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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1.

Τοπικοί Σταθµοί Ελέγχου και Ρύθµισης της Πίεσης
(ΤΣΕΡΠ)

Ο Τοπικός Σταθµός Ρύθµισης της Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) θα πρέπει να είναι ενιαία µονάδα (τύπου
compact) και να εγκατασταθεί στην είσοδο κάθε µίας από τις ζώνες του δικτύου ύδρευσης
(βλέπε σχέδιο Παράρτηµα Ι, “Γενική Οριζοντιογραφία Εσωτερικού και Εξωτερικού
Υδραγωγείου και Σηµείων Επέµβασης”). Η τοποθέτησή του, λόγω του ότι η περιοχή είναι
ιδιαίτερα σεισµογενής, θα γίνεται υπέργεια σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παρόντος
κεφαλαίου.
Οι λειτουργίες που θα πραγµατοποιεί είναι:
• Η αυτόµατη ρύθµιση τις πίεσης σε τοπικό επίπεδο σύµφωνα µε τα σενάρια που
περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο των Τεχνικών Προδιαγραφών
• Η καταγραφή και αποστολή δεδοµένων πίεσης και ροής στο ΚΣΕ
• Η επικοινωνία µε το καταγραφικό πίεσης του ΤΣΕΠ που αποτελεί το κρίσιµο σηµείο
σύµφωνα µε όσα προδιαγράφονται παρακάτω.
Αναλυτικότερα:

1.1 Τεχνικές Προδιαγραφές compact υπέργειου σταθµού ελέγχου και ρύθµισης
πίεσης
Ο compact σταθµός ελέγχου και ρύθµισης πίεσης θα είναι βιοµηχανικό προϊόν σειράς
παραγωγής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος µε ISO9001 και το
προϊόν να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE.
Αναλυτικότερα ο compact εξωτερικός σταθµός θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω
προδιαγραφές:
Θα είναι τύπου ισταµένων πεδίων κατάλληλοι για υπαίθρια εγκατάσταση, βαθµού
προστασίας ΙΡ55. Θα διαθέτει διπλές πόρτες και κεκλιµένο προς τα πίσω κάλυµµα που θα
προεξέχει σε όλες τις πλευρές για την αποµάκρυνση των οµβρίων υδάτων.
Η συµµετρική κατασκευή του χαλύβδινου σκελετού του πεδίου αποτελείται από πλαίσιο,
διαµορφωµένο µέσω έλασης. H σειρά των οπών στο σκελετό δίνει τη δυνατότητα για εύκολη
ανάρτηση και ασφάλιση των αναβαθµίσιµων δοµοστοιχείων σύµφωνα µε την τεχνική της
άµεσης τοποθέτησης. Όλες οι ακµές του σκελετού-πλαισίου είναι στρογγυλεµένες. Τα
κάθετα πλαίσια δίνουν τη δυνατότητα για τη δηµιουργία δύο -διαφορετικών σε βάθοςεπιπέδων στήριξης, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν το καθένα ξεχωριστά για την
εναλλακτική τοποθέτηση εξαρτηµάτων, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να αποτελέσουν την
πλατφόρµα για τη δηµιουργία ενός διπλού τοιχώµατος. Το διάκενο στο τοίχωµα αυτό µπορεί
να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά για σκοπούς µόνωσης.
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Οι εµπρόσθιες πόρτες θα πρέπει να από χάλυβα πάχους 2mm και να διαθέτουν µεντεσέδες
βαρέως τύπου και αφαλό κλειδαριάς µε κλειδί «γερµανικού» τύπου κατά DIN 43668.
Όλες οι βιδωµένες εσωτερικές επενδύσεις έχουν αυτόµατη αντιστάθµιση δυναµικού
(ισοδυναµική σύνδεση) και πρόβλεψη για σύνδεση καλωδίων γείωσης. Όλες οι επιφάνειες
θα έχουν υποστεί ηλεκτροστατική βαφή πούδρας για µέγιστη προστασία από διάβρωση.
Το εξωτερικό κέλυφος του σταθµού θα έχει περσιδωτά ανοίγµατα, περιµετρικά στο κάτω
µέρος και ανοίγµατα κυκλοφορίας αέρα στο άνω µέρος, έτσι ώστε το κεκλιµένο κάλυµµα να
µην επιτρέπει την διαβροχή των εσωτερικών τοιχωµάτων και θυρών επίσκεψης του
σταθµού.
Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισµό, ώστε να απάγεται η εκλυόµενη
θερµότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης µε φυσική κυκλοφορία µεταξύ των
τοιχωµάτων του πίνακα προς τα ανοίγµατα του καλύµµατος.
Ο σταθµός θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεµα στην οποία εγκιβωτίζονται οι σωληνώσεις
σύνδεσης µε το δίκτυο.
Εντός του σταθµού θα βρίσκεται τοποθετηµένος ο ίδιος εξοπλισµός και µε τις ίδιες
επιµέρους προδιαγραφές µε εκείνον του υπόγειου σταθµού ελέγχου και ρύθµισης πίεσης.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
Μέρη του compact υπέργειου σταθµού θα πρέπει να αποτελούν ο κάτωθι
ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός:
1.1. Υδραυλική βαλβίδα ρύθµισης της πίεσης µε υποδοχή για ηλεκτρονικό ελεγκτή
1.2. Υδραυλική βαλβίδα µείωσης της πίεση µε έµβολο (για απαίτηση βαλβίδας άνω
του DN150 θα πρέπει να τοποθετείται Υδραυλική βαλβίδα ρύθµισης της πίεσης µε
υποδοχή για ηλεκτρονικό ελεγκτή ως εφεδρική της κύριας)
1.3. Ηλεκτρονικός Ελεγκτής υδραυλικής βαλβίδας
1.4. Ροόµετρο υπερήχων τύπου clamp-on ή εναλλακτικά ηλεκτροµαγνητικού τύπου
1.5. Βαλβίδες εξαέρωσης
1.6. ∆ικλείδες ελαστικής έµφραξης
1.7. Εξαρµώσεις
1.8. Οποιαδήποτε άλλα χυτοσιδηρά φλαντζωτά εξαρτήµατα απαιτηθούν (συστολές,
γωνίες κλπ),

Αναλυτικότερα:
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1.2. Υδραυλική βαλβίδα ρύθµισης τις πίεσης µε διάφραγµα και ηλεκτρονικό
ελεγκτή
Γενικά
Οι υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης κατάντη πίεσης, ονοµαστικής πίεσης PN16, θα
χρησιµοποιηθούν για τη ρύθµιση της πίεσης λειτουργίας σε διάφορα τµήµατα (ζώνες) του
δικτύου ύδρευσης. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας από σπηλαίωση (anticavitation).
Οι βαλβίδες θα παραλαµβάνουν την ανάντη πίεση (είσοδος) και θα την µειώνουν αυτόµατα
κατάντη (έξοδος) σε προδιαγεγραµµένη τιµή. Η πίεση εξόδου θα είναι ανεπηρέαστη από
µεταβολές της πίεσης εισόδου και θα ρυθµίζεται κατά τη λειτουργία από ηλεκτρονικό
ελεγκτή, ο οποίος περιγράφεται παρακάτω.
Οι βαλβίδες θα είναι υδραυλικά ελεγχόµενες, διαφραγµατικού τύπου, ευθείας ροής, πλήρης
διατοµής (full bore), µε φλαντζωτά άκρα και θα πρέπει να έχουν σταθερότητα στην απόδοσή
τους σε ότι αφορά την πίεση, την ροή και τον αποµακρυσµένο έλεγχό τους.
Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Οι υδραυλικές βαλβίδες θα πραγµατοποιούν την λειτουργία αυτή µε υδραυλικό τρόπο µέσω
της ελεγχόµενης αυξοµείωσης του ανοίγµατος διέλευσης του νερού στο εσωτερικό της
βαλβίδας. Ο βαθµός κλεισίµατος της βαλβίδας θα µεταβάλλεται µέσω της κίνησης του άξονα
του διαφράγµατος, αυτόνοµα υδραυλικά, ενεργοποιούµενου µέσω του διαφράγµατος. ∆εν
είναι αποδεκτή η ύπαρξη πιστονιού για την λειτουργία της βαλβίδας ή του πιλότου.
Ο ελεγκτής θα µπορεί να κρατά σταθερή την πίεση εξόδου της υδραυλικής δικλίδας ή θα την
µεταβάλλει ως ακολούθως:
• σε σχέση µε το χρόνο βάσει ενσωµατωµένου ρολογιού πραγµατικού χρόνου, είτε
• σε σχέση µε την διερχόµενη παροχή µετρούµενη από εξωτερικό παροχόµετρο,
ανεξάρτητα από την πίεση εισόδου ή τις διακυµάνσεις της, είτε
• σε σχέση µε την πίεση στο ή στα κρίσιµα σηµεία της αντίστοιχης ζώνης (ΤΣΕΠ).
Ο ελεγκτής ή οι πιλότοι θα συνδέεται µε κύκλωµα µικροσωληνίσκων (δευτερεύον κύκλωµα)
µε το σώµα της βαλβίδας και τα τυχόν λοιπά εξαρτήµατα.
Η αυτόµατη βαλβίδα ελέγχεται από πιλότο 2 δρόµων ο οποίος λαµβάνει την πίεση στη
δευτερεύουσα γραµµή στην οποία ενεργούν δυο ηλεκτροβάνες τύπου πηνίου (solenoid)
µέσω του ελεγκτή που είναι συνδεδεµένος µε τα αισθητήρια µέτρησης πίεσης και παροχής.
Ο σκοπός αυτής της βαλβίδας είναι να αλλάζει την κατάντη τιµή της πίεσης σύµφωνα µε την
καµπύλη της ροής. Όταν το σύστηµα απαιτεί µια αύξηση της τιµής της κατάντη πίεσης θα
ανοίγει η µια ηλεκτροβάνα αντιδρώντας σε κατάλληλη εντολή του συστήµατος. Αντίστροφα
όταν το σύστηµα απαιτεί µείωση της κατάντη πίεσης θα ανοίγει η άλλη ηλεκτροβάνα
εκτονώνοντας την πίεση στον θάλαµο του πιλότου προς το περιβάλλον.
Η όλη λειτουργία τους από την µέγιστη παροχή µέχρι την διακοπή θα είναι οµαλή χωρίς
κρούσεις και κραδασµούς σε ολόκληρο το εύρος παροχών λειτουργίας.
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Οι ρυθµιστικές βαλβίδες θα πρέπει να ρυθµίζουν τις επιθυµητές πιέσεις κατάντη και να
λειτουργούν µε σταθερότητα και ακρίβεια ακόµη και αν η ταχύτητα ροής είναι πολύ χαµηλή
(συνθήκες λειτουργίας µε παροχή ≤ 0.5 l/s σε διαστάσεις DN50).
Ο σχεδιασµός τους θα επιτυγχάνει χαµηλές υδραυλικές απώλειες ροής. Οι ελάχιστες
αποδεκτές τιµές του συντελεστή απωλειών ροής Kv (είναι η παροχή µέσα από την βαλβίδα
όταν αυτή είναι πλήρως ανοικτή και δηµιουργεί απώλειες ενός (1) bar):
• Βαλβίδα DN100 Kv>130(m3/h)
• Βαλβίδα DN150 Kv>300 (m3/h)
• Βαλβίδα DN200 Kv>500 (m3/h)
Θα πρέπει να δοθεί καµπύλη µε το ποσοστό ανοίγµατος σε σχέση µε τον συντελεστή
απωλειών ροής Kv (%) και µε την υπόδειξη της προτεινόµενης περιοχής λειτουργίας της
βαλβίδας.
Θα φέρουν τις κατάλληλες διατάξεις για να µπορεί να χρησιµοποιηθούν χειροκίνητα σαν
απλές δικλίδες, πλήρως ανοικτή ή πλήρως κλειστή. Επιπρόσθετα θα δύναται να ρυθµιστούν
και µηχανικά χωρίς την απαίτηση ελεγκτή.
Θα υπάρχουν µανόµετρα ένδειξης πίεσης (στην είσοδο και την έξοδο της βαλβίδας) µε
κατάλληλες διαβαθµίσεις.
Η µονάδα ρύθµισης της ροής εισόδου και εξόδου της βαλβίδας θα πρέπει να διαθέτει φίλτρο
για την αποφυγή εµφράξεων από φερτά υλικά. Η βαλβίδα θα είναι εφοδιασµένη µε διάταξη
που θα δείχνει οπτικά τη λειτουργική κατάστασή της (τελείως κλειστή, µερικώς ανοικτή,
ανοικτή).
Κατασκευαστικές απαιτήσεις.
Το σώµα και το κάλυµµα της βαλβίδας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ελατό
χυτοσίδηρο ποιότητας GJS 500-7 ή καλύτερης. Η προστατευτική βαφή εσωτερικά και
εξωτερικά θα είναι εποξειδικής πούδρας και θα εφαρµόζεται µε τεχνολογία ρευστοποιηµένης
κλίνης και θα διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό από έγκυρο
ανεξάρτητο Οργανισµό.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης (o-ring) καθώς και το επίπεδο παρέµβυσµα θα πρέπει να είναι
από NBR ή αντίστοιχο υλικό. Το διάφραγµα θα πρέπει να είναι από πολυαµίδιο ή
ισοδύναµο ή καλύτερο υλικό. Ο άξονας των βαλβίδων και o δίσκος σφράγισης θα είναι
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 303 ή καλύτερο.
Οι σωληνίσκοι του δευτερεύοντος κυκλώµατος θα είναι κατασκευασµένοι από υλικό υψηλής
αντοχής στην πίεση (ανοξείδωτος χάλυβας).
Σε όλες τις συνδέσεις µεταξύ σώµατος και καλύµµατος των δικλίδων οι κοχλίες και τα
περικόχλια θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η κατασκευή της κάθε βαλβίδας θα είναι τέτοιας µορφής, ώστε να επιτρέπεται κάθε
µελλοντική συντήρηση χωρίς την αφαίρεση του σώµατος από το σηµείο τοποθέτησής της.
Συγκεκριµένα θα επιτρέπεται η αποσύνδεση του καλύµµατος και του µηχανισµού
λειτουργίας τους εντός του σταθµού χωρίς την αποµάκρυνσή τους.
Η ελάχιστη πίεση στον πιλότο θα πρέπει να είναι 0,5 bar πλέον των απωλειών.
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Ο σχεδιασµός των βαλβίδων θα είναι σύµφωνα µε το ΕΝ1074 και οι φλάντζες θα είναι
σύµφωνα µε το ΕΝ1092/2.
Στο κέλυφος κάθε βαλβίδας και σε εµφανές σηµείο θα υπάρχει προσαρτηµένη ενδεικτική
πινακίδα µεγάλης αντοχής, στην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
• Τύπος και µοντέλο δικλείδας
• Ονοµαστική διάµετρος - Κλάση πίεσης
• Αριθµός σειράς παραγωγής
• Τόπος και χρόνος κατασκευής
Οι βαλβίδες πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία µε µέγιστη θερµοκρασία νερού 60οC
και για πίεση λειτουργίας PN 16 bar.
Από τον κατασκευαστή της βαλβίδας θα διατίθεται διάγραµµα σπηλαίωσης της κάθε
βαλβίδας όπου συναρτήσει των πιέσεων ανάντη και κατάντη θα επισηµαίνεται τουλάχιστον
η συνιστώµενη περιοχή λειτουργίας, απαλλαγµένη από φαινόµενα σπηλαίωσης. Θα πρέπει
να δοθεί σχετική καµπύλη σπηλαίωσης όπου θα φαίνεται: η περιοχή µε τις προτεινόµενες
καταστάσεις λειτουργίας, η περιοχή όπου θα υπάρχει σπηλαίωση θορύβου (noise
cavitation) και η περιοχή σπηλαίωση βλάβης (damage cavitation) ώστε να γνωρίζει ο
χρήστης τα όρια των περιοχών λειτουργίας της βαλβίδας σε σχέση µε το φαινόµενο της
σπηλαίωσης για την προστασία της βαλβίδας και του δικτύου.
Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί η καµπύλη απωλειών όπου θα φαίνεται οι τοπικές απώλειες
(πτώση πίεσης- head loss) σε πλήρως ανοικτή βαλβίδα σε σχέση µε τη παροχή (σε l/s ή
m3/h)
Ο παραπάνω εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από
εγγύηση ενός έτους από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2008 ή ισοδύναµη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης της βαλβίδας PRV από ανεξάρτητο
φορέα για την παροχή σύµφωνα µε το πρότυπο EN1074-1:2002 και EN1074-5:2002
- Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης της βαλβίδας PRV από ανεξάρτητο
φορέα για την πίεση σύµφωνα µε το πρότυπο EN1074-1:2002 και EN1074-5:2002
- Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης της βαλβίδας PRV από ανεξάρτητο
φορέα για τον αποµακρυσµένο και ηλεκτρονικό έλεγχο σύµφωνα µε το πρότυπο
EN1074-1:2002 και EN1074-5:2002
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
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1.3. Αυτόνοµος Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Υδραυλικής βαλβίδας
Το σύστηµα του αυτόνοµου Ηλεκτρονικού Ελεγκτή, που περιγράφεται παρακάτω αφορά
στον έλεγχο της υδραυλικής δικλείδας ρύθµισης Πίεσης – Παροχής, που θα τοποθετηθούν
στους σταθµούς Ρύθµισης Πίεσης/ Παροχής στην κεφαλή κάθε ζώνης.
Το σύστηµα του αυτόνοµου Ηλεκτρονικού ελεγκτή Υδραυλικής βαλβίδας µε αποµακρυσµένο
έλεγχο περιλαµβάνει όλα τα υλικά, το λογισµικό και τον προγραµµατισµό-ρυθµίσεις που
πρέπει να εγκατασταθούν σε µια ‘τυπική PRV’ (pressure reducing valve), έτσι ώστε να
καταστεί δυνατός ο αποµακρυσµένος έλεγχος και καταγραφή/ ανάλυση των δεδοµένων
λειτουργίας της µέσω των συστηµάτων λογισµικού που περιγράφονται σε αντίστοιχα
κεφάλαια των προδιαγραφών.
Οποιαδήποτε ρύθµιση κάνει ο ελεγκτής θα πρέπει να γίνεται εντός αυτών των ορίων
κατάντη πίεσης.
Ο ελεγκτής παρότι θα δύναται να τροφοδοτηθεί από εξωτερική τροφοδοσία, θα διαθέτει
µπαταρία έτσι ώστε να είναι ενεργειακά αυτόνοµος. Ο χρόνος αυτονοµίας θα είναι άνω των
πέντε (5) ετών για συνήθη χρήση (καταγραφή τεσσάρων τιµών ανά ώρα) και να δέχεται
επέκταση µπαταρίας.
Οι συνθήκες λειτουργίας όλων των µερών του ελεγκτή (συσκευές, υδραυλικές και ηλεκτρικές
συνδέσεις) πρέπει να ακολουθούν τουλάχιστον το πρότυπο στεγανότητας IP68. Τα όρια
θερµοκρασιών λειτουργίας πρέπει να περιλαµβάνουν τις θερµοκρασίες -25 έως +60
βαθµούς Κελσίου.
Ο ελεγκτής θα διαθέτει GSM/GPRS modem µε εξωτερική κεραία για την επικοινωνία του.
Ο ελεγκτής θα δέχεται ως εισόδους την πίεση ανάντη και κατάντη της υδραυλικής βάνας, την
παροχή που διέρχεται από την βάνα καθώς και εξωτερικό ερέθισµα συναγερµού.
Η ρύθµισης της πίεσης εξόδου θα γίνεται µε ένα από τα ακόλουθα σενάρια:
Σταθερή πίεση εξόδου: Η τιµή της πίεσης εξόδου διατηρείται σταθερή ανεξαρτήτως της
πίεσης εισόδου και της παροχής για όλη την διάρκεια του 24ώρου. Παράµετρος λειτουργίας:
η πίεση εξόδου
Χρονικά µεταβαλλόµενη πίεση εξόδου: Η τιµή της πίεσης εξόδου διατηρείται σταθερή για
ορισµένο χρονικό διάστηµα. Το χρονικό διάστηµα ορίζεται µε ρολόι πραγµατικού χρόνου
που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής και το οποίο ακολουθεί τις µεταβολές της ώρας κατά την
εναλλαγή της θερινής και της χειµερινής περιόδου µε ακρίβεια καλύτερη από 1 λεπτό ανά
έτος. Παράµετροι λειτουργίας: χρονικά διαστήµατα οριζόµενα µε ακρίβεια καλύτερη από 15’
και αντίστοιχη πίεση εξόδου για κάθε ένα από αυτά.
Πίεση εξόδου συσχετιζόµενη µε την παροχή: Η τιµή της πίεσης εξόδου συσχετίζεται µε την
διερχόµενη παροχή. Ο συσχετισµός αυτός γίνεται µέσω πίνακα τιµών πίεσης και παροχής.
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Έτσι, συγκεκριµένες τιµές παροχής αντιστοιχίζονται σε συγκεκριµένες τιµές πίεσης εξόδου
ενώ για κάθε ενδιάµεση τιµή ακολουθείτε η µέθοδος της γραµµικής παρεµβολής.
Παράµετροι λειτουργίας: τα ζευγάρια του πίνακα τιµών πίεσης και παροχής. Ο ελεγκτής
πρέπει να δέχεται τουλάχιστον 5 ζευγάρια τιµών καθώς επίσης και ξεχωριστές ακραίες τιµές.
Πίεση εξόδου συσχετιζόµενη µε πίεση στον ΤΣΕΠ (κρίσιµων σηµείων): Η τιµή της πίεσης
εξόδου συσχετίζεται µε την διερχόµενη παροχή µε τέτοιο τρόπο ώστε η πίεση σε κρίσιµα
σηµεία του δικτύου να παραµένει σταθερή. Η ρύθµιση των παραµέτρων θα γίνεται αυτόµατα
και σε πραγµατικό χρόνο µέσω του ‘καταγραφικού πίεσης µε τηλεµετάδοση δεδοµένων’ έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή πίεση στα κρίσιµα σηµεία χωρίς παρέµβαση στην
διαµόρφωση των παραµέτρων. Παράµετρος λειτουργίας: η ταυτότητα των καταγραφικών
πίεσης µε τηλεµετάδοση δεδοµένων που βρίσκονται τοποθετηµένα σε κρίσιµα σηµεία.
Παράµετρος λειτουργίας: η ελάχιστη τιµή της πίεσης εισόδου και η ενεργοποίηση ή µη της
δυνατότητας αυτής. Σηµειώνεται ότι για λόγους εξασφάλισης της λειτουργίας ακόµη και σε
περίπτωση βλάβης του πιεσόµετρου-critical point θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζεται
η εφαρµογή simulated critical point η οποία προσοµοιάζει τη λειτουργία του πιεσόµετρουcritical point βασιζόµενη στις προηγούµενες τιµές (κατάσταση λειτουργίας self-learning).
Όλες οι παράµετροι λειτουργίας καθώς και η επιλογή του σεναρίου θα µπορούν να
ρυθµιστούν µε τους ακόλουθους τρόπους:
•

