο είναι να υπάρχει ςφςτθμα παραμετροποίθςθσ ενςωματωμζνο ςτο 

υπόλοιπο ςφςτθμα, το οποίο κα επιτρζπει ςτο χειριςτι να προςαρμόςει το αντικείμενο των 

λειτουργιϊν και τθ λειτουργικότθτα ςε όποιεσ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ, χωρίσ να 

χρειάηονται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να 

προςφζρει τθν επιλογι να γίνεται αυτι θ παραμετροποίθςθ online. Στθν πράξθ αυτό 

ςθμαίνει ότι ο αντίςτοιχοσ editor κα μπορεί να τρζχει ςε ζνα δεφτερο παράκυρο κατά τθ 

διάρκεια τθσ λειτουργίασ και ο μθχανικόσ να κάνει τισ αλλαγζσ ςτθν εφαρμογι, χωρίσ να 

αποςυνδζεται από τθ διαδικαςία λειτουργίασ και χωρίσ να επθρεάηει τισ δραςτθριότθτεσ 

που τρζχουν από πίςω. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να μπορεί να κάνει αλλαγζσ διαμόρφωςθσ 

ςτον client. 

Το ςφςτθμα είναι βαςιςμζνο ςε μοντζλο προςανατολιςμζνο ςτο αντικείμενο, που 

προςφζρει το ςαφζσ πλεονζκτθμα τθσ όςο το δυνατό πιο ρεαλιςτικισ απεικόνιςθσ του 

πραγματικοφ κόςμου, δθλαδι των τεχνολογικϊν διαδικαςιϊν, ςτον κόςμο τθσ 

πλθροφορικισ. 

Ρροςταςία ζναντι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ παρζμβαςθσ 

Θα πρζπει να είναι δυνατι θ προςταςία κάκε λειτουργίασ και διαδικαςίασ, των αρχείων και 

του ςυςτιματοσ ελζγχου από τθν μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ. Τζτοια παραδείγματα 

μποροφν να είναι θ αλλαγι των setpoints, θ επιλογι οκόνθσ ι θ ανάκλθςθ του λογιςμικοφ 

διαμόρφωςθσ από τθν κατάςταςθ λειτουργίασ. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πρόςβαςθσ 

τα οποία επιτρζπουν τθ δθμιουργία ενόσ ςχιματοσ ιεραρχίασ ςτθν προςταςία πρόςβαςθσ, 

όπωσ είναι τα αποκλειςτικά δικαιϊματα για διαφορετικοφσ χειριςτζσ. Ο κωδικόσ και το 

όνομα χριςθσ κακορίηουν τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ του χειριςτι. Αυτά μποροφν, επίςθσ, 

να επανακακοριςτοφν και όταν το ςφςτθμα βρίςκεται ςε κατάςταςθ λειτουργίασ, με τθ 

χριςθ κατάλλθλου εργαλείου διαχείριςθσ. Θ εγκυρότθτα του κωδικοφ πρόςβαςθσ και του 

ονόματοσ χριςτθ κα λιγει μετά από τθν πάροδο χρονικοφ διαςτιματοσ που δεν προκφπτει 

δραςτθριότθτα. Με αυτό τον τρόπο το ςφςτθμα ελζγχου διαςφαλίηει ότι μόνο 

εξουςιοδοτθμζνοι χειριςτζσ μποροφν να προχωριςουν ςε κρίςιμεσ επεμβάςεισ και ότι θ 

όλθ διαδικαςία τρζχει αξιόπιςτα. 

Ανοιχτι αρχιτεκτονικι και δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ 

Θα πρζπει να είναι δυνατι θ ενςωμάτωςθ standard Windows εφαρμογϊν, όπωσ είναι το 

Ms Excel, Ms Word και Ms Access με χριςθ standard μθχανιςμϊν OLE/ActiveX, ODBC/SQL. 

Κάκε πρόγραμμα χριςθσ (για παράδειγμα ανεξάρτθτθ διαχείριςθ δεδομζνων, ανάλυςθ, 

βελτιςτοποίθςθ διαδικαςιϊν) πρζπει να λειτουργεί μαηί με το ςφςτθμα ελζγχου μζςω του 

ενςωματωμζνου interface προγραμματιςμοφ C και μετά να χρθςιμοποιεί τα δεδομζνα και 

τισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ ελζγχου. 

Το ςφςτθμα ελζγχου πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα OPC, προκειμζνου να επιτρζπονται 

οι επικοινωνίεσ μεταξφ εξοπλιςμοφ διαφορετικϊν καταςκευαςτικϊν οίκων. Τα τρζχοντα 
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process data πρζπει να είναι διακζςιμα ςε άλλουσ υπολογιςτζσ και εφαρμογζσ, ϊςτε κάκε 

υπολογιςτισ που είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτο δίκτυο να μπορεί να προςπελάςει όλα τα 

δεδομζνα του ςυςτιματοσ. Θ χριςθ μιασ standard βάςθσ δεδομζνων (Microsoft SQL Server) 

απαιτείται για τθν αποκικευςθ (με προςταςία εγγραφισ) όλων των δεδομζνων 

διαμόρφωςθσ, όπωσ λίςτεσ μεταβλθτϊν και κείμενα μθνυμάτων, κακϊσ και τρζχοντα 

process data όπωσ μθνφματα, μετριςιμεσ τιμζσ και δεδομζνα χριςτθ, ϊςτε να είναι εφικτι 

θ προςπζλαςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων μζςω interface προγραμματιςμοφ C-API ι OLE-DB. Οι 

εργαςίεσ ανάπτυξθσ κα διευκολφνονται από τθν αυτοματοποίθςθ των βθμάτων εργαςίασ 

και τθν επζκταςθ του περιβάλλοντοσ διαμόρφωςθσ με τθν χριςθ του standard εργαλείου 

Visual Basic for Applications. 

Είναι ςθμαντικό το ςφςτθμα ελζγχου να μπορεί να προςφζρει τθ δυνατότθτα ομοιογενοφσ 

ενςωμάτωςθσ άλλων εφαρμογϊν ςτο interface του χριςτθ για τθ λειτουργία των 

διαδικαςιϊν. Οι εφαρμογζσ Windows μαηί με OLE Custom Controls (32 bit OCX objects) ι 

ActiveX Controls μποροφν να ενςωματωκοφν ςτθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ελζγχου ςαν 

να ιταν αντικείμενα του ίδιου του ςυςτιματοσ. Θα πρζπει να είναι δυνατι θ χριςθ ANSI-C 

script γλϊςςασ και Visual Basic Scripting για τθν ενεργοποίθςθ γραφικϊν αντικειμζνων. 

Αντίδραςθ ςυςτιματοσ ςε περιπτϊςεισ ςφαλμάτων 

Μετά τθν απομάκρυνςθ ςφάλματοσ (π.χ. με επανεκκίνθςθ PC) θ επιςτροφι του 

ςυςτιματοσ ςε λειτουργία πρζπει να γίνεται αυτόματα ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε να μθ 

χρειάηεται θ επζμβαςθ του χειριςτι. Σε αυτι τθ διάρκεια το process image πρζπει να 

αναβακμιςτεί, ενϊ κενά ςτθ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων πρζπει να επιςθμαίνονται. 

Λογιςμικό ςυςτιματοσ 

Βάςθ δεδομζνων 

Ρρζπει να χρθςιμοποιείται βάςθ δεδομζνων για τθ διαχείριςθ των αρχείων και των 

παραμζτρων του ςυςτιματοσ. Επιπρόςκετα ςτθν απαιτοφμενθ απόδοςθ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα για μεταβολι ι δθμιουργία νζων εφαρμογϊν .  

Σφςτθμα γραφικϊν (graphics system) 

Το ςφςτθμα γραφικϊν του ςυςτιματοσ ελζγχου πρζπει να διαχειρίηεται όλα τα 

ειςερχόμενα και εξερχόμενα ςτοιχεία ςτθν οκόνθ κατά τθ λειτουργικι διαδικαςία. Οι 

οκόνεσ για τθ γραφικι απεικόνιςθ τθσ εγκατάςταςθσ και του ελζγχου κα αποτελοφνται από 

απλά αλλά και πιο ςφνκετα γραφικά αντικείμενα. Αυτά βρίςκονται ενςωματωμζνα ςτισ 

οκόνεσ κατά τθ φάςθ διαμόρφωςθσ με τθ βοικεια graphic editor που είναι μζροσ του 

ςυςτιματοσ ελζγχου. Ρρζπει να υπάρχει ποικιλία αντικειμζνων για τθ δθμιουργία και 

λειτουργία μιασ ελκυςτικισ οκόνθσ διεπαφισ.  

Θ εμφάνιςθ όλων των γραφικϊν εξαρτθμάτων πρζπει να είναι δυναμικά ελεγχόμενθ. 

Ραράμετροι όπωσ θ γεωμετρία, το χρϊμα, το ςχζδιο κλπ. κα μποροφν να διαχειριςτοφν από 

τιμζσ μεταβλθτϊν ι από προγράμματα. Αυτό επιτρζπει ςτο χειριςτι να αλλάξει το χρϊμα 

τθσ γραμμισ ςε κόκκινο, πράςινο ι μπλε, για παράδειγμα, ι να αλλάξει το μζγεκοσ του 

κφκλου ι να μετακινιςει μία ομάδα αντικειμζνων γφρω ςτθν οκόνθ. Οκόνεσ καταςτάςεων 

μποροφν να ελεγχκοφν μζςω εναλλαςςόμενθσ εμφάνιςθσ και απόκρυψθσ αυτόνομων 

γραφικϊν αντικειμζνων που υπερτίκενται. Με αυτό τον τρόπο θ διαδικαςία, θ επεξεργαςία 

ςτο ςφςτθμα ελζγχου, οι ενζργειεσ και standard εφαρμογζσ Windows επθρεάηουν ενεργά 

τθν οκόνθ.  
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Το ςφςτθμα ελζγχου κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει υπάρχοντα 

γραφικά και φωτογραφικό υλικό για τθ δθμιουργία εικονιδίου. Γραφικά αρχεία όπωσ BMP, 

WMF, EMF, GIF, JPG ι OLE κα μποροφν να ειςαχκοφν. 

Επεξεργαςία δεδομζνων 

Το ςφςτθμα μθνυμάτων επεξεργάηεται τα αποτελζςματα λειτουργιϊν που ελζγχουν 

ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τθσ διαδικαςίασ ςτο επίπεδο του αυτοματιςμοφ και ςτο 

γενικότερο ςφςτθμα. Καταδεικνφει ςυναγερμοφσ που ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνα 

γεγονότα τόςο οπτικά όςο και ακουςτικά και τα αρχειοκετεί θλεκτρονικά ι και ςε χαρτί. Θα 

υπάρχει θ δυνατότθτα για άμεςθ προςπζλαςθ των μθνυμάτων, ταξινόμθςι τουσ και 

απόκτθςθ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν για κάκε ζνα από αυτά, ϊςτε να διαχειρίηονται 

γριγορα. Θ δομι των μθνυμάτων κα μπορεί να οριςτεί κατ’ απαίτθςθ και να προςαρμοςτεί 

ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ τθσ εγκατάςταςθσ. Ζνα μινυμα φτιάχνεται από ομάδεσ μθνυμάτων 

οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ μποροφν να περιζχουν μεταβλθτζσ τιμζσ. Το ςφςτθμα ελζγχου 

κα πρζπει να δθμιουργεί μθνφματα από: 

 Ψθφιακζσ μεταβλθτζσ που διαχειρίηονται από τον data manager ςτθ λειτουργία 

μεταβλθτϊν. Αυτζσ μπορεί να είναι εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ μεταβλθτζσ. Ζτςι, μπορεί 

να γίνει θ επεξεργαςία ελεγχόμενων λειτουργιϊν και να προκλθκοφν μθνφματα από το 

ςφςτθμα ελζγχου. 

 Αναλογικζσ μεταβλθτζσ: Ο χειριςτισ μπορεί να κζςει κάποια όρια τα οποία όταν 

παραβιαςτοφν κατά τθ λειτουργία παράγεται μινυμα. 

 Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ 

 Ομάδεσ μθνυμάτων 

 Λειτουργίεσ επεξεργαςίασ και ελζγχου 

 Άφιξθ δομϊν μθνυμάτων από τθ διαδικαςία, ςφςτθμα αυτοματιςμοφ, ενζργεια. 

Το ςφςτθμα μθνυμάτων αποτελείται από βραχυπρόκεςμθ αρχειοκζτθςθ, δθλαδι οι 

παλιότερεσ εγγραφζσ διαγράφονται. Υπάρχει θ δυνατότθτα να γίνεται επιλογι κάποιων 

μθνυμάτων τα οποία κα μποροφν να αποκθκεφονται ςε μακροπρόκεςμα βάςθ θμερθςίωσ, 

εβδομαδιαία ι μθνιαίωσ. Το μζγεκοσ των αρχείων περιορίηεται μόνο από τθ χωρθτικότθτα 

του ςκλθροφ δίςκου. Το ςφςτθμα πρζπει να ενθμερϊνει αυτόματα το χειριςτι όταν μειωκεί 

κατά πολφ ο ελεφκεροσ χϊροσ ςτον ςκλθρό δίςκο. Σε ςυνεχζσ φόρτο εργαςίασ πρζπει το 

ςφςτθμα να μπορεί να επεξεργαςτεί μθνφματα με ρυκμό 100 μθνφματα/sec. 

Το ςφςτθμα ελζγχου μπορεί να αρχειοκετεί μετριςιμεσ τιμζσ από το ςφςτθμα 

αυτοματιςμοφ. Οι μετριςιμεσ τιμζσ μποροφν να αποκτοφνται κυκλικά ι με τρόπο 

ελεγχόμενο από το γεγονόσ. Κάτι τζτοιο κακιςτά δυνατι τθν απόκτθςθ τιμϊν εςωτερικϊν 

μεταβλθτϊν, τιμϊν από οποιαδιποτε εφαρμογι και χειροκίνθτεσ ειςαγωγζσ. Θ 

επεξεργαςία τουσ μπορεί να δϊςει μζςουσ όρουσ, ακροίςματα, ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ 

τιμζσ ι μπορεί να ενταχκεί ςε μια ενζργεια. Ο κφκλοσ καταγραφισ μπορεί να οριςτεί 

ελεφκερα. Ο κφκλοσ αρχειοκζτθςθσ μπορεί να ζχει τθν ίδια τιμι με τον κφκλο καταγραφισ 

ι πολλαπλάςια τιμι. Μζςεσ τιμζσ, ακροίςματα, ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ τιμζσ υπολογίηονται 

από τισ τιμζσ που αποκτικθκαν μεταξφ δφο κφκλων αποκικευςθσ. 

Για γριγορθ απόκτθςθ τιμϊν, αυτζσ μποροφν να αποκθκεφονται ςε προςωρινό buffer ςτθν 

κφρια μνιμθ. Το ςφςτθμα ελζγχου πρζπει να προςφζρει ποικίλεσ μεκόδουσ αρχειοκζτθςθσ. 
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Αρχειοκετεί μετριςιμεσ τιμζσ κυκλικά ι οδθγοφμενα από γεγονόσ, ανεξάρτθτα ι ςε ομάδεσ. 

Διακρίνονται οι εξισ τρόποι: 

 Συνεχισ κυκλικι αρχειοκζτθςθ 

 Κυκλικι επιλεκτικι αρχειοκζτθςθ 

 Μθ κυκλικι αρχειοκζτθςθ 

 Αρχειοκζτθςθ μόνο μετά από αλλαγι 

Ρρζπει να είναι δυνατό ςτουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ να εκτελοφν αλλαγζσ ι να δίνουν 

εντολζσ μζςω μιμικοφ διαγράμματοσ τθσ εγκατάςταςθσ ι άλλεσ οκόνεσ χειριςμοφ. Θ 

επιτυχισ εκτζλεςθ μιασ εντολισ επιβεβαιϊνεται από το ςφςτθμα μζςω μθνφματοσ 

ανάδραςθσ. Ρρζπει να είναι δυνατό να οριςτοφν τα όρια του ςυςτιματοσ ωσ φυςικζσ τιμζσ 

μζςω μιασ οκόνθσ χειριςμοφ. Μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ περιορίηεται από το 

ςφςτθμα μζςω προςταςίασ κωδικοφ. 

 

Ζλεγχοσ και απεικόνιςθ διαδικαςιϊν 

Με τισ λειτουργίεσ αυτζσ ο χειριςτισ μπορεί να ελζγξει τθ διαδικαςία, να επζμβει ςε αυτι 

και να ορίςει και να αλλάξει τισ παραμζτρουσ του ςυςτιματοσ και τθσ διαδικαςίασ. Θ όλθ 

διαδικαςία ελζγχεται και παρακολουκείται χρθςιμοποιϊντασ τα ακόλουκα: 

 Process images 

 Ρλθροφορίεσ διαδικαςίασ 

 Γραφιματα 

 Σφςτθμα αξιολόγθςθσ μθνυμάτων 

Για να γίνει πιο εφχρθςτο το ςφςτθμα ελζγχου για τουσ χειριςτζσ, τα process images 

οργανϊνονται ςε ιεραρχικζσ δομζσ: 

 Εποπτεία εγκατάςταςθσ 

 Εποπτεία περιοχισ 

 Διάγραμμα εξαρτιματοσ εγκατάςταςθσ 

 Αναλυτικι πλθροφορία αντικειμζνου 

Ο editor γραφικϊν πρζπει να παρζχει λειτουργίεσ που ςυναντϊνται ςε γραφικά 

προγράμματα υψθλισ απόδοςθσ. Ρρζπει να περιλαμβάνονται, επίςθσ, λειτουργίεσ για τθν 

ακριβι κζςθ, ευκυγράμμιςθ, περιςτροφι, δθμιουργία ειδϊλου και αντιγραφι ιδιοτιτων 

γραφικοφ αντικειμζνου, για παράδειγμα ομαδοποίθςθ, δθμιουργία ομάδων και ειςαγωγι ι 

ενςωμάτωςθ εξωτερικά διαμορφωμζνων κειμζνων και γραφικϊν (BMP, WMF, EMF, GIF και 

JPG μορφισ ι μζςω OLE). Θ δυνατότθτα να είναι ανοιχτζσ διάφορεσ οκόνεσ ταυτόχρονα 

επιτρζπει και τθ γριγορθ αντιγραφι μεταξφ των διαφόρων οκονϊν, μζςω πλθκτρολογίου ι 

drag & drop.  

Για ομαδοποιθμζνα αντικείμενα ο Σχεδιαςτισ Γραφικϊν πρζπει να επιτρζπει τθ μεταβολι 

των ιδιοτιτων ανεξάρτθτων αντικειμζνων άμεςα χωρίσ να χρειαςτεί να χωριςτοφν. Επίςθσ, 

να υπάρχει θ δυνατότθτα να ρυκμίηεται ανεξάρτθτα το interface χριςτθ του Graphic 

Designer. Το μζγεκοσ και θ κζςθ των διαφορετικϊν παλετϊν χρωμάτων, θ εςτίαςθ, θ 

ςυμμόρφωςθ λειτουργιϊν, οι τφποι αντικειμζνων και τα ςτυλ μπορεί να διαφζρουν. Αν 
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χρειάηεται, κάποιεσ παλζτεσ που δεν χρθςιμοποιοφνται να μποροφν απλά να κρυφτοφν. 

Συχνά χρθςιμοποιοφμενεσ λειτουργίεσ απεικονίηονται ςαν εικονίδια ςτθ γραμμι εργαλείων. 

Για τα περιςςότερα από τα αντικείμενα υπάρχουν διάλογοι διαμόρφωςθσ που επιτρζπουν 

τθν παραμετροποίθςθ των ςθμαντικϊν ιδιοτιτων του αντικειμζνου μζςα ςε ζνα κουτί 

διαλόγου. Το κουτί διαλόγου να εμφανίηεται μόλισ το αντίςτοιχο αντικείμενο τοποκετθκεί 

ςτθν εικόνα  Επιπρόςκετα, ο Σχεδιαςτισ Γραφικϊν ζχει τθ δυνατότθτα να χειριςτεί 

δυναμικά όλεσ τισ ιδιότθτεσ ενόσ αντικειμζνου. Οι δυναμικζσ ιδιότθτεσ να είναι 

μαρκαριςμζνεσ με ζντονο χρϊμα για να ξεχωρίηουν εφκολα μζςα ςτο πλαίςιο ιδιοτιτων. 

Ο Σχεδιαςτισ γραφικϊν κα πρζπει να υποςτθρίηει διαμόρφωςθ ςε 32 τουλάχιςτον επίπεδα. 

Για ςφνκετεσ εικόνεσ με πολλά επικαλυπτόμενα αντικείμενα, τα διαφορετικά επίπεδα να 

μποροφν να κρυφτοφν για να ξεκακαρίηει θ οκόνθ. 

Πταν δθμιουργοφνται τα αντικείμενα αυτά κα αποκθκεφονται ςε βιβλιοκικθ από τθν οποία 

κα ανακαλοφνται. Το ςφςτθμα ελζγχου αναγνωρίηει μία «παγκόςμια» βιβλιοκικθ και μία 

βιβλιοκικθ εφαρμογισ και μία βιβλιοκικθ λειτουργιϊν που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 

τθ διαμόρφωςθ ενεργειϊν. 

Απεικονίςεισ καμπυλϊν 

Αρχειοκετθμζνεσ τιμζσ να μποροφν να απεικονιςτοφν ςε καμπφλεσ, ςε πίνακεσ και ςε 

αναφορζσ. Ππωσ τα παράκυρα μθνυμάτων, ζτςι και τα παράκυρα καμπυλϊν κα διακζτουν 

μπάρα εργαλείων για χειριςμοφσ. Εξουςιοδοτθμζνοι χειριςτζσ να μποροφν να 

παραμετροποιοφν on line π.χ. να αλλάηουν τα χρϊματα των καμπυλϊν και να ξανα-

ομαδοποιοφν ομάδεσ. 

