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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1.  ΓΔΝΙΚΑ-ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΔ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λεξνύ πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ παξαθάησ θνηλόηεηα , Γήκνπ Πελεηνύ (ζπλνπηηθά 

αλαθέξνληαη ε πξνο επεμεξγαζία παξνρή λεξνύ, ε κέζνδνο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί θαη ε ζέζε εγθαηάζηαζήο 

ηνπο). Από ηνύδε θαη ζην εμήο ε εγθαηάζηαζε ζα αλαθέξεηαη  κε ηνλ αύμνληα αξηζκό πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

 

 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 

m3/ h 

 

Μέθοδορ 

Δπεξεπγαζίαρ 

 

Θέζη 

εγκαηάζηαζηρ 

ΓΑΣΟΤΝΗ 150 m3/ h Φίιηξα ΓΔΞΑΜΔΝΗ 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε αθξηβήο εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο ηνπ παξαγόκελνπ λεξνύ (€/m³), κέγεζνο ην νπνίν ζα 

παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά από ηνλ πξνκεζεπηή, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηελ θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρξήζε 

ρεκηθώλ, αλαιώζηκσλ πιηθώλ θιπ. 

Θα πξνζδηνξηζηνύλ εηδηθόηεξα ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε kWh/m³ θαη €/m³. 

 Καηαλάισζε ρεκηθώλ πιηθώλ (ρσξηζηά αλά πιηθό θαη ζπλνιηθά ην θόζηνο ρξήζεο ρεκηθώλ) ζε kg/m³ θαη €/m³. 

 Κόζηνο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζε €/m³. 

 Κόζηνο ζπληήξεζεο – αλαιώζηκσλ πιηθώλ ζε €/m³. 

 πλνιηθό θόζηνο παξαγόκελνπ λεξνύ €/m³. 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο ηνπ παξαγόκελνπ λεξνύ, ζα γίλεη κε ηελ ηηκή ηεο θηινβαηώξαο (kWh) ελδεηθηηθά ζηα 

0,12 €. Χο θόζηνο εξγαηνώξαο ζα ιεθζνύλ ηα 12 €.  

2. ΒΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο κνλάδαο ζα γίλεη κε βάζε ηελ πνηόηεηα λεξνύ γεσηξήζεσλ από δηαθνξεηηθά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο 

όπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε από ρεκηθέο αλαιύζεηο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη κέζεο ηηκέο παξακέηξσλ: 

1. ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΑΣΟΤΝΗ , ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ 

- ίδεξνο : 90 κg/l 

- Μαγγάλην : 150 κg/l 

- Ακκσλία : 1,90 mg/l 

- Αγσγηκόηεηα : 848κS/cm 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 
ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

         ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ : 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΟΤ ΓΑΣΟΤΝΗ» 

 

Απ.Μελ.: 78/21  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00  € ΜΔ Φ.Π.Α. 

24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΑΔ 055 - ΑΣΑ ΓΗΜΟΤ 

ΠΗΝΔΙΟΤ 
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- pH : 7,7 

 

Οη παξάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ πξνθύπηνπλ σο κέζεο ηηκέο απνηειεζκάησλ ρεκηθώλ αλαιύζεσλ γηα 

δείγκαηα λεξνύ γεσηξήζεσλ από 5 δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γαζηνύλεο. 

Οη Τπνςήθηνη πξνκεζεπηέο θα επιβεβαιώζοςν ηελ παξαπάλσ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ εθηειώληαο νη ίδηνη θαη κε δηθέο 

ηνπο δαπάλεο, αλαιύζεηο δεηγκάησλ λεξνύ γεσηξήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γαζηνύλεο, ώζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί επαθξηβώο ε παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ νπνίσλ επεξεάδεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ θαη κε βάζε απηά ζα πξνβνύλ ζηνλ αθξηβή ζρεδηαζκό, ώζηε λα έρνπλ αθέξαηα ηελ επζύλε 

γηα ην ηειηθό απνηέιεζκα, αλεμάξηεηα από ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ. 

Οη ππνινγηζκνί ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα λεξό γεσηξήζεσλ κε βάζε ηηο ρεκηθέο αλαιύζεηο. 

 

3. ΥΔΓΙΑ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα παξνπζηάζεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή ζρέδηα (ππό θιίκαθα) ησλ κνλάδσλ, ζηα νπνία ζα απνηππώλνληαη 

κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη ζαθήλεηα όια ηα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα, θαζώο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά θαη ηερληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο ζα ππνβιεζνύλ δηαγξάκκαηα ξνήο, γεληθέο δηαηάμεηο όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηξηζδηάζηαηεο 

απεηθνλίζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη ελδεηθηηθά ειεθηξνινγηθά ζρέδηα καδί κε αληηπξνζσπεπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ. 

Η πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθό ηεύρνο ππνινγηζκώλ, πνπ ζα αηηηνινγνύληαη πιήξσο ηηο επηκέξνπο επηινγέο 

(θάδσλ, πιηθώλ θαηαζθεπήο, ρεκηθώλ, δνζνκεηξηθώλ θιπ.). 

       4. ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Η παξαγσγή ησλ 3600 θπβηθώλ κέηξσλ (m
3
) πόζηκνπ λεξνύ ζα είλαη ε ειάρηζηε εκεξήζηα παξαγόκελε πνζόηεηα γηα 

ζεξκνθξαζία λεξνύ 20˚C. Η κνλάδα ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα είλαη ηθαλή λα εξγάδεηαη ζε 24σξε βάζε όιν ην έηνο (αλάινγα 

ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο) θαη ζα ζηακαηά κόλν γηα ηηο απαηηνύκελεο ζπληεξήζεηο – θαζαξηζκνύο. Δπνκέλσο ν πξνκεζεπηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη γηα θάζε 365 εκέξεο πιήξνπο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 1.314.000 θπβηθά κέηξα (m
3
) 

παξαγόκελνπ πόζηκνπ λεξνύ. 