•

Τοπικά µέσω φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και θύρες επικοινωνίας ETHERNET
ή USB. Το πρόγραµµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να έχει επίσης την
δυνατότητα ανάκτησης από τον ελεγκτή και αποθήκευσης όλων των παραµέτρων
λειτουργίας σε ένα αρχείο µε σκοπό την αρχειοθέτηση και τη επαναχρησιµοποίηση
τους.
Αποµακρυσµένα και κατά τον προκαθορισµένο χρόνο επικοινωνίας µέσω σχετικού
προγράµµατος και GSM/GPRS modem. Οι παράµετροι θα αποθηκεύονται τοπικά σε
πραγµατικό χρόνο και θα αποστέλλονται στον ελεγκτή κατά τον προκαθορισµένο
χρόνο επικοινωνίας ή νωρίτερα εφόσον προκύψει σήµα συναγερµού.

Επιπλέον ο ελεγκτής θα καταγράφει τα µετρούµενα µεγέθη πίεσης και παροχής. Η
καταγραφή των πιέσεων και της παροχής θα γίνεται µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ρυθµιζόµενη συχνότητα καταγραφής ανά 1’ έως 60’
Συχνότητα δειγµατοληψίας ανά 1’’και καταγραφή ανά 1 λεπτό έως 1 ώρα για τις τιµές
πίεσης.
Θα δύναται να καταγράφει τουλάχιστον 200.000 τιµές.
Οι καταγεγραµµένες τιµές πίεσης και παροχής θα αποστέλλονται ως χρονοσειρές µέσω του
δικτύου GSM/GPRS στον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου όπου και θα καταχωρούνται σε βάση
δεδοµένων. Εάν κατά την καταγραφή τους κάποια από τις τιµές βρεθεί εκτός
προκαθορισµένων ορίων συναγερµού, θα ενεργοποιείται άµεσα η αποστολή των ήδη
καταγεγραµµένων τιµών. Επίσης παραµετροποιήσιµο µήνυµα συναγερµού θα αποστέλλεται
σε περίπτωση ενεργοποίησης της εξωτερικής επαφής συναγερµού.
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Ο ελεγκτής θα έχει την δυνατότητα να συνεργαστεί µε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Θα πρέπει υποχρεωτικά να συνεργάζεται µε τον ελεγκτή του
ΤΣΕΠ (ή αλλιώς Critical Point) από τον οποίο θα λαµβάνει τιµές ώστε αυτές να αποτελούν
τις τιµές αναφοράς για την ρύθµιση της πίεσης. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει και τα
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ονοµαστική τάση τροφοδοσίας: 12 VDC
• Ενσωµατωµένο GSM/GPRS modem
• Ενσωµατωµένη ρολόι πραγµατικού χρόνου (RTC)
• Ενσωµατωµένες τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους, 2 ψηφιακές εξόδους, 2
αναλογικές εισόδους.
• Ενσωµατωµένες τουλάχιστον 2 εισόδους µετρητών high-speed pulse συχνότητας
έως 200Hz
• Να έχει τη δυνατότητα αποστολής και µηνυµάτων σε περίπτωση συναγερµού (alarm)
• Ενσωµατωµένη θύρα SD για επέκταση µνήµης
• Θερµοκρασία λειτουργίας από -100 C έως + 500C
• Βαθµό προστασίας ΙΡ68
Ο παραπάνω εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από
εγγύηση ενός έτους από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2008 ή ισοδύναµη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής

1.4. Υδραυλική βαλβίδα µείωσης της πίεσης µε έµβολο
Γενικά
Οι υδραυλικές βαλβίδες µείωσης / σταθεροποίησης της κατάντη πίεσης θα τοποθετηθούν
στους αγωγούς παράκαµψης (by pass) των Τοπικών Σταθµών Ελέγχου και Ρύθµισης της
Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και θα χρησιµοποιούνται για τη µείωση της πίεσης λειτουργίας κατά τη
διάρκεια συντήρησης της βαλβίδας έλεγχου στην κύρια γραµµή. Θα µπορούν να δέχονται
µέγιστη πίεση 16 bar στην είσοδο και να διατηρούν ρυθµιζόµενη πίεση από 1,5 έως 6 bar
στην έξοδο.
Οι βαλβίδες θα την µειώνουν και θα σταθεροποιούν αυτόµατα την κατάντη πίεση (εξόδου)
σε µία προδιαγεγραµµένη τιµή. Η πίεση εξόδου θα είναι ανεπηρέαστη από µεταβολές της
πίεσης εισόδου.
Οι βαλβίδες θα είναι υδραυλικά/ µηχανικά ελεγχόµενες, µε έµβολο, ευθείας ροής, µε
φλαντζωτά άκρα.
Λειτουργικά χαρακτηριστικά
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Οι υδραυλικές βαλβίδες θα λειτουργούν µε υδραυλικό/ µηχανικό τρόπο µέσω της
ελεγχόµενης αυξοµείωσης του ανοίγµατος διέλευσης του νερού στο εσωτερικό της
βαλβίδας. Το ελεύθερο πέρασµα (και συνεπώς ο βαθµός στραγγαλισµού της ροής) θα
µεταβάλλονται µέσω της κίνησης του άξονα του εµβόλου, αυτόνοµα υδραυλικά/ µηχανικά,
ενεργοποιούµενου από τη διαφορά δυνάµεων που προκύπτουν από την επενέργεια της
κατάντη πίεσης και του ελατηρίου.
Η όλη λειτουργία τους από την µέγιστη παροχή µέχρι την διακοπή θα είναι οµαλή χωρίς
κρούσεις και κραδασµούς σε ολόκληρο το εύρος παροχών λειτουργίας.
Οι βαλβίδες θα πρέπει να ρυθµίζουν τις επιθυµητές πιέσεις κατάντη και να λειτουργούν µε
σταθερότητα και ακρίβεια ακόµη και αν η ταχύτητα ροής είναι πολύ χαµηλή.
Ο σχεδιασµός τους θα επιτυγχάνει χαµηλές υδραυλικές απώλειες ροής. Οι ελάχιστες
αποδεκτές τιµές του συντελεστή απωλειών ροής Kv (είναι η παροχή µέσα από την βαλβίδα
όταν αυτή είναι πλήρως ανοικτή και δηµιουργεί απώλειες ενός (1) bar):
• Βαλβίδα DN100 Kv>100 (m3/h)
• Βαλβίδα DN150 Kv>150 (m3/h)
Θα φέρουν τις κατάλληλες διατάξεις για να µπορεί να χρησιµοποιηθούν χειροκίνητα σαν
απλές δικλίδες, πλήρως ανοικτή ή πλήρως κλειστή.
Θα υπάρχουν µανόµετρα ένδειξης πίεσης (στην είσοδο και την έξοδο της βαλβίδας επί του
σώµατός της) µε κατάλληλες διαβαθµίσεις.
Κατασκευαστικές απαιτήσεις
Το σώµα και το κάλυµµα της βαλβίδας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ελατό
χυτοσίδηρο ποιότητας GJS 500-7 ή καλύτερης. Η προστατευτική βαφή εσωτερικά και
εξωτερικά θα είναι εποξειδικής πούδρας και θα εφαρµόζεται µε τεχνολογία ρευστοποιηµένης
κλίνης και θα διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό από έγκυρο
ανεξάρτητο Οργανισµό.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης (o-ring) καθώς και τα παρεµβύσµατα θα είναι από NBR,
ισοδύναµο ή καλύτερο υλικό. Ο δακτύλιος ολίσθησης θα είναι από PTFE. Το ελατήριο θα
πρέπει να είναι από βαµµένο χάλυβα ελατηρίων 52SiCrNi5, ισοδύναµο ή καλύτερο υλικό. Ο
οδηγός του ελατηρίου, το άνω και κάτω τµήµα του εµβόλου, ο αποστάτης, ο δίσκος έδρασης
του στεγανοποιητικού, ο άξονας οδήγησης θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας AISI 303 ή καλύτερο.
Σε όλες τις συνδέσεις µεταξύ σώµατος και καλύµµατος των βαλβίδων οι κοχλίες και τα
περικόχλια θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ο σχεδιασµός των βαλβίδων θα είναι σύµφωνα µε το ΕΝ1074/4 και οι φλάντζες θα είναι
σύµφωνα µε το ΕΝ1092/2.
Στο κέλυφος κάθε βαλβίδας και σε εµφανές σηµείο θα υπάρχει προσαρτηµένη ενδεικτική
πινακίδα µεγάλης αντοχής, στην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
• Τύπος και µοντέλο βαλβίδας
• Ονοµαστική διάµετρος - Κλάση πίεσης
• Αριθµός σειράς παραγωγής
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• Τόπος και χρόνος κατασκευής
Οι βαλβίδες πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία µε µέγιστη θερµοκρασία νερού 60οC
και για ανάντη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον PN 16 bar.
Από τον κατασκευαστή της βαλβίδας θα διατίθεται διάγραµµα σπηλαίωσης της κάθε
βαλβίδας όπου συναρτήσει των πιέσεων ανάντη και κατάντη θα επισηµαίνεται τουλάχιστον
η συνιστώµενη περιοχή λειτουργίας, απαλλαγµένη από φαινόµενα σπηλαίωσης.
Ο παραπάνω εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από
εγγύηση ενός έτους από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2008 ή ισοδύναµη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
Σηµειώνεται ότι για την προστασία του ευαίσθητου υδραυλικού εξοπλισµού των δικτύων
(δικλείδες ρύθµισης πίεσης, κλπ) και για την αποφυγή διέλευσης στερεών σωµατιδίων θα
πρέπει να προηγηθεί πριν από κάθε βαλβίδα ρύθµισης και κάθε βαλβίδα µείωσης πίεσης
ένα χυτοσιδηρό φίλτρο τύπου Υ. Με τα φίλτρα εξασφαλίζεται η αποµάκρυνση των υλικών
που µεταφέρονται στο δίκτυο µε στόχο την προστασία των εξαρτηµάτων του δικτύου που
είναι ευαίσθητα στα φερτά υλικά.
Τα φίλτρα θα φέρουν στα άκρα τους φλάντζα για την ευχερή σύνδεσή τους στο δίκτυο. To
σώµα του φίλτρου θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο και θα φέρει αντιδιαβρωτική
προστασία µε εποξεική βαφή. Το µήκος και το βάρος των προσφερόµενων φίλτρων θα
εξαρτάται από την διάσταση τους. Στο εσωτερικό θα φέρουν διάτρητο πλέγµα από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή ανώτερο, τοποθετηµένο υπό γωνία προς την κατεύθυνση
της παροχής και θα καλύπτει ολόκληρη την ονοµαστική διατοµή. Η πίεση λειτουργίας των
προσφερόµενων φίλτρων θα είναι τουλάχιστον 16 bar (ΡΝ16). Σε καµία περίπτωση η
τοποθέτηση των προσφερόµενων φίλτρων δεν θα επηρεάζει την ακρίβεια των µετρήσεων
των διατάξεων µε τις οποίες συνυπάρχουν στο δίκτυο, καθώς και τη ροή του νερού εντός
αυτού.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
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1.5.α. Ροόµετρο υπερήχων τύπου Clamp-on
Γενικά
Το ροόµετρο υπερήχων εξωτερικής τοποθέτησης (Clamp On) θα χρησιµοποιηθεί για τη
µέτρηση της ροής νερού ή άλλου ρευστού, χωρίς να απαιτείται να κοπεί ή να διατρηθεί ο
αγωγός µεταφοράς του. Η µέτρηση θα επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση των αισθητηρίων
του ροόµετρου εξωτερικά του αγωγού (αγκίστρωση) έτσι ώστε τα κύµατα υπερήχων να
διαπερνούν τον αγωγό.
Περιγραφή – Χαρακτηριστικά Ροόµετρου
Η βασική διαµόρφωση του ροόµετρου θα αποτελείται: από τον Ηλεκτρονικό Μεταδότη Ροής,
από τα κατάλληλα για την εφαρµογή αισθητήρια (Τransducers) και από τα παρελκόµενα
στήριξης και διασύνδεσης τους (Καλώδια, Πλαίσια ή Ιµάντες στήριξης). Η διασύνδεση του
µεταδότη µε τα αισθητήρια θα επιτυγχάνεται µέσω ειδικών καλωδίων.
Το σύστηµα του ροόµετρου θα πρέπει να συµµορφώνεται στις εξής γενικές απαιτήσεις:
α. Η εγκατάσταση του θα πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς να απαιτείται διακοπή, διάτρηση ή
τροποποίηση του αγωγού µεταφοράς του ρευστού
β. Να µην διαθέτει κινούµενα µέρη
γ. Να απαιτεί µηδαµινή συντήρηση
δ. Να µην προκαλεί πτώση πίεσης στο µετρούµενο ρευστό
ε. Να διαθέτει την δυνατότητα για ταχεία εγκατάσταση και απεγκατάσταση µέσω των
κατάλληλων παρελκόµενων στήριξης.
Ο ροοµετρητής θα έχει ενσωµατωµένο data-logger, µε δυνατότητα καταγραφής 2000
δεδοµένων. Τα δεδοµένα µέσω RS232 θύρας θα µπορούν να µεταφερθούν σε υπολογιστή.
Για το σύνολο της προµήθειας των ροοµέτρων θα παραδοθεί στην υπηρεσία ένα φορητό
όργανο µέτρησης πάχους τοιχώµατος αγωγών.
Περιγραφή Ηλεκτρονικού Μεταδότη Ροής (Electronic Transmitter)
O φορητός µεταδότης του συστήµατος θα συλλέγει τα κατάλληλα σήµατα από τα αισθητήρια
και θα υπολογίζει την ροή του µετρούµενου ρευστού. Τα δεδοµένα τα οποία θα προκύπτουν
από τους υπολογισµούς θα είναι η στιγµιαία ροή, η ολική ροή καθώς και διάφορα συµβάντα
και συναγερµοί.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικού Μεταδότη:
Συνεχής λειτουργία σε πλήρη φόρτιση:
10 ώρες
Τροφοδοσία:
3 AAA NiH επαναφορτιζόµενες µπαταρίες
Θερµοκρασία λειτουργίας:
-10  +55 oC
Βαθµός προστασίας:
IP67
Κατανάλωση ενέργειας:
4W
Είσοδος:
2 αισθητήρια µέτρησης
Έξοδος:
RS 232, έως 115,200 bps
Οθόνη:
4 γραµµές των 16 χαρακτήρων Back lit LCD
οθόνη 18 κουµπιών πλήκτρων
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Περιγραφή αισθητηρίων µέτρησης (Transducers)
Η συστοιχία των αισθητήριων µέτρησης υπερήχων (Transducers) θα είναι µορφής ζεύγους
υπερηχητικών σηµάτων. Τα αισθητήρια θα «αγκιστρώνονται» στα εξωτερικά τοιχώµατα του
αγωγού µεταφοράς µε τα κατάλληλα παρελκόµενα στήριξης, (χαλύβδινοι ιµάντες ή αλυσίδες
στήριξης, πλαίσια τοποθέτησης, πάστα σύνδεσης). Θα µπορούν να τοποθετηθούν είτε σε
ευθεία διάταξη είτε σε διάταξη όπου το πρώτο αισθητήριο θα τοποθετείται στην αντίθετη
διαγώνια θέση από το δεύτερο αισθητήριο. Η επιλογή του τύπου των αισθητηρίων θα γίνεται
βάσει της εξωτερικής διαµέτρου και του πάχους τοιχώµατος του αγωγού µεταφοράς καθώς
από το είδος του υλικού κατασκευής του. Τα αισθητήρια µέτρησης εγκαθίστανται είτε
µαγνητικά είτε µηχανικά στην εξωτερική επιφάνεια του αγωγού.
Οι αισθητήρες θα έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος ταχύτητας:
0~ 30 m/s
∆ιάµετρος αγωγού:
DN15-DN6000
Θερµοκρασία λειτουργίας:
-10+60oC
Ακρίβεια:
±3%
Επαναληψιµότητα:
0,2%
Βαθµός προστασίας:
IP67
Μήκος καλωδίου:
3m
Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση
ενός έτους από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποίηση ISO9001:2008 ή ισοδύναµη.

Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής

1.5. β. Ηλεκτροµαγνητικό ροόµετρο µε µπαταρία
Γενικά
Το ηλεκτροµαγνητικό ροόµετρο θα χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της ροής νερού ή άλλου
ρευστού. Θα διαθέτει µπαταρία (εσωτερική ή εξωτερική) ώστε να λειτουργεί αυτόνοµα χωρίς
απαίτηση για εξωτερική τροφοδοσία.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τύπος: Ηλεκτροµαγνητικός, φλαντζωτός, PN16, κατά ISO 7005/EN 1092-1
• Αισθητήριο & Μεταδότης: Ενοποιηµένη µονάδα τύπου Compact ή ξεχωριστή (Remote)
ανάλογα τις απαιτήσεις της εφαρµογής
• Ακρίβεια µέτρησης τουλάχιστον 0,5% της µετρούµενης τιµής
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• Βαθµονόµηση: Απαίτηση πιστοποιητικού υγρής βαθµονόµησης µε κάθε µετρητή.
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: -10...+50°C
• Προστασία Αισθητήρα / Μεταδότη: ΙΡ68 συνεχής βύθιση στα ≥5m βάθος, υγρασία: 0 ως
100 %
• Συνθήκες εγκατάστασης: Ανάντη ≥ 0D, Κατάντι ≥ 0D
• Τροφοδοσία: από εσωτερική ή εξωτερική µπαταρία για διάρκεια τροφοδοσίας ≥5 ετών
• Οθόνη LCD µεταδότη: ΝΑΙ
• Εγκρίσεις: MID (directive 2004/22/EC)
• Γεωµετρία αισθητήρα: Με στένωση (Reduced bore) για καλύτερη ροή εντός του
αισθητήρα
• Υλικό φλάντζας: Χάλυβας (Carbon steel)
• Υλικό στέγασης: Χάλυβας Carbon steel επικαλυµµένος µε εποξική βαφή
• Υλικό κυτίο διακλάδωσης: Πολυκαρβονικά µε ένθετα από ανοξείδωτο χάλυβα ή
αντίστοιχο
• Υλικό στυπιοθλίπτη: Πλαστικό MIL ή αντίστοιχο
• Υλικό επένδυσης: Ελαστοµερές ή αντίστοιχο που θα είναι εγκεκριµένο για πόσιµο νερό
(WRAS)
• Υλικό ηλεκτροδίου: Ανοξείδωτο ατσάλι (St. steel 316 L) ή Hastelloy C ή άλλο αντίστοιχο
υλικό
• Έξοδος παλµών: δυο (2) παθητικές - Forward & Reverse ροή, γαλβανικά αποµονωµένοι
• Έξοδοι Alarm: µία (1) έξοδος, γαλβανικά αποµονωµένη
• Προγραµµατισµός: Να γίνεται διαµόρφωση στο πεδίο µέσω υπολογιστή µε σύνδεση
RS232C ή RS485 Modbus
• Ασφάλεια κατά της παραβίασης: Να διαθέτει εσωτερικό κωδικό password
• Γλώσσες: Ελληνικά ή Αγγλικά.
Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση
ενός έτους από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποίηση ISO9001:2008 ή ισοδύναµη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
- Πιστοποιητικό εξέτασης (EU-type examination certificate) σύµφωνα µε την
οδηγία EC2014/32/EU (MID) για τα προσφερόµενα ροόµετρα του εργοστασίου
κατασκευής
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1.6. Αντιπληγµατικός αεροεξαγωγός (βαλβίδα εξαέρωσης)
Γενικά
Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση όλων των
απαιτούµενων βαλβίδων εξαερισµού τριπλής ενέργειας για την επίτευξη ασφαλούς
λειτουργίας του ΤΣΕΡΠ.
Ανάντη και κατάντη κάθε σταθµού µέτρησης θα εγκατασταθούν αεροεξαγωγοί ως
ακολούθως:
- Ανάντη του σταθµού θα εγκατασταθεί ένας αντιπληγµατικός αεροεξαγωγός τριπλής
ενέργειας µε ελεγχόµενη απόρριψη αέρα
- Κατάντη του σταθµού θα εγκατασταθεί ένας αντιπληγµατικός αεροεξαγωγός τριπλής
ενέργειας
Ο σκοπός χρησιµοποίησης αντιπληγµατικών αεροεξαγωγών τριπλής ενέργειας είναι η
βελτιστοποίηση της απόδοσης του αγωγού, εκτελώντας µία ή όλες από τις κάτωθι
λειτουργίες:
• Αναρρόφηση αέρα µε υψηλή παροχή. Σε κάποια χρονική στιγµή της λειτουργίας του
αγωγού η εσωτερική πίεση προσεγγίζει αρνητικές τιµές λόγω εκκένωσης, θραύσης
τµήµατος του αγωγού ή ακαριαίου σταµατήµατος της αντλίας που δηµιουργεί
διαχωρισµό της ροής. Ο αέρας πρέπει να εισέλθει στον αγωγό έτσι ώστε να µην
δηµιουργηθεί καταστροφικό κενό. Το κινούν αίτιο είναι φυσικά η υποπίεση σε σχέση µε
την ατµοσφαιρική πίεση.
• Εξαγωγή αέρα υπό πίεση (ο αγωγός σε λειτουργία). Όπως αναφέρθηκε στα
προηγούµενα, η εξαγωγή των εγκλεισµάτων αέρα είναι σηµαντική για την σωστή
λειτουργία του συστήµατος.
• Απόρριψη αέρα µε υψηλή παροχή (κατά την πλήρωση του αγωγού). Ο αέρας είναι
παρών στο εσωτερικό του αγωγού, πριν την πλήρωση του µε ρευστό. Συνεπώς για να
πληρωθεί ολοσχερώς ο αγωγός, πρέπει να απορριφθεί αυτός ο αέρας
στο
περιβάλλον. Ένας "συµβατικός" αεροεξαγωγός κατά την διάρκεια απόρριψης αέρα µε
µεγάλη ταχύτητα, όχι µόνον «παγιδεύει» µεγάλη ποσότητα αέρα αλλά επίσης
δηµιουργεί υδραυλικό πλήγµα καθώς το ρευστό που κινείται µε την ίδια παροχή µε τον
απορριπτόµενο αέρα, επιβραδύνεται βίαια µε το κλείσιµο του στοµίου. Για τον λόγο
αυτό η σχεδίαση πρέπει να περιλαµβάνει αντιπληγµατικά χαρακτηριστικά ελέγχου της
παροχής του απορριπτόµενου αέρα, ώστε να µειώνεται η ταχύτητα της
προσεγγίζουσας στήλης νερού. Συνεπώς ο κίνδυνος ανάπτυξης υπερπιέσεων θα
ελαχιστοποιείται.

Αντιπληγµατικοί Αεροεξαγωγοί Τριπλής Ενέργειας µε Ελεγχόµενη Απόρριψη Αέρα
Ειδικά για την ελαχιστοποίηση υδραυλικού πλήγµατος, εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια οι
λεγόµενοι αντιπληγµατικοί αεροεξαγωγοί µε ελεγχόµενη απόρριψη αέρα. Οι αεροεξαγωγοί
αυτοί έχουν ενσωµατωµένο αντιπληγµατικό µηχανισµό, ο οποίος δρα αεροδυναµικά µέσω
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του στραγγαλισµού της ροής του απορριπτόµενου αέρα, όταν το ρευστό πλησιάζει µε
µεγάλη ταχύτητα. Μέσω του στραγγαλισµού η ταχύτητα του ρευστού µειώνεται σε επίπεδα
που δεν δηµιουργούν επικίνδυνο υδραυλικό πλήγµα όταν το στόµιο κλείνει.
Η έλλειψη φαινοµένου Venturi και η µεγάλη διατοµή του στοµίου, επιτρέπει την ανεµπόδιστη
αναρρόφηση αέρα µε αποτέλεσµα ακόµη και στο ακαριαίο φαινόµενο του διαχωρισµού της
ροής λόγω µεταβατικών καταστάσεων υδραυλικού πλήγµατος, να µην αναπτύσσονται
επικίνδυνες αρνητικές πιέσεις. Λειτουργεί ως εξής:
•

•

•

•

Απόρριψη αέρα κατά την πλήρωση αγωγού (υποκρίσιµη ταχύτητα προσέγγισης
ρευστού). Ο αέρας ρέει µέσα από τη δακτυλιοειδή διατοµή γύρω από το συγκρότηµα
των πλωτήρων, και εκτονώνεται στην ατµόσφαιρα µέσω του µεγάλου στοµίου.
Απόρριψη αέρα κατά την πλήρωση αγωγού (µεγάλη ταχύτητα προσέγγισης ρευστού).
Μία αύξηση στην ροή του αέρα έχει ως αποτέλεσµα ο ανώτερος πλωτήρας
(αντιπληγµατικός) να κλείσει το µεγάλο στόµιο και ο αέρας να εκτονώνεται µέσω του
αντιπληγµατικού ακροφυσίου στην ατµόσφαιρα. Ο στραγγαλισµός της ροής επιφέρει
αύξηση της αντίθλιψης στο εσωτερικό του αεροεξαγωγού και συνεπώς επιβράδυνση
της ροής του ρευστού.
Εξαγωγή αέρα υπό πίεση (ο αγωγός πλήρως φορτισµένος). Το ρευστό έχει εισέλθει
στο θάλαµο του αεροεξαγωγού και µε δυνάµεις άνωσης έχει ανασηκώσει όλους τους
πλωτήρες, στεγανοποιώντας το µεγάλο, το µικρό στόµιο και το αντιπληγµατικό
ακροφύσιο. Απαιτείται µια ελάχιστη υπερπίεση λειτουργίας(της τάξης των 0.3 bar) για
την πλήρη στεγανοποίηση των στοµίων. Η αναλογία (µέγιστης πίεσης λειτουργίας/
όγκου κατώτερου πλωτήρα) επιλέγεται έτσι ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα η στάθµη
του ρευστού να ξεπεράσει ένα µέγιστο επίπεδο και να δηµιουργήσει προβλήµατα
επικαθίσεων στερεών ή υψηλού ιξώδους υγρών στο µικρό ακροφύσιο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να µην απαιτούνται ειδικές συνδέσεις για αντίστροφη πλύση του
αεροεξαγωγού. Ο όγκος του αέρα που απελευθερώνεται αυξάνει στον θάλαµο του
αεροεξαγωγού και εκτοπίζει το ρευστό σε χαµηλότερα επίπεδα. Κάθε παραπέρα
ταπείνωση της στάθµης του ρευστού έχει ως αποτέλεσµα την κάθοδο του κατώτερου
πλωτήρα, και την απόρριψη του αέρα µέσω του µικρού στοµίου στην ατµόσφαιρα. Ο
κατώτερος πλωτήρας επαναστεγανοποιεί το µικρό στόµιο όταν αρκετός αέρας έχει
απορριφθεί προς το περιβάλλον, και η στάθµη του ρευστού επανέρχεται στο επίπεδο
λειτουργίας.
Αναρρόφηση αέρα (εκκένωση αγωγού ή διαχωρισµός ροής). Όταν η εσωτερική πίεση
του αγωγού φτάνει στο επίπεδο της ατµοσφαιρικής, το συγκρότηµα των πλωτήρων
χαµηλώνει ελευθερώνοντας το µεγάλο στόµιο, µέσα από το οποίο αναρροφάται αέρας
ο οποίος αντικαθιστά το ρευστό αποτρέποντας την ανάπτυξη ανεπιθύµητων
υποπιέσεων.

