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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 
 

H παροφςα Σεχνικι Περιγραφι αφορά ςτθν προμικεια ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ , αυτοματιςμοφ 

και ελζγχου διαρροϊν  με τίτλο: «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ 

ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ ».  Ειδικότερα αφορά ςτθν προμικεια, ολοκλθρωμζνθ εγκατάςταςθ 

και κζςθ ςε λειτουργία ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ, αυτοματιςμοφ και ελζγχου διαρροϊν, ςε 

δεξαμενζσ , γεωτριςεισ και αντλιοςτάςια , των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Αμβρακικοφ , Βλαχερνϊν και 

Φιλοκζθσ του Διμου Αρτασ. 

 

Η διαρκϊσ αυξανόμενθ ηιτθςθ νεροφ , θ ανάγκθ μείωςθσ των διαρροϊν και των απωλειϊν νεροφ 

ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι ςτισ ωσ άνω Δ.Ε δεν υφίςταται ςφςτθμα τθλεμετρίασ των δικτφων 

φδρευςθσ κακιςτοφν τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςθσ προμικειασ αναγκαία. 

 

Σο ςφςτθμα φδρευςθσ του Διμου τθσ Άρτασ, κεωροφμενο ωσ ςφνολο, χαρακτθρίηεται από πζντε 

ενότθτεσ, που ανικουν ςτο Διμο. Η κφρια πθγι υδροδότθςθσ βρίςκεται περίπου 25 χλμ. 

βορειοανατολικά τθσ πόλθσ τθσ Άρτασ και είναι οι Πθγζσ του Αγίου Γεωργίου Φιλιππιάδοσ του 

Νομοφ Πρζβεηασ. Σο νερό οδθγείται με φυςικι ροι ςτθν Δεξαμενι 1000 m3 και δια μζςου  

ενιςχυτικοφ αντλιοςταςίου ςτθν Κεντρικι Δεξαμενι (1500m3). 

Η πόλθ τθσ Άρτασ ζχει χαρακτιρα αςτικό, αφοφ αποτελεί το διοικθτικό και εμπορικό κζντρο του 

νομοφ. Μεγάλο ποςοςτό κατοίκων, τθσ γφρω περιοχισ αςχολείται  με τθ γεωργία και  κυρίωσ τθν 

καλλιζργεια εςπεριδοειδϊν, ςτθν εφφορθ πεδιάδα τθσ Άρτασ. Οι εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ 

περιοχισ περιορίηονται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. 

Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ πράξθσ είναι θ ςυγκζντρωςθ των πλθροφοριϊν από όλεσ τισ 

εγκαταςτάςεισ  Υδρευςθσ  των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων ςε ενιαίο Κζντρο Ελζγχου και θ 

ςυνολικι επεξεργαςία τουσ. Σο υφιςτάμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων και θ 

θλεκτρονικι αποτφπωςθ του ςυνολικοφ δικτφου μεταφοράσ και διανομισ νεροφ κα οδθγιςει, 

μζςω κατάλλθλου λογιςμικοφ ςτον εντοπιςμό των ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ςτθν άμεςθ ςφαιρικι παρουςίαςθ 

των αποκεμάτων, τθσ κατανάλωςθσ, του ιςοηυγίου νεροφ τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ 

νεροφ και ςτθν δραςτικι μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Κατ' αυτόν τον τρόπο κα επιτευχκεί θ 

βζλτιςτθ λειτουργία του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ,  που κα ελζγχει θ ΔΕΤΑΑ. 

Βαςικι παράμετροσ, που λαμβάνεται υπόψθ είναι ότι ο Διμοσ Άρτασ  παρουςιάηει τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ ζντονθ ανάπτυξθ με αποτζλεςμα τθν διαρκϊσ αυξανόμενθ  κατανάλωςθ του νεροφ , 

τάςθ που προβλζπεται να αυξθκεί λόγω τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ.  
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2. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΤΝΘΔΣΟΤΝ 

ΣΖΝ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
Ζ παξνχζα πξάμε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο Γεσγξαθηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Άξηαο κε 

βάζε ηελ λέα Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καιιηθξάηε, εθηφο ηεο Γ.Δ Ξεξνβνπλίνπ 

θαη  απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ππνζπζηήκαηα: 

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα (40) Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ 
(Σ..Δ.) γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ ηειεέιεγρν θαη ηνλ ηειερεηξηζκφ ιεηηνπξγηθά θξίζηκσλ 
παξακέηξσλ (παξνρή, πίεζε, ζηάζκε, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά) ζε γεσηξήζεηο, δεμακελέο, 
πδξνκαζηεχζεηο, αληιηνζηάζηα θαη θξεάηηα ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ Άξηαο. 

 Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε δχν (2) εγθαηαζηάζεσλ αλακεηαδνηψλ επηθνηλσληψλ.  

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία Φνξεηνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (ΦΔ), ηχπνπ laptop 
γηα ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηνπ δηθηχνπ. 

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία λένπ ηαζκνχ Διέγρνπ πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ 
πθηζηάκελν ΚΔ. Καη ζηνπο δχν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ θαη ησλ 
Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά ν ηειεέιεγρνο θαη 
ηειερεηξηζκφο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 
κηθξνθπκαηηθήο ηερλνινγίαο θαη (3G/4G) κεηαμχ ησλ ΣΔ, ΦΔ θαη ΚΔ , ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη 
απξφζθνπηα θαη κε αζθάιεηα ηνλ ηειεέιεγρν θαη ηειερεηξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Δγθαηάζηαζε θαη δηαζχλδεζε ησλ νξγάλσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ λεξνχ ζε θάζε ελδεδεηγκέλε 
θεθαιή δηθηχνπ (θπξίσο Γεμακελέο & Γεσηξήζεηο) θαη έληαμή ηνπο ζην ηειεκεηξηθφ ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φζσλ νξγάλσλ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε (παξνρήο, πίεζεο, 

ζηάζκεο, γεψθσλν θιπ).  

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ πδξαπιηθνχ ζηξαηεγηθνχ θαη ιεπηνκεξνχο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο 

θαη  επαλαζρεδηαζκφο λέσλ δσλψλ ηξνθνδνζίαο θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ ψζηε λα 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ππφινηπα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Άξηαο κέζσ 

νξζνινγηθφηεξνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο. 

 Δξγνζηαζηαθέο δνθηκέο απνδνρήο θαη δνθηκέο απνδνρήο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (επηηφπηα ηεζη). 

 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη απξφζθνπηε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ηνπ ζε 

ιεηηνπξγία θαη επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο, κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, 

κεηξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία θαη 

 Δπαλεθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηξίκελεο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ζηελ ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, ζηηο επηζθεπέο, ζηελ ηήξεζε πξνγξακκάησλ 

κεηξήζεσλ θιπ ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο εθνδηαζκφο ηεο Τπεξεζίαο κε ηα αληίζηνηρα πιήξε 

πξνγξάκκαηα, βηβιία, εγρεηξίδηα, θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ θαη νδεγίεο γηα ηε ζσζηή, εχξπζκε 

θαη καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ πξνκήζεηα ζα πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πξνκήζεηα ειέγρνπ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην εξγνζηάζην, ειέγρνπο απφ ηξίηνπο, ηελ παξάδνζε ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο 

ηεο πξνκήζεηαο, ηελ εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζην ρψξν απηφ, ηηο κεηαθηλήζεηο θαη αλπςψζεηο, 

ηελ θαηαζθεπή, ηνλ έιεγρν, ηελ πξνκήζεηα θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ 
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έρεη πεξηγξαθεί ζην θείκελν θαη ζηα ζρέδηα θαη ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο δηαζχλδεζεο κε ηελ 

πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  
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3. ΔΡΓΑΗΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ 
Ζ αξρηθή εγθαηάζηαζε, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή, πεξηιακβάλεη ηηο 

θάησζη εξγαζίεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ ζηα επφκελα 

Κεθάιαηα . 

i)Λεπηνκεξήο ζρεδίαζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

ii)Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζε (40)ΣΔ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα ηειεειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ. 

iii)Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ (ππνινγηζηέο, εμνπιηζκφο LAN) ησλ ΚΔ. 

iv)Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο επηθνηλσληψλ ηνπ ΚΔ, πνπ 

πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο (systemsoftware), ψζηε απηφ λα θαηαζηεί ηθαλφ 

λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο δηαζχλδεζεο ησλ ΣΔ.  

v)Οινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ηειεκεηξίαο γηα ηνπο ΚΔ, ΣΔ. 

vi)Οινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ ρσξηθήο απνηχπσζεο θαη θαηάξηηζε κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, βαζκνλνκεκέλν ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο απφ ηνλ 

δηαζπλδεδεκέλν ζην SCADA εμνπιηζκφ. 

vii)Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ επηθνηλσληψλ θαη επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ 

αηηήζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη, θαζψο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη έθδνζε  ζρεηηθψλ αδεηψλ απφ ηελ 

ΔΔΣΣ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ) γηα ξαδηνεπηθνηλσλίεο ζχκθσλα κε 

ηνπο λφκνπο 1780/88 (θαη Ν.Γ. 1244/1972) θαη ηνπο λένπο λφκνπο θαη απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο 

πνπ δηέπνπλ ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ζηελ Διιάδα. 

viii)Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ, θαζψο θαη 

ησλ θαισδηψζεσλ (κέρξη απνζηάζε 20 κέηξσλ απφ ηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνχ), ηεο γείσζεο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο απφ ππεξθνξηίζεηο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα γηα ηελ παξνχζα 

θάζε ηνπ έξγνπ ηφζν γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ νξγάλσλ θαη 

εμνπιηζκνχ φζν θαη γηα ηελ ζχλδεζε κε ηα πθηζηάκελα ή πξνο ηνπνζέηεζε κε άιινπο εξγνιάβνπο 

φξγαλα θαη εμνπιηζκφ. 

ix)Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φζσλ νξγάλσλ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα (κεηξεηέο, Παξνρφκεηξν, 

γεψθσλν θιπ.). 

x)Μεηαηξνπέο ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ  πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα ζε έλα εληαίν νινθιεξσκέλν ζχλνιν. Δηδηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ κεηξεηψλ παξνρήο φπνπ  απαηηνχληαη κεηαηξνπέο ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα 

γίλνπλ απφ ηελ ΓΔΤΑΑ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν Αλάδνρνο ζηελ θάζε ηεο 

Μειέηεο Δθαξκνγήο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη εθείλε ηελ Σερληθή ιχζε εγθαηάζηαζεο, 

πνπ ζα έρεη ην κηθξφηεξν θφζηνο γηα ηελ ΓΔΤΑΑ.  

xi)Δξγνζηαζηαθέο δνθηκέο απνδνρήο θαη δνθηκέο απνδνρήο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

xii)Γνθηκέο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαη παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

xiii)Παξάδνζε ζρεδίσλ. 
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xiv)Παξάδνζε εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

xv)Παξάδνζε ηεθκεξίσζεο. 

xvi)Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ζηηο ιεηηνπξγίεο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπληήξεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

xvii)Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

4. ΔΡΓΑΗΑ ΜΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ 

i) Πξνκήζεηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΓΔΖ ζε θάζε ζηαζκφ, πνπ δελ έρεη ήδε εγθαηεζηεκέλε 

ηάζε ΓΔΖ θαη απηή απαηηείηαη. 

iη) Πξνκήζεηα αληιηψλ θαη δηθιείδσλ. 

ηηη) Σα έξγα  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηάλνημε λέσλ θξεαηίσλ ή ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ 

(ρσκαηνπξγηθά, έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ.ι.π.),ηελ αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ αγσγψλ Ύδξεπζεο 

γηα ηελ ηπρφλ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ ηεο παξνχζεο. 

iv) Έξγα ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ή δηακφξθσζε θηεξηαθψλ ρψξσλ γηα ηνπο ΣE θαη ΚΔ.  

v) Τδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη νπνηεζδήπνηε κεηαηξνπέο ζην πδξαπιηθφ δίθηπν πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε εγθαηάζηαζε θαη δηαζχλδεζε κε ηηο δηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ ησλ νξγάλσλ 

κέηξεζεο. 

vi) Πξνκήζεηα ζπκβνιαίνπ κε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (ν Αλάδνρνο ζα 

παξέρεη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηνπ ππεξεζίεο γηα ην είδνο ηνπ ζπκβνιαίνπ). 

vii) Λήςε αδεηψλ απφ ππεξεζίεο Γήκνπ (π.ρ. Πνιενδνκία) γηα εγθαηάζηαζε εξκαξίσλ θαη εξγαζίεο 

ζηηο ζέζεηο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ. 
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5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΡΔΤΖ 

5.1  ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ο Γήκνο Άξηαο ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Άξηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Άξηαο, φπσο δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

απνηειείηαη απφ ηνπο δήκνπο Άξηαο, Γεσξγίνπ Καξατζθάθε, Κεληξηθψλ Σδνπκέξθσλ θαη Νηθνιάνπ 

θνπθά. Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Π.Δ. Άξηαο αλέξρεηαη ζε 67.877 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2011.  

Ο Γήκνο Άξηαο ζπζηάζεθε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ δήκσλ Ακβξαθηθνχ, Αξηαίσλ, Βιαρέξλαο, 

Ξεξνβνπλίνπ θαη Φηινζέεο, κε έδξα ηνπ Γήκνπ ηελ πφιε ηεο Άξηαο. Οη Γεκνηηθέο Δλφηεηεο νη 

νπνίεο απνηεινχλ πιένλ ην Γήκν θαη ν πιεζπζκφο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΑΜΒΡΑΚΗΚΟΤ 4.344 

ΑΡΣΑΗΧΝ 26.961 

ΒΛΑΥΔΡΝΧΝ 2.915 

ΞΖΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 3.257 

ΦΗΛΟΘΔΖ 5.508 

 ΤΝΟΛΟ: 42.985 

Μεηαμχ ησλ απνγξαθψλ 1991 θαη 2001 ν πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ κεηψζεθε θαηά 0,7% απφ 78.704 

θαη. ην 1991 ζε 77.334 θαη. ην 2001.  

Ο πιεζπζκφο ηεο πφιεο (Άξηαο) παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε θαηά ηελ εηθνζαεηία 1951 - 1971, 

νθεηιφκελε ζηηο ηδηαίηεξεο πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Σα επφκελα ρξφληα εκθαλίδεη 

ζηαζεξφηεηα, αλ φρη κείσζε, γηα λα αλαθάκςεη θαη πάιη ηελ ηειεπηαία 15εηία.  

5.2  ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΣΖΜΑΣΟ  ΤΓΡΔΤΖ 

Σν ζχζηεκα Ύδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑΑ πεξηιακβάλεη ηηο 5 ελφηεηεο, πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν ηεο Αξηαο.  

Γηαθνξεηηθέο ζέζεηο απνζήθεπζεο λεξνχ ιεηηνπξγνχλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θιίκαθεο. Ζ 

αλάληε απνζήθεπζε είλαη θξίζηκε ζε πνιπεηέο επίπεδν θαη εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε κίαο 

μεξαζίαο, ελψ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε απνζήθεπζε θαηάληε ησλ γεσηξήζεσλ είλαη θξίζηκε ζε 

επίπεδν νιίγσλ σξψλ, εμαξηψκελε απφ ην κέγεζνο ηεο εκεξήζηαο αηρκήο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο 

θαχζσλα. 

Καηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ ηξεηο δηαθξηηέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο 

θαη ειέγρνπ θαη νη νπνίεο απνζπλδένληαη ε κία απφ ηελ άιιε απφ ηελ εθηνλσηηθή επίδξαζε ηεο 

απνζήθεπζεο, αιιά παξφια απηά απαηηνχλ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε, κε εμαζθάιηζε ηεο 

ζπλέρεηαο κεηαμχ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο πξνδηαγεγξακκέλνπο ηξφπνπο θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο νη 

νπνίνη είλαη απφιπηα ζηαζεξνί γηα ηηο ηξεηο δηαθξηηέο πεξηνρέο: 

 Απνζήθεπζε χδαηνο . Αθνξά θπξίσο ηηο Κχξηεο Γεμακελέο ησλ Γ.Γ. 
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 Γηαλνκή χδαηνο. Σν ζχζηεκα δηαλνκήο θαηεπζχλεηαη απφ ηελ δηαθχκαλζε ηεο εκεξήζηαο 

δήηεζεο θαη ηελ επνρή. 

 Μεηαθνξά χδαηνο θαη επεμεξγαζία πνηνηηθψλ παξακέηξσλ. 

Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ράξηεο κε απνηππσκέλεο ηηο ζέζεηο πξνηεηλφκελσλ Σνπηθψλ ηαζκψλ 

Διέγρνπ θαη ην ηξνθνδνηηθφ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Άξηαο.Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ 

πδξαπιηθνχ δηθηχνπ ηεο ΓΔΤΑΑ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκάησλ δηαλνκήο αλέξρεηαη πεξίπνπ 

ζε 175 km. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Άξηαο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ PVC θαη πνιπαηζπιέλην (PE). Έλα κηθξφ κφλν ηκήκα δηαηεξεί ζσιελψζεηο 

ακηάληνπ.  

5.3  ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΤΓΡΑΓΧΓΔΗΟ – ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΗ ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ ηεο ΓΔΤΑ Άξηαο,  φπνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη  

Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ (ΣΔ) ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο, απνηειείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο δεμακελέο θαη αληιηνζηάζηα: 

1. Γεμακελή 1000 m3 - Γ5 (ΣΔ1) 

2. Δληζρπηηθφ αληιηνζηάζην (Booster) - Β1 (ΣΔ2) 

3. Κεληξηθή Γεμακελή 1500 m3 - Γ1 (ΣΔ3) 

4. Παιαηά Γεμακελή 500 m3 - Γ2  (ΣΔ4) 

5. Γεμακελή 250 m3 + Νέα Γεμακελή 500 m3 - Γ3 (ΣΔ5) 

6. Γεμακελή 120 m3 + Γεμακελή 120 m3 - Γ4 (ΣΔ6) 

7. Γεμακελή Ληκίλεο100 m3 - Γ6 (ΣΔ7) 

8. Άλσ Γεμακελή Ληκίλεο100 m3 - Γ7 (ΣΔ8) 

9. Τδαηφππξγνο Κσζηαθηψλ - Γ8 (ΣΔ9) 

10. Τδαηφππξγνο Κεξακαηψλ - Γ9(ΣΔ10) 

Οη δεμακελέο Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 θαη ην εληζρπηηθφ αληιηνζηάζην Β1 ηξνθνδνηνχλ κε πφζηκν λεξφ 

ηελ πφιε ηεο Άξηαο. 

Ζ πφιε ηεο Άξηαο ηξνθνδνηείηαη κε πφζηκν λεξφ απφ ηηο Πεγέο  ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ  Φηιηππηάδνο  

ηνπ Ννκνχ Πξέβεδαο. Σν λεξφ νδεγείηαη κε θπζηθή ξνή ζηελ Γεμακελή  Γ5 θαη δηα κέζνπ ηνπ 

εληζρπηηθνχ αληιηνζηαζίνπ Β1 ζηελ Γ1. 

Σν Β1 δηαζέηεη δχν αληιίεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΔ2 (Σνπηθφο ηαζκφο Διέγρνπ) ζηελ ζέζε απηή 

ήηαλ θξίζηκε δηφηη είλαη απαξαίηεηνο ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ. Οπνηαδήπνηε 

δηαθνπή ζηελ ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ ζεκαίλεη δηαθνπή πφζηκνπ λεξνχ πξνο φινπο ηνπο 

θαηαλαισηέο ηεο πφιεο. Ζ αηηία ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ 
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ΣΔ2 ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε επέκβαζε απφ ηελ ΓΔΤΑ Άξηαο γηα ηελ 

δηφξζσζε ηεο βιάβεο. 

Ζ Γ1 ηξνθνδνηεί ηελ Υακειή Εψλε ηεο Πφιεο. Απφ ηνλ αγσγφ πιήξσζεο ηεο Γ1 θαη δηα κέζνπ δχν 

δίδπκσλ αληιηψλ ηξνθνδνηνχληαη ε Γ2 θαη ε Γ3. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΔ3 ζηελ ζέζε απηή είλαη 

απαξαίηεηε δηφηη ζα ειέγρεηαη ζπλερψο ε ζηάζκε ηεο δεμακελήο, ε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ, ε 

θαηαλάισζε ηεο Υακειήο Εψλεο, ε ρισξίσζε, ε ηξνθνδνζία ησλ Γ2 θαη Γ3. Οπνηαδήπνηε 

απφθιηζε ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ε νπνία ζα ζεκαίλεη έιιεηςε λεξνχ, δηαξξνή, ζθάικα 

ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ, πξφβιεκα ζηελ ρισξίσζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζα γίλεηαη αληηιεπηή απφ 

ηνλ ΣΔ3 ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε επέκβαζε απφ ηελ ΓΔΤΑ Άξηαο, ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

Ζ Γ2 ηξνθνδνηεί ηελ Μεζαία Εψλε ηεο Πφιεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΔ4 ζηελ ζέζε απηή είλαη 

απαξαίηεηε δηφηη ζα ειέγρεηαη ζπλερψο ε ζηάζκε ηεο δεμακελήο, ε θαηαλάισζε ηεο Μεζαίαο Εψλεο 

θαη ε ρισξίσζε. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ε νπνία ζα ζεκαίλεη έιιεηςε 

λεξνχ, δηαξξνή, πξφβιεκα ζηελ ρισξίσζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ΣΔ4 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε επέκβαζε απφ ηελ ΓΔΤΑ Άξηαο, ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ. 

Ζ Γ3 ηξνθνδνηεί ηελ Τςειή Εψλε ηεο Πφιεο. Απφ ηελ Γ3 θαη δηα κέζνπ δχν αληιηψλ ηξνθνδνηείηαη 

ε Γ4. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΔ5 ζηελ ζέζε απηή είλαη απαξαίηεηε δηφηη ζα ειέγρεηαη ζπλερψο ε 

ζηάζκε ηεο δεμακελήο, ε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ, ε θαηαλάισζε ηεο Τςειήο Εψλεο, ε ρισξίσζε, ε 

ηξνθνδνζία ηεο Γ4. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ε νπνία ζα ζεκαίλεη 

έιιεηςε λεξνχ, δηαξξνή, ζθάικα ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ, πξφβιεκα ζηελ ρισξίσζε ηνπ πφζηκνπ 

λεξνχ, ζα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ΣΔ5 ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε 

επέκβαζε απφ ηελ ΓΔΤΑ Άξηαο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ Γ4 ηξνθνδνηεί ην Ννζνθνκείν ηεο Άξηαο θαη ην δίθηπν ππξφζβεζεο ηνπ δάζνπο ζηηο παξπθέο ηεο 

πφιεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΔ6 ζηελ ζέζε απηή είλαη απαξαίηεηε δηφηη ζα ειέγρεηαη ζπλερψο ε 

ζηάζκε ηεο δεμακελήο, ε θαηαλάισζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε ρισξίσζε. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε 

ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ε νπνία ζα ζεκαίλεη έιιεηςε λεξνχ, δηαξξνή, πξφβιεκα ζηελ ρισξίσζε 

ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ΣΔ6 ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε απνηέιεζκα ηελ 

έγθαηξε επέκβαζε απφ ηελ ΓΔΤΑ Άξηαο, ηελ αδηάιεηπηε παξνρή πφζηκνπ λεξνχ πξνο ην 

Ννζνθνκείν θαη ηελ επάξθεηα λεξνχ ζηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο ζην δάζνο. 

Ζ Γ5 ηξνθνδνηεί ηελ πεξηνρή ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΔ1 ζηελ ζέζε απηή 

είλαη απαξαίηεηε δηφηη ζα ειέγρεηαη ζπλερψο ε ζηάζκε ηεο δεμακελήο, ε θαηαλάισζε ησλ Αγίσλ 

Αλαξγχξσλ θαζψο θαη ε ρισξίσζε. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ε νπνία ζα 
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ζεκαίλεη έιιεηςε λεξνχ, δηαξξνή, πξφβιεκα ζηελ ρισξίσζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζα γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ηνλ ΣΔ1 ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε επέκβαζε απφ ηελ 

ΓΔΤΑ Άξηαο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ. 

Απφ ηα αλσηέξσ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη θξίζηκε θαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ησλ ΣΔ ειέγρεηαη 

πιήξσο θαη απηφκαηα ε πνξεία θαη ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζην εμσηεξηθφ πδξαγσγείν ηεο 

πφιεο. 

Εκτόσ από τθν πόλθ τθσ Άρτασ ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα τθλεμετρίασ εντάχκθκαν και τα παρακάτω 

Δ.Δ. (Δθμοτικά Διαμερίςματα): 

1. Γ.Γ. Ληκίλεο 

2. Γ.Γ. Κσζηαθηψλ 

3. Γ.Γ. Κεξακαηψλ 

Σν Γ.Γ. Ληκίλεο ηξνθνδνηείηαη κε πφζηκν λεξφ απφ ην πδξαγσγείν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Σν 

πδξαγσγείν ηξνθνδνηεί κε βαξχηεηα ηελ Γ6. 

Απφ ηελ Γ6 θαη δηα κέζνπ δχν αληιηψλ ηξνθνδνηείηαη ε Γ7. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΔ7 ζηελ ζέζε 

απηή είλαη απαξαίηεηε δηφηη ζα ειέγρεηαη ζπλερψο ε ζηάζκε ηεο δεμακελήο, ε ιεηηνπξγία ησλ 

αληιηψλ, ε ρισξίσζε, ε ηξνθνδνζία ηεο Γ7. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ε 

νπνία ζα ζεκαίλεη έιιεηςε λεξνχ, δηαξξνή, ζθάικα ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ, πξφβιεκα ζηελ 

ρισξίσζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ΣΔ7 ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε 

απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε επέκβαζε απφ ηελ ΓΔΤΑ Άξηαο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ Γ7 ηξνθνδνηεί ην Γ.Γ. Ληκίλεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΔ8 ζηελ ζέζε απηή είλαη απαξαίηεηε δηφηη 

ζα ειέγρεηαη ζπλερψο ε ζηάζκε ηεο δεμακελήο, ε θαηαλάισζε ηνπ Γ.Γ. θαη ε ρισξίσζε. 

Οπνηαδήπνηε απφθιηζε ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ε νπνία ζα ζεκαίλεη έιιεηςε λεξνχ, δηαξξνή, 

πξφβιεκα ζηελ ρισξίσζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ΣΔ8 ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε επέκβαζε απφ ηελ ΓΔΤΑ Άξηαο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ. 

Σν Γ.Γ. Κσζηαθηψλ ηξνθνδνηείηαη κε πφζηκν λεξφ απφ ην πδξαγσγείν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη απφ 

γεψηξεζε. Σν λεξφ απφ ην πδξαγσγείν θαη ηε γεψηξεζε ηξνθνδνηεί ηνλ Τδαηφππξγν. Απφ ηνλ 

Τδαηφππξγν ην λεξφ θαηαζιίβεηαη δηα κέζνπ δχν αληιηψλ ζηελ θαηαλάισζε. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ΣΔ9 ζηελ ζέζε απηή είλαη απαξαίηεηε δηφηη ζα ειέγρεηαη ζπλερψο ε ζηάζκε ηεο δεμακελήο, ε 

ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ, ε ρισξίσζε, ε θαηαλάισζε. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε ησλ κεηξνχκελσλ 

κεγεζψλ ε νπνία ζα ζεκαίλεη έιιεηςε λεξνχ, δηαξξνή, ζθάικα ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ, πξφβιεκα 

ζηελ ρισξίσζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ΣΔ9 ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε 
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απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε επέκβαζε απφ ηελ ΓΔΤΑ Άξηαο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σν Γ.Γ. Κεξακαηψλ ηξνθνδνηείηαη κε πφζηκν λεξφ απφ ην πδξαγσγείν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη απφ 

γεψηξεζε. Σν λεξφ απφ ην πδξαγσγείν θαη ηε γεψηξεζε ηξνθνδνηεί  ηνλ Τδαηφππξγν. Απφ ηνλ 

Τδαηφππξγν ην λεξφ θαηαζιίβεηαη δηα κέζνπ δχν αληιηψλ ζηελ θαηαλάισζε. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ΣΔ10 ζηελ ζέζε απηή ήηαλ απαξαίηεηε δηφηη ειέγρεηαη ζπλερψο ε ζηάζκε ηεο δεμακελήο, ε 

ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ, ε ρισξίσζε, ε θαηαλάισζε. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε ησλ κεηξνχκελσλ 

κεγεζψλ ε νπνία ζα ζεκαίλεη έιιεηςε λεξνχ, δηαξξνή, ζθάικα ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ, πξφβιεκα 

ζηελ ρισξίσζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ΣΔ10 ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε 

απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε επέκβαζε απφ ηελ ΓΔΤΑ Άξηαο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ SCADA 
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6. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Τθηζηάκελν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ: Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα ηειεκεηξίαο ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ Καπνδηζηξηαθφ Γήκν Αξηαίσλ (πφιε ηεο Άξηαο θαη Γ.Γ 

Ληκίλεο , Κσζηαθηψλ θαη Κεξακαηψλ.) Γελ ππάξρεη θακία κέξηκλα γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

πεξηνξηζκφ ησλ δηαξξνψλ, ησλ ππνινίπσλ Γ.Γ. είηε απηέο νθείινληαη ζε βιάβεο, είηε είλαη 

καθξνρξφληεο κε αληρλεχζηκεο κηθξήο έληαζεο δηαξξνέο. Γελ ππάξρεη απηνκαηνπνηεκέλνο 

ηξφπνο ειέγρνπ, ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ ελεξγψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ ησλ 

Γ.Γ. νχηε θαλ ξχζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ χδαηνο. 

Πξνηεηλφκελν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ: Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη ηειεειέγρνπ πνπ 

πξνηείλεηαη κε ηελ παξνχζα πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηηο θεθαιέο ηνπ δηθηχνπ ησλ Γ.Δ. ηνπ 

Γήκνπ (εθηφο Γ.Δ. ΞΖΡΟΒΟΤΝΗΟΤ). ε θάζε δεμακελή, γεψηξεζε θαη πξνσζεηηθφ 

αληιηνζηάζην ηνπνζεηείηαη ηνπηθφο ζηαζκφο απηνκαηηζκνχ, πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ηε δηαζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ ΚΔ.  

Ζ παξνχζα πξάμε πεξηιακβάλεη:   

 Σνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γεσηξήζεσλ, 

πξνσζεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θχξησλ εηζφδσλ λεξνχ ζηηο δψλεο χδξεπζεο, θαη 

Γεμακελψλ, ψζηε λα εθαξκνζζεί ν Έιεγρνο Γηαξξνψλ, ν Σειεέιεγρνο θαη ε 

απηνκαηνπνίεζή ηνπο.  

 Σελ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ κέηξεζεο παξνρήο θαη ζηάζκεο ζηηο εμφδνπο ησλ  

Γεμακελψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κεηξεηηθά φξγαλα ησλ Σ  ζα θαηαγξάθεηαη ην 

ζχλνιν ηνπ παξαγφκελνπ θαη δηαηηζέκελνπ λεξνχ ζηελ θαηαλάισζε. Πεξηιακβάλνληαη 

ζπλνιηθά (40) λέεο εγθαηαζηάζεηο Γεμακελψλ, Γεσηξήζεσλ, Τδξνκαζηεχζεσλ, 

Αληιηνζηάζηα θαη Φξεαηίσλ ζηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ ΑΡΣΑ (πιελ ηνπ 

Γ.Γ. Ξεξνβνπλίνπ) . Ζ θαηεγνξία απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσδηθνπνηείηαη κε ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ Σ (Σνπηθνί ηαζκνί). 

 Σελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ελφο θαηαιιήινπ πδξαπιηθνχ ζηξαηεγηθνχ θαη 

ιεπηνκεξνχο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ λέσλ δσλψλ 

ηξνθνδνζίαο θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ 

ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑ  κε έλα νξζνινγηθφηεξν ζχζηεκα χδξεπζεο. 

 Σελ εγθαηάζηαζε Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ ζε χζηεκα Κεληξηθήο Γηαρείξηζεο 

(ΚΔ) πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ηνπηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ζηε ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπο κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη ζθαηξηθή 

παξνπζίαζε ησλ ηζνδπγίσλ λεξνχ, ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ θαζεζηψο 

ιεηςπδξίαο, ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ηε ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο, ηελ πξφγλσζε ηεο δήηεζεο, ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ θαη θαλφλσλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

 Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε δχν (2) εγθαηαζηάζεσλ αλακεηαδνηψλ 

επηθνηλσληψλ.  
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 Δπίζεο ε ζπλνιηθή επνπηεία ησλ Γηθηχσλ ζα είλαη εθηθηή κέζσ Φνξεηψλ ηαζκψλ 

Διέγρνπ (ΦΔ) ηχπνπ laptop.  

 Ζ πξνκήζεηα ζα πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιέγρν 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην εξγνζηάζην, ειέγρνπο απφ ηξίηνπο, ηελ παξάδνζε ζην ρψξν 

εγθαηάζηαζεο ηεο πξνκήζεηαο, ηελ εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζην ρψξν απηφ, ηηο 

κεηαθηλήζεηο θαη αλπςψζεηο, ηελ θαηαζθεπή, ηνλ έιεγρν, ηελ πξνκήζεηα θαη ηε ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί θαη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο 

δηαζχλδεζεο κε ηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζχλζεζε ησλ πξνο εγθαηάζηαζε ηνπηθψλ ζηαζκψλ ειέγρνπ θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

Α/Α 
 

                 ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ 

1 Σ1 Δ.Ε. ΑΡΣΑ Δεξαμενζσ Άρτασ 

2 Σ2 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Αντλιοςτάςιο Καρατηά 

3 Σ3 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Αντλιοςτάςιο τεκάμθσ 

4 Σ4 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Δεξαμενι Κεραίεσ 

5 Σ5 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Γεϊτρθςθ καμνιάσ Βλαχζρνασ 

6 Σ6 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Δεξαμενι καμνιάσ Βλαχζρνασ 

7 Σ7 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Αντλιοςτάςιο Αγίου Νεκταρίου 

8 Σ8 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Αντλιοςτάςιο καμνιάσ  Γραμμενίτςασ 

9 Σ9 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Δεξαμενι Λάκκεσ 

10 Σ10 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Αντλιοςτάςιο Χανόπουλου 

11 Σ11 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Δεξαμενι Χανόπουλου 

12 Σ12 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Αντλιοςτάςιο Γριμπόβου 

13 Σ13 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Δεξαμενι Γριμπόβου 

14 Σ14 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Αντλιοςτάςιο Πρόγωνθσ 

15 Σ15 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Δεξαμενι Ζαρκαδζικα 

16 Σ16 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Γεϊτρθςθ Αλιβροχιάσ 

17 Σ17 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Αντλιοςτάςιο Διάκου 

18 Σ18 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Αντλιοςτάςιο Αλιβροχιάσ 

19 Σ19 Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Δεξαμενι Αγίου Νικολάου 
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Α/Α 
 

                 ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ 

20 Σ48 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Δεξαμενι τρογγυλισ 

21 Σ49 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Αντλιοςτάςιο Γιπεδο Πζτρασ 

22 Σ50 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Αντλιοςτάςιο Βίγλασ 

23 Σ51 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Δεξαμενι Βίγλασ 

24 Σ52 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Αντλιοςτάςιο αλαϊρασ 

25 Σ53 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Δεξαμενι αλαϊρασ 

26 Σ54 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Τδατόπυργοσ Απόμερου-Μφτικα 

27 Σ55 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Τδατόπυργοσ Καλογερικοφ 

28 Σ56 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Τδατόπυργοσ Ανζηασ 

29 Σ57 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Τδατόπυργοσ Ψακοτοπίου 

30 Σ58 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Τδατόπυργοσ Πολυδρόςου 

31 Σ59 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Τδατόπυργοσ Γαβριάσ 

32 Σ60 Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ Τδατόπυργοσ Ράχθσ 

33 Σ61 Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗ Δεξαμενι Αγίου πυρίδωνα 

34 Σ62 Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗ Τδατόπυργοσ Καλόβατου 

35 Σ63 Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗ Τδατόπυργοσ Πλθςιϊν 

36 Σ64 Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗ Τδατόπυργοσ Κιρκιηατϊν 

37 Σ65 Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗ Τδατόπυργοσ Χαλκιάδων 

38 Σ66 Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗ Τδατόπυργοσ Καλαμιάσ 

39 Σ67 Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗ Τδατόπυργοσ 1 Ρόκα 

40 Σ68 Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗ Τδατόπυργοσ 2 Ρόκα 

41 ANA 1  Κεραίεσ Κορφοβουνίου 

42 ANA 2  Κεραίεσ Κιρκιηατϊν 
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ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ  ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Δ. ΓΖΜΟΤ -  ΤΣΖΜΑ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ Σ.  Γ.Δ ΑΜΒΡΑΚΗΚΟΤ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ Σ.  Γ.Δ ΒΛΑΥΔΡΝΧΝ 

 

 



 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ςελ. 20 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ Σ.  Γ.Δ  ΦΗΛΟΘΔΖ 
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ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 
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7. ΧΦΔΛΔΗΔ ΣΖ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ  ΓΔΤΑΑ 

Σν ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη πνηνηηθήο επεμεξγαζίαο γηα λα ηθαλνπνηεί ην ζχζηεκα 

δηαλνκήο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζα πξέπεη λα ξπζκίδεη ηηο πνζφηεηεο άληιεζεο 

ππνγείσλ λεξψλ, ηα πδξαγσγεία κεηαθνξάο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά λεξνχ. Ζ 

ξχζκηζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε αμηφπηζησλ κεηξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, νη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ζπγθεληξψλνληαη ζε επηιεθηηθά ζεκεία ηνπ 

πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, καδί κε αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δίαηηα ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ.  

Με ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ηνπ εθζπγρξνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ 

ηειερεηξηζκνχ ησλ Γ.Δ. ηνπ  Γήκνπ Άξηαο (εθηφο Γ.Δ. ΞΖΡΟΒΟΤΝΗΟΤ), ην 

εληεηαικέλν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ επηπέδσλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δξνκνινγεί απνηειεζκαηηθά θαη αμηφπηζηα ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο πνπ είλαη 

εληαγκέλνη ζηνπο επί κέξνπο θαη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΓΔΤΑΑ (αζθάιεηα, 

πδαηνπνηφηεηα, κεησκέλν θφζηνο θιπ.). Δπηπιένλ ζηνρεχεη ζηε ζπγθέληξσζε φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα επί κέξνπο θέληξα επνπηείαο θαη ζηε ζπλνιηθή επεμεξγαζία 

ηνπο κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη ζθαηξηθή παξνπζίαζε ησλ ηζνδπγίσλ λεξνχ, ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ θαζεζηψο ιεηςπδξίαο, ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ηελ πξφγλσζε ηεο δήηεζεο, 

ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

ηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο Τδάηηλσλ πφξσλ κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ 

απηνκαηηζκνχ ε ΓΔΤΑΑ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηνλ ζρεδηαζκφ, 

κειέηε θαη ζηελ ζπλέρεηα πινπνίεζε έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ξηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ  

πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη ζην πεδίν επζπλψλ ηεο θαη φπνπ πεξηιαµβάλνληαη νη 

παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη βαζηθνί ζηφρνη: 

 λα εμαζθαιίδεη ηηο πνζφηεηεο εθείλεο λεξνχ πνπ είλαη αλά πάζα ζηηγµή ηθαλέο 

λα θαιχπηνπλ έλα ινγηθφ επίπεδν θαηαλάισζεο 

 λα παξέρεη ηελ αδηάθνπε ηξνθνδνζία λεξνχ, πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνβιεπφµελεο 

απφ ηoλφµν πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, µέζα απφ έλα δίθηπν δηαλνµήο θαη ππφ 

ηελ απαξαίηεηε πίεζε πνπ επηηξέπεη ηελ ηξνθνδνζία θαη ησλ πςειφηεξσλ 

δηαµεξηζµάησλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο 

 λα δηαζθαιίδεη ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν Πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ θαη θαηαλαιψκελνπ 

λεξνχ. 

 λα κεηψζεη δξαζηηθά ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα 

 λα εμππεξεηεί ηνπο θαηαλαισηέο άµεζα θαη απνηειεζµαηηθά 
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 λα ζρεδηάδεη ηελ µειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήµαηνο 

 λα εμαζθαιίδεη ηα παξαπάλσ µε ηνλ πιένλ νηθνλνµηθφ ηξφπν θαη ηελ ειάρηζηε 

επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ 

8. ΑΜΔΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 

Με ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ε ΓΔΤΑΑ ζα απνθηήζεη έλα 

νινθιεξωκέλν ζύζηεκα ηειεκεηξίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, πιελ ηεο  Γ.Δ 

Ξεξνβνπλίνπ, πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα: 

 έρεη ζπλερή επνπηεία θαη εηθφλα ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ, λα επεκβαίλεη άκεζα θαη 

λα ιακβάλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πδξνινγηθά δεδνκέλα κε ζηφρν ηνλ 

βξαρπρξφλην θαη καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ηεξάξρεζε 

ησλ κειινληηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο χδξεπζεο, 

 πξνβιέπεη ελδερφκελεο αζηνρίεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο, 

 πξνιακβάλεη έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ θαηαλαισηή, 

 δηαρεηξίδεηαη κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, κεηψλνληαο ην 

αληινχκελν λεξφ, ειέγρνληαο ηε ζηάζκε ησλ δεμακελψλ θαη πεξηνξίδνληαο ηηο 

δηαξξνέο.Γηα ηα δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ, νη δηαξξνέο ζα έπξεπε λα είλαη ηεο ηάμεο 

έσο 20% αληί ηνπ βάζηκα εθηηκψκελνπ 40%. 

 Τπνινγίδεηαη φηη απφ ηα ηξέρνληα θφζηε ηεο ΑΡΣΑ (θαη κεηά απφ ηελ αλαγσγή 

ηνπ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Τδξνδφηεζεο ζηα λέα δεδνκέλα ιφγσ 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ) είλαη απνιχησο ξεαιηζηηθφ λα ππάξρεη ε αθφινπζε νηθνλνκία: 

1. Μείσζε θφζηνπο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο έσο  50.000 €/έηνο 

2. Έμνδα θίλεζεο έσο18.000 €/εηνο 

3. Μείσζε θφζηνπο πξνκήζεηαο Υεκηθψλ (θπξίσο Υιψξην θαη Ζιεθηξνιχηεο) έσο 

3.000 €/έηνο 

4. Μείσζε θφζηνπο ζπληήξεζεο/επηζθεπήο γεσηξήζεσλ, πξνσζεηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ δηθηχσλ έσο 15.000 €/έηνο 

 

Άξα ζα πξνθχςεη νηθνλνκηθφ φθεινο έσο 86.000 €/έηνο κεηά ηελ ζέζε ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Χθεινχκελνη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο είλαη φινη νη απνδέθηεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑΑ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ, νη επηρεηξήζεηο, 

νη θνξείο θαη νη επηζθέπηεο. Ο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ απμάλεηαη ζεκαληηθά ηνπο 
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θαινθαηξηλνχο κήλεο δεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο είλαη πνιχ δεκνθηιήο θαη σο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο.  

Πνηφηεηα Νεξνχ – Δθηίκεζε πδξνινγηθψλ παξακέηξσλ επξχηεξεο πεξηνρήο 
πδξνιεςίαο 

ηφρνο είλαη αθ‟ ελφο ε θαηαγξαθή ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε εθηίκεζε 

απνζεκάησλ ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο.   

Σν ζχζηεκα απηφ έρεη ηέζζεξεηο ζπληζηψζεο : 

 Σα φξγαλα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. Τπνιεηκκαηηθφ ριψξην, Αγσγηκφηεηα, 

Θεξκνθξαζία θιπ.) θαη ηα φξγαλα ελεξγήο ρισξίσζεο ζηα ζεκεία πδξνιεςίαο. 

 Σελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ ρισξίνπ ησλ αγσγψλ δηαλνκήο πξνο ηνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο. Υξφλνη παξακνλήο κεγαιχηεξνη ηνπ 

24σξνπ ζα πξέπεη λα απνηξέπνληαη. Μεγάινη ρξφλνη παξακνλήο νδεγνχλ ζε 

κείσζε ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ ελεξγνχ ρισξίνπ θάησ ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο, κε 

θίλδπλν κνιχλζεσλ θαη κεξηθέο θνξέο ηε ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο κε ππεξρισξίσζε. Μεγάινο ρξφλνο παξακνλήο νδεγεί θαη ζηελ 

αηζζεηηθή ππνβάζκηζε (νξγαλνιεπηηθά αθαηάιιειν κε νζκή θαη γεχζε). 

 Σελ κέηξεζε ηνπ «πδξνθφξνπ νξίδνληα» ζε  πδξνινγηθέο ιεθάλεο γεσηξήζεσλ 

θαη ηελ κέηξεζε ηεο «δηείζδπζεο» πθάικπξνπ λεξνχ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ρακεινχ πςνκεηξηθνχ. 