Καταγραφι/αξιολόγθςθ/αναγνϊριςθ μθνυμάτων 

Θ λίςτα μθνυμάτων κα μπορεί να απεικονιςτεί ςε παράκυρο μθνυμάτων και τα ςτάτουσ 

των μθνυμάτων να διαχωριςτοφν κάκε ςτιγμι με χρϊμα. Διαφορετικά παράκυρα 

μθνυμάτων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μια εφαρμογι ςτο ςφςτθμα ελζγχου. Θα είναι 

δυνατοί οι δφο ακόλουκοι τρόποι απεικόνιςθσ ςε ζνα παράκυρο μθνυμάτων: 

 Δυναμικό παράκυρο: Αυτι θ όψθ περιζχει μθνφματα που μόλισ εμφανίςτθκαν ι που 

εκκρεμοφν, ενϊ μθνφματα που εκλείπουν να μποροφν να ςβθςτοφν αυτόματα από τθν 

οκόνθ. 

 Ραράκυρο μθνυμάτων με αρχειοκζτθςθ:  Εδϊ κα απεικονίηονται όλα τα μθνφματα που 

ζχουν αρχειοκετθκεί βραχυπρόκεςμα ι μακροπρόκεςμα, ςυμπεριλαμβανομζνων 

αυτϊν που ζχουν εκλείψει. 

Μζςω interface προγραμματιςμοφ τα μθνφματα κα μποροφν να επιλζγονται και να 

ςθμαίνονται ακουςτικά ςε μια κάρτα ιχου. Ο χειριςτισ κα μπορεί να κινείται με scroll 

ανάμεςα ςτα μθνφματα γραμμι ι ανά ςελίδα, προσ τα εμπρόσ ι προσ τα πίςω. Τα ορατά 

ςτθν οκόνθ μθνφματα να μποροφν να αναγνωριςτοφν ξεχωριςτά ι ςυνολικά, ενϊ το 

ςφςτθμα μθνυμάτων κα μπορεί να προωκιςει τισ αναγνωρίςεισ ςτο ςφςτθμα 

αυτοματιςμοφ, ϊςτε το τελευταίο να αντιδράςει. 

Διαφορετικά μθνφματα, κλάςεισ μθνυμάτων και τφποι μθνυμάτων κα μποροφν να 

απενεργοποιθκοφν και να ενεργοποιθκοφν. Για παράδειγμα, αν ζνα πρόβλθμα του 

ςυςτιματοσ προκαλεί τθ μόνιμθ παρουςία μθνφματοσ, ο χειριςτισ κα μπορεί να 

απενεργοποιιςει το μινυμα ϊςτε να μθν φαίνεται και να το ενεργοποιιςει ξανά όταν κα 

ζχει αρκεί το ςφάλμα. 
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Για κάκε μινυμα και για κάκε εμφάνιςθ μθνφματοσ ο χειριςτισ κα μπορεί να ειςάγει το 

δικό του κείμενο, το οποίο κα ςϊηεται με το μινυμα και αργότερα κα καλείται ξανά. Το 

άτομο τθσ επόμενθσ βάρδιασ κα μπορεί να ενθμερωκεί για τα γεγονότα τθσ προθγοφμενθσ 

βάρδιασ θλεκτρονικά. 

Θα υπάρχει, επίςθσ, θ δυνατότθτα να μποροφν να ςωκοφν πλθροφορίεσ ςτθ διαμόρφωςθ 

του μθνφματοσ. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ κα υποςτθρίηουν το χειριςτι κατά τθν εμφάνιςθ του 

μθνφματοσ, ϊςτε να παρζχουν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για το ςυμβάν ι τον τρόπο 

άρςθσ του ςφάλματοσ. 

Σφςτθμα αναφοράσ 

Το ςφςτθμα ελζγχου κα μπορεί να παρζχει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα αναφοράσ, το 

οποίο κα επιτρζπει τθν εκτφπωςθ των δεδομζνων. Επιλζγοντασ ελεφκερα τθ διάταξθ κα 

είναι δυνατι θ εκτφπωςθ (κατά τθ λειτουργία) για: 

 Αναφορζσ ςυχνότθτασ μθνυμάτων 

 Αναφορζσ αρχειοκζτθςθσ μθνυμάτων 

 Αρχεία αναφορϊν 

 Αναφορζσ ενεργειϊν χειριςτϊν 

 Καταγραφζσ μθνυμάτων ςυςτιματοσ 

 Αναφορζσ χριςτθ 

Ρριν αποςταλοφν για εκτφπωςθ οι αναφορζσ μποροφν να διαςϊηονται ςε αρχεία και να 

απεικονίηονται ςτθν οκόνθ. Κατά τθ διαμόρφωςθ κα μπορεί να επιλεχκεί ποια αναφορά κα 

εκτυπωκεί και να οριςτεί ωριαία, θμεριςια ι μθνιαία βάςθ. Θ ζκδοςθ τθσ αναφοράσ να 

μπορεί να οδθγθκεί από γεγονόσ, να ςυνδεκεί με ςυγκεκριμζνθ ϊρα ι με ςυγκεκριμζνθ 

ειςαγωγι από τον χειριςτι. 

Θα μπορεί να γίνεται δυναμικι ρφκμιςθ των αναφορϊν. Επίςθσ, να μποροφν να 

ενςωματωκοφν ςε μια αναφορά πίνακεσ, εικονίδια και γραφιματα, ενϊ επιπρόςκετα των 

process data να ενςωματϊνονται και εξωτερικά δεδομζνα π.χ. μζςω ODBC αντικειμζνων ι 

csv μορφισ. 

 

6.3 Εργαςία προγραμματιςμοφ του Λογιςμικοφ Τθλε-ελζγχου / Τθλεχειριςμοφ SCADA 

Με τον προγραμματιςμό και παραμετροποίθςθ  του λογιςμικοφ Τθλε-ελζγχου / 

Τθλεχειριςμοφ SCADA, μζςα από το περιβάλλον του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και 

χρθςιμοποιϊντασ με τον καλφτερο τρόπο τισ δυνατότθτζσ του και τθν ςχεςιακι βάςθ 

δεδομζνων, πρζπει να επιτελείται θ λειτουργία Τθλεελζγχου και Τθλεχειριςμοφ του 

ςυςτιματοσ αλλά και οι υπόλοιπεσ εφαρμογζσ, όπωσ αυτζσ αναπτφςςονται ςτθ ςυνζχεια. 

Για τθν ανάπτυξθ των γραφικϊν εφαρμογϊν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν  

i. Οποιαδιποτε γλϊςςα προγραμματιςμοφ με οπτικό περιβάλλον ανάπτυξθσ 

εφαρμογϊν και δυνατότθτα παραγωγισ κϊδικα μθχανισ (native compiled code). Οι 

γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ που παράγουν εκτελζςιμα προγράμματα που 

λειτουργοφν με μορφι interpreter ι παράγουν ενδιάμεςο κϊδικα (p code) δεν είναι 

αποδεκτζσ. 
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ii. Τα εργαλεία προγραμματιςμοφ που παρζχει το Σφςτθμα DBMS. 

Τα παράκυρα του λογιςμικοφ Τθλε-ελζγχου / Τθλεχειριςμοφ SCADA  που κα ςχεδιαςτοφν, 

κα χρθςιμοποιοφν ςαφι ελλθνικι γλϊςςα για τθν επικοινωνία με τον χριςτθ και κα είναι 

απλά ςτθν χριςθ τουσ διότι κα τα χειρίηεται προςωπικό μθ ειδικευμζνο ι εκπαιδευόμενο 

ςτθν πλθροφορικι. 

Ωσ εκ τοφτου όλεσ οι εφαρμογζσ για τισ διάφορεσ κζςεισ εργαςίασ πάνω ςτο δίκτυο κα 

πρζπει να αναπτυχκοφν ςε εφχρθςτο γραφικό περιβάλλον εργαςίασ κάνοντασ εκτενι χριςθ 

όλων των γραφικϊν δυνατοτιτων που αυτό παρζχει όπωσ παράκυρα, χριςθ του ποντικιοφ 

κλπ.  

Ο χριςτθσ κα πρζπει να οδθγείται μζςω ςαφϊν πινάκων επιλογϊν (menus και sub-menus) 

ςτισ επί μζρουσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ, χωρίσ να απαιτείται θ από μζρουσ του 

απομνθμόνευςθ κωδικϊν προγραμμάτων ι εντολϊν του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. Θ 

Δόμθςθ τθσ Βάςεωσ Δεδομζνων, θ προςκικθ ι αφαίρεςθ ΤΣΕ, ο κακοριςμόσ των διαφόρων 

παραμζτρων, θ καταχϊρθςθ των πλθροφοριϊν (process variables),  ο ςυςχετιςμόσ 

μεγεκϊν, θ αλλαγι τιμϊν και γενικά  θ όλθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ πρζπει να γίνεται 

μζςω ςαφϊν διαλογικϊν προγραμμάτων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα χωρίσ να απαιτείται θ 

χριςθ εντολϊν του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ι του RDBMS. 

Θ διαχείριςθ (δθμιουργία και ενθμζρωςθ) των αρχείων αυτϊν, τα οποία περιζχουν τόςο 

τον ενεργό χαρακτθριςμό των ςυλλεγόμενων ςθμάτων ωσ προσ τθν ιεράρχθςθ, τθν 

προτεραιότθτα κλπ όςο και τισ ενεργζσ τιμζσ (ιςχφουςεσ ςτακερζσ) παραμετρικϊν μεγεκϊν, 

κα γίνεται κεντρικά από τουσ  υπολογιςτζσ του ΚΣΕ, ι μετά από εκχϊριςθ δικαιωμάτων και 

από τον φορθτό ςτακμό ελζγχου (ΦΣΕ).  

Βαςικι αρχι κατά τον προγραμματιςμό και παραμετροποίθςθ  του λογιςμικοφ Τθλε-

ελζγχου / Τθλεχειριςμοφ SCADA τόςο των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου (ΤΣΕ) όςο και των 

Στακμϊν Ελζγχου Διαρροισ (ΣΜΔ) πρζπει να είναι θ αποφυγι, ςτακερϊν τιμϊν μεγεκϊν 

ςτον πθγαίο κϊδικα.  Αντί των ςτακερϊν πρζπει να προβλεφκεί θ ανάγνωςθ των τιμϊν από 

αρχεία, ϊςτε το ςφςτθμα να καταςτεί ευπροςάρμοςτο και ευζλικτο ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

και τθν αποκτϊμενθ εμπειρία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ (δθλ. παραμετρικι ειςαγωγι τιμϊν).   

Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ (μετριςεισ, μεταβολζσ καταςτάςεων, ςυναγερμοί, 

διαγνωςτικά μθνφματα, κλπ) κα γνωςτοποιοφνται ςτον χειριςτι και κα καταχωροφνται 

αυτόματα ςτον ςκλθρό δίςκο για περαιτζρω επεξεργαςία.  Το λογιςμικό εφαρμογισ κα ζχει 

τθν δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ των προσ επεξεργαςία πλθροφοριϊν, τόςο για ςφντομο, 

όςο και για μακρό χρονικό (π.χ. ζτοσ). 

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων λογιςμικοφ εφαρμογισ Τθλε-ελζγχου / 

Τθλεχειριςμοφ SCADA (RDBMS) 

Πλεσ οι μετριςεισ και οι πλθροφορίεσ που  ςυλλζγονται  από  τουσ 10 Τοπικοφσ Στακμοφσ  

Ελζγχου και τα 6 Σθμεία Μζτρθςθσ Διαρροισ που κα είναι ςυνδεδεμζνα με το ςφςτθμα 

τθλελζγχου και τθλεχειριςμοφ, κα πρζπει να επεξεργάηονται, αποκθκεφονται  και 

διαχειρίηονται από το ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ  δεδομζνων  (RDBMS) που κα 

αναπτυχκεί ςτον  ΚΣΕ. Το ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων  του Λογιςμικοφ Τθλε-

ελζγχου / Τθλεχειριςμοφ SCADA (RDBMS) μετά τον προγραμματιςμό και παραμετροποίθςι 

του κα πρζπει να καλφπτει κατ’ ελάχιςτο τα παρακάτω: 
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 Υποςτιριξθ Stored Procedures και Triggers 

Απαιτείται θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ των παραπάνω, θ αποκικευςθ δθλαδι ςτον 

DataBase Server ζτοιμων διαδικαςιϊν για τθν εκτζλεςθ ςυνθκιςμζνων εργαςιϊν, 

κακϊσ και θ υπό ςυνκικεσ ενεργοποίθςι τουσ.  

  Μθχανιςμοί Ακεραιότθτασ των Δεδομζνων. 

Απαιτείται να υποςτθρίηονται Rules και Referential Integrity, να υπάρχει δθλαδι θ 

δυνατότθτα οριςμοφ κανόνων οι οποίοι ενεργοποιοφνται αυτόματα κάτω από 

ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ και εκτελοφν ζνα ςφνολο ενεργειϊν. 

 Μθχανιςμοί διαχείριςθσ ςυμβάντων (Alerters). 

Απαιτείται να διατίκονται κατάλλθλοι μθχανιςμοί για τθν επικοινωνία με άλλεσ 

εφαρμογζσ όταν εκπλθρωκοφν οριςμζνεσ ςυνκικεσ (π.χ. όταν μία τιμι ξεπεράςει 

κάποιο όριο). 

 Μθχανιςμοί αςφάλειασ των Δεδομζνων και Υψθλι διακεςιμότθτα. 

Απαιτείται να υποςτθρίηεται πλιρωσ θ διαδικαςία δθμιουργίασ αντιγράφων των 

δεδομζνων (Back Up) κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του Συςτιματοσ. 

 Τεχνικζσ μείωςθσ του Input/Output. 

Απαιτείται να υποςτθρίηονται αρκετζσ τεχνικζσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

απαραίτθτου Input/Output (Fast commit/Write ahead, Group commit, Multi Block 

reads prefetching). 

o Είναι επικυμθτό να υπάρχουν ςτοιχεία από το SQL3 Standard και ιδίωσ ικανότθτεσ 

recursive SQL για επεξεργαςία δενδρικϊν δομϊν. 

o Ραρζχεται ικανότθτα αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ, Multimedia δεδομζνων  ςτο 

RDBMS με χριςθ SQL extensions. 

o Διατίκεται ευφυισ βελτιςτοποιθτισ ερωτιςεων (Inteligent Query Optimizer). 

o Υποςτθρίηεται row-level locking. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να περιγράψει αναλυτικά τισ επιπλζον δυνατότθτεσ και 

λειτουργίεσ του προςφερόμενου RDBMS. 

 

Βαςικζσ Λειτουργίεσ  που πρζπει να επιτελεί Λογιςμικοφ Τθλε-ελζγχου / Τθλεχειριςμοφ 

SCADA μετά τον προγραμματιςμό και παραμετροποίθςθ του. 

Θ κατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα απεικονίηεται γραφικά ςτθν οκόνθ των Θ/Υ τόςο του 

Κεντρικοφ Στακμοφ (ΚΣΕ) όςο και  ςτον ΦΣΕ και κα καταχωρείται ςτα αντίςτοιχα αρχεία. 

 

6.4 Λογιςμικό επικοινωνιϊν (Άδειεσ S/W) 

Το ςφςτθμα ελζγχου κα ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω ςφνδεςθσ Internet/Intranet. 

Αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί κάποιοσ να αναλάβει τθν εποπτεία και των ζλεγχο των 

εγκαταςτάςεων αυτοματιςμοφ μζςω intranet ι internet, χωρίσ να χρειάηεται ςχεδόν καμία 

αλλαγι ςτο configuration. Στθν περίπτωςθ που κα υφίςταται επικοινωνιακι γραμμι 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 40  
 

υψθλισ ταχφτθτασ κα είναι δυνατι θ ανανζωςθ των πλθροφοριϊν ακριβϊσ όπωσ και on 

site. Κάτι τζτοιο δίνει τθ δυνατότθτα ςε κάποιον να αναλάβει τθ διαχείριςθ μιασ 

εγκατάςταςθσ από οποιοδιποτε ςθμείο του κόςμου βρίςκεται. 

Για τθν πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ δομισ είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ενόσ λογιςμικοφ 

διαςφνδεςθσ μζςω WEB του λογιςμικοφ τθλεελζγχου-τθλεχειριςμοφ που κα εγκαταςτακεί 

ςτον εξυπθρετθτι, το οποίο κα μπορεί να ςυνδεκεί με ικανό αρικμό clients-κζςεων 

εργαςίασ, που ορίηονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων. Θα υπάρχει θ 

δυνατότθτα για ταυτόχρονθ ςφνδεςθ 10 (δζκα) τουλάχιςτον Web clients με δυνατότθτα 

εξυπθρζτθςθσ (μελλοντικι αναβάκμιςθ) μζχρι 50 Web clients. Τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ 

ενόσ client κα ορίηονται από το ςφςτθμα διαχείριςθσ χρθςτϊν του Τθλεελζγχου / 

Τθλεχειριςμοφ SCADA  ςτο server του κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου. Για το λόγω αυτό το 

λογιςμικό Τθλεελζγχου / Τθλεχειριςμοφ SCADA και το λογιςμικό επικοινωνιϊν ΚΣΕ κα 

πρζπει να είναι του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου. Θ όλθ δομι επικοινωνίασ ςτθρίηεται ςτο 

πρωτόκολλο HTTP με ActiveX και κα διακζτει ςφγχρονουσ μθχανιςμοφσ αςφαλείασ. Μια 

τζτοια δομι είναι θ πλζον εφχρθςτθ και λειτουργικι για ςυςτιματα με διανεμθμζνο ζλεγχο 

και πολλά ςθμεία επιςταςίασ, όπωσ είναι τα ςυςτιματα διαχείριςθσ δικτφων φδρευςθσ και 

επεξεργαςίασ λυμάτων. 

 

6.5 Λογιςμικό Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, 

Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και διαρροϊν  (Άδειεσ S/W) 

Το ςφνολο των λογιςμικϊν & εφαρμογϊν του τρζχοντοσ κεφαλαίου κα είναι 

αναγνωριςμζνο εμπορικό λογιςμικό πακζτο Διεκνϊν καταςκευαςτϊν και κα ςυνυπάρχουν 

ςε ζνα λογιςμικό πακζτο του ιδίου καταςκευαςτι. 

6.5.1 Λογιςμικό Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ Δικτφου Φδρευςθσ και Αναγνϊριςθσ 

Διαρροϊν(Άδειεσ S/W) 

Γενικά χαρακτθριςτικά λογιςμικοφ 

Το προςφερόμενο λογιςμικό κα πρζπει να είναι ζνα εξειδικευμζνο πακζτο υδραυλικισ 

επίλυςθσ, δυναμικισ προςομοίωςθσ δικτφων φδρευςθσ και προςομοίωςθσ ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν. Το λογιςμικό κα πρζπει να λειτουργεί ςε περιβάλλον τφπου Windows ι 

ιςοδφναμο και ο τρόποσ ειςαγωγισ ςτοιχείων και παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων να είναι 

φιλικόσ προσ τον χριςτθ.  

Στα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του λογιςμικοφ κα πρζπει να περιλαμβάνονται τα εξισ: 

 να είναι εμπορικό προϊόν, 

 να είναι ζνα δοκιμαςμζνο διεκνϊσ και εφχρθςτο εργαλείο ανάλυςθσ δικτφων, 

 να ζχει τθ δυνατότθτα δυναμικισ προςομοίωςθσ, 

 να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ ι/και μζςα από το περιβάλλον 

λειτουργίασ λογιςμικϊν τφπου ArcMap και AutoCAD ι ιςοδφναμα, 

 να ζχει τθ δυνατότθτα επίλυςθσ μεγάλων και πολφπλοκων δικτφων, 

 να ζχει τθ δυνατότθτα μοντελοποίθςθσ δικτφων από υφιςτάμενα δεδομζνα 

οποιαςδιποτε μορφισ (π.χ. DXF, XLS, ODBC, shapefile, dwg κλπ.), 

 να ζχει τθ δυνατότθτα διαςυνδζςεων ODBC, βάςεων δεδομζνων και φφλλων εργαςίασ, 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 41  
 

 να ζχει δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με shapefiles, χωρικζσ βάςεισ δεδομζνων, και SDE, 

 να παρζχει υποςτιριξθ για Oracle Spatial ι ιςοδφναμο, 

 Θ/Υ και λειτουργικό ςφςτθμα, 

Στθν προςφορά πρζπει να περιγράφονται αναλυτικά θ δυνατότθτεσ του S/W πακζτου, θ 

μελζτθ εφαρμογισ του ςτα υδρευτικά δίκτυα τθσ Δ.Ε. Ζδεςςασ και οι δυνατότθτεσ 

επζκταςθσ του ςτο ςφνολο των υδρευτικϊν δικτφων του Διμου. Το λογιςμικό κα λειτουργεί 

ςε Θ/Υ ( IBM ςυμβατό ι ιςοδφναμο) με λειτουργικό τφπου Microsoft Windows ι 

ιςοδφναμο. 

Γλώςςα λογιςμικοφ 

Το λογιςμικό κα είναι ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά. 

Σφποι προςομοίωςθσ 

Το λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει τθν ςτατικι και τθ δυναμικι προςομοίωςθ 

χρθςιμοποιϊντασ οποιαδιποτε χρονικι περίοδο ( πχ 1 θμζρα, 7 θμζρεσ κλπ ) και βιμα 

προςομοίωςθσ ( πχ 15 λεπτά, 1 ϊρα κλπ ). 

