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1. ΓΔΝΗΚΑ 

Όια ηα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη απαξαίηεηα, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ππεξθαιχπηνληαη νη 

πξνδηαγξαθέο ζα αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ππεξθαιχπηνπλ. ε 

θάζε πεξίπησζε νη παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.4.3.2. ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

1.1 πζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ-Γεληθέο Αξρέο 

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. 

 

1.2 Σερληθνί Καλνληζκνί 

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 

Οη θαλνληζκνί θαη νδεγίεο ηεο ΓΔΓΓΖΔ σο παξφρνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο 

θαη εμσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Οη ηερληθνί θαλνληζκνί ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο ηειεπηθνηλσληψλ 

Καλνληζκνί ππξαζθάιεηαο 

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ παξαηίζεληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

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. 

 

1.3 Καλνληζκνί πιηθώλ 

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. 

 

1.4 Λνηπνί θαλνληζκνί εθηέιεζεο ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ 

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 
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VDE 0101 γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο κε νλνκαζηηθέο ηάζεηο άλσ ησλ 1000V 

VDE 0105 γηα 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 

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 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

2. ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ   

2.1 Πίλαθεο Απηνκαηηζκνύ 

Κάζε πίλαθαο απηνκαηηζκνχ ζα ηνπνζεηεζεί ζηηο γεσηξήζεηο θαη δεμακελέο θαη ζα βξίζθνληαη φζν πην 

θνληά γίλεηαη ζηα ζεκεία φπνπ θαηαιήγνπλ ηα θαιψδηα κέζσ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα ζήκαηα απφ 

ηα αληίζηνηρα φξγαλα κεηξήζεσλ (παξνρήο, πίεζεο). Ζ δηαδξνκή απφ ηα ζεκεία κέηξεζεο  σο ηνλ Σ 

ζα ζπλίζηαηαη απφ νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δηαδξνκέο επηθαλεηαθψλ ειεθηξνινγηθψλ ζσιήλσλ. Όπνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο ηζρχνο ηνπ (ΣΔ), ζα ηνπνζεηείηαη ειεθηξνινγηθή 

πιαζηηθή ζσιήλα ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζην ηνίρν θαη ζα νδεγεί ηα θαιψδηα ζε απηφλ.  

Γεληθφηεξα φιεο νη νδεχζεηο θαη νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο ππεξεζίαο. 

 

Πίλαθαο Απηνκαηηζκνύ 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ πίλαθα απηνκαηηζκνχ ζα είλαη ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ ΤxΠxB: 800x600x200mm  

θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

o Ρειέ δηαθπγήο, εληαίν κε απηφκαηε αζθάιεηα 20A, γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα κε   240V AC 

o Δπηκέξνπο αζθάιεηα ξάγαο 6A ηξνθνδνζίαο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ηεο κνλάδαο RTU, ηνπ 

Radiomodem θαη ηνπ ινηπνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. 

o Δπηκέξνπο αζθάιεηα ξάγαο 6A ηξνθνδνζίαο γηα κειινληηθή ρξήζε  

o Δπηκέξνπο αζθάιεηα ξάγαο 10A γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ξεπκαηνδφηε 240 VAC ηνπ πίλαθα  

o Μνλάδα αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο RTU θαη ηνπ GSM 

router ή Radiomodem ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΓΓΖΔ.  

o Κιέκκεο απηνκαηηζκνχ θαη ηζρχνο 

o Κεληξηθή κνλάδα RTU κε εμσηεξηθφ GSM router ή radiomodem Ethernet  

o Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ  

o Σξνθνδνηηθφ 24VDC 

o Μνλνθαζηθφ ξεπκαηνδφηε  

o Λακπηήξαο θσηηζκνχ 

o Αλαιπηήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο πνπ ζα ζπλδεζεί κε ηνλ πίλαθα ηζρχνο (γηα ηηο γεσηξήζεηο)  

o Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ.  

 

1A) Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πηλάθωλ 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ηχπνπ Α ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

Πεξηγξαθή Απαίηεζε 

χζηεµα δηαλνµήο 1P+N+G 

Ολνµαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 V 

πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 50 - 60 Hz (- 4%, + 2%) 

χζηεµα γείσζεο TN (ή TT-IT) 
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Σάζε βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 24 V DC ή 230V AC 

Θεξκνθξαζία Πεξηβάιινληνο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ πηλάθσλ 
45νC 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

1α) Πίλαθεο Σύπνπ Δξκαξίνπ 

Όινη νη πίλαθεο δηαλνµήο ηχπνπ εξµαξίνπ πξνβιέπνληαη κεηαιιηθνί, θαηάιιεινη γηα επίηνηρε 

ηνπνζέηεζε, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP55. 

Οη πίλαθεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ, ζα ζπλαξκνινγεζνχλ θαη ζα πξνθαισδησζνχλ ζην εξγνζηάζην ή ζην 

εξγαζηήξην θαηαζθεπήο ηνπο θαη ζα κεηαθεξζνχλ έηνηµνη γηα ζχλδεζε µε φιν ησλ ελζσµαηνχµελν 

εμνπιηζµφ ηνπο. 

Οιφθιεξε ε κεηαιιηθή θαηαζθεπή (εξµάξηα, βάζεηο ζηεξεψζεσο νξγάλσλ, ειάζκαηα) ζα βαθεί ζην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο µε RAL 7035 (ή άιιε αληίζηνηρε απφρξσζε).  

 

1β) Πξόζζεηνο εμνπιηζκόο πηλάθωλ 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη πξφζζεηνο εμαεξηζκφο βεβηαζκέλνο ή κε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ιφγσ 

δηαηάμεσλ αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπο (π.ρ. πίλαθεο κε ξπζκηζηέο ζηξνθψλ), ην 

εμσηεξηθφ θέιπθνο θάζε πίλαθα ζα έρεη πεξζηδσηά αλνίγκαηα θπθινθνξίαο αέξα ζην άλσ κέξνο, έηζη 

ψζηε ην θεθιηκέλν θάιπκκα λα κελ επηηξέπεη ηελ δηαβξνρή ησλ εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη ζπξψλ 

επίζθεςεο ηνπ πίλαθα. 

Ζ θαηαζθεπή ζα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα απάγεηαη ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή ή βεβηαζκέλε θπθινθνξία κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ 

ηνπ πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο. 

 

1γ) Έιεγρνη θαη δνθηκέο 

Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο πην θάησ δνθηµέο ζεηξάο θαη ειέγρνπο θαη λα 

εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηµψλ ζεηξάο: 

 Οπηηθφο θαη δηαζηαζηνινγηθφο έιεγρνο 

 Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ. 

 Γνθηκή δηειεθηξηθήο αληνρήο. 

 Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο θαη ζπλέρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο γείσζεο (Megger Test). 

 Γνθηκή κφλσζεο 

 

2) ΤΛΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΠΗΝΑΚΩΝ 

2α) Σξνθνδνηηθό 

Σξνθνδνηηθά ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο γηα γεληθή ρξήζε, ηξνθνδνζία κεηξεηψλ, ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ θαη 

θπθισκάησλ ρακειήο ηάζεο κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Δίζνδνο 

Σάζε εηζφδνπ  90-264VAC, Μνλνθαζηθή 

πρλφηεηα εηζφδνπ 47-63 Hz 

Βαζκφο απφδνζεο ≥80% 
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Έληαζε εηζφδνπ ≥1,5A / 230VAC 

Έμνδνο 

Σάζε εμφδνπ 24VDC, ±5% 

Ολνκαζηηθή έληαζε ≥4Α 

Ολνκαζηηθή ηζρχο ≥100W 

Πξνζηαζία 

Πξνζηαζία απφ ππέξηαζε  ΝΑΗ  

Πξνζηαζία απφ ππεξθφξησζε ΝΑΗ 

Πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε  ΝΑΗ 

 

2β) ύζηεκα Αδηάιεηπηεο Λεηηνπξγίαο (UPS) 

Πξνβιέπεηαη ρξήζεο ζπζηήκαηνο αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS), 24VDC, γηα ηελ ζπλερή παξνρή ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ ζπζθεπψλ ηνπ πίλαθα (RTU, GSM router ή Radiomodem) αθφκα θαη ζε θαηάζηαζε 

απψιεηαο δηθηχνπ.  

Σν UPS ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα θαη ζα πξέπεη λα έρεη θαη’ ειάρηζην ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Δίζνδνο DC 

Σάζε εηζφδνπ  24 V 

Ολνκαζηηθή έληαζε ≥20A 

Δίζνδνο / Έμνδνο Μπαηαξίαο 

Δχξνο ηάζεο 24V, ±10% 

Δχξνο έληαζεο 0 – ≥20A 

χλδεζε εμσηεξηθήο κπαηαξίαο 7Ah – 24V ή 2 x 12V 

Δχξνο επαθήο relay 24VDC, 1A 

Καιή θαηάζηαζε κπαηαξίαο ΝΑΗ 

θάικα κπαηαξίαο ΝΑΗ 

Δθθφξηηζε κπαηαξίαο ΝΑΗ 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 έσο +600C 

Τγξαζία ιεηηνπξγίαο 20 έσο 90% RH κε ζπκππθλσκέλε 

 

Οη κπαηαξίεο κπνξεί λα είλαη είηε κία κε ηάζε 24V είηε δχν κε ηάζε 12V (ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά γηα λα 

έρνπκε ηάζε 24V). Θα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ νμένο-κνιχβδνπ ρσξίο απαίηεζε ζπληήξεζεο. 

Μπνξεί εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο κε νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα 7Ah. Σν θέιπθνο ζα πξέπεη λα είλαη απφ 

ABSθαη ε ζεξκνθξαζία εθθφξηηζεο λα είλαη απφ -10 έσο 500C, ε ρσξεηηθφηεηα επίδξαζεο απφ 

ζεξκνθξαζία λα είλαη ζηνπο 400C / ≥102% ζηνπο 250C / =100% θαη ζηνπο 00C / ≥80% θαη ε εθηηκψκελε 

δηάξθεηα δσήο (design floating life) λα μεπεξλά ηα ηξία (3) ρξφληα (ζε ζεξκνθξαζία 200C). 

Οη κπαηαξίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ πίλαθα κε ειεχζεξε έδξαζε ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα, ή κε 

ζηεξέσζε ζηα πιάγηα πάλσ ζε θαηάιιειν κεηαιιηθφ ζηήξηγκα (ηξαβέξζα). 

 

2γ) Απαγωγνί θξνπζηηθώλ ππεξηάζεωλ 
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ε φινπο ηνπο πίλαθεο Υ.Σ ζα ηνπνζεηεζνχλ απαγσγνί ππεξηάζεσλ, θαηάιιεινη γηα γξακκή 

ηξνθνδνζίαο 230 VAC θαη γηα επηθνηλσλία RTU – GSM router ή Radiomodem (Ethernet). Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 ηε γξακκή εηζφδνπ απφ ην Γεληθφ Γηαθφπηε θάζε πίλαθα ππνινγίδεηαη απαγσγφο νλνκαζηηθήο 

έληαζεο εθθφξηηζεο Ηn ζηα 20kA, θιάζεο T2. 

 Ζ γξακκή ζχλδεζεο ηνπ RTU κε ην GSM ή Radiomodem (ζχξα Ethernet, Cat. 6) ζα 

πξνζηαηεχεηαη απφ θαηάιιειν απαγσγφ νλνκαζηηθήο έληαζεο εθθφξηηζεο Ηn ζηα 0.2kA αλά 

αγσγφ. 

 

Οη πίλαθεο ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζήµαλζε “CE” ζχµθσλα µε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Νέαο 

Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Ζ ζήµαλζε “CE” πξέπεη λα βξίζθεηαη επάλσ ζηελ πηλαθίδα 

αλαγλψξηζεο ηνπ θάζε ειεθηξηθνχ  πίλαθα, καδί κε ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ (serial number) θαη ηελ 

επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Με ηελ παξάδνζε ηνπ πίλαθα ν θαηαζθεπαζηήο ζα παξαδίδεη επίζεο ηα πιήξε ειεθηξνινγηθά ζρέδηα 

ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ πξέπεη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

ΔΝ ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ραµειήο 

ηάζεο. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην γηα ην εξκάξην, ην ηξνθνδνηηθφ, ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ην UPS. 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πίλαθα απηνκαηηζκνχ  

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. 