9. ΧΦΔΛΔΗΔ ΣΖ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ  ΓΔΤΑΑ 

Σν ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη πνηνηηθήο επεμεξγαζίαο γηα λα ηθαλνπνηεί ην ζχζηεκα 

δηαλνκήο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζα πξέπεη λα ξπζκίδεη ηηο πνζφηεηεο άληιεζεο 

ππνγείσλ λεξψλ, ηα πδξαγσγεία κεηαθνξάο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά λεξνχ. Ζ 

ξχζκηζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε αμηφπηζησλ κεηξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, νη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ζπγθεληξψλνληαη ζε επηιεθηηθά ζεκεία ηνπ 

πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, καδί κε αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δίαηηα ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ.  

Με ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ηνπ εθζπγρξνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ 

ηειερεηξηζκνχ , ην εληεηαικέλν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ επηπέδσλ, ζα είλαη 

ζε ζέζε λα δξνκνινγεί απνηειεζκαηηθά θαη αμηφπηζηα ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο 

πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηνπο επί κέξνπο θαη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΓΔΤΑΑ 

(αζθάιεηα, πδαηνπνηφηεηα, κεησκέλν θφζηνο θιπ.). Δπηπιένλ ζηνρεχεη ζηε 

ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα επί κέξνπο θέληξα επνπηείαο θαη ζηε 

ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπο κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη ζθαηξηθή παξνπζίαζε ησλ 

ηζνδπγίσλ λεξνχ, ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ θαζεζηψο ιεηςπδξίαο, ηελ 
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αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ηελ 

πξφγλσζε ηεο δήηεζεο, ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ. 

ηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο Τδάηηλσλ πφξσλ ε ΓΔΤΑΑ είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη 

άκεζα ζηνλ ζρεδηαζκφ, κειέηε θαη ζηελ ζπλέρεηα πινπνίεζε έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

ξηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ  πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη ζην πεδίν επζπλψλ ηνπ Γήκνπ 

θαη φπνπ πεξηιαµβάλνληαη νη παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη βαζηθνί ζηφρνη: 

 λα εμαζθαιίδεη ηηο πνζφηεηεο εθείλεο λεξνχ πνπ είλαη αλά πάζα ζηηγµή ηθαλέο 

λα θαιχπηνπλ έλα ινγηθφ επίπεδν θαηαλάισζεο 

 λα παξέρεη ηελ αδηάθνπε ηξνθνδνζία λεξνχ, πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνβιεπφµελεο 

απφ ηo λφµν πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, µέζα απφ έλα δίθηπν δηαλνµήο θαη ππφ 

ηελ απαξαίηεηε πίεζε πνπ επηηξέπεη ηελ ηξνθνδνζία θαη ησλ πςειφηεξσλ 

δηαµεξηζµάησλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο 

 λα δηαζθαιίδεη ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν Πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ θαη θαηαλαιψκελνπ 

λεξνχ. 

 λα κεηψζεη δξαζηηθά ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα 

 λα εμππεξεηεί ηνπο θαηαλαισηέο άµεζα θαη απνηειεζµαηηθά 

 λα ζρεδηάδεη ηελ µειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήµαηνο 

 λα εμαζθαιίδεη ηα παξαπάλσ µε ηνλ πιένλ νηθνλνµηθφ ηξφπν θαη ηελ ειάρηζηε 

επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Όια ηα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη απαξαίηεηα. ε νπνηνδήπνηε ζεκείν δελ 

ζπκθσλνχλ νη πξνκεζεπηέο ή δελ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

ππεξεζίαο καο, ζα αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ, 

πνπ δελ εθπιεξψλνπλ. 

10. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ-ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

Δίλαη απφιπηα αλαγθαίν ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ λα κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ εχρξεζηα θαη θηιηθά εξγαιεία αλάπηπμεο θαη παξακεηξνπνίεζεο. Ζ 

ζρεδίαζή ηνπο πξέπεη λα γίλεη κε γλψκνλα ηελ εμνηθνλφκεζε ρψξνπ, ε δηθηχσζή 

ηνπο λα είλαη επέιηθηε, λα ζπλδένληαη εχθνια κε ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη λα 

δηαζέηνπλ CPU κε γξήγνξνπο ρξφλνπο αληαπφθξηζεο θαη εζσηεξηθή κλήκε. Σα 

ζπζηήκαηα απηά πξέπεη λα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά, ψζηε 

λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο, αλάπηπμεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 

Γίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ρξήζε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ CPU θαη CP (communicationprocessor) κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

εμππεξεηνχληαη επαξθψο νη αλάγθεο. Οη CPU πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξίδνληαη εηδηθέο εθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ. Μία απφ απηέο είλαη ε SCL 

(structuredcontrollanguage) πνπ βαζίδεηαη ζηελ Pascal. Δπίζεο, άιιεο γιψζζεο 

γξαθηθνχ ηξφπνπ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο SFC (sequentialfunctionchart) Graph 

7 CFC (continuousfunctionchart) πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Ζ ζχλδεζε ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη δίθηπα, εηδηθά ζην ρψξν ηεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ (ΗΣ) κέζσ TCP/IP, γίλεηαη κέζσ εηδηθψλ θαξηψλ CP. 

11. ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο βξίζθνπλ εθαξκνγή νη 

αθφινπζνη θαλνληζκνί: 

 Οη γεληθνί ηερληθνί θαλνληζκνί, νδεγίεο θαη θαλφλεο θαηά DIN, VDE, VDI, 

DVGW θαη νδεγίεο TUV γηα εγθαηαζηάζεηο ζε λεξά θαη ιχκαηα, DIN 

18306, DIN 18379, DIN18380, DIN 18381, DIN 18382, DIN 18421. 

 Ο γεληθφο θαλνληζκφο δηαρείξηζεο ηεο αξρήο πδάηηλσλ πφξσλ 
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 Οη θαλνληζκνί θαη νδεγίεο ηεο ΓΔΖ σο παξφρνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο 

ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Οη ηερληθνί θαλνληζκνί ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο ηειεπηθνηλσληψλ 

 Καλνληζκνί ππξαζθάιεηαο 

 Οη αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα επηβεβαηψζεη ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο θαη 

λα επηζεκάλεη γξαπηψο ηηο φπνηεο αιιαγέο απαηηνχληαη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

αλαγθαίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη λα δειψζεη ηα αληίζηνηρα 

θφζηε θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαηάιιεια ζε ζπκθσλία κε ηα θείκελα 

ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

θαζψο θαη ηηο ηέρλεο θαη επηζηήκεο. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη 

ζπλππνινγηζκέλα φια ηα θφζηε ππεξεζηψλ, πξνκήζεηαο θαη ινηπψλ εξγαζηψλ 

πνπ είλαη κέξνο ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

εμαηξνπκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε. 

Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη ζπλππνινγηζκέλα ηα θφζηε γηα φια ηα επί κέξνπο πιηθά, 

ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ παξάδνζή 

ηνπ σο έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο φηη κπνξεί λα 

πξνζθεξζεί πιηθφ ηζνδχλακν κε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη, ν δηαγσληδφκελνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ην 

ηζνδχλακν ηνπ εμνπιηζκνχ. Αλ θάπνπ δελ νξίδεηαη ε ρξήζε ηνπ ηζνδχλακνπ, 

απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν ην δεηνχκελν πιηθφ πξέπεη λα πξνζθεξζεί, αθνχ ν θχξηνο 

ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί λα δερηεί ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ιφγσ δεδνκέλσλ 

ηππνπνίεζεο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

ζεκαίλεη ηνλ απηφκαην απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ απφ ηε δηαδηθαζία. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θαηάιιειε πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη 

κε πηζηνπνηεηηθά εθαξκνγήο αλάινγσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζε ζπκθσλία κε 

ην ISO 9001:2015 ή λεφηεξν. 

12. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΛΗΚΧΝ 

ηηο εγθαηαζηάζεηο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν πιηθά βηνκεραληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνία ηεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ζχκθσλα κε EN, 

DIN/VDE, TUV-GS, θαη ηα νπνία θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε. ε θακία 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο γηα ηα 

ίδηα πιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ δεηνχληαη απφ ηα θείκελα ησλ πξνδηαγξαθψλ. 
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Σν ζπλνιηθφ ζχζηεκα θαη φιεο νη εκπιεθφκελεο ζπζθεπέο, πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πιεξνχλ ην επίπεδν 

απφζβεζεο παξεκβνιψλ Β ζχκθσλα κε EN 55011. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

κεηαηξνπείο ζπρλφηεηαο (frequencyconverters) ζε πεξηνρέο γεηηληάδνπζεο κε 

θαηνηθίεο, ηφηε πξέπεη απηνί λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε θίιηξα δηθηχσλ θαηά EN 

55011, θιάζε Β θαη λα ζπλππνινγηζηνχλ ζηα θφζηε. Οη κεηαηξνπείο ζπρλφηεηαο 

πξέπεη λα πιεξνχλ ην πξφηππν ΔΝ 61800-3, θαζψο θαη ην πξφηππν DIN θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο CE, ελψ βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

Ζ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αλάγθε λα πηζηνπνηείηαη κε 

δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή θάπνην πην εηδηθφ ηχπν εγγξάθνπ , αλ απαηηείηαη 

απφ ηε δηαθήξπμε ή αλ απηφ δεηεζεί. Οη δειψζεηο απηέο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Δηδηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θηλεηήξεο ρακειήο ηάζεο ζην εχξνο ηζρχνο 

1,1kW-90kW, ηφηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θηλεηήξεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ επξσπατθή θαηεγνξηνπνίεζε. Οη δηπνιηθνί θαη 

ηεηξαπνιηθνί θηλεηήξεο πξέπεη λα ζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε EU/CEMEP κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε επάξθεηαο IE2 (πςειή επάξθεηα). 

13. ΛΟΗΠΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Σα αθφινπζα πξφηππα, νδεγίεο θαη θαλνληζκνί, ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα 

έθδνζή ηνπο, πξέπεη λα βξίζθνπλ εθαξκνγή: 

 VDE 0100 γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο κε 

νλνκαζηηθέο ηάζεηο σο 1000V 

 VDE 0101 γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο κε 

νλνκαζηηθέο ηάζεηο άλσ ησλ 1000V 

 VDE 0105γηα ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο 

 VDE 0108 γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο 

ζε κέξε ζπλάζξνηζεο αηφκσλ, απνζήθεο θαη ρψξνπο εξγαζίαο 

 VDE 0125 πεξί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ 

 VDE 0165 γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ρψξνπο 

παξαγσγήο θαη επηθίλδπλεο πεξηνρέο 

 VDE 0228 γηα ηηο κεηξήζεηο φηαλ ζπζηήκαηα ηειεδηαρείξηζεο επεξεάδνληαη 

απφ ηξηθαζηθά ζπζηήκαηα 

 VDE 0510 γηα ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα ζπζηήκαηά ηνπο 

 VDE 0800 γηα εγθαηαζηάζεηο ηειεπηθνηλσληψλ 
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 DIN 18382 γηα ηα ειεθηξηθά θαιψδηα θαη γξακκέο ζε θηίξηα 

 VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190 

 DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

θεξαπλνχο 

14. ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

14.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ - ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ - PILLAR 

ε θάζε ηνπηθφ ζηαζκφ ζα ππάξρεη πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, πνπ ζα ελζσκαηψλεη 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα λα εθηειεζηνχλ νη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο 

απηνκαηηζκνχ, ε δηεθπεξαίσζε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 

κεηξήζεσλ απφ ηα εγθαηεζηεκέλα φξγαλα κέηξεζεο. Ο πίλαθαο απηφο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλαθχθισζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ αέξα γηα λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ ελζσκαησκέλνπ 

ειεθηξνληθνχ θαη ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ςχμε ή ζέξκαλζε. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζα θέξεη πεξζίδεο εηζφδνπ/εμφδνπ ηνπ αέξα κε πξνζαξκνζκέλα θίιηξα γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ηεο ζθφλεο. Ζ θπθινθνξία ηνπ αέξα ζα πξνθαιείηαη απφ αλεκηζηήξα 

θαη ζα ππάξρνπλ ζεξκαληηθέο αληηζηάζεηο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ 

εξκαξίνπ ζε εχξνο ζεξκνθξαζίαο αλεθηφ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ελψ ζα απνηξέπεηαη θαη ε αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

πγξαζίαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα θαη ησλ αληηζηάζεσλ ζέξκαλζεο ζα 

ειέγρεηαη απφ θαηάιιεινπο ζεξκνζηάηεο, ην εχξνο ησλ νπνίσλ ζα νξηζηεί έηζη, 

ψζηε λα θαιχπηεη αζθαιψο ηε ιεηηνπξγία θαη ηεο πην επαίζζεηεο ζπζθεπήο ηνπ 

πίλαθα. 

Σν εξκάξην ζα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ επίηνηρν ή επηδαπέδην (αλάινγα κε 

ηνλ δηαζέζηκν ρψξν). Οη δηαζηάζεηο ηνπ εξκαξίνπ ζα είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα 

κπνξεί λα ελζσκαηψζεη εχθνια ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη λα γίλνπλ νη 

εζσηεξηθέο νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ άλεηα θαη ηαθηνπνηεκέλα κε ηε ρξήζε 

εηδηθψλ θαλαιηψλ θαη ζεκάλζεσλ. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθακπηα θαιψδηα κε 

αθξνδέθηεο θαη ζήκαλζε, ελψ φινη νη αγσγνί πνπ εηζέξρνληαη ζην εξκάξην απφ 

ηα φξγαλα ηνπ πεδίνπ, βνεζεηηθνχο πίλαθεο αληιηψλ ή βαλψλ θαη απφ ππφινηπν 

ζπλδεδεκέλν εμνπιηζκφ ζα θαηαιήγνπλ ζε θιεκνζεηξέο ξάγαο αξηζκεκέλεο. 

Πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα γηα εθεδξεία ρψξνπ 

θαη ελζσκάησζε θαξηψλ PLC, γηα ηελ εμππεξέηεζε κειινληηθψλ αλαγθψλ, πνπ 

ππνινγίδεηαη ζην επηπιένλ 20% ησλ ζεκάησλ πνπ ζα δηαζπλδεζνχλ κε ηελ 

ηξέρνπζα πξνκήζεηα. Δλλνείηαη φηη δελ ρξεηάδεηαη ν δηαγσληδφκελνο λα 

πξνζθέξεη ηηο επηπιένλ θάξηεο ηνπ PLC, αιιά πξέπεη λα ππνινγίζεη, λα 

πξνζθέξεη θαη λα ελζσκαηψζεη ζηνλ πίλαθα ηηο απαξαίηεηεο θιέκεο, ψζηε ε 

δνπιεηά εμππεξέηεζεο λέσλ αλαγθψλ κειινληηθά λα κεησζεί ζην ειάρηζην θαη λα 

πξνθιεζνχλ νη κηθξφηεξεο δπλαηέο επεκβάζεηο ζηνλ πίλαθα. 
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Όια ηα εξκάξηα ζα έρνπλ ηνλ αλαγθαίν, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά θαη λα 

πξνζηαηεπζνχλ θαηάιιεια, εμνπιηζκφ ειεθηξνλφκσλ, αζθαιεηψλ, απηνκάησλ, 

δηαθνπηψλ, ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ θαη κπνπηφλ ρεηξηζκνχ. Σα πιηθά απηά πξέπεη λα 

είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε ηήξεζε ηθαλνχ απνζέκαηνο 

θαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο/αληηθαηάζηαζεο ησλ ειεθηξνιφγσλ-ζπληεξεηψλ, ελψ 

εμππεξεηείηαη θαη ε αλάγθε ηεο φζν πην δπλαηήο νκνηνκνξθίαο ησλ πηλάθσλ ζε 

φιν ην εχξνο ηεο πξνκήζεηαο. 

Ο πίλαθαο απηνκαηηζκνχ ζα ελζσκαηψλεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: 

 Πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή PLC, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ 

πξψηε ξάγα ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ εξκαξίνπ. 

 DC UPS ηχπνπ ξάγαο γηα ηελ αδηάιεηπηε ηξνθνδνζία ηνπ εμνπιηζκνχ, ην 

νπνίν ζα ηνπνζεηείηαη αθξηβψο θάησ απφ ην PLC θαη ζα θέξεη δίπια ηνπ 

ηηο αλαγθαίεο ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ. 

 Modem -  Radio Modem  γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηθνηλσληψλ  

 Σνλ ειεθηξνληθφ κεηαηξνπέα ησλ παξνρνκέηξσλ ξεχκαηνο 

 Μεηξεηέο ελέξγεηαο - πνιπφξγαλα 

 Δπηινγηθφο δηαθφπηεο R-O-L (remote-off-local) επί ηεο πφξηαο ηνπ πίλαθα. 

 Φσηηζηηθφ ζψκα (θζνξηζκνχ) γηα ηε δηεπθφιπλζε εξγαζηψλ εληφο ηνπ 

πίλαθα. 

 Ρεπκαηνδφηεο ζνχθν γηα ηε δηεπθφιπλζε ειεθηξηθψλ εξγαζηψλ κηθξήο 

θιίκαθαο. 

 Αληηθεξαπληθά γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ, φπσο αθνινχζσο: 

 Σξνθνδνζία:   πξσηεχνπζα πξνζηαζία 

 Γξακκέο 4-20 mA: γηα πξνζηαζία ησλ γξακκψλ δεδνκέλσλ 

 Καισδίσζε bus: φπνπ ππάξρεη δηθηχσζε κε θαιψδην bus 

 Καισδίσζε Ethernet: ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 

εμνπιηζκνχ 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη κεηξεηέο δελ εγθαζίζηαληαη κέζα ζηνλ πίλαθα, αιιά 

έμσ απφ απηφλ, ηφηε πξέπεη λα πξνβιεθζεί πξνζηαζία ππεξηάζεσλ ηφζν γηα ηε 

βνεζεηηθή ηξνθνδνζία φζν θαη γηα ηηο γξακκέο κεηξήζεσλ. 

Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα πξέπεη λα θέξνπλ ζηνηρεία 

αλαγλψξηζεο θαη φια ηα θπθιψκαηα λα είλαη θαηάιιεια θαη κφληκα ζεκεησκέλα 

θαη αξηζκεκέλα αλάινγα κε ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ πίλαθα. 

Σα θαιψδηα ζηα άθξα ηνπο πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηεο ζήκαλζεο ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζηε ιίζηα θαισδίσλ. 



«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ                                                                 ελ. 30 

Πξνθεηκέλνπ γηα ζπζηήκαηα ηειεδηαρείξηζεο, ηα θπθιψκαηα εμφδνπ πξνο ηνλ 

πάξνρν ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηνπο 

πίλαθεο θαη λα αζθαιίδνληαη κε πξσηεχνπζα θαη δεπηεξεχνπζα πξνζηαζία έλαληη 

ππεξηάζεσλ. 

ε φινπο ηνπο πίλαθεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν απαηηνχκελνο ρψξνο γηα 

ηελ είζνδν, ηε δηάηαμε θαη ηελ αζθάιηζε ησλ θαισδίσλ δεδνκέλσλ θαη ηζρχνο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηηξεπφκελε γσλία θάκςεο. Σα θαιψδηα πξέπεη λα 

ζηεξεψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ζθηθηήξεο κε πιαζηηθφ ηειείσκα θαη γηα ηα 

κνλφθισλα θαιψδηα νη ζθηθηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη απφ κε 

θεξξνκαγλεηηθφ πιηθφ. 

Αλ ππάξρεη ηεξκαηηθφ θνπηί ζηε δηαδξνκή ηνπ θαισδίνπ απφ ηνλ πίλαθα κέρξη 

ηνλ εμνπιηζκφ, ηφηε πξέπεη ην ηεξκαηηθφ θνπηί λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα αληηζηνηρίδεηαη ε αξίζκεζε ζηνλ πίλαθα. Γηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα, πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη μερσξηζηά ηεξκαηηθά δηαγξάκκαηα, ζηα 

νπνία ζα θαίλεηαη ε αληηζηνίρηζε αξρήο θαη ηέινπο. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαλνληζκνί 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο EMC. Αθφκε, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

έλαληη εθξήμεσλ ή ππεξηάζεσλ ζα ηζρχνπλ νη νδεγίεο CENELEC θαη ATEX. 

Σν pillar/ εξκάξην ζα είλαη βαξέσο βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ζηεγαλφ κε βαζκφ 

πξνζηαζίαο ΗΡ65 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 

Σν pillar/ εξκάξην ζα θαηαζθεπάδεηαη κε πιαίζην απφ ζηδεξνγσληέο θαη κε καχξε 

ιακαξίλα (ληεθαπέ) πάρνπο 2 mm. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ζα γαιβαλίδεηαη ελ 

ζεξκψ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Σν ζεξκφ γαιβάληζκα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο NF (Γαιιίαο) θαη ASTM (ΖΠΑ) γηα 

HotDipGalvanizing θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

α) Πξνεηνηκαζία ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο : Καζαξηζκφο απφ βξσκηέο, 

ιηπαληηθά θαη απνμείδσζε απφ ζθνπξηέο θιπ. 

β) Πξνζηαζία ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο (prefluxing) : Καζαξηζκφο θαη 

πξνζηαζία ηεο επηθάλεηαο απφ νμεηδψζεηο, πξνεηνηκαζία γηα γαιβάληζκα κε 

εηδηθέο ξεηίλεο. 

γ) Θεξκφ γαιβάληζκα κε εκβάπηηζε ζε ιεησκέλν ςεπδάξγπξν 

δ) Σειηθή επεμεξγαζία (finishing) : ςχμε, απνκάθξπλζε ππεξβνιηθνχ 

γαιβαλίζκαηνο, επηζεψξεζε θιπ. 

Ζ ειάρηζηε επηθάιπςε ζε ςεπδάξγπξν φισλ ησλ επηθαλεηψλ ζα είλαη 400gr/m² 

(50κm) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN50976/E/1988. 

Όιεο νη επηθάλεηεο ζα είλαη ιείεο, ρσξίο πξνεμνρέο, αγαιβάληζηα ζεκεία θιπ 
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Μεηά ην ζεξκφ γαιβάληζκα ην pillar ζα βάθεηαη σο αθνινχζσο : 

α) βαθή κε αζηάξη (primer) εηδηθφ γηα πξφζθπζε ηεο ηειηθήο βαθήο ζε 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. 

β) ηειηθή βαθή κε δχν ζηξψζεηο επνμεηδηθνχ ρξψκαηνο γθξη δχν ζπζηαηηθψλ κε 

ζπλνιηθφ ειάρηζην πάρνο 250κm. 

Αληί γηα γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλνμείδσηε ιακαξίλα 

AISI 304 πάρνπο 1.5mm. Ζ βαθή ζα γίλεηαη κε αλάινγεο πξνδηαγξαθέο γηα αλνμ. 

ιακαξίλα. 

Οη πφξηεο ηνπ πίιιαξ ζα θέξνπλ πεξηθεξεηαθά ζηεγαλνπνηεηηθά ιάζηηρα θαη ζα 

εθάπηνληαη πνιχ θαιά θαη ζθηρηά ζε φια ηα ζεκεία κε ην θχξην ζψκα ηνπ πίιιαξ 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο βξνρήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ο πίλαθαο ζα θέξεη 

δίξηρηε ζηέγε κε πεξηθεξεηαθή πξνεμνρή 5εθ. γηα απνξξνή ησλ βξφρηλσλ 

πδάησλ. Σν θάζε πίιιαξ ζα εδξάδεηαη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα C20/25 

ππεξπςσκέλε θαηά 40cm ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο απφ πιεκκχξα. ηελ βάζε ηνπ πίιιαξ ζα θαηαιήγνπλ νη ππφγεηεο 

ζσιελψζεηο ησλ θαισδίσλ. ην ζεκείν επαθήο ηνπ κε ηε βάζε ζα θέξεη 

πεξηθεξεηαθή ζηδεξνγσλία πάρνπο L 50 x 5 mm. ηηο 4 γσλίεο ζα ππάξρεη 

ζπγθνιιεκέλε ζηε ζηδεξνγσληά ηξηγσληθή ιάκα ζηελ νπνία ζα αλνηρζνχλ ηξχπεο 

γηα λα βηδσζνχλ ηα κπνπιφληα πνπ ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε βάζε απφ 

ζθπξφδεκα. Σν πίιιαξ πξέπεη λα κπνξεί λα αθαηξεζεί κε απνθνριίσζε. 

Σν πίιιαξ ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θαη ζα 

παξέρεη άλεζε ρψξνπ γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ 

κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Θα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηε 

θαιή θαη ζχκκεηξε εκθάληζε ηνπ. 

Σα θιεηδηά θαη νη θιεηδαξηέο ζα είλαη αλνμείδσηα βαξέσο ηχπνπ. Θα γίλνπλ δεθηά 

θαη θηβψηηα ηθαλψλ δηαζηάζεσλ απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε 

ζε εμσηεξηθφ ρψξν, πνπ ζα θέξνπλ ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο  
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15. ΤΛΗΚΑ ΠΗΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Όια ηα εξκάξηα ζα έρνπλ ηνλ αλαγθαίν, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά θαη λα 

πξνζηαηεπζνχλ θαηάιιεια, εμνπιηζκφ ειεθηξνλφκσλ, αζθαιεηψλ, απηνκάησλ, 

δηαθνπηψλ, ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ θαη κπνπηφλ ρεηξηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα ζα δηαζέηνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Κεληξηθή αζθάιεηα 

 Κιέκκεο θαηάιιειεο ζε δηαηνκή θαη ρξσκαηηζκφ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 

εξκαξίνπ κε 230 VAC 

 Καηάιιειν αξηζκφ απηφκαησλ αζθαιεηψλ γηα ηελ δηαθνπή 

ηξνθνδνζίαο/πξνζηαζία ηνπ θαξηψλ εηζφδσλ/εμφδσλ 

 Ρεπκαηνδφηε ζνχθν κε απηφκαηε αζθάιεηα γηα ηε δηεπθφιπλζε ειεθηξηθψλ 

εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο 

 Ζιεθηξνλφκνπο απνκφλσζεο ησλ εμφδσλ ηνπ PLC 

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηελ έλδεημε χπαξμεο ηάζεο 

 Μπνπηφλ ρεηξηζκνχ φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν αληιηψλ θ.ιπ. 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθακπηα θαιψδηα κε αθξνδέθηεο θαη ζήκαλζε, ελψ φινη νη 

αγσγνί πνπ εηζέξρνληαη ζην εξκάξην απφ ηα φξγαλα ηνπ πεδίνπ, βνεζεηηθνχο 

πίλαθεο αληιηψλ ή βαλψλ θαη απφ ππφινηπν ζπλδεδεκέλν εμνπιηζκφ ζα 

θαηαιήγνπλ ζε θιεκκνζεηξέο ξάγαο αξηζκεκέλεο, ελψ ζα πεξλάλε απφ 

θαηάιιειεο δηαηνκήο ζηππηνζιίπηεο. 

 

15.1 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΗΥΤΟ 

 Θα είλαη θαηάιιεινο γηα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Θα είλαη ηξηπνιηθφο. 

 Θα δηαζέηεη ξπζκηδφκελε ζεξκηθή πξνζηαζία κε πεξηνρή ξχζκηζεο απφ 
80% έσο 100% ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο. 

 Θα δηαζέηεη ξπζκηδφκελε καγλεηηθή πξνζηαζία κε πεξηνρή ξχζκηζεο απφ 
8x έσο 10x ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο. 

 Θα δηαζέηεη δπλαηφηεηα δηαθνπήο ξεχκαηνο 50kA ζηα 400 VAC/50Hz. 

 Θα είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ην πξφηππν IEC/EN 60947-2. 
 

15.2 ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΟΖ 

 Θα είλαη θαηάιιεινο γηα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη επηηήξεζε 
δηαξξνήο ζε εγθαηαζηάζεηο κίαο (1) ή ηξηψλ (3) θάζεσλ. 

 Θα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα Χ. 

 Θα δηαζέηεη νζφλε LCD κε νπίζζην θσηηζκφ πνπ ζα απεηθνλίδεη ην ξεχκα 
δηαξξνήο. 

 Θα δηαζέηεη κπνπηφλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εηνηκφηεηαο. Ζ επαηζζεζία ηνπ ζα 
είλαη ξπζκηδφκελε απφ 30mA έσο 30Α. 
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 Θα δηαζέηεη ξπζκηδφκελε πζηέξεζε δηαξξνήο θαη ξπζκηδφκελε 
θαζπζηέξεζε έλαξμεο, απφθξηζεο θαη δηαθνπήο. 

 Θα δηαζέηεη ςεθηαθή έμνδν ξειέ γηα αλαγγειία alarm. 

 Θα πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηνξνεηδή κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο δηαηνκήο 
ηνπιάρηζηνλ Φ70. 

 

15.3 ΔΠΗΣΖΡΖΣΖ ΣΑΖ 

 Σξηθαζηθφο επηηεξεηήο ηάζεο, θαηάιιεινο γηα βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 Θα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα Χ. 

 Θα δηαζέηεη νζφλε LCD πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ RMS ηάζε. 

 Θα επηηεξεί ηελ δηαδνρή θάζεσλ, ηελ αζπκκεηξία θάζεσλ, ηελ απψιεηα 
θάζεο, ηελ ππφηαζε, ηελ ππέξηαζε, ηελ ππνζπρλφηεηα, ηελ 
ππεξζπρλφηεηα. 

 Θα δηαζέηεη ξπζκηδφκελα επίπεδα επηηήξεζεο γηα ηελ ππέξηαζε, ηελ 
ππφηαζε θαη ηελ αζπκκεηξία θάζεσλ κε ξπζκηδφκελε θαζπζηέξεζε 
ελεξγνπνίεζεο ζθάικαηνο. 

 Θα δηαζέηεη 2 ςεθηαθέο εμφδνπο ξειέ γηα αλαγγειία alarm. 

 Θα δηαζέηεη ζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο κε ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 
Led ζηελ πξφζνςε. 

16. ΤΣΖΜΑ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

α) Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ θαη modems νη 

ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Nα αληέρνπλ πιήγκα 10ΚΑ 

 Να έρνπλ ειάρηζηε αληίζηαζε δηαπέξαζεο (throughresistance) 

 Να έρνπλ insertion loss  2db 

 Nα έρνπλ κηθξφ risetime (πεξίπνπ 100mS) 

β) Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ πνκπνδεθηψλ - radiomodems νη 

ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Nα αληέρνπλ πιήγκα 10ΚΑ 

 Να έρνπλ κηθξή ρσξεηηθφηεηα (10 pf) 

 Να έρνπλ insertion  loss 4db (1GHz) 

 Nα έρνπλ κηθξφ risetime 

γ) Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία γξακκψλ ηξνθνδνζίαο 220V νη ζπζθεπέο 

πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
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 Nα αληέρνπλ πιήγκα 10ΚΑ 

 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε ηξηθαζηθέο γξακκέο 

ηξνθνδνζίαο. 

 Nα έρνπλ κηθξφ risetime 

δ) Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ γξακκψλ δεδνκέλσλ (αλαινγηθά φξγαλα 

4-20mA) νη ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Nα αληέρνπλ πιήγκα 10ΚΑ 

 Να έρνπλ ειάρηζηε αληίζηαζε δηαπέξαζεο (throughresistance) 

 Να έρνπλ insertionloss  ην πνιχ 3db 

 Nα έρνπλ κηθξφ risetime 

 Να είλαη θαηάιιειεο θαη γηα γξακκέο δεδνκέλσλ RS 232, RS 422, Profibus 

θηι. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο 

17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΚΣΖ (PLC) 

17.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ PLC/RTU ζα δηαζέηεη γηα φια ηα κέξε πνπ ζπλζέηνπλ ην 

PLC/RTU ήηνη ηξνθνδνηηθφ, θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, θάξηεο εηζφδσλ-

εμφδσλ θαη θάξηεο επηθνηλσληψλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 

9001 πηζηνπνηεκέλν απφ επίζεκν νξγαληζκφ θαζψο θαη λα ηθαλνπνηεί ηα δηεζλή 

Standards φπσο DIN θαη CE. Ο ειεγθηήο είλαη ειεχζεξα πξνγξακκαηηδφκελε 

κνλάδα απηνκαηηζκνχ (Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο, PLC/RTU), 

απνηεινχκελε απφ αλεμάξηεηεο κνλάδεο, ελαιιάμηκεο θάξηεο (modularsystem) 

θαη ζχζηεκα επηθνηλσλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ επηθνηλσλία – δηαζχλδεζε 

κε ην ηνπηθφ θαη απνκαθξπζκέλν πεξηβάιινλ (ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη 

απνζηνιή εληνιψλ), ην PLC/RTU πξέπεη λα δηαζέηεη ηππνπνηεκέλεο θάξηεο 

(modules): 

 Φεθηαθψλ εηζφδσλ (DI) ηχπνπ ειεχζεξεο ηάζεο 
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 Φεθηαθψλ εμφδσλ (DO) ηχπνπ relay. 

 Αλαινγηθψλ εηζφδσλ (AI) ηχπνπ ξεχκαηνο ή ηάζεο. 

 Αλαινγηθψλ εμφδσλ (ΑΟ) ηχπνπ ξεχκαηνο ή ηάζεο. 

 Δπεμεξγαζίαο επηθνηλσληψλ, εάλ ε CPU ηνπ ειεγθηή δελ δηαζέηεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ επηθνηλσληψλ. 

 χλδεζε κε Modem αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο (radio - modem) άιινπ 

θαηαζθεπαζηή 

 Γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηχπνπ ON/OFF (δηαθφπηεο, επαθέο relay 

θιπ.). 

 Γηα ηελ απνζηνιή εληνιψλ ζε θαηάιιειν εμνπιηζκφ (αληιίεο, βάλεο θιπ.). 

 Γηα ηελ ζπιινγή κεηξήζεσλ απφ αηζζεηήξηα φξγαλα πνπ παξέρνπλ 

αλαινγηθφ ζήκα (ζηαζκήκεηξα, πηεζφκεηξα θιπ.).  

 Γηα ηελ απνζηνιή θαηάιιεισλ εληνιψλ γηα ηελ ξχζκηζε ιεηηνπξγηψλ  

 Γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΔ θαη άιινπο απνκαθξπζκέλνπο ειεγθηέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο Σειειέγρνπ / Σειερεηξηζκνχ. 

 Γηα ηελ δηαζχλδεζε κε ην αζχξκαην δίθηπν επηθνηλσληψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σειειέγρνπ / Σειερεηξηζκνχ. 

 Δπηπιένλ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα: 

 χλδεζεο κε Ζ/Τ θαη θαηαγξαθηθφ (εθηππσηή θιπ) ρσξίο ηελ δηαθνπή 

ησλ επηθνηλσληψλ. 

 Απνκαθξπζκέλεο, δηακέζνπ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ, (δηακέζνπ 

TCP/IP ζχλδεζεο) ελεκέξσζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη πξνγξακκαηηζκνχ απφ απνκεκαθξπζκέλν ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. 

 Ο ειεγθηήο πξέπεη λα: 

 Έρεη ζρεδηαζζεί γηα δηθηχσζε ζε επξεία γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 Γηαζέηεη επεμεξγαζηή ψζηε λα είλαη ηθαλφο γηα πιήξε απηφκαηε θαη 

απηφλνκε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηφζν γηα ηνλ ηνπηθφ έιεγρν 

ηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη γηα ηελ αζχξκαηε ή ελζχξκαηε κεηάδνζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζε άιια PLC/RTU θαη Ζ/Τ ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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 Τπνζηεξίδεη ηελ ειεχζεξε ηνπνζέηεζε ησλ θαξηψλ εηζφδσλ / εμφδσλ 

ζην motherboard (εθηφο απφ ηελ πξψηε ζέζε ηελ νπνία θαηαιακβάλεη 

ε CPU). 

 Λεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ κε ζρεηηθή πγξαζία απφ 5% έσο 95% θαη 

ζεξκνθξαζία απφ 0 νC έσο + 50 νC. 

Ζ νηθνγέλεηα ησλ PLC/RTU ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ινγηθή ησλ 

νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ δει. ην ινγηζκηθφ ηεο CPU λα ππνζηεξίδεη ηελ 

δηαζχλδεζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζε εληαίν πξφηππν δίθηπν φισλ ησλ πηζαλψλ 

εμαξηεκάησλ. 

Θα πξέπεη ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ (Λνγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ PLC/RTU , 

SCADA) λα ππνζηεξίδεηαη εληαία βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ νλνκαηνινγία ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη ηα ζχκβνια. 

Δπηπιένλ φιεο νη δηαζπλδέζεηο Ethernet γηα ιφγνπο ζπκκφξθσζεο πξνο ηα 

δηεζλή πξφηππα ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ζπλδέζκνπο RJ 45. Θα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηα αθφινπζα βαζηθάηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μέγηζηε Μλήκε (πξφγξακκα θαη δεδνκέλα) ηνπιάρηζηνλ: 32 Kbyte 

 Απαξηζκεηέο /Υξνληθάηνπιάρηζηνλ : 120/120 

 Υξφλνο Δθηέιεζεο 1000 δπαδηθψλ εληνιψλ ην κέγηζηνλ: 0,25 ms 

 Γπλαηφηεηα Φεθηαθψλ Δηζφδσλ θαη Δμφδσλ : > 150 

 Γπλαηφηεηα Αλαινγηθψλ Δηζφδσλ θαη Δμφδσλ : > 25 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο αλεμάξηεηεο θάξηαο επηθνηλσλίαο ηχπνπ 

PROFIBUS θαη ETHERNET 

Όια ηα ΡLC ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ θαη ειάρηζην ηηο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ, LΑDDΔR, FDB. Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλεο κε ην πξφηππν DIN ΔΝ 61131-3 πξφηππν. Ο πξνζθέξνλ δίλαηε 

λα πξνζθέξεη επηπιένλ ηνπ πξνηχπνπ IEC 61131-3 θαη γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ αλσηέξσ επηπέδνπ. 

Ζ CPU ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο πεξηνρψλ ηεο κλήκεο ζε 

δηαθνπή ηάζεο ρσξίο ηελ ρξήζε κπαηαξίαο αιιά κε ρξήζε non – 

volatilememory. 

Ζ CPU επηπιένλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη diagnosticbuffer φπνπ ζα απνζεθεχνληαη 

θπθιηθά νη αηηίεο ησλ 100 πιένλ πξφζθαησλ ζθαικάησλ. Σν πεξηερφκελν ηνπ ζα 
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πξέπεη λα δηαηεξείηαη αθφκα θαη κεηά απφ δηαθνπή ηάζεο θαη λα κελ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα δηαγξαθήο απφ ην ρξήζηε. 

Σν interface πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ΡLC ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη φρη κφλν 

δηαζχλδεζε κε ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ 

γηα ζχλδεζε κε ζπζθεπέο ελδείμεσλ θαη ρεηξηζκψλ ε άιια PLC/RTU. 

Ηδηαίηεξν πξνζφλ γηα ηελ CPU ζα ζεσξεζεί ην είδνο θαη ε χπαξμε εηδηθψλ 

ελζσκαησκέλσλ ξνπηηλψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φπσο 

eventdriveninterrupt, timedriverinterrupt. Οη ξνπηίλεο ζα πξέπεη λα θαινχληαη απφ 

ηελ CPU απηφκαηα κε ηελ χπαξμε ηνπ ζπκβάληνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο ζα 

πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. 

Όια ηα PLC/RTU ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ ζα πξέπεη λα είλαη φκνηα θαη ελαιιάμηκα 

σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ επεθηαζηκφηεηα θαη ηνλ κέγηζην αξηζκφ 

θαξηψλ επέθηαζεο. Θα δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην πξαγκαηηθφ πιήζνο ησλ 

αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ απαηηείηαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θάζε εγθαηάζηαζεο. Ο ζεκεξηλφο αξηζκφο ησλ εηζφδσλ – εμφδσλ 

πξέπεη λα κπνξεί λα απμεζεί ψζηε λα θαιχπηεη κειινληηθέο απαηηήζεηο, κφλν κε 

ηελ πξνζζήθε επηπιένλ θαξηψλ πνπ ζα επηθνηλσλνχλ κε ηηο γεηηνληθέο κνλάδεο 

δηακέζνπ ηνπ motherboard. Ζ επέθηαζε ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

απιφ ηξφπν ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία ή κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζε 

εξγαζηήξην. 

Οη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ PLC/RTU είλαη νη αθφινπζεο: 

17.2 ΜΟΝΑΓΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ( Power Supply ) 

Σν ηξνθνδνηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθή ηάζεεηζφδνπ : 120/230 VAC 

 Δπηηξεπφκελε ηάζεεηζφδνπ : 85-132 VAC/ 180 - 264VAC 

 Σάζε εμφδνπ: 24VDCDC (απαξαίηεηε γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο CPU θαη 

ησλ εμσηεξηθψλ αηζζεηεξίσλ θαη βνεζεηηθψλ relays) 

 Δπηηξεπφκελε ηάζε εμφδνπ : 24VDC +-3% 

 Ρεχκα εμφδνπ ζηα  24VDC:  2,5Α 

 Ρεχκα εηζφδνπζηα 230V: 0,7A  

 πρλφηεηα γξακκήο : 50Ζz 

 Δπηηξεπηή πεξηνρή ζπρλφηεηαο : 47..63Ζz 
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 ειεθηξνληθή πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα θαη γαιβαληθή απνκφλσζε, 

LED χπαξμεο 24 VDC 

 Τπεξπήδεζε δηαθνπψλ δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο min 20 ms 

17.3 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ CPU 

Ζ Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (CPU) ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δλζσκαησκέλε RAM εξγαζίαο 

 Δμσηεξηθή Micro Memory Card θνξηψκαηνο (Load memory). 

Ζ Load κλήκε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα Block Λνγηθήο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη Block πνπ δελ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πρ. BlockHeader), κπινθ Γεδνκέλσλ θαη Γεδνκέλσλ 

παξακεηξνπνίεζεο πνπ δελ ράλνληαη νχηε κε ην Reset ηεο κλήκεο νχηε κε ηελ 

απψιεηα κπαηαξίαο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ. 

Με ηελ Μεηαγσγή ηεο CPU απφ θαηάζηαζε Stop - θαηάζηαζε εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαθέξνληαη απφ ηελ Load κλήκε ζηελ Working κλήκε κφλν ηα 

θνκκάηηα ησλ κπινθ ινγηθήο θαη δεδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ CPU εκπεξηέρεη StatusLeds θαη Leds ζθαικάησλ ελψ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 

επηιέγεηαη κε δηαθφπηε. 

Ζ CPU πεξηιακβάλεη δηαγλσζηηθή κλήκε πνπ δελ ζβήλεηαη νχηε κε ηελ πηψζε 

ηάζεο νχηε κε ην Reset ηεο κλήκεο θαη θαηαγξάθνληαη κε ψξα θαη εκεξνκελία 

γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη κε 

 θάικαηα ηεο CPU 

 θάικαηα ζπζηήκαηνο ηεο CPU 

 θάικαηα πεξηθεξεηαθψλ modules. 

 Μεηαγσγή απφ θαηάζηαζε Stop-Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο (RUN) -Stop. 

 Πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε ζην πξφγξακκα εθαξκνγήο. 

Ζ δηαγλσζηηθή κλήκε κπνξεί λα δηαβαζζεί ON-LINE ηνπηθά κε ηνλ θνξεηφ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 
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Δπίζεο ε CPU πεξηιακβάλεη Γηαγλσζηηθφ Alarm κπινθ ζην νπνίν 

πξνγξακκαηίδνληαο ηελ Γηεχζπλζε κηαο νπνηαζδήπνηε θάξηαο εηζφδνπ / εμφδνπ 

ιακβάλνληαη δηαγλσζηηθά bit γηα ηελ θάξηα φπσο: 

 Βιάβε θάξηαο 

 Δζσηεξηθφ εμσηεξηθφ ζθάικα 

 Πξφβιεκα ζε θάπνην θαλάιη ηεο θάξηαο 

 Έιιεηςε εμσηεξηθήο ηάζεο 

 Έιιεηςε θίζζαο θαισδίσλ, Bit πνπ κπνξνχλ ζπλνιηθά λα ελεκεξψζνπλ 

ηνπηθή ιπρλία ή λα κεηαθεξζνχλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ νπηηθψλ ηλψλ ζην 

ΚΔ.  

