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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα σημεία των προδιαγραφών είναι απαραίτητα, σε οποιοδήποτε σημείο δεν 
συμφωνούν οι προμηθευτές ή δεν αναφέρονται με σαφήνεια κατά την κρίση της 
υπηρεσίας μας θα αξιολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητα των προδιαγραφών που δεν 
εκπληρώνουν. 

Συστήματα Αυτοματισμού-Γενικές Αρχές 

Είναι απόλυτα αναγκαίο τα συστήματα αυτοματισμού να μπορούν να προσαρμοστούν 
στις απαιτήσεις του έργου. Τα συστήματα αυτά πρέπει να διαθέτουν εύχρηστα και φιλικά 
εργαλεία ανάπτυξης και παραμετροποίησης. Η σχεδίασή τους πρέπει να γίνει με γνώμονα 
την εξοικονόμηση χώρου, η δικτύωσή τους να είναι ευέλικτη, να συνδέονται εύκολα με 
συστήματα ελέγχου και να διαθέτουν CPU με γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης και 
εσωτερική μνήμη. Τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην 
ελληνική αγορά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για 
υπηρεσίες συντήρησης, ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία. 

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση όσο το δυνατό λιγότερων διαφορετικών τύπων 
CPU και CP (communication processor) με την προϋπόθεση να εξυπηρετούνται επαρκώς 
οι ανάγκες. Οι CPU πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται ειδικές εφαρμογές αυτοματισμού 
χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Μία από αυτές είναι η 
SCL (structured control language) που βασίζεται στην Pascal. Επίσης, άλλες γλώσσες 
γραφικού τρόπου προγραμματισμού, όπως SFC (sequential function chart) Graph 7 CFC 
(continuous function chart) πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν. 

Η σύνδεση σε διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας και δίκτυα, ειδικά στο χώρο της 
τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤ) μέσω TCP/IP, γίνεται μέσω ειδικών καρτών CP. 

Τεχνικοί Κανονισμοί 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας βρίσκουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
κανονισμοί: 

 Οι γενικοί τεχνικοί κανονισμοί, οδηγίες και κανόνες κατά DIN, VDE, VDI, DVGW 
και οδηγίες TUV για εγκαταστάσεις σε νερά και λύματα, DIN 18306, DIN 18379, 
DIN18380, DIN 18381, DIN 18382, DIN 18421. 

 Ο γενικός κανονισμός διαχείρισης της αρχής υδάτινων πόρων 
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 Οι κανονισμοί και οδηγίες της ΔΕΗ ως παρόχου ηλεκτρικής τροφοδοσίας σχετικά 
με τις εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 Οι τεχνικοί κανονισμοί της ανεξάρτητης αρχής τηλεπικοινωνιών 

 Κανονισμοί πυρασφάλειας 

 Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και να 
επισημάνει γραπτώς τις όποιες αλλαγές απαιτούνται ώστε να επιτευχθούν οι αναγκαίες 
λειτουργίες του συστήματος, καθώς και να δηλώσει τα αντίστοιχα κόστη κατά την 
προσφορά του. 

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν κατάλληλα σε συμφωνία με τα κείμενα των 
προδιαγραφών και τους κανονισμούς του εμπορίου και της τεχνολογίας καθώς και τις 
τέχνες και επιστήμες. Στις προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι συνυπολογισμένα όλα τα 
κόστη υπηρεσιών, προμήθειας και λοιπών εργασιών που είναι μέρος της προμήθειας και 
εγκατάστασης του εξοπλισμού, εξαιρουμένων λειτουργικών δαπανών που δε σχετίζονται 
με την εγκατάσταση. Επίσης, πρέπει να είναι συνυπολογισμένα τα κόστη για όλα τα επί 
μέρους υλικά, τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την 
παράδοσή του ως έτοιμου για λειτουργία. 

Για τις περιπτώσεις στις οποίες ορίζεται από τις προδιαγραφές ότι μπορεί να προσφερθεί 
υλικό ισοδύναμο με αυτό που περιγράφεται, ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίσει σχετικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει το ισοδύναμο του εξοπλισμού. 
Αν κάπου δεν ορίζεται η χρήση του ισοδύναμου, αυτό σημαίνει ότι μόνο το ζητούμενο 
υλικό πρέπει να προσφερθεί, αφού ο κύριος του έργου δεν μπορεί να δεχτεί 
εναλλακτικές λύσεις λόγω δεδομένων τυποποίησης. Για τις περιπτώσεις αυτές η 
προσφορά εναλλακτικών λύσεων σημαίνει τον αυτόματο αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου 
από τη διαδικασία. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κατάλληλη 
πιστοποίηση διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά 
εφαρμογής ανάλογων συστημάτων διαχείρισης σε συμφωνία με το ISO 9001.  

Κανονισμοί υλικών 

Στις εγκαταστάσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο υλικά βιομηχανικών 
προδιαγραφών, τα οποία τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας σύμφωνα με EN, 
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DIN/VDE, TUV-GS, και τα οποία φέρουν την αντίστοιχη σήμανση. Σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές εκδόσεις για τα ίδια υλικά και 
συσκευές που ζητούνται από τα κείμενα των προδιαγραφών. 

Το συνολικό σύστημα και όλες οι εμπλεκόμενες συσκευές, που περιλαμβάνονται στο 
αντικείμενο της προμήθειας, πρέπει τουλάχιστον να πληρούν το επίπεδο απόσβεσης 
παρεμβολών Β σύμφωνα με EN 55011. Όταν χρησιμοποιούνται μετατροπείς συχνότητας 
(frequency converters) σε περιοχές γειτνιάζουσες με κατοικίες, τότε πρέπει αυτοί να είναι 
εξοπλισμένοι με φίλτρα δικτύων κατά EN 55011, κλάση Β και να συνυπολογιστούν στα 
κόστη. Οι μετατροπείς συχνότητας πρέπει να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 61800-3, καθώς 
και το πρότυπο DIN και τους κανονισμούς CE, ενώ βρίσκουν εφαρμογή και οι 
προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται είναι ανάγκη να πιστοποιείται με δήλωση 
του κατασκευαστή ή κάποιο πιο ειδικό τύπο εγγράφου , αν απαιτείται από τη διακήρυξη 
ή αν αυτό ζητηθεί. Οι δηλώσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για την εκτέλεση της 
προμήθειας. 

Ειδικά όταν χρησιμοποιούνται κινητήρες χαμηλής τάσης στο εύρος ισχύος 1,1kW-90kW, 
τότε να διασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν κινητήρες εξοικονόμησης ενέργειας κατά 
την ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση. Οι διπολικοί και τετραπολικοί κινητήρες πρέπει να 
σημαίνονται σύμφωνα με EU/CEMEP με την κατηγοριοποίηση επάρκειας IE2 (υψηλή 
επάρκεια). 

Λοιποί κανονισμοί εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών 

Τα ακόλουθα πρότυπα, οδηγίες και κανονισμοί, σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοσή τους, 
πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή: 

 VDE 0100 για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές 
τάσεις ως 1000V 

 VDE 0101 για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές 
τάσεις άνω των 1000V 

 VDE 0105για τη λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης 

 VDE 0108 για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης σε 
μέρη συνάθροισης ατόμων, αποθήκες και χώρους εργασίας 

 VDE 0125 περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά την κατασκευή κτιρίων 
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 VDE 0165 για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε χώρους παραγωγής 
και επικίνδυνες περιοχές 

 VDE 0228 για τις μετρήσεις όταν συστήματα τηλεδιαχείρισης επηρεάζονται από 
τριφασικά συστήματα 

 VDE 0510 για τους συσσωρευτές και τα συστήματά τους 

 VDE 0800 για εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών 

 DIN 18382 για τα ηλεκτρικά καλώδια και γραμμές σε κτίρια 

 VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190 

 DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, για την προστασία από κεραυνούς 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - PILLAR 

Σε κάθε τοπικό σταθμό θα υπάρχει πίνακας αυτοματισμού, που θα ενσωματώνει 
κατάλληλο εξοπλισμό για να εκτελεστούν οι απαραίτητες λειτουργίες αυτοματισμού, η 
διεκπεραίωση των επικοινωνιών και η συγκέντρωση των μετρήσεων από τα 
εγκατεστημένα όργανα μέτρησης. Ο πίνακας αυτός θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτρέπει την ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα για να εξυπηρετούνται 
οι ανάγκες του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού σε ψύξη ή 
θέρμανση. Για το λόγο αυτό θα φέρει περσίδες εισόδου/εξόδου του αέρα με 
προσαρμοσμένα φίλτρα για τη συγκράτηση της σκόνης. Η κυκλοφορία του αέρα θα 
προκαλείται από ανεμιστήρα και θα υπάρχουν θερμαντικές αντιστάσεις, ώστε να 
διατηρείται το εσωτερικό του ερμαρίου σε εύρος θερμοκρασίας ανεκτό για τη σωστή 
λειτουργία του εξοπλισμού, ενώ θα αποτρέπεται και η ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής 
υγρασίας. Η λειτουργία του ανεμιστήρα και των αντιστάσεων θέρμανσης θα ελέγχεται 
από κατάλληλους θερμοστάτες, το εύρος των οποίων θα οριστεί έτσι, ώστε να καλύπτει 
ασφαλώς τη λειτουργία και της πιο ευαίσθητης συσκευής του πίνακα. 

Το ερμάριο θα είναι κατάλληλων διαστάσεων επίτοιχο ή επιδαπέδιο (ανάλογα με τον 
διαθέσιμο χώρο). Οι διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι τέτοιες, ώστε να μπορεί να 
ενσωματώσει εύκολα τον απαραίτητο εξοπλισμό και να γίνουν οι εσωτερικές οδεύσεις 
των καλωδιώσεων άνετα και τακτοποιημένα με τη χρήση ειδικών καναλιών και 
σημάνσεων. Θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με ακροδέκτες και σήμανση, ενώ 
όλοι οι αγωγοί που εισέρχονται στο ερμάριο από τα όργανα του πεδίου, βοηθητικούς 
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πίνακες αντλιών ή βανών και από υπόλοιπο συνδεδεμένο εξοπλισμό θα καταλήγουν σε 
κλεμοσειρές ράγας αριθμημένες. 

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά την κατασκευή του πίνακα για εφεδρεία χώρου και 
ενσωμάτωση καρτών PLC, για την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών, που υπολογίζεται 
στο επιπλέον 20% των σημάτων που θα διασυνδεθούν με την τρέχουσα προμήθεια. 
Εννοείται ότι δεν χρειάζεται ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει τις επιπλέον κάρτες του PLC, 
αλλά πρέπει να υπολογίσει, να προσφέρει και να ενσωματώσει στον πίνακα τις 
απαραίτητες κλέμες, ώστε η δουλειά εξυπηρέτησης νέων αναγκών μελλοντικά να μειωθεί 
στο ελάχιστο και να προκληθούν οι μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στον πίνακα. 

Όλα τα ερμάρια θα έχουν τον αναγκαίο, για να λειτουργήσουν σωστά και να 
προστατευθούν κατάλληλα, εξοπλισμό ηλεκτρονόμων, ασφαλειών, αυτομάτων, 
διακοπτών, ενδεικτικών λυχνιών και μπουτόν χειρισμού. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι 
του ίδιου κατασκευαστή για να διευκολύνεται η τήρηση ικανού αποθέματος και οι 
εργασίες επισκευής/αντικατάστασης των ηλεκτρολόγων-συντηρητών, ενώ εξυπηρετείται 
και η ανάγκη της όσο πιο δυνατής ομοιομορφίας των πινάκων σε όλο το εύρος της 
προμήθειας. 

Ο πίνακας αυτοματισμού θα ενσωματώνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

 Προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή PLC, ο οποίος θα τοποθετείται στην πρώτη 
ράγα στην πάνω πλευρά του ερμαρίου. 

 DC UPS τύπου ράγας για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του εξοπλισμού, το οποίο 
θα τοποθετείται ακριβώς κάτω από το PLC και θα φέρει δίπλα του τις αναγκαίες 
συστοιχίες συσσωρευτών. 

 Modem -  Radio Modem  για την υλοποίηση των επικοινωνιών  

 Τον ηλεκτρονικό μετατροπέα των παροχομέτρων ρεύματος 

 Μετρητές ενέργειας - πολυόργανα 

 Επιλογικός διακόπτης R-O-L (remote-off-local) επί της πόρτας του πίνακα. 

 Φωτιστικό σώμα (φθορισμού) για τη διευκόλυνση εργασιών εντός του πίνακα. 

 Ρευματοδότης σούκο για τη διευκόλυνση ηλεκτρικών εργασιών μικρής κλίμακας. 

 Αντικεραυνικά για την προστασία έναντι υπερτάσεων, όπως ακολούθως: 
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 Τροφοδοσία:    πρωτεύουσα προστασία 

 Γραμμές 4-20 mA: για προστασία των γραμμών δεδομένων 

 Καλωδίωση bus:  όπου υπάρχει δικτύωση με καλώδιο bus 

 Καλωδίωση Ethernet: σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του 
εξοπλισμού 

Σε περίπτωση που κάποιοι μετρητές δεν εγκαθίστανται μέσα στον πίνακα, αλλά έξω από 
αυτόν, τότε πρέπει να προβλεφθεί προστασία υπερτάσεων τόσο για τη βοηθητική 
τροφοδοσία όσο και για τις γραμμές μετρήσεων. 

Όλα τα εξαρτήματα που περιέχονται στον πίνακα πρέπει να φέρουν στοιχεία 
αναγνώρισης και όλα τα κυκλώματα να είναι κατάλληλα και μόνιμα σημειωμένα και 
αριθμημένα ανάλογα με το μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. 

Τα καλώδια στα άκρα τους πρέπει να φέρουν ετικέτες σήμανσης σε αντιστοιχία με τις 
προδιαγραφές στη λίστα καλωδίων. 

Προκειμένου για συστήματα τηλεδιαχείρισης, τα κυκλώματα εξόδου προς τον πάροχο 
της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης πρέπει να ενσωματώνονται στους πίνακες και να 
ασφαλίζονται με πρωτεύουσα και δευτερεύουσα προστασία έναντι υπερτάσεων. 

Σε όλους τους πίνακες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο απαιτούμενος χώρος για την 
είσοδο, τη διάταξη και την ασφάλιση των καλωδίων δεδομένων και ισχύος, λαμβάνοντας 
υπόψη την επιτρεπόμενη γωνία κάμψης. Τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται 
χρησιμοποιώντας σφικτήρες με πλαστικό τελείωμα και για τα μονόκλωνα καλώδια οι 
σφικτήρες που χρησιμοποιούνται να είναι από μη φερρομαγνητικό υλικό. 

Αν υπάρχει τερματικό κουτί στη διαδρομή του καλωδίου από τον πίνακα μέχρι τον 
εξοπλισμό, τότε πρέπει το τερματικό κουτί να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να αντιστοιχίζεται η αρίθμηση στον πίνακα. Για υπάρχοντα συστήματα, πρέπει να 
δημιουργούνται ξεχωριστά τερματικά διαγράμματα, στα οποία θα φαίνεται η 
αντιστοίχιση αρχής και τέλους. 

Κατά την τοποθέτηση των πινάκων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC. Ακόμη, όσον αφορά την προστασία έναντι 
εκρήξεων ή υπερτάσεων θα ισχύουν οι οδηγίες CENELEC και ATEX. 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΜΑΪΟΣ 2019 Σελίδα 8 

 

Το pillar/ ερμάριο θα είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου, στεγανό με βαθμό προστασίας 
ΙΡ65 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. 

Το pillar/ ερμάριο θα κατασκευάζεται με πλαίσιο από σιδερογωνιές και με μαύρη 
λαμαρίνα (ντεκαπέ) πάχους 2 mm. Μετά την κατασκευή θα γαλβανίζεται εν θερμώ, 
εσωτερικά και εξωτερικά. Το θερμό γαλβάνισμα θα γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές NF (Γαλλίας) και ASTM (ΗΠΑ) για Hot Dip Galvanizing και θα περιλαμβάνει 
τα εξής στάδια: 

α) Προετοιμασία της μεταλλικής επιφάνειας : Καθαρισμός από βρωμιές, λιπαντικά και 
αποξείδωση από σκουριές κλπ. 

β) Προστασία της μεταλλικής επιφάνειας (prefluxing) : Καθαρισμός και προστασία της 
επιφάνειας από οξειδώσεις, προετοιμασία για γαλβάνισμα με ειδικές ρητίνες. 

γ) Θερμό γαλβάνισμα με εμβάπτιση σε λειωμένο ψευδάργυρο 

δ) Τελική επεξεργασία (finishing) : ψύξη, απομάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσματος, 
επιθεώρηση κλπ. 

Η ελάχιστη επικάλυψη σε ψευδάργυρο όλων των επιφανειών θα είναι 400gr/m² (50μm) 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN50976/E/1988. 

Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, αγαλβάνιστα σημεία κλπ 

Μετά το θερμό γαλβάνισμα το pillar θα βάφεται ως ακολούθως : 

α) βαφή με αστάρι (primer) ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε γαλβανισμένη 
λαμαρίνα. 

β) τελική βαφή με δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος γκρι δύο συστατικών με 
συνολικό ελάχιστο πάχος 250μm. 

Αντί για γαλβανισμένη λαμαρίνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 
304 πάχους 1.5mm. Η βαφή θα γίνεται με ανάλογες προδιαγραφές για ανοξ. λαμαρίνα. 

Οι πόρτες του πίλλαρ θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα 
εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του πίλλαρ ώστε 
να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Ο πίνακας θα φέρει δίριχτη στέγη 
με περιφερειακή προεξοχή 5εκ. για απορροή των βρόχινων υδάτων. Το κάθε πίλλαρ θα 
εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα C20/25 υπερυψωμένη κατά 40cm τουλάχιστον από 
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τον περιβάλλοντα χώρο για λόγους προστασίας από πλημμύρα. Στην βάση του πίλλαρ θα 
καταλήγουν οι υπόγειες σωληνώσεις των καλωδίων. Στο σημείο επαφής του με τη βάση 
θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους L 50 x 5 mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει 
συγκολλημένη στη σιδερογωνιά τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να 
βιδωθούν τα μπουλόνια που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. Το 
πίλλαρ πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. 

Το πίλλαρ θα είναι συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει 
άνεση χώρου για την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των 
οργάνων λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί μεγάλη σημασία στη καλή και σύμμετρη 
εμφάνιση του. 