        5.ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ. 

Η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ, κε βάζε ηελ νπνία ζα γίλεη ν ζρεδηαζκόο ζα είλαη νη 20 °C, πνπ αληηζηνηρεί ζηε κέζε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ησλ γεσηξήζεσλ. ηε ζεξκνθξαζία απηή ε ειάρηζηε απνδεθηή παξαγσγή ηεο κνλάδαο ζα είλαη 

3600 m³/εκέξα πόζηκνπ λεξνύ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ). Οη ελδηαθεξόκελνη ζα παξνπζηάζνπλ αλαιπηηθό πίλαθα 

παξαγσγήο πόζηκνπ λεξνύ αλά εκέξα θαη πίλαθα ζπλνιηθνύ θόζηνπο παξαγσγήο λεξνύ εκεξεζίσο. 

     6.ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΞΟΓΟΤ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαγόκελνπ λεξνύ ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί πνζίκνπ λεξνύ( γηα όιν 

ην εύξνο ζεξκνθξαζηώλ ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ) , ήηνη ηηο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη γηα ην λεξό 

αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο βάζεη ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Αξηζκ. Γ1(δ)/ ΓΠ νηθ.67322-Σεύρνο Β’ 

3282/19.09.2017. 

Δηδηθόηεξα θαη επηπιένλ ησλ παξαπάλσ ε απαηηνύκελε πνηόηεηα εμόδνπ ηνπ επεμεξγαζκέλνπ ύδαηνο γηα ηηο παξαθάησ 

παξακέηξνπο είλαη ε αθόινπζε : 

PH 6,5-9,5 

Μαγγάλην: < 0,05 mg/l 

ίδεξνο : < 0,20 mg/l 

Ακκώλην NH4
+                                                

          <0,50 mg/l 

 

E.coli 0 cfu /100ml  

Οιηθά Κνινβαθηεξηνεηδή 0 cfu/100 ml 

Δληεξόθνθθνη 0 cfu / 100 ml 
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Οη ινηπέο παξάκεηξνη ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνύ είλαη εληόο νξίσλ πνζίκνπ λεξνύ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. Χο εθ 

ηνύηνπ, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ζα θξηζεί κόλν σο πξνο ηηο παξακέηξνπο απηέο γηα ηηο νπνίεο επηιέγεηαη ε 

εθαξκνδόκελε κέζνδνο επεμεξγαζίαο (ήηνη, ίδεξν, Μαγγάλην, ακκσλία & κηθξνβηνινγηθό θνξηίν ) 

Οη παξάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ πξνθύπηνπλ σο κέζεο ηηκέο απνηειεζκάησλ ρεκηθώλ αλαιύζεσλ γηα δείγκαηα 

λεξνύ γεσηξήζεσλ από 5 δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γαζηνύλεο. 

Οη Τπνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα επηβεβαηώζνπλ ηελ παξαπάλσ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ εθηειώληαο νη ίδηνη θαη κε δηθέο ηνπο 

δαπάλεο, αλαιύζεηο δεηγκάησλ λεξνύ γεσηξήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γαζηνύλεο, ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί 

επαθξηβώο ε παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ νπνίσλ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ θαη 

κε βάζε απηά ζα πξνβνύλ ζηνλ αθξηβή ζρεδηαζκό, ώζηε λα έρνπλ αθέξαηα ηελ επζύλε γηα ην ηειηθό απνηέιεζκα, 

αλεμάξηεηα από ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ. 

Οη ππνινγηζκνί ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα λεξό γεσηξήζεσλ κε βάζε ηηο ρεκηθέο αλαιύζεηο. 

 

    7.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΑΣΟΤΝΗ 

 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Οη δηαξθώο απμαλόκελεο αλάγθεο ύδξεπζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο ππνρξεώλνπλ ζηελ 

αμηνπνίεζε όισλ ησλ γεσηξήζεσλ, αθόκε θαη απηώλ πνπ εκθαλίδνπλ αθαηαιιειόηεηα από άπνςε 

θπξίσο Μαγγαλίνπ ,  ηδήξνπ & ακκσλίαο. 

Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ ζα ηξνθνδνηνύληαη κε αληιεηηθό ζπγθξόηεκα από 

Γεμακελή εμηζνξξόπεζεο θαη ζα ην παξαδίδνπλ ζηελ ππάξρνπζα Γεμακελή απνζήθεπζεο 

(Γεμακελή Τδαηόππξγνπ) 

Οη αηρκέο δήηεζεο ζα εμαζθαιίδνληαη από ηελ δεμακελή απνζήθεπζεο (Γεμακελή Τδαηόππξγνπ) 

 7.1 ΘΔΗ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Η πξνβιεπόκελε ζέζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα είλαη ζην ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη ν  πδαηόππξγνο  

Γαζηνύλεο . 

 7.2 ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

Λακβαλνκέλσλ ππόςηλ ησλ απαηηνύκελσλ κεγεζώλ, ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλεο 

επίβιεςεο θαη ηεο αλάγθεο επεμεξγαζίαο λεξνύ κε ηηο πεξηεθηηθόηεηεο ζηδήξνπ καγγαλίνπ θαη 

ακκσλίαο  πνπ παξνπζηάδεη, επηιέγνπκε ηε κέζνδν ηεο ΟΞΔΙΓΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ 

ΦΙΛΣΡΑΝΗ . 

Η πξνηεηλόκελε κέζνδνο βαζίδεηαη επί παγθνζκίσο εθαξκνζκέλεο θαη παξαδεθηήο ηερλνινγίαο θαη 

πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηηο αθόινπζεο δηεξγαζίεο: 

    α) Τδπολητία νεπού γευηπήζευν 

- Άληιεζε από πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο εληόο δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ. 