Δηδηθά ζηηο θάξηεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ αλ ζην ζηάδην αξρηθήο 

παξακεηξνπνίεζεο ηεο θάξηαο ελεξγνπνηήζεη ν ρξήζηεο ηελ αλίρλεπζε 

θνκκέλνπ θαισδίνπ ηφηε είηε κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ Alarm 

κπινθ είηε κε ηελ κε ελεξγνπνίεζε ηνπ αιιά νπηηθά ζε εμσηεξηθφ LED ηεο 

θάξηαο (SystemFault) εηδνπνηείηαη ηνπηθά ή remote ην ζχζηεκα γηα ην θνκκέλν 

θαιψδην νπνηνδήπνηε αλαινγηθνχ νξγάλνπ (4....20mA). Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα: 

 Τπάξρνπλ ελζσκαησκέλνη ξφινη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

 Τπάξρνπλ ελζσκαησκέλνη Χξσκεηξεηέο ιεηηνπξγίαο 

 Τπνζηεξίδνληαη Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο LAD (LADDER) CSF 

(Πχιεο) ζχκθσλα κε ηα δηεζλή StandardsIEC 61131-3Part 3 αιιά θαη 

επηπιένλ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ ρξήζε OptionalSoftware 

παθέησλ  

 Τπνζηεξίδεηαη δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ χπαξμε εηδηθψλ 

κπινθ νξγάλσζεο (ΟΒ) Block δεδνκέλσλ (DB, Block ιεηηνπξγία (FC,FB). 

 Τπνζηεξίδνληαη νη παξαθάησ εληνιέο 

 Λνγηθήο bit BOOLEAN (AND, OR) 

 Λνγηθήο Word boolean (AND, OR) κε 16 bit-ηαζεξέο. 

 Λνγηθήο Double Boνlean (AND,OR) κε 32 bit- ηαζεξέο 

 Δληνιέο παικνχ. 

 Set / Reset bit (πρ. Inputs, Outputs, Flags) 
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 Δληνιέο νιίζζεζεο Γεμηά, αξηζηεξά θαη θπθιηθήο νιίζζεζεο 

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

 Δληνιέο νιίζζεζεο δεμηά, αξηζηεξά θαη θπθιηθήο νιίζζεζεο 

 Δληνιέορξνληθψλ θαη απαξηζκεηψλ 

 Απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ηηκψλ απφ θαη πξνο θαηαρσξεηέοbyte, 

Word, Doubleword. 

 Δληνιέο ζχγθξηζεο (16bit, 32 bit αθέξαησλ αξηζκψλ, 32 bit δεθαδηθψλ 

αξηζκψλ). 

 Αξηζκεηηθέο πξάμεηο 

 Δχξεζε ηεηξαγσληθήο ξίδαο, Λνγαξηζκηθέο πξάμεηο, ηξηγσλνκεηξηθέο 

ιεηηνπξγίεο. 

 Δληνιέο αιιαγήο ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ κπινθ ζε κπινθ θαη 

απφ εληνιή ζε εληνιή κέζα ζην ίδην κπινθ . 

 Δληνιέο κεηαηξνπήο θψδηθα (πρ BCD ζε 16 bit Αθέξαηα) 

 Γηάθνξνη ηξφπνη εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο θπθιηθφο, 

ειεγρφκελνο απφ γεγνλφο ή απφ ρξφλν 

 Έλδεημε κεγίζηνπ - ειαρίζηνπ- κέζνπ θχθινπ εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο 

 Τπνζηήξημε αλαινγηθφ - νινθιεξσηηθφ- δηαθνξηθνχ ειεγθηή θιεηζηνχ 

βξφρνπ (PIDController) κε ηελ βνήζεηα επηπιένλ παθέηνπ 

παξακεηξνπνίεζεο θαη παθέηνπ Block Λεηηνπξγίαο. 

Μέζσ ζχλδεζεο ζηε CPU, κπνξεί o ρεηξηζηήο λα ζπλδέζεη ηνλ θνξεηφ 

πξνγξακκαηηζηή γηα ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ θαη εθζθαικάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηεο CPU ή/θαη ην OPERATIONPANEL γηα ηελ εκθάληζε ζηελ νζφλε ηνπ ησλ 

κηκηθψλ δηαγξακκάησλ, ηεο δπλαηφηεηαο αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο, 

ησλ ελδείμεσλ ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

17.4 ΦΖΦΗΑΚΔ ΔΗΟΓΟΗ/ΔΞΟΓΟΗ 

Οη ςεθηαθέο είζνδνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σάζε εηζφδνπ :Ολνκαζηηθή ηηκή 24 VDC 

 Γαιβαληθή απνκφλσζε 
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 Πεξηνρή ηάζεο γηα ην ζήκα „‟1‟‟ 15-30 VDC , Πεξηνρή ηάζεο γηα ην ζήκα 

„‟0‟‟ - 3 – 5 V 

 Έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο ηεο θάζε ςεθηαθήο εηζφδνπ κε LED. 

 Δπηπξφζζεηε θίζζα θαισδίσζεο πνπ κεηαθηλείηαη απιά θαη ρσξίο θίλδπλν 

λα ηνπνζεηεζεί ζε ιάζνο ηχπν θάξηαο (πεξηιακβάλεη Key πνιηθφηεηαο) 

 Μέγηζηνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηελ νλνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ : 0.1-15 

ms 

 Ρεχκα εηζφδνπ γηα ζήκα „‟1‟‟ κέγηζην 25 mA 

 Γπλαηφηεηα ζπιινγήο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο κέρξη 400m κε 

κπιεληαξηζκέλν θαιψδην θαη 100 m ρσξίο κπιεληαξηζκέλν θαιψδην. 

Οη ςεθηαθέο έμνδνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Γαιβαληθή απνκφλσζε 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC 

 πλνιηθφ ξεχκα εμφδνπ ( αλά νκάδα εμφδσλ ) 2Α 

 Φνξηίν Λακπηήξα ≤25W 

 Έλδεημε θαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο ηεο θάζε ςεθηαθήο εμφδνπ κε LED 

 Δπηπξφζζεηεθίζζα θαισδίσλ 

 Ζιεθηξνληθή πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο εληνιήο κέρξη 100m ρσξίο κπιεληαξηζκέλν 

θαιψδην θαη 400m κε κπιεληαξηζκέλν 

17.5 ΑΝΑΛΟΓΗΚΔ ΔΗΟΓΟΗ 

Οη αλαινγηθέο είζνδνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ο θχθινο νινθιήξσζεο / κεηαηξνπήο γηα θάζε θαλάιη 2.5/6 msec 

 έρεη γαιβαληθή απνκφλσζε 

 Πξνζηαζία έλαληη αλάζηξνθνπ πνιηθφηεηαο 

 Δπηηξεπηή ηάζε εηζφδνπ γηα θαλάιη ηάζεο 35V 
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 Eπηηξεπηφ ξεχκα εηζφδνπ γηα θαλάιη ξεχκαηνο 40mA 

 Αληηζηάζκηζε Θεξκνθξαζίαο : εζσηεξηθή ή εμσηεξηθφ κε κνληνχι 

αληηζηάζκηζεο. 

 φξην ζθάικαηνο ιεηηνπξγίαο ( πάλσ απφ ηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο πνχ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή εηζφδνπ ) max +-0,2% 

 φξην Βαζηθνχ ζθάικαηνο (φξην ζθάικαηνο ιεηηνπξγίαο ζηα 25° πνχ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή εηζφδνπ ) max +- 0.3 % 

 Γπλαηφηεηα δηάγλσζεο κέζσ θφθθηλνπ Led γηα ζθάικαηα θαλαιηψλ 

 θίζζα θαισδίσλ κε ζηνηρείν θσδηθνπνίεζεο. Όηαλ ε θίζζα ηνπνζεηείηαη 

γηα πξψηε θνξά ζηελ θάξηα ηφηε ην ζηνηρείν θσδηθνπνίεζεο επηδξά ζην 

λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ε θίζζα ζε θάξηεο ηεο ηδίαο πεξηνρήο ηάζεο ή 

ξεχκαηνο. 

17.6 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ DC-UPS 

Κάζε πίλαθαο απηνκαηηζκνχ ζα δηαζέηεη κνλάδα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο, 

ψζηε ν πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο λα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί αθφκε 

θαη κεηά απφ βίαηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ιφγσ ρεηξηζκνχ ή βιάβεο. Ζ 

κνλάδα απηή ζα είλαη compact, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ξάγα πιεζίνλ ηνπ PLC/RTU 

θαη ζα ζηεξίδεη ηελ ζπλερή ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ PLC/RTU ζηα 24VDC. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζα είλαη ζπλδεκέλε ζηελ έμνδν ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ηνπ PLC/RTU. 

Δηδηθφηεξα, φηαλ ε ηάζε εηζφδνπ ηεο κνλάδαο ηνπ UPS πέζεη θάησ απφ έλα φξην 

αζθαιείαο, ην νπνίν ζα έρεη πξνεπηιεγεί, ηφηε κέζσ άκεζεο ειεθηξνληθήο 

ζχλδεζεο κε ηνπο ζπζζσξεπηέο ζα παξέρεηαη ζηήξημε ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

Αθφκε, ε κνλάδα απηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα: 

 Δχξνο ηάζεο εηζφδνπ: 22-29 V DC 

 Όξην ηάζεο ζχλδεζεο κπαηαξίαο: ξπζκηδφκελν κε DIP δηαθφπηεο ζηελ 

πεξηνρή 22-25,5 VDC κε δηαθξηηά βήκαηα ησλ 0,5 V 

 Σάζε εμφδνπ: 24 V DC 

 Ρεχκα εμφδνπ ≥ 5 Α αλάινγα θαη κε ην ηξνθνδνηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνχ 

 Βαζκφο απφδνζεο ≥ 95% 

 Πξνζηαζία αλαζηξνθήο πνιηθφηεηαο ηεο ηάζεο εηζφδνπ θαη ησλ 

ζπζζσξεπηψλ 
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 Πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο 

 Πξνζηαζία βξαρπθπθιψκαηνο κε ελζσκαησκέλε αζθάιεηα 16Α 

 Απηφκαηε απνζχλδεζε αλ ε ηάζε πέζεη θάησ ησλ 19V 

 Δπηηήξεζε ηάζεο ζπζζσξεπηψλ θαη έλδεημε γηα αιιαγή απηψλ 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0-+60 oC κε θπζηθφ αεξηζκφ 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ20 (θαηά ΔΝ60529) 

 Πηζηνπνίεζε EMC θαηά ΔΝ55022, ΔΝ 61000-6-2 

 Πηζηνπνίεζε θαηά CE θαη UL(CSA) 

Ζ κνλάδα ηνπ UPS ζα δηαζέηεη ζχξα USB γηα ηελ επηθνηλσλία κε ππνινγηζηή 

(Laptop) ζηνλ νπνίν ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Μέζσ απηνχ 

ηνπ ινγηζκηθνχ ζα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ UPS 

θαη ησλ κελπκάησλ ή/θαη ζπλαγεξκψλ ιεηηνπξγίαο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. 

Οη ζπζζσξεπηέο ηεο κνλάδαο UPS πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηελ ζηήξημε ηεο ηάζεο 

ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη απηνί ζε ξάγα θαη ζα έρνπλ ρακειφ ξπζκφ 

απηνεθθφξηηζεο ηεο ηάμεο ηνπ 3% πεξίπνπ κεληαίσο ζηνπο 200C. Θα είλαη 

θιάζεο πξνζηαζίαο ΗΗΗ θαη ζα αζθαιίδνληαη έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο κε 

αζθάιεηα 20A, ελψ ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ απηνλνκία ιεηηνπξγίαο ζην 

δηαζπλδεδεκέλν εμνπιηζκφ ηνπιάρηζηνλ κίαο ψξαο (1h). 

17.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΚΣΖ (PLC) ΣΤΠΟΤ Α’ 

Ο Λνγηθφο Διεγθηήο Σχπνπ Α‟ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θεθαιαίνπ «Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο (PLC)». 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ γεληθφηεξε απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 

εθάζηνηε ζηαζκνχ.  

Όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκάησλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 32 ςεθηαθέο 

εηζφδνπο, 16 ςεθηαθέο εμφδνπο θαη 8 αλαινγηθέο εηζφδνπο. Όιεο νη ςεθηαθέο 

έμνδνη ζα πξέπεη λα δηαζπλδένληαη κε ηα πξνο έιεγρν ζηνηρεία κέζσ κηθξνξειέ 

(interfacerelay). 

Ο Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο ηχπνπ Α‟ ζα απνηειείηαη απφ: 

 Μνλάδα Σξνθνδνζίαο, 
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 Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (CPU) κε ειάρηζηε εζσηεξηθή κλήκε 100 

kB, 

 Σξνθνδνηηθφ Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρχνο (DC-UPS) 

 Κάξηεο Φεθηαθψλ Δηζφδσλ / Δμφδσλ 

 Κάξηεο Αλαινγηθψλ Δηζφδσλ 

 

17.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΚΣΖ (PLC) ΣΤΠΟΤ Β’ 

Ο Λνγηθφο Διεγθηήο Σχπνπ Β‟ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θεθαιαίνπ «Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο (PLC)». 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαρείξηζε επηθνηλσληψλ ζηνλ Σνπηθφ ηαζκφ 1. 

Ο Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο ηχπνπ Β‟ ζα απνηειείηαη απφ: 

 Μνλάδα Σξνθνδνζίαο, 

 Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (CPU) κε ειάρηζηε εζσηεξηθή κλήκε γηα 

ην ιεηηνπξγηθφ 500 kB, ειάρηζηε εζσηεξηθή κλήκε γηα δεδνκέλα 2MB θαη 

δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο κέζσ θάξηαο ηχπνπ flash ε νπνία λα έρεη 

δπλαηφηεηα εγγξαθήο-ζβεζίκαηνο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ 50.000 

θχθινπο. 

 Σξνθνδνηηθφ Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρχνο (DC-UPS) 

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ηα PLC/RTU θαη γηα ηνλ 

επηκέξνπο εμνπιηζκφ ηνπο 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή γηα ηα PLC/RTU θαη γηα ηνλ επηκέξνπο 

εμνπιηζκφ ηνπο 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ηα PLC/RTU θαη γηα ηνλ επηκέξνπο εμνπιηζκφ ηνπο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Πηζηνπνηεηηθά απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα φηη ε αλάπηπμε, 

θαηαζθεπή, παξαγσγή, δνθηκέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία IEC 

61131-2. 
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 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο  

18. ΟΘΟΝΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ (HMI) 

ε δχν (2) απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ, πνπ νξίδνληαη απφ ηε κειέηε, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη Σνπηθή Οζφλε Απεηθφληζεο θαη Υεηξηζκψλ (HMI) απφ ηελ 

νπνία ν ρεηξηζηήο/ζπληεξεηήο ζα έρεη πιήξε επνπηεία ηνπ ηαζκνχ θαη ζα 

κπνξεί ηαπηφρξνλα λα εθηειέζεη θαη ρεηξηζκνχο. Ζ Οζφλε ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλεί κε ην PLC θαη λα απεηθνλίδεη φια ηα ζήκαηα πνπ ιακβάλεη. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα θέξεη ε Οζφλε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Σξνθνδνζία 24 V DC 

 Γηαγψληνο ηνπιάρηζηνλ 4.3” 

 Σχπνο TFT αθήο 

 Βάζνο ρξψκαηνο 16bit 

 Αλάιπζε 480x272 Pixels 

 Υξφλνο εθθίλεζεο κηθξφηεξνο απφ 5 δεπηεξφιεπηα 

 Γηαζέζηκε κλήκε γηα δεδνκέλα απεηθφληζεο 40MB (flash) 

 Να πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν VNC Server 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -10°C..50°C 

 Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο -20°C..60°C 

 IP65 πξνζηαζία ζηελ πξφζνςε ηεο νζφλεο 

 IP41 πξνζηαζία ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο νζφλεο 

ηνπο ΣΔ 3 θαη ΣΔ 9, ε Οζφλε Σνπηθψλ Δλδείμεσλ ζα έρεη ηα παξαπάλσ 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο: 

 Γηαγψληνο ηνπιάρηζηνλ 15.6” 

 Αλάιπζε 1366x768 Pixels 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0°C..50°C 

 Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο -20°C..60°C 

Οη πξνζθνξέο πνπ ζπλδπάδνπλ CPU καδί κε νζφλε, εθφζνλ θαιχπηνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηεο νζφλεο φζν θαη ηεο CPU, είλαη απνδεθηέο. 
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ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ηελ νζφλε HMI θαη γηα ηνλ 

επηκέξνπο εμνπιηζκφ ηεο 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή γηα ηελ νζφλε HMI θαη γηα ηνλ επηκέξνπο 

εμνπιηζκφ ηεο  

19. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

19.1 ΠΛΖΡΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΜΔ ΚΔΡΑΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟ 

1. Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα παξαθάησ:  

 Ο θαηαζθεπαζηήο φισλ ησλ ζπζθεπψλ radio modem πνπ ζα παξαδνζνχλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

πνηφηεηαο θαηά ην πξφηππν ISO 9001:2015 ή λεφηεξν. Ο 

θαηαζθεπαζηήο φισλ ησλ ζπζθεπψλ radio modem ή ν επίζεκνο 

αληηπξφζσπνο ή δηαλνκέαο ηνπ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα 

εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, γηα ηελ παξνρή ηερληθήο 

ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ radio modem ζε δχν πφιεηο 

θαη‟ ειάρηζηνλ. 

 Σν Radio modem ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζηελ κπάληα ησλ UHF θαη 

ζπγθεθξηκέλα λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζε ζπρλφηεηεο απφ 

440-450 MHz (αδεηνδνηνχκελε πεξηνρή ζπρλνηήησλ γηα εθαξκνγέο 

ηειεκεηξίαο – ηειερεηξηζκνπ) ή ζηελ κπάληα ησλ VHF θαη ζπγθεθξηκέλα 

λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζε ζπρλφηεηεο απφ 169,4-169,475 

MHz (ειεχζεξε πεξηνρή ζπρλνηήησλ γηα ξαδηνζπζθεπέο πνπ απνηεινχλ 

κέξνο ζπζηεκάησλ ακθίδξνκεο ξαδηνεπηθνηλσλίαο – νδεγία 

2013/752/ΔΔ)  

 Σν Radio modem ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά απνδνρήο 

ζπκβαηφηεηαο CE ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ETSI EN 300 113-2, ETSI 

EN 301 489. 

 Σν Radio Modem πξέπεη λα παξέρεη ηαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 

«ζηνλ αέξα» ηνπιάρηζηνλ 80 kbps ζε channelspacing 25 kHz. Ζ 

ηαρχηεηα απηή ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζηνλ αέξα. Δίλαη 

επηζπκεηή ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο channelspacing> 25 kHz γηα ηελ 

επίηεπμε πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ.  

 ΣoRadio modem πξέπεη λα δηαζέηεη θπζηθή ζχξα επηθνηλσλίαο Ethernet 

κε ππνζηήξημε native IP πνπ λα κπνξεί λα νξηζηεί είηε ζαλ ηππηθφ IP 

bridge ή ζαλ δξνκνινγεηήο IP (router) θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
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εμειηγκέλα πξσηφθνιια anti-collision γηα ηελ απνηξνπή ησλ 

«ζπγθξνχζεσλ» παθέησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ κεηάδνζή ηνπο. 

2. Σν Radio modem ζα πξέπεη λα πεξηθιείεηαη ζε ζηηβαξφ κεηαιιηθφ 

πεξίβιεκα θαη λα δηαζέηεη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ: 

 Σξνθνδνζία 

 Απνζηνιή δεδνκέλσλ 

 Λήςε δεδνκέλσλ 

 Λεηηνπξγία ζχξαο Ethernet 

3. Σν Radio modem ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη γηα ρξήζε κε κία ή δχν θεξαίεο 

(μερσξηζηέο θεξαίεο γηα transmit θαη receive) θαη λα ππνζηεξίδεη 

ιεηηνπξγίεο terminalservices, TCP proxy, Subnets, VLANs θαη ARP proxy 

θαζψο θαη firewall κε addressfiltering. Σα Radiomodems πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη θαη ζε έθδνζε κε ελζσκαησκέλν δέθηε GPS. 

4. Σν Radio modem πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ξπζκηδφκελε ηζρχ εμφδνπ απφ 

0,1W έσο 10W. 

5. Σν Radio modem ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ δηθηχσζε ζε εηθνληθά 

δίθηπα VPN κέζσ πξσηνθφιινπ IPSec θαη λα δηαζέηεη θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ γηα ηνπνινγία αζηέξα βειηηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν IEC104. Σα Radiomodems πξέπεη λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ηα πςειφηεξα πξφηππα αζθάιεηαο κε ρξήζε 

θσδηθνπνίεζεο AES 128 bit. 

6. Σν Radio modem πξέπεη λα δηαζέηεη επαηζζεζία δέθηε θαιχηεξε ηνπ -106 

dbm / BER 10e-3 γηα ηαρχηεηα ≥19.200 bps / 25 kHz θαη θαιχηεξε ηνπ -104 

dbm / BER 10e-3 γηα ηαρχηεηα ≥38.400 bps / 25 kHz. Οη ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη λα παξαζέζνπλ ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο επαηζζεζίαο θαη ηαρχηεηαο 

γηα θάζε channelspacing φπσο δίλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ Radio 

modem. Σν εχξνο ξχζκηζεο ζπρλφηεηαο γηα ηα πξνζθεξφκελα 

Radiomodems πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 MHz, επηηξέπνληαο έηζη ηελ 

αιιαγή ζπρλφηεηαο ζε φιν ην εχξνο δψλεο θαη ηελ ρξήζε ζπρλνηήησλ 

duplex κε κεγάιε δηαθνξά δηαρσξηζκνχ. 

7. Σν Radio modem πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο απφ -

40ν C έσο +70ν C λα δηαζέηεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP51 θαη λα δηαζέηεη κέζν 

ρξφλν κεηαμχ βιαβψλ (MTBF) > 300.000 σξψλ. 

8. Σν Radio Modem πξέπεη λα δηαζέηεη 1 ζεηξηαθή ζχξα επηθνηλσλίαο θαη κία 

ζχξα επηθνηλσλίαο Ethernet πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ζχλδεζε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ (PLC/RTU) ή ζπζηεκάησλ 

ηειεκεηξίαο SCADA θαη λα ελζσκαηψλνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο 

πξσηνθφιινπ Modbus RTU ζε Modbus TCP. Δπηπιένλ πξέπεη λα κπνξεί 
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λα νξίζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηθνληθέο ζχξεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο πνπ 

ζα κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ ειεχζεξα κέζσ ινγηζκηθνχ, κε ρξήζε 

ηεο ζχξαο Ethernet. 

9. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ζην Radio modem λα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ γεηηνληθψλ ηνπ Radiomodems, ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ε ξνή ησλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο. Δπηπιένλ ζα 

πεξηιακβάλεη ινγηζκηθφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε δηαγλσζηηθψλ 

ειέγρσλ θαη ηελ ζπληήξεζε απφ απφζηαζε, κε ζχλδεζε κέζσ ηνπ 

θεληξηθνχ ζηαζκνχ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ κνξθή 

γξαθεκάησλ ζε θνηλφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Microsoft Windows. Σα ελζσκαησκέλα δηαγλσζηηθά, ε δηαρείξηζε δηθηχνπ, 

ηα ζηαηηζηηθά γηα ηηο ζχξεο επηθνηλσλίαο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεχμεηο, ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη νη online ηηκέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

απεηθνλίδνληαη ζε γξαθήκαηα. Θα πξέπεη λα γίλνληαη θαηαγξαθέο ζε 

αξρεία (logs) γηα φια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα είλαη 

δηαζέζηκα γηα ηελ δηάγλσζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν θαηαγξαθψλ 

γεηηφλσλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα 

γεηηνληθά Radiomodems (κε ηνλ φξν γεηηνληθά λννχληαη ηα Radiomodems 

πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηελ παξακεηξνπνίεζε σο επφκελα βήκαηα ηεο 

δηαδξνκήο επηθνηλσλίαο ρσξίο ηε ρξήζε αλακεηαδνηψλ). 

10. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα δηαγλσζηεί ε πνηφηεηα θάζε αζχξκαηεο δεχμεο, 

ην radio modem ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα εμειηγκέλν εξγαιείν 

δηάγλσζεο. Δπηπξφζζεηα ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ φπσο ν αξηζκφο 

ησλ παθέησλ πνπ απνζηέιινληαη θαη ιακβάλνληαη ζε κία θπθιηθή 

δηαδξνκή, ζα πξέπεη ην εξγαιείν απηφ λα παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ην 

ζπλνιηθφ θφξην, ην ηειηθφ throughput, ην BER, ην PER θαη εηδηθά 

δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο αζχξκαηεο κεηάδνζεο, ην RSS 

θαη ην DQ γηα ηελ αζζελέζηεξε ξαδηνδεχμε ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο. 

11. Σα Radiomodems πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ κεγάιν θάζκα πξσηνθφιισλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε εθαξκνγέο ηειεκεηξίαο θαη απηνκαηηζκνχ 

φπσο Modbus, Profibus, DF1, DNP3, IEC870, Modbus TCP, θιπ. 

12. Όια ηα Radiomodems ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ φιεο ηηο δπλαηέο 

ιεηηνπξγίεο master/slave, δειαδή, θάζε Radio modem ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί ζαλ master, ζαλ repeater ή ζαλ slave 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα Radio modem ζα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηνπνινγία multimaster. Σν 

ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ ηνπ Radio modem ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

νδεγφ εχθνιεο παξακεηξνπνίεζεο (wizard) θαη εξγαιεία γξήγνξεο 

απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζε γεηηνληθά Radiomodems. 
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13. Σα Radiomodems πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο 

«δηαδξνκήο» κεηαμχ δχν δηεπζχλζεσλ IP (ησλ radiomodems). Όηαλ απηή 

ε «δηαδξνκή» δελ είλαη δηαζέζηκε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηα 

radiomodems ζα πξέπεη απηφκαηα λα κεηαπίπηνπλ ζε πξνδεισκέλεο 

ελαιιαθηηθέο «δηαδξνκέο» κέζσ άιισλ ζηαζκψλ ή αλακεηαδνηψλ. Σα 

Radiomodems πξέπεη λα επηηξέπνπλ πνιιαπιέο εξσηήζεηο (multipolling) 

θαη έθηαθηεο αλαθνξέο (report-by-exception) ηαπηφρξνλα γηα πνιιέο 

αλεμάξηεηεο εθαξκνγέο. 

14. Σα Radiomodems πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ζε ηνπνινγία 

έλα πξνο έλα (peer-to-peer) θαη ζε ηνπνινγία mesh. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη 

θάζε radio modem κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε νπνηνδήπνηε άιιν 

αλεμάξηεηα απφ ην θεληξηθφ (master) Radio modem (remotetoremote ή 

clienttoclientcommunication) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία π.ρ. 

κεηαμχ γεψηξεζεο θαη δεμακελήο ρσξίο λα απαηηείηαη λα παξεκβιεζεί ην 

master. 

15. Οη αλαβαζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ (firmwareupdates) ζα πξέπεη λα κπνξνχλ 

λα γίλνπλ κε απιή ζχλδεζε USB flash drive θαη ρσξίο θακία παξέκβαζε 

ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο  
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19.2 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ GPRS ΜΔ MODEM ROUTER ΚΑΗ ΚΔΡΑΗΑ 

Σν GPRSModem ζα είλαη ππνρξεσηηθά βηνκεραληθνχ ηχπνπ θαηάιιειν γηα 

ηνπνζέηεζε εληφο εξκαξίνπ θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε κε ηελ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο παθέηνπ 

δεδνκέλσλ κε ππνινγηζηή ηνπ ΚΔ 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, ν θαηαζθεπαζηήο φισλ ησλ ζπζθεπψλ GPRSmodem ή 

ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο ή δηαλνκέαο ηνπ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα 

εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, γηα ηελ παξνρή ηερληθήο 

ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ GPRSmodem ζε δχν πφιεηο θαη‟ 

ειάρηζηνλ. 

 Θα ππνζηεξίδεη πξφηππα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ UMTS, EDGE, GPRS θαη 

GSM (2G-3G) θαη ζε πεξηνρέο ζπρλνηήησλ αλάινγε γηα θάζε πξφηππν 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ π.ρ. 900, 1800, 2100 MHz θ.η.ι. πνπ ππνζηεξίδνπλ 

φινη νη πάξνρνη θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα (Cosmote, Wind θαη 

Vodafone)  

 Δπί πνηλή  απνθιεηζκνχ, ζα ππνζηεξίδεη ηα πξσηφθνιια δηθηχσζεο IPsec 

(ηνπιάρηζηνλ 2 θαλάιηα) θαη OpenVPN (ηνπιάρηζηνλ 10 θαλάιηα) θαζψο 

θαη PPTP θαη GRE. 

 Θα δηαζέηεη ζχξα επηθνηλσλίαο USB, ζχξα επηθνηλσλίαο RS 232 θαη 2 

ζχξεο επηθνηλσλίαο Ethernet (1 xLAN, 1 xWAN). Καζψο θαη 2 ςεθηαθέο 

εηζφδνπο θαη 2 ςεθηαθέο εμφδνπο. 

 Θα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο παθέησλ δεδνκέλσλ κε 

ππνινγηζηή ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ θαζψο θαη κεάιια φκνηα modem ή router 

θαη ζα ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο Quality of Service (QoS), VRRP, DHCP 

server, DNS proxy server, Telnet server, SSH server, Web server, Port 

Forwarding (NAPT) θαη Firewall. 

 Θα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ SMS 

ρξεζηκνπνηψληαο GSM ιεηηνπξγίεο  

 Θα δηαζέηεη δηαγλσζηηθά LED  

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ GPRSmodem ζα γίλεηαη κέζσ webinterface θαη 

ζα παξέρεη δπλαηφηεηα ηειερεηξηζκνχ κέζσ κελπκάησλ 

(smsremotecontrol). 

 Θα δηαηίζεηαη θαη ζε έθδνζε κε ππνζηήξημε επηθνηλσλίαο 4G/LTE. 
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 Σξνθνδνζία 12-48VDC κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ηξνθνδνζίαο απφ 

δχν πεγέο (redundantpowersupply)  

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -10C έσο+50C. Βαζκφο πξνζηαζίαο: IP40.  

 Θα παξαδνζεί θεξαία θαηάιιειε γηα ζχλδεζε κε ην πξνζθεξφκελν 

modem πνπ ζα θέξεη θαιψδην κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξσλ. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο. 

20. ΜΔΣΡΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ 

Οη κεηξεηέο παξνρήο ζα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνί, ηχπνπ γξακκήο κε θιάληδεο 

ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ην κέγεζνο ηνπ αγσγνχ θαη ηελ θιίκαθα ηεο παξνρήο. Ζ 

αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηψλ ζα είλαη ν Νφκνο ηνπ Faraday γηα ηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή, βαζηδφκελε ζην παικηθφ ζπλερέο καγλεηηθφ πεδίν 

θαη ζε d.c. ηερληθέο παικψλ (d.c. pulsetechniques). Δπίζεο νη κεηξεηέο παξνρήο 

ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ρακειή θαηαλάισζε (low-energydesign) κε απηφκαηε 

κεδεληθή αληηζηάζκηζε (automaticzerocompensation).  

Οη ειεθηξνληθνί κεηαηξνπείο ησλ παξνρνκέηξσλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη 

απνκαθξπζκέλα απφ ην ζψκα ηνπ παξνρφκεηξνπ (compactinstallation) εληφο 

εξκαξίνπ ηχπνπ πίιαξ κέγηζηεο απφζηαζεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη κέζσ 

θαισδίσλ ζχλδεζεο (remoteinstallation). Όιεο νη ζπλδέζεηο ζα είλαη απφιπηα 

ζηεγαλέο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη‟ ειάρηζηνλ 

IP68.  Σν ζψκα ηνπ παξνρφκεηξνπ ζα ηνπνζεηεζεί εληφο θξεαηίνπ ην νπνίν 

δχλαηαη λα πιεκκπξίζεη. Γηα ην ιφγσ απηφ ην ζψκα ηνπ παξνρνκέηξνπ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP68. 

Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ αηζζεηεξίνπ-ζψκαηνο θαη ειεθηξνληθνχ κεηαηξνπέα  ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ εηδηθψλ θαισδίσλ δηπιήο ζσξάθηζεο έλαληη 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ 

ζήκαηνο ρσξίο απψιεηεο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ.  
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Ο δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία γηα ηα θαιψδηα 

απηά ελψ θάζε πξνζθεξφκελνο ειεθηξνκαγλεηηθφο κεηξεηήο παξνρήο ζα πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ θαιψδην κήθνπο 50 κέηξσλ.  

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ παξνρήο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη 

ε αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ παξαθείκελνπο αγσγνχο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (κέζε ή ρακειή ηάζε), ηειεθσληθά θαιψδηα θαη άιινπο 

ππάξρνληεο αγσγνχο λεξνχ, κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα.  

Δίλαη απφιπηα απαξαίηεην ηα ζηνηρεία ηνπ αηζζεηεξίνπ κε φιεο ηηο πξν-ξπζκίζεηο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή (π.ρ. ηχπνο, θσδηθφο, δηαζηάζεηο ηνπ αηζζεηεξίνπ, ξπζκίζεηο 

ηνπ κεηαηξνπέα, παξάκεηξνη βαζκνλφκεζεο θ.ι.π.) λα απνζεθεχνληαη ζηε 

κλήκε. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεηαηξνπέα ζα απαηηείηαη κφλν ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε επαλαξξχζκηζε ηνπ ή ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγνζηαζηαθψλ παξακέηξσλ. Δπηζπκεηφ είλαη ε κλήκε 

ηνπ παξνρνκέηξνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο/ απνζήθεπζεο 

ηνπιάρηζηνλ 20.000 ηηκψλ. 

Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα ηνπ αηζζεηήξα κεηαθέξνληαη 

απφ ηελ εηδηθή κλήκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο εθθίλεζεο ηνπ κεηαηξνπέα 

ζηελ κλήκε ηνπ κεηαηξνπέα. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε γξήγνξε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηαηξνπέα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ, ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηνο ν επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηνπ. πλεπψο δελ ζα απαηηείηαη ε 

παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεηαηξνπέα παξά 

κφλν ε απνκάθξπλζε ηνπ ραιαζκέλνπ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ.  

Ο εμνπιηζκφο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα, δειαδή ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία επί ηφπνπ ρσξίο λα απαηηείηαη βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο δνθηκψλ ή 

ινγηζκηθφ. Αλ ππάξρεη ηέηνηα απαίηεζε εμνπιηζκνχ ή / θαη ινγηζκηθνχ ηφηε ν 

δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δειψζεη αλαιπηηθά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ 

πνπ απαηηείηαη θαη ην θφζηνο  απηνχ ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  

TEΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ (ΧΜΑΣΧΝ) (SENSOR) 

Σα ζψκαηα ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ κεηξεηψλ ζα ζπλδένληαη ζην δίθηπν κέζσ 

θιαληδψλ θαηάιιειεο δηάηξεζεο αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο πίεζε, πνπ ζα 

δηαζέηνπλ ζηα άθξα ηνπο. Οη θιάληδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην 

ΔΝ1092. Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο PN ησλ αηζζεηήξσλ ζα είλαη 16 Bar 

ελψ ε πίεζε δνθηκήο ζα είλαη 1,5ΥPN. 

Σα πελία δηέγεξζεο  ζα εθάπηνληαη εζσηεξηθά ζηελ επηθάλεηα επέλδπζεο ηνπ 

αηζζεηήξα ρσξίο λα παξεκβάιεηε κεηαμχ απηψλ άιιν πιηθφ.  Ζ εζσηεξηθή 

επέλδπζε ηνπ αηζζεηήξα ζα είλαη EPDM, NBR, PTFE ή άιιν αλάινγν ειαζηηθφ, 

εγθεθξηκέλν γηα εθαξκνγή ζε πφζηκν λεξφ. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ αηζζεηεξίνπ 

ζα είλαη carbonsteel ή ράιπβαο ηνπιάρηζηνλ AISI 316 ελψ νιφθιεξν ην ζψκα ζα 
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έρεη εμσηεξηθή επηθάιπςε  αληηδηαβξσηηθήο επνμεηθήο βαθήο ειάρηζηνπ πάρνπο 

150 κm.  

Σν πιηθφ ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, Hastelloy 'C', ηηηάλην 

ή παξφκνην, εγθεθξηκέλν γηα πφζηκν λεξφ θαη θαηάιιειν γηα ζπγθεληξψζεηο 

ρισξίνπ 2 mg/l εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ αηζζεηήξα ζα είλαη ΗΡ 68 ειεγκέλε θάησ απφ ζηήιε 

χδαηνο 10 κέηξσλ γηα απεξηφξηζην ρξφλν. Σα παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ πξφζθνξα ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαζψο θαη 

ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα πνπ ζα ππνβάιεη.  

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΧΝ  

(CONVERTER) 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο κεηαηξνπέαο παικηθνχ ζπλερνχο καγλεηηθνχ πεδίνπ ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη εχθνια ζε ζχζηεκα ηειεκεηξίαο κε ηελ ρξήζε 

θαηάιιεισλ ζπλδέζεσλ θαη ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

απηνκαηηζκνχ.  

Ο κεηαηξνπέαο ζα δηαζέηεη έλδεημε γηα ηελ ζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ, 

φηαλ απηφο είλαη άδεηνο (emptypipedetection) θαζψο θαη επαθή ειεχζεξεο ηάζεο 

κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξεί δίλεηαη κήλπκα πξνο άιια ζπζηήκαηα ηειεειέγρνπ. 

Δπίζεο  ζα δηαζέηεη μερσξηζηή έλδεημε γηα ηελ αλαγγειία ζθαικάησλ φηαλ απηά 

αληρλεχνληαη απφ ηα απηνδηαγλσζηηθά ηνπ κεηαηξνπέα. ε πεξίπησζε φπνπ ν 

κεηαηξνπέαο ζήκαηνο ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ αηζζεηήξα ζα πξέπεη 

ε αλίρλεπζε ηεο θαηάζηαζεο “θελφο αγσγφο” λα είλαη δπλαηή ζε απφζηαζε έσο 

θαη 50 κέηξσλ.  

Οη ειεθηξνληθνί κεηαηξνπείο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρεηξηζκνχ ρσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. Μέζσ ηεο νζφλεο ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε πιήξεο 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ νξγάλνπ θαη ε επηινγή φισλ ησλ παξακέηξσλ φπσο 

γιψζζα επηθνηλσλίαο, κνλάδεο κέηξεζεο, ηξφπνο αλαγξαθήο ελδείμεσλ θιπ. 

επηζπκεηφ είλαη ε γιψζζα επηθνηλσλίαο ζην ΜΔΝΟΤ ηνπ νξγάλνπ λα είλαη θαη ε 

Διιεληθή.  

Οη κεηαηξνπείο  ζα έρνπλ δπλαηφηεηα  ηεο κέηξεζεο ηεο παξνρήο θαη πξνο ηηο 

δχν θαηεπζχλζεηο θαη  ζα δηαζέηνπλ κία αλαινγηθή έμνδν θαη ςεθηαθή επαθή ε 

νπνία ζα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζζεί γηα ηελ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο 

“θαηεχζπλζε ξνήο” (forward-reverse) πξνο άιια ζπζηήκαηα ηειεειέγρνπ. Κάζε 

κεηαηξνπέαο ζα θέξεη ελζσκαησκέλε θσηηδφκελε αιθαξηζκεηηθή νζφλε 3 

γξακκψλ θαη πιεθηξνιφγην. Ζ πξψηε γξακκή ηεο νζφλεο απεηθνλίδεη πάληα ηελ 

ηξέρνπζα παξνρή ζε m3/h ή l/s ή ηε ζπλνιηθή ξνή, ελψ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε 

γξακκή ζα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
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ηειηθνχ ρξήζηε δίλνληαο πιεξνθνξίεο θαη κελχκαηα (π.ρ. ξπζκίζεηο νξγάλνπ, 

ζθάικα κεηξεηή).  

ε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ν κεηαηξνπέαο ζα απεηθνλίδεη ηνπο θσδηθνχο 

ζθαικάησλ κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη επαλάγλσζηεο  πξνηάζεηο γηα ηελ 

δηφξζσζή ηνπο. Δπίζεο ζα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξφζβαζεο κέζσ θσδηθνχ 

αζθαιείαο γηα λα απνηξέπεηαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε αιιαγή ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ.  

Ζ νζφλε ζα παξέρεη σο ειάρηζην ηα αθφινπζα:  

 Δκθάληζε ζηηγκηαίαο ξνήο (θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο),  

 Δκθάληζε αζξνηζηηθήο ξνήο (θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο) 

 Δκθάληζε ηεο δηαθνξάο ζηελ αζξνηζηηθή ξνή γηα ηηο δχν δηεπζχλζεηο  

 Πιεξνθνξίεο δηάγλσζεο 

 πλζήθεο θελνχ αγσγνχ 

 Γξάθεκα κε ηηο θαηαγεγξακκέλεο ηηκέο παξνρήο  

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαηξνπέα είλαη :  

Υαξαθηεξηζηηθό Απαηηήζεηο 

Αθξίβεηα (κεηαηξνπέα & 

αηζζεηεξίνπ: 

± 0,25%  επί ηεο πξαγκαηηθήο κέηξεζεο ηεο παξνρήο ή 

θαιχηεξε 

Πξνζαξκνγή: Απνκαθξπζκέλε 

Πεξίβιεκα: Με ηνπηθή νζφλε θαη πιεθηξνιφγην 

Αξηζκφο αλαινγηθψλ εμφδσλ 1 αλαινγηθή έμνδνο 4 -20 mA 

Αξηζκφο ςεθηαθψλ  εμφδσλ 1 

Αξηζκφο ςεθηαθψλ εηζφδσλ 1 

Γαιβαληθή απνκφλσζε ε φιεο ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο 

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

Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο  Καη ειάρηζηνλ - 10 … 50 °C 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ απηφκαηε δνζνκέηξεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ λεξνχ. 

 Θα δηαζέηεη ξπζκηδφκελα φξηα γηα ηελ ξνή. 

 Θα ζπγθξαηεί ηα ζήκαηα εμφδνπ γηα ξπζκηδφκελν ρξφλν. 
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 Θα δηαζέηεη δπν αλεμάξηεηνπο αζξνηζηέο (totalizers) γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε  θαη απνκλεκφλεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ λεξνχ ζε δπν 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (π.ρ. ρεηκψλα –θαινθαίξη) 

 Θα παξέρεη πιήξε ιεηηνπξγία απηνδηάγλσζεο ζθαικάησλ. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κεηαηξνπέα ζα γίλεηαη απφ ην πιεθηξνιφγηφ ηνπ 

κε δπλαηφηεηα αιιαγήο παξακέηξσλ. 

 ε πεξίπησζε βιάβεο νη έμνδνη ζα κπνξνχλ λα πξνθαζνξίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ςεθηαθνχ ζήκαηνο εηζφδνπ. 

 Οη ςεθηαθέο έμνδνη ζα ξπζκίδνληαη γηα νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία. 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ 

Οη δνθηκέο βαζκνλφκεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα γίλνπλ κε ηα πξφηππα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ζα πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ 3 ζεκεία αχμεζεο θαη 

κείσζεο, εθηφο εάλ νξηζζεί δηαθνξεηηθά. ε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηεζεί ε 

ζχγθξηζε κε άιινπο κεηξεηέο γηα ιφγνπο αλίρλεπζεο δηαξξνψλ, ηφηε κπνξεί λα 

απαηηεζεί επηπξφζζεηε βαζκνλφκεζε, (π.ρ. 8 ζεκεία).  

Όια ηα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη κε ηελ έθδνζε θαηάιιεινπ πηζηνπνηεηηθνχ 

επαιήζεπζεο ην νπνίν ζα εθδίδεηαη κφλν γηα ηνπο κεηξεηέο παξνρήο πνπ 

πέξαζαλ ηνπο ειέγρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δελ παξνπζίαζαλ 

δηαθνξνπνίεζε κεγαιχηεξε απφ 2% ζε ζχγθξηζε κε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο 

ησλ κεηξεηψλ παξνρήο.  

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ  

Ο κεηξεηήο παξνρήο ζα εθηειεί απηφκαηα απηνδηαγλσζηηθά κε ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ παξνπζία κίαο 

θαηάζηαζεο ζθάικαηνο ζα πξνθαιεί ηελ ιεηηνπξγία αλακεηάδνζεο ηνπ 

ζθάικαηνο. Ζ ιεηηνπξγία ζα είλαη αζθαιήο απφ ζθάικα κε ηελ επαθή θιεηζηή 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη αλνηρηή ζε πεξίπησζε 

ζθάικαηνο ή δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο.  

Σα δηαγλσζηηθά ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο βαζηθνχο ειέγρνπο 

ηνπ εμνπιηζκνχ, αλίρλεπζε θαισδίνπ αλνηρηνχ ή θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, εθηφο 

θιίκαθαο, ιαλζαζκέλνη παξάκεηξνη θιπ.  