Προστασία από Υδραυλικό Πλήγµα
Οι αντιπληγµατικοί αεροεξαγωγοί προσφέρουν ως συνοδό αποτέλεσµα του τρόπου
λειτουργίας τους, σηµαντική προστασία των αγωγών από υδραυλικά πλήγµατα τα οποία
µπορεί να είναι:

18

«Εγκατάσταση Συστηµάτων Τηλεµετρίας, Αυτοµατισµών και Ηλεκτρονικού Συστήµατος Εντοπισµού και Ελέγχου ∆ιαρροών
στα ∆ίκτυα Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου»

•

•

•

Υδραυλικό πλήγµα κατά την πλήρωση του αγωγού. Όπως έχει ήδη περιγραφεί, ο
στραγγαλισµός της ροής του απορριπτόµενου αέρα επιβραδύνει την ροή του ρευστού
µε αποτέλεσµα τη µείωση της µέγιστης πίεσης κατά το κλείσιµο του αεροεξαγωγού.
Υδραυλικό πλήγµα κατά την παύση λειτουργίας της αντλίας. Σε περιπτώσεις που
εµφανίζεται διαχωρισµός της ροής λόγω ακαριαίου σταµατήµατος της αντλίας,
προκαλούνται ανεξέλεγκτες διακυµάνσεις της πίεσης τόσο αρνητικές (υποπίεση), όσο
και θετικές όταν οι διαχωρισθείσες στήλες ρευστού επανενώνονται. Οι αντιπληγµατικοί
αεροεξαγωγοί επιτρέπουν την ακαριαία και απρόσκοπτη αναρρόφηση αέρα µέσω του
µεγάλου στοµίου όταν συµβεί διαχωρισµός της ροής, αµέσως δε µετά επιτρέπουν την
ελεγχόµενη απόρριψη του αέρα µέσω του αντιπληγµατικού ακροφυσίου όταν οι στήλες
αρχίσουν την επανένωση. Η κρουστική ταχύτητα επανένωσης µειώνεται σηµαντικά,
αποτρέποντας την ανάπτυξη υψηλών πιέσεων.
Υδραυλικό πλήγµα κατά τη λειτουργία του αγωγού. Η λειτουργία βαλβίδων και
παρόµοιων διατάξεων ελέγχου της ροής, µπορεί να προκαλέσει όπως είναι γνωστό
υψηλές µεταβατικές πιέσεις κατά τη λειτουργία ενός αγωγού. Ο όγκος του αέρα που
βρίσκεται αποθηκευµένος στο θάλαµο ενός αντιπληγµατικού
αεροεξαγωγού
προσφέρει τη δυνατότητα απόσβεσης αυτών των µεταβατικών αιχµών (φυσικά για
µικρά διαστήµατα).

Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Οι αεραεξαγωγοί µε έλεγχο ροής απορριπτόµενου αέρα θα έχουν τουλάχιστον τις
ακόλουθες επιδόσεις:
• Σε διάσταση DN50 κατά τη φάση πλήρωσης θα απορρίπτουν
παροχή
τουλάχιστον 50 m3/h υπό διαφορική πίεση το πολύ 1,5 bar
παροχή
• Σε διάσταση DN80 κατά τη φάση πλήρωσης θα απορρίπτουν
τουλάχιστον 120 m3/h υπό διαφορική πίεση το πολύ 1,5 bar
παροχή
• Σε διάσταση DN50 κατά τη φάση εκκένωσης θα αναρροφούν
τουλάχιστον 800 m3/h υπό διαφορική πίεση το πολύ 0,5 bar
παροχή
• Σε διάσταση DN80 κατά τη φάση εκκένωσης θα αναρροφούν
τουλάχιστον 2000 m3/h υπό διαφορική πίεση το πολύ 0,5 bar

αέρα
αέρα
αέρα
αέρα

Οι αεροεξαγωγοί θα έχουν:
• Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 60 οC
• Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 40 bar
• Ελάχιστη Πίεση Λειτουργίας 0,3 bar (θα έχουν τη δυνατότητα ειδικής παραγγελίας για
0,2 bar ή λιγότερο)
Τα βασικά υλικά κατασκευής των αεροεξαγωγών θα είναι τα ακόλουθα ή καλύτερα:
• Σώµα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile cast iron)
• Άνω και κάτω διαµέρισµα πλωτήρα από πολυπροπυλένιο
• Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι (O-ring) από NBR
• Υπόλοιπα βασικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel)
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Σύνδεση
Πριν από την συσκευή τοποθετείται δικλείδα κατάλληλης διαµέτρου για την αποµόνωση του
αερεξαγωγού.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
1.7. Χυτοσιδηρές δικλείδες ελαστικής έµφραξης
Οι χυτοσιδερένιες δικλείδες σύρτου ελαστικής έµφραξης κατασκευασµένη για πίεση 16 atm
και θα προέρχονται από τα αναγνωρισµένα µηχανουργεία ή εργοστάσια κατασκευής στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό. Κάθε ένα εξάρτηµα θα φέρει στον κορµό του το σήµα του
εργοστασίου κατασκευής και ένδειξη της ονοµαστικής διαµέτρου και της εσωτερικής
υδραυλικής πίεσης µέχρι της οποίας µπορεί να λειτουργήσει. Οι δικλείδες θα είναι
κατάλληλες για δίκτυα πόσιµου νερού.
Οι δικλείδες εξωτερικά και εσωτερικά θα είναι απαλλαγµένες από επιφανειακά ή άλλα
σφάλµατα ή ελαττώµατα του χυτηρίου. Οι επιφάνειές τους θα είναι λείες, χωρίς λεπίδες,
φλύκταινες, ρωγµές και φυσαλίδες, καθώς και χωρίς κοιλότητες που θα προέρχονται από
τον τύπο (καλούπι). Απαγορεύεται η πλήρωση των κοιλοτήτων και ανωµαλιών µε ξένη ύλη
µετέπειτα. Χυτοσιδερένιες δικλείδες µε µικρές ανεπαίσθητες ατέλειες, οι οποίες είναι
αναπόφευκτες εξαιτίας του τρόπου κατασκευής που εφαρµόζεται και οι οποίες δεν
παραβλάπτουν την χρησιµοποίησή τους, δεν θα απορρίπτονται από την Υπηρεσία
επίβλεψης. Η δικλείδα θα αποτελείται:
• Σώµα και κάλυµµα από χυτοσίδηρο GG 25 ή αντίστοιχο
• Γλώσσα από χυτοσίδηρο GG 25 µε επικάλυψη EPDM ή άλλο κατάλληλο υλικό
• Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr 13 DIN 17440 ή άλλο κατάλληλο υλικό
• Φλάντζα στεγανοποίησης από EPDM ή άλλο κατάλληλο υλικό
• ∆ακτύλιος στεγανότητας από NBR ή άλλο κατάλληλο υλικό
• Ο-RING στεγανοποίησης από NBR ή άλλο κατάλληλο υλικό
• Καπάκι από χυτοσίδηρο GG 25 ή άλλο κατάλληλο υλικό
• Κουζινέτο άξονα από ορείχαλκο MS 58 DIN 17660 ή Teflon ή άλλο κατάλληλο υλικό
• Κώνος προσαρµογής (κεφαλή) από χυτοσίδηρο GG 25 για να είναι δυνατός ο
χειρισµός της βάνας µε κλειδί
• Εποξειδική βαφή
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής

20

«Εγκατάσταση Συστηµάτων Τηλεµετρίας, Αυτοµατισµών και Ηλεκτρονικού Συστήµατος Εντοπισµού και Ελέγχου ∆ιαρροών
στα ∆ίκτυα Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου»

Εναλλακτικά γίνονται αποδεκτές και δικλείδες πεταλούδας (butterfly valves). Τα
βασικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων δικλείδων πεταλούδας (πίεση λειτουργίας,
υλικό κατασκευής, βαφή, κλπ.) καθώς και τα στοιχεία που θα πρέπει να
προσκοµισθούν παραµένουν τα ίδια µε εκείνα των απαιτήσεων της δικλείδας ελαστικής
έµφραξης.
1.8. Κινητές ωτίδες (Τεµάχια Εξάρµωσης)
Ειδικό βοηθητικό εξάρτηµα µε κινητή ωτίδα προβλέπεται να τοποθετηθεί µε ένα ενδιάµεσο
µαστό δίπλα στη θέση άλλου κύριου εξαρτήµατος λειτουργίας του αγωγού, το οποίο
εξασφαλίζει τη δυνατότητα τοποθέτησής του σε καθορισµένη θέση κατά µήκος του αγωγού
αλλά και τη δυνατότητα αποσυναρµολόγησης (για αντικατάσταση ή επισκευή), χωρίς να
υπάρχει ανάγκη επεµβάσεων πάνω στον εγκαταστηµένο αγωγό.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεµαχίων εξάρµωσης δίδονται κατωτέρω.
Τεµάχιο εξάρµωσης χυτοσιδηρό ειδικό για νερό, αντοχής 16 ατµ. που αποτελείται από:
• Σώµα εισόδου, εξόδου και φλάντζες σύσφιξης από ελατό χυτοσίδηρο GG 25 ή άλλο
κατάλληλο υλικό
• Ελαστικό δακτύλιο από ειδικό για λύµατα ελαστικό VITON ή άλλο κατάλληλο υλικό
• Ντίζες από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4021 ή άλλο κατάλληλο υλικό
• Παξιµάδια από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4021 ή άλλο κατάλληλο υλικό
• Bαφή εποξειδική
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής

2.
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Τοπικοί Σταθµοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ)
2.1. Ελεγκτής µέτρησης Πίεσης
Ο Ελεγκτής που θα τοποθετηθεί στο κάθε σταθµό Τοπικό Σταθµό Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ ή
αλλιώς Critical Point) θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνοµος µε ελάχιστο χρόνο
αυτονοµίας άνω των πέντε (5) ετών για συνήθη χρήση (καταγραφή τεσσάρων τιµών ανά
ηµέρα). Η διασύνδεση µε το Κέντρο Ελέγχου θα πρέπει να επιτυγχάνεται διαµέσου δικτύου
κινητής τηλεφωνίας (GSM / GPRS). Θα πρέπει υποχρεωτικά να συνεργάζεται µε τον
ελεγκτή του ΤΣΕΡΠ στον οποίο θα αποστέλλει τιµές ώστε αυτές να αποτελούν τις κρίσιµες
τιµές αναφοράς (Critical Point) για την ρύθµιση της πίεσης. Αναλυτικότερα θα πρέπει να
διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενσωµατωµένο GSM/GPRS modem για την επικοινωνία του.
Ενσωµατωµένη µια είσοδο για την µέτρηση πίεσης.
Ενσωµατωµένες τουλάχιστον 2 εισόδους µετρητών high-speed pulse συχνότητας
έως 100Hz για µελλοντική µέτρηση της παροχής µε ροόµετρα µε έξοδο παλµών
Να έχει τη δυνατότητα αποστολής και µηνυµάτων σε περίπτωση συναγερµού (alarm)
Ενσωµατωµένη θύρα RS485 ή USB για τοπική επικοινωνία µε φορητό Η/Υ
Θερµοκρασία λειτουργίας από -100 C έως + 500C
Βαθµό προστασίας ΙΡ68
Θα δύναται να καταγράφει τουλάχιστον 200.000 τιµές.
Ρυθµιζόµενη συχνότητα καταγραφής ανά 1’ έως 60’

Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση
ενός έτους από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει
σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008 ή ισοδύναµη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής

2.2. Αισθητήριο Μέτρησης Πίεσης
Η µέτρηση θα πρέπει να πραγµατοποιείται άµεσα µέσω διαφράγµατος από ανοξείδωτο
χάλυβα, το οποίο παραµορφώνεται κάτω από την επίδραση της πίεσης που δέχεται από το
υγρό. Στη συνέχεια η µηχανική αυτή παραµόρφωση µετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήµα. Το
κάθε αισθητήριο πίεσης θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
•
•
•

Το πεδίο µέτρησης θα πρέπει να είναι από 0 έως 16 bar σχετική πίεση
Η αντοχή σε υπερπίεση (burst pressure) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια της
πλήρους κλίµακας
Ο χρόνος απόκρισης της εξόδου θα πρέπει να είναι µικρότερος των 2ms

22

«Εγκατάσταση Συστηµάτων Τηλεµετρίας, Αυτοµατισµών και Ηλεκτρονικού Συστήµατος Εντοπισµού και Ελέγχου ∆ιαρροών
στα ∆ίκτυα Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου»

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Η ακρίβεια του οργάνου θα πρέπει να είναι το µέγιστο 0.25% συµπεριλαµβανοµένου της
υστέρησης (hysteresis), της επαναληψιµότητας (repeatability) και της µη γραµµικότητας
(non-linearity)
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -20 ως +100°C
Θερµοκρασία Μέσου: 0 ως +50°C
Η υδραυλική σύνδεση θα πρέπει να γίνεται µε αρσενικό σπείρωµα G1/2” ή G1/4”
Η ηλεκτρική σύνδεση θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε σύνδεσµο κατά DIN 43650 και
κάλυµµα από πλαστικό και να διαθέτει προστασία IP 65 κατά EN60529
Το υλικό περιβλήµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301
(AISI304)
Τα µέρη του αισθητηρίου που θα έρχονται σε επαφή µε το µέσο θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον από ανοξείδωτο χάλυβα από 1.4401 (AISI 316)
Η τάση τροφοδοσίας θα είναι από 12 έως 34 VDC
Το σήµα εξόδου θα πρέπει να είναι 4 - 20 mA

Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση
ενός έτους από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει
σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008 ή ισοδύναµη.
Παροχόµετρο του σταθµού ΤΣΕΠ+Π: Ο σταθµός ΤΣΕΠ+Π που διαθέτει και µετρητή ροής,
ο εν λόγω µετρητής παροχής θα είναι είτε τύπου Clamp On (έως DN6000) ή εναλλακτικά
ηλεκτροµαγνητικού τύπου διαµέτρου έως DN200. Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των
οργάνων στις παραγράφους 1.5.α και 1.5.β.

3.
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Τοπικοί Σταθµοί Υπολειµµατικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ)
3.1. Ερµάριο Αυτοµατισµού – Πίλλαρ
Ο κάθε πίνακας αυτοµατισµού των ΤΣΥΧ θα περιέχουν τον κάτωθι εξοπλισµό:
1. Τον ελεγκτή που θα δέχεται, θα καταγράφει και θα µεταφέρει τα σήµατα από την
δεξαµενή νερού.
2. Την εξωτερική µπαταρία µε το επιπρόσθετο ηλεκτρονικό εξοπλισµό, κλπ
Θα τοποθετηθεί εντός πίνακα εξωτερικού χώρου (πίλλαρ). Το κιβώτιο πίλλαρ θα είναι
κατασκευασµένο από µεταλλικό πλαίσιο από προφίλ συγκολληµένα και εξωτερικό µεταλλικό
κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα ντεκαπέ πρεσσαριστό πάχους 1.5mm.
Στην πλάτη του πίλλαρ θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες και περικόχλια στραντζαριστή
λαµαρίνα πάχους 1 mm για την στερέωση του πίνακα.
Η επάνω πλευρά του πίλλαρ θα καλυφθεί από ειδικό σκέπαστρο κατά της βροχής.
Όλη η κατασκευή θα είναι στεγανή στην βροχή και θα έχει υποστεί ηλεκτροστατική βαφή. Η
τοποθέτηση του πίλλαρ θα γίνει σε ειδική βάση οπλισµένου σκυροδέµατος ύψους 0,30 m
από το έδαφος.
Κολλητά µε το πίλλαρ θα τοποθετηθεί κατάλληλος ιστός µε πλαίσιο όπου θα τοποθετηθεί το
φωτοβολταϊκό πάνελ που θα τροφοδοτεί την εξωτερική µπαταρία και τον ελεγκτή µε
ηλεκτρική ενέργεια παρέχοντάς του αυτονοµία.