 

2.2 Πίλαθαο ηζρύνο 

ε θάζε ηνπηθφ ζηαζκφ φπνπ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ξπζκηζηή ζηξνθψλ (inverter), ζα ππάξρεη 

πίλαθαο ηζρχνο, πνπ ζα ελζσκαηψλεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ αζθάιηζε θαη πξνζηαζία ησλ 

θηλεηήξσλ. 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. 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 
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εηζέξρνληαη ζην εξκάξην απφ ηα φξγαλα ηνπ πεδίνπ, βνεζεηηθνχο πίλαθεο αληιηψλ ή βαλψλ θαη απφ 

ππφινηπν ζπλδεδεκέλν εμνπιηζκφ ζα θαηαιήγνπλ ζε θιεκκνζεηξέο ξάγαο αξηζκεκέλεο. 

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. 

Ο πίλαθαο ηζρχνο ζα ελζσκαηψλεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: 

 Απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο κε ζεξκνκαγλεηηθή κνλάδα πξνζηαζίαο κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη 

ζηαζεξά ζηηγκηαία καγλεηηθά θαη βνεζεηηθή επαθή ζθάικαηνο γηα έλδεημε δηαθνπήο 

(απφδεπμεο) ζηνλ ΚΔ 

 Ρπζκηζηή ζηξνθψλ (inverter) ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

ηηκνιφγην. 

 Αληηθεξαπληθά γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ, φπσο αθνινχζσο: 

o Σξνθνδνζία: πξσηεχνπζα πξνζηαζία 

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

 Αλαιπηή ελέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ηηκνιφγην  

 Ρεπκαηνδφηεο ζνχθν γηα ηε δηεπθφιπλζε ειεθηξηθψλ εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. 

 Σξηθαζηθφο επηηεξεηήο ηάζεο 

 Ρειέ δηαξξνήο θαηάιιειν γηα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο.  

Σα ζρέδηα, ηα κνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα, ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα θαη θάζε είδνπο γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ππεξεζία γηα έιεγρν θαη 

επηθχξσζε πξηλ θαηαζθεπαζηνχλ νη πίλαθεο. 

 

Οη αθφινπζνη θαλφλεο πξέπεη λα βξίζθνπλ εθαξκνγή: 

Ζιεθηξηθφο εμνπιηζκφο: DIN EN 60204-1 

Σαμηλφκεζε θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα: DIN VDE 0660 T 500 

Σαμηλφκεζε θαισδίσλ ζηε κνλάδα: DIN VDE 0298 T 4 

Σαμηλφκεζε θαισδίσλ ζην κεράλεκα: DIN EN 60104 T 1 

Σαμηλφκεζε κπαξψλ ραιθνχ: DIN 43671 

Κπθιψκαηα ειέγρνπ: πάληα γεησκέλα ζηε κία άθξε, αιιηψο απνζπλδεηήξαο δχν αθίδσλ κε έιεγρν 

ζθάικαηνο γεο 

Κχθισκα έθηαθηεο δηαθνπήο (DIN 60204): ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαηεγνξίαο 0/1/2 

Δπηηξεπηέο πεξηνρέο γηα ηε δηεπζέηεζε ελεξγνπνηεηψλ, πεξηιακβάλεη αζθάιεηεο θαη δηαθφπηεο: 

ζχκθσλα κε DIN VDE 0660 T 500, DIN EN 60204 T 1, DIN VDE 0106 T 100 

Οη πίλαθεο ειέγρνπ θαη δηαλνκήο πξέπεη λα παξαδίδνληαη έηνηκνη θαη θαισδησκέλνη κέρξη θιέκκαο 

ζχκθσλα κε ηνλ ρξσκαηηθφ θψδηθα VDE. Πξέπεη, επίζεο, λα ιεθζεί κέξηκλα θαηά ηελ θαηαζθεπή γηα 

ηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο ησλ πηλάθσλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη θάπνηα δεκηά ιφγσ θαηαζθεπαζηηθήο 

παξάιεηςεο. Αλ παξ’ φι’ απηά ππάξμεη θάπνηα θζνξά ζην ρξψκα, ηφηε απηή ζα απνθαζίζηαηαη ρσξίο 

επηπιένλ δαπάλε. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα ε θαισδίσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε εχθακπησλ θαισδίσλ. Ζ 

απνγχκλσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζεξκηθά ή κεραληθά κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ, ελψ ε ζχλδεζε 

ζηνλ εμνπιηζκφ γίλεηαη κε θαηάιιεια ζπλδεηήξηα. Γηα ηε ζχλδεζε πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ, θχζζεο θαισδίσλ εξγνζηαζηαθά ειεγκέλεο θαη 
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αθξνδέθηεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ απηνκαηηζκνχ, ελψ νη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ ππνινγίδνληαη 

θαηά VDE. 

Γηα ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ θαη κέηξεζεο ε θαισδίσζε γίλεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ αζθάιεηα (ειάρηζηε 

δηαηνκή 0,75 mm2). Γηα ηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα ε θαισδίσζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηχπνπο πνπ 

βαζίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή (ειάρηζηε δηαηνκή 0,75 mm2). 

Οη γξακκέο κέηξεζεο ζσξαθίδνληαη φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν. Ζ θαισδίσζε ησλ θπθισκάησλ 

ειέγρνπ, δεδνκέλσλ, κέηξεζεο θαη ειεθηξνληθψλ εηζφδσλ-εμφδσλ. 

Γξακκέο κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο θαισδηψλνληαη κε δηαηνκέο 2,5 mm2 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

αθξνδέθηεο απνκφλσζεο. 

Όινο ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα δηαηάζζεηαη θαηάιιεια κέζα ζηνλ πίλαθα θαη ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα 

εθεδξεία ρψξνπ 20% γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο. 

Σα ζηνηρεία ησλ αζθαιεηψλ θαη νη δηαθφπηεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε αζθάιεηα γηα πξνζηαζία 

επαθήο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο κπάξεο, κεηαδφηεο ξεχκαηνο θηι., θαη εγθαηαζηάζεηο ζηελ πφξηα ηνπ 

πίλαθα. 

Σα ζηνηρεία ειέγρνπ, φπσο κπνπηφλ, δηαθφπηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, νζφλεο ελδείμεσλ θαη ρεηξηζκψλ 

πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζηελ πφξηα ηνπ πίλαθα θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγράξαθηα πηλαθίδηα 

(βηδσκέλα ή θαξθσκέλα, φρη θνιιεκέλα) κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο. 

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. 

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. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην γηα ην εξκάξην θαη ηνλ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε ηζρχνο. 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πίλαθα ηζρχνο  

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

2.3 Πξνδηαγξαθέο Ρπζκηζηή ζηξνθώλ (Inverter) 

Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε μερσξηζηφ εξκάξην (πίλαθα ηζρχνο) θαη 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 ελαιιαζζφκελνπ 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. 
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Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία Vector Control θαη ζα δηαζέηεη δπλαηφηεηα PID 

control κε sleep function κε αλάδξαζε απφ αλαινγηθφ αηζζεηήξα πίεζεο θαη εηδηθέο ξνπηίλεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία αληιηψλ. 

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Οη 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 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

κειέηεο 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 +40o C ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο απφδνζήο ηνπ 

(derating). Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

έσο +50o C 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.  

 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 Safe Torque Off (STO) κε πηζηνπνίεζε θαηά ην πξφηππν EN 13849 

Cat. 3 PL d θαη ην πξφηππν IEC 62061/IEC61508 SIL CL 2. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ςεθηαθψλ 

θαη αλαινγηθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ θαξηψλ. 

 Δπί πνηλήο 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 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 
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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 ελζσκαησκέλα θίιηξα πεξηνξηζκνχ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ (EMC) θαηεγνξίαο C2, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 61800-3. 

 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 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 PID controller κε απηφκαηε 

εθθίλεζε θαη ζηάζε (sleep function) 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 (Sleep Mode). 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 
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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 internal relay, 128 timers, 64 counters θαη 1024 data registers. 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 PID controller, 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). 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

2.4 Διεγθηήο RTU  

Ζ κνξθή ηεο απνκαθξπζκέλεο βηνκεραληθήο κνλάδαο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ RTU γηα 

ηελ απηνκαηνπνίεζε ελφο Σνπηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (ΣEΓ ή ΣΔΓ) ζα είλαη ζπκπαγήο (compact).  Ο 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ηνπ αληιηνζηαζίνπ/ γεψηξεζεο ή δεμακελήο. 

Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλεο είζνδν/ εμφδνπο (Η/Οs) θαζψο θαη λα δέρεηαη επέθηαζε ζε 

πεξίπησζε πνπ κειινληηθά ε εθαξκνγή ην απαηηήζεη. Ζ δηαζχλδεζε κε ην Κέληξν Διέγρνπ ζα πξέπεη 

λα επηηπγράλεηαη είηε δηακέζνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM / GPRS) είηε κέζσ radiomodem.  

 

Αλαιπηηθφηεξα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Δλζσκαησκέλεο ηνπιάρηζηνλ 14 ςεθηαθέο εηζφδνπο, 6 ςεθηαθέο εμφδνπο, 6 αλαινγηθέο εηζφδνπο. 

Όιεο νη είζνδν/ έμνδνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ γαιβαληθή απνκφλσζε ηνπιάρηζηνλ 2500V. 

Γπλαηφηεηα επέθηαζεο είζνδν/ εμφδσλ κε επηπιένλ ηνπιάρηζηνλ 64 ςεθηαθέο εηζφδνπο, 32 ςεθηαθέο 

εμφδνπο, 16 αλαινγηθέο εηζφδνπο 

Να δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ ζχξεο επηθνηλσλίαο: κία  RS232/485, κία RS485/422, κία Ethernet 10/100 

Mb/s θαη κία USB. 

Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη φια ηα γλσζηά πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο φπσο Ethernet-TCP/IP, 

MODBUS-RTU, CANBUS-CAN, θιπ 

Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα LINUX ή αληίζηνηρν 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθαξκνγήο απηνκαηηζκνχ λα γίλεηαη κε ινγηθή LADDER ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν IEC 61131-3  
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Σάζε ηξνθνδνζίαο: 10-28 VDC 

Μέγηζηε ηππηθή θαηαλάισζε: ≤5W 

χλδεζε κε εμσηεξηθφ GSM modem  

Δλζσκαησκέλν ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RTC) 

Να δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε 128 MB ηχπνπ FLASH, 64 MB ηχπνπ RAM ή αληίζηνηρε θαη λα δέρεηαη 

επέθηαζε κλήκεο κέζσ θάξηαο SD ή USB memory stick. ηε κλήκε ζα δχλαηαη λα θαηαγξάθνληαη νη 

κεηξήζεηο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ηεο επηθνηλσλίαο (data-logging).  

Να έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο θαη κελπκάησλ SMS θαη Email ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ (alarm) 

Θα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε OPC server. 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ -200 C έσο + 600C 

Βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ20 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην  

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

2.5 Οζόλε Σνπηθώλ Δλδείμεωλ θαη ρεηξηζκώλ  

Οη πξνζθεξφκελεο νζφλεο ηνπηθψλ ελδείμεσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ 

θαηαζθεπαζηή κε ηνλ ειεγθηή RTU θαη λα δηαζέηνπλ ηα αθφινπζα: 

 Τςειήο αληίζεζεο νζφλε ηχπνπ LCD κε ηνπιάρηζηνλ 32 ραξαθηήξεο (2 γξακκέο x 16 

ραξαθηήξεο) 

 Δλζσκαησκέλα επηθαλεηαθά πιήθηξα ρεηξηζκψλ  

 χλδεζε κέζσ ζπξψλ RS232 ή/θαη RS485 

 Σξνθνδνζία 12 ή 24 VDC 

 Δκθάληζε κεηαβιεηψλ 

 Καηαρψξεζε παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο  

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην  

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 

2.6 Μνλάδα GSM router  

Ζ κνλάδα ξαδηνεπηθνηλσλίαο µέζσ 4G GSM δηθηχνπ πξέπεη λα παξέρεη αμηφπηζηε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ. Σν router λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αζχξκαηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο.  