Τα κλειδιά και οι κλειδαριές θα είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου. Θα γίνουν δεκτά και 
κιβώτια ικανών διαστάσεων από συνθετικό υλικό κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
εξωτερικό χώρο, που θα φέρουν τον παραπάνω εξοπλισμό. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

α) Για την αντικεραυνική προστασία των τηλεφωνικών γραμμών και modems οι 
συσκευές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Nα αντέχουν πλήγμα 10ΚΑ 

 Να έχουν ελάχιστη αντίσταση διαπέρασης (through resistance) 

 Να έχουν insertion loss  2db 

 Nα έχουν μικρό risetime (περίπου 100mS) 
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β) Για την αντικεραυνική προστασία των πομποδεκτών - radiomodems οι συσκευές 
πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Nα αντέχουν πλήγμα 10ΚΑ 

 Να έχουν μικρή χωρητικότητα (10 pf) 

 Να έχουν insertion  loss 4db (1GHz) 

 Nα έχουν μικρό risetime  

γ) Για την αντικεραυνική προστασία γραμμών τροφοδοσίας 220V οι συσκευές πρέπει να 
έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Nα αντέχουν πλήγμα 10ΚΑ 

 Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε τριφασικές γραμμές τροφοδοσίας. 

 Nα έχουν μικρό risetime  

δ) Για την αντικεραυνική προστασία των γραμμών δεδομένων (αναλογικά όργανα 4-
20mA) οι συσκευές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Nα αντέχουν πλήγμα 10ΚΑ 

 Να έχουν ελάχιστη αντίσταση διαπέρασης (through resistance) 

 Να έχουν insertion loss  το πολύ 3db 

 Nα έχουν μικρό risetime  

 Να είναι κατάλληλες και για γραμμές δεδομένων RS 232, RS 422, Profibus κτλ. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC) 

Ο ελεγκτής είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονάδα αυτοματισμού 
(Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής, PLC). Η μορφή του PLC θα είναι είτε συμπαγής 
(compact) επεκτάσιμη με κάρτες είτε εντελώς κλιμακωτή (modular). Οι συσκευές του 
PLC θα μπορούν να εγκατασταθούν σε οριζόντια ή κάθετη θέση εξασφαλίζοντάς σου 
επιπλέον επιλογές εγκατάστασης.  

Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασμένος με τρόπο ώστε να μπορεί να επεκτείνεται με 
πρόσθεση ανεξάρτητων μονάδων εισόδου/εξόδου, που θα επικοινωνούν με τις γειτονικές 
μονάδες. Η επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να 
απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο. Ειδικότερα, για 
την εξυπηρέτηση αναγκών μελλοντικών επεκτάσεων του υφιστάμενου συστήματος θα 
πρέπει το PLC να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί επέκταση σε αριθμό εισόδων/εξόδων σε 
ποσοστό 25% των υφιστάμενων σημάτων που προβλέπεται να εξυπηρετηθούν αρχικά 
σε κάθε εγκατάσταση. 

Η διάταξη του PLC σε κάθε Τοπικό Σταθμό Ελέγχου πρέπει κατ’ ελάχιστο να αποτελείται 
από : 

 Την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, για την επεξεργασία των δεδομένων και την 
εκτέλεση του λογισμικού 

 Τις κάρτες ψηφιακών εισόδων (DI), για την συλλογή πληροφοριών τύπου on-off 
από επαφές ελεύθερης τάσης 

 Τις κάρτες ψηφιακών εξόδων (DO) για την αποστολή εντολών με κατάλληλες 
επαφές 

 Τις κάρτες αναλογικών εισόδων (AI) για τη συλλογή μετρήσεων από αισθητήρια 
όργανα που παρέχουν αναλογικό σήμα 

 Τις κάρτες αναλογικών εξόδων (AO) για την οδήγηση συσκευών που απαιτούν 
σήμα τέτοιου είδους 

 Τις συσκευές για την επικοινωνία του PLC με άλλες συσκευές (υπολογιστής, 
επικοινωνιακό εξοπλισμό κλπ) 

 Τροφοδοτικό για την λειτουργία του συστήματος. 

Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες και νόρμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
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 EC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" (EMC Directive)  

 EC Directive 2006/95EC "Electrical Equipment Designed for Use within Certain 
Voltage Limits" (Low Voltage Directive) 

 EC Directive 94/9/EC "Equipment and Protective Systems Intended for Use in 
Potentially Explosive Atmospheres" (ATEX Directive) 

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

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

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

Τα PLC πρέπει να έχουν τις παρακάτω δυνατότητες: 

 Σύνδεσης με Η/Υ χωρίς την διακοπή των επικοινωνιών. 

 Απομακρυσμένου, διαμέσου του ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου, καθώς και 
τοπικού, μέσω δικτυακής θύρας, προγραμματισμού και διαγνωστικών με την 
χρήση φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 Επεξεργαστή που να είναι ικανός για πλήρη αυτόματη και αυτόνομη επεξεργασία 
των πληροφοριών τόσο για τον τοπικό έλεγχο της εγκατάστασης όσο και για την 
ασύρματη ή ενσύρματη μετάδοση των δεδομένων σε άλλα PLC και Η/Υ της 
εγκατάστασης. 

 Ελεύθερη τοποθέτηση των καρτών εισόδων / εξόδων στο (εκτός από την πρώτη 
θέση την οποία καταλαμβάνει η CPU). 

 Ελάχιστες απαιτούμενες είσοδοι-έξοδοι: 

 14 ψηφιακές είσοδοι DI 

 10 ψηφιακές έξοδοι DO 

 2 αναλογικές είσοδοι AI 

 1 αναλογική έξοδος AO 

 Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία από 5% έως 95% και θερμοκρασία 
από 00 C έως + 550 C. 

 Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να υποστηρίζει την λογική των ολοκληρωμένων 
συστημάτων δηλ. το λογισμικό της CPU να υποστηρίζει την διασύνδεση και 
παραμετροποίηση σε ενιαίο πρότυπο δίκτυο Profibus/Ethernet όλων των πιθανών 
εξαρτημάτων (όργανα , ρυθμιστές στροφών, ομαλούς  εκκινητές κ.λ.π).  
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Κεντρική μονάδα επεξεργασίας CPU 

Ειδικότερα η CPU θα πρέπει να υποστηρίζει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Απαριθμητές /Χρονικά τουλάχιστον 250/250 

 Χρόνος Εκτέλεσης ψηφιακών (bit) εντολών μικρότερο του 0,1μs 

 Δυνατότητα σύνδεσης ανεξάρτητης κάρτας επικοινωνίας τύπου PROFIBUS και 
ETHERNET 

 Η CPU εμπεριέχει LED κατάστασης και LED σφαλμάτων. 

 Να υποστηρίζονται  οι παρακάτω εντολές: 

 Λογικής bit BOOLEAN (AND, OR) 

 Λογικής Word boolean (AND, OR) με 16 bit-Σταθερές. 

 Λογικής Double Boοlean (AND,OR) με 32 bit- Σταθερές  

 Εντολές παλμού. 

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

 Εντολές ολίσθησης Δεξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης. 

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

 Εντολές ολίσθησης δεξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης 

 Εντολές χρονικών και απαριθμητών  

 Αποθήκευσης και μεταφοράς τιμών από και προς καταχωρητές byte, 
Word, Doubleword. 

 Εντολές σύγκρισης (16bit, 32 bit ακέραιων αριθμών, 32 bit δεκαδικών 
αριθμών). 

 Αριθμητικές πράξεις  

 Εύρεση τετραγωνικής ρίζας, Λογαριθμικές πράξεις, τριγωνομετρικές 
λειτουργίες. 

 Εντολές αλλαγής ελέγχου του προγράμματος από μπλοκ  σε μπλοκ και 
από εντολή σε εντολή μέσα στο ίδιο μπλοκ . 

 Εντολές μετατροπής κώδικα (πχ BCD σε 16 bit Ακέραια) 

 Ένδειξη μεγίστου - ελαχίστου- μέσου κύκλου εκτέλεσης προγράμματος 
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Ιδιαίτερο προσόν για την CPU θα θεωρηθεί το είδος και η ύπαρξη ειδικών 
ενσωματωμένων ρουτινών που διευκολύνουν τον προγραμματισμό όπως event driven 
interrupt, time driver interrupt. Οι ρουτίνες θα πρέπει να καλούνται από την CPU 
αυτόματα με την ύπαρξη του συμβάντος και το περιεχόμενο τους θα πρέπει να 
καθορίζεται από τον χρήστη. 

Μνήμη 

Η CPU πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον  

 100 ΚΒ εσωτερικής μνήμης RAM για εκτελέσιμο κώδικα και δεδομένα  

 500KB μνήμης διατηρήσιμης σε διακοπή τάσης (χωρίς μπαταρία) για πρόγραμμα, 
δεδομένα και στοιχεία διαμόρφωσης.   

Η μνήμη θα πρέπει να μπορεί να: 

 διανεμηθεί ελεύθερα σε πρόγραμμα, δεδομένα και στοιχεία διαμόρφωσης. 

 αποθηκεύσει το πρόγραμμα μαζί με σχόλια και συμβολικά ονόματα. 

 αποθηκεύσει τη διαμόρφωση του PLC  

Δυνατότητες επικοινωνίας 

H CPU θα είναι εξοπλισμένη με μία (1) τουλάχιστον ενσωματωμένη θύρα Ethernet, μέσω 
της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας, ταυτοχρόνως, με: 

 με το software προγραμματισμού του PLC,   

 με συσκευές απεικόνισης και χειρισμού (HMI Panels)  

 με άλλα PLC και  

 με συσκευές τρίτων κατασκευαστών.  

Έτσι θα μπορεί να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνιακή ομογένεια 
των διαφόρων μερών της εκάστοτε εγκατάστασης.  

H ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας της CPU θα έχει τις παρακάτω προδιαγραφές :  

 Τύπος κοννέκτορα RJ45 με κατασκευή απόρριψης θορύβου,  

 Λειτουργία auto-crossover  

 Τουλάχιστον 12 ταυτόχρονες Ethernet συνδέσεις  
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 Ταχύτητες μετάδοσης έως 10/100 Mbit/s.  

 Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας: 

 PROFINET RT – Βασικές λειτουργίες και I/O Controller.  

 Ανοιχτές επικοινωνίες μέσω: TCP, ISO on TCP,UDP 

Με χρήση των παραπάνω πρωτοκόλλων, το PLC θα υποστηρίζει την  εύκολη και 
απρόσκοπτη επικοινωνία με συσκευές άλλων κατασκευαστών, σύμφωνα με τις διεθνείς 
τυποποιήσεις.  

Επίσης το PLC θα πρέπει να υποστηρίζει είτε με ενσωματωμένες είτε με πρόσθετες 
θύρες, 2 τουλάχιστον από τα παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίας: 

 PROFIBUS (απαιτείται να προσφερθεί το αντίστοιχο interface) 

 Επικοινωνίες μέσω GPRS (δυνατότητα) 

 AS-Interface(δυνατότητα) 

 Σειριακές συνδέσεις με ελεύθερα πρωτόκολλα (δυνατότητα) 

 Modbus RTU (δυνατότητα) 

H CPU θα πρέπει να υποστηρίζει, μέσω της ενσωματωμένης θύρας Ethernet, λειτουργία 
Web Server. Ο χρήστης θα μπορεί να συνδεθεί μέσω ενός απλού φυλλομετρητή 
διαδικτύου (web browser) στη CPU και να έχει στη διάθεσή του: 

 Έτοιμες ιστοσελίδες με στοιχεία και διαγνωστικά της CPU. 

 Ιστοσελίδες που μπορούν να διαμορφωθούν ελεύθερα με εργαλεία ανάπτυξης 
ιστοσελίδων και να περιέχουν στατικά στοιχεία και δυναμικά δεδομένα από τη 
CPU. 

Επεκτασιμότητα 

Η CPU θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί με: 

 Τουλάχιστον 7 κάρτες εισόδων, εξόδων ή μικτές. Κάθε κάρτα θα πρέπει να έχει 
τουλάχιστον: 

 16 ψηφιακές εισόδους ή 

 16 ψηφιακές εξόδους ή 

 16 ψηφιακές εισόδους  και 16 ψηφιακές εξόδους ή 

 8 αναλογικές εισόδους ή 
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 4 αναλογικές εξόδους 

 Τουλάχιστον 2 κάρτες επικοινωνίας.  

Δομή προγράμματος 

Η CPU θα πρέπει να υποστηρίζει δομημένο προγραμματισμό. Το πρόγραμμα θα μπορεί 
να δομηθεί με αυτόνομα υποπρογράμματα (ρουτίνες), με ή χωρίς παραμέτρους, τα οποία 
θα μπορούν να καλούν το ένα το άλλο. Θα πρέπει επίσης το λειτουργικό σύστημα της 
CPU να υποστηρίζει την αυτόματη κλήση ειδικών υποπρογραμμάτων στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

 Κυκλική εκτέλεση προγράμματος 

 Εκκίνηση της CPU 

 Εκτέλεση προγράμματος με συγκεκριμένη συχνότητα 

 Διακοπές (interrupts) από τις εισόδους ή τις κάρτες  

 Διακοπές (interrupts) από διαγνωστικά   

Λογισμικό προγραμματισμού 

Μέσω του Λογισμικό Προγραμματισμού του PLC πρέπει να εκτελούνται οι εξης εργασίες:  

 Ορισμός του hardware του ελεγκτή (PLC) δηλαδή σύνθεση με προσδιορισμό των 
καρτών εισόδου εξόδου , ορισμό επικοινωνιών , διασύνδεση με οθόνες ενδείξεων 
και χειρισμών κ.λ.π. 

 Δημιουργία βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει είτε σε απόλυτη είτε σε 
συμβολική μορφή τα τις εισόδους εξόδους και όποιες άλλες μεταβλητές αφορούν 
το έργο. 

 Ανάπτυξη του λογισμικού αυτοματισμού του έργου, συντακτικός έλεγχος του, 
compilation αλλά και documentation αυτού. 

 Διαδικασίες για την μεταφορά του κώδικα στο PLC , και εργαλεία για την θέση σε 
λειτουργία όπως για παράδειγμα monitor και force μεταβλητών εκτέλεση step by 
step κ.λ.π. 

Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να είναι προσαρμόσιμο και μπορεί να τροποποιηθεί ώστε 
να εξυπηρετεί τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. 

Έτσι να υπάρχει επιλογή ώστε ο χρήστης να μπορεί να έχει την εφαρμογή του σε task 
oriented μορφή και το λογισμικό να καθοδηγεί τους χρήστες στην επιλογή των βημάτων. 
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Να μπορεί επίσης να εμφανίζεται ιεραρχικά το σύνολο του συστήματος αυτοματισμού 
δομημένο σε μορφή δένδρου  

Να υπάρχει ενιαία δομή έργου τόσο για το PLC όσο και για τις οθόνες ενδείξεων 
χειρισμών. 

Έτσι το project της εφαρμογής να είναι πάντα ενημερωμένο και οι αλλαγές σε  ένα 
τμήμα του ενημερώνουν την κοινή βάση δεδομένων. 

Επιπλέον για εξοικονόμηση χρόνου γίνεται εκτεταμένη χρήση ποντικιού (μέθοδος drag 
and drop)  Έτσι σύμβολα να αντιστοιχίζονται σε στοιχεία του hardware και όχι μόνο στα 
όρια του PLC αλλά και του ΗΜΙ editor. Να γίνεται εκτεταμένη χρήση της μεθόδου του 
graphical engineering .Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την 
διαμόρφωση του συστήματος (ορισμός υλικού , ορισμός δικτύων κ.λ.π.) να γίνεται με 
τρόπο γραφικό έτσι ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες για λάθη και μπορεί να έχει 
κάποιος εύκολα μια συνολική εικόνα του έργου.    

Τα τροποποιημένα δεδομένα της εφαρμογής πρέπει να ενημερώνονται αυτόματα μέσα 
σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Να διατίθεται λειτουργία συσχέτισης δεδομένων (cross-
referencing) που εξασφαλίζει ότι οι μεταβλητές θα χρησιμοποιούνται με συνέπεια σε όλα 
τα κομμάτια του έργου και για διάφορες συσκευές. Τα σύμβολα να δημιουργούνται 
αυτόματα και να συνδέονται με την αντίστοιχη είσοδο/έξοδο. Τα δεδομένα να μπορούν 
να εισάγονται μόνο μια φορά, ώστε να μην απαιτείται κανένας επιπρόσθετος χειρισμός 
ορισμού διεύθυνσης και δεδομένων. 

Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να σώσουν διάφορα σημαντικά στοιχεία 
προγραμμάτων όπως δομικά κομμάτια προγραμμάτων (blocks), μεταβλητές (tags), 
συναγερμούς (alarms), οθόνες επικοινωνίας με τη διεργασία (HMI screens), ανεξάρτητα 
κομμάτια προγράμματος (individual modules) καθώς και ολόκληρο πρόγραμμα σταθμού 
(stations) και να τα προσαρτήσουν, τόσο σε τοπικές, όσο και συνολικές (global) 
βιβλιοθήκες. Αυτά τα στοιχεία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι και πάλι μέσα στο 
πρόγραμμα του ίδιου έργου ή και σε προγράμματα άλλων έργων. Τα δεδομένα να 
μπορούν να ανταλλαχθούν μεταξύ διαφορετικών συστημάτων με τη χρήση των 
συνολικών (global) βιβλιοθηκών. 

Πρέπει να ανιχνεύονται αποκλίσεις κατάστασης με άμεση σύγκριση της κατάστασης του 
online project και του offline, προκειμένου να ανιχνευθούν οι πιθανές διαφορές μεταξύ 
τους. Οι διαφορές ή τα αντικρουόμενα στοιχεία (conflicts) να απεικονίζονται ξεκάθαρα σε 
δύο διαφορετικές οθόνες τόσο η online όσο και η offline κατάσταση. 
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Ο προγραμματισμός της CPU θα πρέπει να μπορεί να γίνει με τις παρακάτω γλώσσες 
προγραμματισμού: 

 Με διάγραμμα επαφών κατά IEC 61131-3 - LD (Ladder Diagram) 

 Με μπλοκ διάγραμμα κατά IEC 61131-3 - FBD (Function Block Diagram) 

 Με γλώσσα τύπου PASCAL κατά IEC 61131-3 - ST (Structured Text) 

Οι ειδικές προδιαγραφές των PLC είναι οι ακόλουθες: 

Μονάδα τροφοδοσίας ( Power Supply ) 

Το τροφοδοτικό θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 

 Ονομαστική τάση εισόδου : 120/230 VAC 

 Επιτρεπόμενη τάση εισόδου : 85-132 VAC/ 170 - 264VAC 

 Τάση εξόδου: 24VDC DC (απαραίτητη για την τροφοδοσία της CPU και των 
εξωτερικών αισθητηρίων και βοηθητικών relays) 

 Επιτρεπόμενη τάση εξόδου : 24VDC +-5% 

 Ρεύμα εξόδου στα 24VDC:  5Α 

 Ρεύμα εισόδου στα 230V: 1,3A  

 Συχνότητα γραμμής : 50Ηz 

 Επιτρεπτή περιοχή συχνότητας : 47..63Ηz 

 ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα και γαλβανική απομόνωση, LED 
ύπαρξης 24 VDC 

 Υπερπήδηση διακοπών δικτύου τροφοδοσίας min 20 ms 

Ενσωματωμένες ψηφιακές είσοδοι 

Οι ενσωματωμένες ψηφιακοί είσοδοι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Πλήθος : 14 

 Τάση εισόδου : Ονομαστική τιμή 24 VDC 

 Τύπος : sink/source  

 Ονομαστική τάση : 24VDC 

 Μέγιστη συνεχώς επιτρεπτή τάση : 30VDC 
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 Μέγιστη τάση : 35VDC για 0.5sec 

 Ελάχιστη τάση για σήμα  "1" : 15VDC στα 2.5mA 

 Μέγιστη τάση για σήμα  "0" : 5VDC στα 1mA 

 Μόνωση : 500VAC για 1 λεπτό 

 Ρύθμιση χρόνου απόκρισης από 0.1 έως 20ms  

 Δυνατότητα συλλογής ψηφιακής πληροφορίας μέχρι 500m με μπλενταρισμένο 
καλώδιο και 300 m χωρίς μπλενταρισμένο καλώδιο. 