Το λογιςμικό κα πρζπει να υποςτθρίηει το Διεκνζσ ςφςτθμα μονάδων μζτρθςθσ. 

 

Μζγεκοσ μοντζλου δικτφου 

Το λογιςμικό κα διακζτει τθ δυνατότθτα προςομοίωςθσ δικτφων τα οποία αποτελοφνται 

από τουλάχιςτον 2000 κόμβουσ και 2000 ςτοιχεία ( αγωγοφσ, αντλίεσ, δεξαμενζσ κλπ ). Ο 

προςφζρων, ανάλογα με τθν επιλογι του λογιςμικοφ κα αιτιολογιςει τθν επάρκεια του 

μεγζκουσ του ϊςτε να υπερκαλφπτει τα δίκτυα φδρευςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 

πράξθσ. 

Δθμιουργία αρχείων 

Το λογιςμικό κα παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ ενόσ μοντζλου του δικτφου φδρευςθσ 

με τουσ εξισ τρόπουσ : 

 με τθν ψθφιοποίθςθ επί τθσ οκόνθσ (on screen digitizing). Γι’ αυτι τθ λειτουργία κα 

πρζπει να είναι δυνατι θ επίδειξθ ςτθν οκόνθ υποβάκρων υπό τθν μορφι raster ι 

διανυςματικϊν (vector) χαρτϊν. 

 με τθ δθμιουργία αρχείων, τα οποία κα περιζχουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

ςχετικζσ με τα ςτοιχεία του δικτφου (ςυντεταγμζνεσ, παροχζσ, μικθ αγωγϊν, κλπ.). 

Σροποποίθςθ Δεδομζνων 

Πλα τα αρχεία δεδομζνων και αποτελεςμάτων κα πρζπει να είναι ςε μορφι τζτοια ϊςτε να 

είναι δυνατι θ τροποποίθςθ ςε οποιοδιποτε επεξεργαςτι κειμζνου. Επίςθσ το λογιςμικό 

κα παρζχει τθν δυνατότθτα τροποποίθςθσ των δεδομζνων απευκείασ μζςα από το γραφικό 

περιβάλλον του λογιςμικοφ, με απεριόριςτο αρικμό αναίρεςθσ ι επαναφοράσ των αλλαγϊν 

(undo/redo) 

Διαχείριςθ Δεδομζνων Ηιτθςθσ 

Το λογιςμικό κα επιτρζπει τον κακοριςμό διαφορετικϊν κατθγοριϊν κατανάλωςθσ ςε κάκε 

κόμβο κατανάλωςθσ. Σε κάκε κατθγορία κατανάλωςθσ κα δίνεται θ δυνατότθτα εφαρμογισ 

ενόσ προφίλ θμεριςιασ διακφμανςθσ.   
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Τα δεδομζνα κατανάλωςθσ κα πρζπει να μποροφν να τροποποιθκοφν ςυνολικά, ανά 

κατθγορία ι κατά περιοχι του μοντζλου. 

Δυνατότθτεσ προςομοίωςθσ 

Το λογιςμικό μζςω ενόσ κζντρου ελζγχου ςεναρίων κα πρζπει να επιτρζπει τθν οργάνωςθ 

κα επιτρζπει τθν οργάνωςθ αμζτρθτων ςχεδίων, απαιτιςεων παροχισ, λειτουργιϊν και 

ςεναρίων τοπολογίασ δικτφων, προτείνοντασ άμεςεσ λφςεισ και ςυγκρίνοντασ 

αποτελζςματα. 

Με τον τρόπο αυτό κα προςφζρει ζνα περιβάλλον λιψθσ άμεςων αποφάςεων και επίλυςθσ 

κρίςιμων καταςτάςεων. 

Μζκοδοι επαλικευςθσ δεδομζνων 

Κατά τθν διάρκεια τθσ ειςαγωγισ, επίλυςθσ και τροποποίθςθσ δεδομζνων, το λογιςμικό κα 

πρζπει να μπορεί να αναγνωρίηει μθ αποδεκτά ι μθ υπάρχοντα δεδομζνα. 

Επιπρόςκετα κα πρζπει να παρζχεται θ επιλογι τθσ επαλικευςθσ δεδομζνων όπου 

επιτρζπεται ο  προςδιοριςμόσ - κακοριςμόσ επιτρεπτϊν ορίων ςτισ τιμζσ των περιςςοτζρων 

από τισ παραμζτρουσ κλειδιά ςε ζνα μοντζλο. 

Επαλικευςθ μοντζλου 

Για τθν επαλικευςθ ενόσ μοντζλου, το λογιςμικό κα διακζτει τθν δυνατότθτα ςφγκριςθσ 

των προςομοιωμζνων και μετρθμζνων τιμϊν πίεςθσ και παροχισ υπό τθ μορφι 

γραφθμάτων, δυναμικϊν πινάκων και κεματικϊν χαρτϊν. 

Λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

Οι περιςςότερεσ λειτουργίεσ του λογιςμικοφ κα πρζπει να πραγματοποιοφνται με τθ 

βοικεια mouse και τθ χριςθ εικονιδίων ι γραφικϊν ςυμβόλων, ζτςι ϊςτε το λογιςμικό να 

διακζτει τισ ίδιεσ εφχρθςτεσ ιδιότθτεσ που διακζτουν οι εφαρμογζσ που ζχουν αναπτυχκεί 

ςε παρακυρικό περιβάλλον. 

Για τθν εφχρθςτθ λειτουργία το λογιςμικό κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα 

παρακάτω: 

 Γραμμζσ εργαλείων και εικονίδια - Το λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει ςτον χριςτθ 

τθν δθμιουργία γραμμϊν εργαλείων ζτςι ϊςτε να μποροφν να δθμιουργθκοφν λογικζσ 

ομάδεσ με εντολζσ που κα επαναλαμβάνονται ςυχνά ςτα διάφορα ςτάδια τθσ 

καταςκευισ και χριςθσ ενόσ μοντζλου. Αυτζσ οι εντολζσ κα περιλαμβάνουν 

τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

 Εςτίαςθ ( Zoom in & out ) 

 Επερϊτθςθ / τροποποίθςθ κόμβων και ςτοιχείων 

 Απεριόριςτο αρικμό undo/redo 

 Ρρόςκεςθ και αφαίρεςθ αγωγϊν /δικλείδων /αντλιϊν /κόμβων 

 Δθμιουργία γραφθμάτων 

 Αποκικευςθ / ειςαγωγι αρχείων δεδομζνων 

 

Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων 
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Το λογιςμικό κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε οι παράμετροι του δικτφου και τα 

αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ να παρουςιάηονται γραφικά. 

 Γραφιματα 

Το λογιςμικό κα επιτρζπει τθν δθμιουργία γραφθμάτων ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο. 

Τα γραφιματα που κα εμφανίηονται ςτθν οκόνθ κα τυπϊνονται ςε εκτυπωτι ι 

ςχεδιoγράφο και ο χριςτθσ κα μπορεί να επιλζξει τθ διαμόρφωςθ τθσ εκτφπωςθσ, 

δθλαδι τα ακόλουκα: 

 Γραμματοςειρζσ 

Το λογιςμικό κα υποςτθρίηει όλεσ τισ γραμματοςειρζσ των Windows. 

 Εκτυπωτζσ / Σχεδιογράφοι / Ψθφιοποιθτζσ 

Το λογιςμικό να μπορεί να υποςτθρίηει οποιονδιποτε εκτυπωτι ι ςχεδιογράφο με 

διακζςιμο οδθγό για Windows και θ εκτφπωςθ γραφθμάτων ι εκκζςεων να είναι 

ακριβϊσ αυτι που φαίνεται και ςτθν προεπιςκόπθςθ. Επίςθσ το λογιςμικό πρζπει να 

υποςτθρίηει οποιοδιποτε ψθφιοποιθτι. 

Επιπλζον των παραπάνω βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν, το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει 

να διακζτει και τισ εξισ επιπρόςκετεσ δυνατότθτεσ: 

ενάρια επζκταςθσ ι αποκατάςταςθσ δικτφου 

Το λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει τθ δθμιουργία ςεναρίων επζκταςθσ ι αποκατάςταςθσ 

δικτφου όπου το κάκε ςενάριο κα περιλαμβάνει: 

 Ρεριγραφι των δεδομζνων τα οποία αποτελοφν τθν βάςθ του ςεναρίου. 

 Ζνα ςφνολο αγωγϊν που πρόκειται να εγκαταςτακοφν ι αντικαταςτακοφν. 

 Ρεριοριςμοφσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, όπωσ αυξομειϊςεισ κατανάλωςθσ, 

πίεςθ, ροι, κ.λπ. 

 Θ ζκταςθ του νζου ι προσ αντικατάςταςθ δικτφου και τα ςχετιηόμενα κόςτθ. 

 Ζναν αρικμό ςχεδιαςτικϊν δοκιμϊν για τον ζλεγχο του ςεναρίου. 

 Τα αποτελζςματα των παραπάνω δοκιμϊν. 

Επίςθσ κα πρζπει να επιτρζπει τθ κζςπιςθ προτεραιοτιτων μζςω μιασ από τισ ακόλουκεσ 

τρεισ επιλογζσ: 

 Χαμθλότερου κόςτουσ.  Θ ιδανικι λφςθ κα είναι αυτι με το χαμθλότερο κόςτοσ, μζςα 

ςτα πλαίςια των περιοριςμϊν ροισ και πίεςθσ που ζχουν τεκεί. 

 Μεγαλφτερου Οφζλουσ. Να κζτει ωσ προτεραιότθτα τθν απόδοςθ  του δικτφου 

(μετροφμενθσ από τισ πιζςεισ ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία). Θ ιδανικι λφςθ και από 

οικονομικισ πλευράσ κα είναι αυτι τθσ οποίασ το κόςτοσ είναι κάτω από το όριο του 

προχπολογιςμοφ. 

 Συμφερότερθσ Λφςθσ. Εδϊ επαφίεται ςτον γενικό αλγόρικμο υπολογιςμοφ να 

αποφαςίςει τον ιδανικό ςυμβιβαςμό μεταξφ κόςτουσ και απόδοςθσ του δικτφου. 

Σε κάκε περίπτωςθ, τα αποτελζςματα των δοκιμϊν κα πρζπει να μποροφν να 

αναπαραχκοφν και γραφικά 

Λειτουργίεσ βακμονόμθςθσ δικτφου 
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Θ λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει τθν επιλογι αυτοματοποιθμζνων μεκόδων 

βακμονόμθςθσ  ροϊν του δικτφου, με τθ χριςθ είτε ενόσ γενικοφ αλγορίκμου υπολογιςμοφ 

ι είτε μζςω χειροκίνθτθσ αλλαγισ των παραμζτρων τροποποίθςθσ  και διόρκωςθσ 

ευαίςκθτων περιοχϊν.  

Επιπλζον κα πρζπει να επιτρζπει τθν καταγραφι των βελτιϊςεων και αλλαγϊν που ζχουν 

υλοποιθκεί, ζτςι ϊςτε άλλοι χριςτεσ να μποροφν να ανιχνεφουν τισ αλλαγζσ αυτζσ, ςε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα.  

 Δεδομζνα Ρεδίου 

Θ εφαρμογι κα πρζπει να περιλαμβάνει προκακοριςμζνα ςετ δεδομζνων πεδίου, 

πάνω ςτα οποία κα βαςίηεται ο υπολογιςμόσ των αλλαγϊν που κα πραγματοποιθκοφν.  

Επιπροςκζτωσ, τα ςετ αυτά κα μποροφν να ειςαχκοφν από το ςφςτθμα SCADA ι από 

άλλεσ πθγζσ. 

 Βακμονόμθςθ 

Τα εργαλεία τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να επιτρζπουν το δυναμικό κακοριςμό των 

καταλλθλότερων τιμϊν των παραμζτρων του δικτφου, όπωσ: τραχφτθτα δικτφου, 

αυξομειϊςεισ ςτθν απαίτθςθ κατανάλωςθσ και ηϊνεσ πιζςεων.  

Βάςει των παραπάνω λειτουργιϊν, θ εφαρμογι κα δίνει τθ δυνατότθτα επιλογισ τθσ 

βζλτιςτθσ λφςθσ αποδοτικότερθσ λειτουργίασ του δικτφου, τα δε αποτελζςματα των 

υπολογιςμϊν να μποροφν να παρουςιάηονται και με τθ μορφι γραφιματοσ . 

Απλοποίθςθ δικτφου 

Το λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει τθν απλοποίθςθ ενόσ πολυςφνκετου δικτφου με τθν 

παράλλθλθ διατιρθςθ τθσ διαςυνδεςιμότθτασ και των παραμζτρων του πλιρουσ δικτφου. 

Θ απλοποίθςθ του δικτφου κα πρζπει να γίνεται αυτόματα ι χειρωνακτικά και με κανόνεσ 

(π.χ. με τθν εξαίρεςθ αγωγϊν ςυγκεκριμζνθσ διαμζτρου ι άλλων μεγάλων εγκαταςτάςεων 

του δικτφου). Επίςθσ κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προεπιςκόπθςθσ του 

αποτελζςματοσ πριν από τθν τελικι εφαρμογι. 

6.5.2 Λογιςμικό Διαςφνδεςθσ Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ Δικτφου Φδρευςθσ με 

SCADA 

Το λογιςμικό πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ (ανταλλαγι και μεταφορά 

δεδομζνων) με το ςφςτθμα Τθλεμετρίασ SCADA 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. 

6.5.3 Λογιςμικό Διαχείριςθσ Ροιότθτασ Υδάτων (Άδειεσ S/W) 

Το υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ Υδάτων περιλαμβάνει τισ εξισ λειτουργίεσ: 

 Απεικόνιςθ πλθροφοριϊν ποιότθτασ υδάτων και δυνατότθτα αναηθτιςεων ςε ΓΡΣ  

 Κατθγοριοποίθςθ δικτφων διανομισ και επιπζδων ποιότθτασ ανάλογα με τθ χριςθ 

 Χριςθ προσ πόςθ (Σφμφωνα με τθν κοιν. οδθγία και ςχετικι Ελλθνικι 

νομοκεςία:http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_m

anagement/l28079_el.htm) 

 Βιομθχανικι χριςθ 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28079_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28079_el.htm
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 Διαχείριςθ επιπζδων Επιφυλακισ 

 Διαχείριςθ επιπζδων Συναγερμϊν 

 Διαχείριςθ Υποδομϊν & Σθμείων Μετριςεων 

 Αλλαγι επιπζδου Επιφυλακισ 

 Ενεργοποίθςθ Συναγερμϊν 

 Ειδοποιιςεισ Αρμοδίων 

 Αλλαγι Επιπζδου Επιφυλακισ 

 Αλλαγι Συναγερμοφ 

 Εμφάνιςθ/ Εκτφπωςθ Αναφορϊν 

 Θμερολόγιο ςυναγερμϊν ανά ςθμείο μζτρθςθσ ι ςυνολικό 

 Υπερβάςεισ ορίων επιφυλακισ ανά περίοδο, ανά ςθμείο μζτρθςθσ 

 Μζςεσ τιμζσ μζτρθςθσ ανά περίοδο ανά ςθμείο μζτρθςθσ. 

Μζςα από τθν εφαρμογι μπορεί να γίνει θ κατθγοριοποίθςθ των δικτφων διανομισ 

φδρευςθσ ανάλογα με τα επίπεδα ποιότθτασ νεροφ ι/και τθν προοριηόμενθ χριςθ τουσ. Για 

παράδειγμα, ο χριςτθσ του ςυςτιματοσ μπορεί να ζχει ςυγκεντρωτικι εικόνα των δικτφων 

φδρευςθσ με νερό προοριηόμενο για πόςθ, αγροτικι, βιομθχανικι χριςθ κ.λπ. Θ αντίςτοιχθ 

απεικόνιςθ των δικτφων διανομισ νεροφ ανάλογα με τθν κατθγοριοποίθςθ τουσ δφναται να 

εμφανίηεται ςτον ψθφιακό χάρτθ με διαφορετικό χρωματιςμό.  

Το ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ όλων των μετριςεων υδρολθψίασ 

(από αυτόματο ι χειροκίνθτο τρόπο) με τθν αντίςτοιχθ γεωγραφικι τουσ απεικόνιςθ ςε 

ψθφιακό χάρτθ, ζτςι ϊςτε να υπάρχει μια κακολικι εικόνα για το δίκτυο φδρευςθσ με 

επιπλζον ςτοιχεία για τθν ποιότθτα των υδάτων ςε κάκε ςθμείο υδρολθψίασ. Θ εμφάνιςθ 

τάςεων ςχετικά με τα επίπεδα ποιότθτασ νεροφ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ μπορεί να 

δϊςει χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτον Οργανιςμό Φδρευςθσ.  

Στθ διαχείριςθ ποιότθτασ φδατοσ ςυμπεριλαμβάνονται λειτουργίεσ όπωσ θ διαχείριςθ των 

υποδομϊν και των ςθμείων μζτρθςθσ, θ διαχείριςθ των επιπζδων επιφυλακισ και των 

ςυναγερμϊν.   

Πταν οι μετριςεισ για τα επίπεδα ποιότθτασ νεροφ υπερβοφν τα προκακοριςμζνα όρια που 

ζχουν τεκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο, τότε αλλάηει το επίπεδο επιφυλακισ και δφναται να 

ενεργοποιθκοφν ςυναγερμοί.  

Μζςα από τθν εφαρμογι, ο χριςτθσ του ςυςτιματοσ μπορεί με ζναν εφκολο τρόπο να 

εξάγει αναφορζσ, αναλφςεισ, διάφορα ςτατιςτικά κι αντίςτοιχα διαγράμματα. Θ εφαρμογι 

παρζχει ςυνολικά τυποποιθμζνεσ αναφορζσ προκειμζνου να γίνεται ευκολότερθ θ 

εμφάνιςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν. Οι διακζςιμεσ αναφορζσ, οι οποίεσ μποροφν και να 

εκτυπωκοφν, περιλαμβάνουν: θμερολόγιο ςυναγερμϊν ανά ςθμείο μζτρθςθσ ι ςυνολικό, 

υπερβάςεισ ορίων επιφυλακισ ανά περίοδο ι ανά ςθμείο μζτρθςθσ, μζςεσ τιμζσ ανά 

περίοδο ι ανά ςθμείο μζτρθςθσ. 

 

6.5.4 Συςχετιςμόσ Ραραγωγισ – Κατανάλωςθσ (Υδατικό Ιςοηφγιο) (Άδειεσ S/W) 

Το υποςφςτθμα Συςχετιςμοφ Ραραγωγισ-Κατανάλωςθσ περιλαμβάνει τισ εξισ λειτουργίεσ: 
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 Ρροβολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων παροχισ νεροφ 

o Ανά περίοδο 

o Ανά δεξαμενι 

o Ανά περιοχι 

o Ανά ηϊνθ 

 Σφγκριςθ ςυγκεντρωτικοφ όγκου παρεχόμενου νεροφ με τιμολογθμζνο όγκο 

o Ανά περίοδο 

o Ανά ηϊνθ 

 Καταχϊρθςθ ςτοιχείων δικτφου και υδρομζτρων 

 Σφνδεςθ ςτοιχείων παροχισ και κατανάλωςθσ. 

Μζςα από το ςφςτθμα, θ Υπθρεςία ζχει επίςθσ ςτθ διάκεςθ του όλα τα ςτατιςτικά ςτοιχεία 

παροχισ νεροφ (Ιςοηφγιο Νεροφ – παραγόμενθ & προσ κατανάλωςθ ποςότθτα) και δφναται 

να αναηθτιςει ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία βάςει κριτθρίων όπωσ χρονικι περίοδοσ, δεξαμενι, 

ηϊνθ και περιοχι ακόμα και ςυνδυαςτικά. Με τθ χριςθ του Λογιςμικοφ Υδραυλικισ 

προςομοίωςθσ θ προβολι των ανωτζρω ςτοιχείων μπορεί να  περιλαμβάνει και τθ 

γεωγραφικι τουσ διάςταςθ και τθν απεικόνιςθ τουσ ςε ψθφιακό χάρτθ. 

Με τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ SCADA για όλα τα ςθμεία διανομισ νεροφ προσ 

κατανάλωςθ, λαμβάνοντασ τιμζσ για τθν τιμολογιςιμθ κατανάλωςθ νεροφ από το αρμόδιο 

τμιμα (π.χ. οικονομικι υπθρεςία) μποροφν να γίνουν οι ανάλογεσ ςυγκρίςεισ 

(ςυγκεντρωτικοφ όγκου παρεχόμενου νεροφ με τιμολογθμζνο όγκο) και να 

κατθγοριοποιθκοφν τα ςτοιχεία ανά περίοδο και ανά ηϊνθ, επιτρζποντασ παράλλθλα τθν 

αντίςτοιχθ αναηιτθςθ. 

 

6.6 Εργαςία προγραμματιςμοφ του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , 

Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και 

διαρροϊν 

Θ βελτίωςθ τθσ τροφοδοςίασ τθσ πόλθσ με ζνα ορκολογικότερο ςφςτθμα κακιςτά αναγκαίο 

τον  προγραμματιςμό του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , 

Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και 

διαρροϊν. 

Για τον προγραμματιςμό του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , 

Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και 

διαρροϊν κα πραγματοποιθκοφν: 

 Ο επαναςχεδιαςμόσ των υπομοντζλων και ηωνϊν ελζγχου διαρροϊν με ςκοπό να είναι 

ςυμβατζσ με τα νζα ςυςτιματα τθλελζγχου και τθλεχειριςμοφ. 