Σν GSM router ζα πξέπεη λα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ (αλεμάξηεηε ζπζθεπή ζπλδεφκελε κε ηνλ ειεγθηή 

PLC/RTU κέζσ ζχξαο Ethernet) θαη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά : 

Μεραλή ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο 

Να δηαζέηεη επεμεξγαζηή (CPU) ηαρχηεηαο ηνπιάρηζηνλ 400MHz θαη κλήκε 64Mb   
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Γπλαηφηεηα ξπζκίζεσλ κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ 

Σξνθνδνζία: 9 - 30 V DC 

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 5W 

Να δηαζέηεη θεξαία ≥3 dBi κε ηνπιάρηζηνλ 2m θαιψδην  

Να κελ απαηηείηαη εμσηεξηθή ςχμε  

Να δηαζέηεη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαηάζηαζεο 

Μέγηζηε / ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20 έσο  50νC  

ρεηηθή πγξαζία πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο: 10% – 90%  

Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε PLC/RTUs, data-loggers, ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη 

παξαθνινχζεζεο θ.ά. κέζσ ζχξαο ETHERNET  

Να δχλαηαη απνζηνιήο/ ιήςεο κελχκαηνο SMS  

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην  

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

  

2.7 Μνλάδα Radiomodem   

Ζ κνλάδα ξαδηνεπηθνηλσλίαο µέζσ αζχξκαηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα παξέρεη αμηφπηζηε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ. Σν radiomodem λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αζχξκαηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε 

εθαξκνγέο εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Σν radiomodem ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηζηφ θεξαίαο, 

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ κε φια ηα παξειθφκελα πιηθά (ζηεξίγκαηα, θιπ.) 

Σν radiomodem ζα πξέπεη λα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ (αλεμάξηεηε ζπζθεπή ζπλδεφκελε κε ηνλ ειεγθηή 

PLC κέζσ ζχξαο Ethernet) θαη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

πρλφηεηα επηθνηλσλίαο: 5 GHz (5150-5875 MHz) 

Απνιαβή θεξαίαο: ≥14dBi 

Αληνρή θεξαίαο ζε αλέκνπο ηαρχηεηαο ηνπιάρηζηνλ 180km/h 

Να δηαζέηεη επεμεξγαζηή (Processor) θαη κλήκε 64Mb   

Να δηαζέηεη ζχξα 10/100 Ethernet 

Σξνθνδνζία: 24 VDC 

Μέγηζηε θαηαλάισζε: ≤10W 

Να κελ απαηηείηαη εμσηεξηθή ςχμε  

Μέγηζηε / ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -40 έσο  70νC  

ρεηηθή πγξαζία πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο: 5% – 95%  

 

Σν ίδην Radiomodem ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο αλακεηαδφηεο. 

  

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην  

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ 
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2.8 Μεηξεηήο Δλέξγεηαο/ Πνιπόξγαλν κέηξεζεο ειεθηξηθώλ κεγεζώλ  

Σν θάζε πνιπφξγαλν ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ πίλαθα ηζρχνο ζε ξάγα ή κεηφπε θαη ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μεηξνχκελα κεγέζε: 

o Σάζε (L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L1-L3) 

o Ρεχκα (L1, L2, L3, ην ξεχκα ζην Ν λα ππνινγίδεηαη) 

o Δλεξγφο, Άεξγνο, Φαηλφκελε Ηζρχο (L1, L2, L3, πλνιηθή) 

o πληειεζηήο ηζρχνο (L1, L2, L3, πλνιηθή) 

o πρλφηεηα δηθηχνπ (L1, L2, L3) 

o πλνιηθή αξκνληθή παξακφξθσζε αλά θάζε θαη ζπλνιηθή γηα ηάζε θαη γηα ξεχκα, 

ελεξγνχ θαη αέξγνπ ηζρχνο 

o Αξκνληθέο έσο ηνπιάρηζηνλ 25εο ηάμεο 

 Γηα ηα κεηξνχκελα κεγέζε ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη: 

o Διάρηζηεο / κέγηζηεο ηηκέο 

o Μέζεο ηηκέο 

 Αθξίβεηα κέηξεζεο: 

o Σάζε ±0.2% 

o Ρεχκα ±0.5% 

o Δλεξγφο Δλέξγεηα: Class 0.5S 

 Θχξεο επηθνηλσλίεο: 

o RS485 ή Ethernet 

 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο: 

o MODBUS ή MODBUS RTU ή PROFIBUS ή άιιν γλσζηφ BUS 

 Δίζνδνη ηάζεο: 300 V (CAT III) 

 Δίζνδνη ξεχκαηνο: x/1 A ή x/5 A 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: 230V AC ή 24DC 

 ηήξημε: 35mm DIN ξάγα ή ζηελ κεηφπε πίλαθα 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: –100C…+550C 

 Τγξαζία ιεηηνπξγίαο: 10%-70% 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο: IP20 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην  

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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3. OΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΖ 

 

3.1 Αηζζεηήξην Μέηξεζεο ηάζκεο  

Ζ κέηξεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα κέζσ δηαθξάγκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα, ην 

νπνίν παξακνξθψλεηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο πίεζεο πνπ δέρεηαη απφ ην πγξφ. ηε ζπλέρεηα ε 

κεραληθή απηή παξακφξθσζε κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθφ ζήκα. Σν θάζε αηζζεηήξην ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε πιαζηηθή ζσιήλα, θαηάιιειεο δηακέηξνπ, ζηεξεσκέλν επάλσ ζηε δεμακελή γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Σν θάζε αηζζεηήξην ζηάζκεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σν πεδίν κέηξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη απφ 0 έσο 10m ηάζκε Ύδαηνο 

 Ζ αληνρή ζε ππεξπίεζε (overload pressure) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150% ηεο πιήξνπο 

θιίκαθαο 

 ηαζεξφηεηα κέηξεζεο κηθξφηεξε απφ  0.5% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο αλά έηνο 

 Ζ αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην κέγηζην  0.5% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: 0 σο +50°C 

 Θεξκνθξαζία Μέζνπ:  0 σο +50°C 

 Σν θαιψδην ζα είλαη ειάρηζηνπ κήθνπο 10m θαη ζα δηαζέηεη ζσιελάθη εμηζνξξφπεζεο πίεζεο 

 Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη ΗΡ68 

 Σν πιηθφ πεξηβιήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξν απφ αλνμείδσην ράιπβα 1.4401 (AISI 316)  

 Σα κέξε ηνπ αηζζεηεξίνπ πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην κέζν ζα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξν απφ 

αλνμείδσην ράιπβα 1.4301 (AISI304)   

 Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο ζα είλαη απφ  10 έσο 30 VDC 

 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε πξνζηαζία απφ αληίζηξνθε πνιηθφηεηα  

 Σν ζήκα εμφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη 4 - 20 mA  

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην  

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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3.2 Ζιεθηξνκαγλεηηθό παξνρόκεηξν  

Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ παξνρφκεηξν ζα απνηειείηαη απφ, ηνλ ζσιήλα κέηξεζεο θαη ηνλ κεηαηξνπέα ν 

νπνίνο ζα είλαη ελζσκαησκέλνο ζην ξνφκεηξν (compact). Αλάληε θαη θαηάληε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

παξνρνκέηξνπ ζα ηνπνζεηεζεί βάλα απνκφλσζεο ηνπ απφ ηνλ θαηαζιηπηηθφ ζσιήλα (θαη φπνπ 

απαηηείηαη ηεκάρην εμάξκσζεο, ≥DN150) ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αθαίξεζή ηνπ γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο. 

Απνηειείηαη απφ: 

 Α. ωιήλαο κέηξεζεο 

Ο θάζε ζσιήλαο κέηξεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπιάρηζηνλ ±0,5% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο   

 πλζήθεο εγθαηάζηαζεο: Αλάληε ≥ 0DΝ, Καηάληε ≥ 0DΝ 

 Πεξηνρή κέηξεζεο ζε ηαρχηεηεο ξεπζηνχ απφ -12 έσο +12 m/sec 

 Δπέλδπζε ηνπ ζσιήλα απφ πιηθφ Hard rubber ή PP ή άιιν ειαζηνκεξέο γηα αληνρή ζε 

ζεξκνθξαζία κέζνπ απφ  +1...+50°C 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ -5 έσο+55°C  

 Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ PN16 EN 1092-1 

 Σα ειεθηξφδηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ Hastelloy ή απφ αλνμείδσην ράιπβα 

AISI304 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ αηζζεηεξίνπ κε ηε ζσιελνγξακκή ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε θιάληδεο θαη 

απφ ηηο δχν πιεπξέο πνπ ζα είλαη ζπγθνιιεκέλεο κε ην «ζψκα» ηνπ αηζζεηεξίνπ. Οη θιάληδεο 

ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ηα δηεζλή πξφηππα. 

 Θα πξέπεη λα δηαζέηεη αθξνδέθηεο γείσζεο κε θαιψδην γηα ζχλδεζε εθαηέξσζελ παξέρνληαο 

πξνζηαζία έλαληη ειεθηξηθψλ ηάζεσλ 

 Να δηαζέηεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP66 / 67 ζχκθσλα κε IEC 529 / EN 60529 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ απφ επίζεκν θνξέα φπσο  DVGW, ACS, 

NSF, WRAS, θιπ. 

 

Β. Μεηαηξνπέαο 

Ο θάζε κεηαηξνπέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ κεηαηξνπέαο ζα πξέπεη λα είλαη απφ 100…230 VAC (-15% / +10%), 

50/60 Hz ή ελαιιαθηηθά 24 VDC (±30%) 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ -5 έσο+55°C  

 Αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπιάρηζηνλ 0,5% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο  

 Δπαλαιεςηκφηεηα ±0.1% 

 Να δηαζέηεη αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ: 4-20mΑ ή 0-20mΑ 

 Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμφδνπ παικψλ / ζπρλφηεηαο. 

 Θα πξέπεη λα δηαζέηεη νζφλε γηα ηνπηθέο ελδείμεηο. 

 Θα πξέπεη λα δηαζέηεη δηαγλσζηηθά ζθαικάησλ ιεηηνπξγίαο (πρ άδεηνο αγσγφο, θιπ.)  

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ξνήο θαη θαηαγξαθή ηεο 

ζπλνιηθήο παξνρήο θαη ξνήο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. 

 Να δηαζέηεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP66 / 67 ζχκθσλα κε IEC 529 / EN 60529 

 

Σνπνζέηεζε 
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Ο ειεθηξνκαγλεηηθφο κεηξεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ή θάζεηα. ε θάζε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

νξγάλσλ. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

  

 

3.3 Αηζζεηήξην Μέηξεζεο Πίεζεο  

Ζ κέηξεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα κέζσ δηαθξάγκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα, ην 

νπνίν παξακνξθψλεηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο πίεζεο πνπ δέρεηαη απφ ην πγξφ. ηε ζπλέρεηα ε 

κεραληθή απηή παξακφξθσζε κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθφ ζήκα. Πξηλ ην αηζζεηήξην ζα ηνπνζεηεζεί 

βάλα απνκφλσζεο ηνπ απφ ηνλ θαηαζιηπηηθφ ζσιήλα ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αθαίξεζή ηνπ γηα ιφγνπο 

ζπληήξεζεο. Σν θάζε αηζζεηήξην πίεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σν πεδίν κέηξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη απφ 0 έσο 16 bar ζρεηηθή πίεζε  

 Ζ αληνρή ζε ππεξπίεζε (burst pressure) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηεο πιήξνπο 

θιίκαθαο  

 Ο ρξφλνο απφθξηζεο ηεο εμφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 5ms 

 Ζ αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην κέγηζην 0.5% ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο πζηέξεζεο 

(hysteresis), ηεο επαλαιεςηκφηεηαο (repeatability) θαη ηεο κε γξακκηθφηεηαο (non-linearity) 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: 0 σο +50°C 

 Θεξκνθξαζία Μέζνπ:  0 σο +40°C 

 Ζ πδξαπιηθή ζχλδεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε αξζεληθφ ζπείξσκα G1/2” ή G1/4” 

 Ζ ειεθηξηθή ζχλδεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζχλδεζκν θαηά DIN 43650 ή DIN 175301-

803C θαη θάιπκκα απφ πιαζηηθφ θαη λα δηαζέηεη πξνζηαζία IP 65 θαηά IEC/EN60529 

 Σν πιηθφ πεξηβιήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλνμείδσην ράιπβα ηνπιάρηζηνλ 

1.4301 (AISI304)   

 Σα κέξε ηνπ αηζζεηεξίνπ πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην κέζν ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

απφ αλνμείδσην ράιπβα απφ 1.4401 (AISI 316) 

 Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο ζα είλαη απφ  8 έσο 30 VDC 

 Σν ζήκα εμφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη 4 - 20 mA 

 

Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί βάλα ηχπνπ ball valve γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ αηζζεηεξίνπ ζηελ 

πεξίπησζε ζπληήξεζεο. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην  

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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3.4 Μεραληθόο δηαθόπηεο (θινηεξνδηαθόπηεο) ζηάζκεο 

Φινηεξνδηαθφπηεο κε κηθξνδηαθφπηε, θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ (ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

WRAS ή άιιε αληίζηνηρε) πνπ λα αληέρεη ζε πγξαζίεο θαη ζπκππθλψκαηα κε κέγηζην βάζνο βχζηζεο 

100m. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 Δληαίν εμσηεξηθφ θέιπθνο θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηφ πνιπαηζπιέλην. 