ΥΑΜΖΛΖ ΠΑΡΟΥΖ  

Όπνπ ε αθξίβεηα κέηξεζεο ηεο ρακειήο παξνρήο δελ ηθαλνπνηεί ηελ απαίηεζε 

ηεο πξνδηαγξαθήο γηα 0,25%, ηφηε ν Γηαγσληδφκελνο ζα πξνηείλεη ελαιιαθηηθά 

κεγέζε ή κεζφδνπο γηα λα απμήζεη ηελ αθξίβεηα. Ζ ρξήζε ζπζηνιψλ είλαη 

απνδεθηή αξθεί λα δηθαηνινγείηαη επαξθψο απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν. Δπίζεο, είλαη 

απνδεθηή ε ρξήζε κεηξεηψλ παξνρήο εηδηθήο θαηαζθεπήο κε ελζσκαησκέλεο 

ζπζηνιέο. Ο Γηαγσληδφκελνο ζα πξνηείλεη ηελ βέιηηζηε ηερληθν-νηθνλνκηθά 
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κέζνδν ε νπνία πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε ελφριεζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο.  

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκνλεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ EN17025 ηνπνίθνπ θαηαζθεπήο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο  

21. ΡΤΘΜΗΣΔ ΣΡΟΦΧΝ (INVERTERS) 

Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 

STANDARD. Πξέπεη απαξαίηεηα λα έρνπλ πηζηνπνίεζε CE γηα βηνκεραληθφ θαη 

νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα δηαζέηνπλ πεξηιεπηηθά κηθξνεπεμεξγαζηή γηα ηε 

ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαη ην απαξαίηεην 

ινγηζκηθφ πξνζαξκνζκέλν εηδηθά ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο.  

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε θηλεηήξεο ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο, γηα κείσζε ησλ 

ξεπκάησλ εθθίλεζεο θαζψο θαη ησλ κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εθθίλεζε ή ην ζηακάηεκα ελφο θηλεηήξα θαζψο θαη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο 

ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, γηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία VectorControl θαη ζα δηαζέηεη 

δπλαηφηεηα PIDcontrol κε sleepfunction κε αλάδξαζε απφ αλαινγηθφ αηζζεηήξα 

πίεζεο θαη εηδηθέο ξνπηίλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία αληιηψλ. 

Σα νλνκαζηηθά κεγέζε (νλνκαζηηθή ηζρχο, ξεχκα εμφδνπ, θιπ.) ησλ ξπζκηζηψλ 

ζηξνθψλ θαζψο θαη ε πνζφηεηα ζα είλαη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Πξνκήζεηαο. 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, ν θαηαζθεπαζηήο φισλ ησλ ζπζθεπψλ ξπζκηζηψλ 

ζηξνθψλ ή ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο ή δηαλνκέαο ηνπ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ζηελ Διιάδα εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, γηα ηελ παξνρή 

ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ ζε δχν 

πφιεηο θαη‟ ειάρηζηνλ. 
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Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ νη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε 

κεγάιν εχξνο ηζρχνο (ηνπιάρηζηνλ απφ 1.1 έσο 400 kW), κε νλνκαζηηθά 

κεγέζε ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα εμνπιηζκνχ πνπ αθνινπζεί θαη λα 

δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε κεγάιν εχξνο ηάζεο θαη 

ζπρλφηεηαο (θαη‟ ειάρηζην απφ 380 έσο 480 V ±10% / 50/60 Hz) ελψ ζα 

πξέπεη λα παξέρνπλ κεγάιν εχξνο ζπρλφηεηαο εμφδνπ (θαη‟ ειάρηζην απφ 

0 έσο 400 Hz). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα απιά ή 

παξάιιεια ζπζηήκαηα αληιηψλ. Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο +40oC 

ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο απφδνζήο ηνπ (derating). Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο +50oC κε 

ππνβάζκηζε ηεο απφδνζήο ηνπο (derating). Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ιεηηνπξγία ζε χςε έσο 1000m ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο 

απφδνζήο ηνπο (derating). Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

πξνζηαζία απφ ππέξηαζε θαη ππφηαζε, απφ ππεξέληαζε θαη 

ππεξθφξηηζε ελψ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνλ θηλεηήξα ζεξκηθή 

πξνζηαζία, θαζψο θαη πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα κε ηελ γε. Οη 

ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη σο πξνο Γηεζλή 

Πξφηππα πξντφληνο 

o Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο ISO 9001 θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 

ISO 14001 

o Έγθξηζε CE. 

o Πηζηνπνηεηηθφ UL 

 Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζην 120% ηνπ 

νλνκαζηηθνχ ηνπ θνξηίνπ, γηα 60 sec. 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θιεκκνζεηξά ειέγρνπ νη 

νπνίεο ζα πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπο λα δηαζέηνπλ θαη‟ ειάρηζην: 

o 3 πξνγξακκαηηδφκελεο αλαινγηθέο εηζφδνπο 0 - 10 V θαη 0(4) - 20 

mA 

o 2 πξνγξακκαηηδφκελεο αλαινγηθέο εμφδνπο 0(4) - 20 mA 

o 8 πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο εηζφδνπο 

o 3 πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο εμφδνπο ηχπνπ ξειέ 

o 1 ςεθηαθή είζνδν SafeTorqueOff (STO) κε πηζηνπνίεζε θαηά ην 

πξφηππν EN 13849 Cat. 3 PLd θαη ην πξφηππν IEC 

62061/IEC61508 SILCL 2. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ςεθηαθψλ θαη αλαινγηθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ θαξηψλ. 

 Δπί πνηλή  απνθιεηζκνχ, νη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

δχν (2) ζχξεο επηθνηλσλίαο εθ ησλ νπνίσλ 1 ζχξα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο 

RS 485 Modbus θαη 1 ζχξα επηθνηλσλίαο Modbus/TCP είηε 

ελζσκαησκέλεο είηε κε ρξήζε πξφζζεηεο θάξηαο. Δλαιιαθηηθά ζα πξέπεη 
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λα δηαηίζεληαη θαη ηα πξσηφθνιια PROFIBUS-DP, Ethernet/IP, DeviceNet, 

BACNet θαη CANOpen κε ρξήζε πξφζζεησλ θαξηψλ. 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

θαη ιεηηνπξγία εκεξνινγίνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ζηε κλήκε 

ηνπ κεηαηξνπέα ηζηνξηθνχ αξρείνπ ησλ ηειεπηαίσλ 8 βιαβψλ θαη 

ζθαικάησλ. 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νζφλε κε πιεθηξνιφγην 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε παξακεηξνπνίεζε θαη ν ηνπηθφο ρεηξηζκφο 

ελψ ζηελ ςεθηαθή νζφλε LCD κε ππνζηήξημε γξαθηθψλ, ζα εκθαλίδνληαη 

νη επηζπκεηέο θαη πξαγκαηηθέο ηηκέο κε ελδείμεηο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

κεγεζψλ, ξεχκαηνο, ζπρλφηεηαο, ηζρχνο, ζηξνθψλ, θαζψο θαη ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα θαη βιάβεο πνπ αληρλεχεη ν κεηαηξνπέαο. Σν 

ρεηξηζηήξην ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξακεηξνπνίεζε θαη ξπζκίζεηο νη 

νπνίεο ζα δίλνληαη ζε κνξθή κελνχ θαη ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ κελνχ ιεηηνπξγίαο κέζσ ινγηζκηθνχ 

παξακεηξνπνίεζεο ηεο νζφλεο. Σν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη 

ειεχζεξα πξνγξακκαηηδφκελν κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ (πνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά), ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

ζπζθεπή HMI. Σν ρεηξηζηήξην ζα πεξηιακβάλεη κλήκε ζηελ νπνία ζα 

απνζεθεχνληαη νη παξάκεηξνη ηνπ ξπζκηζηή θαη ζα κπνξεί λα θνξηψλεη θαη 

μεθνξηψλεη παξακέηξνπο ζε άιινπο ξπζκηζηέο (απνζπψκελν). 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο παξαθάησ εηδηθέο 

ιεηηνπξγίεο: 

o Έιεγρνο-δηαηήξεζε πίεζεο θαη θπθιηθή ελαιιαγή ηεο νδήγεζεο 

κέρξη 4 αληιηψλ απφ ηνλ ξπζκηζηή, ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλε 

ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. Ο ρεηξηζηήο ζα εηζάγεη ην επηζπκεηφ 

κέγεζνο πίεζεο θαη ν ξπζκηζηήο ζηξνθψλ αλαιακβάλεη (κέζσ ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ ειεγθηή PID) ηελ δηαηήξεζε ηεο πίεζεο θαη ηελ 

ελαιιαγή ησλ αληιηψλ (ρσξίο ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ) 

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ρξφλνπ πνπ έρεη εηζάγεη ν ρεηξηζηήο. 

o Έιεγρνο-δηαηήξεζε πίεζεο κε κφληκε νδήγεζε κηαο αληιίαο απφ 

ηνλ ξπζκηζηή θαη ελεξγνπνίεζε κέζσ επαθψλ ξειέ, κέρξη 8 

επηπιένλ αληιηψλ. Ο ρεηξηζηήο ζα εηζάγεη ην επηζπκεηφ κέγεζνο 

πίεζεο θαη ν ξπζκηζηήο ζηξνθψλ αλαιακβάλεη (κέζσ ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ ειεγθηή PID) ηελ δηαηήξεζε ηεο πίεζεο θαη ηελ 

πξνζζαθαίξεζε θαη ελαιιαγή ησλ ππνινίπσλ αληιηψλ 

παξαθνινπζψληαο ηελ πίεζε. 

o Έιεγρνο-δηαηήξεζε πίεζεο κε ρξήζε ελφο ξπζκηζηή ζηξνθψλ θαη 

νδήγεζε εθ πεξηηξνπήο θάζε αληιίαο απφ ηνλ ξπζκηζηή (θάζε 

αληιία ζα εθθηλεί κέζσ ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθψλ θαη φηαλ θηάλεη ζηηο 

νλνκαζηηθέο ηεο ζηξνθέο ζα κεηαπίπηεη ζε ηξνθνδνζία κέζσ ξειέ). 

Θα ππνζηεξίδεηαη ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ΄έσο 4 αληιηψλ. Ο 

ρεηξηζηήο ζα εηζάγεη ην επηζπκεηφ κέγεζνο πίεζεο θαη ν ξπζκηζηήο 
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ζηξνθψλ αλαιακβάλεη (κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ ειεγθηή PID) ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πίεζεο θαη ηελ πξνζζαθαίξεζε θαη ελαιιαγή ησλ 

ππνινίπσλ αληιηψλ παξαθνινπζψληαο ηελ πίεζε. 

o Γπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ησλ ζηξνθψλ κέζσ PIDcontroller 

κε απηφκαηε εθθίλεζε θαη ζηάζε (sleepfunction) αλάινγα κε ηελ 

απαίηεζε ηεο εθαξκνγήο, κε ζήκα 4-20mA απφ αηζζεηήξα 

ζηάζκεο, παξνρήο ή πίεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ηεο 

αληιίαο απφ ην inverter, φηαλ ε ππνινγηδφκελε απφ ηνλ ειεγθηή PID 

ζπρλφηεηα εμφδνπ, ιφγσ ηεο επίηεπμεο π.ρ. ηεο επηζπκεηήο πίεζεο, 

κεησζεί θάησ απφ έλα θαζνξηζκέλν φξην, γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν (θαη νη δχν ηηκέο ζα είλαη ξπζκηδφκελεο κέζσ παξακέηξσλ), 

ηφηε ην inverter ζα κεδελίδεη ηε ζπρλφηεηα εμφδνπ ηνπ θαη ζα 

εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (SleepMode). Αθνινχζσο, φηαλ 

ππάξμεη μαλά δήηεζε απφ ην δίθηπν θαη ε ππνινγηδφκελε απφ ηνλ 

ειεγθηή PID ζπρλφηεηα εμφδνπ, απμεζεί πάλσ απφ έλα 

θαζνξηζκέλν φξην, γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (θαη νη δχν ηηκέο ζα 

είλαη ξπζκηδφκελεο κέζσ παξακέηξσλ), ηφηε ην inverter ζα 

επαλεθθηλεί ηελ αληιία, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο 

πίεζεο. 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν 

πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 10kStep 

(40kbyte), κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη 

κέζσ εληνιψλ ή ινγηθψλ ππιψλ, ιεηηνπξγίεο πνπ ζα αθνξνχλ ζηηο 

θπζηθέο εηζφδνπο θαη εμφδνπο θαη ηα κεγέζε ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθψλ. Όιεο 

νη θπζηθέο είζνδνη θαη έμνδνη (ςεθηαθέο θαη αλαινγηθέο) ηνπ ξπζκηζηή 

ζηξνθψλ ζα είλαη πιήξσο δηαρεηξίζηκεο θαη πξνγξακκαηηδφκελεο απφ ην 

ελζσκαησκέλν PLC. Σν ελζσκαησκέλν PLC ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

πξνγξακκαηηζκφ ζε γιψζζα Ladder θαη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 

εληνιέο LD, AND, OR, OUT, SET, RESET θαη END ελψ ζα πεξηιακβάλεη 

θαη εηδηθέο εληνιέο φπσο θιήζε ππνξνπηίλαο, κεηαθίλεζε, ζχγθξηζε, 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο πξαγκαηηθψλ θαη δεθαδηθψλ αξηζκψλ (πξφζζεζε, 

αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο θαη δηαίξεζε) θαη εληνιέο επηθνηλσλίαο γηα 

φια ηα ππνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

ηνπιάρηζηνλ 16 I/O, 500 internalrelay, 128 timers, 64 counters θαη 1024 

dataregisters. Μέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ, ην ελζσκαησκέλν PLC 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

ξπζκηζηή ζηξνθψλ .(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ 

παξάκεηξνη: ζπληειεζηέο P, I θαη D ηνπ PIDcontroller, εληνιή ζπρλφηεηαο, 

ρξφλνο ξάκπαο εθθίλεζεο θαη ρξφλνο ξάκπαο ζηακαηήκαηνο). Μέζσ ηεο 

ζχξαο επηθνηλσλίαο, ην ελζσκαησκέλν PLC ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

ειέγμεη έσο 8 επηπιένλ φκνηνπο ξπζκηζηέο ζηξνθψλ, ή λα δηαρεηξηζηεί 

εμσηεξηθά ζήκαηα απφ κνλάδεο απνκαθξπζκέλσλ εηζφδσλ/εμφδσλ 

(RTUs). 
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ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο 

22. ΟΜΑΛΟΗ ΔΚΚΗΝΖΣΔ (SOFT STARTERS) 

Οη νκαινί εθθηλεηέο θαηά IEC 60947-4-2 ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θηλεηήξεο 

ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο, γηα κείσζε ησλ ξεπκάησλ εθθίλεζεο θαζψο θαη ησλ 

κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθίλεζε ή ην ζηακάηεκα 

ελφο θηλεηήξα. Ο νκαιφο εθθηλεηήο ζα ρξεζηκνπνηεί κία γέθπξα κε δχν ζπξίζηνξ 

ζηηο ηξεηο θάζεηο γηα ξχζκηζε ηεο εθθίλεζεο θαη ηεο ζηάζεο ησλ θηλεηήξσλ. Θα 

δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ξειέby-pass θαη ζα είλαη ηθαλφο λα ζπλδεζεί θαη κε έμη 

θαιψδηα πξνο ηνλ θηλεηήξα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζπλδεζκνινγία √3. Ο νκαιφο 

εθθηλεηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχξα επηθνηλσλίαο Profibus ή Profinet 

(ελζσκαησκέλε ή κέζσ θάξηαο επέθηαζεο) γηα επηθνηλσλία κε ην PLC ηεο 

εγθαηάζηαζεο, φπσο επίζεο θαη ζχξα ζχλδεζεο γηα παξακεηξνπνίεζε κέζσ 

Ζ/Τ. Δπίζεο, ζα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα 

(ΔΜV) βάζεη ησλ θαλνληζκψλ ΔΝ 6100-4-2/3/4/5/6. Δπίζεο, λα δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλν θίιηξν θαηεγνξίαο Α. 

Ολνκαζηηθά κεγέζε 

 Ο νκαιφο εθθηλεηήο ζα έρεη ζρεδηαζηεί γηα ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο απφ 0oC έσο +60oC (Derating πάλσ απφ ηνπο +40oC). 

 Ζ ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο ζα θπκαίλεηαη απφ - 25oC έσο +80oC. 

 Θα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε χςε έσο 2000m.  

 Θα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζηα φξηα -15% έσο +10% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 200…460VAC ή 400…600VAC ή 400…690 VAC ελψ 
ζα πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα ζηα 50 ή 60 Ζz  ± 10%. 

 Θα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη  ζην 115% ηνπ νλνκαζηηθνχ  θνξηίνπ, ζηνπο 
40o ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 
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 Θα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη  ζην 20% ηνπ ειάρηζηνπ νλνκαζηηθνχ  θνξηίνπ 

 Μέγηζηε απφζηαζε θαισδίσλ κεηαμχ νκαινχ εθθηλεηή θαη θηλεηήξα έσο 
200m 

 Γπλαηφηεηα ππεξθφξηηζεο θαη εθθηλήζεσλ αλά ψξα  

o Καλνληθή εθθίλεζε (Class 10): 3,5 xIn γηα ρξφλν 17 sec θαη 5 

επαλεθθηλήζεηο / ψξα 

o Γχζθνιε εθθίλεζε (Class 20): 4 xIn γηα ρξφλν 19 sec θαη 5 

επαλεθθηλήζεηο / ψξα 

o Βαξηά εθθίλεζε (Class 30): 4 xIn γηα ρξφλν 29 sec θαη 5 

επαλεθθηλήζεηο / ψξα 

Πξνζηαζία 

 Ο νκαιφο εθθηλεηήο ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθφ ζεξκηθφ 
ππεξθφξηηζεο κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θιάζεο απφδεπμεο ζε πέληε 
επίπεδα Class 5, Class 10, Class 15, Class 20, Class 30 θαη ζα νδεγεί ζε 
απφδεπμε ηνλ θηλεηήξα ζε πεξίπησζε ππεξθφξηηζεο κε δπλαηφηεηα 
επαλεθθίλεζεο κεηά απφ 2…30min.  

 Ο νκαιφο εθθηλεηήο ζα έρεη πξνζηαζία έλαληη απψιεηαο θάζεο >40%. 

 Ο νκαιφο εθθηλεηήο ζα δηαζέηεη απηνπξνζηαζία ζε πεξίπησζε 
ππεξθφξηηζεο ησλ ζπξίζηνξ κε δπλαηφηεηα επαλεθθίλεζεο κεηά απφ 
0,5min. 

 Ο νκαιφο εθθηλεηήο ζα δηαζέηεη εηζφδνπο επηηήξεζεο ζεξκίζηνξ 
(PTCTypA) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ θηλεηήξα. 

Ρπζκίζεηο 

Θα ρξεζηκνπνηνχληαη πιήθηξα γηα ξπζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο, κέζσ 

νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD) φπσο: 

 Ρχζκηζε αξρηθήο ηάζεο  απφ 20 έσο 100%  ηνπ θηλεηήξα. 

 Ρχζκηζεξνπήο απφ 10…100% 

 Ρχζκηζε πεξηνξηζκνχξνπήο απφ 20…200% 

 Ρχζκηζε ξάκπαο εθθίλεζεο ή ζηακαηήκαηνο απφ 0 έσο 360 sec. 

 Ρχζκηζε πεξηνξηζκνχξεχκαηνο απφ 125…550% 

 Ρχζκηζεηνπζεξκηθνχ ππεξθφξηηζεο 

 Ρχζκηζεθιάζεο απφδεπμεο 5/10/15/20/30 

 Ρχζκηζε ηάζεο παικνχ εθθίλεζεο απφ 40…100% 



«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ                                                                 ελ. 62 

 Ρχζκηζε ρξφλνπ παικνχ εθθίλεζεο απφ 0…2s 

 Ρχζκηζε θξελαξίζκαηνο κε ζπλερέο ξεχκα απφ 20…100% 

 Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο αξηζηεξήο/δεμηάο αξγήο θίλεζεο ηνπ θηλεηήξα. 

Έιεγρνο 

 Σν βνεζεηηθφ θχθισκα ηνπ νκαινχ εθθηλεηή ζα είλαη ηειείσο αλεμάξηεην 
ηνπ θπθιψκαηνο ηζρχνο, ελψ ζα πξνζαξκφδεηαη ζηα  AC 115 ή AC 230 V. 

 Ο νκαιφο εθθηλεηήο ζα δέρεηαη ξχζκηζε είηε κέζσ κνλάδσλ ειέγρνπ 
(κπνπηφλ, δηαθφπηεο επηινγήο θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπλδένληαη άκεζα ζηε 
κνλάδα ή ζα πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθά ξειέ, είηε κέζσ εμφδσλ PLC. 

Δγθαηάζηαζε 

 ηήξημε ηνπ νκαινχ εθθηλεηή θάζεηα, κε κέγηζηε θάζεηε θιίζε 22,5ν. 

 Θα παξέρεηαη έλα δηάγξακκα ζπλδέζεσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο  ειεθηξηθέο 
ζπλδέζεηο 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο 

23. ΜΔΣΡΖΣΔ ΣΑΘΜΖ 

Οη κεηξεηέο ζηάζκεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 

λεξνχ ζε δεμακελέο ηνπ δηθηχνπ, ζα είλαη ζπκπαγψλ δηαζηάζεσλ θαη ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο. Αηζζεηήξην θαη κεηαηξνπέαο ζήκαηνο είλαη ηνπνζεηεκέλνη εληφο 

αλνμείδσηνπ πεξηβιήκαηνο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ζηάζκεο ζα 

βαζίδεηαη ζην πηεδνειεθηξηθφ θαηλφκελν. Ζ ζηεξέσζή ηνπο ζα γίλεη κε 

αλνμείδσην ζηήξηγκα ζε ζρήκα γσλίαο θαη ζηξηθψληα κε ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζσιήλα εμηζνξξφπεζεο (δηέιεπζε κε 

ζηεπηνζιήπηε ζπγθξάηεζεο) 
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Οη κεηξεηέο ζηάζκεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ρεπζηφ: Νεξφ γεψηξεζεο ή απφ πεγέο 

 Αθξίβεηα κέηξεζεο: ≤0,3 % full scale 

 Δχξνο κέηξεζεο: 0-5m 

 Μέγηζηε πίεζε: ≥0,4bar  

 Σάζε ηξνθνδνζίαο : 12 – 30 V DC 

 Τιηθφ πεξηβιήκαηνο: αλνμείδσηνο ράιπβαο 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο: IP 68 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -5 – 50 º C 

 Αλαινγηθή έμνδνο : 4-20 mA  

 Πξνζηαζία απφ αληίζηξνθε πνιηθφηεηα θαη βξαρπθχθισκα 

 Τδξαπιηθή ζχλδεζε: εκβαπηηδφκελν  

 Κακία απαίηεζε γηα βαζκνλφκεζε 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο 
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24. ΜΔΣΡΖΣΔ ΠΗΔΖ 

Οη κεηξεηέο πίεζεο ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξίσο γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

πίεζεο ηνπ λεξνχ αλάληε θαη θαηάληε  θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, ζα έρνπλ δε θαη 

ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο αέξα φπσο π.ρ απηή ζπλαληάηαη ζηα 

αεξηνθπιάθηα ηνπ έξγνπ. Θα είλαη ζπκπαγψλ δηαζηάζεσλ θαη  ζχκθσλνη κε ηελ 

θνηλνηηθή νδεγία PED (PRESSURE EQUIPMENT DIREKTIVE FOR GAS 

1/LIQUIDS 1 ART. 3.3 SEP). Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ε πηεδνειεθηξηθή. Σν 

δηάθξαγκα κεηάδνζεο πίεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ Al2O3. Αηζζεηήξην 

θαη κεηαηξνπέαο ζήκαηνο είλαη ηνπνζεηεκέλνη εληφο αλνμείδσηνπ πεξηβιήκαηνο 

ζπκπαγψλ δηαζηάζεσλ θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο.  ε θάζε κεηξεηή πίεζεο ζα 

πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη θαηάιιειε βάλα γηα ηνλ εμαεξηζκφ ηνπ νξγάλνπ.  

Οη κεηξεηέο πίεζεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Αθξίβεηα κέηξεζεο 0,25 % fullscale 

 Δχξνο κέηξεζεο 0-20 bar 

 Υξφλνο απφθξηζεο < 0,1 sec 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -30 – 100º C 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο 12 – 30 V DC 

 Αλαινγηθή έμνδνο 4-20 mA 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο IP 65 

 Τιηθφ κεκβξάλεο Al2O3 

 Τιηθφ πεξηβιήκαηνο αλνμείδσηνο ράιπβαο 

 πείξσκα ζχλδεζεο G ½ A 

 Ζιεθηξηθή ζχλδεζε 2 αγσγψλ 

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  
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 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο  

25. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΜΔΣΡΖΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΥΛΧΡΗΟΤ (CL) 

Σα ζπζηήκαηα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηαζκνί 

ειέγρνπ κε ζθνπφ ηε ζπλερή κέηξεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Κάζε 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα πιηθά:  

 Έλα (1) Αηζζεηήξην κέηξεζεο ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ,   

 Έλα (1) ςεθηαθφ ειεγθηή ζηνλ νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ησλ 

ηεζζάξσλ κεηξνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ,  

 Σα θειηά ησλ αλσηέξσ αηζζεηεξίσλ,  

 Φίιηξν θαηαθξάηεζεο θεξηψλ,  

 Σν θαιψδην ζχλδεζεο ηνπ ςεθηαθνχ ειεγθηή κε ηνλ ηνπηθφ απηνκαηηζκφ 

(PLC) θαη  

 Όια ηα παξειθφκελα ζχλδεζεο ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πιηθνχ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Αηζζεηήξην Μέηξεζεο Τπνιεηκκαηηθνύ Υιωξίνπ 

 Mέζνδνοκέηξεζεο: Ακπεξνκεηξηθή. 

 Δχξνο κέηξεζεο ειεχζεξνπ ρισξίνπ: 0 – 20mg/L ΖΟCl 

 Διάρηζην φξην αλίρλεπζεο ειεχζεξνπ ρισξίνπ: 5ppb ή 0,005mg/lHOCl. 

 Αθξίβεηα κέηξεζεο: 2% ή ± 10ppb ΖΟCl. 

 Υξφλνο Απφθξηζεο (Σ90): < 90sec 

 Δχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: 0νC έσο +45νC 

 Απηφκαηε αληηζηάζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

 Να δηαζέηεη ειεθηξφδην Ph / ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ απηφκαηε αληηζηάζκηζε 

ηνπ pH ηνπ δείγκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρισξίνπ εθηφο ησλ νξίσλ 

ηεο θακπχιεο ηνπ ππνρισξηψδνπο 

 Ρνή ιεηηνπξγίαο: 10- 15 l/h. 

 Δχξνο πίεζεο ιεηηνπξγίαο: 0,1 – 2 bar. 

 Δχξνο ζεξκνθξαζίαο δείγκαηνο: 20 νC – 45νC. 

 Παξεκπνδίζεηο: Να κελ πξνθχπηεη παξεκπφδηζε απφ ρισξακίλεο. 



«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ                                                                 ελ. 66 

 Να ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή θπςειίδα κέηξεζεο, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 

ηεο παξνρήο ηνπ δείγκαηνο ζην αηζζεηήξην. 

 To αηζζεηήξην ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ςεθηαθφ θαιψδην γηα ηε 

ζχλδεζε κε ηνλ ςεθηαθφ ειεγθηή. 

 Πξέπεη λα είλαη έηνηκν λα ζπλδεζεί κε ηνλ ςεθηαθφ ειεγθηή, κε ηνλ νπνίν 

ζα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ κεηξήζεσλ, ε δε εγθαηάζηαζε ηνπ λα είλαη 

εχθνιε θαη γξήγνξε κε ηερλνινγία plug‟n‟play. 

Φεθηαθόο ειεγθηήο  

Ο ςεθηαθφο ειεγθηήο πνπ είλαη ν εγθέθαινο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο, γηα ηελ ζπιινγή, απεηθφληζε θαη απνζήθεπζε ησλ 

κεηξήζεσλ. Ο ςεθηαθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δέρεηαη φια ηα ζήκαηα απφ ηα 

αηζζεηήξηα (ριψξην, ΡΖ, αγσγηκφηεηα θαη ζνιφηεηα) θαη λα ζπλδέεηαη κε ηνλ 

πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή ηνπ θάζε ζηαζκνχ κέζσ ζεηξηαθήο ζχξαο 

ModBus γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν ηειεέιεγρν θαη ηειερεηξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  Ο ςεθηαθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να είλαη θαηάιιεινο λα δερζεί δεδνκέλα απφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα 

αηζζεηήξηα κέηξεζεο, αλάινγα κε ηελ δηακφξθσζε, ηνπ ηδίνπ είδνπο ή θαη 

δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ.  

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη κε άιιεο φκνηεο κνλάδεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία δηθηχσλ κεηξήζεσλ. 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δερζεί ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξεο 

αλαινγηθέο/ςεθηαθέο εηζφδνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κειινληηθά θαη άιισλ 

ππαξρφλησλ αηζζεηεξίσλ ή ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, ηνπ ίδηνπ ή θαη άιισλ 

θαηαζθεπαζηψλ. 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηέζζεξηο επαθέο (relays) άλεπ δπλακηθνχ, κε 

δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο γηα ρξήζε σο alarm ή δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο θαη κε άιιεο επαθέο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρεηξηζηή. 

 Να δηαζέηεη θάξηα επηθνηλσλίαο ModbusRS485 γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην 

PLC 

 Να δηαζέηεη πξνζηαζία ηνπιάρηζηνλ IP65 

 Να δηαζέηεη εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: -20νC - +55νC 

 Σξνθνδνζία/Ηζρχο: 100 - 240VAC, 50/60Hz  / 2.000VA 

Οζόλε απεηθόληζεο κεηξήζεωλ 

Κάζε ςεθηαθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίδεη ηηο 

κεηξνχκελεο ηηκέο ζε νζφλε ελδείμεσλ. Ζ νζφλε ελδείμεσλ ζα πξέπεη είηε λα είλαη 

ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλε ζε θάζε ειεγθηή είηε λα είλαη απνζπψκελε. ε 



«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ                                                                 ελ. 67 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζθεξφκελε νζφλε είλαη απνζπψκελε ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζεί ζε θάζε κία απφ ηηο πξνζθεξφκελεο κνλάδεο. ε 

απηή ηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη 1 νζφλε γηα ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξνχζα πξνκήζεηα.  

ε θάζε πεξίπησζε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νζνλψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Να ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε κνλάδα ηνπνζέηεζεο αηζζεηεξίσλ 
ζηελ νπνία έρεη πξνζαξηεζεί, εκθαλίδνληαο ηηο κεηξήζεηο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ζε κηα έγρξσκε νζφλε γξαθηθψλ κε ιεηηνπξγία 
αθήο (touchscreen) 

 Να εκθαλίδεη ζηελ νζφλε γξαθηθέο απεηθνλίζεηο κέρξη θαη 6 παξακέηξσλ 
ηαπηφρξνλα. 

 Να δηαζέηεη πξνζηαζία θαηά IP65 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο γηα ρξήζε ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο (GSM) γηα αζχξκαηε επηθνηλσλία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ απφ απφζηαζε. 

 Να δηαζέηεη εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: -20oC - +55oC 

 Σξνθνδνζία: απφ ηελ κνλάδα ηνπνζέηεζεο αηζζεηεξίσλ  

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Καηάινγν απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ θαη ζπληεξήζεσλ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ δηαηάμεσλ γηα δηάξθεηα 1 έηνπο 

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
δηαηάμεσλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 
θαηαζθεπήο  
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26. ΤΣΖΜΑ ΥΛΧΡΗΧΖ 

Σα κέξε πνπ απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα ρισξίσζεο κε ηα αληίζηνηρα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: 

26.1 ΓΟΟΜΔΣΡΗΚΖ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ 

 Σχπνο: δηαθξαγκαηηθή κνλνθαζηθή αληιία κε κεραληθή θίλεζε 
δηαθξάγκαηνο θαη ιεηηνπξγία αλαινγηθνχ ζήκαηνο 

 Ρχζκηζε παικνχ:  0-100% 

 ήκα εηζφδνπ:   ηχπνπ παικνχ γηα ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο 
εκβνιηζκνχ θαη εθθίλεζε – παχζε απφ 
απφζηαζε 

 Αθξίβεηα δνζνκέηξεζεο:  ηνπιάρηζηνλ 1,0% 

 Μέγηζηε παξνρή:  6 l/h. 

 Μέγηζηε αληίζιηςε:  10 bar. 

 Τιηθφθεθαιήο : Αθξπιηθφ. 

 Απηφκαηνο έιεγρνο:  4-20 mA ή ξχζκηζε ζπρλφηεηαο. 

 Ζιεθηξηθέοελδείμεηο:  θάικα, ιεηηνπξγία. 

 Ζιεθηξηθήηξνθνδνζία: 230 VAC / 50 Hz. 

 Πξνζηαζία:   IP65/F 

 Τιηθφ θεθαιήο, βαιβίδσλ 
θαη ζηνκίσλζχλδεζεο:  PVC 

 Λεηηνπξγηθά ηνηρεία: Δλζσκαησκέλνο κηθξνεπεμεξγαζηήο, ςεθηαθφ 
ρεηξηζηήξην θαη νζφλε LCD 

 Παξειθφκελα :  Πνδνβαιβίδα, βαιβίδα έγρπζεο, βαιβίδα   
                                            εμαέξσζεο, ζσιελίζθνη θαη εμαξηήκαηα  
                                            αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο. 

26.2 ΓΟΥΔΗΟ ΥΛΧΡΗΟΤ 

 Τιηθφ θαηαζθεπήο:  Ζκηδηαθαλέο PE. ηαζεξνπνηεκέλν απφ  

                                           Τπεξηψδε αθηηλνβνιία. 

 Όγθνο:   ηνπιάρηζηνλ 200 lit. 

 εκείν πιήξσζεο:  ην άλσ κέξνο λα θέξεη εγθηβσηηζκέλα  

                                           Οξεηράιθηλα ζπεηξψκαηα γηα ηελ αζθαιή  

                                           ζηεξέσζε ηεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο 
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26.3 ΑΗΘΖΣΖΡΗΟ ΣΑΘΜΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΥΛΧΡΗΟΤ 

Σν αηζζεηήξην ζηάζκεο δνρείνπ ρισξίνπ ζα είλαη ηχπνπ θινηέξ ή επαγσγηθνχ 

ηχπνπ ή ρσξεηηθνχ ηχπνπ θαη ζα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί είηε εληφο ηνπ δνρείνπ 

ρισξίσζεο είηε εμσηεξηθά, αλάινγα κε ηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν. 

Θα δηαζέηεη ςεθηαθή έμνδν κέζσ ηεο νπνίαο ζα ελεκεξψλεηαη ην ζχζηεκα 

ηειεκεηξίαο γηα ηελ ρακειή ζηάζκε ηνπ δηαιχκαηνο ζην δνρείν. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 θαη ζα ην 

αηζζεηήξην ζα έρεη έγθξηζε CE. 

 

Σν αλσηέξσ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε βαιβίδα 

ηερλεηήο αληίζιηςεο πνπ λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ θαηαζιηπηηθφ ζσιήλα, θαιψδην 

απηνκαηηζκνχ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2 m κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο, ζσιήλα 

αλαξξφθεζεο κε δηαθφπηε ζηάζκεο θαη αληεπίζηξνθε βαιβίδα πνπ ζα θέξεη 

θίιηξν αλαξξφθεζεο θαη ηέινο ζέζε έγρπζεο εηδηθή γηα δηάιπκα ππνρισξηψδνπο 

λαηξίνπ.  Ζ δνζνκεηξηθή αληιία ζα παξέρεηαη ζπλνδεπκέλε απφ ην 

πξναλαθεξζέλ δνρείν πνιπαηζπιελίνπ ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 200lt κε, 

πξναηξεηηθφ, θινηέξ ρακειήο ζηάζκεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αληιίαο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Καηάινγν απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ θαη ζπληεξήζεσλ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ δηαηάμεσλ γηα δηάξθεηα 1 έηνπο 

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
δηαηάμεσλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 
θαηαζθεπήο  
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27. ΜΔΣΡΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ο κεηξεηήο θαη αλαιπηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ ζα έρεη νζφλε LCD κε 

νπίζζην θσηηζκφ, δηαζηάζεσλ 96x96 mm κε αλάιπζε 128x96 pixel, θαηάιιεινο 

γηα ρξήζε ζε κνλνθαζηθφ ή θαη ηξηθαζηθφ δίθηπν ζε δίθηπα ηξηψλ ή ηεζζάξσλ 

αγσγψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αθφινπζσλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ: 

Σν πνιχνξγαλν ζα κπνξεί λα ζπλδέεηαη απεπζείαο ζε δίθηπν έσο 690V ελψ γηα 

κεγαιχηεξεο ηάζεηο ζα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο, επίζεο 

γηα ηελ κέηξεζε ησλ ξεπκάησλ ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κεηαζρεκαηηζηέο 

ξεχκαηνο είηε x/1 είηε x/5 Α. 

27.1 ΜΔΣΡΖΔΗ 

 Σάζε: Φάζε κε θάζε θαη κέζνο φξνο, θάζε κε νπδέηεξν θαη κέζνο φξνο 

(ζπλνιηθά 8 κεηξήζεηο) κε αθξίβεηα ±0,3% 

 Αζπκκεηξία ηάζεο: Φάζε κε θάζε θαη κέζνο φξνο,, θάζε κε νπδέηεξν θαη 

κέζνο φξνο (ζπλνιηθά 8 κεηξήζεηο)  

 Ρεχκα: Αλά θάζε, νπδεηέξνπ θαη κέζνο φξνο (ζπλνιηθά 5 κεηξήζεηο) κε 

αθξίβεηα ±0,2% 

 Αζπκκεηξία ξεχκαηνο: Αλά θάζε θαη κέζνο φξνο (ζπλνιηθά 4 κεηξήζεηο) 

 Φαηλφκελε ηζρχο: Αλά θάζε θαη ζπλνιηθά κε αθξίβεηα ±0,5% 

 Δλεξγφο ηζρχο: Αλά θάζε θαη ζπλνιηθά κε αθξίβεηα ±0,5% 

 Άεξγνο ηζρχο: Αλά θάζε θαη ζπλνιηθά κε αθξίβεηα ±2% 

 Δλεξγφο ελέξγεηα: πλνιηθά κε αθξίβεηα ±0,5% 

 Άεξγνο ελέξγεηα: πλνιηθά κε αθξίβεηα ±2% 

 πληειεζηήο ηζρχνο: Αλά θάζε θαη ζπλνιηθά 

 πρλφηεηα 

 THD γηα ηάζε: Αλά θάζε, κεηαμχ θάζεσλ θαη κέζνο φξνο (ζπλνιηθά 7 

κεηξήζεηο) κε αθξίβεηα ±2% 

 THD γηα ξεχκα: Αλά θάζε, νπδέηεξν θαη κέζνο φξνο (ζπλνιηθά 5 

κεηξήζεηο) κε αθξίβεηα ±2% 

 Μέγηζηε ηηκή ηάζεο: θάζε κε θάζε θαη θάζε κε νπδέηεξν 

 Διάρηζηε ηηκή ηάζεο: θάζε κε θάζε θαη θάζε κε νπδέηεξν 

 Μέγηζηε ηηκή ξεχκαηνο αλά θάζε 

 Διάρηζηε ηηκή ξεχκαηνο αλά θάζε 
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 Αλάιπζε πνηφηεηαο δηθηχνπ κέρξη ηελ 31ε αξκνληθή 

27.2 ΣΟΠΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

(realtimeclock) γηα ηελ ρξνλνζήκαλζε ησλ θαηαγξαθψλ. 

 Θα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο κέγηζησλ, ειάρηζησλ θαη 

ηξερνπζψλ ηηκψλ κε ρξνλνζήκαλζε γηα:  

o ηάζε L-N,  

o ηάζε L-L,  

o ξεχκα,  

o ζπρλφηεηα,  

o ελεξγφ ηζρχ,  

o άεξγν ηζρχ,  

o θαηλφκελε ηζρχ,  

o ζπληειεζηή ηζρχνο,  

o THD ηάζεο L-L,  

o THD ηάζεο L-N,  

o THD ξεχκαηνο,  

o αζπκκεηξία ηάζεο L-L,  

o αζπκκεηξία ηάζεο L-N,  

o αζπκκεηξία ξεχκαηνο) 

 Γηαζέζηκε κλήκε απνζήθεπζεο ≥800kbytes 

 

27.3 ΓΗΚΣΤΧΖ 

Θα έρεη ελζσκαησκέλε ζχξα επηθνηλσλίαο κε ππνζηήξημε πξσηνθφιινπ 

ModbusTCP ή Profibus ή ModbusRTU γηα ζχλδεζε ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ. 

27.4 ΛΟΗΠΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 Ζ βνεζεηηθή ηάζε ηνπ πνιπνξγάλνπ ζα έρεη εχξνο απφ 80 έσο 264 VAC 

50/60 Hz 

 Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα είλαη -15…+60 oC 
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ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο 

 

28. ΦΟΡΖΣΟ ΜΔΣΡΖΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΔΡΖΥΧΝ (CLAMP-ON) 

 

28.1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ θεληξηθή κνλάδα πνπ είλαη ν εγθέθαινο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηε ζπιινγή, αξρεηνζέηεζε θαη απνζηνιή ησλ 

κεηξήζεσλ κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηελ απνκαθξπζκέλε επνπηεία 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα ιεηηνπξγεί απηφλνκα κέζσ ελζσκαησκέλεο 

κπαηαξίαο/ζπζηνηρίαο κπαηαξηψλ θαη πξέπεη λα δηαζέηεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σέζζεξηο (4) αλαινγηθέο εηζφδνπο ξεχκαηνο 4..20mA ή ηάζεο 0..24V 

 Γχν (2) ςεθηαθέο εηζφδνπο κε ππνζηήξημε αλάγλσζεο παικψλ 

 Μηα (1) ςεθηαθή είζνδν/έμνδν, παξακεηξνπνηήζηκε απφ ηνλ ρξήζηε 

 Δλζσκαησκέλε ζηελ θεληξηθή κνλάδα δηεπαθή RS485, RS232 θαη SDI-12 

 Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πεγή ηξνθνδνζίαο 12V, 350mA 

 Υσξεηηθφηεηα κπαηαξίαο 32Ah 

 Αξρεηνζέηεζε ησλ κεηξήζεσλ (datalogging) 

 Υψξνο απνζήθεπζεο 8GB 

 Τπνζηήξημε δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 2G, 3G θαη LTE γηα ηε κεηάδνζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

νξηδφκελα απφ ηνλ ρξήζηε 
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 Γηπιή θάξηα SIM γηα ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηειεπηθνηλσληαθψλ 

παξφρσλ 

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο δπλαηήο πνηφηεηαο επηθνηλσληψλ, ζα 

γίλεηαη ελαιιαγή κεηαμχ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ θαη ζχλδεζε 

ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ηζρχ ιήςεο 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο εμσηεξηθήο θεξαίαο 

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη απνκαθξπζκέλε παξακεηξνπνίεζε θαζψο θαη 

απνκαθξπζκέλε επνπηείαο ησλ κεηξήζεσλ κέζσ Web πεξηβάιινληνο. Ζ 

επηθνηλσλία ηεο θεληξηθήο κνλάδαο κε ηνλ δηαθνκηζηή πνπ ιακβάλεη ηηο 

κεηξήζεηο ζα είλαη αζθαιήο θαη θξππηνγξαθεκέλε κέζσ AES-256 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ ζηελ εθαξκνγή 

ηειεεπνπηείαο / ηειερεηξηζκνχ / ηειεπαξακεηξνπνίεζεο κε 

πξνζαξκνζκέλα επίπεδα πξφζβαζεο αλά ρξήζηε 

 Τπνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο Modbus RTU θαη ASCII 

 Δλζσκαησκέλνο ζηελ θεληξηθή κνλάδα δέθηεο GPS γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

αθξηβνχο ηνπνζεζίαο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο. Μέζσ ηνπ Web 

πεξηβάιινληνο ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα εληνπίδεη ηελ εθάζηνηε αθξηβή 

ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ νξγάλνπ ζηνλ παγθφζκην ράξηε. Σν φξγαλν ζα 

ελεκεξψλεη ηνλ δηαθνκηζηή απηφκαηα γηα θάζε αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα δηαζέηνπλ ην ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθφ δελ ζα 

ιεθζνχλ ππφςε. 