 Θ επαλικευςθ και ρφκμιςθ του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , 

Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και 

διαρροϊν με βάςθ τα νζα δεδομζνα (νζα ζργα, πρόςφατα δεδομζνα κατανάλωςθσ). 
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 Εφαρμογζσ προςαρμοςμζνων μοντζλων: Αξιολόγθςθ ςεναρίων τροφοδοςίασ και 

προςκικθ διεπιφάνειασ για τθ διαςφνδεςθ δεδομζνων των υδραυλικϊν μοντζλων και 

του ςυςτιματοσ SCADA. 

Οι εργαςίεσ προγραμματιςμοφ του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , 

Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και 

διαρροϊν που κα εγκαταςτακεί κα περιλαμβάνουν μόνο το βαςικό τροφοδοτικό δίκτυο 

(εξωτερικά υδραγωγεία, αντλιοςτάςια, δεξαμενζσ) με ςκοπό: 

 τθν βελτίωςθ τθσ κατανομισ των πιζςεων ςε όλθ τθν ζκταςθ του δικτφου 

 τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 

 τθν αποφυγι των αςυνεχειϊν λειτουργίασ που καταπονοφν το δίκτυο και προκαλοφν 

επιδείνωςθ των διαρροϊν. 

 τον καλφτερο προγραμματιςμό λειτουργίασ του όλου ςυςτιματοσ μζςω τθσ 

απεικόνιςθσ/προςομοίωςθσ που προςφζρει το Λογιςμικό  Μακθματικοφ Μοντζλου 

Ρροςομοίωςθσ , Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ. 

 

Θ πλιρθσ τεκμθρίωςθ τθσ παραμετροποίθςθσ του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου 

Ρροςομοίωςθσ , Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ, διαχείριςθσ 

ηιτθςθσ και διαρροϊν κα περιζχει κατ’ ελάχιςτον τα εξισ τεφχθ και ςχζδια: 

 Επεξεργαςία υφιςτάμενων Αρχείων Καταναλϊςεων 

 Ρροςομοίωςθ Εξωτερικοφ Δικτφου 

 Ρίνακασ Ταχφτθτασ Αγωγϊν 

 Στοιχεία Κατανάλωςθσ 

 Λεπτομζρειεσ Τροφοδοτικοφ Δικτφου 

 Αντλιοςτάςια 

 Δεξαμενζσ 

 Δικλείδεσ 

 Ρυροςβεςτικοί κρουνοί 

 Αρχεία Μοντζλου 

 Αποτελζςματα Μοντζλου – Διαγράμματα Σφγκριςθσ 

 Αποτελζςματα Μοντζλου – Γραφικι Ραρουςίαςθ 

 Χάρτθσ προςομοίωςθσ Εξωτερικοφ Υδραγωγείου (βάςει υπόβακρου που κα διατεκεί 

από ΔΕΥΑΕ) 

 Σχθματικό Διάγραμμα Δικτφου Φδρευςθσ 

 Ρροςομοίωςθ Εςωτερικοφ Δικτφου ανά Ρεριοχι Υπομοντζλου 

 Φόρμεσ Καταγραφισ Μετριςεων Ρεδίου 

 Ενςωμάτωςθ ςτοιχείων κατανάλωςθσ ςτο μοντζλο και προβλζψεισ λειτουργίασ του 

δικτφου φδρευςθσ βάςει αυτϊν 

 υκμίςεισ Λειτουργίασ Μοντζλου 
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 Διαγράμματα Ραροχισ και Ρίεςθσ 

 Αρχεία Μοντζλου 

 Αποτελζςματα Μοντζλου 

 Διάταξθ Υπομοντζλου 

 Θζςεισ Καταγραφισ Ρίεςθσ 

 

Οι εργαςίεσ προγραμματιςμοφ του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , 

Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και 

διαρροϊν κα περιλαμβάνουν:  

 Ρροςκικθ διεπιφάνειασ για τθ διαςφνδεςθ των δεδομζνων υδραυλικοφ μοντζλου και 

SCADA. 

 Εξζταςθ Σεναρίων Λειτουργίασ & Βελτιςτοποίθςθ Εςωτερικοφ Δικτφου 

 Αποτελζςματα Σεναρίων υπό μορφι γραφθμάτων και Ζκκεςθσ  Απόδοςθσ Αντλιϊν 

 Σχεδιαςμόσ ηωνϊν ελζγχου διαρροϊν. 

 

Οι εργαςίεσ προγραμματιςμοφ του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , 

Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και 

διαρροϊν  αποτελοφν τθν ολοκλθρωμζνθ διερεφνθςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και 

περιλαμβάνουν τθν αποτφπωςθ και προςομοίωςθ του εξωτερικοφ υδραγωγείου δθλαδι 

γεωτριςεισ, κεντρικό αντλιοςτάςιο, κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ και δεξαμενζσ μζχρι τθν 

ζξοδό τουσ. 

Θα πρζπει να πραγματοποιείται με ακρίβεια θ προςομοίωςθ των ςτοιχείων του εξωτερικοφ 

υδραγωγείου δθλαδι των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων (χαρακτθριςτικζσ αντλιϊν, παροχι, 

μανομετρικό κ.λπ.), των χαρακτθριςτικϊν των αγωγϊν (διάμετροσ, υλικό, μικοσ, θλικία, 

διαδρομι), των δεξαμενϊν με τισ ςυνδεςμολογίεσ των αγωγϊν και τισ δικλείδεσ και 

μετρθτζσ παροχισ. Θα αποτυπϊνεται με ακρίβεια ο τρόποσ λειτουργίασ του δικτφου, για τισ 

διάφορεσ ςυνκικεσ ηιτθςθσ και κα χρθςιμοποιθκοφν τα διακζςιμα δεδομζνα τθσ βάςθσ 

δεδομζνων του Λογιςμικοφ Τθλεελζγχου/Τθλεχειριςμοφ SCADA για τισ ςτάκμεσ των 

δεξαμενϊν, τθ λειτουργία των γεωτριςεων και των αντλιοςταςίων, επίπεδα πιζςεων, 

υψόμετρα, τουσ αγωγοφσ τροφοδοςίασ των δεξαμενϊν και οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία 

λαμβάνονται από το SCADA για τθν  ακριβζςτερθ προςομοίωςθ τθσ λειτουργίασ του 

εξωτερικοφ δικτφου.  

Οι εργαςίεσ προγραμματιςμοφ του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , 

Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και 

διαρροϊν περιλαμβάνουν  τθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ λειτουργίασ του υδραγωγείου, 

με κφρια τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και τον αυτοματιςμό τθσ 

λειτουργίασ του βαςικοφ ςκελετοφ του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ και τθ διατιρθςθ 

ικανοποιθτικοφ επιπζδου πιζςεων ςτο ςφνολο του υδρευτικοφ ςυςτιματοσ.  

Θα αποτυπϊνεται με ακρίβεια το ανάγλυφο του εδάφουσ, ο τρόποσ λειτουργίασ του 

εςωτερικοφ δικτφου, από τισ δεξαμενζσ και μετά, για τισ διάφορεσ ςυνκικεσ ηιτθςθσ με τα 
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διακζςιμα δεδομζνα για τισ ςτάκμεσ των δεξαμενϊν, τθν λειτουργία των αντλιοςταςίων, 

των δεξαμενϊν, τα επίπεδα πιζςεων του εςωτερικοφ δικτφου όπωσ και των υφιςτάμενων 

καταναλϊςεων. 

Το Λογιςμικό  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, 

Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και διαρροϊν που κα εγκαταςτακεί μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κα ενςωματϊνει τα ςτοιχεία των υδραυλικϊν παραμζτρων του 

εςωτερικοφ δικτφου. Οι παροχζσ των κόμβων του μοντζλου κα βαςιςτοφν ςτα ςτοιχεία 

καταμζτρθςθσ του υπάρχοντοσ αρχείου καταναλωτϊν τθσ ΥΡΘΕΣΙΑΣ  και όχι ςε 

προςεγγιςτικζσ μεκόδουσ. 

 

Οι εργαςίεσ προγραμματιςμοφ του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ, 

Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ, διαχείριςθσ ηιτθςθσ και 

διαρροϊν περιλαμβάνουν τθν  ενςωμάτωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων κατανάλωςθσ, 

ενθμερωμζνθ με τα ςτοιχεία νζων καταναλωτϊν για τθν επαλικευςθ του νζου υδραυλικοφ 

μοντζλου. Στο λογιςμικό κα ενςωματϊνεται θ πλθροφορία των ειδικϊν, δθμόςιων και 

δθμοτικϊν καταναλωτϊν και το ςφςτθμα τιμολόγθςισ τουσ ϊςτε να είναι εφικτόσ ο 

υπολογιςμόσ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ του νεροφ που καταναλϊνεται και τθσ ποςότθτασ 

που τιμολογείται (βάςει ςτοιχείων που κα διακζςει θ ΔΕΥΑΕ).  

 

7. Πργανα τοπικϊν ςτακμϊν 

7.1 Μετρθτισ παροχισ 

Οι μετρθτζσ 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 

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

βαςιηόμενθ ςτο παλμικό ςυνεχζσ μαγνθτικό πεδίο και ςε d.c. τεχνικζσ παλμϊν (d.c. pulse 

techniques). Επίςθσ οι μετρθτζσ παροχισ κα είναι ςχεδιαςμζνοι για χαμθλι κατανάλωςθ 

(low-energy design). 

 Ο μετρθτισ κα διαςφαλίηει ότι θ ταχφτθτα ροισ του νεροφ κα κυμαίνεται από 2,0 m/s ζωσ 

9.0 m/s. Το προδιαγεγραμμζνο εφροσ παροχισ κα μετριζται με ακρίβεια, τθσ τάξθσ του +0.4 

% ± 1 mm/sec τθσ πραγματικισ  μζτρθςθσ παροχισ και όχι ωσ ποςοςτό επί τθσ πλιρουσ 

κλίμακασ για ταχφτθτεσ ροισ από 2,0 m/s ζωσ 9.0 m/s. Ππου θ υπολογιςμζνθ διάμετροσ 

των μετρθτϊν παροχισ είναι διαφορετικι από τθν ονομαςτικι διάμετρο των αγωγϊν, ϊςτε 

να καλφπτονται οι απαιτοφμενεσ ταχφτθτεσ ροισ που αναφζρονται παραπάνω, τότε κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςυςτολζσ.  

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

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

Ρρότυπο ΕΝ 14154 και τθν οδθγία OIML R49 για τθν κλάςθ ακρίβειασ R των μετρθτϊν, ενϊ 

θ τρίτθ παροχι δοκιμισ κα βρίςκεται ςτο διάςτθμα μεταξφ τθσ Q2 και Q4 και κα είναι 

επιλογισ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

Το ςϊμα – αιςκθτιριο  των παροχομζτρων  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 
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θλεκτρονικοί μετατροπείσ κα είναι δυνατόν να τοποκετθκοφν είτε πάνω ςτο ςϊμα του 

παροχόμετρου (compact installation) εντόσ του φρεατίου είτε ςε απομακρυςμζνθ κζςθ 

εντόσ υφιςτάμενου οικιματοσ ι ερμαρίου τφπου  πίλαρ μζγιςτθσ απόςταςθσ μζχρι και 250 

μζτρων από το ςϊμα του παροχόμετρου (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 

παροχόμετρου που κα παραμζνει εγκατεςτθμζνο μόνο του ςτο φρεάτιο κα πρζπει να 

διακζτει βακμό προςταςίασ IP68. 

Για τθν περίπτωςθ απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ  οι ςυνδζςεισ μεταξφ αιςκθτθρίου-

ςϊματοσ και θλεκτρονικοφ μετατροπζα  κα πραγματοποιοφνται μζςω ειδικϊν καλωδίων 

3x0.25mm2 διπλισ κωράκιςθσ ζναντι θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν τα οποία κα 

εξαςφαλίηουν τθν μεταφορά του ςιματοσ χωρίσ απϊλειεσ ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 250 

μζτρων.  

 

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

τθσ μζτρθςθσ και θ ςυμπεριφορά τουσ από παρακείμενουσ αγωγοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

(μζςθ ι χαμθλι τάςθ), τθλεφωνικά καλϊδια και άλλουσ υπάρχοντεσ αγωγοφσ νεροφ, με 

βάςθ τισ προδιαγραφζσ ΕΝ 61000 που αφοροφν ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα. Για 

το λόγο αυτό ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να προςκομίςει υποχρεωτικά με τθν προςφορά 

του τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά  ςυμμόρφωςθσ του προϊόντοσ που προςφζρει με τα 

ανωτζρω πρότυπα. 

Είναι απόλυτα απαραίτθτο τα ςτοιχεία του αιςκθτθρίου με όλεσ τισ προρυκμίςεισ του 

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

μετατροπζα, παράμετροι βακμονόμθςθσ κ.λπ.) να αποκθκεφονται ςε ειδικι μνιμθ. Σε 

περίπτωςθ βλάβθσ του μετατροπζα κα απαιτείται μόνο θ αντικατάςταςι του, χωρίσ να 

είναι απαραίτθτθ θ επαναρρφκμιςθ του  ι ο προγραμματιςμόσ των εργοςταςιακϊν 

παραμζτρων. Αυτό προκφπτει από το γεγονόσ ότι τα δεδομζνα  του αιςκθτιρα 

μεταφζρονται από τθν ειδικι μνιμθ κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ εκκίνθςθσ του 

μετατροπζα ςτθν  EΕPROM του μετατροπζα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατι θ γριγορθ 

αντικατάςταςθ του μετατροπζα ςε περίπτωςθ βλάβθσ του, χωρίσ να είναι απαραίτθτοσ ο 

επαναπρογραμματιςμόσ του. Συνεπϊσ δεν κα απαιτείται θ παρουςία εξειδικευμζνου 

τεχνικοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του μετατροπζα παρά μόνο θ απομάκρυνςθ του 

χαλαςμζνου και θ τοποκζτθςθ του καινοφργιου. 

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

λειτουργία επί τόπου χωρίσ να απαιτείται βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ δοκιμϊν ι λογιςμικό.  

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Αιςκθτιρων (ωμάτων) (Sensor) 

Τα ςϊματα των θλεκτρομαγνθτικϊν μετρθτϊν κα ςυνδζονται ςτο δίκτυο μζςω φλαντηϊν 

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

τουσ. Οι φλάντηεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-1. Θ 
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ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ PN των αιςκθτιρων κα είναι 16 Bar ενϊ θ πίεςθ δοκιμισ κα 

είναι 1,5 Χ PN 

Τα πθνία διζγερςθσ  κα εφάπτονται εςωτερικά ςτθν επιφάνεια επζνδυςθσ του αιςκθτιρα 

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

κα είναι  Hard Rubber, EPDM, NBR , PTFE ι παρόμοιου τφπου, εγκεκριμζνου για εφαρμογι 

ςε πόςιμο νερό. H καταλλθλότθτα του υλικοφ επζνδυςθσ κα πιςτοποιείται από τον 

καταςκευαςτι ςφμφωνα με τθν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και βάςθ των διαδικαςιϊν 

πιςτοποίθςθσ κατά ISO 9001. Το υλικό καταςκευισ των φλαντηϊν ςφνδεςθσ του 

αιςκθτθρίου κα είναι χαλφβδινο ST 37.2 ενϊ ολόκλθρο το ςϊμα κα ζχει εξωτερικι 

επικάλυψθ  αντιδιαβρωτικισ εποξεικισ βαφισ ελάχιςτου πάχουσ 150 μm. 

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

παρόμοιο, εγκεκριμζνο για πόςιμο νερό και κατάλλθλο για ςυγκεντρϊςεισ χλωρίου 2 mg/l  

εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά.   

Ο βακμόσ προςταςίασ του αιςκθτιρα κα ζχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ςε IP68.  

Θλεκτρονικόσ Μετατροπζασ (Converter) 

Θα 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 ελεφκερθσ τάςθσ μζςω τθσ 

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

ξεχωριςτι ζνδειξθ για τθν αναγγελία ςφαλμάτων όταν αυτά ανιχνεφονται από τα 

αυτοδιαγνωςτικά του μετατροπζα.  

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

κατευκφνςεισ και  κα διακζτουν μία αναλογικι ζξοδο και ψθφιακι επαφι θ οποία κα 

μπορεί να προγραμματιςκεί για τθν μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ “κατεφκυνςθ ροισ” 

(forward-reverse) προσ άλλα ςυςτιματα τθλεελζγχου. Κάκε μετατροπζασ κα φζρει 

ενςωματωμζνθ φωτιηόμενθ αλφαρικμθτικι οκόνθ 3 γραμμϊν και πλθκτρολόγιο. Θ πρϊτθ 

γραμμι τθσ οκόνθσ απεικονίηει πάντα τθν τρζχουςα παροχι ςε m3/h ι l/s ι τθ ςυνολικι 

ροι, ενϊ θ δεφτερθ και θ τρίτθ γραμμι κα μποροφν να προγραμματιςτοφν ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ του τελικοφ χριςτθ δίνοντασ πλθροφορίεσ και μθνφματα (π.χ. ρυκμίςεισ 

οργάνου, ςφάλμα μετρθτι). 

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

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

προβλζπεται διαδικαςία πρόςβαςθσ μζςω κωδικοφ αςφαλείασ για να αποτρζπεται θ μθ 

εξουςιοδοτθμζνθ αλλαγι των προκακοριςμζνων παραμζτρων. 

 

Θ οκόνθ κα παρζχει ωσ ελάχιςτο τα ακόλουκα: 

 Εμφάνιςθ ςτιγμιαίασ ροισ (και κατά τισ δφο διευκφνςεισ) 

 Εμφάνιςθ ακροιςτικισ ροισ (και κατά τισ δφο διευκφνςεισ) 

 Εμφάνιςθ τθσ διαφοράσ ςτθν ακροιςτικι ροι για τισ δφο διευκφνςεισ 

 Ρλθροφορίεσ διάγνωςθσ 
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 Συνκικεσ κενοφ αγωγοφ 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα χαρακτθριςτικά του μετατροπζα είναι : 

Ακρίβεια (μετατροπζα & 

αιςκθτθρίου: 

±0,40%  επί τθσ πραγματικισ μζτρθςθσ τθσ παροχισ ι 

καλφτερθ   

Ρροςαρμογι: Απομακρυςμζνθ ι  επί του αιςκθτιρα 

Ρερίβλθμα: IP67 (ελάχιςτθ προςταςία) με τοπικι οκόνθ και 

πλθκτρολόγιο 

Αρικμόσ αναλογικϊν 

εξόδων  

1 αναλογικι ζξοδοσ 4 - 20 mA 

Αρικμόσ ψθφιακϊν εξόδων  1 ψθφιακι ,1 ζξοδοσ ρελζ 

Ραραμετροποίθςθ  

ψθφιακϊν  εξόδων 

Συχνότθτα και χρονικι διάρκεια παλμοφ,  

 

Αρικμόσ ψθφιακϊν ειςόδων  1 

Γαλβανικι απομόνωςθ Σε όλεσ τισ ειςόδουσ και εξόδουσ 

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

 

Επίςθσ ο θλεκτρονικόσ μετατροπζασ κα πρζπει να πλθροί τα παρακάτω: 

 Θα μπορεί  απαραίτθτα να δεχκεί κάρτα επικοινωνίασ (Plug-in module) που να κακιςτά 

δυνατι τθν επικοινωνία του με άλλεσ ςυςκευζσ μζςω πρωτοκόλλου (bus) όπωσ 

PROFIBUS-DP, MODBUS, CANopen ι Device Net. 

 Σειριακι επικοινωνία μζςω πρωτοκόλλου HART. 

 Θ κάρτα επικοινωνίασ κα ζχει τθ μορφι καςζτασ που περιζχει ζνα ολοκλθρωμζνο 

κφκλωμα με το κατάλλθλο πρωτόκολλο επικοινωνίασ και κα ςυνδζεται με απλι 

προςαρμογι ςτο κάτω μζροσ του μετατροπζα. 

 Θ λειτουργία των «κλαςςικϊν εξόδων» (αναλογικζσ, ψθφιακζσ, ρελζ) κα διατθρείται 

ανεξάρτθτα από τον τφπο επικοινωνίασ bus που κα επιλεγεί. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα προγραμματιςμοφ για τθν αυτόματθ δοςομζτρθςθ 

ςυγκεκριμζνων ποςοτιτων νεροφ. 

 Θα διακζτει ρυκμιηόμενα όρια για τθν ροι. 

 Θα ςυγκρατεί τα ςιματα εξόδου για ρυκμιηόμενο χρόνο. 

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

απομνθμόνευςθ του ςυνολικοφ όγκου του νεροφ ςε δυο διαφορετικζσ χρονικζσ 

περιόδουσ (π.χ. χειμϊνα –καλοκαίρι) 

 Θα παρζχει πλιρθ λειτουργία αυτοδιάγνωςθσ ςφαλμάτων. 

 Ο προγραμματιςμόσ του μετατροπζα κα γίνεται από το πλθκτρολόγιό του  με 

δυνατότθτα αλλαγισ παραμζτρων  και από μακριά μζςω επικοινωνίασ PROFIBUS-DP 

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

ψθφιακοφ ςιματοσ ειςόδου. 

 Οι ψθφιακζσ ζξοδοι κα ρυκμίηονται για οποιαδιποτε λειτουργία. 
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 Οι μετρθτζσ κα διακζτουν υψθλι αντικεραυνικι προςταςία. 

Καταςκευαςτισ 

Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να είναι αναγνωριςμζνθ διεκνισ εταιρεία με πολφχρονθ 

εμπειρία ςτθν καταςκευι θλεκτρομαγνθτικϊν μετρθτϊν παροχισ και άλλων ςυςτθμάτων 

αυτοματιςμοφ.  