 Δζσηεξηθφ γεκηζκέλν κε δηνγθσκέλε (αθξφ) πνιπνπξεζάλεο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ αέξα θαη ηελ 

εξκεηηθή ζθξάγηζε ηεο κνλάδαο. 

 Δληαίνο εζσηεξηθφο ζάιακνο κε κηθξνδηαθφπηε κπίιηαο (ρσξίο πδξάξγπξν). 

 Μηθξνδηαθφπηεο ελαιιαγήο. 

 Μπίιηα απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο: 240 VAC/50Hz 

 Μέγηζην θνξηίν: 10 Amps 

 Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 40°C 

 Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 bar. 

 Πξνζηαζία: ΗΡ 68 

 Αληίβαξν: ΝΑΗ 

 Διάρηζην κήθνο θαισδίνπ: 5 m 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην  

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 
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4. ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

4.1 Γεληθά 

Ο πδξαπιηθφο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεηαη ζην ηηκνιφγην σο πιηθά πξνζαξκνγήο νξγάλσλ κέηξεζεο 

παξνρήο ζην δίθηπν θαη απαηηείηαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξηλ θαη κεηά (φπνπ απαηηείηαη) απφ θάζε 

παξνρφκεηξν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κηα ρπηνζηδεξή δηθιείδα ειαζηηθήο έκθξαμεο, ηδίαο δηαηνκήο 

θαη πίεζεο κε εθείλε ηνπ νξγάλνπ γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ ζε πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο ηνπ 

νξγάλνπ. Αληίζηνηρα απαηηνχληαη  εηδηθά πδξαπιηθά ηεκάρηα φπσο εμαξκσηηθά ή/θαη θιαληδνδηκπψ. Σν 

πιήζνο ησλ εηδηθψλ πδξαπιηθψλ ηεκαρίσλ θαζψο θαη ε απαίηεζε ηνπνζέηεζεο απηψλ εμαξηάηαη απφ 

ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ν ελ ιφγσ 

εμνπιηζκφο ζα πξέπεη αθελφο λα αλαθεξζεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ (ρσξίο 

αλαθνξά ζε πιήζνο ηεκαρίσλ) θαη αθεηέξνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο.  

 

4.2 Υπηνζηδεξέο δηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο 

Οη ρπηνζηδεξέληεο δηθιείδεο ζχξηνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο θαηαζθεπαζκέλε γηα πίεζε 16 atm θαη ζα 

πξνέξρνληαη απφ ηα αλαγλσξηζκέλα κεραλνπξγεία ή εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ζηελ Διιάδα ή ην 

εμσηεξηθφ. Κάζε έλα εμάξηεκα ζα θέξεη ζηνλ θνξκφ ηνπ ην ζήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη 

έλδεημε ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο πδξαπιηθήο πίεζεο κέρξη ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη. Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ. 

Οη δηθιείδεο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ επηθαλεηαθά ή άιια ζθάικαηα ή 

ειαηηψκαηα ηνπ ρπηεξίνπ.  Οη επηθάλεηέο ηνπο ζα είλαη ιείεο, ρσξίο ιεπίδεο, θιχθηαηλεο, ξσγκέο θαη 

θπζαιίδεο, θαζψο θαη ρσξίο θνηιφηεηεο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηχπν (θαινχπη).  Απαγνξεχεηαη ε 

πιήξσζε ησλ θνηινηήησλ θαη αλσκαιηψλ κε μέλε χιε κεηέπεηηα.  Υπηνζηδεξέληεο δηθιείδεο κε κηθξέο 

αλεπαίζζεηεο αηέιεηεο, νη νπνίεο είλαη αλαπφθεπθηεο εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο πνπ 

εθαξκφδεηαη θαη νη νπνίεο δελ παξαβιάπηνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, δελ ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ 

Τπεξεζία επίβιεςεο. 

Ζ δηθιείδα ζα απνηειείηαη: 

 ψκα θαη θάιπκκα απφ ρπηνζίδεξν GG 25 ή αληίζηνηρν 

 Γιψζζα απφ ρπηνζίδεξν GG 25 κε επηθάιπςε EPDM ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Άμνλαο απφ αλνμείδσην ράιπβα Υ20Cr 13   DIN 17440 ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Φιάληδα ζηεγαλνπνίεζεο απφ EPDM ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Γαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο απφ NBR ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Ο-RING ζηεγαλνπνίεζεο απφ NBR ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Καπάθη απφ ρπηνζίδεξν GG 25 ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ  

 Κνπδηλέην άμνλα απφ νξείραιθν MS 58 DIN 17660 ή Teflon ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Κψλνο πξνζαξκνγήο (θεθαιή) απφ ρπηνζίδεξν GG 25 γηα λα είλαη δπλαηφο ν ρεηξηζκφο ηεο 

βάλαο κε θιεηδί 

 Δπνμεηδηθή βαθή 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 
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- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

  

4.3 Κηλεηέο ωηίδεο (Σεκάρηα Δμάξκωζεο)  

Δηδηθφ βνεζεηηθφ εμάξηεκα κε θηλεηή σηίδα πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί κε έλα ελδηάκεζν καζηφ 

δίπια ζηε ζέζε άιινπ θχξηνπ εμαξηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζήο ηνπ ζε θαζνξηζκέλε ζέζε θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

απνζπλαξκνιφγεζεο (γηα αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή), ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε επεκβάζεσλ πάλσ 

ζηνλ εγθαηαζηεκέλν αγσγφ. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεκαρίσλ εμάξκσζεο δίδνληαη θαησηέξσ. 

Σεκάρην εμάξκσζεο ρπηνζηδεξφ εηδηθφ γηα λεξφ, αληνρήο 16 αηκ. πνπ απνηειείηαη απφ: 

 ψκα εηζφδνπ, εμφδνπ θαη θιάληδεο ζχζθημεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν GG 25 ή άιιν θαηάιιειν 

πιηθφ 

 Διαζηηθφ δαθηχιην απφ εηδηθφ γηα ιχκαηα ειαζηηθφ VITON ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ  

 Νηίδεο απφ αλνμείδσην ράιπβα DIN 1.4021 ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Παμηκάδηα απφ αλνμείδσην ράιπβα DIN 1.4021 ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ  

 Bαθή επνμεηδηθή  

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 

4.4 Μεραληθνί ζύλδεζκνη (Φιαληδνδηκπώ) 

Ζ πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεραληθψλ ζπλδέζκσλ, νη νπνίνη 

πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην έδαθνο γηα λα ζπλδέζνπλ: 

Ø αγσγνχο δηαθνξεηηθψλ ή θαη φκνησλ πιηθψλ ή Ø επζχγξακκα ηκήκαηα αγσγψλ απφ ηελ κία πιεπξά 

θαη ζα θέξνπλ θιάληδα αληίζηνηρεο δηακέηξνπ, ψζηε λα ζπλδένληαη κε θιαληδσηά εμαξηήκαηα φπσο 

δηθιίδεο, ξπζκηζηέο θιπ. (θιαληδνδηκπψ) 

Οη αγσγνί κπνξεί λα είλαη απφ δηαθνξεηηθά πιηθά (PVC, PE, ρπηνζηδεξνί, ραιχβδηλνη, θιπ) θαη 

δηαθνξεηηθψλ εμσηεξηθψλ δηακέηξσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ εχξνο 

εθαξκνγήο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ (αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν). 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Οη κεραληθνί ζχλδεζκνη ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16 αηκ (ΡΝ16). Σν πιηθφ ησλ 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλδέζκσλ ζα είλαη ειαηφο ρπηνζίδεξνο GG 25 ή ηζνδχλακν ή θαιχηεξν 

πιηθφ. Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία κεηά ηελ ρχηεπζε πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα, 

εμνγθψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ, ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ηεκαρίσλ γηα ηνλ ζθνπφ 

πνπ πξννξίδνληαη. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε 

μέλε χιε. 
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Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία ησλ ζπλδέζκσλ ζα επαιεηθζνχλ εμσηεξηθά κε αληηδηαβξσηηθφ ρξψκα πςειήο 

αληνρήο γηα ππφγεηα ρξήζε, φπσο γηα παξάδεηγκα επνμεηθή ζηξψζε κεηά απφ ππφζηξσκα (Primer) 

ςεπδαξγχξνπ ή πνιπνπξεζάλε ή άιιν ηζνδχλακν ή θαιχηεξν πιηθφ. Δπίζεο ζα βαθνχλ θαη εζσηεξηθά 

κε βαθή θαηάιιειε γηα πφζηκν λεξφ.  

Οη ζχλδεζκνη ζα έρνπλ δηακφξθσζε ηέηνηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή, κέζσ θνριηνεληαηήξσλ, ε ζχζθηγμε 

ησλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ ζηεγαλφηεηαο κεηαμχ ησλ ηεκαρίσλ ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ησλ επζέσλ άθξσλ 

ησλ αγσγψλ, κε ηελ ρξήζε ελφο κφλνλ εξγαιείνπ. Έηζη ζα επηηπγράλεηαη ε απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηεο 

ζχλδεζεο ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο Κάζε πιεπξά ηνπ ζπλδέζκνπ ζα θέξεη αλεμάξηεηε 

δηάηαμε ζχζθηγμεο. 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο ζα έρνπλ δηαζηάζεηο θαη δηακφξθσζε ηέηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ επρεξή δηέιεπζε ηνπο εμσηεξηθά ηνπ αγσγνχ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, πιήξε ζηεγαλφηεηα ηνπ 

ζπλδέζκνπ ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο, αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο έσο 500 C, πςειή αληνρή θαη 

δηαηήξεζε ηεο ειαζηηθφηεηαο θαη ζπκπηεζηφηεηαο ηνπ θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

Σα πιηθφ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ π.ρ. Nitrile rubber ή EPDM ή άιιν ηζνδχλακν ή 

θαιχηεξν πιηθφ. 

Κάζε ζχλδεζκνο ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηνπο θνριίεο – εληαηήξεο κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε 

ζχζθηγμε ησλ ειαζηηθψλ ζηεγαλσηηθψλ δαθηπιίσλ. 

Οη ζχλδεζκνη ζα δηαζέηνπλ δηάηαμε αγθχξσζεο, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη ηελ αγθχξσζε ζηα άθξα ησλ 

αγσγψλ γηα πίεζε ηνπ δηθηχνπ 16 αηκ. θαηά ηελ αμνληθή ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε θαηεχζπλζε 

κεηαθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζσιήλσλ - ζπλδέζκνπ. 

Κάζε ζχλδεζκνο ζα είλαη έηνηκνο γηα ρξήζε (κνληαξηζκέλνο) θαη ζα είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκνο.  

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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5. Σνπηθνί ηαζκνί Τπνιεηκκαηηθνύ Υιωξίνπ (ΣΤΥ) 

 

Ο ζηαζκφο ζα ηνπνζεηεζεί ζε αθξαία ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ηνπ νηθηζκνχ Γαζηνχλεο θαη Βαξζνινκηνχ. Ζ 

ηξνθνδνζία ζα γίλεηαη απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ. Δληφο ηνπ πίιιαξ ζα ηνπνζεηεζεί κηθξφ εξκάξην κε δηπνιηθή 

αζθάιεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηπρφλ άιινο εμνπιηζκφο (πρ ηξνθνδνηηθφ, 

θιπ.). Γηα απηφλ ηνλ εμνπιηζκφ, ιφγσ ηνπ απνηεινχλ κηθξνυιηθά, δε απαηηείηαη πξνζθφκηζε 

θπιιαδίσλ, ηερληθψλ πεξηγξαθψλ, θιπ.  

Οη ηειηθέο ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Τπεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν.  

 

5.1 Πίιιαξ  

Ο εμνπιηζκφο Θα ηνπνζεηεζεί εληφο πίλαθα εμσηεξηθνχ ρψξνπ (πίιιαξ) κε ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 

ΤxΠxB: 1000x700x400mm. Σν θηβψηην πίιιαξ ζα δηαζέηεη κηα ή δχν ζχξεο θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ κεηαιιηθφ πιαίζην απφ πξνθίι ζπγθνιιεκέλα θαη εμσηεξηθφ κεηαιιηθφ θηβψηην 

απφ ραιπβδνέιαζκα ληεθαπέ πξεζζαξηζηφ πάρνπο 1.5mm. 