Ενσωματωμένες ψηφιακές έξοδοι 

Οι ενσωματωμένες ψηφιακοί έξοδοι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Πλήθος : 10 

 Τύπου : relay 

 Εύρος τάσης : από 5 έως 30VDC ή από 5 έως 250VAC 

 Μέγιστο συνεχόμενο ρεύμα : 2Α 

 Μέγιστο ρεύμα : 7Α  

 Φορτίο Λαμπτήρα 30W DC / 200W AC 

 Μόνωση : 1500VAC για 1 λεπτό (πηνίο προς επαφή) 

 Αντίσταση μόνωσης : 100Ω 

 Απομόνωση μεταξύ ανοιχτών επαφών : 750VAC για 1 λεπτό 

 Απόκριση : 10ms max 

 Συχνότητα ζεύξεων επαφών : 1ΗΖ 

 Αναμενόμενη διάρκεια ζωής : 10.000.000 Open/close κύκλοι χωρίς φορτίο 

 Ένδειξη κατάστασης του σήματος της κάθε ψηφιακής εξόδου με LED 

 Δυνατότητα αποστολής εντολής μέχρι 150m χωρίς μπλενταρισμένο καλώδιο και 
500m με μπλενταρισμένο 

Ενσωματωμένες αναλογικές είσοδοι 

Οι ενσωματωμένες αναλογικές  είσοδοι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Πλήθος : 2 
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 Εύρος τάσης εισόδου : 0-10VDC 

 Μέγιστη επιτρεπτή τάση εισόδου : 11.7VDC 

 Μέγιστη αντοχή 35VDC 

 Δυνατότητα εξομάλυσης εισόδου σε 4 επίπεδα 

 Εμπέδηση >= 100KΩ 

 Ανάλυση : 10bits 

 Δυνατότητα λήψης σήματος εντολής μέχρι 100m με μπλενταρισμένο καλώδιο 
twisted pair 

Κάρτα ψηφιακών εισόδων 

Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Πλήθος : 16 

 Τάση εισόδου : Ονομαστική τιμή 24 VDC 

 Τύπος : sink/source  

 Ονομαστική τάση : 24VDC 

 Μέγιστη συνεχώς επιτρεπτή τάση: 30VDC 

 Μέγιστη τάση: 35VDC για 0.5sec 

 Ελάχιστη τάση για σήμα  "1" : 15VDC στα 2.5mA 

 Μέγιστη τάση για σήμα  "0" : 5VDC στα 1mA 

 Μόνωση: 500VAC για 1 λεπτό 

 Ρύθμιση χρόνου απόκρισης από 0.2 έως 12ms  

 Δυνατότητα συλλογής ψηφιακής πληροφορίας μέχρι 500m με μπλενταρισμένο 
καλώδιο και 300 m χωρίς μπλενταρισμένο καλώδιο 

Κάρτα ψηφιακών εξόδων 

Οι κάρτες ψηφιακών εξόδων θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Πλήθος: 16 

 Τύπου: relay 

 Εύρος τάσης : από 5 έως 30VDC ή από 5 έως 250VAC 
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 Μέγιστο συνεχόμενο ρεύμα: 2Α 

 Μέγιστο ρεύμα: 7Α  

 Φορτίο Λαμπτήρα 30W DC / 200W AC 

 Μόνωση : 1500VAC για 1 λεπτό (πηνίο προς επαφή) 

 Αντίσταση μόνωσης: 100Ω 

 Απομόνωση μεταξύ ανοιχτών επαφών : 750VAC για 1 λεπτό 

 Απόκριση: 10ms max 

 Συχνότητα ζεύξεων επαφών: 1ΗΖ 

 Αναμενόμενη διάρκεια ζωής : 10.000.000 Open/close κύκλοι χωρίς φορτίο 

 Ένδειξη κατάστασης του σήματος της κάθε ψηφιακής εξόδου με LED 

 Δυνατότητα αποστολής εντολής μέχρι 150m χωρίς μπλενταρισμένο καλώδιο και 
500m με μπλενταρισμένο 

Κάρτες αναλογικών εισόδων 

Οι κάρτες αναλογικών εισόδων θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Πλήθος : 2 / 4 / 8 

 Τύπος : τάσης +/-10VDC, +/-5VDC, +/-2.5VDC ή ρεύματος 0-20mA 

 Ανάλυση : 12bits + πρόσημο 

 Ακρίβεια : 0.2% πλήρους κλίμακας 

 Μέγιστη τάση στην είσοδο : +/-35VDC για τάση ή +/-40mA για ρεύμα 

 Δυνατότητα εξομάλυσης εισόδου σε 4 επίπεδα 

 Εμπέδηση : 9ΜΩ (τάση) 250Ω (ρεύμα) 

 Δυνατότητα λήψης σήματος εντολής μέχρι 100m με μπλενταρισμένο καλώδιο 
twisted pair 

 Δυνατότητα διάγνωσης μέσω κόκκινου Led για σφάλματα καναλιών 

Κάρτες αναλογικών εξόδων 

Οι κάρτες αναλογικών εισόδων θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Πλήθος : 2 / 4  
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 Τύπος : τάσης +/-10VDC ή ρεύματος 0-20mA 

 Ανάλυση : 12bits + πρόσημο 

 Ακρίβεια : <=0.6% πλήρους κλίμακας 

 Μέγιστη τάση στην είσοδο : +/-35VDC για τάση ή +/-40mA για ρεύμα 

 Εμπέδηση : >1000Ω (τάση), <=600Ω (ρεύμα) 

 Δυνατότητα λήψης σήματος εντολής μέχρι 100m με μπλενταρισμένο καλώδιο 
twisted pair 

 Δυνατότητα διάγνωσης μέσω κόκκινου Led για σφάλματα καναλιών 

Η θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι -5…+55 oC  

Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος DC-UPS 

Κάθε πίνακας αυτοματισμού θα διαθέτει μονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος, ώστε ο 
προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και μετά από 
βίαιη διακοπή της τροφοδοσίας λόγω χειρισμού ή βλάβης. Η μονάδα αυτή θα είναι 
compact, θα τοποθετείται σε ράγα πλησίον του PLC και θα στηρίζει την συνεχή τάση 
τροφοδοσίας του PLC στα 24V DC. Για το λόγο αυτό θα είναι συνδεμένη στην έξοδο του 
τροφοδοτικού του PLC. Ειδικότερα, όταν η τάση εισόδου της μονάδας του UPS πέσει 
κάτω από ένα όριο ασφαλείας, το οποίο θα έχει προεπιλεγεί, τότε μέσω άμεσης 
ηλεκτρονικής σύνδεσης με τους συσσωρευτές θα παρέχεται στήριξη της τάσης 
τροφοδοσίας. Ακόμη, η μονάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα: 

 Εύρος τάσης εισόδου: 22-29 V DC 

 Όριο τάσης σύνδεσης μπαταρίας: ρυθμιζόμενο με DIP διακόπτες στην περιοχή 
22-25,5 V DC με διακριτά βήματα των 0,5 V 

 Τάση εξόδου: 24 V DC 

 Ρεύμα εξόδου ≥ 5 Α ανάλογα και με το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείται και τις 
απαιτήσεις του συνδεδεμένου εξοπλισμού 

 Βαθμός απόδοσης ≥ 95% 

 Προστασία αναστροφής πολικότητας της τάσης εισόδου και των συσσωρευτών 

 Προστασία υπερφόρτισης 

 Προστασία βραχυκυκλώματος με ενσωματωμένη ασφάλεια 16Α 

 Αυτόματη αποσύνδεση αν η τάση πέσει κάτω των 19V 
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 Επιτήρηση τάσης συσσωρευτών και ένδειξη για αλλαγή αυτών 

 Θερμοκρασία λειτουργίας 0-+60 0C με φυσικό αερισμό 

 Βαθμός προστασίας ΙΡ20 (κατά ΕΝ60529) 

 Πιστοποίηση EMC κατά ΕΝ55022, ΕΝ 61000-6-2 

 Πιστοποίηση κατά CE και UL(CSA) 

Η μονάδα του UPS θα διαθέτει θύρα USB για την επικοινωνία με υπολογιστή (Laptop) 
στον οποίο θα είναι εγκατεστημένο κατάλληλο λογισμικό. Μέσω αυτού του λογισμικού 
θα είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας του UPS και των μηνυμάτων 
ή/και συναγερμών λειτουργίας που ενδέχεται να προκύψουν. 

Οι συσσωρευτές της μονάδας UPS που θα προσφέρουν την στήριξη της τάσης θα 
μπορούν να τοποθετηθούν και αυτοί σε ράγα και θα έχουν χαμηλό ρυθμό 
αυτοεκφόρτισης της τάξης του 3% περίπου μηνιαίως στους 200C. Θα είναι κλάσης 
προστασίας ΙΙΙ και θα ασφαλίζονται έναντι βραχυκυκλώματος με ασφάλεια 20A, ενώ θα 
μπορούν να προσφέρουν αυτονομία λειτουργίας στο διασυνδεδεμένο εξοπλισμό 
τουλάχιστον μίας ώρας (1h). 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 Πιστοποιητικά επάρκειας προέλευσης UL, BV και ABS 

 Πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια ότι η ανάπτυξη, 
κατασκευή, παραγωγή, δοκιμές γίνονται σύμφωνα με την οδηγία IEC 1131-2. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οι επικοινωνίες των ΤΣΕ με τον ΚΣΕ θα γίνεται μέσω δικτύου 2,4 GHz ή UHF και 
εφεδρικά μέσω GSM/GPRS στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο κάλυψης σήματος δεν 
προκύπτει με απόλυτη ασφάλεια η αρτιότητα των επικοινωνιών.  
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Οι επικοινωνίες των ΣΕΔ με τον ΚΣΕ θα γίνεται μέσω δικτύου GSM/GPRS.  

Ο κάθε προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα στην προσφορά του την 
προσφερόμενη λύση η οποία θα αξιολογηθεί αναλόγως. Ακολουθούν αναλυτικές 
προδιαγραφές: 

GPS/ GPRS Modem 

Το modem θα είναι τύπου ράγας για εύκολη τοποθέτηση στο ερμάριο αυτοματισμού. Θα 
συνεργάζεται με το PLC, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα το modem να παραμετροποιηθεί 
μέσα από το PLC. Θα παρέχει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη υποστήριξη και θα 
δέχεται όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, προκειμένου για λειτουργία με σύνδεση 
GSM. Ακόμη θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα: 

 Θύρα RS232 με ταχύτητες μετάδοσης 0,3 Kbit/s-57,6 Kbit/s 

 Περιοχές συχνοτήτων: 850, 900, 1800, 1900 MHz 

 Ισχύς εκπομπής: 2W στα 850, 900 MHz και 1 W στα 1800, 1900 MHz 

 Τροφοδοσία: 12-30 V DC 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20C έως +60C 

 Σχετική υγρασία: μέγιστη 95% στους 250C 

 Βαθμός προστασίας: IP40 

 Διαγνωστικά LED για την κατάσταση του modem, την ισχύ του πεδίου και την 
επιβεβαίωση σύνδεσης 

 Αυτόματος καθορισμός και διατήρηση IP on line σύνδεσης μέσω GPRS στο 
Internet 

 Δυνατότητα ανταλλαγής πακέτου δεδομένων με υπολογιστή κέντρου ελέγχου 
καθώς και με άλλα όμοια modem. 

 Αποστολή μηνυμάτων SMS χρησιμοποιώντας GSM λειτουργίες. 

 Δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού του PLC. 

GSM/GPRS κεραία 
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Η κεραία θα είναι πανκατευθυντική, κατάλληλη για χρήση σε δίκτυα GSM/GPRS, ενώ θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε στεγασμένη όσο και σε υπαίθρια εγκατάσταση. Η 
κεραία θα είναι τύπου πλακέ για τοποθέτηση επί του pillar, θα φέρει και το καλώδιο για 
σύνδεση με το modem και όποια υλικά στήριξης είναι αναγκαία για την τοποθέτησή της. 

 Θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα: 

 Συχνότητες λειτουργίας: 850, 900, 1800, 1900, 2200 MHz 

 Μέγιστη ισχύς:  20W 

 Θερμοκρασία λειτουργίας:  -40C έως +70C 

 Σχετική υγρασία:  100% 

 Βαθμός προστασίας: IP65 

 

Radiomodem RF 

Τα απαιτούμενα radiomodems πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα για χρήση σε 
δίκτυα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων (τηλεμετρίας). Τα radiomodem γενικά, πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ταχύτητα μετάδοσης 9600 bps 

 RS-232 ή RS-485 σειριακό interface 

 διάφορους τρόπους λειτουργίας, μεταξύ των οποίων και σαν αναμεταδότες 

 περιοχή συχνοτήτων από 400-470ΜΛ 

 πιλογή καναλιού RF, διεύθυνσης και επίπεδο ισχύος του σήματος μετάδοσης 

 Interface Baud rate 0,3-19.2K, ρυθμιζόμενο 

 Data Buffer (ΤΛ Rx) 1 kbytes 

 Δομή δεδομένων και έλεγχος σφαλμάτων συμβατά με τα διεθνή πρότυπα . 

 LED ενδείκτες για τις λειτουργίες receive, transmit και κατάστασης σειριακής 
γραμμής 
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 Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 έως 50°C 

 Υγρασία λειτουργίας:0% έως 95% RH 

 Τάση λειτουργίας:24 VDC 

 Ισχύς εκπομπής 1 watt 

Η ασύρματη επικοινωνία πρέπει να γίνεται σε περιοχές συχνοτήτων σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Εάν απαιτείτε άδεια λειτουργίας από το υπουργείο μεταφορών και 
επικοινωνιών ή οποιαδήποτε αρχή ο ανάδοχος οφείλει να την εκδώσει. Ο ανάδοχος 
πρέπει να λάβει γνώση της θέσης των αντλιοστασίων και των δεξαμενών και την 
γεωγραφική κατανομή τους και όπου απαιτείται θα τοποθετούν αναμεταδότες και 
γενικώς να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αδιάλειπτη επικοινωνία των 
σταθμών με τον ΚΣΕ. Για οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί που αφορά σύνταξη μελέτης, 
προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορά και εγκατάστασή του, ο 
ανάδοχος δε δικαιούται καμία επιπλέον αμοιβή. Τα προσφερόμενα Radiomodem θα 
φέρουν πιστοποιητικά Ευρωπαϊκά. 

Για την υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει να εγκατασταθούν κεραίες των 
Radiomodem, κατάλληλης ενίσχυσης (dB) και κατάλληλου τύπου (κατευθυντικές ή 
πολυκατευθυντικές) για την απρόσκοπτη επικοινωνία των Σταθμών Ελέγχου με τον 
Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Απολαβή: >5dB 

 Εμπέδηση: 50Οhm 

 Πόλωση: Κατακόρυφη/ Οριζόντια  

 Στάσιμα κύματα: <1,5 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -35 οC - 60οC 

 Υλικό κατασκευής :  Αλουμίνιο 

Η κάθοδος της κεραίας θα είναι ομοαξονικό καλώδιο υψηλών συχνοτήτων κατάλληλο για 
τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές 

 Εσωτερικός αγωγός: γυμνός μονόκλωνος εκ συρματιδίων χαλκού 
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 Μόνωση εσωτερικού αγωγού: πολυαιθυλένιο 

 Εξωτερικός αγωγός: Γυμνό πλέγμα χαλκού 

 Μανδύας: PVC 

 Αντίσταση καλωδίου: 50Ω 

 Απόσβεση: <9 dB/100mστα 450ΜΛ 

Επίσης, η συνολική διάταξη επικοινωνίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει Αντικεραυνική 
προστασία εισόδου Radiomodem-Τροφοδοτικό 12VDC ή 24VDC, ιστό στήριξης, 
αντηρίδες κλπ 

Οι διατάξεις προστασίας δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη μετάδοση του σήματος ούτε να 
αλλοιώνουν την πληροφορία. Τέλος, δεν πρέπει να δημιουργούν προβλήματα 
δυσλειτουργίας του δικτύου (π.χ. η επιτρεπτή "μπάντα" συχνοτήτων δεν πρέπει να 
μειώνει το εύρος του μεταφερόμενου σήματος κ.ο.κ.) 

Radio modem 2,4 GHz 

Οι μονάδες ασύρματης επικοινωνίας modem θα χρησιμοποιούν τις ραδιοσυχνότητες 
2400-2483,5 MHz με τεχνολογία διασποράς ευρέως φάσματος (spread spectrum) για 
δίκτυα ιδίας χρήσης, που είναι εναρμονισμένα με το πρότυπο EN 300 328 και δεν 
απαιτείται εκχώρηση ραδιοσυχνότητας, σύμφωνα με το νόμο 2801/2000 και το ΦΕΚ 
739/2006. Θα διαθέτουν πιστοποιητικά CE, FCC, IC, UL Class I Div 2. 

Οι μονάδες αυτές θα αποτελούνται από δύο μέρη, τον πομποδέκτη που θα μπορεί να 
τοποθετηθεί στον ιστό μαζί με την κεραία και το modem που θα τοποθετηθεί μέσα στον 
πίνακα αυτοματισμού και τα δύο αυτά μέρη θα συνδέονται με κατάλληλο καλώδιο. Για 
την παραμετροποίηση των modem δεν θα είναι απαραίτητο ειδικό λογισμικό, αλλά θα 
μπορεί να γίνεται μέσω πρωτοκόλλου Telnet. Επίσης, θα είναι απολύτως διαφανή στο 
πρωτόκολλο TCP/IP και κάθε master θα μπορεί να υποστηρίξει σύνδεση μέχρι 
τουλάχιστον 20 slaves.  