Ριςτοποιθτικά ISO 9001, ISO 14001, CE 

Βεβαίωςθ ότι ο καταςκευαςτισ διακζτει εργαςτιρια διακρίβωςθσ των μετρθτϊν παροχισ 

(wet calibration rigs) διαπιςτευμζνα κατά EN 45001/ΕΝ 17025 

 

Βακμονόμθςθ 

Θ βακμονόμθςθ του μετρθτι παροχισ κα ζχει τθν δυνατότθτα να είναι επαλθκεφςιμθ, 

χωρίσ τθν ανάγκθ μετακίνθςθσ του μετρθτι από τον αγωγό και με τθν ελάχιςτθ ενόχλθςθ. 

Οι θλεκτρομαγνθτικοί μετρθτζσ παροχισ κα ζχουν απαραίτθτα τθν δυνατότθτα, μζςω 

κατάλλθλου εξωτερικοφ εξοπλιςμοφ (verificator), για ζλεγχο ενόσ αρικμοφ παραμζτρων 

χωρίσ να απομακρυνκοφν από το δίκτυο. Οι παράμετροι αυτοί αφοροφν τον πλιρθ ζλεγχο 

τθσ μόνωςθσ του ςυςτιματοσ του θλεκτρομαγνθτικοφ μετρθτι και των καλωδιϊςεϊν του, 

τον ζλεγχο των μαγνθτικϊν ιδιοτιτων του αιςκθτθρίου, τον ζλεγχο του κζρδουσ του 

θλεκτρονικοφ μετατροπζα κακϊσ και τθν γραμμικότθτα των μετριςεων και τθν ρφκμιςθ 

του μθδενόσ. Επίςθσ κα παρζχεται θ δυνατότθτα ελζγχου των αναλογικϊν και ψθφιακϊν 

εξόδων του μετρθτι παροχισ. 

Πλα τα παραπάνω κα πιςτοποιοφνται με τθν ζκδοςθ κατάλλθλου πιςτοποιθτικοφ 

επαλικευςθσ. 

 

Διαγνωςτικά 

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

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

προκαλεί τθν λειτουργία αναμετάδοςθσ του ςφάλματοσ. Θ λειτουργία κα είναι αςφαλισ 

από ςφάλμα με τθν επαφι κλειςτι κατά τθν διάρκεια τθσ κανονικισ λειτουργίασ και 

ανοιχτι ςε περίπτωςθ ςφάλματοσ ι διακοπισ τθσ τροφοδοςίασ. 

Τα διαγνωςτικά κα ςυμπεριλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τουσ βαςικοφσ ελζγχουσ του 

εξοπλιςμοφ, ανίχνευςθ καλωδίου ανοιχτοφ ι κλειςτοφ κυκλϊματοσ, εκτόσ κλίμακασ, 

λανκαςμζνοι παράμετροι κλπ. 

 

Προδιαγραφζσ Εγκατάςταςθσ 

 Εγκατάςταςθ  Αιςκθτιρα (Σϊματοσ) 

Οι αιςκθτιρεσ κα εγκαταςτακοφν ςε κζςεισ όπου δεν κα επιδροφν ζντονα αξονικά 

φορτία. 

Θ εγκατάςταςθ των αιςκθτιρων κα γίνει ςφμφωνα με τα τελικά  ςχζδια που κα 

εγκρίνει θ υπθρεςία 

Πταν θ εγκατάςταςθ είναι ςυμπαγισ (compact) και γίνεται ςε υπαίκριο χϊρο ι ςε 

υπόγειο φρεάτιο που δεν κινδυνεφει να πλθμμυρίςει ο βακμόσ προςταςίασ κα είναι 
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IP67 . Πταν θ εγκατάςταςθ είναι απομακρυςμζνθ (remote) και υπάρχει κίνδυνοσ 

πλθμμφρασ, θ  προςταςία του αιςκθτιρα κα είναι IP68 και του μετατροπζα  Ι 67. 

Θ υπολογιηόμενθ απϊλεια πίεςθσ που προκαλείται από κάκε μείωςθ του αγωγοφ / 

αιςκθτιρα με τθν χριςθ ςυςτολϊν   κα τεκμθριϊνεται πλιρωσ  και κα υποβάλλεται 

ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ. 

Ππου εγκακίςταται αιςκθτιρασ  ςε αγωγοφσ με κακοδικι προςταςία, θ εγκατάςταςθ 

κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι. 

 

 Μζκοδοσ Εγκατάςταςθσ 

Ο μετρθτισ παροχισ κα εγκαταςτακεί με τρόπο κατάλλθλο για τθν λειτουργία του είτε 

ίςο-διαμετρικά με τον αγωγό ςφνδεςθσ είτε με τθ χριςθ ςυςτολϊν.  Θ μείωςθ τθσ 

διαμζτρου των αγωγϊν μζχρι τον αιςκθτιρα κα καταςκευαςτεί από τμιματα 

ςυςτολϊν με γωνία προςβολισ όχι μεγαλφτερθ από 7.5o.   

Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ πρζπει να περιζχουν τουλάχιςτον δφο προςαρμοςτικά 

φλάντηασ /  φλαντηοηιμπϊ (flange adapter) προκειμζνου να διευκολφνουν τθν 

αφαίρεςθ του αιςκθτιρα  από το δίκτυο το οποία κα λειτουργοφν και ςαν εξάρμωςθ.  

Στθν περίπτωςθ υπόγειου φρεατίου μετρθτι παροχισ, το προςαρμοςτικό φλάντηασ 

πρζπει να είναι μζςα ςτα όρια του φρεατίου. Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ τθσ φλάντηασ 

του προςαρμοςτικοφ ςτθ φλάντηα ανάντθ ι/και κατάντθ του μετρθτι. Τα 

προςαρμοςτικά φλάντηασ κα είναι καταςκευαςμζνα από ελατό χυτοςίδθρο και κα 

φζρουν προςτατευτικι επικάλυψθ εςωτερικά και εξωτερικά με  εποξεικι βαφι 

ελάχιςτου πάχουσ 150μm.Το εφροσ εφαρμογισ των προςαρμοςτικϊν επί τθσ 

εξωτερικισ διαμζτρου των ςυνδεόμενων αγωγϊν κα είναι το μεγαλφτερο δυνατό ϊςτε 

να χρθςιμοποιείται ζνα προςαρμοςτικό ανά ονομαςτικι διάμετρο αγωγοφ ανεξάρτθτα 

από το υλικό καταςκευισ του αγωγοφ. Δθλαδι για ονομαςτικι διάμετρο αγωγοφ π.χ. 

DN 100 κα χρθςιμοποιείται ζνα προςαρμοςτικό για όλα τα υλικά των αγωγϊν με τθν 

αυτι ονομαςτικι διάμετρο PE, PVC, Χάλυβασ, A/C, Χυτοςίδθροσ , Ελατόσ Χυτοςίδθροσ 

,κλπ. Επιπρόςκετα τα ειδικά αυτά τεμάχια κα φζρουν εςωτερικά αγκυρωτικά 

ελάςματα ϊςτε να επιτυγχάνουν τθν αγκφρωςθ τουσ επί των αγωγϊν χωρίσ 

επιπρόςκετθ ςυγκράτθςθ. Θ ςτεγανότθτα κα εξαςφαλίηεται για πίεςθ μζχρι και 16 Bar 

και κα επιτυγχάνεται με απλι ςφςφιξθ των κοχλιϊν που κα φζρουν τα προςαρμοςτικά 

ςτθν κεφαλι τουσ. Θ χριςθ των προςαρμοςτικϊν με αυτόνομθ αγκφρωςθ χωρίσ 

επιπρόςκετθ ςυγκράτθςθ επιτρζπεται για αγωγοφσ μζχρι DN300. 

 Ο μετρθτισ κα εγκαταςτακεί ζτςι ϊςτε θ ροι ανάντθ να ζχει ζνα ςυμμετρικό προφίλ 

ταχφτθτασ, να μθν ζχει ςτροβιλιςμοφσ και να μθν είναι παλλόμενθ. Ο μετρθτισ κα 

είναι πάντα πλιρθσ και υπό πίεςθ .  

Ανάντθ και κατάντθ του μετρθτι, μεταξφ του μετρθτι και των ειδικϊν εξαρτθμάτων 

που προκαλοφν ςτροβιλιςμοφσ, κα εγκαταςτακοφν τα απαραίτθτα μικθ ευκφγραμμων 

τμθμάτων αγωγοφ, ςφμφωνα με τα κατάλλθλα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι των μετρθτϊν. 

Ο μετρθτισ δεν πρζπει να τοποκετθκεί ςε κζςθ όπου είναι πικανι θ είςοδοσ αζρα 

ςτον αγωγό. 
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Θ διάταξθ εγκατάςταςθσ του μετρθτι κα πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα 

απομόνωςθσ ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ αφαίρεςθ του μετρθτι και ο ζλεγχοσ τθσ 

μθδενικισ παροχισ. Για τθν διευκόλυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ και αφαίρεςθσ του 

μετρθτι, θ διάταξθ κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον δυο προςαρμοςτικά φλάντηασ. 

Στθν περίπτωςθ ανάγκθσ εγκατάςταςθσ δικλείδασ (πολλϊν κζςεων ι on/off ανάντθ 

του μετρθτι), θ απαίτθςθ για ροι με ςυμμετρικό προφίλ ταχφτθτασ και χωρίσ 

ςτροβιλιςμοφσ κα ιςχφει για όλο το εφροσ των κζςεων τθσ δικλείδασ. 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ για πόςιμο νερό. 

 Ριςτοποιθτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Ραραγωγοφ (Α.Μ.Ρ.) του καταςκευαςτικοφ οίκου 

ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα.  

 

7.2 Μετρθτισ Ρίεςθσ 

Οι μετρθτζσ πίεςθσ του ζργου κα χρθςιμοποιθκοφν κυρίωσ για τθν μζτρθςθ τθσ πίεςθσ του 

νεροφ ανάντθ και κατάντθ  κατακλιπτικϊν αγωγϊν, κα ζχουν δε και τθν δυνατότθτα για τθν 

μζτρθςθ τθσ πίεςθσ αζρα όπωσ π.χ αυτι ςυναντάται ςτα αεριοφυλάκια του ζργου. Θα είναι 

ςυμπαγϊν διαςτάςεων και  ςφμφωνοι με τθν κοινοτικι οδθγία PED (PRESSURE EQUIPMENT 

DIREKTIVE FOR GAS 1/LIQUIDS 1 ART. 3.3 SEP). Θ αρχι λειτουργίασ τουσ είναι θ 

πιεηοθλεκτρικι. Το διάφραγμα μετάδοςθσ πίεςθσ κα είναι καταςκευαςμζνο από Al2O3. 

Αιςκθτιριο και μετατροπζασ ςιματοσ είναι τοποκετθμζνοι εντόσ ανοξείδωτου 

περιβλιματοσ ςυμπαγϊν διαςτάςεων και ςτιβαρισ καταςκευισ.  Σε κάκε μετρθτι πίεςθσ 

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

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

χαρακτθριςτικά: 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ    0,25 % full scale 

 Εφροσ μζτρθςθσ    0-25 bar  

 Χρόνοσ απόκριςθσ     < 0,1 sec 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ    -20 – 80 º C 

 Τάςθ τροφοδοςίασ    12 – 30 V DC 

 Αναλογικι ζξοδοσ     4-20 mA  

 Βακμόσ προςταςίασ    IP 65 

 Υλικό μεμβράνθσ    Al2O3 

 Υλικό περιβλιματοσ   ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

 Σπείρωμα ςφνδεςθσ   G ½ A 

 Θλεκτρικι ςφνδεςθ    2 αγωγϊν 
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Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ για πόςιμο νερό. 

 Ριςτοποιθτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Ραραγωγοφ (Α.Μ.Ρ.) του καταςκευαςτικοφ οίκου 

ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα. 

 

7.3 Μετρθτισ Στάκμθσ 

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

δεξαμενζσ του δικτφου, κα είναι ςυμπαγϊν διαςτάςεων και ςτιβαρισ καταςκευισ. Θ αρχι 

λειτουργίασ τουσ είναι θ πιεηοθλεκτρικι. Το διάφραγμα μετάδοςθσ πίεςθσ κα είναι 

καταςκευαςμζνο από Al2O3. Αιςκθτιριο και μετατροπζασ ςιματοσ κα είναι τοποκετθμζνοι 

εντόσ ανοξείδωτου περιβλιματοσ ςυμπαγϊν διαςτάςεων και ςτιβαρισ καταςκευισ.   

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

χαρακτθριςτικά: 

 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ    ≤0,5 % full scale 

 Εφροσ μζτρθςθσ    0-5 m  

 Θερμοκραςία λειτουργίασ    -10 ζωσ +80 º C 

 Τάςθ τροφοδοςίασ    10 – 30 V DC 

 Αναλογικι ζξοδοσ     4-20 mA  

 Βακμόσ προςταςίασ    IP 68 

 Υλικό μεμβράνθσ    Al2O3 

 Υλικό περιβλιματοσ   ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

 Θλεκτρικι ςφνδεςθ    2 αγωγϊν 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001. 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ για πόςιμο νερό. 

 Ριςτοποιθτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Ραραγωγοφ (Α.Μ.Ρ.) του καταςκευαςτικοφ οίκου 

ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα. 
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7.4 Φορθτόσ Mετρθτισ Ραροχισ Υπεριχων (Clamp-On) 

Γενικά  

Το ροόμετρο υπεριχων εξωτερικισ τοποκζτθςθσ (Clamp On) κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 

μζτρθςθ τθσ ροισ 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 (αγκίςτρωςθ) ζτςι ϊςτε τα κφματα υπεριχων να διαπερνοφν τον 

αγωγό. Τα παροχόμετρα αυτά κα παραδοκοφν εντόσ κατάλλθλθσ βαλίτςασ μεταφοράσ με 

αιςκθτιρεσ κατάλλθλουσ για μζτρθςθ επί αγωγϊν Φ 50 ζωσ Φ 300. 

Αρχι Λειτουργίασ 

To ροόμετρο κα διακζτει ταυτόχρονα τθν δυνατότθτα να υπολογίηει τθν ροι βάςει τθσ 

αρχισ τθσ διαφοράσ τθσ ταχφτθτασ μετάδοςθσ του ιχου εντόσ του ρευςτοφ, (Transit Time 

Principle. Θ αλλαγι του τρόπου λειτουργίασ κα επιτυγχάνεται με τθν χριςθ των 

κατάλλθλων για κάκε αρχι λειτουργίασ αιςκθτθρίων. 

Περιγραφι – Χαρακτθριςτικά Ροόμετρου   

Θ βαςικι διαμόρφωςθ του ροόμετρου κα αποτελείται : από τον Θλεκτρονικό Υπολογιςτι – 

Μεταδότθ οισ (Electronic Transmitter), από τα κατάλλθλα για τθν εφαρμογι αιςκθτιρια 

(Transducers) και από 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 ροόμετρου κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται ςτισ εξισ γενικζσ απαιτιςεισ: 

 Θ εγκατάςταςθ του κα πρζπει να επιτυγχάνεται χωρίσ να απαιτείται διακοπι, 

διάτρθςθ ι τροποποίθςθ του αγωγοφ μεταφοράσ του νεροφ 

 Να μθν διακζτει κινοφμενα μζρθ  

 Να απαιτεί μθδαμινι ςυντιρθςθ  

 Να μθν προκαλεί πτϊςθ πίεςθσ ςτο μετροφμενο νερό 

 Να διακζτει τθν δυνατότθτα για ταχεία εγκατάςταςθ και απεγκατάςταςθ μζςω των 

κατάλλθλων παρελκόμενων ςτιριξθσ. 

 

Περιγραφι Θλεκτρονικοφ Μεταδότθ Ροισ (Electronic Transmitter) 

O μεταδότθσ του ςυςτιματοσ κα ςυλλζγει τα κατάλλθλα ςιματα από τα αιςκθτιρια και κα 

υπολογίηει τθν ροι του μετροφμενου ρευςτοφ. Τα δεδομζνα τα οποία κα προκφπτουν από 

τουσ υπολογιςμοφσ κα είναι θ ςτιγμιαία ροι και θ ολικι ροι. 

Ο μεταδότθσ κα είναι φορθτόσ και επικυμθτό είναι να ζχει βακμό προςταςίασ IP67. Θα 

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, τθν μζςθ τιμι τθσ ροισ ενόσ αγωγοφ όπου κα ζχουν 

τοποκετθκεί δφο υπεριχων για υψθλότερθ ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ, κακϊσ και το άκροιςμα 

ι τθν διαφορά των ροϊν μεταξφ των δφο αγωγϊν. 

Θ ακρίβεια μζτρθςθσ του μεταδότθ κα κυμαίνεται μεταξφ +0.5 και +2% τθσ κλίμακασ 

μζτρθςθσ ενϊ θ επαναλθψιμότθτα τθσ μζτρθςθσ κα είναι +0.15% ι +0.5% 
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Θα διακζτει εςωτερικι μπαταρία NiCd ι NiMH με διάρκεια λειτουργίασ τουλάχιςτον 4 

ωρϊν, κακϊσ και δυνατότθτα ςφνδεςθσ εξωτερικισ μπαταρίασ 

Θα πρζπει να διακζτει: 

 Οκόνθ χειριςμϊν υγρϊν κρυςτάλλων LCD. 

 Αναλογικι ζξοδο 4-20 mA. 

 Ψθφιακι ζξοδο. 

 Ρροαιρετικά δφο (2) αναλογικζσ ειςόδουσ 4-20 mA, δφο (2) αναλογικζσ ειςόδουσ 0-10 

V και μία (1) είςοδο κερμοκραςίασ 4 καλωδίων RTD. 

 Θφρα επικοινωνίασ RSS232 

 Επικυμθτό είναι ο μετρθτισ παροχισ υπεριχων να διακζτει εςωτερικό καταχωρθτι 

δεδομζνων (Data Logger) ό οποίοσ κα ζχει δυνατότθτα μεταφοράσ και αποκικευςθσ 

των δεδομζνων ςε H/Y.    

    

Ο μεταδότθσ κα διακζτει τισ εξισ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ: 

 Δυνατότθτα ελζγχου δοςομζτρθςθσ (Batching) 

 Δυνατότθτα υπολογιςμοφ τθσ ςτιγμιαίασ και ολικισ ροισ όγκου, τθσ ταχφτθτασ ροισ,  

τθσ ταχφτθτασ του ιχου εντόσ του ρευςτοφ, τθσ ιςχφσ του ςιματοσ και μζτρθςθσ του 

ποςοςτοφ φυςαλίδων ι ςτερεϊν ςωματιδίων που εμπεριζχονται ςτο μετροφμενο 

ρευςτό 

 Δυνατότθτα εντοπιςμοφ κενοφ αγωγοφ (Empty pipe Detection)   

 Δυνατότθτα υπολογιςμοφ των παραμζτρων εγκατάςταςθσ των αιςκθτθρίων από τον 

μεταδότθ. 

 Ρρογραμματιςμόσ του μεταδότθ μζςω επικοινωνίασ RS232  

Περιγραφι 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. (Χαλφβδινοι ιμάντεσ ι αλυςίδεσ ςτιριξθσ ,Ρλαίςια τοποκζτθςθσ, 

Ράςτα ςφνδεςθσ). 

Θα μποροφν να τοποκετθκοφν είτε ςε ευκεία διάταξθ είτε ςε διάταξθ όπου το πρϊτο 

αιςκθτιριο κα τοποκετείται ςτθν αντίκετθ διαγϊνια κζςθ από το δεφτερο αιςκθτιριο. 

Θ επιλογι του τφπου των αιςκθτθρίων κα γίνεται βάςθ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου και του 

πάχουσ τοιχϊματοσ του αγωγοφ μεταφοράσ κακϊσ από το είδοσ του υλικοφ καταςκευισ 

του. 

Οι τφποι των αιςκθτθρίων που κα μποροφν να ςυνδζονται με τον Θλεκτρονικό μεταδότθ κα 

είναι είτε τφπου Γενικισ Χριςεωσ κατάλλθλοι για αγωγοφσ από διαφορετικά υλικά είτε 

Υψθλισ ακρίβειασ – Ευρείασ Δζςμθσ για χριςθ ςε αγωγοφσ από χάλυβα. Ο κάκε τφποσ κα 

διαιρείται ςε επιμζρουσ τφπουσ οι οποίοι επιλζγονται αναλόγωσ με τισ διαςτάςεισ του 

αγωγοφ. 

Κιτ Ελζγχου  
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Στο κιτ Ελζγχου, κα περιλαμβάνεται μια βαλίτςα μεταφοράσ με τον Θλεκτρονικό Μεταδότθ 

οισ (Electronic Transmitter) κακϊσ και τα αιςκθτιρα μζτρθςθσ (Transducers) για 

μετριςεισ ςε αγωγοφσ εξωτερικισ διαμζτρου από DN50 ζωσ τουλάχιςτον DN300, ζνα 

ηευγάρι αιςκθτιρια για μζτρθςθ ςε αγωγοφσ με μεγάλθ ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν, όπωσ και 

καλϊδια ςφνδεςθσ των αιςκθτθρίων με τον μεταδότθ, μικουσ τουλάχιςτον 2 μζτρων. 

Θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα ςτιριξθσ των αιςκθτθρίων, ο 

φορτιςτισ του Μεταδότθ, κακϊσ και τα απαραίτθτα εγχειρίδια χριςεισ, τα καλϊδια 

ςφνδεςθσ και το λογιςμικό επικοινωνίασ με Θ/Υ.  

 

Απαιτοφνται 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 Ριςτοποιθτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Ραραγωγοφ (Α.Μ.Ρ.) του καταςκευαςτικοφ οίκου 

ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα. 