- Απνζήθεπζε ζε πθηζηάκελε δεμακελή ηνπ δήκνπ. 

     β) Δπεξεπγαζία νεπού 

- Πξνώζεζε κε αληιίεο ηνπ πξνο επεμεξγαζία λεξνύ ζηε κνλάδα (αληιίεο ηξνθνδνζίαο). 

- Γνζνκέηξεζε δηαιύκαηνο ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. 

- Φίιηξαλζε κε πνιπζηξσκαηηθά θίιηξα άκκνπ. 

- Μέηξεζε ειεύζεξνπ ρισξίνπ. 

- Μέηξεζε pΗ. 

-  

γ) Αποθήκεςζη 

- Απνζήθεπζε επεμεξγαζκέλνπ πόζηκνπ λεξνύ ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή (πδαηόππξγνο). 
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Με ηε κέζνδν απηή ρξεζηκνπνηνύληαη κεησκέλεο πνζόηεηεο ρεκηθώλ κέζσλ θαη απαηηείηαη ειάρηζηνο 

ρώξνο εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Σν ριώξην πνπ ζα πξνζηεζεί πξηλ ηα θίιηξα ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηό γηα ηελ ζσζηή ρισξίσζε θαη 

απνιύκαλζε ηνπ λεξνύ, ώζηε λα ππάξρεη ε απαηηνύκελε ππνιεηκκαηηθή ζπγθέληξσζε ρισξίνπ θαη λα 

γίλεηαη αζθαιήο δηάζεζε ζην δίθηπν. 

 

Δικόνα 1.Γιάγπαμμα ποήρ 
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1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

Γηα ηελ άληιεζε ηνπ αλεπεμέξγαζηνπ λεξνύ θαη ηελ ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο, ζα εγθαηαζηαζνύλ 2 θαηάιιειεο, 

κνλνβάζκηεο , θπγνθεληξηθέο αληιίεο (1 ζε ιεηηνπξγία +1 εθεδξηθή πιήξσο εγθαηαζηεκέλε), νλνκαζηηθήο 

παξνρήο έθαζηεο 150m
3
/h, νλνκαζηηθνύ καλνκεηξηθνύ ύςνπο 35m, ζρεδηαζκέλεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 

5199. Τιηθά θαηαζθεπήο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ): Πηεξσηή: Υπηνζίδεξνο ή αλώηεξν. Κέιπθνο αληιίαο: 

Υπηνζίδεξνο ή αλώηεξν. Οη θιάληδεο ησλ αληιηώλ πξέπεη λα είλαη βαζκνλνκεκέλεο ηνπιάρηζηνλ θαηάPN16 θαη 

δηαζηάζεσλ θαηά ην πξόηππν EN 1092-2.Ο ζρεδηαζκόο ησλ αληιηώλ ζα είλαη ηύπνπ backpull-out, ν νπνίνο 

επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο βάζεο ηνπ, ηνπ θειύθνπο θαη ηεο πηεξσηήο ρσξίο επέκβαζε ζην 

πεξηβιήκα ηεο αληιίαο ή ζηηο ζσιελώζεηο. 

Οη αληιίεο απηέο ζα εγθαηαζηαζνύλ εληόο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ δίπια ζηελ πθηζηάκελε 

δεμακελή αλεπεμέξγαζηνπ λεξνύ θαη ζα θαηαζιίβνπλ ην αλεπεμέξγαζην λεξό κέζσ αγσγνύ από 

πνιπβίλπινρισξίδην DN125 ζηελ είζνδν ησλ πνιπζηξσκαηηθώλ θίιηξσλ άκκνπ. Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαθέξεη 

ιεπηνκεξώο θάζε ηερληθό ζηνηρείν ησλ πξνζθεξόκελσλ αληιηώλ, ιακβάλνληαο βέβαηα ππόςε ηνλ ζπλδπαζκό κε 

ηνλ πξνζθεξόκελν ειεθηξνθηλεηήξα. 

 

Απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία αληιηώλ: 

 Σύπνο αληιίαο 

 Ολνκαζηηθή παξνρή λεξνύ (θπβηθά κέηξα αλά ώξα) 

 Ολνκαζηηθό καλνκεηξηθό ύςνο 

 Απνξξνθνύκελε ηζρύο ζε kW 

 Βαζκόο απόδνζεο αληιίαο 

 ηξνθέο ιεηηνπξγίαο 

 Τιηθά θαηαζθεπήο 

 

 

ε θάζε αληιία ζα είλαη ελζσκαησκέλνο έλαο αεξόςπθηνο, αζύγρξνλνο θηλεηήξαο. Ο πξνζθεξόκελνο 

ειεθηξνθηλεηήξαο ζα εμαζθαιίδεη ηελ νδήγεζε ηεο αληιίαο, ζα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ, ηξηθαζηθόο θαη θαηάιιειεο 

ηζρύνο. Η απόδνζε ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο IE3 θαη ε θιάζε κόλσζεο ηνπ θαηά ην πξόηππνIEC 

85λα είλαη επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ F.Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα δηαζηαζηνινγεζεί θαηάιιεια γηα απνδνηηθή ζπλερή 

ιεηηνπξγία ζε όιε ηε δηάξθεηα ελόο εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαη ζα ειέγρεηαη νπσζδήπνηε από ξπζκηζηή ζηξνθώλ 

(VFD).εκεηώλεηαη όηη θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν εκθαλίδνληαη θαζηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο επηβαξύλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ αλεβάδνληαο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπο. Γηα απηό ην ιόγν ν πξνκεζεπηήο πξέπεη 

λα κεξηκλήζεη επηιέγνληαο ηελ ζσζηή ηζρύ θηλεηήξα έηζη ώζηε λα ζπλδπάδεηαη απόιπηα νηθνλνκία κε 

μεθνύξαζηε ιεηηνπξγία. 

Απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία θηλεηήξα: Η ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζα είλαη 380-400 V 

(ηξηθαζηθό) ζηα 50 Hz. 

 Σύπνο θηλεηήξα 

 Ρεύκα ιεηηνπξγίαο 

 Ολνκαζηηθή ηζρύο 

 ηξνθέο αλά ιεπηό 

 Καηεγνξία απόδνζεο 

 Βαζκόο απόδνζεο 

 Μνλσηηθή θιάζε 

 Δθθίλεζε (ηύπνο) 

 Γηάηαμε πξνζηαζίαο 

Οη αθξηβείο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, ρώξα πξνέιεπζεο, θαζώο θαη νη επηδόζεηο ηνπ 

ζα ππνβάιινληαη αθνινπζνύκελεο από prospectus ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ. 

Γηα ηελ απνθπγή ησλ ηζρπξώλ θαηαπνλήζεσλ ηεο κνλάδαο θαηά ηε θάζε εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ηεο εθάζηνηε 

αληιίαο (πδξαπιηθό πιήγκα), θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε θαηάιιειεο δηάηαμεο πξνζηαζίαο. Θα 

ηνπνζεηεζεί θαη’ επηινγή θάζε πξνκεζεπηή, δηάηαμε ξύζκηζεο ζηξνθώλ VFD (inverter), γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ. Κάζε πξνκεζεπηήο ζα παξνπζηάζεη ηερληθά ζηνηρεία, prospectus θαη δεδνκέλα ηεο 

δηάηαμεο πνπ ζα ελζσκαηώζεη ζηε κνλάδα (ηύπνο, θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο, πιενλεθηήκαηα θ.α.). 



6 

 

 

8.1 ύζηημα δοζομέηπηζηρ ςποσλυπιώδοςρ ναηπίος 

Δηδηθά ζρεδηαζκέλν ζύζηεκα δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ γηα ηε δνζνκέηξεζε δηαιύκαηνο ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ, 

ζπγθέληξσζεο 12-14%. Σν ζύζηεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ρισξίσζε-απνιύκαλζε ηνπ λεξνύ πνπ εηζέξρεηαη 

ζηε κνλάδα θαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ ρεκηθή νμείδσζε ηνπ ζηδήξνπ, ηνπ καγγαλίνπ θαη ηεο ακκσλίαο. 

Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από: 

Γύν δνζνκεηξηθέο αληιίεο ζεηηθήο κεηαηόπηζεο (1 ζε ιεηηνπξγία + 1 εθεδξηθή), δηαθξαγκαηηθνύ ηύπνπ, 

απηόκαηεο αλαξξόθεζεο, ξπζκηδόκελεο παξνρήο, κε ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο εκβνιηζκώλ, ειεθηξνληθνύ ηύπνπ. 

Ο ειεθηξνληθόο θιπ. εμνπιηζκόο ηεο θάζε αληιίαο, ζα βξίζθεηαη εληόο πιαζηηθνύ θειύθνπο πνπ ζα ηνλ 

πξνζηαηεύεη πιήξσο από ηηο δηαβξσηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ρεκηθνύ δηαιύκαηνο. Θα δηαζέηεη νπσζδήπνηε εύξνο 

ξύζκηζεο παξνρήο από 0,0025 l/hr (ειάρηζηε) έσο 7,5 l/hr(κέγηζηε) θαη  ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο 

ιεηηνπξγίαο είηε ζε πξόγξακκα ρεηξνθίλεηνπ ειέγρνπ είηε ζε πξόγξακκα ειέγρνπ κέζσ παικώλ γηα ηε 

ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία κε ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο 

ιεηηνπξγίαο κέζσ αλαινγηθνύ ζήκαηνο 0-20 mA / 4-20 mA, όηαλ ε ηηκή ζα πέθηεη θάησ από 2 mA ή ζα 

παξνπζηάδεηαη δηαθνπή θαισδίνπ ή ζθάικα εθπνκπήο ζήκαηνο ε αληιία ζα ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ 

(alarm) θαη ζα ζηακαηά. ηελ νζόλε γξαθηθώλ ηύπνπ LC ηεο αληιίαο ζα παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο 

θαηάζηαζεο όπσο είλαη ε παξνρή δνζνκέηξεζεο, ην επηιεγκέλν πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο θαη ε θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο. Σέινο, ε δνζνκεηξηθή αληιία ζα κπνξεί λα ζηακαηήζεη κέζσ ελόο εμσηεξηθνύ παικνύ, π.ρ. από έλαλ 

ζάιακν ειέγρνπ. Θα έρεη ηε δπλαηόηεηα κέζσ κνλάδαο ειέγρνπ δηπιήο ζηάζκεο λα ειέγρεη ηε ζηάζκε ηνπ δνρείνπ 

είηε ιόγσ έιιεηςεο πγξνύ είηε ιόγσ ρακειήο ζηάζκεο. 

Θα ζπλνδεύεηαη από θάδν δηαιύκαηνο θαηαζθεπαζκέλν από πςειήο πνηόηεηαο βηνκεραληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

πνιπαηζπιέλην ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 300 lt. Ο θάδνο ζα θέξεη ζύζηεκα ππεξρείιηζεο, δείθηε ζηάζκεο, 

πώκα εθθέλσζεο θαη ζα δηαζέηεη θινηέξ πνπ ζα δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο θαη ηαπηόρξνλα ζα παξέρεη 

ζήκα alarm (θαη ζην PLC κε θσηεηλή ζήκαλζε) ζε πεξίπησζε πνπ αλαισζεί ε πνζόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο θαη ε 

ζηάζκε ηνπ κεησζεί θάησ από ην πξνθαζνξηζκέλν όξην. Όια ηα κέξε πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ρεκηθό 

δηάιπκα, πρ  πνδνβαιβίδεο, βαιβίδεο αλαξξόθεζεο, βαιβίδεο θαηάζιηςεο, βαιβίδεο έθρπζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από θαηάιιεια πιηθά ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζην ρεκηθό δηάιπκα. 