 Δχξνο ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο: -20°C κέρξη 60°C 

 Πέξαλ ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο κέζσ κπαηαξίαο/ζπζηνηρίαο κπαηαξηψλ, 

δπλαηφηεηα ηξνθνδνζίαο DC ζην εχξνο 5-28V. ε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ηεο ελ ιφγσ DC ηξνθνδνζίαο ε ηξνθνδνζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

απηφκαηα κέζσ ηεο κπαηαξίαο/ζπζηνηρίαο κπαηαξηψλ 

 Απαξαίηεηα δπλαηφηεηα δηαζχλδεζε κε ην ππεξθείκελν SCADA ηνπ έξγνπ 

κέζσ OPC-UA θαη DNP3 

 Πξνζηαζία: IP68 

 Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο εληφο ππφγεηνπ θξεαηίνπ 

 πκκφξθσζε κε ην πξφηππν ETSI EN 301 489-1/-17 Class B αλαθνξηθά 

κε ηηο εθπνκπέο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 

 πκκφξθσζε κε ην πξφηππν CFR 47 FCC Part 15 Subpart B Class B 

αλαθνξηθά κε ηηο εθπνκπέο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 
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 Πηζηνπνίεζε CE 

Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δέρεηαη εηδνπνηήζεηο κέζσ γξαπηνχ 

κελχκαηνο SMS θαη κέζσ e-mail, ελψ επίζεο ζα κπνξεί λα ξπζκίζεη ην είδνο ησλ 

εηδνπνηήζεσλ θαζψο θαη ηνπο παξαιήπηεο απηψλ. 

28.2 ΑΗΘΖΣΖΡΗΟ ΜΔΣΡΖΖ 

Σα αηζζεηήξην κέηξεζεο παξνρήο πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα 

ζα είλαη ηερλνινγίαο ππεξήρσλ θαη ζα ηνπνζεηείηαη εμσηεξηθά ηνπ αγσγνχ. Γελ 

ζα απαηηείηαη ζε θακία πεξίπησζε ε δηαθνπή ή ε δηάηξεζε ησλ αγσγψλ γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ παξνρήο. Θα δηαζέηεη επίζεο θαη‟ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Αθξίβεηα κεηξήζεσλ: 2% 

 Δπαλαιεςηκφηεηα κεηξήζεσλ: 0,5% 

 Λεηηνπξγία γηα ηαρχηεηεο ξεπζηψλ ζην εχξνο: 0,03 m/s- 6 m/s 

 Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ ίδηνπ αηζζεηεξίνπ ζε αγσγνχο νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ απφ 5 cm κέρξη 30 cm 

 Ζ ηξνθνδνζία ηνπ κεηξεηή ζα γίλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Μνλάδα ζηελ 

νπνία ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο 

 Θα πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο ξνήο θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο 

 Γελ ζα πξνθαιεί θακία πηψζε πίεζεο ζηνλ αγσγφ φπνπ πξνζαξηάηαη 

 Θα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηε δηάβξσζε 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο δηαθνξεηηθψλ ξεπζηψλ 

 Λεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο θαη ξεπζηψλ ζην εχξνο -20°C 

κέρξη 60°C 

 Πξνζηαζία IP65 

 

28.3 ΤΧΡΔΤΣΔ ΜΔΣΡΖΣΖ ΠΑΡΟΥΖ 

Ζ δηάηαμε ηνπ κεηξεηή παξνρήο ππεξήρσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνρή ηξνθνδνζίαο απφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Ζ παξνρή 

ηξνθνδνζίαο ζηηο δηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο ππεξήρσλ ζα παξέρεηαη κέζσ 

θαηάιιεισλ ζπζζσξεπηψλ νη νπνίνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη: 
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 Καηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε εληφο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηεο δηάηαμεο 

 Ληζίνπ 

 Υσξεηηθφηεηα 32Ah 

 Γπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ζην πεδίν 

 Σάζε εμφδνπ αλά ζπζζσξεπηή 3.9VDC 

 Ρεχκα εμφδνπ αλά ζπζζσξεπηή κέρξη 3A 

 Αλζεθηηθφηεηα ζε απαηηεηηθέο ζπλζήθεο 

 

28.4 ΤΛΗΚΑ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΦΟΡΖΣΟΤ ΜΔΣΡΖΣΖ 

Ο θνξεηφο κεηξεηήο παξνρήο ππεξήρσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά δηαζχλδεζήο ηνπ ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα 

εμήο: 

• Καιψδην δηαζχλδεζεο αηζζεηεξίσλ 

• Καιψδην παξνρήο ηξνθνδνζίαο θαηάιιεια γηα παξάιιειε ρξήζε κε ηνπο 

ζπζζσξεπηέο 

• Τιηθά ζηήξημεο/πξνζάξηεζεο θιπ. 

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο 
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29. ΑΚΟΤΣΗΚΟ ΓΔΧΦΧΝΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΓΗΑΡΡΟΧΝ 

29.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ο αθνπζηηθφο – εληνπηζηηθφο εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ζεκεηαθφ 

εληνπηζκφ αθαλψλ  δηαξξνψλ. Ο αθνπζηηθφο - εληνπηζηηθφο εμνπιηζκφο ζα 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 θεληξηθή κνλάδα 

 αηζζεηήξαο - κηθξφθσλν εδάθνπο (groundmicrophone) 

 αηζζεηήξαο - αθνπζηηθή ξάβδνο / ηξίπνδν (electroniclisteningstick) 

 αθνπζηηθά 

 βαιίηζα κεηαθνξάο 

 θνξηηζηή κπαηαξίαο θαη θαιψδηα 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, θαηάιιειν γηα εξγαζίεο 

ππαίζξνπ θαη γηα ζεξκνθξαζίεο απφ ηνπιάρηζηνλ απφ -10°C έσο 50°C. Δπίζεο 

πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγέο κε βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ65 θαη 

ειαθξνχ βάξνπο γηα εχθνιε ρξήζε θαη κεηαθνξά. 

 

29.2 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ ζνξχβνπ ηεο δηαξξνήο 

ν νπνίνο ζα ζπιιακβάλεηαη ζηνπο αηζζεηήξεο (αθνπζηηθή ξάβδνο ή/θαη 

κηθξφθσλν εδάθνπο) θαη ςεθηαθήο ή γξαθηθήο έλδεημεο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ ζε 

πςειήο επθξίλεηαο έγρξσκε νζφλε LCD αθήο (TouchScreen), ε νπνία ζα είλαη 

θσηηδφκελε θαη θαηάιιειε γηα λπθηεξηλή ρξήζε, έηζη ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρξήζε αθνπζηηθψλ λα επηβεβαηψλεηαη ν ζφξπβνο ηεο δηαξξνήο. 

Ζ κνλάδα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε εχξνο ζπρλνηήησλ ηνπιάρηζηνλ 0-5000Hz θαη 

λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα θίιηξα γηα ηελ απνκφλσζε άιισλ ζνξχβσλ. Σα 

θίιηξα απηά ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξνπνηήζεκα απφ ηνλ ρεηξηζηή, 

πξνζαξκφδνληαο ην πιάηνο ησλ ρακειψλ ή ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ γηα φιν ην 

αθνπζηηθφ θάζκα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο 

βήκαηνο ηεο ηζρχνο ηνπ ήρνπ πνπ ζπιιακβάλεηαη απφ ηνλ αηζζεηήξα.  

Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη εκθάληζεο ζηελ νζφλε κε ηελ 

κνξθή κπάξαο, φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ε κία δίπια ζηελ άιιε ηνπιάρηζηνλ δέθα 

εγγξαθέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί ε ηζρχο ηνπ θάζε ήρνπ 

αλά ηαθηά δηαζηήκαηα αθφκα θαη νπηηθά κέζσ ηνπ ηζηνγξάκκαηνο. 
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Ζ κνλάδα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ 

ζπιιακβαλνκέλνπ ζήκαηνο θαη ξχζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ ζηα αθνπζηηθά 

ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε ρεηξηζηή αιιά ν έιεγρνο ηεο έληαζεο 

ηνπ ήρνπ δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηελ ςεθηαθή έλδεημε ηεο έληαζεο πνπ 

θαίλεηαη ζηελ νζφλε. 

Ζ ηξνθνδνζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 24 σξψλ ζε ιεηηνπξγία ρακειήο θαηαλάισζεο θαη 15 ψξεο ζε 

θαλνληθή ιεηηνπξγία, νη νπνίεο θνξηίδνληαη απφ ζηαζεξφ δίθηπν ή θνξηηζηή 

απηνθηλήηνπ κέζσ κεηαζρεκαηηζηή πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη. Ο έιεγρνο ηνπ 

ρξφλνπ δσήο ηεο κπαηαξίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εκθάληζε κελχκαηνο 

ζηελ νζφλε ή άιιεο θσηεηλήο έλδεημεο. 

Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα είλαη θνξεηή θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηκάληα κεηαθνξάο 

ελψ ην βάξνο ηεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1Kg. 

 

29.3 ΑΗΘΖΣΖΡΔ (ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΡΑΒΓΟ/ ΑΚΗΓΑ ΚΑΗ 

ΜΗΚΡΟΦΧΝΟ ΔΓΑΦΟΤ) 

Ζ ειεθηξνληθή αθνπζηηθή ξάβδνο / αθίδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηθξφθσλν 

κεγάιεο επαηζζεζίαο. Ζ αθνπζηηθή ξάβδνο ζα ζπλδέεηαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα 

κε εηδηθφ θαιψδην. Σν κηθξφθσλν ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αγσγφ 

γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, ζην άθξν ηεο δηάηαμεο ζα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ξάβδνο ε 

νπνία ζα έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 1,5 κε 2 m πεξίπνπ θαη κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 

κηθξφηεξα κήθε πνπ ζα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο (γηα παξάδεηγκα 2 ηεκάρηα - 

πξνεθηάζεηο ησλ 300 mm). Ζ ξάβδνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

εμαξηήκαηα ηνπ δηθηχνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν βάζνο, φπσο π.ρ. βαλνθξεάηηα 

ρεηξηζκνχ δηθιείδσλ. Δπίζεο ε δηάηαμε ζα θέξεη θαη εηδηθφ εμάξηεκα γηα ηνλ 

αθνπζηηθφ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ, ε νπνία ζα πξνζαξκφδεηαη ζην άθξν ηεο 

αθνπζηηθήο ξάβδνπ. Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί ηνπνζεηψληαο ηελ εηδηθή δηάηαμε επί 

ηνπ αγσγνχ ή ηελ εηδηθή ξάβδν λα είλαη ζε ζέζε λα αθνχζεη ηνλ ζφξπβν πνπ 

παξάγεηαη απφ ηπρφλ παξαθείκελεο δηαξξνέο. 

 

29.4 ΜΗΚΡΟΦΧΝΟ 

Σν γεψθσλν ζα απνηειείηαη απφ κηθξφθσλν πςειήο επαηζζεζίαο 

πηεδνειεθηξηθνχ ηχπνπ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εληνπηζκφ δηαξξνήο. Θα 

ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο πάλσ απφ ηνλ αγσγφ. Σν κηθξφθσλν εδάθνπο πξέπεη 

λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα (πιάθεο πεδνδξνκίνπ, 

άζθαιηνο θιπ) θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηε θεληξηθή κνλάδα κέζσ θαισδίνπ. Σν 

βάξνο ηνπ γεσθψλνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 3Kg. 
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29.5 ΑΚΟΤΣΗΚΑ 

Σα αθνπζηηθά ζα είλαη ζηεξενθσληθά αεξνπνξηθνχ ηχπνπ εηδηθά ζρεδηαζκέλα έηζη 

ψζηε λα απνθιείνπλ ζνξχβνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ζα ζπλδένληαη κε 

ηελ θεληξηθή κνλάδα αζχξκαηα. Σα αθνπζηηθά ζα είλαη ειαθξηά, αλζεθηηθά, 

πςειήο πηζηφηεηαο γηα ήρν πςειήο πνηφηεηαο, κε ξχζκηζε έληαζεο. 

 

29.6 ΓΗΑΦΟΡΑ 

Σν ζχζηεκα αθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζα ζπλνδεχεηαη απφ:  

 βαιίηζα κεηαθνξάο, κε εηδηθά ρσξίζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο, γηα λα 

παξέρεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία. Όια ηα επί κέξνπο 

εμαξηήκαηα ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εληφο 

ηεο βαιίηζαο.  

 Φνξηηζηή ηνπ αθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηα απαξαίηεηα θαιψδηα. Ο 

θνξηηζηήο ζα δηαζέηεη εηδηθή δηάηαμε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπζθεπψλ 

απφ ππεξθφξηηζε.  

Σν ζχζηεκα αθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη‟ 

ειάρηζηνλ κε ηηο αθφινπζεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη πξφηππα: 

 2014/53/ΔU Radio Equipment Directive (RED) 

 2011/65/ΔU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and 

electronic equipment (RoHS) 

 EN300 328 RED Article 3.2 (Radio) 

 EN301 489 RED Article 3.1.b (EMC) 

 EN60950/ EN62311 RED Article 3.1.a (Safety) 

 EN50581 Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and 

electronic equipment (RoHS) 
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ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

30. ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΥΔΣΗΣΖ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΓΗΑΡΡΟΧΝ 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζρεηηζκνχ βαζίδεηαη ζηελ αθνπζηηθή ιήςε ηνπ 

ζνξχβνπ πνπ παξάγεηαη απφ κία δηαξξνή απφ αηζζεηήξεο. Οη αηζζεηήξεο 

εγθαζίζηαληαη ζηηο άθξεο ηκήκαηνο αγσγνχ πνπ ζέινπκε λα αληρλεχζνπκε γηα 

δηαξξνή. Ο ήρνο ζπιιακβάλεηαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο θαη κεηαδίδεηαη ζηελ 

θεληξηθή κνλάδα - ζπζρεηηζηήο. Ο ζπζρεηηζηήο ζα επεμεξγάδεηαη ηνλ ήρν θαη 

βάζε παξακέηξσλ πνπ εηζάγεη ν ρεηξηζηήο ζην ζχζηεκα ηα δεδνκέλα 

αλαιχνληαη, ζπζρεηίδνληαη εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. Χο απνηέιεζκα 

εληνπίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηεο δηαξξνήο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απνθάιπςε φινπ 

ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ εχξεζε ηεο. 

Σν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ ηνλ εμήο εμνπιηζκφ: 

 Έλα ζπζρεηηζηή ζνξχβνπ δηαξξνψλ Correlator 
 

 Γχν (2) πνκπνχο γηα ηελ ελίζρπζε θαη κεηάδνζε ησλζεκάησλ 
 

 Γχν (2) αηζζεηήξεο κε θαιψδηα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλέθαζην 
 

 Αθνπζηηθά 
 

 Φνξηηζηή κπαηαξίαο θαηθαιψδηα 
 

 Δπαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 12 σξψλ ηφζν 

γηα ηελ θεληξηθή κνλάδα φζν θαη γηα ηνπο πνκπνχο/αηζζεηήξεο. 

 

 Βαιίηζα κεηαθνξάο βαξέσο ηχπνπ πνπ ζα εζσθιείεη φια ηα παξαπάλσ 

θαη ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θφξηηζήο ηνπο ζηε ζήθε (casecharging) 
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Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ δηαξξνψλ ζε 

αγσγνχο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ φπσο PVC, πνιπαηζπιελίνπ, ραιχβδηλνπο, 

ρπηνζηδήξνπο, ακηαληνηζηκέληνπ, ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ, ζηδεξνζσιήλα, θαζψο 

θαη ζε αγσγνχο πνπ απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ ή θαη 

δηακέηξσλ. 

Ο ζπζρεηηζηήο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε φιεο ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο 

ζπλζήθεο θαη δελ ζα επεξεάδεηαη απφ βξνρή ή δπλαηφ ήιην. Ζ ζεξκνθξαζία 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ απφ -10°C έσο + 50°C, ελψ ν 

βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ αηζζεηήξσλ ΗΡ68 θαη ησλ πνκπψλ θαη ηεο θεληξηθήο 

κνλάδαο ηνπιάρηζηνλΗΡ65. 

Ο ζπζρεηηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ κεραλνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ αγσγψλ (κήθνο, δηάκεηξνο, πιηθφ) κε επηινγή απφ ππάξρνληα 

θαηάινγν πιηθψλ θαη δηακέηξσλ αγσγψλ πνπ δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζην 

ινγηζκηθφ ηνπ. Ο ζπζρεηηζηήο ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο ηαρχηεηαο 

ηνπ ήρνπ απφ ηνλ ρξήζηε αλ απηή είλαη γλσζηή γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο 

κεηξήζεηο. 

Ο ζπζρεηηζηήο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 30 θίιηξα ηα νπνία ζα 

ζπλεξγάδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ 

θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο. 

Οη θαηάινγνη κε ηα δεδνκέλα ησλ αγσγψλ (δηάκεηξνο, πιηθφ, ηαρχηεηα ήρνπ) θαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ ζα έρνπλ απνζεθεπηεί δελ ζα ράλνληαη 

φηαλ ην ζχζηεκα είλαη εθηφο ηξνθνδνζίαο θαη θαηά ηελ αιιαγή ή θφξηηζε ησλ 

κπαηαξηψλ. 

Ο ζπζρεηηζηήο ζα κπνξεί λα απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ηεο ζπζρέηηζεο θαη κε 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ 

ππνινγηζκψλ, εθηχπσζεο απηψλ θαη πξνζζήθεο ζρνιίσλ κε Ζ/Τ ζην γξαθείν ην 

νπνίν ζα ηξέρεη ζε πεξηβάιινλ Windows®. 

Ο ζπζρεηηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη ζπζρέηηζεο πνιιαπιψλ 

ηκεκάησλ ζε έλα ππφ κέηξεζε ηκήκα αγσγνχ. Ο ζπζρεηηζηήο ζα δηαζέηεη ηε 

δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά θαη νη δηάκεηξνη ησλ αγσγψλ είλαη άγλσζηνη. 

Ο ζπζρεηηζηήο  ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε έγρξσκε νζφλε αθήο (Touch Screen) 

πςειήο αλάιπζεο, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ηνπο νξγάλνπ. Ζ επηινγή 

ηεο γιψζζαο ησλ ελδείμεσλ ζα γίλεηαη απφ ην ρξήζηε επί ηφπνπ. Ζ επηθνηλσλία 

ηνπ ζπζρεηηζηή κε ηνπο πνκπνχο ζα γίλεηαη αζχξκαηα κέζσ θεξαηψλ, ελψ ε 

ζχλδεζε ησλ πνκπψλ κε ηνπο αηζζεηήξεο ζα γίλεηαη κε θαιψδην θαη ζπλδέζεηο 

πςειήο πξνζηαζίαο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ MilitaryspecificationAmphenol) 
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Ο ζπζρεηηζηήοζα έρεη ηε δπλαηφηεηα γξαθηθήο απεηθφληζεο ηνπ ζνξχβνπ ηεο 

δηαξξνήο ζηελ νζφλε θαη επηιεθηηθήο κεγέζπλζεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζέζεο 

ηεο δηαξξνήο. Ζ έλδεημε ηζρχνο ηνπ ζήκαηνο ζα εκθαλίδεηαη ζηελνζφλε. 

Ζ ζπζθεπή φζνλ αθνξά ηα θίιηξα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειεί ηα αθφινπζα : 

 Απηφκαηε επηινγή θίιηξσλ κε βάζε ην πιηθφ ηελ δηάκεηξν θαη ην κήθνο 
ηνπαγσγνχ 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο θίιηξσλ απφ ηνλρεηξηζηή 

 Απηφκαηε ελίζρπζε ζπρλφηεηαο κε πξνεπηινγή πεδίνπ ζπρλνηήησλ, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ απφ ηνλρεηξηζηή 

 

Αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηαξξνήο : ±0,1 m ή θαιχηεξε. Οη ζπζρεηηζηέο 
ζαπξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αθνπζηηθά. 
 

Οη ζπζρεηηζηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη κηθξνχ βάξνπο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε επθνιίαο ζηε κεηαθνξά θαη ηε ρξήζε. Σν βάξνο ηνπ ζπζρεηηζηή 

δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2Kg 

Οη πνκπνί ζα είλαη δχν (2), ζα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη ζα αληηζηνηρνχλ 

έλα ζε θάζε αηζζεηήξα. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ πνκπψλ ζα είλαη ε ιήςε ησλ 

ζεκάησλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο θαη ε ελίζρπζε - εθπνκπή ηνπο πξνο ηνλ 

ζπζρεηηζηή φπνπ ζα αλαιχνληαη. Οη πνκπνί ζα δηαζέηνπλ θαηάιιειε εληζρπηηθή 

κνλάδα ζήκαηνο θαη απνζπψκελε θεξαία γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπο. Θα 

δηαζέηνπλ ιπρλίεο δηφδνπ γηα λα δείρλνπλ αθελφο ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο 

αθεηέξνπ ηνλ έιεγρν ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο κπαηαξίαο. 

Σν εχξνο ζπρλνηήησλ ησλ αηζζεηεξίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0-

5000Hz. 

Οη αηζζεηήξεο ζα είλαη κεγάιεο αθξίβεηαο, θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλζεθηηθά 

πιηθά, ζα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή αδξάλεηα έλαληη θξαδαζκψλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

πιήξσο πδαηνζηεγείο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπο θάησ απφ 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή κφλσζε απφ 

εμσηεξηθέο παξεκβνιέο. Σν θάζε αηζζεηήξην ζα έρεη θαιψδην ζχλδεζεο κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ θαη εηδηθφ βχζκα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ κε ηνλ αληίζηνηρν 

πνκπφ. 

Οη αηζζεηήξεο ζα δηαζέηνπλ ηζρπξφ καγλήηε ζην άθξνο ηνπο έηζη ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε κεηαιιηθνχο αγσγνχο θαη εηδηθά ηεκάρηα ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο (δηθιείδεο θιπ). Δμσηεξηθά λα είλαη θαιπκκέλα κε ειαζηηθφ 

γηα πξνζηαζία απφ ρηππήκαηα. 
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Σα αθνπζηηθά ζα είλαη ζηεξενθσληθά κε έλδεημε εηηθέηαο ησλ ρξσκάησλ ησλ 

πνκπψλ θαη ζα ζπλδένληαη κε ηνλ ζπζρεηηζηή έηζη ψζηε ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί 

λα αθνχζεη ηνλ ήρν ηεο δηαξξνήο κέζσ ησλ πνκπψλ. Σα αθνπζηηθά ζα είλαη 

ειαθξηά, αλζεθηηθά, πςειήο πηζηφηεηαο γηα ήρν πςειήο πνηφηεηαο, κε άξηζηε 

απνκφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ ήρσλ. Με ξννζηάηε ή κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζρεηηζηή λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο έληαζεο γηα 

πξνζηαζία ησλ απηηψλ ηνπ ρεηξηζηή. 

Σν ζχζηεκα ςεθηαθνχ ζπζρεηηζκνχ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη‟ 

ειάρηζηνλ κε ηηο αθφινπζεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη πξφηππα: 

 2014/53/ΔU Radio Equipment Directive(RED) 

 2011/65/ΔU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical 

and electronic equipment(RoHS) 

 2014/30/EU ElectromagneticCompatibility 

 2014/35/EU Low Voltage Directive(LVD) 

 EN61000-4-2 Electrostatic Discharge immunitytest 

 EN61000-4-3 Radiated radio- frequency electromagnetic dield 
immunitytest 

 EN300220 EMC and Radio Spectrum, Short Range Devices, Radio 

Equipment to be used in the 20MHz to 1.000 MHz frequency range up 

to500mW 

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ: 

 

 Σερληθά θπιιάδηα/ Δγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 
 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 
 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ κε 

ηα απαηηνχκελα πξφηππα θαη νδεγίεο 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 1 έηνο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 
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31. ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΗΝΖΖ 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα αληρλεπηή, ν νπνίνο επηηεξεί ηηο πφξηεο ησλ 

αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ ρψξσλ, φπνπ απαηηείηαη ε γλψζε απφ ην Κέληξν Διέγρνπ 

φηη εηζήιζε άλζξσπνο εθεί. Απηφο ν αληρλεπηήο ηνπνζεηείηαη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη έλαληη θηππεκάησλ. Ζ επαθή ελεξγνπνηείηαη φηαλ ν 

αληρλεπηήο αληηιεθζεί θίλεζε ζην ρψξν. Απηή ε επαθή ζα ηνπνζεηεζεί κε 

θαηάιιεινπ κήθνπο θαιψδην θαη ζα ζπλδεζεί άκεζα κε ηνλ ηνπηθφ απηνκαηηζκφ 

ηνπ θάζε ζηαζκνχ. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο 

32. ΚΑΜΔΡΔ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΥΧΡΟΤ 

Ζ αζχξκαηε IP θάκεξα αζθαιείαο ζα επηηεξεί ηα αληιηνζηάζηα θαη ηνπο ρψξνπο, 

φπνπ απαηηείηαη ε γλψζε απφ ην Κέληξν Διέγρνπ φηη εηζήιζε άλζξσπνο εθεί θαη 

ζα απνζηέιιεη εηθφλα ζην θέληξν ειέγρνπ. 

Ζ θάκεξα ζα είλαη ελζχξκαηε θαη αζχξκαηε (κέζσ δηθηχνπ WiFi) δηαδηθηπαθή IP 

θάκεξα παξαθνινχζεζεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ (πςειή αληνρή ζηελ 

πγξαζία IP66 θαη ηε ζθφλε), πςειήο αλάιπζεο 1080p, κε λπρηεξηλή ιήςε 10 

κέηξα, δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη κε αλίρλεπζε θίλεζεο κε εηδνπνίεζε 

παξαβηάζεο απεπζείαο ζε Android ή iOS εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα ή tablet. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Αλάιπζε: ηνπιάρηζηνλ 2.0MP - 1080pHD (1920x1080 pixels) 

 Πξφηππν πκπίεζεο γηα γξήγνξε κεηαθνξά δεδνκέλσλ: 

Ζ.264/H.265/MJPEG 

 Φίιηξν IR-Cut: Δλζσκαησκέλν 

 Κακία αιινίσζε ρξψκαηνο ζε εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

 Γσλία Θέαζεο: ηνπιάρηζηνλ 59o (κνίξεο) 

 Frame Rate:  30 fps κέγηζην. 
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 Νπρηεξηλή Όξαζε: Ναη, κε εκβέιεηα ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα. 

 Αδηαβξνρνπνίεζε: ηνπιάρηζηνλ IP66 θαηάιιειε γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

 Θχξα Ethernet: RJ-45 (Ethernet) γηα επηινγή ελζχξκαηεο ζχλδεζεο  
                               κε θαιψδην ethernet απεπζείαο ζην ξνχηεξ 

 Κεξαία WiFi:  Ναη, γηα επηινγή αζχξκαηεο ζχλδεζεο κέζσ δηθηχνπ 

WiFi(IEEE 802.11 b/g/n, WPA/WPA2 

θξππηνγξάθεζε), γηα αζχξκαηε ζχλδεζε κε ην 

ξνχηεξ κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ WiFi 

 Αλίρλεπζε Κίλεζεο:  Ναη, κε δπλαηφηεηα άκεζεο εηδνπνίεζεο ζε Android ή 

iOS εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα ή tablet θαη 

θαηαγξαθήο ζε ηνπηθφ ππνινγηζηή 

 Ρχζκηζε 
πλαγεξκνχ:  e-mail, push notifications 

 Καηαγξαθή 
πλαγεξκνχ:  Ναη θαη κε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ζε ηνπηθφ 

ππνινγηζηή 

 πκβαηφηεηα κε 
Σειέθσλα:  iOS & Android (Smartphones & tablets). 

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θάκεξαο απφ Τπνινγηζηή: Παξαθνινχζεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, Καηαγξαθή θαη Αλαπαξαγσγή. 

Θα πεξηιακβάλνληαη: 

 Σξνθνδνηηθφθάκεξαο DC ή PoE 

 Καιψδηνδηθηχνπ ethernet UTP-LAN  

 Bάζε, βίδεο, νχπα θαη άιελ γηα ηνπνζέηεζε ηεο θάκεξαο ζε νξνθή / ηνίρν 

 Οδεγφο γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο 

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

33. ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΝΔΡΟΤ ΣΟ ΠΑΣΧΜΑ 

Σν ειεθηξφδην αλίρλεπζεο λεξνχ ζην πάησκα πξέπεη λα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη 

λα κελ ρξεηάδεηαηζπληήξεζε. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κηθξνδηαθφπηε γηα 
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ηελαιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο επαθήο ηνπ. Πξέπεη λα είλαη βαζηδφκελν ζηελ 

αξρή ηεο κεηαβνιήο ηεο αγσγηκφηεηαο ( κεηαβνιή σκηθήο αληίζηαζεο ) 

απνηεινχκελν απφ: 

α) Ζιεθηξνληθή κνλάδα (ξειέ) ηχπνπ PNSA κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

-Φεθηαθή έμνδνο:   Μεηαγσγηθή επαθή 250 Vac/ 8 (2,5) A 

-Δχξνο ξχζκηζεο αληίζηαζεο: Ρπζκηδφκελν εχξνο σκηθήο αληίζηαζεο απφ 10 

100ΚΧ 

-Ρχζκηζε:    Μέζσ πνηελζηνκέηξνπ ζηελ πξφζνςε ηεο 

κνλάδαο 

-Σξνθνδνζία:   220 Vac 

-Δλδείμεηο:    Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο (LED), ζηελ πξφζνςε ηεο 

κνλάδαο, έλδεημεο ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο κεηαγσγηθήο επαθήο 

-ηήξημε:    Δληφο πίλαθνο ζε ξάγα σκέγα δηακέζνπ βάζεο  

(11 πνιηθή) 

-Πξνζηαζία:    ΗΡ 20 

-Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο:  -20oC έσο +50oC 

-Παξειθφκελα:   Bάζε (11 πνιηθή) γηα ζηήξημε ζε ξάγα Χ 

β) Γηπιφ ειεθηξφδην ζηάζκεο (δηαξξνή λεξνχ ζην πάησκα) ηχπνπ NΡ κε 

ηααθφινπ ζα ραξαθηεξηζηηθά: 

-Αξηζκφο ειεθηξνδίσλ:  2 

-Μήθνο ειεθηξνδίσλ:  L≥20 mm 

-Τιηθφ ειεθηξνδίσλ:            Αλνμείδσηεο ξάβδνη st.st (ΑΗSI 316) 

-Γηάκεηξνο ειεθηξνδίσλ:  3 mm 

-Πξνζηαζία:    ΗΡ 68 
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ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

34. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ 

ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο, φπνπ δελ ππάξρεη παξνρή ΓΔΖ (Γεμακελέο ηνπ 

δηθηχνπ), πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθήο δηάηαμεο ηθαλήο λα 

ηξνθνδνηεί αδηάιεηπηα επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεο ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ζηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ ζηαζκφ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο κέγηζηεο δεηήζεηο ηζρχνο 

ησλ επί κέξνπο ζπζθεπψλ θαη λα ζπλππνινγίζεη ηηο ψξεο απνπζίαο ειηνθάλεηαο, 

ψζηε λα επηιέμεη ην ζχζηεκα πνπ ζα κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ζπλερψο ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ.  

Ζ δηάηαμε απηή ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε:  

 Φσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο 

 Ρπζκηζηή θφξηηζεο 

 Βάζεηο ζηήξημεο 

 πζζσξεπηή 

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα πιεξνί θαη‟ ειάρηζηνλ 

ηηο αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  

 Φσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο: Θα είλαη ηερλνινγίαο κνλνθξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ ηζρχνο 170 Wp. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ζα είλαη 35,5V (25νC) κε 

νλνκαζηηθφ ξεχκα θφξηηζεο ζηα 4,79Α. Σα θσηνβνιηατθά πιαίζηα πξέπεη 

λα θέξνπλ 25εηή εγγχεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηζρχο ηνπο δελ ζα 

κεησζεί πεξηζζφηεξν απφ 20% γηα ηελ ρξνληθή απηή πεξίνδν.  

 Ρπζκηζηήο θφξηηζεο: Θα είλαη ηερλνινγίαο δηακφξθσζεο εχξνπο παικψλ, 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθά ζηεξεάο θαηάζηαζεο MOSFETS θαη δε 

ζα γίλεηαη απιφο βνιηνκεηξηθφο έιεγρνο κε ξειέ. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ζα 

είλαη 12-24VDC κε κέγηζηε δηαρεηξηδφκελε έληαζε ξεχκαηνο 15Α. Θα 

δηαζέηεη ςεθηαθή LCD νζφλε ελδείμεσλ θαη ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνγξακκαηηδφκελε λπρηεξηλή ιεηηνπξγία. Δπίζεο, 

ζα δηαζέηεη πξνζηαζία βξαρπθπθιψκαηνο θαη αλάζηξνθεο πνιηθφηεηαο 

θαη ζα θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο.  
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 Βάζεηο ζηήξημεο: Οη βάζεηο ζηήξημεο ζα είλαη αξζξσηέο, γαιβαληζκέλεο ελ 

ζεξκψ κε πάρνο θπινδνθνχ ηνπιάρηζηνλ 3mm. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

βαζκσηήο αιιαγήο θιίζεο (30ν-60ν) γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο 

επνρηαθήο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ.  

 πζζσξεπηήο: Ο ζπζζσξεπηήο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ 115Ah αξγήο 

εθθφξηηζεο θαη κεγάιεο βχζηζεο. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ζα είλαη 12V θαη ζα 

δηαζέηεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

απαηηνχκελσλ ζπζζσξεπηψλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο γηα 24 ψξεο. 

Οη Φσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο/ πάλει ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληειεζηέο µεηαβνιήο 

ησλ παξαθάησ µεγεζψλ µε ηε ζεξµνθξαζία:  

 Ρεχµα βξαρπθχθισζεο Isc,, µε ηππηθέο ηηµέο ηεο ηάμεο ηνπ 0,04 - 0,07% 

αλά βαζµφKelvin (ή Κειζίνπ) 

 Σάζε αλνηθηνχ θπθιψµαηνοVoc µε ηππηθέο ηηµέο ηεο ηάμεο ηνπ -0,3% έσο -

0,4% αλά βαζµφKelvin (ή Κειζίνπ).  

  Μέγηζηε ηζρχο Pmpp µε ηππηθέο ηηµέο ηεο ηάμεο ηνπ -0,4 έσο -0,5% αλά 

βαζµφKelvin (ή Κειζίνπ). 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο 

35. ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Ζ ζχλδεζε ησλ κεηξεηψλ παξνρήο θαη ηνπ ππφινηπνπ πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ 

ζην δίθηπν ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ ηα 

νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ κεηξεηηθψλ νξγάλσλ ελψ 

παξάιιεια ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ εμάξκσζή ηνπο θαη ηελ απνκφλσζε ηνπ θιάδνπ 

ηνπ δηθηχνπ, φηαλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ΣΔ,  ζα 

εγθαηαζηαζεί θαη ν αθφινπζνο παξειθφκελνο πδξαπιηθφο εμνπιηζκφο: 
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ηαζκνί ηύπνπ ΣΔ: 

 Γηθιείδεο ζχξηνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο (1 ηκρ) 

 Φιαληδνδηκπψ αγθχξσζεο (4 ηκρ) 

 Φιαληδσηφ θίιηξν (1 ηκρ) (ζε ζέζεηο φπνπ εγθαζίζηαληαη δηθιείδεο ξχζκηζεο 
πίεζεο) 

 Φιαληδνδηκπψ αγθχξσζεο by-pass θιάδνπ (2 ηκρ) (ζε ζέζεηο φπνπ 
εγθαζίζηαληαη δηθιείδεο ξχζκηζεο πίεζεο) 

 Γηθιείδεο ζχξηνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο by-pass θιάδνπ (1 ηκρ) ) (ζε ζέζεηο 
φπνπ εγθαζίζηαληαη δηθιείδεο ξχζκηζεο πίεζεο) 

 Φιαληδνδηκπψ αγθχξσζεο θχξηνπ θιάδνπ (2 ηκρ) (ζε ζέζεηο φπνπ 
εγθαζίζηαληαη δηθιείδεο ξχζκηζεο πίεζεο) 

 Φιαληδσηά ηαπ (2 ηκρ) (ζε ζέζεηο φπνπ εγθαζίζηαληαη δηθιείδεο ξχζκηζεο 
πίεζεο) 

 Παξειθφκελα ζχλδεζεο (θιάληδεο, θνριίεο, ηκήκαηα αγσγψλ θιπ) 

Αθνινπζνχλ αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ πδξαπιηθφ εμνπιηζκφ. 

35.1 ΓΗΚΛΔΗΓΔ ΤΡΣΟΤ ΔΛΑΣΗΚΖ ΔΜΦΡΑΞΖ 

Οη δηθιείδεο ζχξηνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο ηνπηθνχο 

ζηαζκνχο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο παξνρήο ζην θιάδν ησλ δηθηχσλ πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ.   

Οη δηθιείδεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN16 θνληνχ ζψκαηνο (ηχπνπ F4). 

Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε 

ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο αλάληε θαη θαηάληε, 

καθξφρξνλε θαη νκαιή ιεηηνπξγία, φπσο θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο.  

Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 7259/1988 

(E), κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη θιάληδεο. 

Σν ζψκα ηεο δηθιείδαο ζα έρεη ελδείμεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 5209 γηα 

ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN), ηελ νλνκαζηηθή πίεζε (PN), έλδεημε γηα ην πιηθφ 

ηνπ ζψκαηνο θαη ην ζήκα ή ηελ  επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

Οη δηθιείδεο φηαλ είλαη αλνηθηέο ζα πξέπεη λα ειεπζεξψλνπλ πιήξσο ηε δηαηνκή 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν θαη λα πξνθαινχλ ηελ ειάρηζηε 

δπλαηή πηψζε πίεζεο ζην πεδίν ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
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Οη δηθιείδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εζσηεξηθά θαηάιιειε δηακφξθσζε, 

απαιιαγκέλε εγθνπψλ θ.ι.π., ζην θάησ κέξνο ψζηε λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε 

επηθάζηζε θεξηψλ πνπ ζα θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή ηε ζηεγαλφηεηα θαηά ην 

θιείζηκν ηεο βάλαο.  

Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο ψζηε ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο 

επηζθεπήο, ην θπξίσο κέξνο ηεο βάλαο λα κελ απνζπλδέεηαη απφ ηε ζσιήλσζε 

θαη λα επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο, ζχξηε, βάθηξνπ θ.ι.π.  

Σν κήθνο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 5752.  

Όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα 

παξνπζηάδνπλ ηθαλή αληνρή ζε θζνξά θαη δηάβξσζε.           

Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε ηνπιάρηζηνλ GGG-40 θαηά DIN 1693 ή 400-12 

θαηά ISO 1083-76. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη δήισζε γηα ην 

πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θξάκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ βαλψλ θαζψο θαη 

ηε ρεκηθή αλάιπζε απηψλ.      

Κάζε άιιε πξφζκημε πιηθψλ κε θαηψηεξε πνηφηεηα απνθιείεηαη, έηζη ψζηε ην 

θξάκα λα είλαη αλζεθηηθφ, ζπκπαγέο θαη νκνηνγελέο.         

Σα ζψκαηα θαη θαιχκκαηα ησλ δηθιείδσλ κεηά ηε ρχηεπζε πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα, εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο απφ ηελ 

άκκν θαη νπνηνδήπνηε άιιν ειάηησκα ή αζηνρία ρπηεξίνπ. Απαγνξεχεηαη ε 

πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε χιε.           

Γελ ζα γίλεη εμσηεξηθή επάιεηςε ησλ δηθιείδσλ αλ δελ πξνεγεζεί θαζαξηζκφο θαη 

απαιιαγή απφ ζθνπξηά. Σα ζψκαηα ησλ βαλψλ, κεηά απφ ακκνβνιή ζα 

επηζηξσζνχλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε ππφζηξσκα (PRIMER) ςεπδαξγχξνπ 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 50 κηθξά.  Καηφπηλ ζα βαθνχλ εμσηεξηθά κε δχν ζηξψζεηο 

αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο πςειήο αληνρήο π.ρ. επνμεηδηθή βαθή 

πνιπνπξεζάλε, ιηζαλζξαθφπηζζα επνμεηδηθήο βάζεο, RILSANNYLON 11 ή 

ηζνδχλακν πιηθφ κε ζπλνιηθφ πάρνο φισλ ησλ ζηξψζεσλ ηνπιάρηζηνλ 250 

κηθξά. Δζσηεξηθά ην ζπλνιηθφ πάρνο βαθήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 κηθξά.  

Ζ ζχλδεζε ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα γίλεηαη κε θιάληδεο θαη θνριίεο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα, ειάρηζηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρξψκην 11,5%.           

Οη θνριίεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε 

κέξνο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην πην πάλσ πιηθφ (11,5% Cr 

ηνπιάρηζηνλ).    

Μεηαμχ ησλ θιαληδψλ ζψκαηνο θαη  θαιχκκαηνο ζα ππάξρεη ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα απφ EPDM ή NITRILERUBBER θαηά BS 2494 ή άιιν ηζνδχλακν 

πιηθφ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε θαηάιιειεο εμσηεξηθήο δηακφξθσζεο 
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ηεο θακπάλαο (θαιχκκαηνο) γηα ηελ ηνπνζέηεζε νδεγνχ πξνζηαηεπηηθνχ ζσιήλα 

(PROTECTIONTUBE).          

Οη δηθιείδεο ζα είλαη κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ. Σν βάθηξν ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 

11,5%.   

Ζ δηθιείδα ζα θιείλεη φηαλ ην βάθηξν πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Ζ 

ζηεγαλνπνίεζε ηνπ βάθηξνπ ζα επηηπγράλεηαη κε δαθηπιίνπο O-RINGS 

(ηνπιάρηζηνλ 2 ηνλ αξηζκφ) πςειήο αληνρήο ζε δηάβξσζε θαη θαηάιιεινπο γηα 

ζηεγαλφηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 60C, ή άιιν ηζνδχλακν ηξφπν 

ζηεγαλνπνίεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα απαηηείηαη ζχζθημε γηα ηελ 

επίηεπμε ζηεγάλσζεο.           

Ζ θαηαζθεπή ηνπ βάθηξνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ: 

α)  Απφιπηα ιεία επηθάλεηα επαθήο βάθηξνπ θαη δηάηαμεο ζηεγάλσζεο. 

β) Δπηζπκεηφ είλαη λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηθαηάζηαζε βάθηξνπ θαη δηάηαμε 

ζηεγάλσζεο ρσξίο λα απαηηείηαη απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θπξίσο θαιχκκαηνο 

(θακπάλα) απφ ην ζψκα ηεο δηθιείδαο. 

Σν πεξηθφριην ηνπ βάθηξνπ (stemnut) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα 

ραιθνχ πςειήο αληνρήο (π.ρ. θσζθνξνχρν νξείραιθν) ή αλνμείδσην ράιπβα. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε ζηεξέσζεο ηνπ πεξηθνριίνπ ζην ζχξηε, ψζηε κεηά 

ηελ αθαίξεζε ηνπ βάθηξνπ λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ θαη ηα δηάθελα κεηαμχ 

ζχξηνπ θαη πεξηθνριίνπ λα είλαη ηα ειάρηζηα δπλαηά.   

Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 

ηνπιάρηζηνλ GGG-40 θαηά DIN 1693 ή 400-12 θαηά ISO 1083-76, ζα είλαη 

αδηαίξεηνο θαη ζα είλαη επηθαιπκκέλνο κε ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ, πςειήο αληνρήο 

EPDM ή NITRILERUBBER θαηά BS 2494 ή ηζνδχλακν πιηθφ, θαηάιιειν γηα 

πφζηκν λεξφ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή έκθξαμε (Resilientsealing). Ο 

πξνκεζεπηήο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ γηα 

ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ειαζηηθνχ γηα πφζηκν λεξφ.      

Ζ θίλεζε ηνπ ζχξηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε πιεπξηθνχο νδεγνχο ζην ζψκα 

ηεο βάλαο.  

Ο ρεηξηζκφο ησλ δηθιείδσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρεηξνηξνρφ πνπ ζα 

παξαδνζεί καδί κε ηηο δηθιείδεο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  
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 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηνπ ειαζηηθνχ θαη ηεο βαθήο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 

35.2 ΦΛΑΝΣΕΟΕΗΜΠΧ ΑΓΚΤΡΧΖ 

Οη ζχλδεζκνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ζχλδεζε επζχγξακκσλ ηκεκάησλ 

αγσγψλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ακηαληνηζηκέλην (A/C), αιιά θαη γηα θάζε άιιν 

είδνο αγσγνχ φπσο ράιπβα, θαηφ ρπηνζίδεξν, ειαηφ ρπηνζίδεξν, PVC, PE, θιπ. 

απφ ηελ κία πιεπξά, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα θέξνπλ θιάληδα αληίζηνηρεο 

δηακέηξνπ ψζηε λα ζπλδένληαη κε θιαληδσηά εμαξηήκαηα φπσο δηθιείδεο, 

παξνρφκεηξαθιπ θαη ζα εγαθηαζηαζνχλ ζηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο. 