 

7.5 Υλικά διαςφνδεςθσ με ςφςτθμα χλωρίωςθσ 

Για τθν διαςφνδεςθ των υφιςτάμενων δοςομετρικϊν αντλιϊν χλωρίωςθσ με το ςφςτθμα 

αυτοματιςμοφ κα χρθςιμοποιθκοφν:  

 Καλϊδιο ςιματοσ αυτοματιςμοφ 4….20mA για τθν εντολι On-Off τθσ δοςομετρικισ 

αντλίασ χλωρίου και   

 Θλεκτρόδιο επιτιρθςθσ ςτάκμθσ χλωρίου 

Το θλεκτρόδιο ςτάκμθσ χλωρίου κα ενεργοποιεί κατάλλθλθ επαφι ςτο PLC/RTU και κα 

ειδοποιείτε ο χειριςτισ του ςυςτιματοσ ότι το επίπεδο τθσ ςτάκμθσ χλωρίου ςτο δοχείο 

χλωρίου ζχει μειωκεί και πρζπει να προςτεκεί επιπλζον χλϊριο. 

Το θλεκτρόδιο ςτάκμθσ χλωρίου κα πρζπει να πλθροί κατ' ελάχιςτον τα παρακάτω βαςικά 

χαρακτθριςτικά: 

 Υλικό καταςκευισ Ρολυπροπυλαίνιο 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -20 ζωσ +80ΟC 

 Ρίεςθ λειτουργίασ: 1bar 

 Ρολλαπλοί τρόποι ςτιριξθσ/ςφνδεςθσ 

 Καλϊδιο από υλικό PVC 

 Μθ επθρεαηόμενοι διακόπτεσ από θλεκτρικζσ παρεμβολζσ.  

 Αντοχι ςε χθμικά. 

 Switching capacity: Max STPS 50W 

 Switching voltage: 200Vdc/240Vac 

 Switching current: 0.5A 
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 Carry current: Max 1 

 Βάροσ: 18gr 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 

8. Ομαλόσ εκκινθτισ (Soft Starter) 

Γενικά 

Οι ομαλοί εκκινθτζσ κατά IEC 60947-4-2 που κα εγκαταςτακοφν εντόσ του Ρίνακα Ιςχφοσ 

χρθςιμοποιοφνται ςε κινθτιρεσ εναλλαςςομζνου ρεφματοσ, για μείωςθ των ρευμάτων 

εκκίνθςθσ κακϊσ και των μθχανικϊν καταπονιςεων που προκφπτουν από τθν εκκίνθςθ ι το 

ςταμάτθμα ενόσ κινθτιρα. Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα χρθςιμοποιεί μία γζφυρα με δφο 

κυρίςτορ ςτισ τρεισ φάςεισ για ρφκμιςθ τθσ εκκίνθςθσ και τθσ ςτάςθσ των  κινθτιρων. Θα 

διακζτει ενςωματωμζνο ρελζ by-pass και κα είναι ικανόσ να ςυνδεκεί και με ζξι καλϊδια 

προσ τον κινθτιρα χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυνδεςμολογία √3. Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα πρζπει 

να διακζτει κφρα επικοινωνίασ με πρωτόκολλο PROFIBUS DP, όπωσ επίςθσ και κφρα 

ςφνδεςθσ για παραμετροποίθςθ μζςω Θ/Υ. Επίςθσ, κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ για 

θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα (ΕΜV) βάςει των κανονιςμϊν ΕΝ 6100-4-2/3/4/5/6. Επίςθσ 

διακζτει ενςωματωμζνο φίλτρο κατθγορία Α. 

 

Ονομαςτικά μεγζκθ 

 Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα ζχει ςχεδιαςτεί για λειτουργία ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

από 0o ζωσ +60o C (Derating πάνω από τουσ +40o C). 

 Θ κερμοκραςία αποκικευςθσ κα κυμαίνεται από - 20o ζωσ +80o C. 

 Θα μπορεί να λειτουργιςει ςε φψθ ζωσ 2000m.  

 Θα μπορεί να λειτουργιςει μζςα ςτα όρια -15% ζωσ +10% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ 

200…460V AC ι 400…600V AC ι 400…690 V AC ενϊ κα προςαρμόηεται αυτόματα ςτα 

50 ι 60 Θz  ± 10%. 

 Θα μπορεί να λειτουργιςει  ςτο 115% του ονομαςτικοφ  φορτίου, ςτουσ 40o 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. 

 Θα μπορεί να λειτουργιςει  ςτο 20% του ελάχιςτου ονομαςτικοφ  φορτίου 

 Μζγιςτθ απόςταςθ καλωδίων μεταξφ ομαλοφ εκκινθτι και κινθτιρα ζωσ 200m 

 Βακμόσ προςταςίασ  IP00 

 

Προςταςία  

 Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα διακζτει ενςωματωμζνο θλεκτρονικό κερμικό υπερφόρτιςθσ 

με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλάςθσ απόηευξθσ ςε πζντε επίπεδα Class 5, Class 10, 
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Class 15, Class 20, Class 30 και κα οδθγεί ςε απόηευξθ τον κινθτιρα ςε περίπτωςθ 

υπερφόρτιςθσ με δυνατότθτα επανεκκίνθςθσ μετά από 2…30min.  

 Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα ζχει προςταςία ζναντι απϊλειασ φάςθσ >40%. 

 Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα διακζτει αυτοπροςταςία ςε περίπτωςθ υπερφόρτιςθσ των 

κυρίςτορ με δυνατότθτα επανεκκίνθςθσ μετά από 0,5min. 

 Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα διακζτει ειςόδουσ επιτιρθςθσ κερμίςτορ (PTC Typ A) για τθν 

προςταςία των τυλιγμάτων του κινθτιρα. 

 

Ρυκμίςεισ  

Θα χρθςιμοποιοφνται πλικτρα για ρυκμίςεισ των παραμζτρων λειτουργίασ, μζςω οκόνθσ 

υγρϊν κρυςτάλλων (LCD) όπωσ: 

 φκμιςθ αρχικισ τάςθσ  από 20 ζωσ 100%  του κινθτιρα. 

 φκμιςθ ροπισ από 10…100% 

 φκμιςθ περιοριςμοφ ροπισ από 20…200% 

 φκμιςθ ράμπασ εκκίνθςθσ ι ςταματιματοσ από 0 ζωσ 360 sec. 

 φκμιςθ περιοριςμοφ ρεφματοσ από 125…550% 

 φκμιςθ του κερμικοφ υπερφόρτιςθσ  

 φκμιςθ κλάςθσ απόηευξθσ 5/10/15/20/30 

 φκμιςθ τάςθσ παλμοφ εκκίνθςθσ από 40…100% 

 φκμιςθ χρόνου παλμοφ εκκίνθςθσ από 0…2s 

 φκμιςθ φρεναρίςματοσ με ςυνεχζσ ρεφμα από 20…100% 

 φκμιςθ λειτουργίασ αριςτερισ/δεξιάσ αργισ κίνθςθσ του κινθτιρα. 

 

Ζλεγχοσ 

Το βοθκθτικό κφκλωμα του ομαλοφ εκκινθτι κα είναι τελείωσ ανεξάρτθτο του κυκλϊματοσ 

ιςχφοσ, ενϊ κα προςαρμόηεται ςτα  AC 115 ι AC 230 V. 

Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα δζχεται ρφκμιςθ είτε μζςω μονάδων ελζγχου (μπουτόν, διακόπτεσ 

επιλογισ κ.ο.κ.) που κα ςυνδζονται άμεςα ςτθ μονάδα ι κα προζρχονται από εξωτερικά 

ρελζ, είτε μζςω εξόδων PLC/RTU τφπου Α. 

 

Εγκατάςταςθ 

Στιριξθ του ομαλοφ εκκινθτι κάκετα, με μζγιςτθ κάκετθ κλίςθ 22,5º. 

Θα παρζχεται ζνα διάγραμμα ςυνδζςεων για τισ απαραίτθτεσ  θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 
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 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 Ριςτοποιθτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Ραραγωγοφ (Α.Μ.Ρ.) του καταςκευαςτικοφ οίκου 

ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα. 

 

9. Ανιχνευτισ κίνθςθσ 

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. Ο 

ανιχνευτισ τοποκετείται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να προςτατεφεται ζναντι κτυπθμάτων. Αυτι 

θ επαφι κα τοποκετθκεί με κατάλλθλου μικουσ καλϊδιο.  

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001. 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 Ριςτοποιθτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Ραραγωγοφ (Α.Μ.Ρ.) του καταςκευαςτικοφ οίκου 

ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα. 

 

10. Μετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων 

Το πολυόργανο μζτρθςθσ ενεργειακϊν παραμζτρων που κα εγκαταςτακεί ςτθν πόρτα του 

Ρίνακα Αυτοματιςμοφ τφπου Α κα ζχει οκόνθ LCD διαςτάςεων τουλάχιςτον 90x90mm 

κατάλλθλο για χριςθ ςε μονοφαςικό ι και τριφαςικό δίκτυο ςε δίκτυα τριϊν ι τεςςάρων 

αγωγϊν. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά κα είναι τα ακόλουκα: 

 Να μπορεί να εγκαταςτακεί ςτθν πρόςοψθ του πίνακα ιςχφοσ ι του πίνακα 

αυτοματιςμοφ 

 Να ζχει μεγάλθ οκόνθ απεικόνιςθσ με δυνατότθτα υποςτιριξθσ πολλϊν γλωςςϊν 

 Να ζχει δυνατότθτα διαςφνδεςθσ μζςω επιπλζον module επικοινωνίασ ςε δίκτυο 

Profibus ι Modbus RTU ι SEAbus    

 Να ζχει ενςωματωμζνο Ethernet interface (MODBUS TCP ι SEAbus TCP) 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα να παραμζνουν διακζςιμεσ και μετά από απϊλεια τάςθσ οι 

μζγιςτεσ και ελάχιςτεσ τιμζσ των θλεκτρικϊν μεγεκϊν  

 Να κάνει μετριςεισ αποκθκεφοντασ ελάχιςτεσ, μζγιςτεσ και μζςεσ τιμζσ  για 

τουλάχιςτον τα παρακάτω μεγζκθ : 

o Φαςικι και πολικι τιμι τάςθσ (UL-N και UL-L) 

o Ζνταςθ  
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o Ενεργό, άεργο και φαινόμενθ ιςχφ ανά φάςθ και ςυνολικά 

o Συντελεςτι ιςχφοσ για κάκε φάςθ και ςυνολικά 

o Συχνότθτα  

o THD (Total Harmonic Distortion) για Τάςθ και ζνταςθ ανά φάςθ 

 Να ζχει ενςωματωμζνουσ μετρθτζσ ενζργειασ για τθν ενεργι, τθν άεργο και τθ 

φαινόμενθ ενζργεια 

 Να ζχει δυνατότθτα υπολογιςμοφ δφο διαφορετικϊν τιμολογιακϊν χρεϊςεων (High 

and Low tariff)  

 Να ζχει ενςωματωμζνο μετρθτι των ωρϊν λειτουργίασ  

 Να είναι απλό ςτθν παραμετροποίθςθ και τον χειριςμό του, με τθ χριςθ menus 

 Κλάςθ προςταςίασ προςόψεωσ : IP65  

 Δυνατότθτα απευκείασ ςφνδεςθσ : max. 3~ 690/400V (Uph-ph), 50/60Hz (CATIII), max. 

3~ 500/289V (Uph-ph) (χαμθλι τάςθ ςε DC τροφοδοςία), max. 3~ 600/347V (Uph-ph) 

(UL) 

 Ακρίβεια μετριςεων : Class 0.5S ςφμφωνα με το IEC 62053-22 για τθν θλεκτρικι 

ενζργεια,  0,25% για Τάςθ και Ζνταςθ  

 Δυνατότθτα τροφοδοςίασ τθσ μονάδασ μζτρθςθσ από ευρεία γκάμα φάςεων: 

95..240VAC ±10% /110..340VDC ±10%, ι 22..65VDC ±10% 

 Σφνδεςθ μζςω μεταςχθματιςτϊν ζνταςθσ x/1A ι x/5A  

 Δυνατότθτα προςταςίασ με τθ χριςθ password των αλλαγϊν ςτθν παραμετροποίθςθ, 

για να αποφευχκοφν αλλαγζσ από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα 

 Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ παραμετροποίθςθσ πολλϊν ςυςκευϊν μζςω πακζτου 

λογιςμικοφ  

 Θ κερμοκραςία λειτουργίασ του να είναι -5…+45oC  

Κάκε μετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων κα ςυνοδεφεται από 4 τουλάχιςτον 

μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ οι οποίοι κα τοποκετθκοφν ςτουσ πίνακεσ διανομισ τθσ ΔΕΘ για 

τθν μζτρθςθ των ενεργειακϊν παραμζτρων τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001. 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 Ριςτοποιθτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Ραραγωγοφ (Α.Μ.Ρ.) του καταςκευαςτικοφ οίκου 

ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα. 

 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 64  
 

11. Φωτοβολταϊκι διάταξθ παραγωγισ ενζργειασ 

Στισ κζςεισ των τοπικϊν ςτακμϊν, όπου δεν υπάρχει παροχι ΔΕΘ, προβλζπεται θ 

εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκισ διάταξθσ ικανισ να τροφοδοτεί αδιάλειπτα επί 

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

Θ διάταξθ αυτι κα αποτελείται από τα εξισ μζρθ: 

 Φωτοβολταϊκζσ γεννιτριεσ 

 υκμιςτι φόρτιςθσ 

 Βάςεισ ςτιριξθσ 

 Συςςωρευτι 

 Ερμάριο τοποκζτθςθσ του ρυκμιςτι φόρτιςθσ και του ςυςςωρευτι   

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

ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

Φωτοβολταϊκζσ γεννιτριεσ: Θα είναι τεχνολογίασ μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου ιςχφοσ ≥150 

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

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

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

Ρυκμιςτισ φόρτιςθσ: Θα είναι τεχνολογίασ διαμόρφωςθσ εφρουσ παλμϊν, κα 

χρθςιμοποιοφνται θλεκτρονικά ςτερεάσ κατάςταςθσ MOSFETS και δε κα γίνεται απλόσ 

βολτομετρικόσ ζλεγχοσ με ρελζ. Θ ονομαςτικι τάςθ κα είναι 12-24V DC με μζγιςτθ 

διαχειριηόμενθ ζνταςθ ρεφματοσ 15Α. Θα διακζτει ψθφιακι LCD οκόνθ ενδείξεων και κα 

υπάρχει θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ και προγραμματιηόμενθ νυχτερινι λειτουργία. 

Επίςθσ, κα διακζτει προςταςία βραχυκυκλϊματοσ και ανάςτροφθσ πολικότθτασ και κα 

καλφπτεται από εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ετϊν. 

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

κυλοδοκοφ τουλάχιςτον 3mm. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα βακμωτισ αλλαγισ κλίςθσ (300-

600) για τθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ εποχιακισ απόδοςθσ των φωτοβολταϊκϊν γεννθτριϊν. 

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

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

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

εξυπθρζτθςθ τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ για 24 ϊρεσ. 

Ερμάριο:  Το ερμάριο τοποκζτθςθσ του ρυκμιςτι φόρτιςθσ και του ςυςςωρευτι κα ζχει 

βακμό προςταςίασ IP65 ι IP66 κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε εξωτερικό χϊρο, κα φζρει 

ςτυπιοκλιπτεσ ίδιοι βακμοφ προςταςίασ και εξωτερικοφ χϊρου από πλαςτικό ι 

ορειχάλκινουσ για τθν είςοδο και ζξοδο των καλωδιϊςεων τροφοδοςίασ. 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτικοφ οίκου των φωτοβολταϊκϊν.  
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 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 

12. Υλικά προςαρμογισ οργάνων μζτρθςθσ 

Στισ κζςθσ που κα εγκαταςτακοφν φλαντηωτοί μετρθτζσ παροχισ κα εγκαταςτακοφν 

επιπλζον:   

 Μία δικλείδα ελαςτικισ ζμφραξθσ για τθν υδραυλικι απομόνωςθ του ςυςτιματοσ ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ ι ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ ,  

 Δφο φλαντηοηιμπϊ μεγάλου εφρουσ, για τθν διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με τθν 

υφιςτάμενθ ςωλθνογραμμι.  

 Μικροχλικά ςφνδεςθσ (κοχλίεσ , περικόχλια, φλαντηωτά ενωτικά, ελαςτικά 

παρεμβφςματα, κλπ) 

 

12.1 Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ 

Οι δικλείδεσ κα είναι ονομαςτικισ πίεςθσ PN16 κοντοφ ςϊματοσ (τφπου F4).          

Θ καταςκευι των δικλείδων κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται απόλυτθ ςτεγανότθτα 

κατά το κλείςιμο και προσ τισ δφο πλευρζσ ανάντθ και κατάντθ, μακρόχρονθ και ομαλι 

λειτουργία, όπωσ και ελαχιςτοποίθςθ των απαιτιςεων για τθν ςυντιρθςι τουσ.           

Οι δικλείδεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 7259/1988 (E), με 

ελαςτικι ζμφραξθ και φλάντηεσ.            

Το ςϊμα τθσ δικλείδασ κα ζχει ενδείξεισ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για τθν 

ονομαςτικι διάμετρο (DN), τθν ονομαςτικι πίεςθ (PN), ζνδειξθ για το υλικό του ςϊματοσ 

και το ςιμα ι τθν  επωνυμία του καταςκευαςτι.           

Οι δικλείδεσ όταν είναι ανοικτζσ κα πρζπει να ελευκερϊνουν πλιρωσ τθ διατομι που 

αντιςτοιχεί ςτθν ονομαςτικι τουσ διάμετρο και να προκαλοφν τθν ελάχιςτθ δυνατι πτϊςθ 

πίεςθσ ςτο πεδίο λειτουργίασ τουσ.           

Οι δικλείδεσ κα πρζπει να ζχουν εςωτερικά κατάλλθλθ διαμόρφωςθ, απαλλαγμζνθ 

εγκοπϊν κ.λ.π., ςτο κάτω μζροσ ϊςτε να αποτρζπεται ενδεχόμενθ επικάκιςθ φερτϊν που 

κα κακιςτοφν προβλθματικι τθ ςτεγανότθτα κατά το κλείςιμο τθσ βάνασ.           

Οι δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ ϊςτε ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ επιςκευισ, 

το κυρίωσ μζροσ τθσ βάνασ να μθν αποςυνδζεται από τθ ςωλινωςθ και να επιτρζπει τθν 

αντικατάςταςθ του άνω τμιματοσ, ςφρτθ, βάκτρου κ.λ.π.           

Το μικοσ των δικλείδων  κα είναι ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 5752.           

Πλα τα υλικά καταςκευισ των δικλείδων κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα παρουςιάηουν 

ικανι αντοχι ςε φκορά και διάβρωςθ.           

Το ςϊμα και το κάλυμμα των δικλείδων κα είναι καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο 

ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον GGG-40 κατά DIN 1693 ι 400-12 κατά ISO 1083-76.           

Κάκε άλλθ πρόςμιξθ υλικϊν με κατϊτερθ ποιότθτα αποκλείεται, ζτςι ϊςτε το κράμα να 

είναι ανκεκτικό, ςυμπαγζσ και ομοιογενζσ.           

Τα ςϊματα και καλφμματα των δικλείδων μετά τθ χφτευςθ πρζπει να παρουςιάηουν λεία 

επιφάνεια χωρίσ λζπια, εξογκϊματα, κοιλότθτεσ από τθν άμμο και οποιοδιποτε άλλο 
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ελάττωμα ι αςτοχία χυτθρίου. Απαγορεφεται θ πλιρωςθ των παραπάνω κοιλοτιτων με 

ξζνθ φλθ.           

Δεν κα γίνει εξωτερικι επάλειψθ των δικλείδων αν δεν προθγθκεί κακαριςμόσ και 

απαλλαγι από ςκουριά. Τα ςϊματα των βανϊν, μετά από αμμοβολι κα επιςτρωκοφν 

εςωτερικά και εξωτερικά με υπόςτρωμα (PRIMER) ψευδαργφρου πάχουσ τουλάχιςτον 50 

μικρά.           

Κατόπιν κα βαφοφν εξωτερικά με δφο ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικοφ χρϊματοσ υψθλισ 

αντοχισ π.χ. εποξειδικι βαφι πολυουρεκάνθ, λικανκρακόπιςςα εποξειδικισ βάςθσ, RILSAN 

NYLON 11 ι ιςοδφναμο υλικό με ςυνολικό πάχοσ όλων των ςτρϊςεων τουλάχιςτον 300 

μικρά. Εςωτερικά το ςυνολικό πάχοσ βαφισ κα είναι τουλάχιςτον 200 μικρά.             

Θ ςφνδεςθ ςϊματοσ και καλφμματοσ κα γίνεται με φλάντηεσ και κοχλίεσ από ανοξείδωτο 

χάλυβα, ελάχιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε χρϊμιο 11,5%.           

Οι κοχλίεσ, περικόχλια και ροδζλεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε οποιοδιποτε μζροσ των 

δικλείδων κα είναι καταςκευαςμζνα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιςτον).           

Μεταξφ των φλαντηϊν ςϊματοσ και  καλφμματοσ κα υπάρχει ελαςτικό παρζμβυςμα από 

EPDM ι NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ι άλλο ιςοδφναμο υλικό.           

Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ κατάλλθλθσ εξωτερικισ διαμόρφωςθσ τθσ καμπάνασ 

(καλφμματοσ) για τθν τοποκζτθςθ οδθγοφ προςτατευτικοφ ςωλινα (PROTECTION TUBE).           

Οι δικλείδεσ κα είναι μθ ανυψοφμενου βάκτρου. Το βάκτρο κα είναι καταςκευαςμζνο από 

ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χρϊμιο 11,5%.          