ηελ πιάηε ηνπ πίιιαξ ζα είλαη ζηεξεσκέλε κε θνριίεο θαη πεξηθφριηα ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα 

πάρνπο 1mm γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ πίλαθα. 

Ζ επάλσ πιεπξά ηνπ πίιιαξ ζα θαιπθζεί απφ εηδηθφ ζθέπαζηξν θαηά ηεο βξνρήο. 

Όιε ε θαηαζθεπή ζα είλαη ζηεγαλή ζηελ βξνρή θαη ζα έρεη ππνζηεί ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Ζ 

ηνπνζέηεζε ηνπ πίιιαξ ζα γίλεη ζε εηδηθή βάζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο χςνπο 0,30 m απφ ην 

έδαθνο. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην ηνπ πίιιαξ 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πίιιαξ  

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πίιιαξ  

 

5.2 Διεγθηήο κέηξεζεο Τπνιεηκκαηηθνύ Υιωξίνπ 

Ο Διεγθηήο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην θάζε ζηαζκφ Σνπηθφ ηαζκφ Τπνιεηκκαηηθνχ Υισξίνπ (ΣΤΥ) ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επνπηεία ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ κε ηελ ρξήζε αλαινγηθνχ νξγάλνπ 

κέηξεζεο ειεχζεξνπ ρισξίνπ. Θα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα κειινληηθά λα δερζεί θαη άιιεο 

αλαινγηθέο παξακέηξνπο (πρ, αγσγηκφηεηα, ζνιφηεηα, θιπ.). Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθά 

απηφλνκνο κε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ απφ κπαηαξία ή απφ ην δίθηπν ΓΔΓΓΖΔ. Ζ δηαζχλδεζε κε ην 

Κέληξν Διέγρνπ ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη δηακέζνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM / GPRS/ 3G 

modem). Αλαιπηηθφηεξα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δλζσκαησκέλν GSM/GPRS/3G modem  

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ SMS: ΝΑΗ 

 Δλζσκαησκέλε ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RTC) κε ηξνθνδνζία απφ δηθή ηνπ κπαηαξία 

 Δλζσκαησκέλεο ηνπιάρηζηνλ 10 ςεθηαθέο εηζφδνπο, 2 ςεθηαθέο εμφδνπο, 2 αλαινγηθέο 

εηζφδνπο  

 Δλζσκαησκέλε νζφλε αλάγλσζεο ηηκψλ κε θνπκπηά ρξήζεο  



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 
 

 
 

ειίδα | 26 

 Να δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε θαηαγξαθήο ηνπιάρηζηνλ 300.000 κεηξήζεσλ φπνπ ζα 

θαηαγξάθνληαη νη κεηξήζεηο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ηεο επηθνηλσλίαο (data-

logging). 

 Ρπζκηδφκελνο ρξφλνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (data collection) απφ 1”  

 Δλζσκαησκέλεο ηνπιάρηζηνλ δπν ζχξεο RS485 κε πξσηφθνιιν Modbus θαη ζχξα USB γηα ηηο 

ηνπηθέο επηθνηλσλίεο. Ζ κηα ζχξα RS485 ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαζχλδεζε κε ηνλ ειεγθηή 

ηνπ κεηξεηή ειεχζεξνπ ρισξίνπ κε ηε ρξήζε πξσηνθφιινπ Modbus (RTU ή TCP, θιπ.). 

 Λεηηνπξγία ξχζκηζεο (configuration) ηνπ data-logger κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη έμππλνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ κέζσ επηθνηλσλίαο Bluetooth ή/θαη Wi-Fi 

 Δλζσκαησκέλεο πςειήο απφδνζεο κπαηαξίεο ηχπνπ ιηζίνπ (Lithium) ρσξεηηθφηεηαο 

κεγαιχηεξε ησλ 100Ah ή εμσηεξηθέο (ζε ζήθε πξνζηαζίαο ΗΡ68) ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξε 

ησλ 150Ah. Γχλαηαη λα ηξνθνδνηεζεί ελαιιαθηηθά θαη απφ δίθηπν ΓΔΓΓΖΔ κέζσ θαηάιιεινπ 

ηξνθνδνηηθνχ 

 πκβαηφ κε OPC Server γηα ηε ζχλδεζε κε ζχζηεκα SCADA: ΝΑΗ 

 Γπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο ηξνθνδνζίαο είηε απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ ή απφ  θσηνβνιηατθφ (Φ/Β) 

ζχζηεκα 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ -200 C έσο + 600C 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο: ΗΡ68 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην ηνπ ειεγθηή 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

5.3 Μεηξεηήο Διεύζεξνπ Υιωξίνπ  

Θα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα ζπλερνχο κέηξεζεο ηνπ Διεπζέξνπ Υισξίνπ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 

δηθηχνπ. Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Δχξνο κέηξεζεο: 0 – 2 mg/l 

Αθξίβεηα κέηξεζεο: 0.02 mg/l  

Μέζνδνο κέηξεζεο: Ακπεξνκεηξηθή κε ειεθηξφδηα 

Αλάιπζε: 0.01 mg/l 

Δπαλαιεςηκφηεηα: ±0.01 mg/L 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ: 16 bits 

Υξφλνο απφθξηζεο: ˂5 sec 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 0 – 60 0C 

Πξνζηαζία: IP68 

Πίεζε ιεηηνπξγίαο: 0 – 8 bar ή 10 Kgf/cm2 

Κειί ξνήο: Ναη κε ξνή ≥50l/h 

χζηεκα απηνθαζαξηζκνχ αηζζεηεξίνπ: Ναη 

Σξνθνδνζία: 12VDC ±10% 

Δλζσκαησκέλε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, πξνζηαζία απφ ππέξηαζε, πνιηθφηεηα θαη βξαρπθχθισκα: 

ΝΑΗ  
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Αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο κε ελζσκαησκέλν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο (Pt1000) : Ναη  

Δπηθνηλσλία κε ηνλ Διεγθηή: Μέζσ ζχξαο RS485 θαη πξσηνθφιινπ Modbus RTU ή αληίζηνηρν  

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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6. Σνπηθόο ηαζκόο Διέγρνπ Πίεζεο (ΣΔΠ)   

 

6.1 Διεγθηήο κέηξεζεο Πίεζεο  

Ο Διεγθηήο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην θάζε ζηαζκφ Σνπηθφ ηαζκφ Διέγρνπ Πίεζεο (ΣΔΠ ή αιιηψο 

Critical Point) ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκνο κε ειάρηζην ρξφλν απηνλνκίαο ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) εηψλ γηα ζπλήζε ρξήζε. Ζ δηαζχλδεζε κε ην Κέληξν Διέγρνπ ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη 

δηακέζνπ δηθηχνπ GSM. Θα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ειεγθηή ηνπ ΣΔΡΠ ζηνλ 

νπνίν ζα απνζηέιιεη, δηακέζνπ ηνπ ΚΔ, ηηκέο ψζηε απηέο λα απνηεινχλ ηηο θξίζηκεο ηηκέο αλαθνξάο 

(Critical Point) γηα ηελ ξχζκηζε ηεο πίεζεο.  Αλαιπηηθφηεξα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δλζσκαησκέλν GSM modem κε θεξαία.  

 Δλζσκαησκέλε κηα είζνδν γηα ηελ κέηξεζε πίεζεο. 

 Δλζσκαησκέλεο ηνπιάρηζηνλ 2 εηζφδνπο κεηξεηψλ high-speed pulse ζπρλφηεηαο έσο 100Hz 

γηα κέηξεζε ηεο παξνρήο κε ξνφκεηξα κε έμνδν παικψλ. 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο θαη κελπκάησλ ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ (alarm) 

 Δλζσκαησκέλε ζχξα RS485 ή USB γηα ηνπηθή επηθνηλσλία κε θνξεηφ Ζ/Τ  

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ -100 C έσο + 500C 

 Βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ68 

 Θα δχλαηαη λα θαηαγξάθεη ηνπιάρηζηνλ 200.000 ηηκέο. 

 Ρπζκηδφκελε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο αλά 1’ έσο 60’ 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

  

6.2 Αηζζεηήξην Μέηξεζεο Πίεζεο  

Ζ κέηξεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα κέζσ δηαθξάγκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα, ην 

νπνίν παξακνξθψλεηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο πίεζεο πνπ δέρεηαη απφ ην πγξφ. ηε ζπλέρεηα ε 

κεραληθή απηή παξακφξθσζε κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθφ ζήκα. Πξηλ ην αηζζεηήξην ζα ηνπνζεηεζεί 

βάλα απνκφλσζεο ηνπ απφ ηνλ θαηαζιηπηηθφ ζσιήλα ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αθαίξεζή ηνπ γηα ιφγνπο 

ζπληήξεζεο. Σν θάζε αηζζεηήξην πίεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σν πεδίν κέηξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη απφ 0 έσο 16 bar ζρεηηθή πίεζε  

 Ζ αληνρή ζε ππεξπίεζε (burst pressure) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηεο πιήξνπο 

θιίκαθαο  

 Ο ρξφλνο απφθξηζεο ηεο εμφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 5ms 

 Ζ αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην κέγηζην 0.5% ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο πζηέξεζεο 

(hysteresis), ηεο επαλαιεςηκφηεηαο (repeatability) θαη ηεο κε γξακκηθφηεηαο (non-linearity) 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: 0 σο +50°C 

 Θεξκνθξαζία Μέζνπ:  0 σο +40°C 

 Ζ πδξαπιηθή ζχλδεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε αξζεληθφ ζπείξσκα G1/2” ή G1/4” 
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 Ζ ειεθηξηθή ζχλδεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζχλδεζκν θαηά DIN 43650 ή DIN 175301-

803C θαη θάιπκκα απφ πιαζηηθφ θαη λα δηαζέηεη πξνζηαζία IP 65 θαηά IEC/EN60529 

 Σν πιηθφ πεξηβιήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλνμείδσην ράιπβα ηνπιάρηζηνλ 

1.4301 (AISI304)   

 Σα κέξε ηνπ αηζζεηεξίνπ πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην κέζν ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

απφ αλνμείδσην ράιπβα απφ 1.4401 (AISI 316) 

 Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο ζα είλαη απφ  8 έσο 30 VDC 

 Σν ζήκα εμφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη 4 - 20 mA 

 

Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί βάλα ηχπνπ ball valve γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ αηζζεηεξίνπ ζηελ 

πεξίπησζε ζπληήξεζεο. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην  

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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7. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΔ 
 

7.1 SERVER 

Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη: 

 

Γεληθά / Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πνζφηεηα (ηεκάρηα) 1 

Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζηα πξνβιεπφκελα ζεκεία ΝΑΗ 

CE MARK Σππνπνίεζε  ΝΑΗ 

ISO 9001 Σππνπνίεζεο  ΝΑΗ 

Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο 

Μέγηζηνο αξηζκφο επεμεξγαζηψλ ≥ 2 

Αξηζκφο εγθαηεζηεκέλσλ επεμεξγαζηψλ ≥ 1 

Σχπνο επεμεξγαζηή (αληίζηνηρνο ή αλψηεξνο βάζε 

SPECint_rate_base2006) 

Intel Xeon E5-2620v4 

@ 2.10GHz 

Μλήκε 

Πξνεγθαηεζηεκέλε DDR4 (ΜΒ) ζηελ κέγηζηε δπλαηή ζπρλφηεηα ηνπ 

επεμεξγαζηή. 
≥ 16GB 

Μέγηζηε κλήκε πνπ λα ππνζηεξίδεηαη ζην motherboard ≥ 2TB 

Διάρηζηα δηαζέζηκα slots επέθηαζεο κλήκεο ≥ 6 

Μνλάδεο Απνζήθεπζεο 

Αξηζκφο κνλάδσλ ≥ 2 

Πξνζθεξφκελε σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα (GB) 800GB 

Serial Attached SCSI (SAS) 12G ΝΑΗ 

Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο δίζθσλ (RPM) 10.000 

Διεγθηέο κνλάδωλ απνζήθεπζεο 

SATΑ ή Serial Attached SCSI (SAS) κε δπλαηφηεηεο RAID RAID 0/1/5/6 
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Γίθηπν 

Αξηζκφο ζπξψλ ≥ 4 

Σχπνο ζπξψλ: 10/100/1000 Ethernet Tx ΝΑΗ 

Πεξηθεξεηαθά 

Σν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλαλ νδεγφ DVD-RW. ΝΑΗ 

Γελ απαηηείηαη νζφλε, πιεθηξνιφγην, mouse θαζψο ε εγθαηάζηαζε (setup) 

θαζψο θαη φιε ε δηαρείξηζε ηνπ server απαηηείηαη λα γίλεηαη κέζσ 

απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο απφ ην ηνπηθφ δίθηπν 

ΝΑΗ 

Φηιηθόηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ 

Πηζηνπνίεζε CE ΝΑΗ 

Σξνθνδνηηθά κε απφδνζε ≥  85% ΝΑΗ 

Γηαρείξηζε πζηήκαηνο 

Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο κε δπλαηφηεηα: 

 Αλαγλψξηζεο ππνζπζηεκάησλ πνπ ζα παξνπζηάζνπλ βιάβε. 