Θα θέξεη ιεθάλε ζπιινγήο πηζαλώλ δηαξξνώλ θαηαζθεπαζκέλν από πςειήο πνηόηεηαο βηνκεραληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ πνιπαηζπιέλην, πάλσ ζηελ νπνία ζα εδξάδεηαη ν θάδνο κε ην ππνρισξηώδεο λάηξην. Ο δε όγθνο 

ηνπ ζα είλαη αλάινγνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θάδνπ. 

8.2. Πολςζηπυμαηικά θίληπα άμμος 

Σν λεξό θαηόπηλ, ζα νδεύεη πξνο ηνλ απηόκαην ζηαζκό πνιπζηξσκαηηθώλ θίιηξσλ άκκνπ, όπνπ ζα 

θαηαθξαηνύληαη ε ζνιόηεηα, αησξνύκελα ζσκαηίδηακε κε κέγεζνο κεγαιύηεξν ησλ 20κm θαζώο επίζεο θαη ηα 

πξντόληα νμείδσζεο ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ καγγαλίνπ. 

Χο δηεζεηηθά κέζα ρξεζηκνπνηνύληαη πςειήο πνηόηεηαο ράιηθαο ραιαδία, ραιαδηαθή άκκνο θαη αλζξαθίηεο ζε 

δηαθνξεηηθέο θνθθνκεηξίεο θαη εηδηθό βάξνο, ηα νπνία δηαζηξώλνληαη δηαδνρηθά κέζα ζε θάζε θίιηξν.Ο 

Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα πιηθά πιήξσζεο ηνπ θίιηξνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ηδηόηεηέο ηνπο, όπσο θνθθνκεηξία (mm), πάρνο θάζε ζηξώζεο (mm), βάξνο θάζε ζηξώζεο (kg) θαη εηδηθό βάξνο 

θάζε πιηθνύ (g/cm³). Θα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηα πιηθά πιήξσζεο ηνπ θίιηξνπ θαη ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο 

πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηά. Σα εηδηθά πιηθά ηα νπνία ζα απαξηίδνπλ ηηο δηάθνξεο ζηξώζεηο θίιηξαλζεο, πξέπεη λα 

είλαη πςειήο αληνρήο, ηόζν ζηηο ηξηβέο όζν θαη ζηνλ ρξόλν θαη επίζεο δελ πξέπεη λα πξνζδίδνπλ ρξώκα, γεύζε ή 

νζκή ζην θαη’ επεμεξγαζία λεξό θαη ζα ζπλνδεύνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο πξνζθνξάο από ηερληθά 

θπιιάδηα, θπιιάδηα ζηνηρείσλ αζθαιείαο πιηθνύ. Σα θίιηξα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) θαη ζα θέξνπλ 

επηθάλεηα θίιηξαλζεο ηνπιάρηζηνλ 1,16 m² κε ξπζκό ξνήο αλά θίιηξν 13,0 m³/h κέγηζην θαη κέγηζηε αληνρή ζε 

πίεζε ην ειάρηζην 6 bar.Κάζε πξνζθεξόκελν θίιηξν ζα θέξεη θαηάιιειν πιήζνο απηόκαησλ πλεπκαηηθώλ θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ βαιβίδσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ηνπ, 

θαηαζθεπαζκέλεο εμ’ νινθιήξνπ από πιηθό αλζεθηηθό ζηελ δηάβξσζε. Ο αξηζκόο ησλ θίιηξσλ θαη ε πνζόηεηα 

ησλ πιηθώλ πιήξσζεο, ζα είλαη ηέηνηνο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε ηαρύηεηα δηέιεπζεο ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ άξηζηε θαζαξόηεηα. Σα θίιηξα ζα θαζαξίδνληαη αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Απηό ζα 

γίλεηαη κε ηε βνήζεηα απηνκαηηζκώλ πνπ ζα αληηζηξέθνπλ ηε ξνή εληόο ηνπ θίιηξσλ (backwash), παξαζύξνληαο 

ηηο επηθαζίζεηο (ζε θακία πεξίπησζε ν θαζαξηζκόο απηόο δελ ζα είλαη επηβιαβήο θαη δελ ζα κεηώλεη ηε δσή ησλ 
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θίιηξσλ). Καηόπηλ ηα θίιηξα ζα μεπιέλνληαη θαη θαηά ηελ θαλνληθή ξνή παξαζύξνληαο νπνηαδήπνηε άιιε 

επηθάζηζε πνπ ηπρόλ δελ απνκαθξύλζεθε πξνεηνηκάδνληαο ηα πάιη γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία. Οη έμνδνη ησλ 

απνρεηεύζεσλ ησλ θίιηξσλ (αληίζηξνθεο πιύζεο θαη θαλνληθήο πιύζεο) ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ξπζκηζηέο 

ξνήο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζσζηώλ παξνρώλ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ). ρεηηθά ζηνηρεία ζα δνζνύλ ζηηο ηερληθέο 

πξνζθνξέο. Η ιεηηνπξγία ησλ πνιπζηξσκαηηθώλ θίιηξσλ ζα ειέγρεηαη νπσζδήπνηε από ηελ θεληξηθή νζόλε αθήο 

βηνκεραληθνύ ηύπνπ επξείαο ζέαζεο(PLC), κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο ζα πξνγξακκαηίδεηαη θαη ζα εθηεινύληαη 

απηόκαηα νη θύθινη πιύζεο. Με ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζα είλαη δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο 

πεξηνδηθόηεηαο θάζε θύθινπ θαη ν έιεγρνο ησλ αληίζηνηρσλ απηόκαησλ βαιβίδσλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα 