Οη ζχλδεζκνη πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλή ζχλδεζε ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο, ζε ζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2 

νξίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. ε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη απφθιηζε επηηξέπεηαη λα είλαη κέρξη 2 mm, είηε ζην άλσ φξην (επί 

ειάηηνλ) είηε ζην θάησ φξην (επί κείδνλ). Οπνηαδήπνηε κεγαιχηεξε απφθιηζε 

αμηνινγείηαη αξλεηηθά. 

Δπίζεο, φινη νη ζχλδεζκνη  ζα εμαζθαιίδνπλ εθηφο απφ ηελ πδαηνζηεγαλφηεηα 

ησλ ζπλδέζεσλ θαη ηελ αγθχξσζε ησλ ζπλδεφκελσλ αγσγψλ αλεμάξηεηα απφ 

ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο, κέζσ εηδηθψλ αγθπξσηηθψλ ειαζκάησλ πνπ ζα 

θέξνπλ, ηα νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο εηδηθνχ εθηνλνχκελνπ δαθηπιίνπ. 

Δπηζπκεηφ είλαη ην ζχζηεκα αγθχξσζεο λα απνηειείηαη απφ αληηθαηαζηάζηκεο 

κεηαιιηθέο δηαηάμεηο θαηαζθεπαζκέλεο απφ κε νμεηδνχκελν πιηθφ φπσο 

αλνμείδσηνο ράιπβαο ή νξείραιθνο, ηχπνπ ειάζκαηνο πξνζαξκνζκέλεο εληφο 

εηδηθνχ εθηνλνχκελνπ δαθηπιίνπ.  

Δπίζεο νη ζχλδεζκνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εγθξίζεηο απφ αλαγλσξηζκέλα 

ηλζηηηνχηα ηεο Δπξψπεο φπσο DVGW, KIWA, θιπ.  

Οη ζχλδεζκνη κε θιάληδα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ έλα κεηαιιηθφ ζσιελσηφ 

ηκήκα αλάινγεο δηακέηξνπ κε ιεία θσληθή εζσηεξηθή δηαηνκή, ζην έλα άθξν απφ 

έλα κεηαιιηθφ δαθηχιην ζχζθημεο, έλα ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαη έλα 

ζχζηεκα αγθχξσζεο, ελψ ζην άιιν άθξν  απφ κία κεηαιιηθή θιάληδα. Ζ 

θιάληδα ζα έρεη, θπθιηθέο νπέο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηεο κε δηάθνξα 

θιαληδσηά εμαξηήκαηα ίδηαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ. Ο δαθηχιηνο ζχζθημεο ζα 

έρεη δηακφξθσζε ηέηνηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή κέζσ θνριηψλ – εληαηήξσλ, ε 

ζχζθημε ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αγθχξσζεο, 

κεηαμχ ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ηνπ επζέσο άθξνπ ζσιήλα. Έηζη ζα πξέπεη λα 

επηηπγράλεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα ζχλδεζεο αιιά θαη απνθιεηζκφο ηεο 

αμνληθήο κεηαηφπηζεο ηνπ αγσγνχ, ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο PN. 
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Θα πξέπεη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζπλδέζκνπ ζην ειεχζεξν άθξν ζσιήλα λα γίλεηαη 

ρσξίο απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπλδέζκνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν ζχλδεζκνο 

κεηά ηελ εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα εμαξκψλεηαη πιήξσο θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ ή αλαιψζηκσλ πιηθψλ.  

Δπίζεο νη ζχλδεζκνηζα πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο επζχγξακκσλ 

ηκεκάησλ αγσγψλ φισλ ησλ ηχπσλ κε θιαληδσηά εμαξηήκαηα, κε ηαπηφρξνλε 

αγθχξσζε θαη κέγηζηε γσληαθή εθηξνπή γηα θάζε άθξε 4. 

Οη ζχλδεζκνη κε θιάληδαπξέπεη λα έρνπλδηάηξεζε θιάληδαο ζχκθσλα κε ην ΔΝ 

1092-2. 

Σέινο νη ζχλδεζκνη κε θιάληδαζε φηη αθνξά ην άθξν ηνπο πνπ δελ έρεη θιάληδα, 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνριίεο – εληαηήξεο, πεξηθφριηα θαη 

ξνδέιεο, απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε ζχζθημε ηνπ 

ειαζηηθνχ ζηεγαλσηηθνχ δαθηπιίνπ.Οη πξνζθεξφκελνη ζχλδεζκνη πξέπεη λα 

έρνπλ νλνκαζηηθή Πίεζε Λεηηνπξγίαο PN16 bar. 

Γηα κεγάιν εχξνο εθαξκνγήο απαξαίηεην είλαη νη πξνζθεξφκελνη ζχλδεζκνη λα 

δηαζέηνπλ εηδηθφ εθηνλσκέλν αξζξσηφ δαθηχιην. Δπηζπκεηφ είλαη λα έρνπλ εχξνο 

εθαξκνγήο επί εμσηεξηθήο δηακέηξνπ αγσγψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο. 

Οη πξνζθεξφκελνη ζχλδεζκνη πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

Πξφηππα θαηαζθεπήο: ISO 2531, EN545, EN598, EN 969. 

Τιηθφ θαηαζθεπήο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ (ζψκαηνο θαη δαθηπιίσλ ζχζθημεο): 

Διαηφο ρπηνζίδεξνο ηνπιάρηζηνλ GGG40 ζχκθσλα κε ην ΔΝ-GJS-450-10.  

Πξνζηαηεπηηθή βαθή: Δλδεηθηηθά RESICOAT (επνμηθφ επίζηξσκα πνχδξαο) κε 

επηθάιπςε ειάρηζηνπ  πάρνπο 250 κm. θαη κε έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε 

ζε πφζηκν λεξφ ζχκθσλα κε ην GSK  θαη ην ΔΝ 14901.  

Τιηθφ θαηαζθεπήο θνριηψλ θαη πεξηθνριίσλ: Αλνμείδσηνο ράιπβαο AISI 304 (A2)  

ή AISI 316 (A2)  κε επηθάιπςε απφ TEFLON γηα πξνζηαζία απφ ην θαηλφκελν 

ζηνκψκαηνο - αξπάγκαηνο.  

Τιηθφ θαηαζθεπήο ζηεγαλσηηθψλ δαθηπιίσλ: NBR ζχκθσλα κε ην  πξφηππν ΔΝ 

682 ή ΔPDM ζχκθσλα κε ην  πξφηππν ΔΝ 681-1, κε έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γηα 

ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ θαη αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπιάρηζηνλ απφ 0C  έσο  

+50C.  

Τιηθφ θαηαζθεπήο αγθπξσηηθψλ ειαζκάησλ: Μεηαιιηθφ πιηθφ. Δπηζπκεηφ είλαη ηα 

αγθπξσηηθά ειάζκαηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή 

νξείραιθν. 
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Τιηθφ θαηαζθεπήο εθηνλνχκελνπ αξζξσηνχ δαθηπιίνπ: εηδηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ 

θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. Ο εηδηθφο απηφο δαθηχιηνο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεγάινπ εχξνπο εθαξκνγήο επί ησλ 

εμσηεξηθψλ δηακέηξσλ ησλ ζπλδεφκελσλ αγσγψλ ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

απνθεχγεηαη ε κεραληθή θαηαπφλεζε ηνπ ειαζηηθνχ ζηεγαλφηεηαο  θαη ε γξήγνξε 

γήξαλζή ηνπ. 

Κάζε ζχλδεζκνο ζα παξαδίδεηαη έηνηκνο γηα ρξήζε, κνληαξηζκέλνο θαη ζα θέξεη 

αλάγιπθε ζήκαλζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ:  

 Δπσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή  

 Φ (πεξηνρήεμσηεξηθψλδηακέηξσλ) 

 DN (νλνκαζηηθή δηάκεηξνοθιάληδαο) 

ΔΤΡΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΝΓΔΜΧΝ ΔΠΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 

ΑΓΧΓΧΝ 

Οη ζχλδεζκνη κε θιάληδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ αζθαιή ζχλδεζε 

θαη αγθχξσζε αγσγψλ φισλ ησλ πιηθψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ 

απαίηεζεο ζα πξέπεη ην εχξνο εθαξκνγήο ηνπο  λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηακέηξνπο 

αγσγψλ. ην απαηηνχκελν εχξνο εθαξκνγήο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θαιχπηεη 

φιεο ηηο παξαθάησ δηαηνκέο. ην παξαθάησ απαηηνχκελν εχξνο γίλεηαη απνδεθηφ 

ζην άλσ ή ζην θάησ φξην θαηά κείδνλ απφθιηζε κέρξη 2mm. Γε γίλεηαη απνδεθηή 

απφθιηζε θαη ζηα δχν φξηα (θαη ζην άλσ θαη ζην θάησ) παξά κφλν ζην έλα φξην   

Ολνκ. δηάκεηξνο/ DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400 

Τιηθό  θαηαζθεπήο 

Σζηκέλην (PN10) 98 120 145 176  284 340 402 

Σζηκέλην (PN6/12)  124 149-151 174 228 268-280 334 410-416 

Υάιπβαο 88,9 108-114,3 133-139,7 159-168,3 211-219,1 267-273 316-323,9 406,4-419 

Υπηνζίδεξνο 98 118 144 170 222 274 326 429 

Πνιπαηζπιέλην 90 110-125 140 160-180 200-225 280 315-335 400 

Πνιπβηληινριωξίδην 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 406,4 

Απαηηνύκελν εύξνο 

εθαξκνγήο 

86-100 106-130 132-152 157-190 198-230 267-300 315-350 390-430 

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  
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 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 

35.3 ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΦΗΛΣΡΑ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Σα θίιηξα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αγσγφο 

παξνρήο είλαη δηαηνκήο DN50 – DN200 ζα είλαη επζχγξακκνπ ηχπνπ θαη ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ (πηεδνζξαπζηηθέο δηθιείδεο, παξνρφκεηξαθιπ) απφ ηε 

κεηαθνξά θεξηψλ πιηθψλ.  

Με ηα θίιηξα εμαζθαιίδεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ πνπ κεηαθέξνληαη ζην 

δίθηπν κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ πνπ είλαη 

επαίζζεηα ζηα θεξηά πιηθά  

Σα θίιηξα ζα θέξνπλ ζηα άθξα θιάληδα θαηά DIN 2501 γηα ηελ επρεξή ζχλδεζή 

ηνπο ζην δίθηπν. 

Σν κήθνο θαη ην βάξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ θίιηξσλ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ 

δηάζηαζε ηνπο θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ην ISO 4064.  

ην εζσηεξηθφ ζα θέξνπλ δηάηξεην πιέγκα απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316, 

ηνπνζεηεκέλν θάζεηα πξνο ηελ παξνρή θαη ζα θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ 

νλνκαζηηθή δηαηνκή. Σν δηάηξεην πιέγκα ζα βξίζθεηαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν 

επί ηνπ αθαηξνχκελνπ ηκήκαηνο ηνπ θίιηξνπ πξνο εχθνιν θαζαξηζκφ ηνπ. 

Οη νπέο ηνπ πιέγκαηνο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην DIN 24041 θαη δελ ζα 

επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε  ζε ζηεξεά ζσκαηίδηα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

επαίζζεηνπ πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ δηθηχσλ (κεηξεηέο παξνρήο, δηθιείδεο 

ξχζκηζεο πίεζεο θιπ)  

Ζ πξφζβαζε ζην αθαηξνχκελν ηκήκα ηνπ θίιηξνπ ζα γίλεηαη απφ ην πάλσ 

κέξνο. Ζ αθαίξεζή ηνπ ζα γίλεηαη κε θνριίεο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ αλνμείδσην 

ράιπβα AISI 304 ηνπιάρηζηνλ.  

Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ αθαηξνχκελνπ ηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ειαζηηθφ EPDM ή 

άιιν θαηάιιειν πιηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ. Ο 

θάζε πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη κε ηε πξνζθνξά ηνπο πηζηνπνηεηηθφ 

γηα ηε θαηαιιειφηεηα ηνπ ειαζηηθνχ απφ επίζεκν ηλζηηηνχην. 

To ζψκα ηνπ θίιηξνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν θαη ζα θέξεη 

αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κε επνμεηθή βαθή.Ο πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιιεη καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο βαθήο γηα ρξήζε ζε 

πφζηκν λεξφ.  
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Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ θίιηξσλ ζα είλαη 16 bar.  

ε θακία πεξίπησζε ε ηνπνζέηεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ θίιηξσλ δελ ζα 

επεξεάδεη  ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ δηαηάμεσλ κε ηηο νπνίεο 

ζπλππάξρνπλ ζην δίθηπν, θαζψο θαη ηε ξνή ηνπ λεξνχ εληφο απηνχ. Ο 

πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγξάκκαηα πηψζεο 

πίεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή γηα ηα πξνζθεξφκελα θιαληδσηά θίιηξα. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 

35.4 ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΦΗΛΣΡΑ ΣΤΠΟΤ Τ 

Σα θίιηξα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αγσγφο 

παξνρήο είλαη δηαηνκήο DN250 – DN300 ζα είλαη „‟ηχπνπ Τ‟‟ θαη ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ (πηεδνζξαπζηηθέο δηθιείδεο, παξνρφκεηξαθιπ) απφ ηε 

κεηαθνξά θεξηψλ πιηθψλ.           

Με ηα θίιηξα εμαζθαιίδεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ πνπ κεηαθέξνληαη ζην 

δίθηπν κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ πνπ είλαη 

επαίζζεηα ζηα θεξηά πιηθά           

Σα θίιηξα ζα θέξνπλ ζηα άθξα ηνπο θιάληδα γηα ηελ επρεξή ζχλδεζή ηνπο ζην 

δίθηπν.           

To ζψκα ηνπ θίιηξνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν θαη ζα θέξεη 

αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κε επνμεηθή βαθή. Ο πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιιεη καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πηζηνπνηεηηθφ  θαηαιιειφηεηαο ηεο βαθήο γηα ρξήζε ζε 

πφζηκν λεξφ.           

Σν κήθνο θαη ην βάξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ θίιηξσλ  ζα εμαξηάηαη απφ ηελ 

δηάζηαζε ηνπο.  

ην εζσηεξηθφ ζα θέξνπλ δηάηξεην πιέγκα απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316, 

ηνπνζεηεκέλν ππφ γσλία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο θαη ζα θαιχπηεη 

νιφθιεξε ηελ νλνκαζηηθή δηαηνκή.              

Σν δηάηξεην πιέγκα ζα βξίζθεηαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν επί ηνπ αθαηξνχκελνπ 

ηκήκαηνο ηνπ θίιηξνπ πξνο εχθνιν θαζαξηζκφ ηνπ.              
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Οη νπέο ηνπ πιέγκαηνο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην DIN 24041 θαη δελ ζα 

επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε  ζε ζηεξεά ζσκαηίδηα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

επαίζζεηνπ πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ δηθηχσλ (κεηξεηέο παξνρήο, δηθιείδεο 

ξχζκηζεο πίεζεο θιπ)  

Ζ πξφζβαζε ζην αθαηξνχκελν ηκήκα ηνπ θίιηξνπ ζα γίλεηαη απφ ην θάησ κέξνο               

Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ αθαηξνχκελνπ ηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ειαζηηθφ EPDM ή 

άιιν θαηάιιειν πιηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ. Ο 

θάζε πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη κε ηε πξνζθνξά ηνπο πηζηνπνηεηηθφ 

γηα ηε θαηαιιειφηεηα ηνπ ειαζηηθνχ απφ επίζεκν ηλζηηηνχην.              

Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ θίιηξσλ ζα είλαη 16 bar.  

ε θακία πεξίπησζε ε ηνπνζέηεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ θίιηξσλ δελ ζα 

επεξεάδεη  ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ δηαηάμεσλ κε ηηο νπνίεο 

ζπλππάξρνπλ ζην δίθηπν, θαζψο θαη ηε ξνή ηνπ λεξνχ εληφο απηνχ. Ο 

πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγξάκκαηα πηψζεο 

πίεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή γηα ηα πξνζθεξφκελα θιαληδσηά θίιηξα.           

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 

35.5 ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΦΛΑΝΣΕΧΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ρπηνζηδεξψλ εμαξηεκάησλ (ηαπ, γσλίεο, πξνεθηάζεηο 

θιπ) ζα είλαη ρπηνζίδεξνο θιάζεο ηνπιάρηζηνλ GGG40 θαη ζα θέξνπλ επνμηθή 

βαθή ελδεηθηηθά RESICOAT (επνμηθφ επίζηξσκα πνχδξαο) κε επηθάιπςε 

ειάρηζηνπ  πάρνπο 250 κm θαη κε έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν 

λεξφ.  

Ζ πίεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη PN 16 atm. 

Σα θιαληδσηά εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ 1092-2. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  
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 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκνλεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 
36. ΦΡΔΑΣΗΟ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηε ζεηξά ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ θαηαζθεπή ή ηελ αλαβάζκηζε θξεαηίσλ 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη. Οη δηαζηάζεηο ησλ ππφ 

θαηαζθεπή θξεαηίσλ ζα είλαη νη θαηάιιειεο ψζηε λα είλαη λα είλαη δπλαηή ε 

εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ πδξαπιηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζε θάζε ζέζε εγθαηάζηαζεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζε ρψξν πνπ ζα ζπλαπνθαζηζηεί κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.   

ΔΠΗΚΔΦΖ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Ο αλάδνρνο κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα 

πξνβεί ζηελ επίζθεςε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ γηα ηε κειέηε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ 

θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αθξηβή ζεκείσλ  θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο καο.  

ΑΓΔΗΑ ΣΟΜΧΝ – ΖΜΑΝΖ: ε πεξίπησζε πνπ ην ζεκείν εθζθαθήο 

θαηαιακβάλεη ηκήκα ηνπ νδνζηξψκαηνο, ε Τπεξεζία καο ζα πξνβαίλεη ζηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εθζθαθήο. Ζ ζρεηηθή άδεηα ζα εθδίδεηαη κεηά απφ 

γξαπηή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, κε ηελ νπνία ζα γλσζηνπνηεί ηελ αθξηβή 

εκεξνκελία ηεο έλαξμεο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, πξν ησλ 

εθζθαθψλ ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηε ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα 

εθηεινχληαη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο, κε ζήκαηα ησλ νπνίσλ ην ζρήκα θαη ηνπ 

πεξηερφκελν ζα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ Κ.Ο.Κ πνπ ηζρχεη.  

ΥΑΡΑΞΖ: Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αθξηβή ράξαμε 

(απφ Μεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ) ηεο πεξηνρήο εθζθαθήο πνπ ζα ππνδείμεη ε 

Τπεξεζία καο. Ζ ράξαμε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο απηψλ. Ο Αλάδνρνο είλαη 

επηζπκεηφ λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ράξαμε εηδηθά κεραλήκαηα φπσο δίζθν 

θνπήο αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, δίζθν θνπήο πιαθψλ πεδνδξνκίνπ θ.ι.π. 

αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (πεδνδξφκηα, αζθαιηνηάπεηαο). Έηζη ζα 

πξνθιεζνχλ ιηγφηεξεο θζνξέο θαη ζα είλαη πην εχθνιε ε απνθαηάζηαζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

ΔΚΚΑΦΔ: Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο έδαθνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα 

ζρέδηα  θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν, πνπ ζα ζεσξήζεη ζαλ πξνζθνξφηεξν θαη 
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πιένλ ελαξκνληδφκελν κε ηελ θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο. Ηδηαίηεξα 

επηζεκαίλεηαη φηη γηα ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο ιακβάλεηαη 1,00 m κεγαιχηεξν 

απφ θάζε παξεηά ηεο θαηαζθεπήο,  ψζηε λα ππάξρνπλ αζθαιείο ζπλζήθεο 

εξγαζίεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεξγείνπ. ηα έξγα ππνδνκήο ν θίλδπλνο 

θαζηδήζεσλ είλαη κεγάινο, γηα απηφ ην ιφγν ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα 

ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο (θξάλε, ηθξηψκαηα αληηζηήξημεο 

πξαλνχο θ.ι.π.).  

ΚΤΡΟΓΔΣΖΖ:Ο ππζκέλαο, ε νξνθή θαη ηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ή αλψηεξεο θαη 

ηχπνπ II ή ΗV (SulfateResisting), Γεληθφηεξα, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο πξέπεη 

λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 1997 

(Πνηνηηθφο Έιεγρνο θπξνδεκάησλ. Δξγαζηήξην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

θ.ιπ.).Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηαζθεπή ηεο νξνθήο θαζψο 

πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε εζνρή γηα λα δερηεί ην ρπηνζηδεξφ θάιπκκα κεηά 

ηνπ πιαηζίνπ ηνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθφο μπιφηππνο, ελψ απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

παξεηάο ηεο εθζθαθήο σο μπινηχπνπ. ε φια ηα θξεάηηα ηνπνζεηνχληαη 

ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Πξηλ απφ ηελ 

ζθπξνδέηεζε ηνπ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ ζα πξνεγεζεί  ε δηάζηξσζε ηνπ 

ζθπξφδεκαηνο εμνκάιπλζεο ηεο επηθάλεηαο (C12/15).  

ΟΠΛΗΜΟ: ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα γίλεη ε ρξήζε ράιπβα  θαηεγνξίαο 

Β500C ή άιιεο  φπνπ θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Ο ράιπβαο 

πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζα θαζαξίδεηαη απφ ηπρφλ αθαζαξζίεο. Πξηλ απφ 

ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα ειέγρνληαη απφ ηελ επίβιεςε ε ζχκθσλε 

κε ηα ζρέδηα δηάηαμε θαη νη δηαηνκέο ησλ νπιηζκψλ. Καηά ηεο δηάξθεηαο ηεο 

δηάζηξσζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν νπιηζκφο πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ζηε ζηαζεξή ηνπ ζέζε θαη λα πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ ηε κάδα ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο. 

ΔΠΗΥΧΔΗ: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζθπξνδέηεζεο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη εξγαζίεο επίρσζεο ηνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πιηθά 

επηρψζεσλ θαη ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ απαξαίηεηε ζπκπχθλσζε ηνπ 

εδάθνπο.  

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ: Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ 

νινθιεξψλνληαη κε ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο είηε 

πξφθεηηαη γηα νδφζηξσκα ή πεδνδξφκην θαη κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο.           
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ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ 

Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ νξνθή ησλ θξεαηίσλ θαη ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΛΟΣ  ΔΝ 124  

θιάζεο D400 κφλν ζε φηη αθνξά ηελ αληνρή θαη ηηο δνθηκέο αληνρήο .  

Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αζθάιηζε ησλ θξεαηίσλ 

ηνπ δηθηχνπ, ζα δηαζέηνπλ άξζξσζε γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπο ελψ ζα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αζθαιίδνπλ ζε αλνηρηή ή θιεηζηή ζέζε.  

Σν θαζαξφ άλνηγκα ησλ πιαηζίσλ ζα είλαη Φ800 έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

κεηαθνξά ηνπ πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ εληφο ησλ θξεαηίσλ αθφκα θαη ζηηο 

κεγάιεο δηαηνκέο.  

Ζ παξαγσγή , ε πνηφηεηα θαη νη δνθηκέο ησλ πιαηζίσλ-θαιπκκάησλ απφ 

Υπηνζίδεξν GGG-40, ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 124 , 

ISO 1083, θιάζεο D400 κε ειάρηζηε αληνρή 400 kN (40 ηφλνη αλά ηξνρφ 

νρήκαηνο). 

Όια ηα ηεκάρηα ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν αξίζηεο πνηφηεηαο θαη  θχζεο ψζηε ην 

κέηαιιν λα είλαη αλζεθηηθφ ,ζπκπαγέο θαη νκνηνγελέο αξθεηά δε καιαθφ, ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε δηάηξεζε θαη ηνκή ηνπ. 

Σα ηεκάρηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα , απαιιαγκέλε απφ 

ειαηηψκαηα φπσο θνηιφηεηεο – ιέπηα  θιπ ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ ηεκαρίσλ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε κεηέπεηηα πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε 

χιε . 

Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα παξαδίδνληαη βακκέλα , θαη ζα έρνπλ ηέιεην 

θηλίξηζκα. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ γηα ηα πιαίζηα - θαιύκκαηα 

θξεαηίωλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνίεζε ΔΝ124 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 
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37. ΚΑΣΑΚΔΤΖ / ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Ζ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο ζα 

εγθαηαζηαζνχλ νη ΣΔ φισλ ησλ ηχπσλ ζχκθσλα κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

ησλ ζηαζκψλ θξίλεηαη πξνβιεκαηηθή θαη ρξίδεη αλαβάζκηζεο. Γηα ην ιφγν ζε θάζε 

ζηαζκφ ζα πξέπεη είηε λα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην θηινμελίαο ηνπ εμνπιηζκνχ είηε 

λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα αλαβαζκηζηεί ν πθηζηάκελνο 

ρψξνο θηινμελίαο ηνπ εμνπιηζκνχ έηζη ψζηε λα παξέρεη αζθάιεηα θαη ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο πνπ 

δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ αλ θαη φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην: 

 Καηαζθεπή θξεαηίσλ θηινμελίαο εμνπιηζκνχ κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα,  

 νβάηηζκα θαη ζηεγαλνπνίεζε δνκηθψλ κεξψλ, 

 Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ αγσγψλ θαη πθηζηάκελσλ πδξαπιηθψλ 

εμαξηεκάησλ, 

 Καζαξηζκφο ρψξνπ (εζσηεξηθά/ εμσηεξηθά), 

 Αζθάιηζε/ πεξίθξαμε ρψξνπθιπ.  

 

38. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΔ 

38.1 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ (SCADA SERVER) ΜΔ ΟΘΟΝΖ 24'' 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

αθφκα θαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ γηα ηνπο servers νη νπνίνη ζα έρνπλ θαηάιιειεο βηνκεραληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Οη ππνινγηζηέο απηνί ζα έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαηά UL θαη ζα 

θέξνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε CE γηα ρξήζε ζε ρψξνπο γξαθείνπ θαη 

βηνκεραληθνχ πεξηβάιινληνο (EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, 

EN55022), ελψ απαηηείηαη θαη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνηφηεηαο 

ISO 9001:2015 ή λεφηεξν. 

 Θα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε rack 19‟‟, ελψ ζα κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ νξηδφληηα ή θαη θαηαθφξπθα. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα 

θέξνπλ ζα είλαη Windows Server 2012 R2 ή WindowsServer 2016 64bit (γηα 5 

clients). Οη ππνινγηζηέο ζα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία έλαληη ηεο ζθφλεο κε 

θαηάιιεια θίιηξα θαη ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο 24 ψξεο ζε 

ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο κεηαμχ 5 θαη +40 oC θαη ζρεηηθή πγξαζία 5…80% 

ζηνπο 30νC ζε πιήξε απφδνζε ηνπ επεμεξγαζηή. Γνλήζεηο κέρξη 0,5g θαηά ηε 
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ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ αλεθηά, ρσξίο λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη, φπσο ην 

ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο αλαγγειίαο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή:: 

 Σχπνο:  Server for horizontal Rack mounting 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο: IP30 ζην κπξνζηηλφ κέξνο θαη IP20 ζην νπίζζην  

                                      κέξνο  

 Δπεμεξγαζηήο:    ηνπιάρηζηνλ XeonE3 ή IntelCorei7 

 Σαρχηεηα CPU:   ηνπιάρηζηνλ 3,5 GHz κε ελζσκαησκέλε δπλαηφηεηα 

                                      επηθνηλσλίαο ζε δίθηπν Profibus ή Profinet 

 Cache Memory:   2 MB ηνπιάρηζηνλ 

 Κχξηα κλήκε:    DDR3 SDRAM 2x8GB ηνπιάρηζηνλ  

 Τπνδνρέο Γίζθσλ:   ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

 θιεξνί δίζθνη:   2x1 TB HDD SATA-RAID1 hot swap removable θαη  

                                   Σνπιάρηζηνλ 240GBSSD (γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα) 

 Δπηθνηλσληαθφ κέζν: DVD+/-RW  

 Γηπιφ ηξνθνδνηηθφ:    230V AC 

 Διεχζεξα slots - PCI: ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) 

 Διεχζεξα slots - ISA: ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

 Θχξεο επηθνηλσλίαο:  εηξηαθέο (Serial) x 1, Παξάιιειεο (Parallel) x 1, 

   USB 2.0 x 4, USB 3.0 x 4 ηνπιάρηζηνλ 

 Κάξηα δηθηχνπ:    1000 Mbps κε ζχξα RJ45 

 Λεηηνπξγηθφ:     Microsoft 2008 Server Windows Server 2012 R2 ή  

                                  Windows Server 2016 64bit (γηα 5 clients) ή λεφηεξν 

 Δπηπιένλ ινγηζκηθά:  Antivirus, ηχπνπ Microsoft Office, Λνγηζκηθά εθαξκνγήο 

 

 

Ο ππνινγηζηήο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ινγηζκηθφ δηάγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ Ζ/Τ θαη ησλ επηκέξνπο πιηθψλ ηνπ. Με ην ινγηζκηθφ απηφ ζα κπνξεί ν 

ρεηξηζηήο λα έρεη δηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ιεηηνπξγίεο αλαθνξάο γηα δηάθνξα 

κεγέζε φπσο ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Τ, ζηξνθέο αλεκηζηήξσλ , 

θαηάζηαζε κέζσλ απνζήθεπζεο (ζθιεξψλ δίζθσλ, RAID controller θιπ), 

θαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ζ/Τ (watchdog).  Θα πξέπεη ην 

ινγηζκηθφ δηάγλσζεο λα έρεη κεηξεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο γηα έγθαηξε αλίρλεπζε 

βιαβψλ θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαζψο θαη απηφκαηε θαηαγξαθή θαη 

απνζήθεπζε ζπκβάλησλ θαη απνζηνιή απηψλ κε email. Σν παξαπάλσ ινγηζκηθφ 
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επεηδή είλαη θξίζηκν γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε άιια ζπζηήκαηα κε ρξήζε OPC UA. 

Σέινο, ν ππνινγηζηήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ηα έμνδα επηζθεπήο ζε 

βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίεο πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ, ελψ ζα παξέρεηαη θάιπςε 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε απφ ηελ εκεξνκελία πξνκήζεηαο ηνπ 

ππνινγηζηή. 

ηνλ server ζα ηνπνζεηεζεί  κία (1) νζφλε κε ραξαθηεξηζηηθά  

 Σερλνινγία:   LED 

 Γηαγψληνο:   ηνπιάρηζηνλ 24‟‟  

 Μέγηζηε αλάιπζε:  ηνπιάρηζηνλ 1280 x 1024 

 Βήκα θνπθίδαο:  0,270mm 

 Υξφλνο απφθξηζεο:  ηνπιάρηζηνλ 8ms 

Ο Server θαη ν ινηπφο παξειθφκελνο εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεί εληφο Rack 

19'' χςνπο ηνπιάρηζηνλ 32 U ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 Να είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο 

 Να δηαζέηεη 2 πφξηεο (κία εκπξφο θαη κηα πίζσ) 

 Να δηαζέηεη θιεηδαξηά αζθαιείαο  

 Να δηαζέηεη απνζπψκελα πιατλά θαιχκκαηα 

 Γπλαηφηεηα επηπιένλ ηνπνζέηεζεο εμνπιηζκνχ ζην πίζσ κέξνο ηνπ Rack 

 Ύςνο:  32U/ 1600mm 

 Πιάηνο: 600mm 

 Βάζνο:  600mm 

 Να δηαζέηεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ εμαεξηζκψλ (άλσ - θάησ) 

 Να δηαζέηεη 2 θεληξηθά ζεκεία γεηψζεσλ (κε βίδεο αζθαιείαο)  

 Να δηαζέηεη πιατλέο αλακνλέο γηα ζχλδεζε/ επέθηαζε 2 ή/ θαη 

πεξηζζνηέξσλ Rack 
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 Τιηθφ θαηαζθεπήο:  Λακαξίλα πάρνπο ~1,5mm κε αληνρή ζε θνξηία 

~800Kgr κε ειεθηξνζηαηηθή πνιπεζηεξηθή βαθή 

ην Κέληξν Διέγρνπ (ΚΔ) ζα θαηαζθεπαζηεί ηνπηθφ δίθηπν Ethernet γηα ηελ 

δηαζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, Γνκεκέλε θαισδίσζε ηχπνπ CAT 5e 

(ηνπιάρηζηνλ), PatchPanels ηεξκαηηζκνχ ηχπνπ UTPRJ-45, Έλαο (1) Router, 

Έλα (1) SwitchingHUB 10/100 BaseT κε ηνπιάρηζηνλ 16 ζχξεοTo ζχλνιν ηνπ 

ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ηνπ δηθηχνπ LAN θαη ηνπ ινηπνχ επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ 

ηνπ ΚΔ ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ Rack.  

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ γηα ην Server, ηελ νζόλε θαη ην 

Rack: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνίεζε CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο 

38.2 ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ  PC (CLIENT) 

Οη ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ ηηο αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ πξνδηαγξαθέο θαη φπσο ην 

ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα είλαη ηειεπηαίαο αλαγγειίαο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή: 

 Σχπνο: Desktop ή Rack mounted 

 Δπεμεξγαζηήο: ηχπνπ IntelCorei5 ή λεφηεξνο 

 Σαρχηεηα  CPU: ηνπιάρηζηνλ 2.5 GHz 

 Cache Memory: 1 MB ηνπιάρηζηνλ  

 Μλήκε: 4GB ηνπιάρηζηνλ 

 Τπνδνρέο δίζθσλ: ηνπιάρηζηνλ Πέληε (5) 

 θιεξνί Γίζθνη: Σνπνζεηεκέλνο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 500GB  

 Οπηηθφ Μέζν: DVD-RW 

 Διεχζεξα slots - PCI: ηνπιάρηζηνλ 4 

 Θχξεο επηθνηλσλίαο: εηξηαθέο (Serial) x 2, παξάιιειεο 1, 
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USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2 ηνπιάρηζηνλ 

 Κάξηα δηθηχνπ: 1000 Mbps κε ζχξα RJ45  

 Λεηηνπξγηθφ:  ηχπνπ Microsoft Windows 10 Ultimate 64bit ή λεφηεξν 

 Δπηπιένλ ινγηζκηθά: Antivirus, ηχπνπ Microsoft Office, Λνγηζκηθά  

                                 εθαξκνγήο 

 

ηνλ client ζα ηνπνζεηεζεί κία (1) νζφλε κε ραξαθηεξηζηηθά  

 Σερλνινγία:   LED 

 Γηαγψληνο:   ηνπιάρηζηνλ 24‟‟  

 Μέγηζηε αλάιπζε:  ηνπιάρηζηνλ 1280 x 1024 

 Βήκα θνπθίδαο:  0,270mm 

 Υξφλνο απφθξηζεο:  ηνπιάρηζηνλ 8ms 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ γηα ηνλ Client θαη ηελ νζόλε: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνίεζε CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο 

 

38.3 ΦΟΡΖΣΟ Ζ/Τ 

Ο θνξεηφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 

απηνκαηηζηέο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο ηνπ φινπ 

ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη επέκβαζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, 

δειαδή ζαλ έλαο απνκαθξπζκέλνο ζηαζκφο ηειειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ φισλ 

ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ. Ο θνξεηφο ππνινγηζηήο ζα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα 

ινγηζκηθά θαη θαιψδηα επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ ηα ζπλεξγεία ησλ ηερληθψλ λα 

κπνξνχλ λα επέκβνπλ γηα ιήςε κεηξήζεσλ απφ ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο ζε 

πεξηπηψζεηο αζηνρίαο απηψλ ή θαη επαλαπξνγξακκαηηζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ απηψλ 

ή αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν θνξεηφ PC ζα πξέπεη λα έρεη 
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ηελ δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θάξηαο γηα ηελ δηαζχλδεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν 

κέζσ δηθηχνπ GSM. 

Σν θνξεηφ PC ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ PLC/RTU κε 

δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα SCADA θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο κέζσ SCADA θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

επηζθεπήο βιαβψλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη 

αλ βξίζθνληαη (εληφο ή εθηφο ηνπ ΚΔ). 

Δηδηθφ Λνγηζκηθφ : 

 Γξαθηθφ ζχζηεκα απεηθφληζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάινγα ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ηνπ ΚΔ. 

 Λνγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ PLC‟ s θαη θαηαγξαθηθψλ ηηκψλ 

 Λνγηζκηθφ Client ηνπ SCADA 

 Drivers γηα ζχλδεζε ζε δίθηπν, εθηππσηέο θ.ι.π. 

 Απφ απηή ηε ζέζε εξγαζίαο ζα επηηξέπεηαη ν ηειερεηξηζκφο φινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ PLC‟s 

 MSOffice 2010 (Διιεληθφ ή Αγγιηθφ) ή λεφηεξν 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα πξέπεη λα θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα θηιηθφηεηαο 

πξνο ην πεξηβάιινλ, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λα ηθαλνπνηεί ηα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα standards γηα ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο 

Πξνεγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο 

θαηάιιεινπο νδεγνχο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπζθεπψλ. 

Όια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, ζπλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο 

νδεγνχο, λα παξέρνληαη ζε νπηηθφ δίζθν (CD ή DVD) θαη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

γηα επαλαθνξά ησλ πξνγξακκάησλ ζην ζθιεξφ δίζθν φπσο είλαη ζηελ αξρηθή 

ηνπ κνξθή. 

 

Ο θνξεηφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα βαζηθά 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σχπνο: Notebook, Οζφλε HD 

 Σερλνινγία : Web client  

 Δπεμεξγαζηήο: ηχπνπ i5 ή λεφηεξνο 

 Σαρχηεηα  CPU:> 3GHz 

 Cache Memory:> 512kb  
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 Μλήκε: 4GB 

 Γίζθνο: Σνπνζεηεκέλνο , ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 250GB, SSD,   

 DVD-RW:1  

 Θχξεο επηθνηλσλίαο :HDMI, USB 

 Κάξηα δηθηχνπ :1000 Mbps κε ζχξα RJ45  

 Κάξηα γξαθηθψλ: ηνπιάρηζηνλ 2GB 

 Λεηηνπξγηθφ: ηχπνπ Microsoft Windows 10 Ultimate 64bit ή λεφηεξν 

 Δπηπιένλ ινγηζκηθά: Antivirus, ηχπνπ MicrosoftOffice, Λνγηζκηθά  

                                 εθαξκνγήο 

Ο θνξεηφο Ζ/Τ ζα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 USB stick ≥ 16 GB. 

 Mouse νπηηθήο ηερλνινγίαο USB. 

 Σζάληα Μεηαθνξάο. 

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ γηα ηνλ θνξεηό Ζ/Τ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνίεζε CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο 

 

38.4 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (UPS) 

Σν ζχζηεκα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη 

λα πιεξνί θαη' ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Υσξεηηθφηεηα εμφδνπ ηζρχνο (VA):         700 VA 

Ηζρχο εμφδνπ:                                          630 W 

Απαηηήζεηο ηζρχνο ζπρλφηεηαο εηζφδνπ: 50/60 Hz 

Δχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο:           0 - 40 °C 

Φσηεηλέο ελδείμεηο  LED  επηθνηλσληψλ:   Ναη 
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Ολνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ:                      160/276 V 

  

  

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 

 Σερληθά θπιιάδηα / ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ή λεφηεξν 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο  

 

39. ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΚΔ 

39.1 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ (SCADA) - 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΝΔΟΤ ΚΑΗ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ 

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζα επεθηαζεί ην 

πθηζηάκελν  ζχζηεκα SCADA, ην νπνίν ζα είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ηα επί 

κέξνπο ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ (PLC) ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ λέσλ 

ζηαζκψλ. Σν πθηζηάκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα επεθηαζεί έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε απηφ θαη νη λένη ΣΔ. Σα κηκηθά δηαγξάκκαηα, ε βάζε 

δεδνκέλσλ, νη απεηθνλίζεηο θιπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ εθ λένπ έηζη ψζηε 

λα παξνπζηάδνληαη ζε κία νζφλε, κε κνξθή απεηθφληζεο φκνηα κε απηή πνπ ήδε 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, φινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ. 

Σν ζχζηεκα κεηά ηελ επέθηαζε ζα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Κεληξηθφο έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο 

ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη απεηθφληζεο φισλ ησλ νξηζκέλσλ 

κεηαβιεηψλ, φπσο ησλ κεηξήζηκσλ ηηκψλ, κελπκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

κελπκάησλ ζθαικάησλ. 

 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε αξρεία καθξάο δηάξθεηαο γηα κειινληηθή 

αλάιπζε ζηε κνξθή αλαθνξψλ θαη γξαθεκάησλ. 
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 Αλαπαξαγσγή ππνινγηζκψλ κέζσ ηεο αξηζκεηηθήο ή ινγηθήο ζχλδεζεο 

δεδνκέλσλ επεμεξγαζίαο. 

 Απεηθφληζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη δηαδηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δπλακηθή 

κνξθή κηκηθνχ δηαγξάκκαηνο κε γξαθηθέο απεηθνλίζεηο φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ κεγεζψλ. 

 Απεηθφληζε ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ζηε κνξθή γξαθεκάησλ θαη 

πηλάθσλ. 

 Online παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε θηιηθψλ, 

εχρξεζησλ δηαινγηθψλ κελνχ νζφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θεηκέλσλ 

βνήζεηαο. 

 Καηαρψξεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ status ιεηηνπξγίαο. 

 

 

Βαζηθέο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηερλνινγίεο αηρκήο φζνλ αθνξά 

ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ έλα ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ. Πξέπεη 

λα είλαη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα πνπ ζα δηαζέηεη ειθπζηηθφ ζχζηεκα 

αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε (userinterface), αλνηρηφ ζε εθαξκνγέο γξαθείνπ, 

κε ζχλζεηεο αιιά αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίεο, επαξθέο γηα λα δηαζηαζηνινγεζεί 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη βαζκσηφ γηα απινχζηεξεο ή πην ζχλζεηεο 

εθαξκνγέο., ελψ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζέζεηο εξγαζίαο ή θαη 

ζαλ servers ζα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ηχπνπ Microsoft 

Windows ή ηζνδχλακνπ. Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζα κπνξεί λα 

πξνζθεξζεί είηε σο νινθιεξσκέλν παθέην ή ζαλ εθηειέζηκν παθέην (runtime). 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαιπθζνχλ κειινληηθέο αλάγθεο ην 

ζχζηεκα ζα κπνξεί λα επεθηαζεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κε ηε ρξήζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο αλαβάζκηζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεηαβιεηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δηαζχλδεζε κε άιιεο ζπζθεπέο θαη 
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εθαξκνγέο δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηψλ κέζσ ηππνπνηεκέλσλ ινγηζκηθψλ 

interfaceOPC. 

Δπηπξνζζέησο ησλ βαζηθψλ παθέησλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε πξναηξεηηθψλ παθέησλ. Απηά ζα πξέπεη λα 

ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε επαξθψο, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε 

κεηάβαζε κε ρξήζε γηα παξάδεηγκα ζπλδπαζηηθψλ πιήθηξσλ (φπσο alt-tab ή 

ctrl-esc) κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παθέησλ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

Δμππεξεηεηήο (server) 

πζηήκαηα κε πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζην κνληέιν 

client/server. Οη servers ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ ηχπνπ Microsoft Windows ή 

ηζνδχλακνπ θαη ηνπο, κε πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, κεραληζκνχο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη servers αλαιακβάλνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ θεληξηθά 

δεηήκαηα, φπσο ν ζπληνληζκφο ησλ επί κέξνπο δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

αξρεηνζέηεζε. Οη clients πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηχπνπ Microsoft Windows ή 

ηζνδχλακνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ server. Δπηθνηλσλνχλ κε ηνλ 

server κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπο ηεξκαηηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη θαη ηε 

ζχλδεζε κε ην επίπεδν ηνπ γξαθείνπ. Σα ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια TCP/IP 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, κέζσ 

δηθηχνπ Βηνκεραληθνχ Ethernet ή Profinet. Δπεηδή νη clients αλαδεηνχλ απηφκαηα 

ηνπο servers, νη νπνίνη ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, 

κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα ελεξγνπνηεζνχλ κεηαγελέζηεξα ρσξίο επηπηψζεηο. 