Θ δικλείδα κα κλείνει όταν το βάκτρο περιςτρζφεται δεξιόςτροφα. Θ ςτεγανοποίθςθ του 

βάκτρου κα επιτυγχάνεται με δακτυλίουσ O-RINGS (τουλάχιςτον 3 τον αρικμό) υψθλισ 

αντοχισ ςε διάβρωςθ και κατάλλθλουσ για ςτεγανότθτα ςε κερμοκραςίεσ μζχρι 60C, ι 

άλλο ιςοδφναμο τρόπο ςτεγανοποίθςθσ με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα απαιτείται ςφςφιξθ 

για τθν επίτευξθ ςτεγάνωςθσ.           

Θ καταςκευι του βάκτρου κα πρζπει να εξαςφαλίηει τα παρακάτω: 

 Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφισ βάκτρου και διάταξθσ ςτεγάνωςθσ. 

 Επικυμθτό είναι να εξαςφαλίηεται θ αντικατάςταςθ βάκτρου και διάταξθ ςτεγάνωςθσ 

χωρίσ να απαιτείται αποςυναρμολόγθςθ του κυρίωσ καλφμματοσ (καμπάνα) από το 

ςϊμα τθσ δικλείδασ. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) κα είναι καταςκευαςμζνο από κράμα χαλκοφ 

υψθλισ αντοχισ (π.χ. φωςφοροφχο ορείχαλκο) ι ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρζπει να 

υπάρχει διάταξθ ςτερζωςθσ του περικοχλίου ςτο ςφρτθ, ϊςτε μετά τθν αφαίρεςθ του 

βάκτρου να παραμζνει ςτθ κζςθ του και τα διάκενα μεταξφ ςφρτου και περικοχλίου να 

είναι τα ελάχιςτα δυνατά.           

Ο ςφρτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον 

GGG-40 κατά DIN 1693 ι 400-12 κατά ISO 1083-76, κα είναι αδιαίρετοσ και κα είναι 

επικαλυμμζνοσ με ςυνκετικό ελαςτικό, υψθλισ αντοχισ EPDM ι NITRILE RUBBER κατά BS 

2494 ι ιςοδφναμο υλικό, κατάλλθλο για πόςιμο νερό, ϊςτε να επιτυγχάνεται ελαςτικι 

ζμφραξθ (Resilient sealing).  Θ κίνθςθ του ςφρτθ κα πρζπει να γίνεται μζςα ςε πλευρικοφσ 

οδθγοφσ ςτο ςϊμα τθσ βάνασ.             



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 67  
 

Ο χειριςμόσ των δικλείδων κα πραγματοποιείται με χειροτροχό που κα παραδοκεί μαηί με 

τισ δικλείδεσ. 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 

12.2 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ 

Οι ςφνδεςμοι κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για ςφνδεςθ ευκφγραμμων τμθμάτων αγωγϊν 

καταςκευαςμζνων από αμιαντοτςιμζντο (A/C), αλλά και για κάκε άλλο είδοσ αγωγοφ όπωσ 

χάλυβα, φαιό χυτοςίδθρο, ελατό χυτοςίδθρο, PVC, PE, κλπ. από τθν μία πλευρά, ενϊ από 

τθν άλλθ πλευρά κα φζρουν φλάντηα αντίςτοιχθσ διαμζτρου ϊςτε να ςυνδζονται με 

φλαντηωτά εξαρτιματα όπωσ δικλείδεσ, παροχόμετρα κλπ.  

Οι ςφνδεςμοι πρζπει να εξαςφαλίηουν ςτεγανι ςφνδεςθ ςτθν ονομαςτικι πίεςθ 

λειτουργίασ, ςε ςωλινα με εξωτερικι διάμετρο που κυμαίνεται μεταξφ των 2 ορίων που 

περιγράφονται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν. Σε περίπτωςθ που υπάρχει απόκλιςθ 

επιτρζπεται να είναι μζχρι 2 mm, είτε ςτο άνω όριο (επί ελάτων) είτε ςτο κάτω όριο (επί 

μείηον). Οποιαδιποτε μεγαλφτερθ απόκλιςθ αξιολογείται αρνθτικά.  

Επίςθσ, όλοι οι ςφνδεςμοι  κα εξαςφαλίηουν εκτόσ από τθν υδατοςτεγανότθτα των 

ςυνδζςεων και τθν αγκφρωςθ των ςυνδεόμενων αγωγϊν ανεξάρτθτα από το υλικό 

καταςκευισ τουσ, μζςω ειδικϊν αγκυρωτικϊν ελαςμάτων που κα φζρουν, τα οποία κα 

είναι τοποκετθμζνα εντόσ  ειδικοφ εκτονοφμενου δακτυλίου.  

Το ςφςτθμα αγκφρωςθσ κα πρζπει να αποτελείται από αντικαταςτάςιμεσ μεταλλικζσ 

διατάξεισ καταςκευαςμζνεσ από μθ οξειδοφμενο υλικό όπωσ ανοξείδωτοσ χάλυβασ ι 

ορείχαλκοσ, τφπου ελάςματοσ προςαρμοςμζνεσ εντόσ ειδικοφ εκτονοφμενου δακτυλίου.  

Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να υποβάλουν ςτθ προςφορά τουσ αντίγραφο του 

πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 του οίκου καταςκευισ το οποίο κα 

αναφζρεται ςτθν καταςκευι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ υλικϊν.  

Οι ςφνδεςμοι με φλάντηα πρζπει να αποτελοφνται από ζνα μεταλλικό ςωλθνωτό τμιμα 

ανάλογθσ διαμζτρου με λεία κωνικι εςωτερικι διατομι, ςτο ζνα άκρο από ζνα μεταλλικό 

δακτφλιο ςφςφιξθσ, ζνα ελαςτικό δακτφλιο ςτεγάνωςθσ και ζνα ςφςτθμα αγκφρωςθσ, ενϊ 

ςτο άλλο άκρο  από μία μεταλλικι φλάντηα. Θ φλάντηα κα ζχει, κυκλικζσ οπζσ ϊςτε να είναι 

δυνατι θ ςφνδεςθ τθσ με διάφορα φλαντηωτά εξαρτιματα ίδιασ ονομαςτικισ διαμζτρου. Ο 

δακτφλιοσ ςφςφιξθσ κα ζχει διαμόρφωςθ τζτοια, ϊςτε να είναι δυνατι μζςω κοχλιϊν – 

εντατιρων, θ ςφςφιξθ του ελαςτικοφ δακτυλίου ςτεγανότθτασ και του ςυςτιματοσ 

αγκφρωςθσ, μεταξφ του ςυνδζςμου και του ευκζωσ άκρου ςωλινα. Ζτςι κα πρζπει να 

επιτυγχάνεται απόλυτθ ςτεγανότθτα ςφνδεςθσ αλλά και αποκλειςμόσ τθσ αξονικισ 

μετατόπιςθσ του αγωγοφ, ςτθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ PN.  

Θα πρζπει θ προςαρμογι του ςυνδζςμου ςτο ελεφκερο άκρο ςωλινα να γίνεται χωρίσ 

αποςυναρμολόγθςθ του ςυνδζςμου.  
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Σε κάκε περίπτωςθ, ο ςφνδεςμοσ μετά τθν εφαρμογι, κα πρζπει να εξαρμϊνεται πλιρωσ 

και να επαναχρθςιμοποιείται χωρίσ τθ χριςθ ειδικϊν εργαλείων ι αναλϊςιμων υλικϊν.  

Επίςθσ οι ςφνδεςμοι κα πρζπει να δίνουν τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ευκφγραμμων 

τμθμάτων αγωγϊν όλων των τφπων με φλαντηωτά εξαρτιματα, με ταυτόχρονθ αγκφρωςθ 

και μζγιςτθ γωνιακι εκτροπι για κάκε άκρθ 4. 

Οι ςφνδεςμοι με φλάντηα πρζπει να ζχουν διάτρθςθ φλάντηασ ςφμφωνα με το ΕΝ 1092-2.  

 Τζλοσ οι ςφνδεςμοι με φλάντηα ςε ότι αφορά το άκρο τουσ που δεν ζχει φλάντηα, κα 

ςυνοδεφονται από τουσ αντίςτοιχουσ κοχλίεσ – εντατιρεσ, περικόχλια και ροδζλεσ, από 

ανοξείδωτο χάλυβα, με τουσ οποίουσ επιτυγχάνεται θ ςφςφιξθ του ελαςτικοφ 

ςτεγανωτικοφ δακτυλίου.  

Οι προςφερόμενοι ςφνδεςμοι πρζπει να ζχουν ονομαςτικι Ρίεςθ Λειτουργίασ PN16 bar.  

Για μεγάλο εφροσ εφαρμογισ απαραίτθτο είναι οι προςφερόμενοι ςφνδεςμοι να διακζτουν 

ειδικό εκτονωμζνο αρκρωτό δακτφλιο. Επικυμθτό είναι να ζχουν εφροσ εφαρμογισ επί 

εξωτερικισ διαμζτρου αγωγϊν, όπωσ φαίνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ.  

Τλικό καταςκευισ των μεταλλικών μερών (ςώματοσ και δακτυλίων ςφςφιξθσ): Ελατόσ 

χυτοςίδθροσ τουλάχιςτον GGG40 ςφμφωνα με το ΕΝ-GJS-450-10.  

Προςτατευτικι βαφι: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίςτρωμα ποφδρασ) με επικάλυψθ 

ελάχιςτου  πάχουσ 250 μm. και με ζγκριςθ καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο νερό 

ςφμφωνα με το GSK .           

Τλικό καταςκευισ κοχλιών και περικοχλίων: Ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 304 (A2)  ι AISI 316 

(A2)  με επικάλυψθ από TEFLON για προςταςία από το φαινόμενο ςτομϊματοσ - 

αρπάγματοσ.            

Τλικό καταςκευισ ςτεγανωτικών δακτυλίων: NBR ςφμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 682 ι ΕPDM 

ςφμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 681-1, με ζγκριςθ καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο νερό 

και αντοχι ςτθν κερμοκραςία τουλάχιςτον από 0C  ζωσ  +50C.           

Τλικό καταςκευισ αγκυρωτικών ελαςμάτων: Μεταλλικό υλικό. Επικυμθτό είναι τα 

αγκυρωτικά ελάςματα να είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα ι ορείχαλκο.           

Τλικό καταςκευισ εκτονοφμενου αρκρωτοφ δακτυλίου: ειδικό ςυνκετικό υλικό κατάλλθλο 

για χριςθ ςε πόςιμο νερό. Ο ειδικόσ αυτόσ δακτφλιοσ κα χρθςιμοποιείται για τθν επίτευξθ 

του μεγάλου εφρουσ εφαρμογισ επί των εξωτερικϊν διαμζτρων των ςυνδεόμενων αγωγϊν 

ενϊ ταυτόχρονα κα αποφεφγεται θ μθχανικι καταπόνθςθ του ελαςτικοφ ςτεγανότθτασ  και 

θ γριγορθ γιρανςι του.             

Εφροσ εφαρμογισ ςυνδζςμων επί εξωτερικισ διαμζτρου αγωγϊν 

Οι ςφνδεςμοι με φλάντηα κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθν αςφαλι ςφνδεςθ και 

αγκφρωςθ αγωγϊν όλων των υλικϊν. Για τθν επίτευξθ τθσ παραπάνω απαίτθςθσ κα πρζπει 

το εφροσ εφαρμογισ τουσ  να είναι ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα ο οποίοσ 

περιλαμβάνει τισ διαφοροποιιςεισ ςτισ διαμζτρουσ αγωγϊν. το απαιτοφμενο εφροσ 

εφαρμογισ κα πρζπει απαραίτθτα να καλφπτει όλεσ τισ παρακάτω διατομζσ. Στο παρακάτω 

απαιτοφμενο εφροσ γίνεται αποδεκτό ςτο άνω ι ςτο κάτω όριο κατά μείηον απόκλιςθ μζχρι 

2mm. Δε γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ και ςτα δφο όρια (και ςτο άνω και ςτο κάτω) παρά 

μόνο ςτο ζνα όριο   
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Ονομ. διάμετροσ/ 
DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 

Υλικό  καταςκευισ 

Τςιμζντο (PN10) 68 
 

98 120 145 176 
 

Τςιμζντο (PN6/12) 
   

124 
149-

151 
174 228 

Χάλυβασ 
60,3-

66 

76,1-

88,9 
88,9 

108-

114,3 

133-

139,7 

159-

168,3 

211-

219,1 

Χυτοςίδθροσ 66 82 98 118 144 170 222 

Ρολυαικυλζνιο 63 75-90 90 
110-

125 
140 

160-

180 

200-

225 

Ρολυβινιλοχλωρίδιο 60,3 
76,1-

88,9 
88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 

Απαιτοφμενο εφροσ 

εφαρμογισ 
56-70 71-90 

84-

100 

106-

130 

132-

152 

155-

182 

196-

230 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 

13. Φρεάτιο εγκατάςταςθσ οργάνων μζτρθςθσ ςτο δίκτυο 

Θ καταςκευι φρεατίου εγκατάςταςθσ οργάνων μζτρθςθσ, ςτοχεφει ςτθν προςταςία τουσ 

από εξωτερικζσ φκορζσ και ςτθν εφκολθ πρόςβαςθ του προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ για τθν 

περιοδικι ρφκμιςι τουσ. Τα φρεάτια που κα καταςκευαςτοφν ι/και κα αναβακμιςτοφν ςτα 

ςθμεία μζτρθςθσ δικτφου κα είναι από ςκθνοκετικό υλικό και οι διαςτάςεισ τουσ κα είναι 

τουλάχιςτον 1,5x2,0m ϊςτε να μπορεί να εγκαταςτακεί ςτο εςωτερικό τουσ ο απαραίτθτοσ 

υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ που προβλζπεται ςε κάκε κζςθ. Θ περιοχι καταςκευισ των 

φρεατίων είναι αυτι που περιγράφεται ςτα λοιπά τεφχθ επιςυναπτόμενα τεφχθ τθσ 

διακιρυξθσ. Θ διαδικαςία καταςκευισ του φρεατίου περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια: 

 Αυτοψία των κζςεων εγκατάςταςθσ - Χωροκζτθςθ 

 Άδειεσ τομϊν - ςιμανςθσ 

 Εκςκαφι 

 Σκυροδζτθςθ  

 Αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 

 Κάλυμμα φρεατίου 

Αυτοψία των κζςεων εγκατάςταςθσ - Χωροκζτθςθ 
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Ο ανάδοχοσ μετά και τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ με τθν υπθρεςία, κα επιςκεφκεί τισ προτεινόμενεσ κζςεισ εγκατάςταςθσ των 

Σθμείων Μζτρθςθσ Δικτφου ςτισ οποίεσ κα καταςκευαςτεί φρεάτιο για τθν ςιμανςθ του 

ςθμείου καταςκευισ του φρεατίου. Θ ςιμανςθ κα γίνει υπό τθν επίβλεψθ Μθχανικοφ τθσ 

Υπθρεςίασ. Ο χϊροσ κα ςθμανκεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε κατά τθν διαδικαςία εκςκαφισ 

να προκλθκοφν οι ελάχιςτεσ δυνατζσ φκορζσ και να είναι ποιο εφκολθ θ αποκατάςταςθ.  

Άδειεσ τομϊν - ςιμανςθ 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν κατάλλθλθ οδοςιμανςθ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Θ 

ΥΡΘΕΣΙΑ κα μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ των απαραίτθτων αδειϊν εκςκαφισ και 

κατάλθψθσ οδοςτρϊματοσ.  

Εκςκαφι 

Τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για 

εκςκαφι ςε οποιαδιποτε μορφολογία του εδάφουσ. Κατά τθν διαδικαςία εκςκαφισ θ 

υπθρεςία κα διακζςει το κατάλλθλο προςωπικό το οποίο κα υποδείξει το ακριβζσ ςθμείο 

από το οποίο διζρχεται ο αγωγόσ και το βάκοσ του ϊςτε να αποφευχκεί πικανι ηθμιά ςτον 

αγωγό φδρευςθσ ι ςε παρακείμενεσ οδεφςεισ καλωδίων (ΔΕΘ, ΟΤΕ κλπ). Ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να διακζτει όλα τα απαραίτθτα μζτρα και εξοπλιςμό για τθν αςφαλι 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Σκυροδζτθςθ 

Θ καταςκευι του φρεατίου κα γίνει από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Το εργοςτάςιο παραγωγισ 

ςκυροδζματοσ κα πρζπει να πλθροί  τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ 

Σκυροδζματοσ. Σε όλα τα φρεάτια κα τοποκετθκοφν χυτοςιδθρά καλφμματα ςφμφωνα με 

τα ςχζδια για το λόγο αυτό θ οροφι του φρεατίου κα πρζπει να ζχει κατάλλθλθ εςοχι για 

να δεχκεί το χυτοςιδθρό κάλυμμα με το πλαίςιό του. 

Αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ του 

φρεατίου να αποκαταςτιςει πλιρωσ τθν επιφάνεια του εδάφουσ και να απομακρφνει τα 

προϊόντα εκςκαφισ.  

Κάλυμμα φρεατίου 

Το κάλυμμα το φρεατίου κα πρζπει να διακζτει άρκρωςθ για τον αςφαλι χειριςμό τουσ και 

το κακαρό άνοιγμά τουσ κα είναι Φ600 ϊςτε να είναι δυνατι θ μεταφορά του υδραυλικοφ 

εξοπλιςμοφ ςτο εςωτερικό τουσ. Επιπλζον το κάλυμμα και το πλαίςιο του φρεατίου κα 

πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να επιτυγχάνεται ςτο μζγιςτο βακμό θ ςτεγανότθτα ςτο 

εςωτερικό του φρεατίου. Τα φρεάτια που κα καταςκευαςτοφν εντόσ του οδοςτρϊματοσ κα 

πρζπει να διακζτουν κάλυμμα ςτιβαρισ καταςκευισ για αντοχι ςε μεγάλα φορτία. Θ 

παραγωγι, θ ποιότθτα και οι δοκιμζσ των πλαιςίων-καλυμμάτων από χυτοςίδθρο GGG-40, 

κα πρζπει να ςυμφωνοφν με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, ISO 1083, κλάςθσ D400 με ελάχιςτθ 

αντοχι 400kN (40 τόνοι ανά τροχό οχιματοσ). Τα πλαίςια και τα καλφμματα κα 

παραδίδονται καινοφργια και ςε άριςτθ κατάςταςθ ςτθν υπθρεςία. 
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Για τα καλφμματα φρεατίων απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ.   

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001. 

 

14. Φορθτόσ ανιχνευτισ αγωγϊν 

Το φορθτό ςφςτθμα εντοπιςμοφ όδευςθσ υπόγειων αγωγϊν κα βαςίηεται ςτθν τεχνολογία 

ακουςτικισ ανίχνευςθσ δικτφων νεροφ για επαγγελματικι χριςθ. Θα είναι κατάλλθλο για 

χριςθ τόςο ςε πλαςτικοφσ όςο και ςε μεταλλικοφσ ςωλινεσ. Θα φζρει προθγμζνο 

λογιςμικό ανάλυςθσ με 256 φίλτρα και αλγορίκμουσ για τθν απόρριψθ ανεπικφμθτων 

κορφβων κατά τον ζλεγχο. 

Το ακουςτικά κωρακιςμζνο μικρόφωνο εδάφουσ κα είναι κατάλλθλο για τον εντοπιςμό 

ακόμθ και μικρισ διατομισ αγωγϊν. Θα διακζτει μεγάλθ οκόνθ αφισ ζγχρωμθ κατάλλθλθ 

για χριςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ με αυξθμζνθ θλιοφάνεια.  

Στθν οκόνθ κα παρουςιάηονται οι 6 τελευταίεσ μετριςεισ γραφικά και αλφαρικμθτικά.  

Θα πρζπει να υποςτθρίηει τθν λειτουργία Smart Mode, θ οποία με αλγόρικμουσ ελζγχει 

αυτόματα τθν αξιοπιςτία τθσ κάκε μζτρθςθσ.  

Θα αποτελείται από:  

 Ψθφιακι κεντρικι μονάδα με ζγχρωμθ οκόνθ και 256 φίλτρα ρυκμιηόμενα αυτόματα ι 

χειροκίνθτα,  

 μικρόφωνο εδάφουσ  

 ακουςτικά  

 ςκλθρι κικθ μεταφοράσ  

 αλκαλικοφσ ςυςςωρευτζσ  

 εγχειρίδιο ςτα ελλθνικά και αγγλικά 

 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα χαρακτθριςτικά τθσ κεντρικισ μονάδασ  είναι : 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

1  Τροφοδοςία  DC με χριςθ μπαταριϊν 1,5Volt 

2  Υποδοχζσ 
 Ακουςτικά 

 Μικρόφωνο εδάφουσ 
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3  Βακμόσ προςταςίασ IP54 

4  
Υλικό καταςκευισ 

περιβλιματοσ 
Αλουμίνιο 

5  
Θερμοκραςία 

λειτουργίασ  
-5 ΟC ζωσ +55 ΟC 

6  Αυτονομία μπαταρίασ Τουλάχιςτον 12 ϊρεσ ςε ςυνεχι λειτουργία 

7  
Ζλεγχοσ επιπζδου 

μπαταρίασ 
Στθν οκόνθ 

8  Εγγφθςθ  ≥2Ζτθ 

9  
Ρρότυπα/ 

Ριςτοποιιςεισ 

ISO 9001 

CE 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 

 

15. Γεϊφονο για ανίχνευςθ διαρροϊν 

Γενικά 

Ο ακουςτικόσ – εντοπιςτικόσ εξοπλιςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί για τον ςθμειακό εντοπιςμό 

αφανϊν διαρροϊν.  