Η χρήση των radiomodem σε συνδυασμό με κεραία κατάλληλου κέρδους θα μπορεί να 
προσφέρει την απαιτούμενη ραδιοκάλυψη. Θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 
αναμεταδοτών για τους απομακρυσμένους τοπικούς σταθμούς, οι οποίοι λόγω του 
έντονου ανάγλυφου και άλλων φυσικών εμποδίων είναι δύσκολο ή ανέφικτο να 
διασυνδεθούν απ’ ευθείας στο υπόλοιπο σύστημα. Τα radiomodem θα μπορούν να 
παρέχουν διασύνδεση Ethernet μεταξύ των διαφόρων συσκευών του συστήματος. Θα 
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λειτουργούν, δηλαδή, είτε σαν γέφυρες υψηλών ταχυτήτων σε 10/100 BaseT Ethernet 
δίκτυα, είτε θα προσφέρουν σύνδεση μεταξύ ενός σταθμού βάσης με πολλαπλά 
απομακρυσμένα modem. Θα εξασφαλίζουν δε τη σωστή μετάδοση των πληροφοριών 
χρησιμοποιώντας μηχανισμούς ελέγχου μεταδιδόμενης πληροφορίας όπως CRC (cyclic 
redundancy check) και ARQ (automatic repeat request). 

Ο πομποδέκτης θα είναι στιβαρού βιομηχανικού τύπου κατάλληλος για χρήση σε 
εξωτερικό περιβάλλον και θερμοκρασία λειτουργίας -400C έως +700C. Το διαθέσιμο 
εύρος ζώνης θα είναι 1,23 Mbps και θα υποστηρίζεται ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 1 
Mbps. Ο τρόπος διαμόρφωσης θα είναι Frequency Hopping και θα διαθέτει τουλάχιστον 
64 διαφορετικούς αλγόριθμους επιλεγόμενους από τον χρήστη. Η ευαισθησία του δέκτη 
καθορίζεται στα -93 dBm και η ισχύς εξόδου στα +18dBm. Θα υποστηρίζονται 
τοπολογίες δικτύων point to point/point to multipoint. 

Το modem θα διαθέτει μία θύρα Ethernet RJ45 και μία θύρα RJ11 για τις ανάγκες της 
παραμετροποίησης. Θα ενσωματώνει ενδεικτικά leds για τις ενδείξεις της τροφοδοσίας, 
της μετάδοσης και λήψης Ethernet, της κατάστασης σύνδεσης με άλλο modem, καθώς 
και της κατάστασης σύνδεσης με τον πομποδέκτη. Η τάση τροφοδοσίας τους θα είναι 
+12-30 Vdc και η επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι 00C έως +700C. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Οι μετρητές παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικοί, τύπου γραμμής με φλάντζες ώστε να 
ταιριάζουν με το μέγεθος του αγωγού και την κλίμακα της παροχής. Η αρχή λειτουργίας 
των μετρητών θα είναι ο Νόμος του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, 
βασιζόμενη στο παλμικό συνεχές μαγνητικό πεδίο και σε d.c. τεχνικές παλμών (d.c. pulse 
techniques). Επίσης οι μετρητές παροχής θα είναι σχεδιασμένοι για χαμηλή κατανάλωση 
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(low-energy design) με αυτόματη μηδενική αντιστάθμιση (automatic zero 
compensation).           

Οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς των παροχομέτρων θα είναι τοποθετημένοι απομακρυσμένα 
από το σώμα του παροχόμετρου (compact installation) εντός ερμαρίου τύπου πίλαρ 
μέγιστης απόστασης και θα συνοδεύονται μέσω καλωδίων σύνδεσης (remote 
installation). Όλες οι συνδέσεις θα είναι απόλυτα στεγανές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
προστασία του εξοπλισμού κατ’ ελάχιστον IP68.  Το σώμα του παροχόμετρου θα 
τοποθετηθεί εντός φρεατίου το οποίο δύναται να πλημμυρίσει. Για το λόγω αυτό το 
σώμα του παροχομέτρου θα πρέπει να διαθέτει βαθμό προστασίας IP68 

Οι συνδέσεις μεταξύ αισθητηρίου-σώματος και ηλεκτρονικού μετατροπέα  θα 
πραγματοποιούνται μέσω ειδικών καλωδίων διπλής θωράκισης έναντι 
ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών τα οποία θα εξασφαλίζουν την μεταφορά του σήματος 
χωρίς απώλειες σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων.           

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει πλήρη τεχνικά στοιχεία για τα καλώδια αυτά ενώ 
κάθε προσφερόμενος ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής θα πρέπει να συνοδεύεται 
από καλώδιο μήκους 50 μέτρων.  

Η εγκατάσταση των μετρητών παροχής θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται η 
ακρίβεια της μέτρησης και η συμπεριφορά τους από παρακείμενους αγωγούς ηλεκτρικού 
ρεύματος (μέση ή χαμηλή τάση), τηλεφωνικά καλώδια και άλλους υπάρχοντες αγωγούς 
νερού, με βάση τις προδιαγραφές που αφορούν στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.           

Είναι απόλυτα απαραίτητο τα στοιχεία του αισθητηρίου με όλες τις προ-ρυθμίσεις του 
κατασκευαστή (π.χ. τύπος, κωδικός, διαστάσεις του αισθητηρίου, ρυθμίσεις του 
μετατροπέα, παράμετροι βαθμονόμησης κ.λ.π.) να αποθηκεύονται στη μνήμη. Σε 
περίπτωση βλάβης του μετατροπέα θα απαιτείται μόνο η αντικατάστασή του, χωρίς να 
είναι απαραίτητη η επαναρρύθμιση του ή ο προγραμματισμός των εργοστασιακών 
παραμέτρων. Επιθυμητό είναι η μνήμη του παροχομέτρου να έχει τη δυνατότητα 
καταγραφής/ αποθήκευσης τουλάχιστον 20.000 τιμών         

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα δεδομένα του αισθητήρα μεταφέρονται από την 
ειδική μνήμη κατά την διάρκεια της πρώτης εκκίνησης του μετατροπέα στην μνήμη του 
μετατροπέα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η γρήγορη αντικατάσταση του μετατροπέα 
σε περίπτωση βλάβης του, χωρίς να είναι απαραίτητος ο επαναπρογραμματισμός του. 
Συνεπώς δεν θα απαιτείται η παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού σε περίπτωση βλάβης 
του μετατροπέα παρά μόνο η απομάκρυνση του χαλασμένου και η τοποθέτηση του 
καινούργιου.           
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Ο εξοπλισμός θα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, δηλαδή θα μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία επί τόπου χωρίς να απαιτείται βοηθητικός εξοπλισμός δοκιμών ή λογισμικό. Αν 
υπάρχει τέτοια απαίτηση εξοπλισμού ή / και λογισμικού τότε ο διαγωνιζόμενος πρέπει να 
δηλώσει αναλυτικά τον εξοπλισμό και το λογισμικό που απαιτείται και το κόστος  αυτού 
στην προσφορά του.       

Τα σώματα των ηλεκτρομαγνητικών μετρητών θα συνδέονται στο δίκτυο μέσω 
φλαντζών κατάλληλης διάτρησης ανάλογα με την ονομαστική τους πίεση, που θα 
διαθέτουν στα άκρα τους. Οι φλάντζες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το 
ΕΝ1092. Η ονομαστική πίεση λειτουργίας PN των αισθητήρων θα είναι 16 Bar ενώ η 
πίεση δοκιμής θα είναι 1,5ΧPN           

Τα πηνία διέγερσης  θα εφάπτονται εσωτερικά στην επιφάνεια επένδυσης του αισθητήρα 
χωρίς να παρεμβάλετε μεταξύ αυτών άλλο υλικό.  Η εσωτερική επένδυση του αισθητήρα 
θα είναι EPDM, NBR, PTFE ή άλλο ανάλογο ελαστικό, εγκεκριμένο για εφαρμογή σε 
πόσιμο νερό. Το υλικό κατασκευής του αισθητηρίου θα είναι carbon steel ή χάλυβας 
τουλάχιστον AISI 316 ενώ ολόκληρο το σώμα θα έχει εξωτερική επικάλυψη  
αντιδιαβρωτικής εποξεικής βαφής ελάχιστου πάχους 150 μm.  

Το υλικό των ηλεκτροδίων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, Hastelloy 'C', τιτάνιο ή 
παρόμοιο, εγκεκριμένο για πόσιμο νερό και κατάλληλο για συγκεντρώσεις χλωρίου 2 
mg/l εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Ο βαθμός προστασίας του αισθητήρα θα είναι ΙΡ 68 ελεγμένη κάτω από στήλη ύδατος 
10 μέτρων για απεριόριστο χρόνο. Τα παραπάνω αναφερόμενα θα πρέπει να 
αναφέρονται σαφώς στην πρόσφορα του διαγωνιζόμενου καθώς και στα επίσημα τεχνικά 
φυλλάδια που θα υποβάλει.  

Θα χρησιμοποιηθεί ένας μετατροπέας παλμικού συνεχούς μαγνητικού πεδίου ο οποίος θα 
πρέπει να εντάσσεται εύκολα σε σύστημα τηλεμετρίας με την χρήση κατάλληλων 
συνδέσεων και θα τοποθετηθεί εντός των ηλεκτρικών πινάκων αυτοματισμού.           

Ο μετατροπέας θα διαθέτει ένδειξη για την σήμανση της κατάστασης του αγωγού , όταν 
αυτός είναι άδειος (empty pipe detection) καθώς και επαφή ελεύθερης τάσης μέσω της 
οποίας θα μπορεί δίνεται μήνυμα προς άλλα συστήματα τηλεελέγχου. Επίσης  θα διαθέτει 
ξεχωριστή ένδειξη για την αναγγελία σφαλμάτων όταν αυτά ανιχνεύονται από τα 
αυτοδιαγνωστικά του μετατροπέα. Σε περίπτωση όπου ο μετατροπέας σήματος 
τοποθετείται σε απόσταση από τον αισθητήρα θα πρέπει η ανίχνευση της κατάστασης 
“κενός αγωγός” να είναι δυνατή σε απόσταση έως και 50 μέτρων.           
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Οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού και 
χειρισμού χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέσω της οθόνης 
ενδείξεων θα πρέπει να γίνεται η πλήρης παραμετροποίηση του οργάνου και η επιλογή 
όλων των παραμέτρων όπως γλώσσα επικοινωνίας, μονάδες μέτρησης, τρόπος 
αναγραφής ενδείξεων κλπ. επιθυμητό είναι η γλώσσα επικοινωνίας στο ΜΕΝΟΥ του 
οργάνου να είναι και η Ελληνική.           

Οι μετατροπείς  θα έχουν δυνατότητα  της μέτρησης της παροχής και προς τις δύο 
κατευθύνσεις και  θα διαθέτουν μία αναλογική έξοδο και ψηφιακή επαφή η οποία θα 
μπορεί να προγραμματισθεί για την μετάδοση της πληροφορίας “κατεύθυνση ροής” 
(forward-reverse) προς άλλα συστήματα τηλεελέγχου. Κάθε μετατροπέας θα φέρει 
ενσωματωμένη φωτιζόμενη αλφαριθμητική οθόνη 3 γραμμών και πληκτρολόγιο. Η 
πρώτη γραμμή της οθόνης απεικονίζει πάντα την τρέχουσα παροχή σε m3/h ή l/s ή τη 
συνολική ροή, ενώ η δεύτερη και η τρίτη γραμμή θα μπορούν να προγραμματιστούν 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη δίνοντας πληροφορίες και μηνύματα (π.χ. 
ρυθμίσεις οργάνου, σφάλμα μετρητή).           

Σε περίπτωση σφάλματος, ο μετατροπέας θα απεικονίζει τους κωδικούς σφαλμάτων με 
συνοπτική περιγραφή και ευανάγνωστες  προτάσεις για την διόρθωσή τους. Επίσης θα 
προβλέπεται διαδικασία πρόσβασης μέσω κωδικού ασφαλείας για να αποτρέπεται η μη 
εξουσιοδοτημένη αλλαγή των προκαθορισμένων παραμέτρων.           

Η οθόνη θα παρέχει ως ελάχιστο τα ακόλουθα:            

 Εμφάνιση στιγμιαίας ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις),  

 Εμφάνιση αθροιστικής ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις) 

 Εμφάνιση της διαφοράς στην αθροιστική ροή για τις δύο διευθύνσεις  

 Πληροφορίες διάγνωσης 

 Συνθήκες κενού αγωγού 

 Γράφημα με τις καταγεγραμμένες τιμές παροχής  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του μετατροπέα είναι :            

Χαρακτηριστικό Απαιτήσεις 
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Ακρίβεια (μετατροπέα & αισθητηρίου: 
± 0,25%  επί της πραγματικής μέτρησης της παροχής ή 
καλύτερη 

Προσαρμογή: Απομακρυσμένη 

Περίβλημα: Με τοπική οθόνη και πληκτρολόγιο 

Αριθμός αναλογικών εξόδων 
1 αναλογική έξοδος 4 -20 mA 

Αριθμός ψηφιακών εξόδων 1 

Αριθμός ψηφιακών εισόδων 1 

Γαλβανική απομόνωση Σε όλες τις εισόδους και εξόδους 

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

Θερμοκρασίες λειτουργίας Κατ ελάχιστον - 10 … 50 °C 

 Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού για την αυτόματη δοσομέτρηση 
συγκεκριμένων ποσοτήτων νερού. 

 Θα διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια για την ροή. 

 Θα συγκρατεί τα σήματα εξόδου για ρυθμιζόμενο χρόνο. 

 Θα διαθέτει δυο ανεξάρτητους αθροιστές (totalizers) για την παρακολούθηση  και 
απομνημόνευση του συνολικού όγκου του νερού σε δυο διαφορετικές χρονικές 
περιόδους (π.χ. χειμώνα –καλοκαίρι) 

 Θα παρέχει πλήρη λειτουργία αυτοδιάγνωσης σφαλμάτων. 

 Ο προγραμματισμός του μετατροπέα θα γίνεται από το πληκτρολόγιό του με 
δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων. 

 Σε περίπτωση βλάβης οι έξοδοι θα μπορούν να προκαθορίζονται με τη χρήση 
ψηφιακού σήματος εισόδου. 

 Οι ψηφιακές έξοδοι θα ρυθμίζονται για οποιαδήποτε λειτουργία. 
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Οι δοκιμές βαθμονόμησης του εργοστασίου θα γίνουν με τα πρότυπα του κατασκευαστή 
και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 3 σημεία αύξησης και μείωσης, εκτός εάν ορισθεί 
διαφορετικά. Σε περιπτώσεις όπου απαιτηθεί η σύγκριση με άλλους μετρητές για λόγους 
ανίχνευσης διαρροών, τότε μπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετη βαθμονόμηση, (π.χ. 8 
σημεία).Όλα τα παραπάνω θα πιστοποιούνται με την έκδοση κατάλληλου πιστοποιητικού 
επαλήθευσης το οποίο θα εκδίδεται μόνο για τους μετρητές παροχής που πέρασαν τους 
ελέγχους και τα αποτελέσματα των οποίων δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση μεγαλύτερη 
από 2% σε σύγκριση με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των μετρητών παροχής.           

Ο μετρητής παροχής θα εκτελεί αυτόματα αυτοδιαγνωστικά με την έναρξη λειτουργίας 
και συνεχώς κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Η παρουσία μίας κατάστασης σφάλματος 
θα προκαλεί την λειτουργία αναμετάδοσης του σφάλματος. Η λειτουργία θα είναι 
ασφαλής από σφάλμα με την επαφή κλειστή κατά την διάρκεια της κανονικής 
λειτουργίας και ανοιχτή σε περίπτωση σφάλματος ή διακοπής της τροφοδοσίας.     

Τα διαγνωστικά θα συμπεριλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τους βασικούς ελέγχους του 
εξοπλισμού, ανίχνευση καλωδίου ανοιχτού ή κλειστού κυκλώματος, εκτός κλίμακας, 
λανθασμένοι παράμετροι κλπ.        

Όπου η ακρίβεια μέτρησης της χαμηλής παροχής δεν ικανοποιεί την απαίτηση της 
προδιαγραφής για 0,25%, τότε ο Διαγωνιζόμενος θα προτείνει εναλλακτικά μεγέθη ή 
μεθόδους για να αυξήσει την ακρίβεια. Η χρήση συστολών όπως  είναι αποδεκτή αρκεί 
να δικαιολογείται επαρκώς από τον Διαγωνιζόμενο. Επίσης είναι αποδεκτή η χρήση 
μετρητών παροχής ειδικής κατασκευής με ενσωματωμένες συστολές. Ο Διαγωνιζόμενος 
θα προτείνει την βέλτιστη τεχνικο-οικονομικά μέθοδο η οποία προκαλεί την ελάχιστη 
ενόχληση στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.           

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό  

 Πιστοποιητικό EN17025 του οίκου κατασκευής  

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 
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ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Οι μετρητές πίεσης του έργου θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την μέτρηση της πίεσης 
του νερού ανάντη και κατάντη  καταθλιπτικών αγωγών, θα έχουν δε και την δυνατότητα 
για την μέτρηση της πίεσης αέρα όπως π.χ αυτή συναντάται στα αεριοφυλάκια του 
έργου. Θα είναι συμπαγών διαστάσεων και  σύμφωνοι με την κοινοτική οδηγία PED 
(PRESSURE EQUIPMENT DIREKTIVE FOR GAS 1/LIQUIDS 1 ART. 3.3 SEP). Η αρχή 
λειτουργίας τους είναι η πιεζοηλεκτρική. Το διάφραγμα μετάδοσης πίεσης θα είναι 
κατασκευασμένο από Al2O3. Αισθητήριο και μετατροπέας σήματος είναι τοποθετημένοι 
εντός ανοξείδωτου περιβλήματος συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής.  Σε 
κάθε μετρητή πίεσης θα πρέπει να προβλεφθεί και κατάλληλη βάνα για τον εξαερισμό 
του οργάνου.  

Οι μετρητές πίεσης θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 Ακρίβεια μέτρησης 0,25 % full scale 

 Εύρος μέτρησης 0-25 bar  

 Χρόνος απόκρισης < 0,1 sec 

 Θερμοκρασία λειτουργίας -20 – 50 º C 

 Τάση τροφοδοσίας 12 – 30 V DC 

 Αναλογική έξοδος 4-20 mA  

 Βαθμός προστασίας IP 65 

 Υλικό μεμβράνης Al2O3 

 Υλικό περιβλήματος ανοξείδωτος χάλυβας 

 Σπείρωμα σύνδεσης G ½ A 

 Ηλεκτρική σύνδεση 2 αγωγών 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 
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 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας  

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (CL-PH-
ΑΓΩΓ-ΘΟΛ) 

Τα συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα 
σημεία του δικτύου που προβλέπεται να εγκατασταθούν σταθμοί ελέγχου με σκοπό τη 
συνεχή μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Κάθε σύστημα θα πρέπει να 
αποτελείται από τα ακόλουθα υλικά:  

 Ένα (1) Αισθητήριο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου και ΡΗ,   

 Ένα (1) αισθητήριο μέτρησης αγωγιμότητας,  

 Ένα (1) αισθητήριο μέτρησης θολότητας,  

 Ένα (1) ψηφιακό ελεγκτή στον οποίο θα απεικονίζονται οι τιμές των τεσσάρων 
μετρούμενων χαρακτηριστικών,  

 Τα κελιά των ανωτέρω αισθητηρίων,  

 Φίλτρο κατακράτησης φερτών,  

 Δοσομετρική αντλία,  

 Το καλώδιο σύνδεσης του ψηφιακού ελεγκτή με τον τοπικό αυτοματισμό (PLC) 
και  

 Όλα τα παρελκόμενα σύνδεσης του ανωτέρω εξοπλισμού. 
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Γίνονται αποδεκτές τεχνολογίες αισθητηρίων στις οποίες η μέτρηση του χλωρίου και του 
ΡΗ γίνεται με διαφορετικά αισθητήρια με απαραίτητη προϋπόθεση η μέτρηση χλωρίου να 
αντισταθμίζεται αυτόματα.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε υλικού παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Αισθητήριο Μέτρησης Υπολειμματικού Χλωρίου και ΡΗ 

 Mέθοδος μέτρησης: Αμπερομετρική. 