Σν ινγηζκηθφ ηχπνπ Microsoft Windows Server ή ηζνδχλακνπ επηιέγεηαη σο ε 

πιαηθφξκα γηα ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ server θαη ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 

δηαζχλδεζε κέρξη 32 clients. Όια ηα δεδνκέλα παξακεηξνπνίεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο βξίζθνληαη θεληξηθά ζε έλαλ θάθειν έξγνπ ζε δίζθν, ζπλήζσο ηνπ 

server, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πξνζπειάζηκα εχθνια γηα λα γίλνπλ 

αιιαγέο απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηαζκφ (online configuration). Ο client παξ‟ φι‟ 

απηά κπνξεί λα δηαζέηεη ν ίδηνο ηνπηθά εηθνλίδηα θαη ηνπηθέο ελέξγεηεο 

επεμεξγαζίαο, ψζηε λα κπνξεί λα επηηαρχλεη ηελ επηινγή ησλ εηθνληδίσλ θαη λα 

απνθνξηηζηεί επηιεθηηθά ν server. Αιιαγέο ζηα δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο 
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κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ρσξίο λα δηαθνπεί ε 

ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σππνπνηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή 

 Δθηειέζηκν ζε φια ηα εκπνξηθά PC 

 100% 32 ή 64 bit ινγηζκηθφ, αλαπηπγκέλν γηα ην ηππνπνηεκέλν 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηχπνπ MicrosoftWindows. 

 Κχξηνο ππνινγηζηήο (server) ηχπνπ MicrosoftWindowsserver ή 

ηζνδχλακνπ 

 Θέζεηο εξγαζίαο (clients) ηχπνπ MicrosoftWindows 

 Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απ‟ επζείαο εμαξηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα 

απφ ηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο (π.ρ. θάξηεο δηθηχσλ) 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο single-user ή multi-user ζχζηεκα κε ηε 

δνκή client/server 

 Δπηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο κέζσ Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, 

MPI, Modbus, FDL, DDE, DCOM, OPC 

 πλεξγαζία κεκνλάδεο ΖΜΗ 

 Γξαθηθφ ζχζηεκα γηα απεηθφληζε θαη επεμεξγαζία νξηζκέλσλ απφ ηνλ 

ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο αληηθείκελα pixel-graphic (Windows, OLE, OCX, 

ActiveX αληηθείκελα), κε ηε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο 

δπλακηθέο θαη κε online configuration. Μία βηβιηνζήθε functionblock 

ρξεζηκεχεη σο βνήζεκα γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληδίσλ. 

 χζηεκα ζήκαλζεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη αξρεηνζέηεζε γεγνλφησλ κε 

δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο θαη ειέγρνπ, ζχκθσλα κε DIN 19235. 

Καηεγνξίεο κελπκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο, απεηθφληζε κελχκαηνο θαη 

θαηαρψξεζε, ηαμηλφκεζε ειεχζεξεο επηινγήο φηαλ είλαη θάπνηνο online. 

 Αξρεηνζέηεζε processdata γηα αλίρλεπζε, αξρεηνζέηεζε θαη ζπκπίεζε 

κεηξνχκελσλ ηηκψλ, γηα παξάδεηγκα γηα απεηθφληζε θακπχισλ θαη 

πηλάθσλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο, θεληξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε 

archiveserver. 



«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ                                                                 ελ. 111 

 χζηεκα αλαθνξάο θαη θαηαρψξεζεο γηα ηα ρξνληθά ειεγρφκελα ή 

νδεγνχκελα απφ ηα ζπκβάληα κελχκαηα, θαηαρσξήζεηο ρεηξηζηψλ, 

πεξηερφκελα αξρείσλ θαη ηξέρνληα δεδνκέλα ζηε κνξθή ησλ αλαθνξψλ 

ρξεζηψλ (processdata) ή ηεθκεξίσζε εθαξκνγήο ζε επέιηθηε δηάηαμε 

ειεχζεξεο επηινγήο. 

 Λεηηνπξγίεο δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζρεκαηνπνίεζε εθαξκνγψλ θαη ηε ζχληαμε 

θεηκέλσλ (script) ρξεζηκνπνηψληαο VisualBasicScript ή ANSI-C ή 

ηζνδχλακνπ ηχπνπ. 

 Γηαζπλδέζεηο πξνγξακκαηηζκνχ (API) είλαη δηαζέζηκεο γηα φιεο ηηο 

κνλάδεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

γηα ηελ πξνζπέιαζε δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Μία βηβιηνζήθε 

ιεηηνπξγηψλ επηηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αλεμάξηεησλ εθαξκνγψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επεθηαζεί ε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Αλνηρηέοζπλδέζεηοδηεπαθήο (interfaces) 

 Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε απεηθφληζε κέρξη 25 παξαζχξσλ γξαθηθψλ αλά 

image θαη 80 θακππιψλ αλά παξάζπξν. 

 Μέρξη 50.000 κελχκαηα θαη 10x256 θείκελα κελπκάησλ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ 

 Ζ πξφζβαζε ζηηο ιίζηεο δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ηππνπνηεκέλεο 

δηαζχλδεζεο βάζεο δεδνκέλσλ (ODBC/SQL), C-API ή OLE-DB. 

 Δλζσκάησζε κπινθ εθαξκνγψλ Windows (Active Xcontrols) 

 Μεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ άιισλ πξνγξακκάησλ Windows κέζσ 

δηαζχλδεζεο OPC. 

 Βνεζνί επέθηαζεο εθαξκνγψλ κέζσ βνεζψλ ρξεζηψλ θαη Visual Basic 

 Γηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ API κε πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 χλδεζε κε θάζε είδνπο επξέσο δηαδεδνκέλνπ PLC/RTU 

 Γηαρείξηζε ρξεζηψλ κε 999 νκάδεο εμνπζηνδφηεζεο θαη 128 νκάδεο 

ρξεζηψλ 
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Μνλάδεο ΖΜΗ 

Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε κνλάδεο HMI. 

Γξαθηθφ ζχζηεκα γηα απεηθφληζε θαη επεμεξγαζία νξηζκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε 

ρξεζηκνπνηψληαο αληηθείκελα pixel-graphic (Windows, OLE, OCX, ActiveX 

αληηθείκελα), κε ηε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο δπλακηθέο θαη κε 

onlineconfiguration. Μία βηβιηνζήθε functionblock ρξεζηκεχεη σο βνήζεκα γηα ηε 

δεκηνπξγία εηθνληδίσλ. 

χζηεκα ζήκαλζεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη αξρεηνζέηεζε γεγνλφησλ κε 

δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο θαη ειέγρνπ, ζχκθσλα κε DIN 19235. Καηεγνξίεο 

κελπκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο, απεηθφληζε κελχκαηνο θαη θαηαρψξεζε, 

ηαμηλφκεζε ειεχζεξεο επηινγήο φηαλ είλαη θάπνηνο online. 

Αξρεηνζέηεζε processdata γηα αλίρλεπζε, αξρεηνζέηεζε θαη ζπκπίεζε 

κεηξνχκελσλ ηηκψλ, γηα παξάδεηγκα γηα απεηθφληζε θακπχισλ θαη πηλάθσλ θαη 

άιιεο δηαδηθαζίεο, θεληξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε archiveserver. 

χζηεκα αλαθνξάο θαη θαηαρψξεζεο γηα ηα ρξνληθά ειεγρφκελα ή νδεγνχκελα 

απφ ηα ζπκβάληα κελχκαηα, θαηαρσξήζεηο ρεηξηζηψλ, πεξηερφκελα αξρείσλ θαη 

ηξέρνληα δεδνκέλα ζηε κνξθή ησλ αλαθνξψλ ρξεζηψλ (processdata) ή 

ηεθκεξίσζε εθαξκνγήο ζε επέιηθηε δηάηαμε ειεχζεξεο επηινγήο. 

Λεηηνπξγίεο δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζρεκαηνπνίεζε εθαξκνγψλ θαη ηε ζχληαμε 

θεηκέλσλ (script) ρξεζηκνπνηψληαο VisualBasicScript ή ANSI-C. 

Γηαζπλδέζεηο πξνγξακκαηηζκνχ (API) είλαη δηαζέζηκεο γηα φιεο ηηο κνλάδεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ 

πξνζπέιαζε δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Μία βηβιηνζήθε ιεηηνπξγηψλ επηηξέπεη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αλεμάξηεησλ εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επεθηαζεί ε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. 

Αλνηρηέο ζπλδέζεηο δηεπαθήο (interfaces) 

Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε απεηθφληζε κέρξη 25 παξαζχξσλ γξαθηθψλ αλά image 

θαη 80 θακππιψλ αλά παξάζπξν. 
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Μέρξη 50.000 κελχκαηα θαη 10x256 θείκελα κελπκάησλ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ 

Ζ πξφζβαζε ζηηο ιίζηεο δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ηππνπνηεκέλεο δηαζχλδεζεο 

βάζεο δεδνκέλσλ (ODBC/SQL), C-API ή OLE-DB. 

Δλζσκάησζε κπινθ εθαξκνγψλ Windows (ActiveXcontrols) 

Μεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ άιισλ πξνγξακκάησλ Windows κέζσ δηαζχλδεζεο 

OPC. 

Βνεζνί επέθηαζεο εθαξκνγψλ κέζσ βνεζψλ ρξεζηψλ θαη VisualBasic 

Γηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ API κε πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ 

ζπζηήκαηνο. 

χλδεζε κε θάζε είδνπο επξέσο δηαδεδνκέλνπ PLC 

Γηαρείξηζε ρξεζηψλ κε 999 νκάδεο εμνπζηνδφηεζεο θαη 128 νκάδεο ρξεζηψλ 

 

Δληαίν interface πξνζαξκνζκέλν ζηα Windows 

Με ην ζχζηεκα ειέγρνπ, κπνξεί λα γίλεη δηαθαλήο δηαρείξηζε ησλ ζπκβάλησλ θαη 

βειηηζηνπνίεζε κέζσ αλεμάξηεηα παξακεηξνπνηεκέλσλ interfaces. Γηαζέζηκεο 

ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επαξθή θαη αμηφπηζηε ινγηθή 

εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ζρεδίαζε ηνπ userinterface πξέπεη λα πξνζθέξεη 

επέιηθηε θαη θαηάιιειε απεηθφληζε ηεο δηαινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ process. Γηα 

θαιχηεξε επνπηεία ε απεηθφληζε ζα κπνξεί λα επηκεξηζηεί ζε ηνκέα γεληθήο 

επνπηείαο, ηνκέα εξγαζίαο θαη ηνκέα πιήθηξσλ. Θα δηαηίζεληαη βνεζνί (wizards) 

γηα λα δεκηνπξγνχλ απηφκαηα έλαλ εξγνλνκηθφ επηκεξηζκφ ησλ νζνλψλ 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο δηαδηθαζίεο θαη λα δνκνχλ ηεξαξρηθά ηα processimages. 

Πξφηεξα ζρεκαηνπνηεκέλα εηθνλίδηα ζα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζην δηαζέζηκν 

ρψξν ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή. 

Όιεο νη απεηθνλίζεηο ζα κπνξνχλ λα επηιερζνχλ απ‟ επζείαο ρξεζηκνπνηψληαο 

επξέσο εθαξκφζηκνπο θαη απνδεθηνχο ζπλδπαζκνχο πιήθηξσλ. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιιεο εθαξκνγέο θαζνξίδνληαο 
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αληίζηνηρεο ζπλεθηηθέο πεξηνρέο OLE. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθείκελα OCX/ActiveX. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε 

νκνηνγελήο ελζσκάησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο άιισλ πξνγξακκάησλ ζην 

userinterface ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα κε γίλεηαη επηθάιπςε ησλ νζνλψλ, δειαδή γηα παξάδεηγκα 

ηα εηθνλίδηα εκθαλίδνληαη ή θξχβνληαη ζχκθσλα κε ην κέγεζφο ηνπο ή ην επίπεδν 

ηεο παξακεηξνπνηεκέλεο νζφλεο. Απηφ δηαζθαιίδεη φηη ν ρεηξηζηήο κπνξεί άκεζα 

λα αλαγλσξίζεη θαη λα αληαπνθξηζεί ζε ζεκαληηθά κελχκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα πεδία ηηκψλ ή ζπλαγεξκψλ. Σα processimages ζα κπνξνχλ λα 

κεγεζπλζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη (zooming), ελψ ηνκείο ηεο νζφλεο ζα 

κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ (panning). 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γεληθά γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπο 

αθφινπζνπο πνιχ νηθείνπο ηξφπνπο απφ ην πεξηβάιινλ ησλ Windows: 

πιεθηξνιφγην, πνληίθη, νζφλε επαθήο ή πιεθηξνιφγην νζφλεο. Όηαλ ν θέξζνξαο 

ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ έλα ειέγμηκν αληηθείκελν, ηφηε απηφ ζα πξέπεη λα αιιάδεη 

εκθάληζε. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηελ πξφζβαζε ησλ ρεηξηζηψλ ζηηο 

κεηαβιεηέο. Ζ εκεξνκελία, ε ψξα, ην φλνκα ηνπ ρξήζηε, ε παιηά ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο θαη ε λέα ηηκή ζα πξέπεη επίζεο λα θαηαγξάθνληαη. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξνχλ λα ηρλειαηνχληαη εηζαγσγέο πνπ θάλνπλ νη ρεηξηζηέο εηδηθά ζε 

θξίζηκεο θαηαζηάζεηο δηαδηθαζηψλ. Να Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ νη απεηθνλίζεηο θαη νη ρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο ηεο εθαξκνγήο. Έηζη, ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζα νδεγεί ηνλ ρεηξηζηή λα 

απαιείςεη αθξηβψο ην ζθάικα ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, ψζηε λα 

πξνιακβάλνληαη ρξφλνη ζηακαηήκαηνο κεραλψλ. Με ηελ πξνζπέιαζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαγεξκνχ ν ρεηξηζηήο ζα νδεγείηαη απηφκαηα ζηελ νζφλε πνπ 

απεηθνλίδεηαη ην ζθάικα. 

Δπηινγή online παξακεηξνπνίεζεο 

Έλα απαηηνχκελν είλαη λα ππάξρεη ζχζηεκα παξακεηξνπνίεζεο ελζσκαησκέλν 

ζην ππφινηπν ζχζηεκα, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή λα πξνζαξκφζεη ην 

αληηθείκελν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε φπνηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 
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αλάγθεο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Σν 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηελ επηινγή λα γίλεηαη απηή ε 

παξακεηξνπνίεζε online. ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη ν αληίζηνηρνο editor ζα 

κπνξεί λα ηξέρεη ζε έλα δεχηεξν παξάζπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ν κεραληθφο λα θάλεη ηηο αιιαγέο ζηελ εθαξκνγή, ρσξίο λα απνζπλδέεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο θαη ρσξίο λα επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηξέρνπλ 

απφ πίζσ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο δηακφξθσζεο 

ζηνλ client. 

Σν ζχζηεκα είλαη βαζηζκέλν ζε κνληέιν πξνζαλαηνιηζκέλν ζην αληηθείκελν, πνπ 

πξνζθέξεη ην ζαθέο πιενλέθηεκα ηεο φζν ην δπλαηφ πην ξεαιηζηηθήο 

απεηθφληζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, δειαδή ησλ ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ζηνλ θφζκν ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Πξνζηαζία έλαληη κε εμνπζηνδνηεκέλεο παξέκβαζεο 

Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε πξνζηαζία θάζε ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο, ησλ 

αξρείσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απφ ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. 

Σέηνηα παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα είλαη ε αιιαγή ησλ setpoints, ε επηινγή 

νζφλεο ή ε αλάθιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ δηακφξθσζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζρήκαηνο ηεξαξρίαο ζηελ πξνζηαζία πξφζβαζεο, φπσο είλαη ηα 

απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα γηα δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζηέο. Ο θσδηθφο θαη ην φλνκα 

ρξήζεο θαζνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηνπ ρεηξηζηή. Απηά κπνξνχλ, 

επίζεο, λα επαλαθαζνξηζηνχλ θαη φηαλ ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο, κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εξγαιείνπ δηαρείξηζεο. Ζ εγθπξφηεηα ηνπ 

θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε ζα ιήγεη κεηά απφ ηελ πάξνδν 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ δελ πξνθχπηεη δξαζηεξηφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην 

ζχζηεκα ειέγρνπ δηαζθαιίδεη φηη κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη ρεηξηζηέο κπνξνχλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε θξίζηκεο επεκβάζεηο θαη φηη ε φιε δηαδηθαζία ηξέρεη αμηφπηζηα. 

Αλνηρηή αξρηηεθηνληθή θαη δπλαηόηεηα ελζωκάηωζεο 

Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε standardWindows εθαξκνγψλ, φπσο 

είλαη ην MsExcel, MsWord θαη MsAccess κε ρξήζε standard κεραληζκψλ 

OLE/ActiveX, ODBC/SQL. Κάζε πξφγξακκα ρξήζεο (γηα παξάδεηγκα 
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αλεμάξηεηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, αλάιπζε, βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ) 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί καδί κε ην ζχζηεκα ειέγρνπ κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ 

interface πξνγξακκαηηζκνχ C θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα OPC, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξέπνληαη νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ εμνπιηζκνχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

νίθσλ. Σα ηξέρνληα processdata πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε άιινπο 

ππνινγηζηέο θαη εθαξκνγέο, ψζηε θάζε ππνινγηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην 

δίθηπν λα κπνξεί λα πξνζπειάζεη φια ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ρξήζε 

κηαο standard βάζεο δεδνκέλσλ (MicrosoftSQLServer 2000) απαηηείηαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε (κε πξνζηαζία εγγξαθήο) φισλ ησλ δεδνκέλσλ δηακφξθσζεο, 

φπσο ιίζηεο κεηαβιεηψλ θαη θείκελα κελπκάησλ, θαζψο θαη ηξέρνληα 

processdata φπσο κελχκαηα, κεηξήζηκεο ηηκέο θαη δεδνκέλα ρξήζηε, ψζηε λα 

είλαη εθηθηή ε πξνζπέιαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κέζσ interface 

πξνγξακκαηηζκνχ C-API ή OLE-DB. Οη εξγαζίεο αλάπηπμεο ζα δηεπθνιχλνληαη 

απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ βεκάησλ εξγαζίαο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο δηακφξθσζεο κε ηελ ρξήζε ηνπ standard εξγαιείνπ 

VisualBasicforApplications. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

νκνηνγελνχο ελζσκάησζεο άιισλ εθαξκνγψλ ζην interface ηνπ ρξήζηε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη εθαξκνγέο Windows καδί κε OLECustomControls 

(32 bitOCXobjects) ή ActiveXControls κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαλ λα ήηαλ αληηθείκελα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ANSI-Cscript γιψζζαο θαη 

VisualBasicScripting γηα ηελ ελεξγνπνίεζε γξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Αληίδξαζε ζπζηήκαηνο ζε πεξηπηώζεηο ζθαικάηωλ 

Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ζθάικαηνο (π.ρ. κε επαλεθθίλεζε PC) ε επηζηξνθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία πξέπεη λα γίλεηαη απηφκαηα ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα 

κε ρξεηάδεηαη ε επέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. ε απηή ηε δηάξθεηα ην processimage 

πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί, ελψ θελά ζηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

επηζεκαίλνληαη. 
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Βάζε δεδνκέλωλ 

Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ θαη 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα ζηελ απαηηνχκελε απφδνζε ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κεηαβνιή ή δεκηνπξγία 

λέσλ εθαξκνγψλ . Ζ επηιεγκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεηάδεηαη ν αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα 

νλνκαζηνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά. 

ύζηεκα γξαθηθώλ (graphicssystem) 

Σν ζχζηεκα γξαθηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη φια ηα 

εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα ζηνηρεία ζηελ νζφλε θαηά ηε ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Οη νζφλεο γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ζα 

απνηεινχληαη απφ απιά αιιά θαη πην ζχλζεηα γξαθηθά αληηθείκελα. Απηά 

βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα ζηηο νζφλεο θαηά ηε θάζε δηακφξθσζεο κε ηε 

βνήζεηα graphiceditor πνπ είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Πξέπεη λα 

ππάξρεη πνηθηιία αληηθεηκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κηαο ειθπζηηθήο 

νζφλεο δηεπαθήο.  

Ζ εκθάληζε φισλ ησλ γξαθηθψλ εμαξηεκάησλ πξέπεη λα είλαη δπλακηθά 

ειεγρφκελε. Παξάκεηξνη φπσο ε γεσκεηξία, ην ρξψκα, ην ζρέδην θιπ. ζα 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απφ ηηκέο κεηαβιεηψλ ή απφ πξνγξάκκαηα. Απηφ 

επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή λα αιιάμεη ην ρξψκα ηεο γξακκήο ζε θφθθηλν, πξάζηλν ή 

κπιε, γηα παξάδεηγκα, ή λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηνπ θχθινπ ή λα κεηαθηλήζεη κία 

νκάδα αληηθεηκέλσλ γχξσ ζηελ νζφλε. Οζφλεο θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα 

ειεγρζνχλ κέζσ ελαιιαζζφκελεο εκθάληζεο θαη απφθξπςεο απηφλνκσλ 

γξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππεξηίζεληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηαδηθαζία, ε 

επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα ειέγρνπ, νη ελέξγεηεο θαη standard εθαξκνγέο 

Windows επεξεάδνπλ ελεξγά ηελ νζφλε.  

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ππάξρνληα γξαθηθά θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληδίνπ. Γξαθηθά 

αξρεία φπσο BMP, WMF, EMF, GIF, JPG ή OLE ζα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ. 

Δπεμεξγαζία δεδνκέλωλ 



«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ                                                                 ελ. 118 

Σν ζχζηεκα κελπκάησλ επεμεξγάδεηαη ηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγηψλ πνπ 

ειέγρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηεο δηαδηθαζίαο ζην επίπεδν ηνπ 

απηνκαηηζκνχ θαη ζην γεληθφηεξν ζχζηεκα. Καηαδεηθλχεη ζπλαγεξκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ηφζν νπηηθά φζν θαη αθνπζηηθά θαη ηα 

αξρεηνζεηεί ειεθηξνληθά ή θαη ζε ραξηί. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα άκεζε 

πξνζπέιαζε ησλ κελπκάησλ, ηαμηλφκεζή ηνπο θαη απφθηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα θάζε έλα απφ απηά, ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη γξήγνξα. Ζ δνκή 

ησλ κελπκάησλ ζα κπνξεί λα νξηζηεί θαη‟ απαίηεζε θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο. Έλα κήλπκα θηηάρλεηαη απφ νκάδεο 

κελπκάησλ νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ κεηαβιεηέο ηηκέο. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί κελχκαηα απφ: 

Φεθηαθέο κεηαβιεηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ ηνλ datamanager ζηε ιεηηνπξγία 

κεηαβιεηψλ. Απηέο κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο κεηαβιεηέο. Έηζη, 

κπνξεί λα γίλεη ε επεμεξγαζία ειεγρφκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη λα πξνθιεζνχλ 

κελχκαηα απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ. 

Αλαινγηθέο κεηαβιεηέο:  

Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα ζέζεη θάπνηα φξηα ηα νπνία φηαλ παξαβηαζηνχλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία παξάγεηαη κήλπκα. 

 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο 

 Οκάδεο κελπκάησλ 

 Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ 

 Άθημε δνκψλ κελπκάησλ απφ ηε δηαδηθαζία, ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, 

ελέξγεηα. 

Σν ζχζηεκα κελπκάησλ απνηειείηαη απφ βξαρππξφζεζκε αξρεηνζέηεζε, δειαδή 

νη παιηφηεξεο εγγξαθέο δηαγξάθνληαη. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεηαη επηινγή 

θάπνησλ κελπκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε 

καθξνπξφζεζκα βάζε εκεξεζίσο, εβδνκαδηαία ή κεληαίσο. Σν κέγεζνο ησλ 

αξρείσλ πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ. Σν 

ζχζηεκα πξέπεη λα ελεκεξψλεη απηφκαηα ην ρεηξηζηή φηαλ κεησζεί θαηά πνιχ ν 

ειεχζεξνο ρψξνο ζηνλ ζθιεξφ δίζθν. ε ζπλερέο θφξην εξγαζίαο πξέπεη ην 

ζχζηεκα λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κελχκαηα κε ξπζκφ 100 κελχκαηα/sec. 
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Σν ζχζηεκα ειέγρνπ κπνξεί λα αξρεηνζεηεί κεηξήζηκεο ηηκέο απφ ην ζχζηεκα 

απηνκαηηζκνχ. Οη κεηξήζηκεο ηηκέο κπνξνχλ λα απνθηνχληαη θπθιηθά ή κε ηξφπν 

ειεγρφκελν απφ ην γεγνλφο. Κάηη ηέηνην θαζηζηά δπλαηή ηελ απφθηεζε ηηκψλ 

εζσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ, ηηκψλ απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή θαη ρεηξνθίλεηεο 

εηζαγσγέο. Ζ επεμεξγαζία ηνπο κπνξεί λα δψζεη κέζνπο φξνπο, αζξνίζκαηα, 

ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ή κπνξεί λα εληαρζεί ζε κηα ελέξγεηα. Ο θχθινο 

θαηαγξαθήο κπνξεί λα νξηζηεί ειεχζεξα. Ο θχθινο αξρεηνζέηεζεο κπνξεί λα έρεη 

ηελ ίδηα ηηκή κε ηνλ θχθιν θαηαγξαθήο ή πνιιαπιάζηα ηηκή. Μέζεο ηηκέο, 

αζξνίζκαηα, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ππνινγίδνληαη απφ ηηο ηηκέο πνπ 

απνθηήζεθαλ κεηαμχ δχν θχθισλ απνζήθεπζεο. 

Γηα γξήγνξε απφθηεζε ηηκψλ, απηέο κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε πξνζσξηλφ 

buffer ζηελ θχξηα κλήκε. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη πνηθίιεο 

κεζφδνπο αξρεηνζέηεζεο. Αξρεηνζεηεί κεηξήζηκεο ηηκέο θπθιηθά ή νδεγνχκελα 

απφ γεγνλφο, αλεμάξηεηα ή ζε νκάδεο. Γηαθξίλνληαη νη εμήο ηξφπνη: 

 πλερήο θπθιηθή αξρεηνζέηεζε 

 Κπθιηθή επηιεθηηθή αξρεηνζέηεζε 

 Με θπθιηθή αξρεηνζέηεζε 

 Αξρεηνζέηεζε κφλν κεηά απφ αιιαγή 

Πξέπεη λα είλαη δπλαηφ ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο λα εθηεινχλ αιιαγέο ή 

λα δίλνπλ εληνιέο κέζσ κηκηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ή άιιεο νζφλεο 

ρεηξηζκνχ. Ζ επηηπρήο εθηέιεζε κηαο εληνιήο επηβεβαηψλεηαη απφ ην ζχζηεκα 

κέζσ κελχκαηνο αλάδξαζεο. Πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα νξηζηνχλ ηα φξηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο σο θπζηθέο ηηκέο κέζσ κηαο νζφλεο ρεηξηζκνχ. Με εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε πεξηνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα κέζσ πξνζηαζίαο θσδηθνχ. 

Έιεγρνο θαη απεηθόληζε δηαδηθαζηώλ 

Με ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα ειέγμεη ηε δηαδηθαζία, λα επέκβεη 

ζε απηή θαη λα νξίζεη θαη λα αιιάμεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο. Ζ φιε δηαδηθαζία ειέγρεηαη θαη παξαθνινπζείηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα αθφινπζα: 

 Process images 
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 Πιεξνθνξίεο δηαδηθαζίαο 

 Γξαθήκαηα 

 χζηεκα αμηνιφγεζεο κελπκάησλ 

Γηα λα γίλεη πην εχρξεζην ην ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηνπο ρεηξηζηέο, ηα 

processimages νξγαλψλνληαη ζε ηεξαξρηθέο δνκέο: 

 Δπνπηεία εγθαηάζηαζεο 

 Δπνπηεία πεξηνρήο 

 Γηάγξακκα εμαξηήκαηνο εγθαηάζηαζεο 

 Αλαιπηηθή πιεξνθνξία αληηθεηκέλνπ 

Ο editor γξαθηθψλ πξέπεη λα παξέρεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλαληψληαη ζε γξαθηθά 

πξνγξάκκαηα πςειήο απφδνζεο. Πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, 

ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αθξηβή ζέζε, επζπγξάκκηζε, πεξηζηξνθή, δεκηνπξγία εηδψινπ 

θαη αληηγξαθή ηδηνηήησλ γξαθηθνχ αληηθεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα νκαδνπνίεζε, 

δεκηνπξγία νκάδσλ θαη εηζαγσγή ή ελζσκάησζε εμσηεξηθά δηακνξθσκέλσλ 

θεηκέλσλ θαη γξαθηθψλ (BMP, WMF, EMF, GIF θαη JPG κνξθήο ή κέζσ OLE). Ζ 

δπλαηφηεηα λα είλαη αλνηρηέο δηάθνξεο νζφλεο ηαπηφρξνλα επηηξέπεη θαη ηε 

γξήγνξε αληηγξαθή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νζνλψλ, κέζσ πιεθηξνινγίνπ ή 

drag&drop.  

Γηα νκαδνπνηεκέλα αληηθείκελα ν ρεδηαζηήο Γξαθηθψλ πξέπεη λα επηηξέπεη ηε 

κεηαβνιή ησλ ηδηνηήησλ αλεμάξηεησλ αληηθεηκέλσλ άκεζα ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα 

ρσξηζηνχλ. Δπίζεο, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεηαη αλεμάξηεηα ην 

interface ρξήζηε ηνπ GraphicDesigner. Σν κέγεζνο θαη ε ζέζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

παιεηψλ ρξσκάησλ, ε εζηίαζε, ε ζπκκφξθσζε ιεηηνπξγηψλ, νη ηχπνη 

αληηθεηκέλσλ θαη ηα ζηπι κπνξεί λα δηαθέξνπλ. Αλ ρξεηάδεηαη, θάπνηεο παιέηεο 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη λα κπνξνχλ απιά λα θξπθηνχλ. πρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ιεηηνπξγίεο απεηθνλίδνληαη ζαλ εηθνλίδηα ζηε γξακκή 

εξγαιείσλ. 

Γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα αληηθείκελα ππάξρνπλ δηάινγνη δηακφξθσζεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

κέζα ζε έλα θνπηί δηαιφγνπ. Σν θνπηί δηαιφγνπ λα εκθαλίδεηαη κφιηο ην 

αληίζηνηρν αληηθείκελν ηνπνζεηεζεί ζηελ εηθφλα  Δπηπξφζζεηα, ν ρεδηαζηήο 
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Γξαθηθψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηεί δπλακηθά φιεο ηηο ηδηφηεηεο ελφο 

αληηθεηκέλνπ. Οη δπλακηθέο ηδηφηεηεο λα είλαη καξθαξηζκέλεο κε έληνλν ρξψκα γηα 

λα μερσξίδνπλ εχθνια κέζα ζην πιαίζην ηδηνηήησλ. 

Ο ρεδηαζηήο γξαθηθψλ λα ππνζηεξίδεη δηακφξθσζε ζε 32 ηνπιάρηζηνλ 

επίπεδα. Γηα ζχλζεηεο εηθφλεο κε πνιιά επηθαιππηφκελα αληηθείκελα, ηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα λα κπνξνχλ λα θξπθηνχλ γηα λα μεθαζαξίδεη ε νζφλε. 

Όηαλ δεκηνπξγνχληαη ηα αληηθείκελα απηά ζα απνζεθεχνληαη ζε βηβιηνζήθε απφ 

ηελ νπνία ζα αλαθαινχληαη. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ αλαγλσξίδεη κία «παγθφζκηα» 

βηβιηνζήθε θαη κία βηβιηνζήθε εθαξκνγήο θαη κία βηβιηνζήθε ιεηηνπξγηψλ πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηακφξθσζε ελεξγεηψλ. 

Απεηθνλίζεηο θακππιώλ 

Αξρεηνζεηεκέλεο ηηκέο λα κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ζε θακπχιεο, ζε πίλαθεο 

θαη ζε αλαθνξέο. Όπσο ηα παξάζπξα κελπκάησλ, έηζη θαη ηα παξάζπξα 

θακππιψλ ζα δηαζέηνπλ κπάξα εξγαιείσλ γηα ρεηξηζκνχο. Δμνπζηνδνηεκέλνη 

ρεηξηζηέο λα κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηνχλ online π.ρ. λα αιιάδνπλ ηα ρξψκαηα 

ησλ θακππιψλ θαη λα μαλα-νκαδνπνηνχλ νκάδεο. 

Καηαγξαθή/αμηνιόγεζε/αλαγλώξηζε κελπκάηωλ 

Ζ ιίζηα κελπκάησλ ζα κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζε παξάζπξν κελπκάησλ θαη ηα 

ζηάηνπο ησλ κελπκάησλ λα δηαρσξηζηνχλ θάζε ζηηγκή κε ρξψκα. Γηαθνξεηηθά 

παξάζπξα κελπκάησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα εθαξκνγή ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ. Θα είλαη δπλαηνί νη δχν αθφινπζνη ηξφπνη απεηθφληζεο ζε έλα 

παξάζπξν κελπκάησλ: 

 Γπλακηθφ παξάζπξν: Απηή ε φςε πεξηέρεη κελχκαηα πνπ κφιηο 

εκθαλίζηεθαλ ή πνπ εθθξεκνχλ, ελψ κελχκαηα πνπ εθιείπνπλ λα 

κπνξνχλ λα ζβεζηνχλ απηφκαηα απφ ηελ νζφλε. 

 Παξάζπξν κελπκάησλ κε αξρεηνζέηεζε:  Δδψ ζα απεηθνλίδνληαη φια ηα 

κελχκαηα πνπ έρνπλ αξρεηνζεηεζεί βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ έρνπλ εθιείςεη. 

Μέζσ interface πξνγξακκαηηζκνχ ηα κελχκαηα ζα κπνξνχλ λα επηιέγνληαη θαη 

λα ζεκαίλνληαη αθνπζηηθά ζε κηα θάξηα ήρνπ. Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα θηλείηαη 
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κε scroll αλάκεζα ζηα κελχκαηα γξακκή γξακκή ή αλά ζειίδα, πξνο ηα εκπξφο ή 

πξνο ηα πίζσ. Σα νξαηά ζηελ νζφλε κελχκαηα λα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ 

μερσξηζηά ή ζπλνιηθά, ελψ ην ζχζηεκα κελπκάησλ ζα κπνξεί λα πξνσζήζεη ηηο 

αλαγλσξίζεηο ζην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, ψζηε ην ηειεπηαίν λα αληηδξάζεη. 

Γηαθνξεηηθά κελχκαηα, θιάζεηο κελπκάησλ θαη ηχπνη κελπκάησλ ζα κπνξνχλ λα 

απελεξγνπνηεζνχλ θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα πξφβιεκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθαιεί ηε κφληκε παξνπζία κελχκαηνο, ν ρεηξηζηήο ζα κπνξεί 

λα απελεξγνπνηήζεη ην κήλπκα ψζηε λα κελ θαίλεηαη θαη λα ην ελεξγνπνηήζεη 

μαλά φηαλ ζα έρεη αξζεί ην ζθάικα. 

Γηα θάζε κήλπκα θαη γηα θάζε εκθάληζε κελχκαηνο ν ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα 

εηζάγεη ην δηθφ ηνπ θείκελν, ην νπνίν ζα ζψδεηαη κε ην κήλπκα θαη αξγφηεξα ζα 

θαιείηαη μαλά. Σν άηνκν ηεο επφκελεο βάξδηαο ζα κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηα 

γεγνλφηα ηεο πξνεγνχκελεο βάξδηαο ειεθηξνληθά. 

Να ππάξρεη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα ζσζνχλ πιεξνθνξίεο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ κελχκαηνο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα ππνζηεξίδνπλ ην ρεηξηζηή 

θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ κελχκαηνο, ψζηε λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζπκβάλ ή ηνλ ηξφπν άξζεο ηνπ ζθάικαηνο. 

ύζηεκα αλαθνξάο 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα κπνξεί λα παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

αλαθνξάο, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπηιέγνληαο 

ειεχζεξα ηε δηάηαμε ζα είλαη δπλαηή ε εθηχπσζε (θαηά ηε ιεηηνπξγία) γηα: 

 Αλαθνξέο ζπρλφηεηαο κελπκάησλ 

 Αλαθνξέο αξρεηνζέηεζεο κελπκάησλ 

 Αξρεία αλαθνξψλ 

 Αλαθνξέο ελεξγεηψλ ρεηξηζηψλ 

 Καηαγξαθέο κελπκάησλ ζπζηήκαηνο 

 Αλαθνξέο ρξήζηε 

Πξηλ απνζηαινχλ γηα εθηχπσζε νη αλαθνξέο κπνξνχλ λα δηαζψδνληαη ζε αξρεία 

θαη λα απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε. Καηά ηε δηακφξθσζε ζα κπνξεί λα επηιερζεί 

πνηα αλαθνξά ζα εθηππσζεί θαη λα νξηζηεί σξηαία, εκεξήζηα ή κεληαία βάζε. Ζ 
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έθδνζε ηεο αλαθνξάο λα κπνξεί λα νδεγεζεί απφ γεγνλφο, λα ζπλδεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλε ψξα ή κε ζπγθεθξηκέλε εηζαγσγή απφ ηνλ ρεηξηζηή. 

Θα κπνξεί λα γίλεηαη δπλακηθή ξχζκηζε ησλ αλαθνξψλ. Δπίζεο, λα κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζε κηα αλαθνξά πίλαθεο, εηθνλίδηα θαη γξαθήκαηα, ελψ 

επηπξφζζεηα ησλ processdata λα ελζσκαηψλνληαη θαη εμσηεξηθά δεδνκέλα π.ρ. 

κέζσ ODBC αληηθεηκέλσλ ή csv κνξθήο. 

Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο πνηόηεηαο εζωηεξηθνύ δηθηύνπ  

Όιεο νη κεηξήζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πίεζεο πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο χδξεπζεο πνπ θέξνπλ ηειεκεηξηθά 

θαηαγξαθηθά (Σ..Δ.Π.Υ.) θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην Κ..Δ. απνζηέιινληαη ζε 

θεληξηθφ εμππεξεηεηή (webserver) φπνπ ζα επεμεξγάδνληαη θαη ζα 

απνζεθεχνληαη. Σα δεδνκέλα ζα είλαη δηαζέζηκα γηα αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 

κέζσ εηδηθήο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο. H πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ζα είλαη 

δηαζέζηκε νπνηαδήπνηε ψξα θαη εκέξα κέζσ νπνηνπδήπνηε θπιινκεηξεηή 

(browser) ή θνξεηήο ζπζθεπήο κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (smartphone, 

tabletθιπ) πνπ ζα εμνπζηνδνηεζνχλ απφ ην ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα κπνξνχλ: 

 Να ελεκεξσζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ην 

θαηαγξαθηθφ 

 λα επηβιέςνπλ επνπηηθά ην δίθηπν ζε εηθφλα ράξηε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ  

 λα επηβιέςνπλ επνπηηθά ην δίθηπν ζε ιίζηα ζέζεσλ,  

 λα ζέζνπλ φξηα ζπλαγεξκψλ γηα θάζε παξάκεηξν μερσξηζηά,  

 λα ζπληάμνπλ ηα κελχκαηα ησλ ζπλαγεξκψλ  

 λα ζπληάμνπλ ηηο δηεπζχλζεηο email πνπ απηά ζα παξαδίδνληαη 

 λα ελεκεξσζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ κηα παξάκεηξνο ππεξέβε ην δνζκέλν 

φξην 

Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ππφ ηελ κνξθή γξαθήκαηνο θαη πίλαθα 

κε ηηο κεηξεκέλεο ηηκέο γηα θάζε ζηαζκφ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε άιιεο κνξθέο 

αξρείσλ (csv, excel, θ.ιπ.) γηα ρξήζε κε άιια πξνγξάκκαηα ή γηα ελζσκάησζή 
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ηνπο ζην ζχζηεκα ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξέρεηαη 

επηπιένλ δπλαηφηεηα επνπηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο. Όινη νη 

ζπλαγεξκνί, ζθάικαηα, αθξαίεο ηηκέο ή ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο πνπ θαηαγξαθνχλ 

απηέο ζα θαηαγξάθνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη ζα παξνπζηάδνληαη ζηνπο ρεηξηζηέο 

επνπηηθά. 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ζηελ νζφλε ησλ Ζ/Τ ηνπ 

Κέληξνπ Διέγρνπ θαη ζα θαηαρσξείηαη ζηα αξρεία ηεο Βάζεο δεδνκέλσλ.Σα 

πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ζα έρνπλ δπλαηφηεηα απεηθνλίζεσο ζε νζφλε 

γξαθηθψλ δηαγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηα ζεκεία ειέγρνπ. 

ε νπνηαδήπνηε νζφλε θξηζεί απαηηεηφ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαγξάκκαηα 

(trend) ηα νπνία ζα απεηθνλίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ δηαθφξσλ αλαινγηθψλ κεγεζψλ 

πνπ ελδηαθέξνπλ. Θα ππάξρεη, επίζεο θαη εηδηθή νζφλε ζηελ νπνία ζα 

παξνπζηάδνληαη δηαγξάκκαηα απφ ηα κεγέζε πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ κε θαζνξηδφκελν απφ ηνλ ρξήζηε ην εχξνο πξνο επεμεξγαζία, ηνλ 

ηχπν ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα απεηθνληζηνχλ.  

Οη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο (κεηξήζεηο, κεηαβνιέο θαηαζηάζεσλ, ζπλαγεξκνί, 

δηαγλσζηηθά κελχκαηα θιπ) γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο ζηνλ ρεηξηζηή θαη 

θαηαρσξνχληαη κεηά ηελ πεξηθεξεηαθή κλήκε γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία:  

- ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ πκβάλησλ  

- ηελ Μφληκε Βάζε Γεδνκέλσλ  

Σν φιν ζχζηεκα ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζπλαγεξκψλ κέζσ email 

φηαλ νη κεηξνχκελεο ηηκέο, ηεζνχλ εθηφο νξίσλ.  

Λνγηζκηθό ππνινγηζκνύ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ 

Σν ππνζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 Πξνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ παξνρήο λεξνχ 

o Αλά πεξίνδν 

o Αλά πεξηνρή 

o Αλά δψλε 
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 χγθξηζε ζπγθεληξσηηθνχ φγθνπ παξερφκελνπ λεξνχ κε ηηκνινγεκέλν 

φγθν 

o Αλά πεξίνδν 

o Αλά δψλε 

 Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ δηθηχνπ θαη πδξνκέηξσλ 

o χλδεζε ζηνηρείσλ παξνρήο θαη θαηαλάισζεο. 

Μέζα απφ ην ζχζηεκα, ε ππεξεζία ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο φια ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία παξνρήο λεξνχ (Ηζνδχγην Νεξνχ – παξαγφκελε & πξνο θαηαλάισζε 

πνζφηεηα) θαη δχλαηαη λα αλαδεηήζεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία βάζεη θξηηεξίσλ 

φπσο:  

 ρξνληθή πεξίνδνο  

 δψλε  

 πεξηνρή.  

Με ηε ρξήζε ςεθηαθνχ ράξηε, ε πξνβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ κπνξεί ζα  

πεξηιακβάλεη θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπο δηάζηαζε. 

Δθφζνλ ππάξρνπλ ζηνηρεία (απφ SCADA) γηα φια ηα ζεκεία δηαλνκήο λεξνχ 

πξνο θαηαλάισζε ην ζχζηεκα ιακβάλνληαο ηηκέο γηα ηελ ηηκνινγήζηκε 

θαηαλάισζε λεξνχ απφ ην αξκφδην ηκήκα (π.ρ. νηθνλνκηθή ππεξεζία) κπνξεί λα 

θάλεη ηηο αλάινγεο ζπγθξίζεηο (ζπγθεληξσηηθνχ φγθνπ παξερφκελνπ λεξνχ κε 

ηηκνινγεκέλν φγθν) θαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία αλά πεξίνδν θαη αλά 

δψλε, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ αληίζηνηρε αλαδήηεζε. ην ζπγθεθξηκέλν 

ινγηζκηθφ ζα εηζέξρνληαη θαη νη ηηκέο θαηαλάισζεο απφ ηνπο ζηαζκνχο Σ θαη ζα 

ππνινγίδεηαη ην ηζνδχγην αλά πεξηνρή, αλά θιάδν θιπ. 

Δπίζεο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα ηα θαηάιιεια γεσγξαθηθά, λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα φισλ ησλ επηπιένλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δηθηχνπ θαη ησλ πδξνκέηξσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ απεηθφληζε ηνπο 

ζε ςεθηαθφ ράξηε θαη ηελ εχθνιε αλαδήηεζε ηνπο. 