κπνξνύλ λα γίλνληαη θαη κε ρεηξνθίλεηεο εληνιέο όηαλ ν εθάζηνηε ρεηξηζηήο ην επηζπκεί.Σα θίιηξα ζα δηαζέηνπλ 

απηόκαηεο βάλεο γηα λα εθηεινύληαη ηα δηάθνξα ζηάδηα πιύζεο. Σα δνρεία ησλ θίιηξσλ ζα είλαη βαξέσο 

βηνκεραληθνύ ηύπνπ, θαηαζθεπαζκέλα από πνιπεζηέξα εληζρπκέλν κε παιόλεκα (FRP), κε κεγάιε αληνρή ζηε 

δηάβξσζε θαη ζα έρνπλ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 6 barθαη θέξνπλ βαιβίδα εμαεξηζκνύ ζην άλσ 

κέξνο. Όιεο νη ζσιελώζεηο θαη ηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από PVC ή άιιν ζπλζεηηθό 

πιηθό πςειήο αληνρήο ζηε δηάβξσζε θαη ηηο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο.Σα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, πξέπεη λα επηβεβαηώλνληαη από ην πξνζπέθηνπο θαη ην αλαιπηηθό ηερληθό εγρεηξίδην ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ θίιηξνπ, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ ζηελ πξνζθνξά. 

Σα θίιηξα ζα ζπλδένληαη κε θαηάιιειν γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπο βαιβίδσλ αεξνζπκπηεζηή (air - 

compressor). Ο αεξνζπκπηεζηήο ζα θέξεη κεηαμύ άιισλ, θίιηξν εηζαγσγήο άεξα, ζπζθεπή αζθαιείαο, ζύζηεκα 

απηόκαηεο απνζηξάγγηζεο ζπκππθλσκάησλ θαη ξπζκηζηή πίεζεο. 

 

8.3 Τθιζηάμενη δεξαμενή αποθήκεςζηρ παπαγόμενος νεπού (ςδαηόπςπγορ) 

Η απνζήθεπζε ηνπ παξαγόκελνπ πόζηκνπ λεξνύ ζα γίλεηαη ζε πθηζηάκελε δεμακελή (πδαηόππξγνο) ζην ρώξν 

εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο θαη ζα ζπλδεζεί κε θαηάιιειν ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ηεο (start - stop). 

 

8.4 υληνώζειρ 

Οη ζσιελώζεηο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο (γξακκή παξνρήο λεξνύ, έμνδνο πόζηκνπ λεξνύ θιπ.), ζα είλαη από PVC, 

θαηάιιειεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο (ηνπιάρηζηνλ 16bar), κε ηνμηθό, θαηάιιειν γηα εγθαηαζηάζεηο πόζηκνπ λεξνύ 

πςειήο αληνρήο ζηε δηάβξσζε. 

 

8.5 Όπγανα ελέγσος 

ηελ πξνζθεξόκελε κνλάδα επεμεξγαζίαο λεξνύ ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα απαξαίηεηα όξγαλα ειέγρνπ ηα νπνία ζα 

επηηεξνύλ πιήξσο ηελ όιε δηεξγαζία (πηέζεηο, ξνέο, παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο θίιηξσλ, θαζαξηζκόο απηώλ, 

ιεηηνπξγία όισλ ησλ δνζνκεηξεηώλ θ.ά.). 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε κνλάδαο ζα ειέγρνληαη νη εμήο παξάκεηξνη: 

- Παξνρή, πίεζε,pΗ, ειεύζεξν ριώξην. 

Αλαιπηηθόηεξα ηα ειάρηζηα απαηηνύκελα όξγαλα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ είλαη ηα εμήο: 

- Μαλόκεηξα αλνμείδσηα ζε θάζε αληιία (όια ηα καλόκεηξα ζα είλαη πγξνύ ηύπνπ). 

- Μαλόκεηξα αλνμείδσηα ζηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ πνιπζηξσκαηηθώλ θίιηξσλ άκκνπ. 

- Μεηαβηβαζηέο πίεζεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ησλπνιπζηξσκαηηθώλ θίιηξσλ άκκνπ. 

- Μεηαβηβαζηήο ξνήο ζηελ παξνρή ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ πξνο ηνλ πδαηόππξγν. 

- Φεθηαθόο κεηξεηήο pH θαη ζύζηεκα αλακεηάδνζεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ παξαγόκελνπ λεξνύ. 

- Φεθηαθνί κεηξεηέο ειεύζεξνπ ρισξίνπ θαη ζπζηήκαηα αλακεηάδνζεο πξηλ θαη κεηά ηε ζπζηνηρία ησλ 

πνιπζηξσκαηηθώλ θίιηξσλ άκκνπ. 
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Οπνηνδήπνηε αθόκε όξγαλν δελ αλαθέξεηαη, αιιά θξίλεηαη απαξαίηεην από ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν γηα ηνλ 

πιήξε έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία ηεο κνλάδαο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ. 

Σα όξγαλα ειέγρνπ, ζα δηαθόπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αλ ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα ή ππέξβαζε ησλ 

θαζνξηζκέλσλ νξίσλ. Όιεο νη παξαπάλσ δηαηάμεηο ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο, ζααπνηππώλνληαη επθξηλώο θαη 

αλαιπηηθά ζην δηάγξακκα ξνήο πνπ ζα ππνβιεζείκε ηελ πξνζθνξά (επί πνηλή απνθιεηζκνύ). 

8.6 Γιαηάξειρ αζθαλείαρ ηηρ μονάδαρ 

Γηα ηελ απόιπηε πξνζηαζία ηεο κνλάδαο από εθηόο παξακέηξσλ ιεηηνπξγίεο, ζα ππάξρνπλ δηαηάμεηο αζθαιείαο, 

νη νπνίεο ζα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ην θεληξηθό PLC γηα λα δηαθόςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ή λα 

δώζνπλ ζπλαγεξκό, αλ απηό ρξεηαζηεί. 