 Εύρος μέτρησης ελεύθερου χλωρίου: 0 – 20mg/L ΗΟCl 

 Ελάχιστο όριο ανίχνευσης ελεύθερου χλωρίου: 5ppb ή 0,005mg/l HOCl. 

 Ακρίβεια μέτρησης: 2% ή ± 10ppb ΗΟCl. 

 Χρόνος Απόκρισης (Τ90): < 90sec 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 00C έως +450C 

 Αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας.  

 Να διαθέτει ηλεκτρόδιο pH/ θερμοκρασίας για την αυτόματη αντιστάθμιση του 
pH του δείγματος και τον υπολογισμό του χλωρίου εκτός των ορίων της 
καμπύλης του υποχλωριώδους  

 Ροή λειτουργίας: 10- 15l/h. 

 Εύρος πίεσης λειτουργίας: 0,1 – 2bar. 

 Εύρος θερμοκρασίας δείγματος: 20 – 450C. 

 Εύρος pH δείγματος: 4 – 8  

 Δυνατότητα προσθήκης αυτόματης μονάδας οξίνισης για την ρύθμιση του pH του 
δείγματος, όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από 8. 

 Παρεμποδίσεις: Να μην προκύπτει παρεμπόδιση από χλωραμίνες. 

 Να συνοδεύεται από ειδική κυψελίδα μέτρησης, με δυνατότητα ρύθμισης της 
παροχής του δείγματος στο αισθητήριο. 
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 To αισθητήριο θα πρέπει να συνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο για τη σύνδεση 
με τον ψηφιακό ελεγκτή. 

 Πρέπει να είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον ψηφιακό ελεγκτή, με τον οποίο θα 
γίνεται η διαχείριση των μετρήσεων, η δε εγκατάσταση του να είναι εύκολη και 
γρήγορη με τεχνολογία plug’n’play. 

Αισθητήριο Μέτρησης Αγωγιμότητας  

 Μέθοδος μέτρησης: Hλεκτροχημική  

 Εύρος μέτρησης: 1μS/cm – 2.000μS/cm. 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1bar. 

 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 450C 

 Υλικά κατασκευής που έρχονται σε επαφή με το δείγμα: Υλικά κατάλληλα για 
τέτοιου είδους εφαρμογές όπως Πολυεστέρας και Γραφίτης   

 To αισθητήριο θα πρέπει να συνοδεύεται από καλώδιο μήκους 2m, με 
δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή για τη σύνδεσή του 
με τον ψηφιακό ελεγκτή. 

 Πρέπει να είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον ψηφιακό ελεγκτή, με τον οποίο θα 
γίνεται η διαχείριση των μετρήσεων, η δε εγκατάσταση του να είναι εύκολη και 
γρήγορη με τεχνολογία plug’n’play. 

 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα και χημικά για την 
βαθμονόμησή του. 

 Πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη διάταξη για την τοποθέτηση του στην 
διεργασία με κυψελίδα flow through κατάλληλη για bypass τοποθέτηση 

Αισθητήριο Μέτρησης Θολότητας  

 Η αρχή της μεθόδου μέτρησης της θολότητας θα πρέπει να βασίζεται στην 
σκεδαζόμενη κατά 90ο εκπεμπόμενη ακτινοβολία από πηγή υπέρυθρου φωτός – 
IR (DIN EN ISO 7027). 

 Να έχει δυνατότητα μέτρησης θολότητας στην περιοχή 0,0001 - 1000FNU. 
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 Να έχει διακριτική ικανότητα 0,0001-0,9999 FNU 1,000-9,999, FNU, 10,00-99,99 
FNU, 100-1000 FNU. 

 Η ακρίβεια μέτρησης να είναι:  ±1% της ένδειξης ή ±0,008FNU όποια είναι 
μεγαλύτερη, στην περιοχή 0 - 10FNU. 

 Επαναληψιμότητα: ± 0,5% ή ± 0,003 FNU στην περιοχή 0-2 FNU. 

 Αναγνωσιμότητα : 0,001 FNU 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 2 έως 40°C. 

 Ταχύτητα ροής δείγματος να είνα : min. 0,2L/min - max 1,0 L/min. 

 Για την εξασφάλιση της μέγιστης ακρίβειας και της ελάχιστης απαίτησης 
συντήρησης τα αισθητήρια μέτρησης θολότητας θα πρέπει απαραίτητα να 
φέρουν αυτόματο σύστημα μηχανικού καθαρισμού 

 Πίεση λειτουργίας: < 6 bar. 

 Θερμοκρασία δείγματος: < 50 °C. 

 Χρόνος απόκρισης 1- 60sec προγραμματιζόμενος. 

 Περίβλημα συσκευής σύμφωνα με προστασία τουλάχιστον IP65. 

 Να είναι εργοστασιακά βαθμονομημένο και να μην απαιτείται άλλη βαθμονόμηση. 

 Πρέπει να είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον ψηφιακό ελεγκτή, με τον οποίο θα 
γίνεται η διαχείριση των μετρήσεων, η δε εγκατάσταση του να είναι εύκολη και 
γρήγορη με τεχνολογία plug’n’play. 

Ψηφιακός ελεγκτής  

 Ο ψηφιακός ελεγκτής που είναι ο εγκέφαλος του προσφερόμενου συστήματος θα 
πρέπει να είναι κατάλληλος, για την συλλογή, απεικόνιση και αποθήκευση των 
μετρήσεων. Ο ψηφιακός ελεγκτής θα πρέπει να δέχεται όλα τα σήματα από τα 
αισθητήρια (χλώριο, ΡΗ, αγωγιμότητα και θολότητα) και να συνδέεται με τον 
προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή του κάθε σταθμού μέσω σειριακής θύρας 
ModBus για τον απομακρυσμένο τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό του συνολικού 
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συστήματος.  Ο ψηφιακός ελεγκτής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Να είναι κατάλληλος να δεχθεί δεδομένα από τουλάχιστον τέσσερα αισθητήρια 
μέτρησης, ανάλογα με την διαμόρφωση, του ιδίου είδους ή και διαφορετικών 
παραμέτρων.  

 Να έχει την δυνατότητα συνεργασίας και με άλλες όμοιες μονάδες για την 
δημιουργία δικτύων μετρήσεων. 

 Να έχει την δυνατότητα να δεχθεί τέσσερις ή περισσότερες αναλογικές/ψηφιακές 
εισόδους για την τοποθέτηση μελλοντικά και άλλων υπαρχόντων αισθητηρίων ή 
συστημάτων μέτρησης, του ίδιου ή και άλλων κατασκευαστών. 

 Να έχει την δυνατότητα για τέσσερις επαφές (relays) άνευ δυναμικού, με 
δυνατότητα προγραμματισμού τους για χρήση ως alarm ή δυνατότητα επέκτασης 
και με άλλες επαφές ανάλογα με τις απαιτήσεις του χειριστή. 

 Να διαθέτει κάρτα επικοινωνίας Modbus RS485 για τη σύνδεσή του με το PLC 

 Να διαθέτει προστασία τουλάχιστον IP65 

 Να διαθέτει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -200C - +550C 

 Τροφοδοσία/Ισχύς: 100 - 240V AC, 50/60Hz  / 2.000VA 

Οθόνη απεικόνισης μετρήσεων 

Κάθε ψηφιακός ελεγκτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει τις μετρούμενες 
τιμές σε οθόνη ενδείξεων. Η οθόνη ενδείξεων θα πρέπει είτε να είναι σταθερά 
τοποθετημένη σε κάθε ελεγκτή είτε να είναι αποσπώμενη. Σε περίπτωση που η 
προσφερόμενη οθόνη είναι αποσπώμενη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
τοποθετηθεί σε κάθε μία από τις προσφερόμενες μονάδες. Σε αυτή τη περίπτωση η 
προσφορά του κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να περιλαμβάνει 1 οθόνη για το σύνολο 
των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα προμήθεια.  

Σε κάθε περίπτωση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οθονών θα πρέπει να είναι τα 
ακόλουθα: 
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 Να λειτουργεί σε συνεργασία με τη μονάδα τοποθέτησης αισθητηρίων στην οποία 
έχει προσαρτηθεί, εμφανίζοντας τις μετρήσεις του συγκεκριμένου σημείου σε μια 
έγχρωμη οθόνη γραφικών με λειτουργία αφής (touch screen) 

 Να εμφανίζει στην οθόνη γραφικές απεικονίσεις μέχρι και 6 παραμέτρων 
ταυτόχρονα. 

 Να διαθέτει προστασία κατά IP65 

 Να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης για χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
(GSM) για ασύρματη επικοινωνία για τον προγραμματισμό του συστήματος, και 
τη μετάδοση δεδομένων από απόσταση. 

 Να διαθέτει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -200C - +550C 

 Τροφοδοσία: από την μονάδα τοποθέτησης αισθητηρίων  

Δοσομετρική αντλία  

 Τύπος: διαφραγματική με μηχανική κίνηση διαφράγματος  

 Υλικά κατασκευής: πλαστικά ανθεκτικα στη διάβρωση  

 Ονομαστική παροχή: τουλάχιστον 1 l/h   

 Να διαθέτει προστασία κατά IP65 

 Εγκατάσταση: επί του δοχίου των χημικών  

 Θα περιλαμβάνει το σωληνίσκο μεταφοράς χημικού (μήκους τουλάχιστον 4 
μέτρων), ποδοβαλβίδα και βαλβίδες αναρρόφησης και έκχυσης 

 Δυνατότητα χειροκίνητου προγραμματισμού βήματος (ταχύτητα/ συχνότητα) και 
μήκους έκχυσης από το χρήστη 

 Τροφοδοσία: 100 - 240V AC 

 Κάδος αποθήκευσης χημικών 

 Χωρητικότητα: τουλάχιστον 1.000 λίτρων  

 Υλικό κατασκευής: Λευκό γραμμμικό ΡΕ 
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Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια για το σύνολο του εξοπλισμού 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή για το σύνολο του εξοπλισμού 

 Κατάλογο απαιτούμενων ανταλλακτικών και συντηρήσεων των προσφερόμενων 
διατάξεων για διάρκεια 1 έτους 

 Αναλυτικό πρόγραμμα τακτικής συντήρησης των προσφερόμενων διατάξεων 

 Πιστοποιητικό CE για το σύνολο του εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 για το σύνολο του εξοπλισμού 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Η σύνδεση των μετρητών παροχής και του υπόλοιπου υδραυλικού εξοπλισμού στο 
δίκτυο θα γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων υδραυλικών εξαρτημάτων τα οποία θα 
εξασφαλίζουν την άριστη λειτουργία των μετρητικών οργάνων ενώ παράλληλα θα 
εξασφαλίζουν την εξάρμωσή τους και την απομόνωση του κλάδου του δικτύου, όταν 
αυτό κριθεί απαραίτητο. Ανάλογα με τον τύπο ΤΣΕ,  θα εγκατασταθεί και ο ακόλουθος 
παρελκόμενος υδραυλικός εξοπλισμός: 

Σταθμοί τύπου ΤΣΕ/ΣΕΔ: 

 Δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης (1 τμχ) 

 Φλαντζοζιμπώ αγκύρωσης (2 τμχ) 

 Παρελκόμενα σύνδεσης (φλάντζες, κοχλίες, τμήματα αγωγών κλπ) 

Ακολουθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τον υδραυλικό εξοπλισμό. 

 

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 

Οι δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης θα εγκατασταθούν στους τοπικούς σταθμούς, 
με σκοπό τον έλεγχο της παροχής στο κλάδο των δικτύων που θα τοποθετηθούν.    
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Οι δικλείδες θα είναι ονομαστικής πίεσης PN16 κοντού σώματος (τύπου F4).        

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα 
κατά το κλείσιμο και προς τις δύο πλευρές ανάντη και κατάντη, μακρόχρονη και ομαλή 
λειτουργία, όπως και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για την συντήρησή τους.   

Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7259/1988 (E), με 
ελαστική έμφραξη και φλάντζες. 

Το σώμα της δικλείδας θα έχει ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για την 
ονομαστική διάμετρο (DN), την ονομαστική πίεση (PN), ένδειξη για το υλικό του 
σώματος και το σήμα ή την  επωνυμία του κατασκευαστή.           

Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως τη διατομή που 
αντιστοιχεί στην ονομαστική τους διάμετρο και να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή 
πτώση πίεσης στο πεδίο λειτουργίας τους.  

Οι δικλείδες θα πρέπει να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη 
εγκοπών κ.λ.π., στο κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών 
που θα καθιστούν προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο της βάνας.     

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης 
επισκευής, το κυρίως μέρος της βάνας να μην αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και να 
επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π.        

Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5752.      

Όλα τα υλικά κατασκευής των δικλείδων θα είναι άριστης ποιότητας και θα 
παρουσιάζουν ικανή αντοχή σε φθορά και διάβρωση.           

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση για το υλικό κατασκευής του 
κράματος κατασκευής του σώματος των βανών καθώς και τη χημική ανάλυση αυτών.      

Κάθε άλλη πρόσμιξη υλικών με κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράμα να 
είναι ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές.         

Τα σώματα και καλύμματα των δικλείδων μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία 
επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιοδήποτε άλλο 
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ελάττωμα ή αστοχία χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με 
ξένη ύλη.           

Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και 
απαλλαγή από σκουριά. Τα σώματα των βανών, μετά από αμμοβολή θα επιστρωθούν 
εσωτερικά και εξωτερικά με υπόστρωμα (PRIMER) ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 50 
μικρά.  Κατόπιν θα βαφούν εξωτερικά με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος 
υψηλής αντοχής π.χ. εποξειδική βαφή πολυουρεθάνη, λιθανθρακόπισσα εποξειδικής 
βάσης, RILSAN NYLON 11 ή ισοδύναμο υλικό με συνολικό πάχος όλων των στρώσεων 
τουλάχιστον 250 μικρά. Εσωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 200 
μικρά.  

Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με φλάντζες και κοχλίες από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%.           

Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος των 
δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον).    

Μεταξύ των φλαντζών σώματος και  καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα από 
EPDM ή NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Θα πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) για την 
τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (PROTECTION TUBE).          

Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%.   

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του 
βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-RINGS (τουλάχιστον 2 τον αριθμό) υψηλής 
αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60C, ή 
άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης με την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται 
σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης.           

Η κατασκευή του βάκτρου θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

α) Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 

β) Επιθυμητό είναι να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη 
στεγάνωσης χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) 
από το σώμα της δικλείδας. 
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Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού 
υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να 
υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στο σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του 
βάκτρου να παραμένει στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να 
είναι τα ελάχιστα δυνατά.   

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον 
GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76, θα είναι αδιαίρετος και θα είναι 
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής EPDM ή NITRILE RUBBER κατά 
BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται 
ελαστική έμφραξη (Resilient sealing). Ο προμηθευτής με την προσφορά του θα πρέπει 
να προσκομίσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα του ελαστικού για πόσιμο νερό.      

Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της 
βάνας.  

Ο χειρισμός των δικλείδων θα πραγματοποιείται με χειροτροχό που θα παραδοθεί μαζί με 
τις δικλείδες. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας του τελικού προϊόντος  

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ  

Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για σύνδεση ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών 
κατασκευασμένων από αμιαντοτσιμέντο (A/C), αλλά και για κάθε άλλο είδος αγωγού 
όπως χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, PVC, PE, κλπ. από την μία πλευρά, 
ενώ από την άλλη πλευρά θα φέρουν φλάντζα αντίστοιχης διαμέτρου ώστε να 
συνδέονται με φλαντζωτά εξαρτήματα όπως δικλείδες, παροχόμετρα κλπ και θα 
εγακτασταθούν στους τοπικούς σταθμούς. 
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Οι σύνδεσμοι πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση στην ονομαστική πίεση 
λειτουργίας, σε σωλήνα με εξωτερική διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 2 ορίων που 
περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν. Σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση 
επιτρέπεται να είναι μέχρι 2 mm, είτε στο άνω όριο (επί ελάττον) είτε στο κάτω όριο (επί 
μείζον). Οποιαδήποτε μεγαλύτερη απόκλιση αξιολογείται αρνητικά.  

Επίσης, όλοι οι σύνδεσμοι  θα εξασφαλίζουν εκτός από την υδατοστεγανότητα των 
συνδέσεων και την αγκύρωση των συνδεόμενων αγωγών ανεξάρτητα από το υλικό 
κατασκευής τους, μέσω ειδικών αγκυρωτικών ελασμάτων που θα φέρουν, τα οποία θα 
είναι τοποθετημένα εντός ειδικού εκτονούμενου δακτυλίου. 

Επιθυμητό είναι το σύστημα αγκύρωσης να αποτελείται από αντικαταστάσιμες μεταλλικές 
διατάξεις κατασκευασμένες από μη οξειδούμενο υλικό όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή 
ορείχαλκος, τύπου ελάσματος προσαρμοσμένες εντός ειδικού εκτονούμενου δακτυλίου.  

Επίσης οι σύνδεσμοι θα πρέπει να διαθέτουν εγκρίσεις από αναγνωρισμένα ινστιτούτα 
της Ευρώπης όπως DVGW, KIWA, κλπ.  

Οι σύνδεσμοι με φλάντζα πρέπει να αποτελούνται από ένα μεταλλικό σωληνωτό τμήμα 
ανάλογης διαμέτρου με λεία κωνική εσωτερική διατομή, στο ένα άκρο από ένα μεταλλικό 
δακτύλιο σύσφιξης, ένα ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα σύστημα αγκύρωσης, 
ενώ στο άλλο άκρο  από μία μεταλλική φλάντζα. Η φλάντζα θα έχει, κυκλικές οπές ώστε 
να είναι δυνατή η σύνδεση της με διάφορα φλαντζωτά εξαρτήματα ίδιας ονομαστικής 
διαμέτρου. Ο δακτύλιος σύσφιξης θα έχει διαμόρφωση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή 
μέσω κοχλιών – εντατήρων, η σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του 
συστήματος αγκύρωσης, μεταξύ του συνδέσμου και του ευθέως άκρου σωλήνα. Έτσι θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα σύνδεσης αλλά και αποκλεισμός της 
αξονικής μετατόπισης του αγωγού, στην ονομαστική πίεση λειτουργίας PN.  