 Απηφκαηε παξάθακςε βιαβψλ 

 Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε 

ΝΑΗ 

Λεηηνπξγηθό ύζηεκα 

Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 10 ή αληίζηνηρν ΝΑΗ 

Δγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία 

Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζην πξνβιεπφκελν ζεκείν ΝΑΗ 

Τπνζηήξημε ηεο παξακεηξνπνίεζεο (configuration – setup) ζηo ζεκείν 

ιεηηνπξγίαο 
ΝΑΗ 

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο  ΝΑΗ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηνλ αλαγθαίν ζπκπιεξσκαηηθφ 

εμνπιηζκφ θαη εμαξηήκαηα γηα ηε ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία (π.ρ. θαιψδηα, connectors θιπ.) 

ΝΑΗ 

Σν ζχζηεκα είλαη θαηαζθεπαζηή δηεζλνχο εκβέιεηαο, ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, κε εγγχεζε 2 (δπν) εηψλ 
ΝΑΗ 
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7.2 Απαηηήζεηο Ηθξηώκαηνο Δμππεξεηεηώλ (rack) 

Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη: 

Γεληθά / Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πνζφηεηα (ηεκάρηα) 1 

Ύςνο  ≥ 32 U 

Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζηα πξνβιεπφκελα ζεκεία ΝΑΗ 

CE Mark Σππνπνίεζε  ΝΑΗ 

Να επηηξέπεη ηελ παζεηηθή ςχμε ησλ ζπζηεκάησλ ΝΑΗ 

Δγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία 

Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζην πξνβιεπφκελν ζεκείν ΝΑΗ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηνλ αλαγθαίν ζπκπιεξσκαηηθφ 

εμνπιηζκφ θαη εμαξηήκαηα γηα ηε ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία (π.ρ. θαιψδηα, connectors θιπ.) 

ΝΑΗ 

 

7.3 Πξνδηαγξαθέο ηαζκώλ Δξγαζίαο (client workstation) 

Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη: 

 

Γεληθά / Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πνζφηεηα (ηεκάρηα) – Θέζεηο εξγαζίαο  4 

Σν ζχζηεκα είλαη θαηαζθεπαζηή δηεζλνχο εκβέιεηαο, ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, κε εγγχεζε 2 (δπν) εηψλ 
ΝΑΗ 

Κνπηί 

Φαηλία  (2 x 3,5'' εζσηεξηθά, 2 x 5,25'' εμσηεξηθά) ΝΑΗ 

Ηζρχο ηξνθνδνηηθνχ 
≥ 200 Watt  

≥ 85% efficiency 

CPU 
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Σχπνο θεληξηθνχ επεμεξγαζηή (CPU) ή ηζνδχλακνο ή ηζρπξφηεξνο.  ≥ Intel  i5-7400 

Κεληξηθή Μλήκε 

Πξνζθεξφκελε DDR4 2400MHz ≥  8 GB  

Μέγηζηε DDR4 2400MHz ≥ 16 GB 

Μεηξηθή Κάξηα (Motherboard) 

PCI Express x1 ≥ 2 

PCI Express x16 ≥ 1 

Κάξηα δηθηχνπ 10/100/1000 Mbit/s (On board) NAI 

Wireless 802.11bgn NAI 

Κάξηα ήρνπ (On board) ΝΑΗ 

Θχξεο USB 2.0/3.0 ≥ 6 

Μνλάδα θιεξνύ Γίζθνπ 

Πξνζθεξφκελε ρσξεηηθφηεηα ≥ 256 Gbytes 

Solid State Drive (SSD) ΝΑΗ 

Κάξηα Οζόλεο 

Τπνζηεξηδφκελε αλάιπζε ≥ 1920 x 1080  

Οζόλε 

Σχπνο Οζφλεο LED 

Μέγεζνο δηαγσλίνπ  ≥ 21.5’’ 

Αλάιπζε νζφλεο 1920 x 1080 

Φσηεηλφηεηα ηεο νζφλεο 200cd/m2 

Λφγνο Αληίζεζεο ≥ 1000:1 

Υξφλνο απφθξηζεο   5 ms 

Πιεθηξνιόγην 
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πκβαηφ κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ–928 κε κφληκε απνηχπσζε Διιεληθψλ θαη 

Λαηηληθψλ ραξαθηήξσλ  
NAI 

Mouse 

Optical Wheel USB NAI 

Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ 

Πξνεγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 10 Pro 64-bit ΝΑΗ 

7.4 Πξνδηαγξαθέο Φνξεηνύ Ζ/Τ 

O ΦΔ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλαο απνκαθξπζκέλνο ζηαζκφο ηειε-ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ φισλ 

ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ γηα εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, ζε δηάηαμε client-server. Απφ απηή ηε ζέζε 

εξγαζίαο ζα επηηξέπεηαη ν ηειερεηξηζκφο φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ειεγθηψλ. 

Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη: 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πνζφηεηα (ηεκάρηα) 1 

Σν ζχζηεκα είλαη θαηαζθεπαζηή δηεζλνχο εκβέιεηαο, ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. 
ΝΑΗ 

Σν ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο λα θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε δηάξθεηαο 2 

(δπν) εηψλ. 
ΝΑΗ 

CE MARK Σππνπνίεζε  ΝΑΗ 

Σν ζχζηεκα θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ, 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λα ηθαλνπνηεί ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

standards γηα ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο 

ΝΑΗ 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Σχπνο θεληξηθνχ επεμεξγαζηή (CPU) ή ηζνδχλακνο ή ηζρπξφηεξνο.  Intel Core i5-7200U 

Μλήκε RAM DDR4 ≥ 4 GB 

θιεξφο Γίζθνο SSD ≥ 256 GB 

Οζφλε κε κέγεζνο δηαγσλίνπ ≥ 14’’ θαη αλάιπζε ≥ 1920x1080 ΝΑΗ 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά 

 Κάξηα ήρνπ, ελζσκαησκέλα ερεία. 
ΝΑΗ 
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 Κάξηα δηθηχνπ 10/100/1000, on-board. 

 Κάξηα δηθηχνπ αζχξκαηε 802.11 b/g/n. 

 Θχξεο: USB 2.0/3.0/Type-C ≥ 2, Bluetooth, VGA out, HDMI 

 Αλαγλψζηεο θαξηψλ κλήκεο. 

 Bluetooth 

 Δλζσκαησκέλν touch pad 

 Web camera 

Βάξνο ≤ 2.5 kg 

Λνγηζκηθό 

Πξνεγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 10 Pro 64-bit ΝΑΗ 

Πξφζβαζε ζηα ινγηζκηθά παθέηα δηαρείξηζεο δηθηχνπ ΝΑΗ 

πλνδεπηηθά 

USB stick ≥ 64 GB 

Αζχξκαην mouse νπηηθήο ηερλνινγίαο ΝΑΗ 

Σζάληα Μεηαθνξάο ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη βάζε ηνπνζέηεζεο θαη δηαζχλδεζεο κε πεξηθεξεηαθά θαη νζφλε 

(docking station) 
ΝΑΗ 

Γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο θαη νκνηνκνξθίαο είλαη επηζπκεηφ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ Server, ησλ 

workstation θαη ηνπ θνξεηνχ Ζ/Τ λα είλαη θνηλφο. 

 

7.5 Δθηππωηήο InkJet (A4/A3) 

Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη: 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πνζφηεηα (ηεκάρηα) 1 

Σν ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε δηάξθεηαο 1 (ελφο) 

έηνπο. 
ΝΑΗ 

CE MARK Σππνπνίεζε  ΝΑΗ 

Σν ζχζηεκα θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ, 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηθαλνπνηεί ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

standards γηα ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο 

ΝΑΗ 
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Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Σχπνο Έγρξσκνο Inkjet 

Γηαζηάζεηο ππνζηεξηδφκελνπ ραξηηνχ Α3, Α4 

πλδεζκνινγία 
USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000 

Αλάιπζε εθηχπσζεο ≥  2400x1200 dpi 

Μλήκε ≥ 64 ΜΒ 

Σξνθνδνζία ραξηηνχ 
Σξνθνδφηεο ≥ 100 

θχιισλ 

πκβαηφηεηα κε Windows 10 ΝΑΗ 

7.6 Πνιπκεράλεκα Laser 

Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη: 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πνζφηεηα (ηεκάρηα) 1 

Σν ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε δηάξθεηαο 1 (ελφο) 

έηνπο. 
ΝΑΗ 

CE MARK Σππνπνίεζε  ΝΑΗ 

Σν ζχζηεκα θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ, 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηθαλνπνηεί ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

standards γηα ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο 

ΝΑΗ 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Σχπνο 
Έγρξσκν 

πνιπκεράλεκα Laser 

Γηαζηάζεηο ππνζηεξηδφκελνπ ραξηηνχ Α4 

πλδεζκνινγία 
USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000 

Σαρχηεηα εθηχπσζεο ≥  20 ζει/ ιεπηφ 
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έγρξσκν 

Σαρχηεηα ζάξσζεο 
≥  20 ζει/ ιεπηφ 

έγρξσκν 

Μλήκε ≥ 256 ΜΒ 

Απηφκαηε εθηχπσζε δηπιήο φςεο ΝΑΗ 

Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο ζάξσζεο ΝΑΗ 

Σξνθνδνζία ραξηηνχ 
Σξνθνδφηεο ≥ 200 

θχιισλ 

Οζφλε πιεξνθνξηψλ  ΝΑΗ 

πκβαηφηεηα κε Windows 10 ΝΑΗ 

 

7.7 Σξνθνδνηηθό αδηάιεηπηεο Λεηηνπξγίαο (UPS) ηνπ ΚΔ  

ηνλ ΚΔ ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα κε δηαθνπηφκελεο ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο πνπ ζα 

ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα φηαλ ππάξρεη δηαθνπή ξεχκαηνο θαη ην νπνίν ζα θαιχπηεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ 

πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηηο αληίζηνηρεο ηνπνζεζίεο.  

Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ ΚΔ ζα πξέπεη λα είλαη: 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πνζφηεηα (ηεκάρηα) 1 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη θαηαζθεπαζηή δηεζλνχο εκβέιεηαο, 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
ΝΑΗ 

Σφζν ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη αλεμάξηεηα νη κπαηαξίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε δηάξθεηαο 2 (δχν) εηψλ 
ΝΑΗ 

CE MARK Σππνπνίεζε  ΝΑΗ 

Σν ζχζηεκα θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ, 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηθαλνπνηεί ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

standards γηα ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο 

ΝΑΗ 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Ηζρχο (VA) 8000 VA 

Σερλνινγία Online  
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Βαζκφο απφδνζεο ≥  85% 

πληειεζηήο ηζρχνο ≥  0.80 

Οζφλε LCD NAI 

Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κνλάδσλ επέθηαζεο ΝΑΗ 

Θχξα ζχλδεζεο κε Ζ/Τ θαη ινγηζκηθφ κε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο 

απηφκαηνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ Ζ/Τ 
ΝΑΗ 

Σνπνζέηεζε ζε rack ΝΑΗ 

 

 

7.8 Πξνδηαγξαθέο γηα Μηκηθό Γηάγξακκα Πξνβνιήο/ Οζόλε 

Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ ΚΔ ζα πξέπεη λα είλαη: 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πνζφηεηα (ηεκάρηα) 4 

Σν ζχζηεκα θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ, 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηθαλνπνηεί ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

standards γηα ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο 

ΝΑΗ 

CE MARK Σππνπνίεζε  ΝΑΗ 

Σν ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε δηάξθεηαο 1 (ελφο) 

έηνπο. 
ΝΑΗ 

Θα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε  βάζε επίηνηρεο ζηήξημεο. ΝΑΗ 

Σχπνο panel LED ή αληίζηνηρν ΝΑΗ 

Γηαγψληνο νζφλεο  ≥ 48’’ 

Αλάιπζε Οζφλεο ≥ 4K Ultra HD 

Αξηζκφο ππνδνρψλ HDMI  ≥ 3 

Αξηζκφο ππνδνρψλ USB ≥ 2 

Δλζσκαησκέλε ζχξα LAN ≥ 1 

Δλζσκαησκέλν WiFi NAI 
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Δλζσκαησκέλν Bluetooth NAI 

 

 

7.9 Γηθηύωζε - Γίθηπν ΚΔ  

7.9.1 Γνκέο δηθηύωλ - Γεληθέο αξρέο 

Σν ηνπηθφ δίθηπν ζηα θέληξα ειέγρνπ ζρεδηάδεηαη σο δίθηπν Ethernet ζε ζπκθσλία κε ην πξφηππν 

IEEE 802.3/802.3u κε 10/100/1000 Base-T. Οη αλεμάξηεηνη θφκβνη ηνπ ΚΔ ζπλδένληαη ζην ηνπηθφ 

δίθηπν κέζσ gigabit switches.  