 

Οη δηαηάμεηο απηέο είλαη: 

- Μαγλεηνζεξκηθόο δηαθόπηεο ζε θάζε ειεθηξνθηλεηήξα. 

- Πξνζηαζία όισλ ησλ αληιηώλ από ¨ελ μεξώ¨ ιεηηνπξγία. 

- Δπηηεξεηήο θάζεσλ θαη ηάζεο. 

- Απηνκαηηζκόο δηαθνπήο ιόγσ πςειήο πηώζεο πίεζεο ζηα πνιπζηξσκαηηθά θίιηξα άκκνπ θαη απηόκαην 

ζηακάηεκα ηεο κνλάδαο θαη έλαξμε έθπιπζεο. 

- πλαγεξκόο ιόγσ πςειήο ή ρακειήο ηηκήο ηνπ pΗ, ζηελ γξακκή πόζηκνπ λεξνύ, αλεμάξηεηα από ην 

ζύζηεκα απηόκαηεο ξύζκηζήο ηνπο θαη ηνπ απηόκαηνπ ζηακαηήκαηόο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ην pH 

ζε απαηηνύκελεο ηηκέο. 

- ύζηεκα πξνζηαζίαο όισλ ησλ αληιηώλ ηξνθνδνζίαο από "ελ μεξώ" ιεηηνπξγία. 

- Όξην πςειήο θαη ρακειήο ζηάζκεο ζηε δεμακελή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αλεπεμέξγαζηνπ λεξνύ. 

- Όξην πςειήο θαη ρακειήο ζηάζκεο ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο παξαγόκελνπ λεξνύ (πδαηόππξγνο). 

Οπνηαδήπνηε δηάηαμε απηνκαηηζκνύ θξηζεί απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαη 

θπξίσο ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 

8.7 Πίνακαρ ελέγσος 

Η κνλάδα ζα θέξεη έλαλ πίλαθα ιεηηνπξγίαο πνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέοVDEθαη ηα Δπξσπατθά πξόηππα κε πηζηνπνηεηηθό CE, θαηεγνξία πξνζηαζίαο ΙΡ54, κε ειάρηζην 

ρώξν 20% θελό, εηζόδνπο θαισδίσλ από θάησ, κε μεθάζαξε δξνκνιόγεζε θαισδίσλ κε θαζνξηζκέλα ρξώκαηα, 

κε εμαεξηζκό θακπίλαο ζύκθσλα κε ηηο ζεξκηθέο απαηηήζεηο, κε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εηθόλσλ ινγηζκηθνύ θαη 

επεμεξγαζίαο, επεμεξγαζία θαη νπηηθνπνίεζε όισλ ησλ ςεθηαθώλ ηηκώλ, εγγξαθή θαη εκθάληζε όισλ ησλ 

400Vθηλεηήξσλ. Με ηνλ πίλαθα ζα ζπλδένληαη όιεο νη δηαηάμεηο αζθαιείαο θαη ηα όξγαλα ειέγρνπ, ώζηε λα είλαη 

δπλαηόο ν πιήξεο έιεγρνο ηεο κνλάδαο. Θα έρεη ελζσκαησκέλν θεληξηθό βηνκεραληθό PLC γλσζηνύ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη ζα ειέγρεη απόιπηα ηνλ θύθιν ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο.Θα θέξεη 

βηνκεραληθή νζόλε αθήο ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη επδηάθξηηα νη ηξέρνπζεο ελδείμεηο ηηκώλ γηα όια ηα 

απαξαίηεηα θπζηθά κεγέζε ιεηηνπξγίαο (π.ρ. πηέζεηο ιεηηνπξγίαο ζε όια ηα ζεκεία, παξνρέο αλεπέξγαζηνπ θαη 

πόζηκνπ λεξνύ, pHπαξαγόκελνπ θαη πόζηκνπ θ.α.). ηελ νζόλε αθήο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε αθξίβεηα θαη 

θηιηθόηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε-ρεηξηζηή ην ζύλνιν ησλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο πνπ καδί κε ηηο ελδείμεηο ησλ  

ηξερνπζώλ ηηκώλ ησλ ζρεηηθώλ κεγεζώλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα ζα παξέρεη πιήξε εηθόλα θαη αληίιεςε ηεο 

ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο απηό ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ νζόλε 

αθήο , ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν εύθνινο εληνπηζκόο ηεο ζέζεο ζθάικαηνο κε ρξήζηκν ζρόιην, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

απνζεθεύεηαη νπσζδήπνηε ζηε κλήκε ώζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηα δεη ζηελ νζόλε. Θα απνζεθεύεη ζηε κλήκε 

ηα ηειεπηαία ζθάικαηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, ώζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηαδηαβάζεη ζηελ νζόλε θαη λα 

ζρεκαηίζεη πιήξε εηθόλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Μηκηθά δηαγξάκκαηα κε δηαθξηηηθέο ελδείμεηο ιπρληώλ θαη ρσξίο ζπλερή έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο ηηκήο ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο  ζε ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε ζηελ νζόλε δελ γίλνληαη απνδεθηά θαη απνξξίπηνληαη. Οη 
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ιεηηνπξγίεο θαη νη ζπλαγεξκνί (alarm) ζα παξνπζηάδνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηελ νζόλε αθήο κε έλδεημε 

θόθθηλεο ιπρλίαο θαη αληίζηνηρεο ελδείμεηο-παξαηεξήζεηο. Θα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα δηαθόπηεη απηόκαηα ε 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, αλ μεπεξαζηνύλ θάπνηα όξηα, ή παξνπζηαζηεί δπζιεηηνπξγία γεληθόηεξα. Ο πίλαθαο 