Θα πρέπει η προσαρμογή του συνδέσμου στο ελεύθερο άκρο σωλήνα να γίνεται χωρίς 
αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου.  Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσμος μετά την 
εφαρμογή, θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και να επαναχρησιμοποιείται χωρίς τη 
χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών.  Επίσης οι σύνδεσμοι θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών όλων των τύπων με 
φλαντζωτά εξαρτήματα, με ταυτόχρονη αγκύρωση και μέγιστη γωνιακή εκτροπή για 
κάθε άκρη 4. 

Οι σύνδεσμοι με φλάντζα πρέπει να έχουν διάτρηση φλάντζας σύμφωνα με το ΕΝ 1092-
2.  
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Τέλος οι σύνδεσμοι με φλάντζα σε ότι αφορά το άκρο τους που δεν έχει φλάντζα, θα 
συνοδεύονται από τους αντίστοιχους κοχλίες – εντατήρες, περικόχλια και ροδέλες, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, με τους οποίους επιτυγχάνεται η σύσφιξη του ελαστικού 
στεγανωτικού δακτυλίου. Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να έχουν ονομαστική 
Πίεση Λειτουργίας PN16 bar.  

Για μεγάλο εύρος εφαρμογής απαραίτητο είναι οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι να 
διαθέτουν ειδικό εκτονωμένο αρθρωτό δακτύλιο. Επιθυμητό είναι να έχουν εύρος 
εφαρμογής επί εξωτερικής διαμέτρου αγωγών, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.  

Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Πρότυπα 
κατασκευής: ISO 2531, EN545, EN598, EN 969.  

Υλικό κατασκευής των μεταλλικών μερών (σώματος και δακτυλίων σύσφιξης): Ελατός 
χυτοσίδηρος τουλάχιστον GGG40 σύμφωνα με το ΕΝ-GJS-450-10.  

Προστατευτική βαφή: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίστρωμα πούδρας) με επικάλυψη 
ελάχιστου  πάχους 250 μm. και με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό 
σύμφωνα με το GSK  και το ΕΝ 14901.  

Υλικό κατασκευής κοχλιών και περικοχλίων: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (A2)  ή AISI 
316 (A2)  με επικάλυψη από TEFLON για προστασία από το φαινόμενο στομώματος - 
αρπάγματος.           

Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 682 ή 
ΕPDM σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 681-1, με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε 
πόσιμο νερό και αντοχή στην θερμοκρασία τουλάχιστον από 0C  έως  +50C.  

Υλικό κατασκευής αγκυρωτικών ελασμάτων: Μεταλλικό υλικό. Επιθυμητό είναι τα 
αγκυρωτικά ελάσματα να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο.        

Υλικό κατασκευής εκτονούμενου αρθρωτού δακτυλίου: ειδικό συνθετικό υλικό 
κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό. Ο ειδικός αυτός δακτύλιος θα χρησιμοποιείται για 
την επίτευξη του μεγάλου εύρους εφαρμογής επί των εξωτερικών διαμέτρων των 
συνδεόμενων αγωγών ενώ ταυτόχρονα θα αποφεύγεται η μηχανική καταπόνηση του 
ελαστικού στεγανότητας  και η γρήγορη γήρανσή του.             

Κάθε σύνδεσμος θα παραδίδεται έτοιμος για χρήση, μονταρισμένος και θα φέρει 
ανάγλυφη σήμανση των παρακάτω στοιχείων:           

 Επωνυμία του κατασκευαστή  
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 Φ (περιοχή εξωτερικών διαμέτρων) 

 DN (ονομαστική διάμετρος φλάντζας) 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΠΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΓΩΓΩΝ 

Οι σύνδεσμοι με φλάντζα θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για την ασφαλή σύνδεση και 
αγκύρωση αγωγών όλων των υλικών. Για την επίτευξη της παραπάνω απαίτησης θα 
πρέπει το εύρος εφαρμογής τους  να είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα ο οποίος 
περιλαμβάνει τις διαφοροποιήσεις στις διαμέτρους αγωγών. το απαιτούμενο εύρος 
εφαρμογής θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτει όλες τις παρακάτω διατομές. Στο 
παρακάτω απαιτούμενο εύρος γίνεται αποδεκτό στο άνω ή στο κάτω όριο κατά μείζον 
απόκλιση μέχρι 2mm. Δε γίνεται αποδεκτή απόκλιση και στα δύο όρια (και στο άνω και 
στο κάτω) παρά μόνο στο ένα όριο   

Ονομ. διάμετρος/ DN50 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 

Υλικό  κατασκευής 

Τσιμεντο (PN10) 68 98 120 145 176  284 340 

Τσιμεντο (PN6/12)   124 149-
151 

174 228 268-
280 

334 

Χαλυβας 60,3-
66 

88,9 108-
114,3 

133-
139,7 

159-
168,3 

211-
219,1 

267-
273 

316-
323,9 

Χυτσίδηρος 66 98 118 144 170 222 274 326 

Πολυαιθυλένιο 63 90 110-
125 

140 160-
180 

200-
225 

280 315-
335 

Πολυβινιλοχλωρίδιο 60,3 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 

Απαιτούμενο 
εύρος εφαρμογής 

50-
70 

86-
100 

106-
130 

132-
152 

157-
190 

198-
230 

267-
300 

315-
350 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  
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 Πιστοποιητικό καταλληλότητας του τελικού προϊόντος 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 

 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ   

Το πολυόργανο μέτρησης ενεργειακών παραμέτρων θα έχει οθόνη LCD διαστάσεων 
96x96 mm κατάλληλο για χρήση σε μονοφασικό ή και τριφασικό δίκτυο σε δίκτυα τριών 
ή τεσσάρων αγωγών TN, TT και IT συστημάτων με κλάση ακριβείας Class 0.5 S acc. to 
IEC62053-22 για την καταγραφή των ηλεκτρικών μεγεθών και θα εγκατασταθεί στα PLC 
στα αντλιοστάσια του δικτύου. 

Το πολυόργανο θα μπορεί να συνδέεται απευθείας σε δίκτυο έως 690V ενώ για 
μεγαλύτερες τάσεις θα μπορεί να συνδέεται με μετασχηματιστές τάσης, επίσης για την 
μέτρηση των ρευμάτων θα μπορεί να συνδεθεί με μετασχηματιστές ρεύματος είτε x/1 
είτε x/5 Α.  

Θα έχει ενσωματωμένο Ethernet interface και θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέσω 
δικτύου Profibus ή Modbus μέσω μονάδων επέκτασης. 

Το πολυόργανο θα πρέπει να έχει ενσωματωμένες μία είσοδο και μία έξοδο 
προγραμματιζόμενες και θα τοποθετείτε στους πίνακες αυτοματισμού των γεωτρήσεων 
και των αντλητικών συγκροτημάτων.  

Θα επιτρέπεται η προστασία των λειτουργιών του οργάνου μέσω password 4 
χαρακτήρων έναντι σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.  

Η βοηθητική τάση του πολυοργάνου θα έχει εύρος από 95 έως 240 V AC +/- 10% 50/60 
Hz και 140 έως 340 V DC +/- 10% 

Ο βαθμός προστασίας του οργάνου θα είναι IP 54 στο μπροστινό τμήμα του οργάνου το 
οποίο θα είναι στην εξωτερική πλευρά του πίνακα και IP 20 στο πίσω του μέρος το οποίο 
θα βρίσκετε στο εσωτερικό του πίνακα. 

Η θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι -5…+55 oC  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 
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 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE  

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

Οι μετρητές στάθμης θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της στάθμης του νερού σε 
δεξαμενές του δικτύου, θα είναι συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής. 
Αισθητήριο και μετατροπέας σήματος είναι τοποθετημένοι εντός ανοξείδωτου 
περιβλήματος. Η λειτουργία των αισθητηρίων μέτρησης στάθμης θα βασίζεται στο 
πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Η στερέωσή τους θα γίνει με ανοξείδωτο στήριγμα σε σχήμα 
γωνίας και στριφώνια με τρόπο που να διασφαλίζεται η λειτουργία του σωλήνα 
εξισορρόπησης (διέλευση με στηπιοθλήπτη συγκράτησης) 

Οι μετρητές στάθμης θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 Ρευστό: Νερό γεώτρησης ή από πηγές 

 Ακρίβεια μέτρησης: 0,15 % full scale 

 Εύρος μέτρησης: 0-6m 

 Μέγιστη πίεση: 1bar 

 Τάση τροφοδοσίας : 12 – 30 V DC 

 Υλικό περιβλήματος: ανοξείδωτος χάλυβας 

 Βαθμός προστασίας: IP 68 

 Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 – 50 º C 

 Αναλογική έξοδος : 4-20 mA  

 Προστασία από αντίστροφη πολικότητα και βραχυκύκλωμα 
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 Υδραυλική σύνδεση: εμβαπτιζόμενο  

 Καμία απαίτηση για βαθμονόμηση 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας  

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στους τοπικούς σταθμούς, όπου δεν υπάρχει παροχή ΔΕΗ, προβλέπεται η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκής διάταξης ικανής να τροφοδοτεί αδιάλειπτα επί εικοσιτετραώρου βάσης 
τον εξοπλισμό, που θα εγκατασταθεί στον εν λόγω τοπικό σταθμό.  

Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να μελετήσει τις μέγιστες ζητήσεις ισχύος των επί 
μέρους συσκευών και να συνυπολογίσει τις ώρες απουσίας ηλιοφάνειας, ώστε να επιλέξει 
το σύστημα που θα μπορεί να τροφοδοτεί συνεχώς τον εξοπλισμό του τοπικού σταθμού.  

Η διάταξη αυτή θα αποτελείται από τα εξής μέρη:  

Φωτοβολταϊκές γεννήτριες  

Ρυθμιστές φόρτισης  

Inverters 

Βάσεις στήριξης  

Συσσωρευτές  

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει το προσφερόμενο σύστημα να πληροί κατ’ ελάχιστον τις 
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:  
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Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου, θα 
διαθέτουν 60 φωτοβολταϊκές κυψέλες, πλαίσιο ανοδιωμένου αλουμινίου, στεγανό κλάσης 
IP67 κυτίο σύνδεσης, τρεις διόδους παράκαμψης (bypass diodes). 

Η ονομαστική ισχύς του κάθε φωτοβολταϊκού πλαισίου θα είναι 315 Watt μετρούμενη σε 
τυπικές συνθήκες δοκιμής (Standard Test Conditions). Ο συντελεστής απομείωσης 
αποδιδόμενης ισχύος σχετικά με τη θερμοκρασία (Peak Power Temperature Coefficient) 
θα πρέπει να είναι ίσος ME -0,40% / οΚ. Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας των 
φωτοβολταϊκών πλαισίων θα είναι μεταξύ -40 οC και +85 οC. Η μηχανική αντοχή των 
φωτοβολταϊκών πλαισίων θα πρέπει να είναι 8000 Pa σε φορτίο πίεσης και 2400 Pa σε 
φορτίο ανέμου. 

Κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο θα φέρει ευανάγνωστη πινακίδα, η οποία θα είναι 
τοποθετημένη στην πίσω πλευρά του και θα αναφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά μετρημένα σε STC: 

Τύπος και κατασκευαστής 
Αριθμός σειράς παραγωγής (Serial Number) 
Μέγιστη - ονομαστική ισχύς 
Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος 
Ένταση στο σημείο μέγιστης ισχύος 
Τάση ανοικτού κυκλώματος 
Ένταση βραχυκύκλωσης 
Διαστάσεις μήκος, πλάτος και πάχος πλαισίου 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα συνοδεύονται από εγγύηση προϊόντος (Product Guarantee) 
20 (είκοσι) ετών και από εγγύηση απόδοσης (Power Guarantee) 25 (είκοσι πέντε) ετών 
επίσης. Η εγγύηση απόδοσης θα προβλέπει μέγιστη απόδοση 98% για τα πρώτα δύο 
χρόνια λειτουργίας και μέγιστη πτώση της απόδοσης -0,73% ετησίως για τα υπόλοιπα 
έτη. 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα είναι καινούρια, πρόσφατης κατασκευής (όχι μεγαλύτερης 
των έξι μηνών κατά την εγκατάστασή τους). Η ημερομηνία παραγωγής, η χώρα 
κατασκευής τους και η ακριβής διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής θα πιστοποιείται 
με έγγραφο του κατασκευαστή τους. 
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Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή και του ίδιο τύπου, όπως 
προκύπτει από την επίσημη κατηγοριοποίηση του κατασκευαστή, θα είναι της ίδιας 
ονομαστικής ισχύος, ίδιων ηλεκτρικών χαρακτηριστικών και ίδιων διαστάσεων. 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα συνοδεύονται από Flash Report, συγκεκριμένα αναφορά 
από το εργοστάσιο κατασκευής τους, όπου θα αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» όπως έχει 
μετρηθεί για το καθένα πλαίσιο ξεχωριστά σε αντιστοιχία με το μοναδικό σειριακό αριθμό 
του πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα γίνονται αποδεκτά 
φωτοβολταϊκά πλαίσια που διαθέτουν μόνο θετική ταξινόμηση και συγκεκριμένα μόνο 
θετική ανοχή επί της ονομαστικής ισχύος κυμαινόμενη από +0 Watt έως +4,99 Watt. 

Ο κατασκευαστής των φωτοβολταϊκών πλαισίων, πληρεί τα κάτωθι πρότυπα ή 
αντίστοιχα, με ανάλογα πιστοποιητικά από διαπιστευμένους φορείς. Θα πρέπει να 
διαθέτει ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 και ISO 50001. 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πληρούν τα κάτωθι πρότυπα, με ανάλογα πιστοποιητικά από 
διαπιστευμένους φορείς. 

IEC 61215, ΕΝ-61215:2005 ‘Design qualification and type approval for crystalline silicon 
terrestrial photovoltaic (PV) modules’ 

IEC 61730-1 και IEC 61730-2, ΕΝ-61730-1:2007, ΕΝ-61730-2:2007 ‘Photovoltaic (PV) 
module safety qualification’ (Application class A – safety class II) 

IEC 62716 ‘Ammonia corrosion testing of photovoltaic modules’ 

IEC 61701:2011, EN61701:2012 ‘Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) 
modules’ (severity level 6) 

IEC 62804-1: 2015-08 ‘PID Resistance’ 

 

Ρυθμιστές φόρτισης:  

Θα είναι τεχνολογίας ΜΡΡΤ. Η τάση λειτουργίας θα είναι 12-24-48V DC με μέγιστη 
διαχειριζόμενη ένταση ρεύματος 65Α. Ο βαθμός απόδοσης μεταροπής θα είναι 
μεγαλύτερος από 99%. Θα διαθέτει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων και θα υπάρχει η 
δυνατότητα προγραμματισμού και προγραμματιζόμενη νυχτερινή λειτουργία. Η 
εσωτερική του κατανάλωση θα είναι μικρότερη από 1 W κατά τη νυχτερινή λειτουργία. 
Θα είναι προστασίας τουλάχιστο ΙΡ54 και ικανός να λειτουργεί σε θερμοκρασίες -20 έως 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΜΑΪΟΣ 2019 Σελίδα 53 

 

550C. Επίσης, θα διαθέτει προστασία βραχυκυκλώματος και ανάστροφης πολικότητας και 
θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη.  

Inverters  

Οι μετατροπείς θα είναι τάσης καθαρού ημιτόνου ισχύος τουλάχιστο 1000W 50/60Hz 
±0,5%, ονομαστικής τάσης εισόδου 24VDC, απόδοσης 92% ή μεγαλύτερης. Οι 
μετατροπείς θα έχουν προστασία έναντι βραχυκυκλώματος, υπερφόρτισης, 
υπερθέρμανσης, ανάστροφης πολικότητας, χαμηλής και υψηλής τάσης στην είσοδο. Θα 
πληρούν τα κάτωθι πρότυπα, με ανάλογα πιστοποιητικά από διαπιστευμένους φορείς: ΕΝ 
6950-1, ΕΝ-55022, ΕΝ-5524 ΕΝ-61000. 

Βάσεις στήριξης: 

Οι σταθερές βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί των δωμάτων των 
εγκαταστάσεων θα είναι μεταλλικές από ανοδιωμένο αλουμίνιο κράματος υψηλής 
αντοχής. Τα ειδικά τεμάχια, οι σύνδεσμοι, οι σφιγκτήρες, τα καπάκια σφιγκτήρων καθώς 
και οι βίδες, ροδέλες, παξιμάδια (πλην παξιμαδιών αλουμινίου) θα είναι επίσης από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο ή ανοξείδωτα. Οι οριζόντιες τεγίδες θα φέρουν λούκια στήριξης 
καλωδίων από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 

Η αγγύρωση των βάσεων στήριξης επί των δωμάτων θα γίνει με χρήση χημικών 
αγκυρίων - ρητίνη δύο συστατικών με δυνατότητα συγκράτησης υψηλών φορτίων. Η 
σύσφιξη θα γίνει με ανοξείδωτες ντίζες Μ10 και ανοξείδωτα παξιμάδια και ροδέλες. 

Συσσωρευτές:  

Οι συσσωρευτές θα είναι αργής εκφόρτισης και μεγάλης βύθισης. Η συστοιχία που θα 
συνθέτουν θα είναι συνολικής ονομαστικής τάσης 24V, 1200-1300Αh το ελάχιστο (το 
μέγεθος της συστοιχίας  θα καθοριστεί από την εξυπηρέτηση της ονομαστικής ισχύος 
του κάθε σταθμού για 48 ώρες) με 2000 κύκλους στο 60% DOD. Θα διαθέτουν εγγύηση 
τουλάχιστον ενός έτους. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Ηλεκτρικοί πίνακες 
Τα ερμάρια των ηλεκτρικών πινάκων θα είναι πολυεστερικά, στεγανά, κλάσης 
προστασίας IP65. Τα ερμάρια θα πρέπει να αερίζονται ώστε να μειώνεται η θερμοκρασία 
που επηρεάζει την ανοχή του διακοπτικού υλικού. Πρέπει όμως να διατηρείται και η 
στεγανότητα τους. Για το σκοπό αυτό θα διαθέτουν αφυγραντήρες, που επιτρέπουν τη 
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διέλευση αέρα, όχι όμως και υγρασίας και σκόνης. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν ειδικά 
στηρίγματα για την τοποθέτηση των πινάκων ώστε να μην διατρηθούν τα ερμάρια τους 
και χάσουν την πιστοποιημένη κλάση στεγανότητας. Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα έχουν 
κατασκευαστεί και συναρμολογηθεί από εξειδικευμένο, πιστοποιημένο εργαστήριο και όχι 
από εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους. Κάθε πίνακας θα διαθέτει σειριακό αριθμό και 
μεταλλικό καρτελάκι πιστοποίησης και ελέγχου λειτουργίας από το εργοστάσιο 
συναρμολόγησης. 
Καλωδιώσεις 
Η μεταφορά του εναλλασσομένου AC ρεύματος (ισχυρά) θα γίνει μέσω καλωδίων με 
κατάλληλη μόνωση και αντοχή, ειδικών για εγκατάσταση εντός του εδάφους (του τύπου 
NYY ή FG). Οι διατομές των καλωδίων θα είναι κατάλληλες για την ελαχιστοποίηση των 
απωλειών και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος και θα συμφωνούν με το 
ηλεκτρολογικό σχέδιο. Η καλωδίωση από την πλευρά συνεχούς DC ρεύματος θα γίνει με 
πιστοποιημένα καλώδια DC solar. 
 