Ζ θεληξηθή δηαρείξηζε δηθηχσλ πξέπεη λα είλαη εθηθηή κε ρξήζε ηνπ SNMP (simple network 

management protocol). Δμνπιηζκφο δηθηχνπ φπσο gateways, routers, file servers θαη bridges 

ειέγρνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη απφ θαηάιιειν πξφγξακκα δηαρείξηζεο δηθηχσλ, ην νπνίν εμππεξεηεί 

εξγαζίεο επέκβαζεο θαη ζπληήξεζεο ζε εθηεηακέλα δίθηπα. 

Ζ ζπκβαηηθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ γίλεηαη είηε ειεθηξηθά κέζσ θαισδίσλ ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ θαη 

ζπξψλ RJ 45 (ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο CAT 5-ISO/IEC11801). 

 

7.9.2 Δμνπιηζκόο Γηθηύωλ 

Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ ΚΔ ζα πξέπεη λα είλαη: 

Γνκεκέλε θαιωδίωζε - Patch Panel 

Γνκεκέλε θαισδίσζε ηχπνπ CAT 5, γηα 10 ζεκεία-ζέζεηο εξγαζίαο ΝΑΗ 

Γηπιέο ηεξκαηηθέο πξίδεο ηχπνπ RJ45 κε απνζπψκελε εηηθέηα ζήκαλζεο ΝΑΗ 

Rack mounted Patch Panel ηεξκαηηζκνχ, κεγέζνπο έσο 2U, κε 24 ζχξεο 

UTP RJ-45, απνζπψκελε εηηθέηα ζήκαλζεο, shielded. 
ΝΑΗ 

Μεηαγωγείο  (Switches) 

Πνζφηεηα 1 

Σν switch είλαη θαηαζθεπαζηή δηεζλνχο εκβέιεηαο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

Σν ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε δηάξθεηαο 2 (δπν) 

εηψλ 

ΝΑΗ 

CE MARK Σππνπνίεζε  ΝΑΗ 

Σν switch θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ, 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λα ηθαλνπνηεί ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

standards γηα ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο 

ΝΑΗ 

Μέγεζνο 1U rackmounted ΝΑΗ 

Σαρχηεηα κεηαγσγήο (forwarding rate) ≥ 40 Mpps 
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Θχξεο (ports) 10/100/1000, Autosensing, Autonegotiation ≥ 24 

Θχξεο 1000 Base-SX, 1000 Base-LX ≥ 2 

Manageable L2 (ππνζηήξημε SNMP, Telnet, Web Interface).  ΝΑΗ 

Modem-Router 

Σν router είλαη θαηαζθεπαζηή δηεζλνχο εκβέιεηαο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

Σν ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε δηάξθεηαο 2 (δχν) 

εηψλ 

ΝΑΗ 

Πνζφηεηα 1 

Δλδεηθηηθά LED ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ΝΑΗ 

Θχξεο Ethernet 1Gbit κε ππνζηήξημε 

 DHCP Client / Relay / Server 

 IGMP Version 2 and Version 3 

 Dynamic DNS 

 NTP Client 

 VLAN Tagging (802.1 q) on LAN 

≥ 4 

Τπνζηήξημε WAN ADSL2+ θαη VDSL ΝΑΗ 

Load balance and WAN failover ΝΑΗ 

VPN 

 Τπνζηήξημε 16 ή πεξηζζφηεξσλ VPN tunnel 

 Τπνζηήξημε  PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec 

 Τπνζηήξημε DHCP over IPSec 

 SSL VPN 

 VPN Pass-Through 

ΝΑΗ 

Firewall 

 Content Security Management 

 Multi-NAT, DMZ Host 

 Port Redirection and Open Port Configuration 

 Policy-Based Firewall 

 MAC Address Filter 

 SPI ( Stateful Packet Inspection ) with new FlowTrack Mechanism 

 DoS / DDoS Protection 

 IP Address Anti-spoofing 

ΝΑΗ 
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Bandwidth Management ΝΑΗ 
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8. ΛΟΓΗΜΗΚΑ 

8.1 Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο (SCADA) ζηαζκώλ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν λα παξαθνινπζεί ην δίθηπν λεξνχ θαη λα 

ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη απνδεδεηγκέλα 

κε ηνπο ειεγθηέο ηνπ.  

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα δηαδξαζηηθφ γεσαλαθνξφκελν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ζχζηεκα ραξηψλ (πρ Google Maps). 

Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ) 

είηε ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ WEB (Cloud based). Δπηζπκεηφ είλαη λα έρεη θαη ηηο δπν δπλαηφηεηεο.  

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηειεί ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Να παξαθνινπζεί ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη λα θαηαγξάθεη ηηο ηηκέο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

ησλ ΣΔ (ΣΔΓ, ΣΔΓ, ΣΤΥ, ΣΔΠ).  

 Να πξαγκαηνπνηεί δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκψλ ΣΔ (ΣΔΓ, ΣΔΓ, ΣΤΥ, ΣΔΠ). 

 Να εκθαλίδεη ηζηνξηθά δεδνκέλα ζε πίλαθα ή ζε γξακκηθή κνξθή αθφκε θαη ζε κνξθή csv 

format γηα εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ   

 Δκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε πίλαθα ή ζε γξακκηθή κνξθή.  

 Να εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην δηάγξακκα ξνήο κε ην εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ θαη 

φιεο ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αλαθνξάο (παξνρή, πίεζε, θιπ). 

 Ζ απνζηνιή ιεηηνπξγηθψλ εληνιψλ ζηνπο ζηαζκνχο (π.ρ. αιιαγή νξίσλ, ελεξγνπνηήζεηο 

ζπλαγεξκψλ, θιπ) θαη λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο απηψλ ήηνη λα 

ελεκεξψλεη ηνλ ρεηξηζηή αλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ή απέηπρε ή δηαγξάθεθε ή ππάξρεη 

ζθάικα, θιπ ψζηε λα πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

 Να πξαγκαηνπνηεί ζχγθξηζε ζην ίδην γξάθεκα ησλ δηαθφξσλ κεηξήζεσλ  ησλ δηαθφξσλ 

ειεγθηψλ/ ζηαζκψλ, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο φισλ ησλ εκθαληδφκελσλ γξαθεκάησλ. 

 Να εθηππψλεη γξαθήκαηα θαζψο θαη ιίζηα ζπλαγεξκψλ. 

 Να εκθαλίδεη φινπο ηνπο ελεξγνχο θαζψο θαη ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο ζπλαγεξκνχο. 

 Να πξαγκαηνπνηεί ηε δηαρείξηζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ζπλαγεξκψλ πνπ ζα ζηέιλνληαη ζηνλ 

ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ email ή SMS. 

 Να δηαζέηεη δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεγθηψλ ησλ 

ΣΔ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ επηθνηλσληψλ κε ην Κέληξν Διέγρνπ, ην 

επίπεδν ηεο κπαηαξίαο (εάλ ππάξρεη), ηα δεδνκέλα ηειεπηαία απαιιαγή, ν αξηζκφο ησλ 

ελεξγψλ ζπλαγεξκψλ, θιπ. 

 Να εκθαλίδεη ζην Google Maps φινπο ηνπο ειεγθηέο ησλ ΣΔ (ΣΔΓ, ΣΔΓ, ΣΤΥ, ΣΔΠ) ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε άκεζε αληαπφθξηζε. 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο κνλάδαο RTU, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ ηνπ (πρ ηα θαηψηαηα φξηα ζπλαγεξκνχ, 

βαζκνλφκεζε ζπλαγεξκψλ, θιπ) θαη λα είλαη ζε ζέζε ζηε ζπλέρεηα λα ηηο επαλαθέξεη ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο.  

 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ινγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη ππνινγηζκνχ 

απνδνηηθφηεηαο εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ψζηε λα ιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα πξέπεη λα 
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απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε δήισζεο ησλ δπν θαηαζθεπαζηψλ ησλ ινγηζκηθψλ πνπ λα 

δειψλεηαη ε ελ ιφγσ ζπλεξγαζία θαζψο θαη ιίζηα ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγψλ/έξγσλ ζηα νπνία 

έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα δπν ινγηζκηθά θαη ζπλεξγάδνληαη. Οη δειψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ βεβαηψζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ησλ δπν ινγηζκηθψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα δπν ελ ιφγσ ινγηζκηθά είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ απαηηείηαη κφλν δήισζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπο γηα ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηνπο.  

 

Γηα ηελ νξζή, βέιηηζηε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη ην 

πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηνπο ειεγθηέο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ (ΣΔΓ, 

ΣΔΓ, ΣΔΠ, ΣΤΥ) ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα ιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε δήισζεο ησλ δπν θαηαζθεπαζηψλ, ήηνη ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ ειεγθηψλ, πνπ λα 

δειψλεηαη ε ελ ιφγσ ζπλεξγαζία θαζψο θαη ιίζηα ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγψλ/έξγσλ ζηα νπνία 

έρνπλ εγθαηαζηαζεί ην πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ θαη ν/νη πξνζθεξφκελνο/-νη ειεγθηήο/-εο θαη 

ζπλεξγάδνληαη. Οη δειψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαηψζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ησλ δπν, ήηνη ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ ειεγθηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ην 

ινγηζκηθφ θαη νη ειεγθηέο είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, απαηηείηαη κφλν δήισζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπο γηα ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηνπο.  

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή 

- Σεθκεξίσζε ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ κε ην ινγηζκηθφ εληνπηζκνχ 

χπαξμεο δηαξξνψλ θαη ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ χδξεπζεο  

- Σεθκεξίσζε ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο 

ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο.  

  

 

8.2 Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ ύπαξμεο δηαξξνώλ θαη ππνινγηζκνύ απνδνηηθόηεηαο δηθηύωλ 

ύδξεπζεο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν λεξνχ θαη λα ππνδεηθλχεη ζηνλ ρεηξηζηή 

πηζαλή δηαξξνή ζην δίθηπν. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ θαη ζα θάλεη 

δηαρείξηζε ησλ απσιεηψλ ηνπ κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ δείθηεο ηνπ International Water 

Association (IWA). Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα δηαδξαζηηθφ γεσαλαθνξφκελν ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ραξηψλ (πρ Google Maps).  

Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ) 

είηε ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ WEB (Cloud based). Δπηζπκεηφ είλαη λα έρεη θαη ηηο δπν δπλαηφηεηεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηειεί είλαη: 

 Δθηίκεζε ησλ απσιεηψλ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ ηνπ IWA 

 Δθηίκεζε επηζθεπψλ βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ θαη επίδξαζεο ηνπο ζηελ αλάθηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηθηχνπ 
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 Αμηνιφγεζε ηεο βειηίσζεο ηεο εμππεξέηεζεο  

 Γξαθηθή αλάιπζε πνπ λα εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε ησλ ξνψλ θαη ησλ πηέζεσλ, κε εηδηθή αλαθνξά 

ζε λπρηεξηλέο ζπκπεξηθνξέο  

 Δκθάληζε δηαξξνψλ ζε γξαθηθή κνξθή θαη/ή εηδνπνίεζε σο event κέζσ mail ή SMS 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ 

 πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηφδσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ή δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

  Να δίλεη ζπλαγεξκνχο ζε πεξίπησζε πνπ ππεξβαίλνληαη ηα θαηψηαηα φξηα 

Ζ θάζε πεξηνρή/ δψλε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ηνπνινγηθά κε βάζε ην 

πδαηηθφ ηζνδχγην πνπ πξνθχπηεη θαη ππνινγίδεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα εγθαηεζηεκέλα 

φξγαλα (κεηξεηέο πίεζεο, παξνρήο) θαη ηηο ζηαηηζηηθέο/ ζεσξεηηθέο εθηηκήζεηο.  