Ο ακουςτικόσ - εντοπιςτικόσ εξοπλιςμόσ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

•   κεντρικι μονάδα 

•   αιςκθτιρασ - θλεκτρονικι ακουςτικι ράβδοσ / ακίδα (electronic listening stick) 

•   αιςκθτιρασ - μικρόφωνο εδάφουσ (ground microphone ) 

•   ακουςτικά 

•   βαλίτςα μεταφοράσ 

•   φορτιςτι μπαταρίασ και καλϊδια 
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Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, κατάλλθλο για εργαςίεσ υπαίκρου και 

για κερμοκραςίεσ από 0°C ζωσ 50°C . Επίςθσ πρζπει να είναι υδατοςτεγζσ και ελαφροφ 

βάρουσ για εφκολθ μεταφορά. 

 

Κεντρικι Μονάδα 

Θ κεντρικι μονάδα κα ζχει τθν δυνατότθτα ενίςχυςθσ του κορφβου τθσ διαρροισ ο οποίοσ 

κα ςυλλαμβάνεται ςτουσ αιςκθτιρεσ (θλεκτρονικι ράβδοσ και μικρόφωνο εδάφουσ) και 

ψθφιακισ ι γραφικισ ζνδειξθσ τθσ ζνταςθσ του ιχου ςε 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.  

Θ μονάδα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνα φίλτρα για τθν απομόνωςθ άλλων κορφβων. 

Τα φίλτρα αυτά κα πρζπει να είναι παραμετροποιιςθμα από τον χειριςτι, προςαρμόηοντασ 

το πλάτοσ των χαμθλϊν ι των υψθλϊν ςυχνοτιτων κακϋ όλο το ακουςτικό φάςμα. Θα 

πρζπει να υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα καταγραφισ βιματοσ τθσ ιςχφοσ του ιχου που 

ςυλαμβάνεται από τον αιςκθτιρα.  

 

Θ μονάδα κα διακζτει δυνατότθτα καταγραφισ και εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ με τθν μορφι 

μπάρασ, όπου κα εμφανίηονται θ μία δίπλα ςτθν άλλθ τουλάχιςτον δζκα εγγραφϊν. Με 

αυτόν τον τρόπο να μπορεί να ςυγκρικεί θ ιςχφσ του κάκε ιχου ανά τακτά διαςτιματα 

ακόμα και οπτικά μζςω του ιςτογράμματοσ. 

Θ μονάδα πρζπει να παρζχει τθν δυνατότθτα αυξομείωςθσ τθσ ζνταςθσ του 

ςυλλαμβανομζνου ςιματοσ και ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ του ιχου ςτα ακουςτικά ϊςτε να 

προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ κάκε χειριςτι αλλά ο ζλεγχοσ τθσ ζνταςθσ του ιχου δεν κα 

πρζπει να επθρεάηει τθν ψθφιακι ζνδειξθ τθσ ζνταςθσ που φαίνεται ςτθν οκόνθ. 

Θ τροφοδοςία κα πραγματοποιείται από επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ διάρκειασ 

τουλάχιςτον 4 ωρϊν, οι οποίεσ φορτίηονται από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ (220V). Ο ζλεγχοσ του 

χρόνου ηωισ τθσ μπαταρίασ κα πραγματοποιείται με τθν εμφάνιςθ μθνφματοσ ςτθν οκόνθ 

ι άλλθσ φωτεινισ ζνδειξθσ. 

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

 

Αιςκθτιρεσ (θλεκτρονικι ακουςτικι ράβδοσ/ ακίδα και μικρόφωνο εδάφουσ) 

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 

1,5 με 2 m περίπου και μπορεί να αποτελείται από μικρότερα μικθ που κα ενϊνονται 

μεταξφ τουσ (για παράδειγμα 2 τεμάχια - προεκτάςεισ των 300 mm). Θ ράβδοσ κα μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί ςε εξαρτιματα του δικτφου βρίςκονται ςε μεγάλο βάκοσ, όπωσ π.χ.  

βανοφρεάτια χειριςμοφ δικλείδων. Επίςθσ θ διάταξθ κα φζρει και ειδικό εξάρτθμα για τον 

ακουςτικό αγωγϊν του δικτφου, θ οποία κα προςαρμόηεται ςτο άκρο τθσ ακουςτικισ 
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ράβδου. Ο χειριςτισ κα μπορεί τοποκετϊντασ τθν ειδικι διάταξθ επί του αγωγοφ ι τθν 

ειδικι ράβδο να είναι ςε κζςθ να ακοφςει τον κόρυβο που παράγεται από τυχόν 

παρακείμενεσ διαρροζσ.  

Το γαιόφωνο κα αποτελείται από μικρόφωνο υψθλισ ευαιςκθςίασ και κα χρθςιμοποιείται 

για ζμμεςο εντοπιςμό διαρροισ. Θα τοποκετείται ςτο ζδαφοσ πάνω από τον αγωγό. Το 

μικρόφωνο εδάφουσ πρζπει να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε οποιαδιποτε επιφάνεια 

(πλάκεσ πεηοδρομίου, άςφαλτοσ κλπ).(ΒΚ)  

   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) . 

 

Ακουςτικά 

Τα ακουςτικά κα είναι ςτερεοφωνικά αεροπορικοφ τφπου, με ζνδειξθ R (δεξί) και L 

(αριςτερό) 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, με ρφκμιςθ ζνταςθσ  

 

Διάφορα 

Το ςφςτθμα ακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, κα ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα : 

 

α. Βαλίτςα μεταφοράσ καταςκευαςμζνθ από ανκεκτικό υλικό, με ειδικά χωρίςματα ςτο 

εςωτερικό τθσ, για να παρζχεται θ μεγαλφτερθ δυνατι προςταςία. . Πλα τα επί μζρουσ 

εξαρτιματα τθσ διάταξθσ κα πρζπει να μποροφν να τοποκετθκοφν εντόσ τθσ βαλίτςασ. 

 

β. Φορτιςτι του ακουςτικοφ εξοπλιςμοφ και τα απαραίτθτα καλϊδια. Ο φορτιςτισ κα 

διακζτει ειδικι διάταξθ για τθν προςταςία των ςυςκευϊν από υπερφόρτιςθ. 

 

Απαιτοφνται: 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 Ρλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι (Manual). 

 Τεχνικά φυλλάδια. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ISO 9001.  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ  τφπου CE. 
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16. Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ 

16.1 Εργαςία ςυμπεριλαμβανομζνθ 

Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ των  

υλικϊν που περιγράφονται ςτισ παραπάνω προδιαγραφζσ. 

 Εργαςία εγκατάςταςθσ τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ όπωσ ςυγκεντρωτικά 

παρουςιάηεται ςτο κεφάλαιο "Συγκεντρωτικόσ πινάκασ εξοπλιςμοφ". 

 Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ του θλεκτρονικοφ υλικοφ (υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ,   κλπ) 

των ΚΣΕ, ΦΣΕ. 

 Ραράδοςθ, εγκατάςταςθ και προγραμματιςμόσ του λογιςμικοφ των ςτακμϊν ελζγχου  

που περιλαμβάνει: 

o Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό ςυςτιματοσ. 

o Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό τθλεμετρίασ για τουσ ΚΣΕ, ΦΣΕ και λογιςμικό των τοπικϊν 

ςτακμϊν ελζγχου. 

o Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό εφαρμογϊν (λογιςμικό τθλελζγχου-τθλεχειριςμοφ,  

διαχείριςθσ ενζργειασ, ςυντιρθςθσ) 

o Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό επικοινωνιϊν 

o Ολοκλθρωμζνθ διαμόρφωςθ τθλεμετρικισ βάςθσ δεδομζνων 

o Ολοκλθρωμζνθ διάταξθ τοπικϊν ςτακμϊν. 

 Εγκατάςταςθ όλου του εξοπλιςμοφ επικοινωνιϊν και επεξεργαςία όλων των ςχετικϊν 

αιτιςεων για τθν προμικεια και ζκδοςθ ςχετικϊν αδειϊν από το Υπουργείο 

Μεταφορϊν και ραδιοεπικοινωνίεσ ςφμφωνα με τουσ νόμουσ 1780/88 και Ν.Δ. 

1244/1972. 

 Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ υλικοφ παροχισ ιςχφοσ και καλωδίωςθ για όλα τα  

τμιματα του εξοπλιςμοφ. 

 Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ των τοπικϊν  ςτακμϊν, 

κακϊσ και των καλωδιϊςεων, ςωλθνϊςεων, τθσ γείωςθσ  και τθσ προςταςίασ από 

υπερφορτίςεισ όπωσ περιγράφεται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια  τόςο για τθν ςφνδεςθ 

μεταξφ των διαφόρων υπό προμικεια υλικϊν οργάνων και εξοπλιςμοφ όςο και για τθν 

ςφνδεςθ με τα υφιςτάμενα όργανα και εξοπλιςμό. 

 Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ όςων οργάνων αναφζρκθκαν  παραπάνω (μετρθτζσ 

ςτάκμθσ, παροχισ, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, πιεςόμετρα κλπ.). Σφνδεςθ δικλείδων - 

βανϊν , κλπ  ςτουσ ςτακμοφσ φδρευςθσ. 

 Μετατροπζσ ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ όπου απαιτείται για τθν ορκι υλοποίθςθ 

τθσ προμικειασ που αναφζρκθκε παραπάνω ςε ζνα ενιαίο ολοκλθρωμζνο ςφνολο. 

 Εργοςταςιακζσ δοκιμζσ αποδοχισ και δοκιμζσ αποδοχισ επί τόπου του ζργου. 

 Δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. 

 Ραράδοςθ ςχεδίων μετά και τθν υλοποίθςθ. 

 Ραράδοςθ εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 

 Ραράδοςθ εντφπων τεκμθρίωςθσ (Manual του εξοπλιςμοφ). 
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 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ ςτισ λειτουργίεσ, τθν υποςτιριξθ 

και τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. 

 Ραροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφςει και εγκαταςτιςει το ςφνολο των 

απαιτοφμενων καλωδίων, προςταςίασ αυτϊν και καναλιϊν όδευςθσ ςε απόςταςθ 20m 

από τθν εγκατάςταςθ των ςχετικϊν οργάνων και θλεκτρολογικϊν πινάκων ςε κάκε 

Στακμό Ελζγχου ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςωςτι λειτουργία. 

 

16.2 Εργαςία μθ ςυμπεριλαμβανόμενθ 

 Ρρομικεια παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ΔΕΘ ςε κάκε ςτακμό που δεν ζχει ιδθ 

εγκατεςτθμζνθ τάςθ ΔΕΘ και αυτι απαιτείται. Το ςφνολο των προβλεπόμενων 

διαδικαςιϊν κα αναλθφκεί για λογαριαςμό τθσ ΔΕΥΑΕ από τον Ανάδοχο.  

 Ρρομικεια κυκλϊματοσ πάροχου κινθτισ τθλεφωνίασ ςε κάκε τοπικό ςτακμό που θ 

επικοινωνία απαιτείται να γίνει μζςω GSM/3G/4G. Θ ςχετικι ςφμβαςθ μεταξφ τθσ 

ΥΡΘΕΣΙΑΣ και του πάροχου κινθτισ τθλεφωνίασ κα ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθν κζςθ 

ςε λειτουργία εκάςτου τοπικοφ ςτακμοφ. Ρρομικεια κυκλϊματοσ ΟΤΕ τφπου DSL ςτον 

Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ). Το ςφνολο των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν κα 

αναλθφκεί για λογαριαςμό τθσ ΥΡΘΕΣΙΑΣ από τον Ανάδοχο  

 Μετατροπζσ ςε υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ όπου απαιτείται για τθν εγκατάςταςθ των 

υπό προμικεια υδραυλικϊν εξαρτθμάτων που αναφζρεται ςτθν ςυνζχεια ςε ζνα 

ενιαίο ολοκλθρωμζνο ςφνολο. 

 Ραραχϊρθςθ αίκουςασ για τθν εγκατάςταςθ του ΚΣΕ. 

 Σχετικζσ άδειεσ των αρμόδιων υπθρεςιϊν. 
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17. Συγκεντρωτικόσ πινάκασ εξοπλιςμοφ 

ΤΣΕ 1 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΚΑΓΙΑ 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Α 1 

2 Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ DC-UPS 1 

3 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU 
τφπου Α με επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

4 Μετρθτισ Ραροχισ  DN 100 (Φλατηωτόσ) 1 

5 Φορθτόσ Μετρθτισ Ραροχισ Υπεριχων (Clamp-On) 2 

6 Μετρθτισ Ρίεςθσ 3 

7 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN100 2 

8 Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ DN100 1 

9 Ρίνακασ ιςχφοσ 2 

10 Μετρθτισ Ενζργειασ 1 

11 
Ομαλόσ Εκκινθτισ Soft-Starter 
45KW 

1 

12 
Ομαλόσ Εκκινθτισ Soft-Starter 
55KW 

1 

13 Ανιχνευτισ κίνθςθσ 1 

14 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

15 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 20 
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ΤΣΕ 2 : ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΚΑΓΙΑ 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Φορθτόσ Mετρθτισ Ραροχισ Υπεριχων (Clamp-On) 2 

4 Μετρθτισ ςτάκμθσ 1 

5 Ανιχνευτισ κίνθςθσ 1 

6 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

7 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 8 
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ΤΣΕ 3 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ & ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΔΟΣ ΝΗΚΟΜΗΔΕΙΑΣ  

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Α 1 

2 Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ DC-UPS 1 

3 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Α με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

4 Μετρθτισ Ραροχισ  εωσ DN 65 (Φλατηωτόσ)  1 

5 Μετρθτισ Ραροχισ  DN 150 (Φλατηωτόσ)  2 

6 Μετρθτισ ςτάκμθσ 1 

7 Υλικά διαςφνδεςθ ςυςτιματοσ χλωρίωςθσ 1 

8 Μετρθτισ Ρίεςθσ 1 

9 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN50-DN80 2 

10 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN150 4 

11 Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ DN150 1 

12 Μετρθτισ Ενζργειασ 1 

13 Ανιχνευτισ κίνθςθσ 1 

14 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

15 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 20 
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ΤΣΕ 4 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ & ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ ΡΥΛΙΚΑ ΡΥΛΗ 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Α 1 

2 Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ DC-UPS 1 

3 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Α με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

4 Μετρθτισ Ραροχισ  DN 80 (Φλατηωτόσ)  1 

5 Μετρθτισ Ραροχισ  DN 100 (Φλατηωτόσ) 1 

6 Μετρθτισ ςτάκμθσ 1 

7 Υλικά διαςφνδεςθ ςυςτιματοσ χλωρίωςθσ 1 

8 Μετρθτισ Ρίεςθσ 1 

9 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN50-DN80 2 

10 Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ DN50-DN80 1 

11 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN100 2 

12 Μετρθτισ Ενζργειασ 1 

13 Ανιχνευτισ κίνθςθσ 1 

14 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

15 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 17 

 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 82  
 

ΤΣΕ 5 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΣΙΔΗΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Α 1 

2 Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ DC-UPS 1 

3 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Α με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

4 Μετρθτισ Ραροχισ  DN 100 (Φλατηωτόσ) 1 

5 Μετρθτισ Ρίεςθσ 1 

6 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN100 2 

7 Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ DN100 1 

8 Μετρθτισ Ενζργειασ 1 

9 Ανιχνευτισ κίνθςθσ 1 

10 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

11 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 12 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 83  
 

ΤΣΕ 6 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΙΔΗΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ  
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Μετρθτισ Ραροχισ  DN 100 (Φλατηωτόσ) 1 

4 Μετρθτισ ςτάκμθσ 1 

5 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN100 2 

6 Φωτοβολταϊκι διάταξθ παραγωγισ ενζργειασ 1 

7 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

8 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 9 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 84  
 

ΤΣΕ 7 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΥΛΙΚΑ ΣΚΟΡΙΑ 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Μετρθτισ Ραροχισ  DN 100 (Φλατηωτόσ) 1 

4 Μετρθτισ ςτάκμθσ 1 

5 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN100 2 

6 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

7 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 8 

 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 85  
 

ΤΣΕ 8 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΟΣ 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Μετρθτισ Ραροχισ  DN 100 (Φλατηωτόσ) 1 

4 Μετρθτισ ςτάκμθσ 1 

5 Υλικά διαςφνδεςθ ςυςτιματοσ χλωρίωςθσ 1 

6 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN100 2 

7 Φωτοβολταϊκι διάταξθ παραγωγισ ενζργειασ 1 

8 Ανιχνευτισ κίνθςθσ 1 

9 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

10 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 11 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 86  
 

ΤΣΕ 9 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΟΧΩΙΟΥ (1000 ΡΕΥΚΑ) 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Α 1 

2 Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ DC-UPS 1 

3 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Α με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

4 Μετρθτισ Ραροχισ  DN 125 (Φλατηωτόσ) 1 

5 Μετρθτισ Ρίεςθσ 1 

6 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN125 2 

7 Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ DN125 1 

8 Μετρθτισ Ενζργειασ 1 

9 Ανιχνευτισ κίνθςθσ 1 

10 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

11 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 12 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 87  
 

ΤΣΕ 10 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΟΧΩΙΟΥ 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Μετρθτισ Ραροχισ  DN 150 (Φλατηωτόσ)  1 

4 Μετρθτισ ςτάκμθσ 1 

5 Υλικά διαςφνδεςθ ςυςτιματοσ χλωρίωςθσ 1 

6 Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ DN150 2 

7 Ανιχνευτισ κίνθςθσ 1 

8 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

9 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 10 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 88  
 

ΣΜΔ 1 : ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΟΗΣ 1 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΕΑΤΙΟ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Μετρθτισ Ρίεςθσ 1 

4 Κιβϊτιο pillar 1 

5 Φρεάτιο εγκατάςταςθσ οργάνων μζτρθςθσ ςτο δίκτυο 1 

6 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

7 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 7 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 89  
 

ΣΜΔ 2 : ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΟΗΣ 2 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΕΑΤΙΟ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Μετρθτισ Ρίεςθσ 1 

4 Κιβϊτιο pillar 1 

5 Φρεάτιο εγκατάςταςθσ οργάνων μζτρθςθσ ςτο δίκτυο 1 

6 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

7 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 7 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 90  
 

ΣΜΔ 3 : ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΟΗΣ 3 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΕΑΤΙΟ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Μετρθτισ Ρίεςθσ 1 

4 Κιβϊτιο pillar 1 

5 Φρεάτιο εγκατάςταςθσ οργάνων μζτρθςθσ ςτο δίκτυο 1 

6 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

7 Εργαςία εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ Φορθτοφ Μετρθτι Ραροχισ Υπεριχων 1 

8 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 8 

 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 91  
 

ΣΜΔ 4 : ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΟΗΣ 4 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΕΑΤΙΟ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Μετρθτισ Ρίεςθσ 1 

4 Κιβϊτιο pillar 1 

5 Φρεάτιο εγκατάςταςθσ οργάνων μζτρθςθσ ςτο δίκτυο 1 

6 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

7 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 7 

 

 

 

 

 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΣΕΛΙΔΑ 92  
 

ΣΜΔ 5 : ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΟΗΣ 5 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΕΑΤΙΟ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Μετρθτισ Ρίεςθσ 1 

4 Κιβϊτιο pillar 1 

5 Φρεάτιο εγκατάςταςθσ οργάνων μζτρθςθσ ςτο δίκτυο 1 

6 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

7 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 7 
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ΣΜΔ 6 : ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΟΗΣ 6 

ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΕΑΤΙΟ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ τφπου Β 1 

2 
Ρρογραμματιηόμενοσ απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ PLC/RTU τφπου Β με 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Μετρθτισ Ρίεςθσ 1 

4 Κιβϊτιο pillar 1 

5 Φρεάτιο εγκατάςταςθσ οργάνων μζτρθςθσ ςτο δίκτυο 1 

6 Εργαςία προγραμματιςμοφ του PLC/RTU 1 

7 Εργαςία εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ Φορθτοφ Μετρθτι Ραροχισ Υπεριχων 1 

8 Εργαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 1 

Σφνολο εγκατάςταςθσ 8 
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ΣΕΔ - ΦΟΗΤΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΟΩΝ 
ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΟΗΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Φορθτόσ Mετρθτισ Ραροχισ Υπεριχων (Clamp-On) 2 

2 Γεϊφονο για ανίχνευςθ διαρροϊν 1 

3 Φορθτόσ ανιχνευτισ αγωγϊν 1 

Σφνολο Στακμοφ 4 
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ΚΣΕ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ (ΚΣΕ), (ΦΣΕ) 
ΤΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

A/A ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜ. 

1 Θ/Υ Εξυπθρετθτισ (servers) 1 

2 Θ/Υ Στακμοί Εργαςίασ (client workstation) 2 

3 Φορθτοί Θ/Υ  (ΦΣΕ) 2 

4 Διαχειριςτισ Επικοινωνιϊν  1 

5 Εκτυπωτζσ 1 

6 Σφςτθμα Αδιάλειπτθσ Ραροχισ Ιςχφοσ (UPS) Κζντρου Ελζγχου 1 

7 ΛογιςμικόΤθλε-ελζγχου / Τθλεχειριςμοφ SCADA (Server - Άδειεσ S/W) 1 

8 Λογιςμικό επικοινωνιϊν (Άδειεσ S/W) 1 

9 
Λογιςμικό Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, 
Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και διαρροϊν  (Άδειεσ S/W) 

1 

10 Εργαςία προγραμματιςμοφ του Λογιςμικοφ Τθλε-ελζγχου / Τθλεχειριςμοφ SCADA 1 

11 
Εργαςία προγραμματιςμοφ του Λογιςμικοφ  Μακθματικοφ Μοντζλου Ρροςομοίωςθσ , 
Αποτφπωςθσ Λειτουργίασ Δικτφων, Διαχείριςθσ Ενζργειασ , διαχείριςθσ ηιτθςθσ και 
διαρροϊν  

1 

12 Εργαςία εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου 1 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ.Ε. 14 

 

 

 

 

 

 

 