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία διαστασιολόγησης 
της φωτοβολταϊκής διάταξης καθώς και την αυτονομία που θα παρέχει. Κατ ελάχιστο η 
διάταξη θα περιλαμβάνει:  

Φ/Β γεννήτριες συνολικής ισχύος 1890Wp (πχ. 6τεμ. x 315Wp= 1890Wp) με τις 

απαιτούμενες βάσεις αλουμινίου, Ρυθμιστή φόρτισης 65A, Inverter 1000W – 24Volt, 

Συστοιχία μπαταριών 1250Ah 24Volt, Ηλεκτρολογικό πίνακα με τις απαιτούμενες 

διατάξεις και καλωδιώσεις. Η ελάχιστη αυτονομία που θα παρέχεται είναι 48 ώρες για τη 

δυσμενέστερη εποχή του έτους. 

 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

Αναλυτική τεχνική περιγραφή – διαστασιολόγηση για κάθε αυτόνομη φωτοβολταϊκή 
διάταξη ξεχωριστά. 

Πιστοποιητικά CE  

Πιστοποιητικά ISO9001:2015 
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Το σύστημα αποτελείται από ένα ανιχνευτή, ο οποίος επιτηρεί τις πόρτες των 
αντλιοστασίων και των χώρων, όπου απαιτείται η γνώση από το Κέντρο Ελέγχου ότι 
εισήλθε άνθρωπος εκεί. Αυτός ο ανιχνευτής τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
προστατεύεται έναντι κτυπημάτων. Η επαφή ενεργοποιείται όταν ο ανιχνευτής 
αντιληφθεί κίνηση στο χώρο. Αυτή η επαφή θα τοποθετηθεί με κατάλληλου μήκους 
καλώδιο και θα συνδεθεί άμεσα με τον τοπικό αυτοματισμό του κάθε σταθμού.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 

Οι διακόπτες ροής θα εγκατασταθούν στους καταθληπτικούς αγωγούς των γεωτρήσεων 
ή αντλιοστασίων με σκοπό τον έλεγχο Χαμηλή ροή ή έλλειψη νερού στον κλάδο η οποία 
μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά και διακοπή λειτουργίας στις αντλίες. 

Η εγκατάστασή τους επί των αγωγών θα πρέπει να γίνεται μέσω σέλλας παροχής και η 
κοχλίωσή τους θα πρέπει να γίνεται μέσω σπειρώματος που θα πρέπει να διαθέτουν.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διακοπτών πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Μήκος : ανάλογο με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης 

 Χρόνος αναμονής <20sec 

 Μέγιστη πίεση 25 Bar 

 Θερμοκρασία λειτουργίας  0 έως 50oC 

 Κλάση προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 

 Τροφοδοσία ρεύματος 24VDC ±10% 
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Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 

ΦΟΡΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
(PLC) 

O φορητός υπολογιστής προγραμματισμού θα χρησιμοποιηθεί σαν ένας απομακρυσμένος 
σταθμός τηλελέγχου και τηλεχειρισμού όλων των τοπικών σταθμών για 
εξουσιοδοτημένους χρήστες, σε διάταξη client-server. 

Ειδικό Λογισμικό : 

 Γραφικό σύστημα απεικόνισης του συστήματος ανάλογα των θέσεων εργασίας 
του ΚΣΕ. 

 Λογισμικό προγραμματισμού PLCs και καταγραφικών τιμών 

 Λογισμικό Client του SCADA 

 Drivers για σύνδεση σε δίκτυο, εκτυπωτές κ.λ.π. 

 Από αυτή τη θέση εργασίας θα επιτρέπεται ο τηλεχειρισμός όλου του συστήματος 
και ο προγραμματισμός των PLC’s  

 MS Office 2010 Ελληνικό 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να καλύπτει τα διεθνή πρότυπα φιλικότητας προς το 
περιβάλλον, εξοικονόμησης ενέργειας και να ικανοποιεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
standards για ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 

Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, που θα συνοδεύεται από τους κατάλληλους 
οδηγούς των προσφερομένων συσκευών. 
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Όλα τα προγράμματα που τα συνοδεύουν, συν το λειτουργικό σύστημα και τους 
οδηγούς, να παρέχονται σε οπτικό δίσκο (CD ή DVD) και να δίνεται η δυνατότητα για 
επαναφορά των προγραμμάτων στο σκληρό δίσκο όπως είναι στην αρχική του μορφή. 

Πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προδιαγραφές στο σύνολό τους: 

 Επεξεργαστής διπλού πυρήνα (dual core), συχνότητας λειτουργίας ≥ 3,7 GHz, με 
μνήμη Cache ≥ 12 MB και ταχύτητα FSB ≥ 4,7 GHz, ή ισοσύναμος ή 
ισχυρότερος. Σε περίπτωση που προσφερθεί επεξεργαστής διαφορετικής 
τεχνολογίας από την ως άνω, η αντιστοιχία και η ισχύς του πρέπει να 
αποδεικνύονται με στοιχεία μετρήσεων (πιστοποιημένα μετροπρογράμματα). 

 Κεντρική Μνήμη τεχνολογίας DDR4 και συχνότητας ≥ 2400 MHz, ≥ 8 GB, dual 
channel. 

 DVD±RW, Double Layer. 

 HDD ≥ 512 GB 

 Κάρτα οθόνης με Bus 1024x768 με 16.7 εκατομμύρια χρώματα στα 75 Hz και 
μνήμη ≥ 2 GB. 

 Κάρτα ήχου, ενσωματωμένα ηχεία. 

 Κάρτα δικτύου 10/100/1000, PCI on-board. 

 Κάρτα δικτύου ασύρματη 802.11 b/g. 

 Modem 56k, ενσωματωμένο. 

 Type I/II PC Card (PCMCIA) ή ExpressCard Slots ≥ 1. 

 Θύρες: USB 2.0 ≥ 3, Firewire, S-video, Bluetooth, VGA out. 

 Αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader). Αναγνώστης καρτών μνήμης. 

 Κίνηση του δείκτη (cursor) με ενσωματωμένο touch pad. 

 ΟΘΟΝΗ Τεχνολογίας TFT με μέγεθος διαγωνίου >=15.6” FHD1920x1080. 

 Web camera > 1.3 MP 
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 Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα MS WINDOWS XP PRO Greek ή VISTA ή 
νεότερο, που θα συνοδεύεται από τους κατάλληλους οδηγούς των 
προσφερομένων συσκευών. 

 Mηχανική αντοχή:  Αντοχή σε δονήσεις σύμφωνα με το DIN IEC 60068-2-6/ 
Αντοχή σε κρούσεις σύμφωνα με το DIN IEC 60068-2-29 

 Θα συνοδεύονται από: 

 USB stick ≥ 64 GB. 

 Mouse οπτικής τεχνολογίας USB. 

 Τσάντα Μεταφοράς. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 

ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

Η οθόνη απεικόνισης των ενδείξεων και της λειτουργικής κατάστασης των τοπικών 
σταθμών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τύπος:LED τουλάχιστον 65’’ 

 Ανάλυση: τουλάχιστον 3840Χ2160 

 Smart TV 

 Ευκρίνεια : Ultra HD 4k  

 Συχνότητα τουλάχιστον 2600PQI 

 Ελληνικό menu 
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 Συνδεσιμότητα: HDMI, SCART, USB, Είσοδος και Έξοδος Συνιστωσών, Έξοδος 
Ήχου,  Ψηφιακή Έξοδος Ήχου, CI Ακουστικά. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΣΕ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Στο λογισμικό Ισοζυγίου Νερού θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία παροχής που 
λαμβάνονται από το SCADA και θα συγκρίνονται με τα στοιχεία κατανάλωσης που θα 
ληφθούν από το σύστημα τιμολόγησης της υπηρεσίας.  

Η Υπηρεσία θα επικαιροποιήσει τα στοιχεία των καταναλώσεων των υδρομέτρων και θα 
παραδώσει στον Ανάδοχο τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Επίσης θα διασφαλίσει ότι ο 
Ανάδοχος θα λαμβάνει περιοδικά στοιχεία από το πρόγραμμα τιμολόγησης. Ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει τα υδρόμετρα με τα στοιχεία αυτών και να τα 
εντάξει στις ζώνες ύδρευσης που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

Το λογισμικό θα πρέπει να υπολογίζει το υδατικό ισοζύγιο ξεχωριστά για το εσωτερικό 
και το εξωτερικό δίκτυο.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποτυπώσει τις σχέσεις μεταξύ πηγής- κατανάλωσης, 
ώστε να γίνεται σύγκριση του παραγόμενου, του καταναλισκόμενου  και του 
τιμολογούμενου νερού. Δηλαδή, οι γεωτρήσεις θα είναι συνδεδεμένες με τις δεξαμενές 
που τροφοδοτούν και οι δεξαμενές με τις οικιστικές ζώνες. Ο συσχετισμός αυτός θα 
πρέπει να γίνεται εύκολα ώστε οι χρήστες να υποστηρίξουν μελλοντικές αλλαγές στο 
εξωτερικό και το εσωτερικό σύστημα ύδρευσης της περιοχής.  

Ισοζύγιο Εξωτερικού Δικτύου 
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Το ισοζύγιο εξωτερικού δικτύου αφορά τη σχέση παραγωγής- κατανάλωσης από τις 
γεωτρήσεις μέχρι τις εισόδους των δεξαμενών.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποτυπώσει γραφικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις τις υπηρεσίας 
τις σχέσεις μεταξύ γεωτρήσεων και δεξαμενών για το σύνολο του εξωτερικού δικτύου. 
Πάνω σε αυτό το γράφημα θα παρουσιάζονται οι μετρήσεις παροχών εξόδου 
γεωτρήσεων/πηγών και εισόδου δεξαμενών.Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει να δει τις 
παραπάνω παροχές για όποιο χρονικό διάστημα επιθυμεί. Σκοπός του παραπάνω είναι ο 
χρήστης να αντιλαμβάνεται με μια ματιά τμήματα του δικτύου του με αυξημένες 
απώλειες ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα.  

Επιπλέον ο χρήστης θα μπορεί να δει ξεχωριστά για κάθε δεξαμενή το ισοζύγιο, δηλαδή 
τον όγκο του νερού που έχει «φύγει» από τις γεωτρήσεις και τον όγκο του νερού που 
έχει «μπει» στις εισόδους της δεξαμενής. Οι όγκοι θα παρουσιάζονται συγκριτικά σε 
γράφημα για το διάστημα που έχει επιλέξει ο χρήστης.  

Τέλος ο χρήστης θα μπορεί να κάνει συγκρίσεις μεταξύ του παραγόμενου όγκου νερού 
από τις γεωτρήσεις μεταξύ δύο διαφορετικών μηνών.   

Ισοζύγιο Εσωτερικού Δικτύου 

Το λογισμικό θα λαμβάνει υπόψη του τα στοιχεία κατανάλωσης των υδρομέτρων και τα 
στοιχεία εξόδου των δεξαμενών από το SCADA.  

Ο χρήστης θα μπορεί να υπολογίσει το ισοζύγιο για όποιο χρονικό διάστημα επιθυμεί.  

Επίσης θα μπορεί να υπολογίσει το ισοζύγιο είτε για το σύνολο της περιοχής ευθύνης 
του, είτε ανά δημοτική ενότητα/ζώνη.  

Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει στο λογισμικό στοιχεία γνωστών απωλειών, π.χ. 
εκπλύσεις δεξαμενών, απώλειες γνωστών βλαβών κ.α. ώστε το λογισμικό να τα λαμβάνει 
υπόψη του στον ορθότερο υπολογισμό του ισοζυγίου.  

Τέλος, το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει τον υπολογισμό του σφάλματος λόγω 
παλαιότητας των υδρομέτρων κάθε ζώνης. 

Το λογισμικό θα πρέπει να καθοδηγεί τον χρήστη του στα διαδοχικά βήματα που 
απαιτούνται για τον υπολογισμό του ισοζυγίου και τα αποτελέσματα να αποτυπώνονταν 
τόσο με τη μορφή πίνακα όσο και γραφικά, σε ψηφιακό χάρτη και με χρωματική 
κωδικοποίηση. Για την ύπαρξη του χάρτη είναι προτιμητέα εφαρμογή ανοιχτού κώδικα 
που δεν θα επιφέρει επιπλέον κόστος στην Υπηρεσία.  
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Το λογισμικό θα πρέπει να ακολουθεί τη διεθνή ορολογία σχετικά με το υδατικό ισοζύγιο 
(ορολογία International Water Association -IWA) και να μπορεί, πλέον των ανωτέρω, να 
αποτυπώσει τα αποτελέσματα και με την μορφή του πίνακα που ορίζει η IWA. 

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα και να είναι εύκολο στη 
χρήση και επεκτάσιμο από μη εξειδικευμένους χρήστες. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σκοπός του λογισμικού είναι η προσομοίωση της λειτουργίας των γεωτρήσεων της 
Υπηρεσίας προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση με τον βέλτιστο τρόπο.  

Στο λογισμικό θα είναι καταχωρημένες οι αντλίες και οι γεωτρήσεις της Υπηρεσίας και οι 
μεταξύ τους συσχέτιση (ποιες γεωτρήσεις τροφοδοτούν κάθε δεξαμενή).  

Για κάθε γεώτρηση θα υπάρχουν: 
 Συντεταγμένες 
 Ονομασία 
 Ονομαστική ισχύς 
 Ονομαστική παροχή 
 Παραγόμενη παροχή από το SCADA 
 Ενεργειακή κατανάλωση από το SCADA 

 
Για κάθε δεξαμενή θα υπάρχουν:  

 Συντεταγμένες 
 Ονομασία 
 Χωρητικότητα- διαστάσεις 
 Μέγιστη και ελάχιστη στάθμη λειτουργίας 
 Παροχή εξόδου από το SCADA 

Το λογισμικό θα βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία της ζήτησης από μια δεξαμενή και της 
παραγωγής των αντλιών ώστε να προσομοιώνει τη λειτουργία του συστήματος.  

Για τον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως:  
 Μέγιστη και ελάχιστη στάθμη δεξαμενής 
 Χαρακτηριστικά αντλιών (παροχή και ισχύς)  
 Παροχή εξόδου γεωτρήσεων  
 Παροχή εξόδου δεξαμενής 

 
Οι χρήστες θα μπορούν να προσθέσουν και επιπλέον, πλασματικές αντλίες γεωτρήσεων, 
με τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν, ώστε να δουν εάν προκύπτει κάποια εναλλακτική 
βέλτιστη λύση για την τροφοδότηση της δεξαμενής. 
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Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα είναι οι στάθμες εκκίνησης λειτουργίας της κάθε 
γεώτρησης. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποτυπώνονται γραφικά αλλά και σε μορφή 
πίνακα.  

Ο χρήστης θα μπορεί να βάλει και στοιχεία κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος ώστε στην 
προσομοίωση να υπολογίζεται και το κόστος που έχει η λειτουργία των γεωτρήσεων.  

Επιπλέον, το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει διάφορες παραμέτρους σχετικά με τη 
λειτουργία των γεωτρήσεων που θα καθορίζουν την ποιες από αυτές θα 
χρησιμοποιηθούν περισσότερο. Ενδεικτικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον 
οι ακόλουθες παράμετροι: 

 Παλαιότητα αντλιών 
 Συχνότητα on-off αντλιών  

Τέλος, το λογισμικό θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της τρέχουσας 
ενεργειακής κατανάλωσης των γεωτρήσεων καθώς και σύγκρισης της ενεργειακής 
κατανάλωσης μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων (π.χ. διαφορετικών μηνών).  

Όλα τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποτυπώνονται γραφικά αλλά και σε μορφή πίνακα. 
Το λογισμικό θα πρέπει να στα Ελληνικά, να είναι φιλικό και εύκολο στη χρήση 
και να καθοδηγεί τον χρήστη μέσα από τα απαραίτητα βήματα της 
προσομοίωσης.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Το λογισμικό Εξυπηρέτησης Καταναλωτών απευθύνεται στους πολίτες και πελάτες της 
Υπηρεσίας και θα είναι προσβάσιμο μέσα από τη διαδικτυακή πύλη της Υπηρεσίας.  

Θα αποτελείται από δύο ενότητες: 

 Τη διαδικτυακή πύλη των πολιτών  
 Τη διαχειριστική πύλη της υπηρεσίας 

Οι πολίτες θα εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη και θα έχουν εξατομικευμένη 
πρόσβαση στο λογισμικό. Μέσω της διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να δηλώσουν τα 
υδρόμετρα που τους ανήκουν και να παρακολουθούν την καταγεγραμμένη κατανάλωσή 
τους.  

Το λογισμικό θα διασυνδέεται με το σύστημα τιμολόγησης της Υπηρεσίας ώστε να δίνει 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.  
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Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συγκρίσεις στην κατανάλωση νερού 
μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων και να βλέπουν αναλυτικά στοιχεία και 
διαγράμματα σχετικά με τη μέση ημερήσια/μηνιαία κατανάλωση τους. 

Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να στέλνουν στην Υπηρεσία αιτήματα. Ενδεικτικά θα 
μπορούν να σταλούν τα εξής αιτήματα:  

 Αντικατάσταση υδρομέτρου 
 Βλάβη υδρομέτρου 
 Επαναμέτρηση υδρομέτρου 
 Αλλαγή στοιχείων καταναλωτή 

Τέλος, οι πολίτες εάν το επιθυμούν θα μπορούν να γραφτούν σε υπηρεσία ενημέρωσης, 
μέσω της οποίας θα λαμβάνουν με email ή/και sms ενημερώσεις σχετικά με διάφορα 
συμβάντα (π.χ. διακοπές νερού, προβλήματα στην ποιότητα κ.α.).  

Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και από κινητά τηλέφωνα. 

Η υπηρεσία θα διαχειρίζεται τη διαδικτυακή πύλη μέσω της διαχειριστικής πύλης. Από 
εκεί η υπηρεσία θα διαχειρίζεται τους χρήστες- πολίτες που εγγράφονται, θα μπορεί να 
ελέγχει ότι τα στοιχεία που καταχώρησαν είναι σωστά και να εγκρίνει τον λογαριασμό 
τους.  

Επιπλέον, μέσω του λογισμικού η υπηρεσία θα δημιουργεί τις ενημερώσεις προς τους 
εγγεγραμμένους στην υπηρεσία ενημερώσεων, χρήστες.  

Προκειμένου να σταλεί μια ενημέρωση, η υπηρεσία θα επιλέγει σε χάρτη την περιοχή 
που θέλει να ενημερώσει και από το λογισμικό θα βρίσκει τους εγγεγραμμένους χρήστες 
που βρίσκονται εντός αυτής.  