Αλαιπηηθφηεξα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη: 

Αλάιπζε απώιεηα λεξνύ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα πιεξνί επαξθψο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ International Water Association 

(IWA), επηηξέπνληαο ηελ είζνδν ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ ζηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

δσλψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

Γηακόξθωζε δωλώλ  

Θα πξέπεη ε θάζε πεξηνρή/ δψλε λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη λα ραξαθηεξηζηεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

IWA. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ δηαγξάκκαηα θαη  παξακέηξνπο πνπ ζέηεη θαη 

ξπζκίδεη ν ρεηξηζηήο   ψζηε λα θαζίζηαηαη  δπλαηή θαη κε επθνιία ηφζν ε πεξηγξαθή ηνπ ηζνδπγίνπ  ηνπ 

λεξνχ φζν θαη ε αλάπηπμε γξαθεκάησλ ησλ εκεξήζησλ απσιεηψλ λεξνχ. 

 

Αλάιπζε ειάρηζηεο λπρηεξηλήο παξνρήο 

Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνχο ησλ εκεξήζησλ απσιεηψλ ηεο πεξηνρήο κε βάζε ηελ 

αλάιπζε ειάρηζηεο λπρηεξηλήο παξνρήο. Σφζν νη εθηηκψκελεο  φζν θαη νη αλαπφθεπθηεο απψιεηεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ ζηφρνπ. 

 

Σερληθό-νηθνλνκηθή αλάιπζε 

Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο  πνπ δεκηνπξγείηαη  απφ 

ηηο απψιεηεο θαη απφ ηηο εξγαζίεο  γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ δηαξξνψλ. 

 

Αλάιπζε γηα ην εηήζην πδαηηθό ηζνδύγην  

Θα πξέπεη ν ππνινγηζκφο ηνπ εηήζηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ λεξνχ λα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φγθν πνπ 

εηζήιζε ζην δίθηπν σο ζεκείν εθθίλεζεο.  

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη ηνλ δείθηε ILI ηεο IWA πνπ αιιηψο εκθαλίδεηαη θαη σο δείθηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη πνπ αμηνινγεί πφζν απνηειεζκαηηθά ν ρεηξηζηήο δηεμάγεη κηα 

θαηάιιειε πνιηηηθή κείσζεο ησλ απσιεηψλ. 

Ο ILI είλαη έλαο δείθηεο ηεο IWA θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ εηήζησλ 

δεκηψλ θαη ησλ αλαπφθεπθησλ εηήζησλ απσιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ILI = Current Annual Real Losses 

(CARL)/Unavoidable Annual Real Losses (UARL) 

 

Αμηνιόγεζεο Πξαγκαηηθώλ Απωιεηώλ (Real losses) 
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Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη θαη λα παξνπζηάδεη κηα ζχγθξηζε ησλ απσιεηψλ λεξνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο:  

α) πξαγκαηηθέο απψιεηεο ππνινγηδφκελεο  κε ηελ κέζνδν BABE (Burst And Background Estimates) 

λπρηεξηλή παξνρή θαη  

β) ηηο πξαγκαηηθέο απψιεηεο  ππνινγηδφκελεο κε ηελ κέζνδν UARL. (Unavoidable Annual Real Losses) 

 

Γξάθεκα ηωλ θαζεκεξηλώλ  Απωιεηώλ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα εμάγεη γξάθεκα γηα θάζε πεξηνρή θαη λα αλαπαξηζηά ηηο θαζεκεξηλέο 

απψιεηεο γηα  έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο. Σν γξάθεκα επίζεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ηελ ηάζε ησλ 

απσιεηψλ θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο  ππφ ηελ  κνξθή θακππιψλ. 

 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ινγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) ζηαζκψλ δηθηχνπ 

χδξεπζεο ψζηε λα ιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε δήισζεο ησλ 

δπν θαηαζθεπαζηψλ ησλ ινγηζκηθψλ πνπ λα δειψλεηαη ε ελ ιφγσ ζπλεξγαζία θαζψο θαη ιίζηα ηξηψλ 

(3) ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγψλ/έξγσλ ζηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα δπν ινγηζκηθά θαη 

ζπλεξγάδνληαη. Οη δειψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαηψζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ησλ δπν ινγηζκηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα δπν ελ ιφγσ ινγηζκηθά είλαη 

ηνπ ηδίνπ νίθνπ απαηηείηαη κφλν δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο γηα ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηνπο.  

     

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή 

- Σεθκεξίσζε ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ κε ην ινγηζκηθφ 

ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) ζηαζκψλ δηθηχνπ χδξεπζεο  

 

 

8.3 Λνγηζκηθό δπλακηθήο ελνπνίεζεο όιωλ ηωλ πιεξνθνξηώλ  ωο νινθιεξωκέλν 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ύδξεπζεο απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα   

Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα έρεη κηα ζπλνπηηθή θαη ελνπνηεκέλε 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ  δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΔΔΛ θαη ησλ 

δηπιηζηεξίσλ λεξνχ, θαζψο θαη λα νξγαλψλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο ζπιιεγφκελεο 

πιεξνθνξίεο. Θα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε αλάινγα κε ην είδνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη, λα 

κπνξεί λα παξέρεη ζχλζεηα απνηειέζκαηα/ πιεξνθνξίεο ζην ηειηθφ ρξήζηε κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ 

εθαξκνγψλ (add-on modules). 

Θα βαζίδεηαη ζε πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο/ δηαζχλδεζεο 

εθαξκνγψλ φπσο Web Services, REST, json θιπ. Θα πξνζθέξεη εξγαιεία πινήγεζεο, παξνπζίαζεο, 

αλαδήηεζεο θαη αλαθνξψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηελ εθαξκνγή. 

Θα πξέπεη λα είλαη cloud based ινγηζκηθφ ήηνη ζα βαζίδεηαη ζε πιαηθφξκα αλάπηπμεο δηαδηθηπαθνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξνζθέξεη δηαδξαζηηθφ, θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζα δίλεη ηε 
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δπλαηφηεηα πξφζβαζεο µε ηε ρξήζε web browser, απφ νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία θαη απφ ρξήζηεο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επθνιία ελεκέξσζεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη λα πεξηνξηζηεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο πχιεο.  

 

Οη βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη: 

● Γεκηνπξγία δηαβαζκηζκέλσλ ρξεζηψλ θαη νκάδσλ ρξεζηψλ 

● Τπνδνρή δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα, φπσο ζπζηήκαηα SCADA, 

ζπζηήκαηα ηειεκεηξηθψλ θαηαγξαθηθψλ νξγάλσλ, κε ηειεκεηξηθψλ νξγάλσλ (πρ κε 

ηειεκεηξνχκελα θαηαγξαθηθά-dataloggers θ.α.)  

● Δηζαγσγή ησλ ζέζεσλ πνπ παξέρνπλ ηηο κεηξήζεηο κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο κε εχθνιν 

ηξφπν 

● Καζνξηζκφο γεσγξαθηθψλ δσλψλ χδξεπζεο θαη έληαμε ησλ ζέζεσλ πνπ παξέρνπλ ηηο 

κεηξήζεηο, ζε απηέο ηηο δψλεο. 

● Δκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ δηθηχσλ ζε γεσγξαθηθφ ππφβαζξν κε ρξήζε ρξσκάησλ γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο θάζε αληηθεηκέλνπ 

● Υξήζεο θίιηξσλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζην γεσγξαθηθφ ππφβαζξν. 

● Δκθάληζε ιίζηαο ησλ δσλψλ χδξεπζεο θαη δεηθηψλ απφδνζεο θάζε δψλεο 

● Δκθάληζε γξαθεκάησλ θαζνξηδφκελσλ απφ ηνλ ρξήζηε κε δπλαηφηεηεο  

o Δπηινγήο δεδνκέλσλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ή/θαη δσλψλ χδξεπζεο 

o Δπηινγήο δεδνκέλσλ δηαθφξσλ εηδψλ κεηξήζεσλ 

o Δκθάληζεο ζε θνηλφ γξάθεκα ή ζε πνιιαπιά γξαθήκαηα 

o Δκθάληζεο γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

o Δκθάληζεο ίδησλ δεδνκέλσλ ζπγθξίζηκα γηα δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (π.ρ. 

ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα κεηξήζεσλ παξνρήο γηα ην 1ν ηξίκελν δχν δηαδνρηθψλ εηψλ) 

o Τπέξζεζεο ρξνλνζεηξψλ δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο θαη δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ 

● Γεκηνπξγία αλαθνξψλ φπσο: Τδαηηθφ ηζνδχγην, Εήηεζε-Καηαλάισζε, Νπρηεξηλή παξνρή, 

Γείθηεο εκεξήζηαο/ λπρηεξηλήο θαηαλάισζεο, Έιεγρνο εγθπξφηεηαο δεδνκέλσλ 

● Έιεγρνο εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ, θαζνξηδφκελνο απφ ηνλ ρξήζηε 

● Καζνξηζκφο ζπλαγεξκψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ 

● Απνζηνιή ζπλαγεξκψλ κε SMS/ email ζε δηαβαζκηζκέλνπο ρξήζηεο  

● Τπνζηήξημε ρξνληθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Λφγσ ηνπ φηη ζην ινγηζκηθφ εκθαλίδεηαη ε ελνπνηεκέλε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 

θαη ησλ επηκέξνπο εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κειινληηθά καδί ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα ψζηε λα είλαη εχρξεζην ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ.  

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ θαηαζθεπαζηή 
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8.4 Λνγηζκηθό απεηθόληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν λα παξαθνινπζεί ηηο ελεξγεηαθέο 

θαηαλαιψζεηο θαη ηελ δηαθχκαλζε ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηεο παξερφκελεο ηζρχνο γηα ην ζχλνιν 

ησλ ζηαζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηθηχνπ λεξνχ θαη λα ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο 

Διέγρνπ. Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ Server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ). 

 

 

 

Θα δεκηνπξγεζεί Κεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Δλεξγείαο (ΚΓΔ) θαηάιιειν λα απνηππψζεη φινπο 

ηνπο ζηαζκνχο (Γεσηξήζεηο, αληιηνζηάζηα) πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. ηφρνο είλαη λα δχλαηαη λα 

απνηππσζεί ην ίδην ην ζχζηεκα χδξεπζεο ηφζν απφ ελεξγεηαθήο φζν θαη απφ πδξνινγηθήο πιεπξάο 

θαη λα απνηππσζεί ηφζν ε πξαγκαηηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο φζν 

θαη ε αλά κνλάδα λεξνχ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη. 

 

 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζαλ δεδνκέλα εηζφδνπ: 

 Υαξαθηεξηζηηθά φινπ ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ αλά ζηαζκφ 

 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά εγθαηαζηάζεσλ, φπσο: 

o πκθσλεζείζα Ηζρχο 

o Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο 

o Εήηεζε εκέξαο 

o Εήηεζε αηρκήο 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θάζε ζηαζκφ 

 Ηζηνξηθφ αξρείν θαηαλαιψζεσλ, ψζηε λα απνηππσζεί ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο απφ 

ηηο επεκβάζεηο ζην ζχζηεκα. 

 

ηελ απνηχπσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη ζε θάζε ζηαζκφ λα απεηθνλίδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη δείθηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηελ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε. Σν 

ινγηζκηθφ απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα κπνξεί ηνπιάρηζηνλ λα ππνζηεξίδεη: 

 

 Γεκηνπξγία απηφκαησλ αλαθνξψλ  

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο online 

 Γεκηνπξγία εηθνληθήο ζπζθεπήο  

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θφζηνπο 

 Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

 Γηα ζχλδεζε κε απεξηφξηζην αξηζκφ κεηξεηψλ ρσξίο επηπιένλ θφζηνο 

 Με αλαθνξέο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN 50160, EN 61000-2-4, IEEE 519 

 Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή & εμαγσγή CSV 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ζπζθεπέο MODBUS αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή 

(GenericModbusDevice) 
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 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε SCADA αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή 

 Τπνζηήξημε MS SQL/MySQL 

 Απεξηφξηζηνο αξηζκφο ζχλδεζεο ζπζθεπψλ 

 Γεκηνπξγία Σνπνινγηθψλ Γηαγξακκάησλ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφηππν ΔΝ50001. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ θαηαζθεπαζηή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO50001:2018 ηνπ ινγηζκηθνχ 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 
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