 

Λνγηζκηθό ελεκέξωζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάληωλ γηα ηελ θεληξηθή 

δηαρείξηζε θαη ελνπνίεζε όιωλ ηωλ πθηζηάκελωλ θαη λέωλ ππνινγηζκώλ 

ζε εληαία πιαηθόξκα 

Σν ινγηζκηθφ ελεκέξσζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάλησλ ζα απνηειέζεη γηα ηελ 

ππεξεζία κηα πιαηθφξκα ελνπνίεζεο φισλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ινγηζκηθψλ ηνπ 
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ΚΔ κέζσ ηεο νπνίαο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 δηαρεηξίδεηαη ηα δηάθνξα ζπκβάληα ζην δίθηπν (βιάβεο, ζξαχζεηο, 

δηαξξνέο, αληηθαηαζηάζεηο θιπ) 

 ιακβάλεη ζηαηηζηηθά γηα δηάθνξεο παξακέηξνπο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

δηθηχνπ, 

 δεκηνπξγεί αλαθνξέο γηα φια ηα ζπκβάληα απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπο κέρξη 

ηελ ιήμε ηνπο θξαηψληαο φια ηα ελδηάκεζα δεδνκέλα θαη ζηαηηζηηθά,  

 πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε δεδνκέλσλ,  

 πξαγκαηνπνηεί πξνβιέςεηο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ, ζχκθσλα 

κε ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ θαζψο θαη δεδνκέλσλ απφ 

δίθηπα παξφκνηαο ιεηηνπξγίαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ,  

 παξαθνινπζεί ζε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

ησλ ζηαζκψλ ειέγρνπ  

 πξαγκαηνπνηεί έιεγρν δηαθχκαλζεο κεηξήζεσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνβιέςεη πηζαλή κειινληηθή αζηνρία 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε, δελ ζα πξέπεη λα απαηηεί 

παξεκβάζεηο ζην δίθηπν, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη απηφκαηα δεδνκέλα απφ ην 

ζχζηεκα ηειεειέγρνπ, ζα πξέπεη λα κπνξεί κέζσ δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο λα 

δίλεη πξφζβαζε ζε νπνηνλδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε (κέζσ θσδηθψλ 

πξφζβαζεο) θαη λα εμάγεη ζηαηηζηηθά θαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ. 

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ε ππεξεζία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηα αθφινπζα ζπκβάληα: 

 Απψιεηεο λεξνχ (εκθαλείο δηαξξνέο, ζξαχζεηο, αθαλείο δηαξξνέο, 

ηζνδχγην) 

 θάικαηα ιεηηνπξγίαο (ζε PRV, πδξνκεηξεηέο, αθξίβεηα κεηξήζεσλ θιπ) 

 Λεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη (δηαζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ δσλψλ πδξνδφηεζεο, 

πηέζεηο/ ζηάζκεο/ παξνρέο εθηφο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θιπ) 

 Γεδνκέλα ιεηηνπξγίαο (πξνβιήκαηα κεηάδνζεο/ επηθνηλσλίαο θιπ) 

 Τπεξβάζεηο ηηκψλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Cl, PH, Αγσγηκφηεηα, 

ζνιφηεηα)  

Σν θάζε ζπκβάλ ζα πξέπεη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ λα παξαθνινπζείηε ελ ηε 

γελέζεη ηνπ θαη λα θαηαγξάθεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα πεξεηαίξσ αλάιπζε. 
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Σα δεδνκέλα πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ην ζχζηεκα 

γηα θάζε ζπκβάλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Υξφλνο έλαξμεο 

 Σχπνο ζπκβάληνο  

 Μέγεζνο ζπκβάληνο 

 Σνπνζεζία  

 Ηεξάξρεζε ζπνπδαηφηεηαο (ζχκθσλα κε δεδνκέλα πνπ ζα δνζνχλ απφ ην 

ρξήζηε θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε) 

 Δκπιεθφκελν  

 Σάζε/ παξαθνινχζεζε ζε βάζνο ρξφλνπ (π.ρ. ζηαδηαθή αχμεζε πίεζεο) 

 Δλέξγεηεο πνπ έγηλαλ 

 Γηαπηζησκέλε αηηία ζπκβάληνο  

 Δπηβεβαίσζε απνθαηάζηαζεο  

 Υξφλνο ιήμεο  

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα κπνξνχλ νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα απμήζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ, 

δηαξξνψλ θιπ θαη λα ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλα ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο 

βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ κέζσ ηεο εμειηγκέλεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

ησλ ζπκβάλησλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο απφ ην ινγηζκηθφ.  

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν απφ ην ρξήζηε 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεξάξρεζεο, ηε δνκή ηεο ππεξεζίαο, ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο, ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή θιπ έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη 100% 

ζηηο πξαγκαηηθέο ηηο αλάγθεο θαη ην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηνπ 

δηθηχνπ. 

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην 

ζχζηεκα ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ λα επεμεξγάδνληαη, λα αλαιχνληαη θαη λα 

κεηαθξάδνληαη ζε πηζαλά ζπκβάληα κέζσ ηεο ρξήζεο καζεκαηηθψλ αιγνξίζκσλ 

θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πξνεγνχκελσλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα παξέρεη δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ή 

επηκέξνπο δσλψλ πδξνδφηεζεο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα ηελ απνθπγή νπνηνλδήπνηε ιαλζαζκέλσλ ελδείμεσλ θαη 

ζπκβάλησλ ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί δηαινγή ησλ 

ιακβαλφκελσλ ηηκψλ θαη λα κε ιακβάλεη ππφςε θαηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 
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αθξαίεο ηηκέο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κέζσ ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηηκψλ πνπ δηαζέηεη θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά παξφκνησλ δηθηχσλ θαη 

ν ζπλππνινγηζκφο ηνπο δχλαηαη λα επηθέξεη ιαλζαζκέλε εθηίκεζε κηαο 

θαηάζηαζεο.  

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεη ζηνπο ρξήζηεο αλαθνξά ζπκβάλησλ, 

αλάινγα κε ηε δηαβάζκηζή ηνπο, κέζσ email ή κέζσ SMS. Οη αλαθνξέο ζα έρνπλ 

φιεο ηηο θαηαγεγξακκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζα 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εμάγεη εμειηγκέλα ζηαηηζηηθά κε φιεο ηηο 

δπλαηέο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

 

39.2 SCADA WEB CLIENTS – SCADA ΜΔ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ ζχλδεζεο 

Internet/Intranet. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλαιάβεη ηελ επνπηεία 

θαη ησλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηνκαηηζκνχ κέζσ intranet ή internet, ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη ζρεδφλ θακία αιιαγή ζην configuration. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

πθίζηαηαη επηθνηλσληαθή γξακκή πςειήο ηαρχηεηαο ζα είλαη δπλαηή ε αλαλέσζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ αθξηβψο φπσο θαη onsite. Κάηη ηέηνην δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

θάπνηνλ λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε κηαο εγθαηάζηαζεο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν 

ηνπ θφζκνπ βξίζθεηαη. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δνκήο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο Web 

Navigator Server ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηθαλφ αξηζκφ clients-

ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ νξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Θα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε 10 (δέθα) ηνπιάρηζηνλ 

Webclients κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο (κειινληηθή αλαβάζκηζε) κέρξη 50 

Webclients. Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ελφο client ζα νξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζην server ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Ζ φιε δνκή 

επηθνηλσλίαο ζηεξίδεηαη ζην πξσηφθνιιν HTTP κε ActiveX θαη ζα δηαζέηεη 

ζχγρξνλνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο. Μηα ηέηνηα δνκή είλαη ε πιένλ εχρξεζηε 

θαη ιεηηνπξγηθή γηα ζπζηήκαηα κε δηαλεκεκέλν έιεγρν θαη πνιιά ζεκεία 

επηζηαζίαο, φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηθηχσλ χδξεπζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 
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39.3 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ PLC 

πλνπηηθά νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο 

ησλ ινγηθψλ ειεγθηψλ PLC/RTU είλαη νη εμήο: 

Σν ζχλνιν ησλ ινγηζκηθψλ θαη εηδηθά απηά ησλ επηθνηλσληψλ κε ηνλ ΚΔ πξέπεη 

λα πξνγξακκαηηζηνχλ αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή ηεο πιήξνπο 

παξακεηξνπνίεζεο θαη ελαιιαμηκφηεηαο. 

Σν πξφγξακκα ησλ PLC/RTU πξέπεη λα έρεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Θα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ κε επεμεξγαζία 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (REALTIME). 

Θα είλαη θαηά ηνλ δπλαηφλ εληαίν γηα φια ηα PLC/RTU κε πςειφ βαζκφ 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Οη ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ κεγεζψλ θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο πνπ 

εμεηδηθεχνπλ ην πξφγξακκα ζε θάζε PLC/RTU (CUSTOMIZATION) ζα νξίδνληαη 

κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο είηε απφ ηνλ ΚΔ είηε  ηνπηθά  ζηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε  ζα  γίλεηαη ρξήζε θνξεηνχ Ζ/Τ.  

Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, πξνζαξκνγήο, θφξηηζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξέπεη: 

 λα είλαη απινχζηαηε, δεδνκέλνπ φηη ζα επηηειείηαη απφ πξνζσπηθφ κε 

εηδηθεπκέλν ή εθπαηδεπκέλν ζηελ Πιεξνθνξηθή. 

 λα αθνινπζεί ηελ κέζνδν ησλ εξσηαπνθξίζεσλ πξνβιέπνληαο ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε κέζσ θαηαιφγσλ επηινγψλ θαη 

πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ/ηηκψλ. 

 λα κελ απαηηεί ζε θακία πεξίπησζε ρεηξηζκφ δηαθνπηψλ θαξηψλ ή άιισλ 

DEEPSWITCHES ή γεληθά επέκβαζε ζην HARDWARE ηνπ PLC/RTU. 

Σν πξφγξακκα θαη ηα αξρεία παξακεηξηθψλ ηηκψλ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη, 

ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε επαλεθθίλεζεο (RESTART) ρσξίο λα 

απαηηείηαη επαλαθφξηηζε ή επαλεηζαγσγή ηηκψλ. 
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Ζ πξνζζήθε ςεθηαθψλ ή αλαινγηθψλ εηζφδσλ, κλήκεο RAM, ή άιισλ ζηνηρείσλ 

HARDWARE  πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα θαη λα ελεξγνπνηείηαη  

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ PLC/RTU πξέπεη λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε επειημία 

θαη πιεξφηεηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε παξακεηξηθφηεηα ησλ ζηαζεξψλ 

ηηκψλ κέζσ αξρείσλ, φζν θαη ε δεκηνπξγία ζχλζεησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία 

ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην PLC/RTU θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΚΔ (STANDALONEMODE) λα θαιχπηεη ηηο δπλαηέο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη θαηά πεξίπησζε λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί 

δηαθνξεηηθά, πξνθαζνξηζκέλα ππνπξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο (απηφλνκε 

ιεηηνπξγία). 

39.4 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δνκήο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελφο 

ινγηζκηθνχ παξακεηξνπνίεζεο ηειεπηθνηλσληψλ ΚΔ θαη ε χπαξμε ελφο Server ν 

νπνίνο ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηθαλφ αξηζκφ clients-ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ 

νξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε 3 ηνπιάρηζηνλ Webclients κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 

(κειινληηθή αλαβάζκηζε) κέρξη 50 Webclients. Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ελφο 

client ζα νξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζην server ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Ζ φιε δνκή ηνπ ινγηζκηθνχ επηθνηλσληψλ ζηεξίδεηαη ζην 

πξσηφθνιιν HTTP κε ActiveX θαη ζα δηαζέηεη ζχγρξνλνπο κεραληζκνχο 

αζθαιείαο. Μηα ηέηνηα δνκή είλαη ε πιένλ εχρξεζηε θαη ιεηηνπξγηθή γηα 

ζπζηήκαηα κε δηαλεκεκέλν έιεγρν θαη πνιιά ζεκεία επηζηαζίαο, φπσο είλαη ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηθηχσλ χδξεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

39.5 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ, 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΡΟΧΝ 

Σν ζχλνιν ησλ ινγηζκηθψλ & εθαξκνγψλ ηνπ ηξέρνληνο θεθαιαίνπ ζα είλαη 

αλαγλσξηζκέλν εκπνξηθφ ινγηζκηθφ παθέην Γηεζλψλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ζα 

ζπλππάξρνπλ ζε έλα ινγηζκηθφ παθέην ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή. 
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39.5.1 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ (ΑΓΔΗΔ 

S/W) 

 

Γενικά ταρακηηριζηικά λογιζμικού 

Σν πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν παθέην 

πδξαπιηθήο επίιπζεο, δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο δηθηχσλ χδξεπζεο θαη 

πξνζνκνίσζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ ηχπνπ Windows ή ηζνδχλακν θαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο 

ζηνηρείσλ θαη παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ λα είλαη θηιηθφο πξνο ηνλ ρξήζηε.  

ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

ηα εμήο: 

 λα είλαη εκπνξηθφ πξντφλ, 

 λα είλαη έλα δνθηκαζκέλν δηεζλψο θαη εχρξεζην εξγαιείν αλάιπζεο 

δηθηχσλ, 

 λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο, 

 λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ή/θαη κέζα απφ ην 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ινγηζκηθψλ ηχπνπ ArcMap θαη AutoCAD ή 

ηζνδχλακα, 

 λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επίιπζεο κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ δηθηχσλ, 

 λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κνληεινπνίεζεο δηθηχσλ απφ πθηζηάκελα δεδνκέλα 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο (π.ρ. DXF, XLS, ODBC, shapefile, dwg θιπ.), 

 λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαζπλδέζεσλ ODBC, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη 

θχιισλ εξγαζίαο, 

 λα έρεη δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε shapefiles, ρσξηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, θαη SDE, 

 λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα OracleSpatial ή ηζνδχλακν, 

 Ζ/Τ θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, 

ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε δπλαηφηεηεο ηνπ S/W 

παθέηνπ, ε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ ζηα πδξεπηηθά δίθηπα ηνπ Γήκνπ θαη νη 

δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηνπ ζην ζχλνιν ησλ πδξεπηηθψλ δηθηχσλ ηνπ Γήκνπ. Σν 
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ινγηζκηθφ ζα ιεηηνπξγεί ζε Ζ/Τ ( IBM ζπκβαηφ ή ηζνδχλακν) κε ιεηηνπξγηθφ 

ηχπνπ MicrosoftWindows ή ηζνδχλακν. 

Γλώζζα λογιζμικού 

Σν ινγηζκηθφ ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά. 

Τύποι προζομοίωζης 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ζηαηηθή θαη ηε δπλακηθή πξνζνκνίσζε 

ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν ( πρ 1 εκέξα, 7 εκέξεο θιπ ) 

θαη βήκα πξνζνκνίσζεο ( πρ 15 ιεπηά, 1 ψξα θιπ ). 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ην Γηεζλέο ζχζηεκα κνλάδσλ κέηξεζεο. 

 

 

Μέγεθος μονηέλοσ δικηύοσ 

Σν ινγηζκηθφ ζα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο δηθηχσλ ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ 2000 θφκβνπο θαη 2000 ζηνηρεία ( αγσγνχο, 

αληιίεο, δεμακελέο θιπ ). Ο πξνζθέξσλ, αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζα αηηηνινγήζεη ηελ επάξθεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ ψζηε λα ππεξθαιχπηεη ηα δίθηπα 

χδξεπζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο. 

Δημιοσργία αρτείων 

Σν ινγηζκηθφ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο κνληέινπ ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο : 

 κε ηελ ςεθηνπνίεζε επί ηεο νζφλεο (onscreen digitizing). Γη‟ απηή ηε 

ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε επίδεημε ζηελ νζφλε ππνβάζξσλ 

ππφ ηελ κνξθή raster ή δηαλπζκαηηθψλ (vector) ραξηψλ. 

 κε ηε δεκηνπξγία αξρείσλ, ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ (ζπληεηαγκέλεο, 

παξνρέο, κήθε αγσγψλ, θιπ.). 

Τροποποίηζη Δεδομένων 
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Όια ηα αξρεία δεδνκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή 

ηέηνηα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ζε νπνηνδήπνηε επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ. Δπίζεο ην ινγηζκηθφ ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ απεπζείαο κέζα απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ, κε 

απεξηφξηζην αξηζκφ αλαίξεζεο ή επαλαθνξάο ησλ αιιαγψλ (undo/redo) 

Διατείριζη Δεδομένων Ζήηηζης 

Σν ινγηζκηθφ ζα επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

θαηαλάισζεο ζε θάζε θφκβν θαηαλάισζεο. ε θάζε θαηεγνξία θαηαλάισζεο ζα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο πξνθίι εκεξήζηαο δηαθχκαλζεο.   

Σα δεδνκέλα θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ζπλνιηθά, 

αλά θαηεγνξία ή θαηά πεξηνρή ηνπ κνληέινπ. 

Δσναηόηηηες προζομοίωζης 

Σν ινγηζκηθφ κέζσ ελφο θέληξνπ ειέγρνπ ζελαξίσλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ 

νξγάλσζε ζα επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε ακέηξεησλ ζρεδίσλ, απαηηήζεσλ 

παξνρήο, ιεηηνπξγηψλ θαη ζελαξίσλ ηνπνινγίαο δηθηχσλ, πξνηείλνληαο άκεζεο 

ιχζεηο θαη ζπγθξίλνληαο απνηειέζκαηα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ ιήςεο άκεζσλ απνθάζεσλ 

θαη επίιπζεο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ. 

Μέθοδοι επαλήθεσζης δεδομένων 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηζαγσγήο, επίιπζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεδνκέλσλ, ην 

ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη κε απνδεθηά ή κε ππάξρνληα 

δεδνκέλα. 

Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε επηινγή ηεο επαιήζεπζεο δεδνκέλσλ 

φπνπ επηηξέπεηαη ν  πξνζδηνξηζκφο - θαζνξηζκφο επηηξεπηψλ νξίσλ ζηηο ηηκέο 

ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο παξακέηξνπο θιεηδηά ζε έλα κνληέιν. 
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Επαλήθεσζη μονηέλοσ 

Γηα ηελ επαιήζεπζε ελφο κνληέινπ, ην ινγηζκηθφ ζα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο ησλ πξνζνκνησκέλσλ θαη κεηξεκέλσλ ηηκψλ πίεζεο θαη παξνρήο ππφ 

ηε κνξθή γξαθεκάησλ, δπλακηθψλ πηλάθσλ θαη ζεκαηηθψλ ραξηψλ. 

Λειηοσργικά ταρακηηριζηικά 

Οη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

ηε βνήζεηα mouse θαη ηε ρξήζε εηθνληδίσλ ή γξαθηθψλ ζπκβφισλ, έηζη ψζηε ην 

ινγηζκηθφ λα δηαζέηεη ηηο ίδηεο εχρξεζηεο ηδηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ νη εθαξκνγέο 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ. 

Γηα ηελ εχρξεζηε ιεηηνπξγία ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 Γξακκέο εξγαιείσλ θαη εηθνλίδηα - Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη 

ζηνλ ρξήζηε ηελ δεκηνπξγία γξακκψλ εξγαιείσλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγεζνχλ ινγηθέο νκάδεο κε εληνιέο πνπ ζα επαλαιακβάλνληαη 

ζπρλά ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο ελφο κνληέινπ. 

Απηέονηεληνιέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 Δζηίαζε ( Zoom in & out ) 

 Δπεξψηεζε / ηξνπνπνίεζε θφκβσλ θαη ζηνηρείσλ 

 Απεξηφξηζην αξηζκφ undo/redo 

 Πξφζζεζε θαη αθαίξεζε αγσγψλ /δηθιείδσλ /αληιηψλ /θφκβσλ 

 Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ 

 Απνζήθεπζε / εηζαγσγή αξρείσλδεδνκέλσλ 

 

Παροσζίαζη αποηελεζμάηων 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε νη παξάκεηξνη ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο λα παξνπζηάδνληαη γξαθηθά. 

 Γξαθήκαηα 

Σν ινγηζκηθφ ζα επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία γξαθεκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

ρξφλν. 



«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ                                                                 ελ. 135 

Σα γξαθήκαηα πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ζα ηππψλνληαη ζε εθηππσηή ή 

ζρεδηoγξάθν θαη ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα επηιέμεη ηε δηακφξθσζε ηεο 

εθηχπσζεο, δειαδή ηα αθφινπζα: 

 Γξακκαηνζεηξέο 

Σν ινγηζκηθφ ζα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο γξακκαηνζεηξέο ησλ Windows. 

 Δθηππσηέο / ρεδηνγξάθνη / Φεθηνπνηεηέο 

Σν ινγηζκηθφ λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη νπνηνλδήπνηε εθηππσηή ή ζρεδηνγξάθν 

κε δηαζέζηκν νδεγφ γηα Windows θαη ε εθηχπσζε γξαθεκάησλ ή εθζέζεσλ λα 

είλαη αθξηβψο απηή πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ πξνεπηζθφπεζε. Δπίζεο ην ινγηζκηθφ 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη νπνηνδήπνηε ςεθηνπνηεηή. 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ηηο εμήο επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο: 

Σενάρια επέκηαζης ή αποκαηάζηαζης δικηύοσ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζελαξίσλ επέθηαζεο ή 

απνθαηάζηαζεο δηθηχνπ φπνπ ην θάζε ζελάξην ζα πεξηιακβάλεη: 

 Πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία απνηεινχλ ηελ βάζε ηνπ ζελαξίνπ. 

 Έλα ζχλνιν αγσγψλ πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ή 

αληηθαηαζηαζνχλ. 

 Πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, φπσο απμνκεηψζεηο 

θαηαλάισζεο, πίεζε, ξνή, θ.ιπ. 

 Ζ έθηαζε ηνπ λένπ ή πξνο αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ θαη ηα ζρεηηδφκελα 

θφζηε. 

 Έλαλ αξηζκφ ζρεδηαζηηθψλ δνθηκψλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζελαξίνπ. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δνθηκψλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ κέζσ κηαο απφ ηηο 

αθφινπζεο ηξεηο επηινγέο: 

 Υακειφηεξνπ θφζηνπο.  Ζ ηδαληθή ιχζε ζα είλαη απηή κε ην ρακειφηεξν 

θφζηνο, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκψλ ξνήο θαη πίεζεο πνπ έρνπλ 

ηεζεί. 
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 Μεγαιχηεξνπ Οθέινπο. Να ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ απφδνζε  ηνπ 

δηθηχνπ (κεηξνχκελεο απφ ηηο πηέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία). Ζ ηδαληθή 

ιχζε θαη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο ζα είλαη απηή ηεο νπνίαο ην θφζηνο 

είλαη θάησ απφ ην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 πκθεξφηεξεο Λχζεο. Δδψ επαθίεηαη ζηνλ γεληθφ αιγφξηζκν 

ππνινγηζκνχ λα απνθαζίζεη ηνλ ηδαληθφ ζπκβηβαζκφ κεηαμχ θφζηνπο θαη 

απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

αλαπαξαρζνχλ θαη γξαθηθά 

Λειηοσργίες βαθμονόμηζης δικηύοσ 

Ζ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επηινγή απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ 

βαζκνλφκεζεο  ξνψλ ηνπ δηθηχνπ, κε ηε ρξήζε είηε ελφο γεληθνχ αιγνξίζκνπ 

ππνινγηζκνχ ή είηε κέζσ ρεηξνθίλεηεο αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ ηξνπνπνίεζεο  

θαη δηφξζσζεο επαίζζεησλ πεξηνρψλ.  

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή ησλ βειηηψζεσλ θαη αιιαγψλ 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, έηζη ψζηε άιινη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηηο 

αιιαγέο απηέο, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Γεδνκέλα Πεδίνπ 

Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνθαζνξηζκέλα ζεη δεδνκέλσλ 

πεδίνπ, πάλσ ζηα νπνία ζα βαζίδεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ αιιαγψλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ.  Δπηπξνζζέησο, ηα ζεη απηά ζα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ απφ 

ην ζχζηεκα SCADA ή απφ άιιεο πεγέο. 

 Βαζκνλφκεζε 

Σα εξγαιεία ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ην δπλακηθφ θαζνξηζκφ 

ησλ θαηαιιειφηεξσλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ δηθηχνπ, φπσο: ηξαρχηεηα 

δηθηχνπ, απμνκεηψζεηο ζηελ απαίηεζε θαηαλάισζεο θαη δψλεο πηέζεσλ.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ, ε εθαξκνγή ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ηεο βέιηηζηεο ιχζεο απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ, ηα δε 

απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ λα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη θαη κε ηε 

κνξθή γξαθήκαηνο . 
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Απλοποίηζη δικηύοσ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ απινπνίεζε ελφο πνιπζχλζεηνπ 

δηθηχνπ κε ηελ παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο θαη ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ πιήξνπο δηθηχνπ. Ζ απινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη απηφκαηα ή ρεηξσλαθηηθά θαη κε θαλφλεο (π.ρ. κε ηελ εμαίξεζε αγσγψλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηακέηξνπ ή άιισλ κεγάισλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ). 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 

πξηλ απφ ηελ ηειηθή εθαξκνγή. 

 

39.5.2 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ  ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΜΔ SCADA 

Σν ινγηζκηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο (αληαιιαγή θαη 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ) κε ην ζχζηεκα Σειεκεηξίαο SCADA ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

αλάπηπμε εηδηθνχ θψδηθα γηα λα επηηεπρζεί απηφ. Ζ δπλαηφηεηα απηή ζα είλαη 

επζέσο ελζσκαησκέλε ζην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε. 

Σν ινγηζκηθφ δηαζχλδεζεο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ δειαδή παξάιιεια κε ην SCADA. 

39.5.3 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΓΑΣΧΝ (ΑΓΔΗΔ S/W) 

Σν ππνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο Τδάησλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

ιεηηνπξγίεο: 

 Απεηθφληζε πιεξνθνξηψλ πνηφηεηαο πδάησλ θαη δπλαηφηεηα αλαδεηήζεσλ 

ζε ΓΠ  

 Καηεγνξηνπνίεζε δηθηχσλ δηαλνκήο θαη επηπέδσλ πνηφηεηαο αλάινγα κε 

ηε ρξήζε 

 Υξήζε πξνο πφζε (χκθσλα κε ηελ θνηλ. νδεγία θαη ζρεηηθή Διιεληθή 

λνκνζεζία:http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_prot

ection_management/l28079_el.htm) 

 Βηνκεραληθή ρξήζε 

 Γηαρείξηζε επηπέδσλ Δπηθπιαθήο 

 Γηαρείξηζε επηπέδσλπλαγεξκψλ 

 Γηαρείξηζε Τπνδνκψλ&εκείσλΜεηξήζεσλ 

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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 Αιιαγή επηπέδνπ Δπηθπιαθήο 

 Δλεξγνπνίεζε πλαγεξκψλ 

 Δηδνπνηήζεηο Αξκνδίσλ 

 Αιιαγή Δπηπέδνπ Δπηθπιαθήο 

 Αιιαγή πλαγεξκνχ 

 Δκθάληζε/ Δθηχπσζε Αλαθνξψλ 

 Ζκεξνιφγην ζπλαγεξκψλ αλά ζεκείν κέηξεζεο ή ζπλνιηθφ 

 Τπεξβάζεηο νξίσλ επηθπιαθήο αλά πεξίνδν, αλά ζεκείν κέηξεζεο 

 Μέζεο ηηκέο κέηξεζεο αλά πεξίνδν αλά ζεκείν κέηξεζεο. 

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή κπνξεί λα γίλεη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ 

δηαλνκήο χδξεπζεο αλάινγα κε ηα επίπεδα πνηφηεηαο λεξνχ ή/θαη ηελ 

πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί 

λα έρεη ζπγθεληξσηηθή εηθφλα ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο κε λεξφ πξννξηδφκελν γηα 

πφζε, αγξνηηθή, βηνκεραληθή ρξήζε θ.ιπ. Ζ αληίζηνηρε απεηθφληζε ησλ δηθηχσλ 

δηαλνκήο λεξνχ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο δχλαηαη λα εκθαλίδεηαη 

ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ.  

Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο φισλ ησλ κεηξήζεσλ 

πδξνιεςίαο (απφ απηφκαην ή ρεηξνθίλεην ηξφπν) κε ηελ αληίζηνηρε γεσγξαθηθή 

ηνπο απεηθφληζε ζε ςεθηαθφ ράξηε, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα θαζνιηθή εηθφλα γηα 

ην δίθηπν χδξεπζεο κε επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ ζε θάζε 

ζεκείν πδξνιεςίαο. Ζ εκθάληζε ηάζεσλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα πνηφηεηαο λεξνχ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο κπνξεί λα δψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ 

Οξγαληζκφ Ύδξεπζεο.  

ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο χδαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ιεηηνπξγίεο φπσο ε 

δηαρείξηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο, ε δηαρείξηζε ησλ επηπέδσλ 

επηθπιαθήο θαη ησλ ζπλαγεξκψλ.   

Όηαλ νη κεηξήζεηο γηα ηα επίπεδα πνηφηεηαο λεξνχ ππεξβνχλ ηα πξνθαζνξηζκέλα 

φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην, ηφηε αιιάδεη ην επίπεδν 

επηθπιαθήο θαη δχλαηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ζπλαγεξκνί.  

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή, ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί κε έλαλ εχθνιν 

ηξφπν λα εμάγεη αλαθνξέο, αλαιχζεηο, δηάθνξα ζηαηηζηηθά θη αληίζηνηρα 
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δηαγξάκκαηα. Ζ εθαξκνγή παξέρεη ζπλνιηθά ηππνπνηεκέλεο αλαθνξέο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη επθνιφηεξε ε εκθάληζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη 

δηαζέζηκεο αλαθνξέο, νη νπνίεο κπνξνχλ θαη λα εθηππσζνχλ, πεξηιακβάλνπλ: 

εκεξνιφγην ζπλαγεξκψλ αλά ζεκείν κέηξεζεο ή ζπλνιηθφ, ππεξβάζεηο νξίσλ 

επηθπιαθήο αλά πεξίνδν ή αλά ζεκείν κέηξεζεο, κέζεο ηηκέο αλά πεξίνδν ή αλά 

ζεκείν κέηξεζεο. 

 

39.5.4 ΤΥΔΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ – ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (ΤΓΑΣΗΚΟ 

ΗΟΕΤΓΗΟ) (ΑΓΔΗΔ S/W) 

Σν ππνζχζηεκα πζρεηηζκνχ Παξαγσγήο-Καηαλάισζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

ιεηηνπξγίεο: 

 Πξνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ παξνρήολεξνχ 

o Αλά πεξίνδν 

o Αλάδεμακελή 

o Αλά πεξηνρή 

o Αλάδψλε 

 χγθξηζε ζπγθεληξσηηθνχ φγθνπ παξερφκελνπ λεξνχ κε ηηκνινγεκέλν 

φγθν 

o Αλά πεξίνδν 

o Αλάδψλε 

 Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ δηθηχνπ θαη πδξνκέηξσλ 

 χλδεζε ζηνηρείσλ παξνρήο θαη θαηαλάισζεο. 

Μέζα απφ ην ζχζηεκα, ε Τπεξεζία έρεη επίζεο ζηε δηάζεζε ηνπ φια ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνρήο λεξνχ (Ηζνδχγην Νεξνχ – παξαγφκελε & πξνο 

θαηαλάισζε πνζφηεηα) θαη δχλαηαη λα αλαδεηήζεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία βάζεη 

θξηηεξίσλ φπσο ρξνληθή πεξίνδνο, δεμακελή, δψλε θαη πεξηνρή αθφκα θαη 

ζπλδπαζηηθά. Με ηε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Τδξαπιηθήο πξνζνκνίσζεο ε 

πξνβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ κπνξεί λα  πεξηιακβάλεη θαη ηε γεσγξαθηθή 

ηνπο δηάζηαζε θαη ηελ απεηθφληζε ηνπο ζε ςεθηαθφ ράξηε. 

Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο SCADA γηα φια ηα ζεκεία δηαλνκήο λεξνχ 

πξνο θαηαλάισζε, ιακβάλνληαο ηηκέο γηα ηελ ηηκνινγήζηκε θαηαλάισζε λεξνχ 
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απφ ην αξκφδην ηκήκα (π.ρ. νηθνλνκηθή ππεξεζία) κπνξνχλ λα γίλνπλ νη 

αλάινγεο ζπγθξίζεηο (ζπγθεληξσηηθνχ φγθνπ παξερφκελνπ λεξνχ κε 

ηηκνινγεκέλν φγθν) θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία αλά πεξίνδν θαη αλά 

δψλε, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ αληίζηνηρε αλαδήηεζε. 

 

40. ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Σα πξνζθεξφκελν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη επεθηάζηκν, ψζηε λα θαιχςεη θαη ηηο 

κειινληηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ζ επεθηαζηκφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ζπζηήκαηνο πξέπεη λα αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηηο θάησζη ζπληζηψζεο: 

 PLCs 

 Γηαηάμεηο κέηξεζεο πνηνηηθψλ παξακέηξσλ 

 Γηαζχλδεζε κε πξντφληα ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ 

 Γίθηπν επηθνηλσληψλ 

 Ζ/Τ θαη Hardware ΚΔ 

 Παθέηα ινγηζκηθνχ 

 

Δηδηθφηεξα : 

 Σα πξνζθεξφκελα  PLCs πξέπεη λα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ηφζν φζνλ 

αθνξά ηηο εηζφδνπο (ςεθηαθέο θαη αλαινγηθέο), φζνλ θαη ηηο εμφδνπο 

(ςεθηαθέο θαη αλαινγηθέο). Δπηπιένλ, αλ απαηηείηαη πξφζζεηε κλήκε ηεο 

CPU απηφ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο επαλαπξνγξακκαηηζκφ. Πξέπεη επίζεο 

λα αλαθεξζεί θαη ν αξηζκφο ησλ εηδηθψλ θαξηψλ, ζπξψλ επηθνηλσλίαο 

δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο ηνπηθψλ δηθηχσλ θ.ιπ., πνπ κπνξνχλ λα 

„‟ζπλεηζθέξνπλ‟‟ ζηελ επεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Ζ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ PLCs θαη ησλ ινηπψλ 

νξγάλσλ κε άιια δίθηπα ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ δίλεη δπλαηφηεηεο 

επέθηαζεο ζηελ Τπεξεζία θαη ηελ απνδεζκεχεη απφ ηελ αλάγθε 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ PLCs ζην κέιινλ.  

 Οη αλαιπηέο ησλ πξνζθεξφκελσλ δηαηάμεσλ παξαθνινχζεζεο πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δερζνχλ επηπιένλ αηζζεηήξηα 

κέζσ ζρεηηθήο δηαζεζηκφηεηαο ζε αλαινγηθέο εηζφδνπο.  

 Πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο 

φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ζηαζκψλ.  

 Με δεδνκέλε ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο, ζα πξέπεη λα  

αλαθεξζνχλ ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία ην ζχζηεκα είλαη άκεζα 

αλαβαζκηδφκελν θαη λα πξνζθεξζεί ην ζχζηεκα πνπ αλαβαζκίδεηαη 

εθφζνλ απηφ βειηηψλεη ηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ινγηζκηθψλ 

ηνπ ΚΔ. 

Ο θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα αλαθεξζεί ζε φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη λα 

παξνπζηάζεη θαηά ηξφπν αλαιπηηθφ θαη ζαθή ηελ πξνηεηλφκελε απφ απηφλ ιχζε. 

41. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα ζπληάμεη θαη παξαδψζεη πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) 

εβδνκάδσλ, δειαδή 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ κε 6 ψξεο ην πνιχ εκεξεζίσο, ζε 

σξάξην ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο καο (πξσί- απφγεπκα ή άββαην 

πξσί). Ζ εθπαίδεπζε ζα αθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπζθεπψλ θαη 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ φιε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληεξήζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο, σο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζα δηεμαρζεί 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ρεηξηζηηθή εθπαίδεπζε, πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, 

ζπκπησκαηνινγία θαη άξζε βιαβψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ησλ ζπζθεπψλ ζηηο 

νπνίεο εθηειείηαη ε εθπαίδεπζε θαη ηα ππφ πξνκήζεηα φξγαλα 

δνθηκψλ/κεηξήζεσλ θαη αληαιιαθηηθά, γηα ην θπξίσο ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ηνπ 

έξγνπ ηεο παξνχζαο. 

Σν ζχλνιν ηεο παξαπάλσ εθπαίδεπζεο ζα παξαθνινπζήζεη θαη έλαο 

εθπξφζσπνο κεραληθφο ηεο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη θαη ηελ θαιή 

εθηέιεζε θαη ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα αλαιάβεη ζηελ 

ζπλέρεηα ζαλ ππεχζπλνο επηθεθαιήο ηερληθφο ηεο εγθαηαζηάζεσο. 

Ζ δαπάλε ηεο εθπαίδεπζεο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν. 

Σν πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζα είλαη θαη‟ ειάρηζην ην εμήο : 

α) Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (2 άηνκα) 

Ζ εθπαίδεπζε ζα θαιχπηεη φια ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζα θαιχπηεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο γηα λα επηηξέπεη ηελ 

θαλνληθή θαη νκαιή ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη θιείζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε 

ρεηξνθίλεηε αξρεηνζέηεζε ησλ αξρείσλ. 

β) Γηα ην πξνζωπηθό ζπληήξεζεο (2 άηνκα) 

Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηε δηάγλσζε, ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηε 

δηαδηθαζία επηζθεπψλ ζηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ 

εμνπιηζκφ. 
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γ) Γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο / κεραληθνύο ζπζηεκάηωλ (2 άηνκα) 

Ζ εθπαίδεπζε ζα θαιχπηεη φιεο ηηο επθνιίεο επαλαδηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

ππνινγηζηψλ (βάζε δεδνκέλσλ θαη δφκεζε νζφλεο), πξνσζεκέλα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, γιψζζα ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ, εθαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα 

πςεινχ επηπέδνπ θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ, ηνπηθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχο ζηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο θ.ι.π. 

ην ζρέδην εθπαίδεπζεο ζα πεξηιακβάλνληαη : 

i. Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο - ρξνληθήδηάξθεηα 

ii. Αξηζκφο αηφκσλ αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Δξγνδεγνί - 

Τπνκεραληθνί - Μεραληθνί) πνπ απαηηείηαη λα εθπαηδεπηνχλ 

iii. Βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ην ζέκα 

iv. Δγρεηξίδηα γεληθήο θαηάξηηζεο (ζεσξεηηθή) θαη εγρεηξίδηα πνπ 

αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο 

(πξαθηηθή) 

v. Άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Θα πξέπεη λα πξνζθεξζεί επίζεο ζηελ ππεξεζία έθζεζε κε ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαζρεζείζαο 

εθπαίδεπζεο, ηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπζέλησλ θαη ηηο γεληθφηεξεο πξνηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηψλ. 

42. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεχζεη ηελ ππεξεζία κε εγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο. Όια ηα εγρεηξίδηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 6592 πνπ 

αλαθέξεηαη ζε εγρεηξίδηα πνπ έρνπλ σο βάζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ ζε δχν (2) πιήξεηο ζεηξέο ζηα 

Διιεληθά ή Αγγιηθά θαη ζα είλαη θαη‟ ειάρηζην ηα εμήο : 

α) Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο ηαζκψλ. Σν εγρεηξίδην απηφ ζα πεξηγξάθεη 

αλαιπηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ 

ρεηξηζηή/ρξήζηε θάζε ζηαζκνχ. 

Θα πεξηγξάθεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ε ζέζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία θαη ν ηξφπνο λα πξαγκαηνπνηείηαη βνεζεηηθή 

απνζήθεπζε (backup) δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Δπίζεο ην εγρεηξίδην 

απηφ ζα πεξηγξάθεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην κεραληθφ 

ζπζηεκάησλ ηεο ππεξεζίαο. 

β) Δγρεηξίδηα εμνπιηζκνχ. Σα εγρεηξίδηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πεξηέρνπλ πιήξε 

έληππα φπσο παξέρνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, σο εμήο: 

 - πζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 
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 - Δμνπιηζκφο ηνπηθψλ ζηαζκψλ 

 - πζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ 

Σα εγρεηξίδηα ζα πεξηιακβάλνπλ πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ζπζθεπψλ 

θαη ηεο ζεσξίαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ησλ δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ, επηζθεπψλ θαη 

ξπζκίζεσλ κέρξη επηπέδνπ ζηνηρείνπ, θαζψο θαη πιήξε θαηάινγν φισλ ησλ 

ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ειεθηξνληθψλ, ειεθηξηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

Σέινο ζα πεξηιακβάλνπλ πιήξε ρνλδξηθά θαη ιεπηνκεξή ζρεκαηηθά θαη 

θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα γηα θάζε κνλάδα ή πιαθέηα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχζηεκα. 

γ) Δγρεηξίδηα ηνπηθψλ ζηαζκψλ. ε θάζε ζέζε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ πιήξεο ζεη ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεσο, ιεηηνπξγίαο, 

ζπληήξεζεο, εληνπηζκνχ θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη παξνρήο νδεγηψλ 

εθηειέζεσο δνθηκψλ θαη ξπζκίζεσλ ησλ ζπζθεπψλ ή ζπζηεκάησλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ζέζε απηή. 

δ) Πεξηγξαθηθφ εγρεηξίδην κε ζρέδηα ηνπνζέηεζεο θαη ππνινγηζκνχο γηα θάζε 

ηνπηθφ ζηαζκφ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζρέδηα πθηζηάκελσλ ει/θψλ πηλάθσλ 

θαζψο θαη ει/θψλ πηλάθσλ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν πξνκεζεπηήο.  

ε) Όινη νη θψδηθεο ησλ πξνγξακκάησλ (source&object) ζα παξαδνζνχλ ζε 

νπηηθφ κέζν ζε επεμεξγάζηκε κνξθή κε φια ηα ζρφιηα θαη πιήξε ηεθκεξίσζε. 

Αλαιπηηθή ιίζηα πξνκεζεπηψλ θαη ππεξγνιάβσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

έξγν ε νπνία θαη ζα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Όλνκα πξνκεζεπηψλ/ππεξγνιάβσλ 

 Γηεχζπλζε πξνκεζεπηψλ/ππεξγνιάβσλ 

 Σειέθσλν πξνκεζεπηψλ/ππεξγνιάβσλ 

 Όλνκα αξκνδίσλ πξνκεζεπηψλ/ππεξγνιάβσλ 

 Πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ πιηθψλ πνπ ρνξήγεζε. 

 

43. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ - ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΤΝΣΖΡΖΖ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη εγγχεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα 

(12) κελψλ, ηφζν γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ην πξνζθεξφκελν 

ζχζηεκα φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο. Δγγχεζε ίδηαο δηάξθεηαο 

απαηηείηαη θαη γηα ηηο ζπζθεπέο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηα 

ινγηζκηθά ηνπ ΚΔ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  εγγχεζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη 

δσξεάλ ζπληήξεζε φισλ ησλ ζπζθεπψλ (hardware&software), κεραλεκάησλ θαη 

εμαξηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν 
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αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή 

γη‟ απηά. 

ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθηέιεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ εγγχεζεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ε αμία ησλ 

αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο.  

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θέξεη ηελ επζχλε ηεο απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε 

βιάβεο ήζειε παξνπζηαζζεί. ζε νπνηαδήπνηε ππφ πξνκήζεηα ζπζθεπή. αλ 

βιάβε ζπζθεπήο λνείηαη νπνηαδήπνηε βιάβε κπνξεί λα παξνπζηαζζεί απφ 

αζηνρία ηεο ζπζθεπήο θαη φρη απφ βίαηα παξέκβαζε ή ρεηξηζηηθφ ζθάικα. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ απνθαηαζηαζεί ε βιάβε, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά ηηο επηκέξνπο κνλάδεο κε θαηλνχξγηεο, νη νπνίεο 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο  εάλ ζπκβεί 

θαηά ηνλ  ρξφλν ηεο  εγγχεζεο, ψζηε λα ιήγεη κε ηελ ζπλνιηθή  εγγχεζε.  

Θα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ  εγγχεζε ζε φηη αθνξά:         

• ηελ πεξηνδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη ην 

σξάξην κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη.  Οη εκεξνκελίεο 

θαη ψξεο ζα θαζνξίδνληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία. 

• ην κέζν ρξφλν απφθξηζεο κεηαμχ ηειεθσληθήο θιήζεο θαη άθημεο ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ θαη ην 

πξνβιεπφκελν σξάξην απφθξηζεο θαζψο θαη νη φξνη γηα αληηκεηψπηζε 

βιαβψλ εθηφο ηνπ παξαπάλσ σξαξίνπ. 

• ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο αληαιιαθηηθψλ. 

• ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεί γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχκελα 

αληαιιαθηηθά δελ ππάξρνπλ ζην απφζεκα, θαζψο θαη ν κέγηζηνο θαη ν 

ειάρηζηνο πηζαλφο ρξφλνο αλακνλήο κέρξη ηελ άθημή ηνπο. 

 

Αρτα,  14/11/2019 

      
Ο πληάμαο 
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