Στη συνέχεια η υπηρεσία θα συντάσσει το επιθυμητό μήνυμα και θα μπορεί να το στείλει 
είτε στο σύνολο είτε σε επιλεγμένους παραλήπτες.  

Προϋπόθεση για το παραπάνω είναι να έχει γίνει από την Υπηρεσία χωρική αποτύπωση 
των υδρομέτρων.  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η Υπηρεσία έχει ήδη εγκατεστημένο Λογισμικό Ποιοτικού Ελέγχου το οποίο λαμβάνει και 
επεξεργάζεται τα σήματα ποιότητας από τους υφιστάμενους τοπικούς σταθμούς της 
Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσας.  
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επεκτείνει το ήδη υπάρχο λογισμικό διασυνδέοντας σε αυτό 
τους νέους τοπικούς σταθμούς. 

Οι νέοι τοπικοί σταθμοί θα πρέπει να αποτυπώνονται στον χάρτη του λογισμικού και να 
μπορούν να διαχειριστούν από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Επιπλέον, το λογισμικό θα πρέπει να δέχεται και να απεικονίζει όλες τις μετρήσεις 
ποιότητας που λαμβάνονται από το σύστημα τηλεελέγχου.  

Παλιοί και νέοι σταθμοί και μετρήσεις θα πρέπει να εμφανίζονται με ενιαίο τρόπο και να 
είναι επεξεργάσιμοι. 

Βάσει των μετρήσεων των νέων σταθμών θα ενεργοποιούνται οι συναγερμοί που έχει 
ορίσει η Υπηρεσία και θα μπορούν να παραχθούν οι ήδη υπάρχουσες αναφορές.  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η Υπηρεσία θα παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και σχέδια προκειμένου να 
ενσωματωθούν στο υπάρχον Μαθηματικό Μοντέλο οι νέοι σταθμοί της παρούσας και το 
εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων. 

Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες διασύνδεσης του Μαθηματικού 
Μοντέλου με το SCADA για την αυτόματη λήψη των μετρήσεων των σταθμών.  

Τέλος, θα πρέπει να γίνει η κανονικοποίηση του Μαθηματικού Μοντέλου, βάσει των 
προσθηκών ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν από την προσομοίωση να 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να είναι αξιοποιήσιμα από την Υπηρεσία.  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Η εφαρμογή απεικόνισης και ανάλυσης δικτύου θα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή 
(πρόσβαση μέσω web browser) που θα επιτρέπει στην Υπηρεσία να έχει άμεση εικόνα 
του δικτύου της, των στοιχείων αυτού (π.χ. υδρόμετρα) καθώς και να παράγει χάρτες 
αποτελεσμάτων από την ανάλυση της λειτουργίας του δικτύου.  

Η εφαρμογή θα είναι στα Ελληνικά και θα είναι φιλική και εύκολη για χρήση της από μη 
εξειδικευμένους χρήστες.  

Η εφαρμογή θα δίνει τις εξής δυνατότητες: 
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 Παρουσίαση των χωρικών δεδομένων και των περιγραφικών χαρακτηριστικών 
τους. 

o Θα υπάρχει δυνατότητα προβολής των στοιχείων του δικτύου ύδρευσης 
σε χάρτη. Τα δεδομένα θα εμφανίζονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη 
(Κτηματολογίου ή google maps). 

o Ο χρήστης επιλέγοντας ένα στοιχείο του δικτύου στο χάρτη θα μπορεί να 
βλέπει τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του (π.χ. διάμετρο αγωγού) 

o Ο χρήστης θα μπορεί να αναζητήσει στο χάρτη δεδομένα βάση των 
συντεταγμένων τους (ΕΓΣΑ 87) 

o Ο χρήστης θα μπορεί να αναζητήσει στο χάρτη δεδομένα βάση των 
περιγραφικών τους χαρακτηριστικών, πχ την εύρεση αγωγών διαμέτρου 
Φ90 εώς Φ110. 

o Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει χωρικά στοιχεία του δικτύου βάση των 
αποτελεσμάτων της επίλυσης του υδραυλικού δικτύου, πχ επιλογή των 
κόμβων που η πίεσή τους είναι μεταξύ ενός εύρους τιμών. 

o Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει τα δεδομένα των υδρομέτρων στο 
σύστημα μαζί με τα στοιχεία τιμολόγησης προκειμένου να μπορούν να 
αποτυπωθούν χωρικά. 

 Επεξεργασία χωρικών και περιγραφικών χαρακτηριστικών του υδραυλικού 
δικτύου. 

o θα δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας χωρικών χαρακτηριστικών 
κατευθείαν στον χάρτη (π.χ. τροποποίηση υπάρχοντος αγωγου) 

o θα δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας των περιγραφικών πληροφοριών 
των χωρικών δεδομένων του δικτύου (π.χ. εισαγωγή περιγραφής σε 
υδρόμετρο) 

 Θα συνεργάζεται με τις συσκευές τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης, θα 
λαμβάνει από αυτές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, και θα εμφανίζει με 
χρηστικό τρόπο την πληροφορία αυτή σε πραγματικό χρόνο στον ψηφιακό χάρτη 

 Θα επιλύει και θα μοντελοποιεί την ροή του νερού στο δίκτυο βάση των 
μετρήσεων των δεδομένων τηλεμετρίας και των ψηφιακών χωρικών δεδομένων 
του δικτύου. Τα αποτελέσματα της επίλυσης θα μπορούν να εμφανιστούν στο 
χάρτη με χρηστικό τρόπο. Μέσω της μοντελοποίηση της λειτουργίας του δικτύου 
και την πρόβλεψη της λειτουργίας του, η εφαρμογή θα προειδοποιεί για τυχόν 
διαρροές ή άλλες δυσλειτουργίες του δικτύου. 
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Η ταχύτητα εκτέλεσης των υπολογισμών θα πρέπει να είναι της τάξης των λίγων 
δευτερολέπτων για να είναι δυνατή η παρουσίαση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 

 

2. ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τα προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι επεκτάσιμο, ώστε να καλύψει και τις 
μελλοντικές ανάγκες της υπηρεσίας. Η επεκτασιμότητα του προσφερόμενου συστήματος 
πρέπει να αφορά τουλάχιστον τις κάτωθι συνιστώσες: 

 PLCs 

 Διατάξεις μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων 

 Διασύνδεση με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών 

 Δίκτυο επικοινωνιών 

 Η/Υ και Hardware ΚΣΕ 

 Πακέτα λογισμικού 

Ειδικότερα : 

 Τα προσφερόμενα  PLCs πρέπει να μπορούν να επεκταθούν τόσο όσον 
αφορά τις εισόδους (ψηφιακές και αναλογικές), όσον και τις εξόδους 
(ψηφιακές και αναλογικές). Επιπλέον, αν απαιτείται πρόσθετη μνήμη της 
CPU αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς επαναπρογραμματισμό. Πρέπει επίσης 
να αναφερθεί και ο αριθμός των ειδικών καρτών, θυρών επικοινωνίας 
δυνατοτήτων δημιουργίας τοπικών δικτύων κ.λπ., που μπορούν να 
‘’συνεισφέρουν’’ στην επεκτασιμότητα του συνολικού συστήματος.  

 Η δυνατότητα συνεργασίας των προσφερόμενων PLCs και των λοιπών 
οργάνων με άλλα δίκτυα τρίτων κατασκευαστών δίνει δυνατότητες 
επέκτασης στην Υπηρεσία και την αποδεσμεύει από την ανάγκη 
αποκλειστικής χρήσης των προσφερόμενων PLCs στο μέλλον.  

 Οι αναλυτές των προσφερόμενων διατάξεων παρακολούθησης ποιοτικών 
χαρακτηριστικών πρέπει να είναι σε θέση να δεχθούν επιπλέον αισθητήρια 
μέσω σχετικής διαθεσιμότητας σε αναλογικές εισόδους.  
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 Πρέπει να αναφερθούν οι δυνατότητες του πρωτοκόλλου επικοινωνίας 
όσον αφορά την υποστήριξη σταθμών.  

 Με δεδομένη την ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής, θα πρέπει να  
αναφερθούν τα σημεία εκείνα στα οποία το σύστημα είναι άμεσα 
αναβαθμιζόμενο και να προσφερθεί το σύστημα που αναβαθμίζεται 
εφόσον αυτό βελτιώνει την συνολική λειτουργία όλου του συστήματος. 

 Πρέπει να αναφερθούν οι δυνατότητες των προσφερόμενων λογισμικών 
του ΚΣΕ. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να αναφερθεί σε όλα τα παραπάνω θέματα και να 
παρουσιάσει κατά τρόπο αναλυτικό και σαφή την προτεινόμενη από αυτόν λύση. 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο προμηθευτής θα συντάξει και παραδώσει πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα 
εκπαίδευσης του προσωπικού της υπηρεσίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) εβδομάδων, 
δηλαδή 10 εργασίμων ημερών με 6 ώρες το πολύ ημερησίως, σε ωράριο της ελεύθερης 
επιλογής της υπηρεσίας μας (πρωί- απόγευμα ή Σάββατο πρωί). Η εκπαίδευση θα αφορά 
στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και 
συντηρήσεως του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χειριστική εκπαίδευση, προληπτική συντήρηση, 
συμπτωματολογία και άρση βλαβών σε συνδυασμό με το σύστημα προγραμματισμένης 
συντήρησης, την σχετική βιβλιογραφία των συσκευών στις οποίες εκτελείται η 
εκπαίδευση και τα υπό προμήθεια όργανα δοκιμών/μετρήσεων και ανταλλακτικά, για το 
κυρίως υπό προμήθεια υλικό του έργου της παρούσας. 

Το σύνολο της παραπάνω εκπαίδευσης θα παρακολουθήσει και ένας εκπρόσωπος 
μηχανικός της Υπηρεσίας, ο οποίος θα συντονίζει και την καλή εκτέλεση και τήρηση του 
προγράμματος της εκπαίδευσης και θα αναλάβει στην συνέχεια σαν υπεύθυνος 
επικεφαλής τεχνικός της εγκαταστάσεως. 
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Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα είναι κατ’ ελάχιστο το εξής : 

α) Για τους χρήστες του συστήματος (2 άτομα) 

Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλα τα θέματα λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων 
και των τοπικών σταθμών. Η λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων θα καλύπτεται 
σε ικανοποιητικό βάθος για να επιτρέπει την κανονική και ομαλή θέση σε λειτουργία και 
κλείσιμο του συστήματος, τη χειροκίνητη αρχειοθέτηση των αρχείων. 

β) Για το προσωπικό συντήρησης (2 άτομα) 

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη διάγνωση, την αντικατάσταση και τη διαδικασία 
επισκευών στους τοπικούς σταθμούς και στον επικοινωνιακό εξοπλισμό. 

γ) Για τους προγραμματιστές / μηχανικούς συστημάτων (2 άτομα) 

Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλες τις ευκολίες επαναδιάταξης του συστήματος των 
υπολογιστών (βάση δεδομένων και δόμηση οθόνης), προωθημένα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, γλώσσα ελέγχου διαδικασιών, εφαρμοσμένα προγράμματα υψηλού 
επιπέδου και διασύνδεσή τους με τη βάση δεδομένων, τοπικούς προγραμματισμούς 
στους τοπικούς σταθμούς κ.λ.π. 

Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται : 

i. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια 

ii. Αριθμός ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Εργοδηγοί - Υπομηχανικοί 
- Μηχανικοί) που απαιτείται να εκπαιδευτούν 

iii. Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα 

iv. Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν 
τη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος (πρακτική) 

v. Άλλα στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού. 

Θα πρέπει να προσφερθεί επίσης στην υπηρεσία έκθεση με τα τελικά συμπεράσματα που 
θα αφορούν στο συνολικό αποτέλεσμα της παρασχεθείσας εκπαίδευσης, τις επιδόσεις 
των εκπαιδευθέντων και τις γενικότερες προτάσεις των εκπαιδευτών. 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την υπηρεσία με εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης. 
Όλα τα εγχειρίδια θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6592 που αναφέρεται σε 
εγχειρίδια που έχουν ως βάση συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα εγχειρίδια θα 
παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα είναι κατ’ ελάχιστο 
τα εξής : 

α) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Σταθμών. Το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει αναλυτικά τις 
λειτουργίες του συστήματος που είναι διαθέσιμες στον χειριστή/χρήστη κάθε σταθμού. 

Θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος, όπως η θέση του 
συστήματος σε λειτουργία και ο τρόπος να πραγματοποιείται βοηθητική αποθήκευση 
(back up) δεδομένων για λόγους ασφαλείας. Επίσης το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει 
όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο μηχανικό συστημάτων της υπηρεσίας. 

β) Εγχειρίδια εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια του εξοπλισμού θα περιέχουν πλήρη έντυπα 
όπως παρέχονται από τους κατασκευαστές, ως εξής: 

 - Συστήματα υπολογιστών και περιφερειακών 

 - Εξοπλισμός τοπικών σταθμών 

 - Συστήματα τηλεπικοινωνιών 

Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και της 
θεωρίας λειτουργίας τους, των διαδικασιών δοκιμών, επισκευών και ρυθμίσεων μέχρι 
επιπέδου στοιχείου, καθώς και πλήρη κατάλογο όλων των χρησιμοποιουμένων 
ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανολογικών στοιχείων. Τέλος θα περιλαμβάνουν πλήρη 
χονδρικά και λεπτομερή σχηματικά και κυκλωματικά διαγράμματα και σχέδια για κάθε 
μονάδα ή πλακέτα που χρησιμοποιείται στο σύστημα. 

γ) Εγχειρίδια τοπικών σταθμών. Σε κάθε θέση εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει ένα 
τουλάχιστον πλήρες σετ τεχνικών εγχειριδίων χρήσεως, λειτουργίας, συντήρησης, 
εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών και παροχής οδηγιών εκτελέσεως δοκιμών και 
ρυθμίσεων των συσκευών ή συστημάτων που βρίσκονται στη θέση αυτή. 
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δ) Περιγραφικό εγχειρίδιο με σχέδια τοποθέτησης και υπολογισμούς για κάθε τοπικό 
σταθμό που περιλαμβάνουν κυρίως σχέδια υφιστάμενων ηλ/κών πινάκων καθώς και 
ηλ/κών πινάκων που θα εγκαταστήσει ο προμηθευτής.  

ε) Όλοι οι κώδικες των προγραμμάτων (source & object) θα παραδοθούν σε οπτικό 
μέσο σε επεξεργάσιμη μορφή με όλα τα σχόλια και πλήρη τεκμηρίωση. 

Αναλυτική λίστα προμηθευτών και υπεργολάβων που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο η 
οποία και θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Όνομα προμηθευτών/υπεργολάβων 

 Διεύθυνση προμηθευτών/υπεργολάβων 

 Τηλέφωνο προμηθευτών/υπεργολάβων 

 Όνομα αρμοδίων προμηθευτών/υπεργολάβων 

 Περιγραφή της υπηρεσίας και των υλικών που χορήγησε. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων 
(24) μηνών ή όσο είναι η εγγύηση καλής λειτουργίας, τόσο για τα επιμέρους τμήματα 
που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του συστήματος. 
Εγγύηση ίδιας διάρκειας απαιτείται και για τις συσκευές του συμπληρωματικού 
εξοπλισμού και για τα λογισμικά του ΚΣΕ. 

Κατά την διάρκεια της  εγγύησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν 
συντήρηση όλων των συσκευών (hardware & software), μηχανημάτων και εξαρτημάτων 
που αποτελούν τις εγκαταστάσεις. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να 
επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε 
άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτά. 

Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται και η εκτέλεση κατά την διάρκεια του χρόνου 
εγγύησης της προληπτικής συντήρησης καθώς και η αξία των αναλωσίμων υλικών που 
θα απαιτηθούν κατά την υλοποίησή της.  
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O ovoδoxoc TOU ЁρYOU 9Ёρεl Tηv εU06Vη  Tηq oΠ OKOT00TOσηq OΠ o:oσδ向口OTε β入とβηq

向Oελε 口Opouσ :oσOεl. σε O日 0:OδぬΠOTE U口 0 日ρOμ向Oε:。 σUσ KεUn・  Σav β入とβη σuσKEUnC

vodTtt on劇 oδぬ口oTε βλ6βη μ口OpJ vo日 OpOu劇 ooOd o日 6 ooToガ O Tη q σUσKEUttq Ka1 6渕

0日0日 O10日apこμβOση ぬ xOpoTlK6 σ9凸入μo.Σε ttεJttTOση 日OU δEV aΠOKa丁00T00J η

βttaβη′ 。 日pOμηoεUTttq εiVOl u口 oxpεωμεvos va avT!KC1010Tと  Tlq ε口iμこpouc μovttδ εq με

K01V00pYlε 6 01 0ΠOICc Oo σuVOδεlovTo:0日6 εYYttη ση δ:apKε:Oq丁 OUλax:。Tov εV6sこTouq

εav σuμβd KOTa TOv xp6Vo丁ηq Ewttηση%あ σTε vo λnvel μE Tη V σUVOλKn CWlηση.

Oo ovacpこ povTa:avoλ u丁lK6 0TOlxε io Y10 Tη V eVVUη ση σε oT:OCPOpal

・  ΣTηV ttεpOaK6丁 nTO Ktt δapKE10 Tηq ΠρO入η日■Knq σuvTttpη σηq Ka:TO

ωpaρ :。 lJЁσo oTo oΠ O10 μΠopεi vo 日ρOYIJO丁0日 01εlToi, 0: ημεpOμηViεq KO:

あpEc 00 K000d⑩ VT。 !μ釘 10日 6 σUVεw6ηση με Tη v Yttη pεσ10,

0 2TO μЁ00 Xp6vo oΠ 6Kpσηq μ日 oξl Tη AC9ωⅥ崎 q畝 向σηq KO:19:ξ ηs Tou

ε¬日aKεUμ詢 Ou 口poσωⅢK00 ⅥO Tη v av「 IμETO剛ση βλGβあV Ktt TO

ΠpOβttεΠ6μεvo ωpapio oΠ oKρ lσηq K00あq KOi O: 6pol Y:0 0V「 :HεTω口lση

βλOβあV εKT6s Tou ΠOpo前 vω ωpoJOU,

0 》 η δUVOT6TηTo 060εσηs TOV OΠ OρO貯ηTωv ⅥO TηV σUVTttpηση TOU

Πρ00CPεp6μ cvou σU∝nμOToq OhlToMa爾:繭v,

ΣTη δ!Oδ lKOσiO日 OU 00 0KO入 ouOε i Y10 TnV ttε ρl口Tωση 口OU O日 α:TOも μεvo oVTOAAoKTIKO δ8V

u口Opxouv oT0 0日 60εμo′ K00あc KO1 0 μさⅥ∝ oq K側 0臥 1渕∝ oq剛 Oov6q xρ 6voq ovoμoVnq

μ取 p TηV 09ξ n Touq・
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