ειέγρνπ ζα είλαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, μερσξηζηόο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ηζρύνο θαη 

ζα ιεηηνπξγεί ζε ρακειή ηάζε 24VDC. Θα εγθαηαζηαζεί θαηάιιειε ειεθηξνληθή κνλάδα (ζύζηεκα 

ηειεεηδνπνίεζεο), ε νπνία ζα ζηέιλεη πιεξνθνξίεο ζε θηλεηό ηειέθσλν γηα λα γίλεηαη έιεγρνο από θηλεηό. Θα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο SMS ζηε κνλάδα απηή κε εξώηεζε ζε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ε κνλάδα, εάλ 

ε κνλάδα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ή εάλ είλαη ζηακαηεκέλε, εάλ ην θίιηξν ζνιόηεηαο είλαη ζε δηαδηθαζία πιύζεο 

θιπ. Δάλ ζπκβεί θάπνηνο ζπλαγεξκόο (alarm) ε ζπζθεπή ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζηέιλεη κήλπκα ζε 

ζπγθεθξηκέλα θηλεηά (θαηόπηλ ππόδεημεο ηεο ΑλαζέηνπζαοΑξρήο). Δπίζεο, ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζηέιλνληαο 

έλα κήλπκα λα γίλεηαη παύζε ή εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο από ην θηλεηό. Θα παξαδνζεί ζε θαηάιιειν ςεθηαθό 

κέζν, ινγηζκηθό θαλνληθνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρνο απόδνζεο ηεο κνλάδαο. 

Σν ινγηζκηθό ηνπ πξνκεζεπόκελνπ εμνπιηζκνύ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από άδεηα ρξήζεο ή αληίζηνηρε 

βεβαίσζε παξαρώξεζεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ από ηνλ πξνκεζεπηή πξνο ηνλ αγνξαζηή θαη ζα ηξέρεη ζε 

πεξηβάιινλ “WINDOWS”. Η άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνύ ή ε βεβαίσζε παξαρώξεζεο ηνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη Οδεγίεο Υξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ θαζώο θαη θσδηθνύο πξόζβαζεο γηα πιήξε δηαρείξηζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ. 

 

Όια ηα ζήκαηα από ηα όξγαλα ειέγρνπ θαη κέηξεζεο ζα κεηαθέξνληαη νπσζδήπνηε θαη ζην PLC θαη ζα 

αλαγξάθνληαη θαη ζηελ νζόλε αθήο. Σέινο, ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζα ππάξρεη κνλάδα  UPS θαηάιιειεο ηζρύνο θαη 

ρσξεηηθόηεηαο (AHr), έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο λα έρνπκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ηεο δηάηαμεο. 

 

8.8 Πίνακαρ ιζσύορ 

Ο πίλαθαο ηζρύνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο , πξόηππα θαη πηζηνπνηεηηθά όπσο 

απηά αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Έιεγρνπ . Θα πεξηιακβάλεη ηα θπθιώκαηα ηζρύνο ησλ αληιηώλ ηξνθνδνζίαο, ησλ 

δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ θαη ηνπο απαξαίηεηνπο ξπζκηζηέο ζηξνθώλ.  Θα παξέρεη ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ζε όια ηα 

ειεθηξνληθά όξγαλα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ειεθηξνληθό πίλαθα ειέγρνπ (PLC) θαη ζα 

θέξεη ζήκαλζε .Ο πίλαθαο ηζρύνο ζα είλαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο μερσξηζηόο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. 

8.9 Λειηοςπγία μονάδαρ 

Όηαλ κηα κνλάδα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ζα αξρίδεη απηόκαηα ε ηξνθνδνζία λεξνύ παξνρήο. Αλ όιεο νη παξάκεηξνη 

(ξνέο, πηέζεηο, pH, ζηάζκεο δεμακελώλ .ιπ.) βξίζθνληαη εληόο ησλ απνδεθηώλ νξίσλ, ε ιεηηνπξγία ζα ζπλερίδεηαη 

θαλνληθά, δηαθνξεηηθά ζα δηαθόπηεηαη απηόκαηα κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ. 
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9. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ (CONTAINERS) ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

 

Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λεξνύ (εθηόο αληιηώλ πξνώζεζεο θαη κνλάδαο δνζνκέηξεζεο ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ 

πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην πθηζηάκελν θηίξην ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ δίπια ζηε δεμακελή αλεπεμέξγαζηνπ λεξνύ) ζα 

ηνπνζεηεζεί ζε 3 εκπνξεπκαηνθηβώηηα (containers) θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ. Σα εκπνξεπκαηνθηβώηηα 

(containers) ζα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν, ην πξνθαηαζθεπαζκέλν ζύζηεκα πνιπζηξσκαηηθώλ θίιηξσλ. 

ρεδηαζκόο: Κάζε εκπνξεπκαηνθηβώηην ζα δηαζέηεη 1 δηπιή πόξηα, 1 πόξηα γηα πξνζσπηθό θαη ειεύζεξε δηέιεπζε 

κεηαμύ ηνπο, αλνίγκαηα ζηνπο ηνίρνπο γηα ζπλδέζεηο ζσιελώζεσλ θαη θαισδίσζε. Θα ππάξρνπλ επίζεο 

πδξαπιηθά ζεκεία ζύλδεζεο κέζα ζε θάζε θηβώηην, θνληά ζηνλ ηνίρν θαη ειεθηξηθό ζεκείν ζύλδεζεογηα ηνλ 

θεληξηθό πίλαθα δηαθνπηώλ θαη ειέγρνπ. 

Σερληθά δεδνκέλα θάζε εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ (container): 

Μήθνο 6058 m

m 

Πιάηνο 2438 m

m 

Ύςνο 2896 m

m 
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