3.2. Ελεγκτής µέτρησης Υπολειµµατικού Χλωρίου
Ο Ελεγκτής που θα τοποθετηθεί στο κάθε σταθµό Τοπικό Σταθµό Υπολειµµατικού Χλωρίου
(ΤΣΥΧ) θα πρέπει να επιτρέπει την εποπτεία του υπολειµµατικού χλωρίου µε την χρήση
αναλογικού οργάνου µέτρησης ελεύθερου χλωρίου. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα
µελλοντικά να δεχθεί και άλλες αναλογικές παραµέτρους (πχ, αγωγιµότητα, θερµοκρασία,
κλπ). Επιπλέον θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνοµος µε την τροφοδοσία του από
φωτοβολταϊκό σύστηµα. Η διασύνδεση µε το Κέντρο Ελέγχου θα πρέπει να επιτυγχάνεται
διαµέσου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM / GPRS). Αναλυτικότερα θα πρέπει να διαθέτει
κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
•
•
•
•

•
•

•

Τροφοδοσία από το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) σύστηµα
Ενσωµατωµένο GSM/GPRS modem µε εξωτερική κεραία για την επικοινωνία του.
Ενσωµατωµένη ρολόι πραγµατικού χρόνου (RTC)
Ενσωµατωµένες τουλάχιστον 8 ψηφιακές εισόδους που µπορούν να δεχθούν
εισόδους από ροόµετρα µε έξοδο παλµών, 4 ψηφιακές εξόδους, 2 αναλογικές
εισόδους και 1 είσοδο ΡΤ100
Οθόνη τουλάχιστον 2 γραµµών µε κουµπιά χρήσης
Να διαθέτει εσωτερική µνήµη καταγραφής µετρήσεων τουλάχιστον 2MB όπου θα
καταγράφονται οι µετρήσεις ακόµη και στην περίπτωση βλάβης της επικοινωνίας
(data-logging) .
Να έχει τη δυνατότητα αποστολής και µηνυµάτων σε περίπτωση συναγερµού (alarm)
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•
•
•

Ενσωµατωµένες θύρες RS485 και RS232 – Modbus RTU
Θερµοκρασία λειτουργίας από -100 C έως + 500C
Βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ67

Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση
ενός έτους από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει
σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008 ή ισοδύναµη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής

3.3. Μετρητής Ελεύθερου Χλωρίου
Θα τοποθετηθεί σύστηµα συνεχούς µέτρησης του Ελευθέρου Χλωρίου σε διαφορετικά
σηµεία του δικτύου που θα διαθέτουν ελάχιστη ροή 0,03m3/h ή 30l/h. Θα πρέπει να
διαθέτουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Εύρος µέτρησης: 0 – 20 mg/l
Ακρίβεια µέτρησης: ±3% FS
Ανάλυση: 0.01 mg/l
Επαναληψιµότητα: ±3% FS
Ανάλυση δεδοµένων: 16 bits
Χρόνος απόκρισης: ˂2 sec
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0 – 70 0C
Πίεση λειτουργίας: 0 – 10 bar
Προστασία: ΙΡ68
Υλικό κατασκευής αισθητηρίου: πλαστικό ή γυαλί
Υλικό κατασκευής σώµατος οργάνου: πλαστικό ή ανοξείδωτο χάλυβα 316
Τρόπος τοποθέτησης: σύνδεση επάνω σε σωλήνα του δικτύου ύδρευσης
Τροφοδοσία: 12VDC ±10%
Ενσωµατωµένη αντικεραυνική προστασία, προστασία από υπέρταση, πολικότητα και
βραχυκύκλωµα: ΝΑΙ
Αντιστάθµιση θερµοκρασίας µε ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας (Pt100) : Ναι
Επικοινωνία µε τον Ελεγκτή: Μέσω θύρας RS485 και πρωτοκόλλου Modbus RTU ή
αντίστοιχο
Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση
ενός έτους από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει
σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008 ή ισοδύναµη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
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-

Αναλυτική τεχνική περιγραφή
Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής

3.4. Φωτοβολταϊκό σύστηµα τροφοδοσίας για αυτονοµία
Στους σταθµούς ΤΣΥΧ, όπου θα τοποθετηθούν αισθητήρια ποιότητας νερού και δεν θα
υπάρχει παροχή ηλεκτροδότησης, θα εγκατασταθεί αυτόνοµο σύστηµα παραγωγής
ενέργειας µε Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) και µπαταρία. Στόχος είναι να καλυφθούν ενεργειακά οι
ανάγκες σε ενέργεια για την λειτουργία και επικοινωνία του σταθµού. Το κάθε αυτόνοµο Φ/Β
σύστηµα τροφοδοσίας θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Φ/Β πλαίσιο/πλαίσια (σε περίπτωση συστοιχίας)
Ονοµαστική Ισχύς Pmpp Συστοιχίας [W]: ≥ 50
Ανοχή Pmpp: ≥ 0%
Ονοµαστικό Ρεύµα Impp [A]: ≤ 10
Ονοµαστική Τάση Συστοιχίας Vmpp [V]: ≥ 12
Συντελεστής αποµείωσης θερµοκρασίας [P]: ≤ -0.4%
Συντελεστής αποµείωσης θερµοκρασίας [I]: ≤ 0.05%
Συντελεστής αποµείωσης θερµοκρασίας [U]: ≤ -0.3%
Συνολικό Βάρος (µαζί µε την στήριξη) [kg]: ≤ 15
Μήκος καλωδίου [µ]: ≥ 0.8
∆ιαστάσεις Φ/Β πλαισίου ενδεικτικά: 0.1482x0.676x0.035
Προστασία IP κουτί διασύνδεσης: IP54 ή καλύτερη
Ρυθµιστής Φόρτισης Μπαταρίας
Τάση συστήµατος [V]: 12
Μέγιστο ρεύµα φόρτιση [Α]: 10
Τάση κύριας φόρτισης [V]: 14.4
Τάση float φόρτισης [V]: 13.8
Προστασία υπέρτασης [V]: 15.5
∆υνατότητα Ρύθµισης: 0-100%
Προστασία: IP68 ή καλύτερη
Αντιστροφέας καθαρού ηµιτόνου
Συνεχής Ισχύς [VA]: 250
Συνεχής Ισχύς στους 25o C/40ο C [W]: 200/ 150
Mέγιστη Ισχύς [W]: 350
Έξοδος τάσης [V]: 230
∆ιακύµανση Εξόδου Τάσης: ≤ 5%
Έξοδος συχνότητας [Hz]: 50
∆ιακύµανση Εξόδου Συχνότητας: ≤ 0,1%
Τάση Εισόδου [V]: 9.2 -17

26

«Εγκατάσταση Συστηµάτων Τηλεµετρίας, Αυτοµατισµών και Ηλεκτρονικού Συστήµατος Εντοπισµού και Ελέγχου ∆ιαρροών
στα ∆ίκτυα Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου»

Θερµοκρασία λειτουργίας: -40 – 60ο C
Συσσωρευτής
Τάση Λειτουργίας: 12V
Χωρητικότητα C100/C20 [Ah]: ≥ 174 / 145
Βάθος εκφόρτισης: 50%
Κύκλοι ζωής σε βάθος εκφόρτισης 50%: ≥ 1100
Τύπου: GEL

4.
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Σύστηµα
επικοινωνιών διαχείρισης
εξοπλισµού
εσωτερικού
δικτύου
(Σ.Ε.∆.Ε.∆.Υ.)

µετρητικού
ύδρευσης

Στην παρούσα προµήθεια περιλαµβάνεται η δηµιουργία µόνιµων επικοινωνιακών
υποδοµών διαχείρισης µετρητικού εξοπλισµού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, δηλαδή
περιλαµβάνει την δηµιουργία µόνιµης ασύρµατης επικοινωνιακής υποδοµής η οποία θα
χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση όλου του µετρητικού εξοπλισµού εντός του εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης που θα εγκατασταθεί στην παρούσα προµήθεια και µελλοντικά. Η
υποδοµή αυτή θα είναι σε ελεύθερη συχνότητα χωρίς χρήση αναµεταδοτών, θα απαιτεί
ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας από τον µετρητικό εξοπλισµό ώστε η µπαταρία που θα
φέρουν αυτός να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής και θα δύναται να χρησιµοποιούνται και από
άλλες εφαρµογές για την εξυπηρέτηση του ∆ήµου ή της ∆ΕΥΑ Ζακύνθου.
Σε ότι αφορά το τεχνικό κοµµάτι απαιτείται από τον ανάδοχο η ολοκλήρωση της προµήθειας
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου κάτω υπό οποιεσδήποτε τεχνικά
συνθήκες. Αυτό καλύπτεται τεχνικά είτε µε την άµεση καταγραφή παλµών είτε µε την οπτική
(opto) ανάγνωση στροφών της έλικας περιστροφής του υδροµέτρου για την µέτρηση. Ο
κάθε Προµηθευτής δύναται να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική λύση (ακολουθώντας τις
παρακάτω βασικές τεχνικές προδιαγραφές) και θα αξιολογηθεί τόσο για την τεχνική
επάρκεια όσο και για την ολοκληρωµένη λύση που θα προσφέρει.
Πιο αναλυτικά:
Θα εγκατασταθεί ασύρµατο σύστηµα επικοινωνιών η οποία θα χρησιµοποιείται για τη
διασύνδεση όλου του µετρητικού εξοπλισµού εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης που
θα εγκατασταθεί στην παρούσα προµήθεια και σε µελλοντικές. Η υποδοµή αυτή θα είναι σε
ελεύθερη συχνότητα των 868MHz σε πρωτόκολλο LoRa (το οποίο είναι ανοικτό
πρωτόκολλο) χωρίς χρήση αναµεταδοτών. Θα απαιτούν ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
από τον µετρητικό εξοπλισµό ώστε η µπαταρία που θα φέρουν αυτός να έχει µεγάλη
διάρκεια ζωής και θα δύναται να χρησιµοποιούνται και από άλλες εφαρµογές για την
εξυπηρέτηση της Υπηρεσίας (πχ έλεγχος λαµπτήρων οδοφωτισµού, πλήρωση κάδων
απορριµµάτων, κλπ). Στη παρούσα προµήθεια θα διασυνδεθούν υφιστάµενοι οικιακοί
µετρητές κατανάλωσης νερού που διαθέτουν έξοδο παλµών. Εναλλακτικά, γίνεται αποδεκτή
τεχνική λύση που περιλαµβάνει µονάδα οπτικής (opto) ανάγνωσης στροφών της έλικας
περιστροφής του υδροµέτρου που θα ενσωµατώνεται επάνω στο υφιστάµενο υδρόµετρο.
Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η ορθή καταµέτρηση του υδάτινου ισοζυγίου και να είναι
µετρήσιµη και αξιολογήσιµη η αποµείωση των απωλειών νερού. Το πλήθος των οικιακών
µετρητών κατανάλωσης νερού στους οποίους θα εγκατασταθούν ασύρµατοι µεταδότες
παλµών είναι επτά χιλιάδες τετρακόσια (7.400) τεµάχια και θα τοποθετηθούν στην πόλη της
Ζακύνθου (5.500) και του Λαγανά (1.900). Η τελική δε επιλογή των θέσεων τόσο των
σηµείων τοποθέτησης των gateway και κεραιών µετάδοσης των δεδοµένων όσο και των
υδροµέτρων που θα ενταχθούν στο σύστηµα παρακολούθησης θα προκύψει µετά από
πρόταση του Προµηθευτή σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑ Ζακύνθου.
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Το σύστηµα επικοινωνιών θα πρέπει να διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισµό:
1. Τους ασύρµατους αναγνώστες τιµών και µεταδότες δεδοµένων, προστασίας
τουλάχιστον ΙΡ54.
2. Μονάδα gateway µε κεραία και καλώδιο και ενσωµατωµένο GSM modem µε θύρα
κάρτας SIM (για τη µεταφορά των δεδοµένων µέσω του Network Server στον
Application Server), τοποθετηµένη σε κατάλληλο ερµάριο προστασίας ΙΡ67.
3. Network server για την διαχείριση της επικοινωνίας µεταξύ των µονάδων gateway
και του µετρητικού εξοπλισµού.
4. Ειδικό λογισµικό (software) που επεξεργάζεται τα δεδοµένα από τον επιµέρους
µετρητικό εξοπλισµό διαµέσου του Application Server. ∆ύναται το εν λόγω λογισµικό
να είναι µέρος είτε του network server είτε του application server είτε του
ολοκληρωµένου λογισµικού διαχείρισης, ελέγχου και απεικόνισης του δικτύου
ύδρευσης.
5. Η εφαρµογή (application server) που θα δέχεται την πληροφορία από τον µετρητικό
εξοπλισµό µέσω του Network Server. Ως application server γίνεται αποδεκτή η
διασύνδεσή του µε το ολοκληρωµένο λογισµικό διαχείρισης, ελέγχου και απεικόνισης
του δικτύου ύδρευσης εφόσον το υποστηρίζει.
Στην παρούσα προµήθεια δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια και η τοποθέτηση οικιακών
υδροµέτρων.
Πιο αναλυτικά για τον βασικό εξοπλισµό:
Α. Ασύρµατος αναγνώστης τιµών και µεταδότης δεδοµένων
Ο ασύρµατος µεταδότης δεδοµένων θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά
χαρακτηριστικά:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Θα είναι κατάλληλος για σύνδεση µε υφιστάµενους οικιακούς µετρητές
κατανάλωσης νερού (υδρόµετρα)
Θα πρέπει να επικοινωνεί είτε µε το πρωτόκολλο LoRa στη συχνότητα των
868MHz.
Να διαθέτει διάµετρο ≥70mm ώστε να δύναται να τοποθετηθεί σε υφιστάµενο
υδρόµετρο µε οθόνη από 60 έως 67mm ή εναλλακτικά να δέχεται και να
µεταδίδει παλµούς από το υφιστάµενο
Θερµοκρασία λειτουργίας από -10oC έως +50οC
Εύρος επικοινωνίας: τουλάχιστον 5km από την κεραία (gateway)
Ισχύ µετάδοσης: έως +20dBm
Ευαισθησία απολαβής κεραίας τουλάχιστον -130dBm
Πρωτόκολλο επικοινωνίας LoRaWAN
Να διαθέτει εσωτερική πανκατευθυντική κεραία
Να δέχεται σήµατα για µέτρηση ροής, διεύθυνση ροής και παραβίαση ή
αφαίρεσης της µονάδας (alarm).
Τροφοδοσία από ενσωµατωµένη µπαταρία. Ο µέσος χρόνος ζωής της
µπαταρίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ετών, σε συνθήκες +200C, µε
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καινούργια µπαταρία και µε αποστολή µια δεδοµένων την ηµέρα ή αντίστοιχα 2
έτη µε συνεχή ανάγνωση και µε ωριαία αποστολή την ηµέρα.
•

Το σώµα του µεταδότη θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πλαστικό ή άλλο
αντίστοιχο υλικό για την αποφυγή διάβρωσης.

Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- ∆ήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας που θα δηλώνει την συνεργασία της µε τον
Οικονοµικό φορέα για την προµήθεια του εξοπλισµού και παροχή σχετικής
τεχνογνωσίας.
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
Β. Μονάδα Gateway
Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει από τη CPU βασισµένο σε επεξεργαστή τύπου
ARM ή αντίστοιχη µε λειτουργικό Linux ή αντίστοιχο, ελεγκτή λειτουργίας του υλικού
(hardware watchdog), µνήµη τύπου RAM τουλάχιστον 128Mb και µνήµη τύπου flash
τουλάχιστον 128Mb. Θα χρησιµοποιεί πρωτόκολλο επικοινωνίας για συχνότητα
868MHz και θα διαθέτει εύρος επικοινωνίας έως 15km σε ανοικτό περιβάλλον ή 2km
σε περιβάλλον πόλης. Η ισχύς κατανάλωσης δεν θα ξεπερνά τα 30W και θα µπορεί
να τροφοδοτηθεί και από ηλιακό πάνελ. Το σώµα της µονάδας θα πρέπει να είναι
κατασκευασµένο από πλαστικό ή άλλο αντίστοιχο υλικό για την αποφυγή
διάβρωσης. Θα πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας. Η
θερµοκρασία λειτουργίας θα πρέπει να είναι από -200C έως +600C και ο βαθµός
προστασίας του κυτίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ΙΡ67. Θα πρέπει
υποχρεωτικά να συνεργάζεται µε τον ασύρµατο αναµεταδότη παλµών.
Η µονάδα Gateway θα τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος 50W ώστε
να διαθέτει ενεργειακή αυτονοµία. Η επικοινωνία του δε µε το network server θα
γίνεται µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- ∆ήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας που θα δηλώνει την συνεργασία της µε τον
Οικονοµικό φορέα για την προµήθεια του εξοπλισµού και παροχή σχετικής
τεχνογνωσίας.
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
Γ. Φ/Β Σύστηµα τροφοδοσίας
Οι µονάδες Gateway, που δεν έχουν τροφοδοσία από ∆ΕΗ, θα εγκατασταθεί αυτόνοµο
σύστηµα παραγωγής ενέργειας µε Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) και µπαταρία. Στόχος είναι να
καλυφθούν ενεργειακά οι ανάγκες σε ενέργεια για την λειτουργία και επικοινωνία του. Το
πάνελ θα είναι τοποθετηµένο σε ειδική βάση στήριξης και το ηλεκτρονικός εξοπλισµός
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και οι µπαταρίες θα είναι τοποθετηµένος µέσα στο ερµάριο. Το κάθε αυτόνοµο Φ/Β
σύστηµα τροφοδοσίας θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Φ/Β πλαίσιο/πλαίσια (σε περίπτωση συστοιχίας)
Ονοµαστική Ισχύς Pmpp [W]: ≥ 50
Ανοχή Pmpp: ≥ 0%
Ονοµαστικό Ρεύµα Impp [A]: ≤ 5
Ονοµαστική Τάση Vmpp [V]: ≥ 12
Συντελεστής αποµείωσης θερµοκρασίας [P]: ≤ -0.4%
Συντελεστής αποµείωσης θερµοκρασίας [I]: ≤ 0.05%
Συντελεστής αποµείωσης θερµοκρασίας [U]: ≤ -0.3%
Συνολικό Βάρος (µαζί µε την στήριξη) [kg]: ≤ 15
Μήκος καλωδίου [µ]: ≥ 0.8
∆ιαστάσεις Φ/Β πλαισίου ενδεικτικά: 0.538x0.665x0.035
Προστασία IP κουτί διασύνδεσης: IP54 ή καλύτερη
Ρυθµιστής Φόρτισης Μπαταρίας
Τάση συστήµατος [V]: 12
Μέγιστο ρεύµα φόρτιση [Α]: 5
Τάση κύριας φόρτισης [V]: 14.4
Τάση float φόρτισης [V]: 13.8
Προστασία υπέρτασης [V]: 15.5
∆υνατότητα Ρύθµισης: 0-100%
Προστασία: IP68 ή καλύτερη
Αντιστροφέας καθαρού ηµιτόνου
Συνεχής Ισχύς [VA]: 250
Συνεχής Ισχύς στους 25o C/40ο C [W]: 200/ 150
Μέγιστη Ισχύς [W]: 350
Έξοδος τάσης [V]: 230
∆ιακύµανση Εξόδου Τάσης: ≤ 5%
Έξοδος συχνότητας [Hz]: 50
∆ιακύµανση Εξόδου Συχνότητας: ≤ 0,1%
Τάση Εισόδου [V]: 9.2 -17
Θερµοκρασία λειτουργίας: -40 – 60ο C
Συσσωρευτής
Τάση Λειτουργίας: 12V
Χωρητικότητα C100/C20 [Ah]: ≥ 90 / 78
Βάθος εκφόρτισης: 50%
Κύκλοι ζωής σε βάθος εκφόρτισης 50%: ≥ 1100
Τύπου: GEL
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Φορητός εξοπλισµός εντοπισµού αφανών διαρροών
Γενικά
Όλος ο φορητός εξοπλισµός εντοπισµού αφανών διαρροών για λόγους οµοιογένειας,
ευκολίας χρήσης, ανταλλακτικών και συντήρησης θα πρέπει να είναι του ιδίου
εξειδικευµένου κατασκευαστή ο οποίος και θα πρέπει, πέρα της προµήθειας, να αναλάβει
την εκπαίδευση του προσωπικού που θα χειρίζεται τον εν λόγω εξοπλισµό. Η εκπαίδευση
θα είναι τουλάχιστον δυο (2) ηµερών, και θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί στην περιοχή της
∆ΕΥΑ και θα περιλαµβάνει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό µέρος στο πεδίο. Η
εκπαίδευση σε θα πρέπει να γίνει στην Ελληνική γλώσσα. Αναλυτικότερα ζητούνται:

5.1. Φορητοί καταγραφείς θορύβου (Noise Loggers)
Οι ρωγµές στους σωλήνες ύδρευσης δηµιουργούν θόρυβο. Σηµεία του δικτύου όπως
βαλβίδες, κρουνοί, µετρητές είναι κατάλληλα σηµεία για τον εντοπισµό αυτού του θορύβουσήµατος.
Το σύστηµα θα πρέπει να χρησιµοποιεί τις ώρες χαµηλής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια
της νύχτας για να λαµβάνει µετρήσεις, να αναλύει τα δεδοµένα και να τα αποθηκεύει.
Εφόσον η ποιότητα των µετρήσεων είναι επαρκής, η αύξηση των ελάχιστων επιπέδων
θορύβου κατά τη διάρκεια της νυχτερινής χαµηλής κατανάλωσης αποτελεί πιθανή ένδειξη
διαρροής.
Το σύστηµα θα αποτελείται από δυο βασικά µέρη, τα καταγραφικά θορύβου (noise loggers)
και την κεντρική µονάδα τύπου tablet µε δυνατότητα κατάλληλης για εγκατάσταση σε
αυτοκίνητο και τη µονάδα επικοινωνίας που συνδέει το tablet µε τα καταγραφικά θορύβου.
Το λογισµικό επεξεργασίας των δεδοµένων που θα λαµβάνει από τα καταγραφικά θορύβου
για την περαιτέρω ανάλυση και αποθήκευση των δεδοµένων θα πρέπει να είναι τύπου
cloud base ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να έχει πρόσβαση από οποιοδήποτε
µέρος του κόσµου και από οποιονδήποτε Η/Υ.
Το σύστηµα θα έχει την δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καταγραφικών θορύβου στο
µέλλον ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Αποτελείται θα από:
1. Τα καταγραφικά θορύβου θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Να διαθέτει ισχυρό µαγνήτη ώστε να τοποθετείται και να συγκρατείται στο σηµείο
τοποθέτησης µε ασφάλεια.
• Να διαθέτει βαθµό προστασίας IP68
• Εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας -10oC έως +50oC
• Το βάρος του να είναι µικρότερο από 0,5 Kg για φορητότητα.
• Να διαθέτει αµφίδροµη επικοινωνία και προγραµµατισµό που θα επιτρέπει να
ορίζονται:
o Η διάρκεια του παραθύρου µέτρησης
o Ο χρονισµός του παραθύρου µέτρησης
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o
o
o
o
o
o

•

•
•
•

Η συχνότητα των µετρήσεων
Το παράθυρο µεταφοράς δεδοµένων
Η συχνότητα µεταφοράς δεδοµένων
Ο συντελεστή ενίσχυσης για το σήµα θορύβου
Η ισχύς µετάδοσης
Ηµεροµηνία και ώρα
Θα πρέπει να συλλέγονται τα παρακάτω δεδοµένα:
o Το στατιστικό ελάχιστο για το προηγούµενο παράθυρο µέτρησης
o Το στατιστικό επίπεδο για τα προηγούµενα 14 παράθυρα µέτρησης
o Το φάσµα συχνοτήτων
o Ο αριθµός του καταγραφικού
o Η θέση του καταγραφικού
Θα πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένη την κεραία εκποµπής.
Η ισχύς του θα είναι 10mW τουλάχιστον και θα εκπέµπει στα 433MHz ή άλλη ISM
ζώνη συχνοτήτων.
Ενίσχυση σήµατος έως 200,000 φορές

2. Η κεντρική µονάδα-δέκτης αποτελείται από τη µονάδα επικοινωνίας µεταξύ το καταγραφέα
θορύβου και του Tablet και το ίδιο το Tablet.
To Tablet θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ο δέκτης του συστήµατος θα είναι φορητός, τύπου Android Tablet µε δυνατότητα τοποθέτησης
όχηµα, µε ενσωµατωµένη µπαταρία. Το Tablet θα πρέπει να διαθέτει οθόνη 10”, Bluetooth,
Wi-Fi, GPS ενσωµατωµένο UMTS/GSM επικοινωνία.
Στην οθόνη του Tablet θα απεικονίζεται για κάθε καταγραφικό τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία: Γεωγραφική θέση, Ποιότητα µέτρησης, Επίπεδο θορύβου, Προηγούµενο επίπεδο
θορύβου, Ένδειξη για: ∆ιαρροή - Πιθανή ∆ιαρροή - Καµία ∆ιαρροή, Τρέχοντα Ελάχιστο/
Μέγιστο επίπεδο θορύβου
Το Tablet θα διαθέτει ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία και στην οθόνη του θα
απεικονίζει την κατάσταση της.
Θα µπορεί να τροφοδοτηθεί από πηγή 12V DC µέσω προσαρµογέα (adaptor).
Θα διαθέτει κατάλληλη θύρα για σύνδεση σε Η/Υ.
Κατά την λήψη δεδοµένων από κάποιο καταγραφικό ο δέκτης θα παράγει ηχητικό µήνυµα
ειδοποίησης του χρήστη καθώς και οπτικό στην οθόνη.
Ο δέκτης θα έχει βάρος µικρότερο από 3 κιλά.
Ο δέκτης θα έχει δυνατότητα να παρουσιάσει στην οθόνη του τα καταχωρηµένα δεδοµένα.
Κατ’ ελάχιστο θα παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες:
Το στατιστικό ελάχιστο για το προηγούµενο παράθυρο µέτρησης, το στατιστικό επίπεδο για
τα προηγούµενα 14 παράθυρα µέτρησης, το φάσµα συχνοτήτων, ο αριθµός του
καταγραφικού και η θέση του καταγραφικού, και κατάσταση (∆ιαρροή, Πιθανή ∆ιαρροή,
Καµία ∆ιαρροή).
Ο δέκτης µέσα από τα µενού του θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα παραµετροποίησης
των πληροφοριών για κάθε καταγραφικό
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Η προµήθεια αφορά σαράντα (40) καταγραφείς θορύβου, µια πλήρη κεντρική µονάδαδέκτης και το αντίστοιχο cloud based λογισµικό.
Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση
ενός έτους από τον κατασκευαστή. Τέλος, θα πρέπει να παραδοθεί µε εγχειρίδιο λειτουργίας
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Ο κατασκευαστή του εξοπλισµού noise loggers θα πρέπει να διαθέτει σχετική πιστοποίηση
ISO9001:2008 ή αντίστοιχη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής noise loggers
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5.2. Φορητή συσκευή εντοπισµού διαρροής
Το προσφερόµενο φορητό σύστηµα εντοπισµού διαρροών θα πρέπει να είναι µικρού
µεγέθους ώστε να χωράει µέσα σε τσέπη (ενδεικτικές διαστάσεις 120x40x30mm), να είναι
απλό στη λειτουργία και χειρισµό του και θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τον προεντοπισµό θορύβων που προέρχονται από διαρροές. Όλο το σύστηµα πρέπει να είναι
φορητό και διαχειρίσιµο από ένα χειριστή. Θα τροφοδοτείται από επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες για αυτονοµία τουλάχιστον 8 ωρών και να διαθέτει φορτιστή µπαταριών
αυτοκινήτου.
Θα πρέπει να αποτελείται από:
• Κεντρική µονάδα µε ενσωµατωµένο µικρόφωνο
• Ασύρµατα ακουστικά
• Μαγνήτη που προσαρµόζεται στη µονάδα
• Τρίποδο που προσαρµόζεται στη µονάδα
• Θήκη µεταφοράς
Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει λαµπάκια τύπου LED για την ένδειξη της στάθµης θορύβου
µε ανάλυση τουλάχιστον 8 επιπέδων.
Η επικοινωνία µεταξύ της κεντρικής µονάδας και των ακουστικών θα πρέπει να είναι
ασύρµατη µε τεχνολογία Bluetooth ή αντίστοιχη.
Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε θήκη µεταφοράς, να φέρει
πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους από τον κατασκευαστή. Τέλος,
θα πρέπει να παραδοθεί µε εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Ο κατασκευαστή του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008
ή αντίστοιχη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
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5.3. Φορητός ηλεκτρονικός ακουστικός ανιχνευτής διαρροών (Γαιόφωνο)
Σκοπός του φορητού συστήµατος είναι ο ακριβής εντοπισµός µιας διαπιστωµένης διαρροής
κατά το µήκος τµήµατος αγωγού υπό πίεση. Επειδή κατά τη διαρροή υπάρχει εκτόνωση
του περιεχόµενου νερού από την πίεση του αγωγού προς την πίεση του περιβάλλοντος,
παράγεται θόρυβος. Ο εντοπισµός θα επιτυγχάνεται µε προσεκτική ακουστική έρευνα.
Ο προσφερόµενος φορητός ηλεκτροακουστικός ανιχνευτής διαρροών θα πρέπει να
χρησιµοποιείται για τον προ-εντοπισµό θορύβων που προέρχονται από διαρροές και την
εύρεση της ακριβού θέσης της υπόγειας διαρροής µέσω της ανίχνευσης θορύβου στην
επιφάνεια εδάφους πάνω από τον υπό πίεση αγωγό που έχει την διαρροή. Όλο το σύστηµα
πρέπει να είναι φορητό και διαχειρίσιµο από ένα χειριστή. Θα τροφοδοτείται από
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες για αυτονοµία τουλάχιστον 12 ωρών και να διαθέτει φορτιστή
µπαταριών.
Θα πρέπει να αποτελείται από:
• Ολοκληρωµένο µικρόφωνο
• Ηλεκτροακουστική ράβδο
• Μικρόφωνο εδάφους (γαιόφωνο) προστατευµένο από τον αέρα
• Κεντρική µονάδα επεξεργασίας
Πιο αναλυτικά:
1. Το ολοκληρωµένο µικρόφωνο θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι:
• Θα πρέπει να δύναται να χρησιµοποιηθεί για ακρόαση σε κάθε είδους υλικό και
επιφάνειες.
• Θα πρέπει να δύναται να συνδεθεί µε µαγνητικό προσαρµογέα για την στήριξη του
µικροφώνου σε φερροµαγνητικά υλικά
• Θα πρέπει να δύναται να συνδεθεί µε τρίποδο για τη στήριξή του σε τραχιές
επιφάνειες
• Η ευαισθησία των αισθητηρίων θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 1,000 pC/g
2. Η Ηλεκτροακουστική ράβδος για την ακρόαση σε σωλήνες, βάνες, και άλλα υδραυλικά
εξαρτήµατα θα πρέπει να αποτελείται από τα κάτωθι:
•
•
•

Μικρόφωνο ράβδου µε κουµπί λειτουργίας για το άνοιγµα και κλείσιµο του
µικροφώνου
Το συνολικό µήκος µαζί µε τις επεκτάσεις θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τα 190
cm
Η ευαισθησία των αισθητηρίων θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 1,000 pC/g

3. Το µικρόφωνο εδάφους θα πρέπει να είναι προστατευµένο από τον αέρα και αποτελείται
από τα κάτωθι:
•

Μικρόφωνο εδάφους για ακρόαση σε σταθερά και επίπεδα εδάφη, µε ιµάντα
µεταφοράς και κουµπί λειτουργίας για το άνοιγµα και κλείσιµο του µικροφώνου
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•
•
•
•

Το επιταχυνσιόµετρο θα πρέπει να βρίσκεται εντός ελαστικού πλαισίου για
προστασία από το περιβάλλον και από τον αέρα
Θα πρέπει να δύναται να συνδεθεί µε τρίποδο για τη στήριξή του σε τραχιές
επιφάνειες
Το βάρος του δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 3 kg για φορητότητα.
Η ευαισθησία των αισθητηρίων θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 1,000 pC/g

4. Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
• Το περίβληµα θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στα κτυπήµατα, αδιάβροχο και
ταυτόχρονα να αποτελεί ελαφριά κατασκευή πχ από βαµµένο αλουµίνιο
• Θα πρέπει να δύναται να φιλτράρει το σήµα µε τη χρήση τουλάχιστον 256
αναλογικών και ψηφιακών φίλτρων
• Τα αναλογικά φίλτρα θα πρέπει να είναι τύπου Chebyshev µε κλίση 48db
• Το εύρος συχνότητας θα πρέπει να είναι µεταξύ 0 και 4000Hz
• Το αυτόµατο κέρδος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60.000 φορές
• Θα πρέπει να διαθέτει έγχρωµη οθόνη αφής τύπου LCD η οποία θα δύναται να
διαβαστεί την ηµέρα και µε µέγεθος τουλάχιστον 460x272 pixels.
• Θα πρέπει να διαθέτει προαιρετικά τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:
o Λειτουργία για µέτρηση σε πραγµατικό χρόνο µε επτά διαφορετικούς τρόπους
όπως πχ µικρόφωνο, γαιόφωνο και ηλεκτροακουστική ράβδο
o Λειτουργία καταγραφή δεδοµένων (data logging) για µέχρι και µία (1) ώρα
συνεχούς µέτρησης και καταγραφής
o Λειτουργία µε ιχνηθέτη αερίου µε τη χρήση του επιπρόσθετου αισθητήρα
αερίου.
• Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα ακουστικά µε µεγάλη άνεση µε βύσµα σύνδεσης
(δεν επιτρέπονται προσαρµογείς).
• Θα πρέπει να διαθέτει αυτόµατη διακοπή ακρόασης για την ασφάλεια της ακοής του
χειριστή
• Ο όγκος του ήχου καθώς και η ευαισθησία του αισθητήρα θα πρέπει να ρυθµίζεται
από την µονάδα επεξεργασίας
• Τα καταγραφόµενα επίπεδα θορύβου θα πρέπει να εµφανίζονται τόσο ως αριθµοί
όσο και σε γραφικές µπάρες
• Θα πρέπει να εµφανίζεται το ιστορικό τουλάχιστον έξι τελευταίων καταγραφών
θορύβου
• Το εύρος συχνότητας της πραγµατικής µέτρησης θα πρέπει να εµφανίζεται στην
οθόνη µε σκοπό την προσαρµογή του φιλτραρίσµατος
• Θα πρέπει να δύναται να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογή για ανίχνευση αερίου µε
ιχνηθέτη Ν2/Η2.
• Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση πλαστικών
σωλήνων µε τη χρήση γεννήτρια παλµών πίεσης
• Θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε λουρί µεταφοράς µε δυνατότητα χειρισµού της
στο µπροστινό µέρος του σώµατος.
• Το µέγιστο βάρος της δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 2 kg για φορητότητα.
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Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε τσάντα µεταφοράς, να διαθέτει
βαθµό προστασίας ΙΡ54 ή καλύτερο, να φέρει πιστοποίηση CE, το εύρος θερµοκρασίας
λειτουργίας να είναι από 0 έως 500C και να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους από τον
κατασκευαστή. Τέλος, θα πρέπει να παραδοθεί µε εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική ή
αγγλική γλώσσα.
Ο κατασκευαστή του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008
ή αντίστοιχη.

Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής

5.4. Φορητή ράβδος ακρόασης
Η προσφερόµενη φορητή ράβδος θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τον προ-εντοπισµό
θορύβων που οφείλονται σε πιθανές διαρροές. ∆εν θα πρέπει να διαθέτει κανένα
ηλεκτρονικό στοιχείο και δεν απαιτεί καµία τροφοδοσία. Θα αποτελείται από την χοάνη
ακρόασης (ακουστικό), δυο ή περισσότερες επεκτάσεις και την ακίδα. Η χοάνη ακρόασης
(ακουστικό) θα πρέπει να είναι µεταλλική, κατασκευασµένη από µπρούτζο µε εσωτερική
επένδυση ελαστικού, οι επεκτάσεις και η ακίδα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Το µέταλλο θα πρέπει να µεταφέρει τις ηχητικές δονήσεις µέσω της χοάνης στο ανθρώπινο
αυτί.
Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε θήκη µεταφοράς, να φέρει
πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους από τον κατασκευαστή. Τέλος,
θα πρέπει να παραδοθεί µε εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Ο κατασκευαστή του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008
ή αντίστοιχη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
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5.5. Φορητό σύστηµα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραµµή
εξυπηρέτησης (service line)
Σκοπός του φορητού συστήµατος σύστηµα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραµµή
εξυπηρέτησης (service line) είναι ο ακριβής εντοπισµός µιας διαπιστωµένης διαρροής κατά
το µήκος τµήµατος αγωγού γραµµής εξυπηρέτησης που βρίσκεται υπό πίεση. Ουσιαστικά
είναι ένα µικρόφωνο σωλήνα που οδηγείται µέσω ειδικού καλωδίου από fiberglass µέσα
στον αγωγό που συνδέει την κύρια γραµµή µεταφοράς µε το υδρόµετρο του καταναλωτή.
Επειδή κατά τη διαρροή υπάρχει εκτόνωση του περιεχόµενου νερού από την πίεση του
αγωγού προς την πίεση του περιβάλλοντος, παράγεται θόρυβος. Ο εντοπισµός θα
επιτυγχάνεται µε προσεκτική ακουστική έρευνα
Το προσφερόµενο φορητό σύστηµα ανίχνευσης διαρροής θα πρέπει να χρησιµοποιείται για
τον προ-εντοπισµό θορύβων που προέρχονται από διαρροές και µε την υποχρεωτική
συνεργασία του µε το φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή (γαιόφωνο) θα
πραγµατοποιείται η εύρεση της ακριβού θέσης της υπόγειας διαρροής µέσω της ανίχνευσης
θορύβου στην επιφάνεια εδάφους πάνω από τον υπό πίεση αγωγό που έχει την διαρροή.
Επιπρόσθετα θα δύναται να χρησιµοποιηθεί για την εύρεση της θέσης και της διαδροµής
του σωλήνα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής
και να συνεργάζεται άµεσα και ασύρµατα µε το φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή
διαρροών (γαιόφωνο) που ζητείται στην παρούσα προµήθεια και να δύναται να εντοπίζει
διαρροές σε βάθος µεγαλύτερο των 3m.
Όλο το σύστηµα πρέπει υποχρεωτικά να είναι φορητό, στιβαρής κατασκευής, αυτόνοµο,
διαχειρίσιµο από ένα χειριστή και θα τροφοδοτείται από επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.
Θα πρέπει να αποτελείται από:
• Καλώδιο µε fiberglass θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι µέγιστης διαµέτρου 5mm,
ελάχιστου µήκους 50m και να φέρει εύκαµπτη κεφαλή µικροφώνου µέγιστης
διαµέτρου 15mm στην άκρη του
• Καρούλι µε πλαίσιο από αλουµίνιο για εύκολη µεταφορά
• Μηχανικό µετρητή του µήκους του καλωδίου για τον εύκολο υπολογισµό της θέσης
του µικροφώνου
• Ταχυσύνδεσµο µε στυπιοθλίπτη για το καλώδιο µε αντοχή σε πίεση τουλάχιστον
10bar
• Ασύρµατο µεταδότη και ασύρµατα ακουστικά (πχ Bluetooth)
Το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται από:
• Τον φορτιστή της µπαταρίας του οργάνου και καλώδιο φόρτισης για τα ακουστικά
• Τους απαραίτητους ταχυσυνδέσµους και σωλήνα προσαρµογής
• Τον ασύρµατο µεταδότη για τη διασύνδεση του συστήµατος µε τον φορητό
ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή (γαιόφωνο)
Όλος ο εξοπλισµός, πέραν του καλωδίου που θα είναι σε καρούλι, θα πρέπει να είναι
τοποθετηµένος σε τσάντα µεταφοράς, να φέρει πιστοποίηση CE, το εύρος θερµοκρασίας
λειτουργίας να είναι από 0 έως 500C και να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους από τον
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κατασκευαστή. Τέλος, θα πρέπει να παραδοθεί µε εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική ή
αγγλική γλώσσα.
Ο κατασκευαστή του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008
ή αντίστοιχη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
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5.6. Φορητή συσκευή ανίχνευσης σιδηροµαγνητικών αντικειµένων
Ο ανιχνευτής θα πρέπει να είναι υψηλής ακριβείας όργανο, το οποίο να είναι σχεδιασµένο
έτσι, ώστε να εντοπίζει θαµµένα αντικείµενα από σίδηρος και χάλυβα, απορρίπτοντας εκείνα
τα αντικείµενα που δεν είναι µαγνητικά, δηλ. δοχεία αλουµινίου, καλύµµατα µπουκαλιών,
κ.λπ.
Ο ανιχνευτής θα πρέπει να διαθέτει ευρύ φάσµα συχνότητας, σε συνδυασµό µε µια
συχνότητα που διαµορφώνει ακουστικό τόνο και επιτρέπει στο χειριστή του να προσδιορίζει
στενά όρια µαγνητικών πεδίων. Ο ανιχνευτής θα πρέπει να είναι στιβαρός, ελαφρύς και
αδιάβροχος, διαθέτοντας ακουστική ένδειξη δοκιµής των µπαταριών του.
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα διαθέτει: Εντοπιστή σιδηροµαγνητικών αντικειµένων,
τσάντα µεταφοράς και εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά.
Τεχνικές προδιαγραφές:
Μπαταρίες:
Ζωή µπαταριών:
Έλεγχος:
Μετρητής:

Βάρος:

Τύπου ΑΑ αλκαλικές
Τουλάχιστον 48 ώρες
Αυτόµατη δοκιµή µπαταριών όταν το όργανο ανοίγει
Να δείχνει το επίπεδο σηµάτων και την στάθµη των
µπαταριών
Με συχνότητα του τόνου που αυξάνεται ή µειώνεται σε
συνάρτηση µε την µεταβολή της έντασης στη περιοχή
Λιγότερο από 1 kg για φορητότητα

Θερµοκρασία λειτουργίας:

-10° C έως 50° C

Βαθµός προστασίας:
Κατασκευή:

Τουλάχιστον ΙΡ64
Ανθρακονήµατα ή από πλαστικό υψηλής αντοχής

Ηχείο:

Θα πρέπει να διαθέτει οθόνη τύπου LCD µε αριθµητικές και γραφικές ενδείξεις. Επίσης θα
πρέπει να διαθέτει προειδοποιητικό σήµα σε περίπτωση που ανιχνεύσει καλώδια υπό τάση.
Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε θήκη µεταφοράς, να φέρει
πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους από τον κατασκευαστή. Τέλος,
θα πρέπει να παραδοθεί µε εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Ο κατασκευαστή του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008
ή αντίστοιχη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
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6.
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Φορητός Μετρητής Ενέργειας
Η φορητή συσκευή µέτρησης και καταγραφής ενέργειας είναι ένα εργαλείο µέτρησης και
αξιολόγησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε πίνακες και υποσταθµούς.
Θα πρέπει να εγκαθίσταται εύκολα χωρίς διακοπή της λειτουργίας του συστήµατος και να
καταγράφει τάση, ένταση, συχνότητα, ισχύ, συντελεστή ισχύος και ενέργεια σε τουλάχιστον
3, 3-φασικές γραµµές (+ουδέτερο), του ίδιου πίνακα.
Τέλος θα πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένη θύρα επικοινωνίας (RS-232, Ethernet) καθώς
και ενσωµατωµένο GPRS modem για δυνατότητα αποµακρυσµένης παρακολούθησης και
λήψης δεδοµένων από οποιαδήποτε σύνδεση Internet.
Αναλυτικότερα φορητή συσκευή µέτρησης και καταγραφής ενέργειας θα πρέπει να διαθέτει
τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Συνδεσµολογίες
Θα πρέπει να υποστηρίζει τέσσερις (4) συνδεσµολογίες στο τριφασικό ρεύµα και µία (1)
συνδεσµολογία στο µονοφασικό.
• Για τριφασική µέσω τεσσάρων (4) µετασχηµατιστών: R, S, T, N. (αστέρας)
• Για τριφασική µέσω τριών (3) µετασχηµατιστών: R, S, T, N. (αστέρας)
• Για τριφασική µέσω τριών (3) µετασχηµατιστών: R, S, T. (τρίγωνο)
• Για τριφασική µέσω δύο (2) µετασχηµατιστών: R, S, T. (τρίγωνο)
• Για µονοφασική µέσω ενός (1) µετασχηµατιστή.
• Να υποστηρίζει µετασχηµατιστές έντασης τύπου κλιπ.
Μετρούµενα µεγέθη
1. Τάση (φάση µε ουδέτερο):
•
Τέσσερις (4) διαφορικές είσοδοι τάσης (3 φάσεις + Ουδέτερος)
•
Εύρος µέτρησης τάσης: 0 µε 280 VAC (φασική τάση).
•
Ακρίβεια τουλάχιστον ±0.25 ανάγνωσης
•
Ακρίβεια τουλάχιστον +0.1% πλήρους κλίµακας µέτρησης
2. Ρεύµα:
•
Τουλάχιστον 12 εισόδους µέτρησης ρεύµατος για τσιµπίδες.
•
Εύρος µέτρησης ρεύµατος: 0 µε 6.000 Αmps AC.
•
Ακρίβεια τουλάχιστον ±0.25 ανάγνωσης
•
Ακρίβεια τουλάχιστον +0.1% πλήρους κλίµακας µέτρησης
3. Συντελεστής ισχύος:
•
Ακρίβεια τουλάχιστον: ±0.2% της πλήρους κλίµακας
4. Συχνότητα:
•
Εύρος µέτρησης συχνότητα από 47 ~ 63 Hz
•
Ακρίβεια τουλάχιστον +0.1% της πλήρους κλίµακας
5. Ρύθµιση µετασχηµατιστών ρεύµατος:
•
Να πραγµατοποιεί ρύθµιση του λάθους φάσης σε βήµατα των 500µS και να
κάνει ρύθµιση συντελεστή κέρδους για κάθε µετασχηµατιστή ανεξάρτητα.
6. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
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•

Να διαθέτει τουλάχιστον µία (1) είσοδο PT100 σε σύνδεση 3 αγωγών.

Υπολογιζόµενα Χαρακτηριστικά
Να δύναται να υπολογίζει:
• Ενεργό, Άεργο και Φαινόµενη ισχύ για κάθε φάση µε ακρίβεια µέτρησης: ±0.2% της
πλήρους κλίµακας
• Ενεργό, Άεργο και Φαινόµενη ενέργεια για κάθε φάση µε ακρίβεια µέτρησης: ±0.2%
της πλήρους κλίµακας
Γενικά Χαρακτηριστικά Οργάνου
Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει:
• Ταχύτερο διάστηµα καταγραφής: τουλάχιστον 0,5 δευτερόλεπτα.
• Θερµοκρασία λειτουργίας από -100C έως +55 0C
• Εσωτερική µνήµη τουλάχιστον 2 Mbyte τύπου FLASH όπου θα δύναται να
αποθηκεύονται τουλάχιστον 2.000 µετρήσεις.
• Να υποστηρίζει σύνδεση εξωτερικής µνήµης για διασφάλιση των δεδοµένων
χωρητικότητας τουλάχιστον 1 GB τύπου SD Flash.
• Εσωτερικό ρολόι τύπου real time clock (RTC) µε εσωτερική µπαταρία λιθίου µακράς
διαρκείας
• Να διαθέτει τουλάχιστον θύρα επικοινωνίας RS232 ή/και Ethernet 10/100Mbit
• Να διαθέτει GSM/GPRS modem επικοινωνίας
• Γραφική οθόνη αφής που να δείχνει:
o Στιγµιαία συχνότητα, τάση, ρεύµα, ισχύ και συντελεστή ισχύος για κάθε φάση.
o Στιγµιαίο διάγραµµα µπάρων.
o Κατάσταση ρολογιού και καταγραφής.
o Μνήµη που αποµένει µε χρόνο σε ηµέρες.
o Κατάσταση GSM Modem.
o Σελίδες οδηγιών.
Ο µετρητής θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό λογισµικό επεξεργασίας των δεδοµένων
του ιδίου του κατασκευαστή.
Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε θήκη µεταφοράς, να φέρει
πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους από τον κατασκευαστή. Τέλος,
θα πρέπει να παραδοθεί µε εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Ο κατασκευαστή του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008
ή αντίστοιχη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
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Φορητό Παροχόµετρο τύπου clamp-on
Το προσφερόµενο φορητό παροχόµετρο θα πρέπει να είναι τεχνολογίας υπερήχων, τύπου
clamp-on και θα το συνδέει ο χρήστης εξωτερικά των αγωγών που θέλει να µετρά την
παροχή. Θα πρέπει να δύναται να µετρά τόσο στιγµιαία όσο και να λειτουργεί ως
καταγραφές (data-logger). Θα πρέπει να συνοδεύεται από µετρητή πάχους υπερήχων του
ιδίου κατασκευαστή που θα µετρά το πάχος των αγωγών που θα τοποθετείται επάνω και θα
εισάγεται η τιµή στο υπολογισµό ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ακρίβεια. Θα πρέπει δε
να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ενσωµατωµένη οθόνη LCD µε ένδειξη 4x16 ψηφίων και πληκτρολόγιο για χειρισµό
και διαµόρφωση, βαθµού προστασίας IP20.
• Μέτρηση υψηλής ακρίβειας καλύτερη από ±1% , γραµµικότητα καλύτερη από 0,5%
και επαναληψιµότητα καλύτερη από 0,2%, .
• Θερµοκρασία λειτουργίας από -10°C έως +60°C
• Εύρος ταχύτητας νερού ±30m/sec
• Ευρύ φάσµα µέτρησης, µέσω αισθητήρων clamp on κατάλληλοι για µέγεθος από
DN15 έως 6.000, χωρίς πτώση πίεσης και διαταραχή στο σωλήνα.
• Βαθµός προστασίας αισθητήρων clamp on IP68 µε βύσµατα τύπου BNC.
• ∆ιαθέσιµες γλώσσες menu εισόδου σε Αγγλικά ή Ελληνικά.
• Να τροφοδοτείται µε µπαταρία AA τουλάχιστον 2100 mAh , τύπου 3 x NIMH
επαναφορτιζόµενη για 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας και να διαθέτει προσαρµογέα
φορτιστή 100-240 VAC 50/60Hz.
• Κατανάλωση ισχύος το µέγιστο 8W
• Να διαθέτει έξοδο RS232 για κατέβασµα των αποθηκευµένων δεδοµένων από
ελεύθερο λογισµικό ή RS232 καταγραφέα δεδοµένων (Data Logger)
• Να διαθέτει ενσωµατωµένο 24 K καταγραφέα δεδοµένων που να µπορεί να
αποθηκεύσει πάνω από 2000 γραµµές δεδοµένων και κάρτα SD 2GB .
• Το σετ να περιλαµβάνει µία φορητή µονάδα , δυο ζευγάρια αισθητήρων clamp on µε
5m σπιράλ καλώδια για σύνδεση µε τον κάθε αισθητήρα , δυο λουράκια
τοποθέτησης µήκους 3m το καθένα , ένα καλώδιο για σύνδεση µε την γραµµή
δεδοµένων (Data Line) και έναν φορτιστή.
Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε θήκη µεταφοράς, να φέρει
πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους από τον κατασκευαστή. Τέλος,
θα πρέπει να παραδοθεί µε εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Ο κατασκευαστή του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει σχετική πιστοποίηση ISO9001:2008
ή αντίστοιχη.
•

Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
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Φορητός Τηλεµετρικός Σταθµός Ποιότητας Νερού
Ο κάθε φορητός τηλεµετρικός σταθµός παρακολούθησης ποιότητας νερού θα δύναται
εγκατασταθεί σε σηµείο που θα υποδείξει η ∆ΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ως στόχο θα έχει την
παρακολούθηση των κρίσιµων ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού και θα βοηθήσει τόσο
στην εξασφάλιση της καλής ποιότητας του νερού για τους πολίτες µε εξάλειψη του κινδύνου
κατανάλωσης επιβαρηµένου µικροβιολογικά νερού όσο και στην ορθή διαχείριση αυτού και
θα αποτελείται από την κεντρική µονάδα και τα επιµέρους αισθητήρια παρακολούθησης
ποιότητας νερού. Θα τοποθετηθεί ένας στην δεξαµενή Μπόχαλης που βρίσκεται στην πόλη
του Ζακύνθου και ένας στην δεξαµενή Λαγανά. Ανά πάσα στιγµή θα δύναται ο χρήστης να
µεταφέρει τον τηλεµετρικό σταθµό σε άλλο επιλεγµένο σηµείο. Ο κάθε σταθµός θα διαθέτει
ενσωµατωµένη µνήµη για την καταγραφή των µετρήσεων (data-logging) και θα συνδέεται
περιοδικά µε το Κέντρο Παρακολούθησης που θα βρίσκεται στα γραφεία της ∆ΕΥΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προτείνει σύστηµα στήριξης του κάθε
τηλεµετρικού σταθµού και θα προσκοµίσει σχέδιο της προτεινόµενης τεχνική πρότασης το
οποίο και θα αξιολογηθεί.
Οι τηλεµετρικοί σταθµοί θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Ο Φορητός Τηλεµετρικός Σταθµός Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού που θα τοποθετηθεί
στην δεξαµενή Μπόχαλης που βρίσκεται στην πόλη του Ζακύνθου και στην δεξαµενή
Λαγανά και θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε ένα πλήρες εύρος όλων των κλασσικών
αισθητήρων για την παρακολούθηση παραµέτρων της ποιότητας νερού όπως στάθµη, pH,
θερµοκρασία, θολότητα (Turbidity), Νιτρικά (NO3-), Αµµωνιακά (NH4+), Κάλιο (Potassium
K+), Αγωγιµότητα (Conductivity), Αλατότητα (Salinity) και ολικά διαλυµένα στερεά (Total
Dissolved Solids TDS).
Αναλυτικότερα:
Ο τηλεµετρικός σταθµός είναι ενιαία µονάδα και αποτελείται από τη βασική µονάδα και τα
αισθητήρια. Το σώµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από θερµοπλαστικό υλικό (PP,
PE, ABS, POM, κλπ) για ιδιαίτερη αντίσταση στη διάβρωση, να είναι ελαφρύ (όχι πάνω από
5 κιλά βάρος) και µικρών διαστάσεων ώστε να µεταφέρεται εύκολα. Η βασική µονάδα θα
πρέπει να είναι πολύ χαµηλής κατανάλωσης και να τροφοδοτείται τόσο από το ηλεκτρικό
δίκτυο όσο και από εσωτερική µπαταρία. Σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή
ρευµατοδότησης τότε αυτόµατα ο σταθµός θα τροφοδοτείται από την µπαταρία ώστε να µην
υπάρχει απώλεια δεδοµένων και µετρήσεων. Η διάρκεια ζωής της εσωτερικής µπαταρίας
στην βασική επικοινωνία (GSM/GPRS) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χρόνια (για
καταγραφή µέτρησης κάθε 5 λεπτά και αποστολή δεδοµένων 6 φορές την ηµέρα).
Επιπλέον, ο χρήστης θα µπορεί να τοποθετεί τον σταθµό σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο
επιλέξει ακόµη και στο σηµείο αυτό δεν υπήρχε τροφοδοσία από δίκτυο της ∆ΕΗ.
Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στη µνήµη του σταθµού και η µονάδα συνδέεται µέσω δικτύου
GSM (κινητής τηλεφωνίας) µε το Κέντρο Ελέγχου για την µεταφορά των αποθηκευµένων
δεδοµένων είτε περιοδικά είτε σε πραγµατικό χρόνο (real time data communication). Ο
σταθµός θα πρέπει να υποστηρίζει την αναβάθµιση σε δορυφορική επικοινωνία (internet), η
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οποία θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένη στον ίδιο τον σταθµό, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν
υπάρχει σήµα GSM λόγω εγκατάστασης σε δυσχερές σηµείο.
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Η κεντρική µονάδα θα πρέπει να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 32 bits µε ρολόι
πραγµατικού χρόνου (Real Time Clock). Θα πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένη µνήµη
τύπου flash τουλάχιστον 12MB για την καταγραφή των δεδοµένων, µε δυνατότητα
καταγραφής τουλάχιστον 1.000.000 τιµών, µε περιοδική συχνότητα καταγραφής από 1s
έως 24 ώρες. Θα πρέπει να διαθέτει προστασία ΙΡ68, θερµοκρασία λειτουργίας: -20οC έως
60οC και υγρασία λειτουργίας: 0 – 100% RH µε εξωτερική τροφοδοσία 9 έως 16 VDC µε
ενσωµατωµένη αντικεραυνική προστασία 4k VDC και τροφοδοσία από εσωτερική µπαταρία.
Σε περίπτωση διακοπής της εξωτερικής τροφοδοσίας θα πρέπει να αναλαµβάνει η
εσωτερική µπαταρία την τροφοδοσία του σταθµού ώστε να µην υπάρχει απώλεια
δεδοµένων και µετρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει:
Σύστηµα επανάληψης αποστολής δεδοµένων σε περίπτωση διακοπής: Ναι
Αποστολή συναγερµού σε περίπτωση υπέρβαση ορίων µετρούµενων τιµών: Ναι
Προστασία δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µέσω κωδικών εισόδου: Ναι
Ενσωµατωµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας για σύνδεση µε εξωτερικό Ελεγκτή ή PLC (πχ
Profibus, Modbus, κλπ): Ναι
Ασύρµατη επικοινωνία για τη βαθµονόµηση και ρύθµιση του σταθµού: Ναι
Πρόωρη ενηµέρωση του χρήστη για την κατάσταση της µπαταρίας: Ναι
Ενσωµατωµένο GPS στον σταθµό για εµφανίζεται στον χάρτη το σηµείο όπου είναι
τοποθετηµένος ο σταθµός και εντολή συναγερµού σε περίπτωση παράνοµης αλλαγή θέσης
του σταθµού ή κλοπής: Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας:
Θα πρέπει αυτή να πραγµατοποιείται µε τη χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας
(GSM/GPRS). O τρόπος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένος στους σταθµούς
Αναλυτικότερα οι ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών επικοινωνίας είναι:
GSM/GPRS Επικοινωνία:
Εξωτερική ή εσωτερική κεραία ≥ 2dBi
Συχνότητα επικοινωνίας: 800/850/1900 MHz
Θα πρέπει υποχρεωτικά να δίνεται η δυνατότητα αναβάθµισης σε δορυφορική επικοινωνία
(να δίδεται ως προαιρετική δυνατότητα µε πλήρη στοιχεία της επικοινωνίας) από τον ίδιο τον
κατασκευαστή του σταθµού.
Τεχνικές προδιαγραφές αισθητήρων
1. Στάθµη
Υδροστατικού τύπου αισθητήριο µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος µέτρησης: 0 – 10m
Ακρίβεια µέτρησης: ±0,1% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Ανάλυση: ±0,001% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Επαναληψιµότητα: ±0,025% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
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Χρόνος απόκρισης: ≥1 sec
Κατασκευή: από ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή ανώτερο υλικό
2. pH
Αισθητήριο τύπου ηλεκτροδίου µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος µέτρησης: 0 – 14
Ακρίβεια µέτρησης: ±1% ή 0,1pH
Ανάλυση: 0.01pH
Επαναληψιµότητα: ±0,1% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Χρόνος απόκρισης: ≥1 sec
Κατασκευή: από ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή ανώτερο υλικό
Αντιστάθµιση θερµοκρασίας µε ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας (Pt100) : Ναι
3. Θολότητα (Turbidity)
Αισθητήριο οπτικού τύπου µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος µέτρησης: 0 – 100 NTU
Ακρίβεια µέτρησης: ±5% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Ανάλυση: 0.1 NTU
Επαναληψιµότητα: ±3% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Χρόνος απόκρισης: ≥5 sec
Σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού αισθητηρίου: Ναι
Κατασκευή: από ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή ανώτερο υλικό
4. Νιτρικά (NO3-)
Αισθητήριο τύπου ηλεκτροδίου µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος µέτρησης: 0 – 100ppm
Ακρίβεια µέτρησης: ±5%
Ανάλυση: 0.01ppm
Επαναληψιµότητα: ±3%
Χρόνος απόκρισης: ≥1 min
Κατασκευή: από γυαλί και ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή ανώτερο υλικό
Αντιστάθµιση θερµοκρασίας µε ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας (Pt100) : Ναι
5. Αµµωνιακά (NH4+)
Αισθητήριο τύπου ηλεκτροδίου µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος µέτρησης: 0 – 100ppm
Ακρίβεια µέτρησης: ±5%
Ανάλυση: 0.01ppm
Επαναληψιµότητα: ±3%
Χρόνος απόκρισης: ≥1 min
Κατασκευή: από γυαλί και ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή ανώτερο υλικό
Αντιστάθµιση θερµοκρασίας µε ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας (Pt100) : Ναι
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6. Potassium (K+) για µέτρηση καλίου
Αισθητήριο τύπου ηλεκτροδίου µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος µέτρησης: 0 – 1000ppm
Ακρίβεια µέτρησης: ±5%
Ανάλυση: 0.01ppm
Επαναληψιµότητα: ±3%
Χρόνος απόκρισης: ≥1 min
Κατασκευή: από γυαλί και ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή ανώτερο υλικό
Αντιστάθµιση θερµοκρασίας µε ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας (Pt100) : Ναι
7. Αγωγιµότητα (Conductivity)
Αισθητήριο τύπου ηλεκτροδίου µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος µέτρησης: 0 – 50 ms/cm
Ακρίβεια µέτρησης: ±1% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Ανάλυση: 0.01 ms/cm
Επαναληψιµότητα: ±1% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Χρόνος απόκρισης: ≥5 sec
Κατασκευή: από γραφίτη και ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή ανώτερο υλικό
Αντιστάθµιση θερµοκρασίας µε ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας (Pt100) : Ναι
8. Αλατότητα (Salinity).
Η τιµή θα υπολογίζεται από το όργανο µέσω της τιµής της αγωγιµότητας και θερµοκρασίας
µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος µέτρησης: 0 – 100 ppt
Ακρίβεια µέτρησης: ±1% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Ανάλυση: 0.1 ppt
Επαναληψιµότητα: ±1% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Χρόνος απόκρισης: ≥5 sec
9. Ολικά διαλυµένα στερεά (Total Dissolved Solids TDS).
Η τιµή θα υπολογίζεται από το όργανο µέσω της τιµής της αγωγιµότητας και θερµοκρασίας
µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος µέτρησης: 0 – 1000 ppm
Ακρίβεια µέτρησης: ±1% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Ανάλυση: 1 ppm
Επαναληψιµότητα: ±1% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Χρόνος απόκρισης: ≥5 sec
10. Θερµοκρασία.
Αισθητήριο τύπου Pt100 µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εύρος µέτρησης: -20 oC έως 60 oC
Ακρίβεια µέτρησης: ±0,1%
Ανάλυση: 0.1 oC
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Επαναληψιµότητα: ±1% της πλήρους κλίµακας (Full Scale)
Χρόνος απόκρισης: ≥10 sec
Κατασκευή: από ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή ανώτερο υλικό
Ο φορητός τηλεµετρικός σταθµός θα πρέπει να συνοδεύεται από µονάδα χειρός µε ειδικό
λογισµικό και καλώδιο σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα του σταθµού για τη διαµόρφωση,
ρύθµισης της λειτουργίας αυτού καθώς και της βαθµονόµησης των αισθητηρίων. Μέσω της
µονάδας χειρός θα πρέπει να µπορεί ο χειριστής και να συλλέγει χειροκίνητα τις
µετρούµενες τιµές του σταθµού.
Λογισµικό Λήψης και Επεξεργασίας ∆εδοµένων
Ο τηλεµετρικός σταθµός θα συνοδεύεται από λογισµικό εφαρµογής λήψης, καταγραφής και
επεξεργασίας των δεδοµένων του φορητού τηλεµετρικού σταθµού. Το εν λόγω λογισµικό θα
είναι εφαρµογή τύπου WEB (Cloud based) και θα έχει πρόσβαση ο χρήστης από
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. Σε κάθε περίπτωση µέσα από τη διασύνδεση µε το internet
και το εν λόγω λογισµικό θα γίνεται η εγγραφή και η ρύθµιση του σταθµού και των
αισθητηρίων του, θα συλλέγει τους συναγερµούς και θα κάνει διαχείριση αυτών, θα
πραγµατοποιείται ο έλεγχος της λειτουργίας του σταθµού και θα πραγµατοποιείται η λήψη
και αποστολή των δεδοµένων. Επιπλέον µέσα από το λογισµικό θα γίνεται η
αποµακρυσµένη διάγνωση τυχών προβληµάτων των σταθµών, θα δύναται ο χρήστης να
βλέπει γραφήµατα τιµών, να λαµβάνει στατιστικές αναφορές και να παρακολουθεί πλήρως
τη λειτουργία του τηλεµετρικού σταθµού (πχ φόρτιση µπαταρίας, ποιότητα επικοινωνίας,
κλπ).
Ο κατασκευαστής του φορητού τηλεµετρικού σταθµού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
ISO9001 και ο εξοπλισµός να διαθέτει σήµανση CE.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής

9.
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H/Y ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΣΕ / ΦΣΕ
9.1.

Προδιαγραφές SERVER

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι:
Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ποσότητα (τεµάχια)

1

Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής

ΝΑΙ

Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο

ΝΑΙ

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόµενα σηµεία

ΝΑΙ

CE MARK Τυποποίηση

ΝΑΙ

ISO 9001 Τυποποίησης

ΝΑΙ
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Μέγιστος αριθµός επεξεργαστών

≥2

Αριθµός εγκατεστηµένων επεξεργαστών

≥1

Τύπος
επεξεργαστή
(αντίστοιχος
SPECint_rate_base2006)

ή

ανώτερος

βάση

Intel Xeon E52620v4 @ 2.10GHz

Μνήµη
Προεγκατεστηµένη DDR4 (ΜΒ) στην µέγιστη δυνατή συχνότητα του
επεξεργαστή.
Μέγιστη µνήµη που να υποστηρίζεται στο motherboard
Ελάχιστα διαθέσιµα slots επέκτασης µνήµης

≥ 16GB
≥ 2TB
≥6

Μονάδες Αποθήκευσης
Αριθµός µονάδων

≥2

Προσφερόµενη ωφέλιµη χωρητικότητα (GB)

≥ 800GB

Serial Attached SCSI (SAS) 12G

ΝΑΙ

Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (RPM)

≥ 10.000

Eλεγκτές µονάδων αποθήκευσης
SATΑ ή Serial Attached SCSI (SAS) µε δυνατότητες RAID
∆ίκτυο
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Αριθµός προσφερόµενων θυρών

≥4

Τύπος θυρών: 10/100/1000 Ethernet Tx

ΝΑΙ

Περιφερειακά
Το σύστηµα να συνοδεύεται και από έναν οδηγό DVD-RW.

ΝΑΙ

∆εν απαιτείται οθόνη, πληκτρολόγιο, mouse καθώς η εγκατάσταση
(setup) καθώς και όλη η διαχείριση του server απαιτείται να γίνεται
µέσω αποµακρυσµένης πρόσβασης από το τοπικό δίκτυο

ΝΑΙ

Φιλικότητα προς το περιβάλλον
Πιστοποίηση CE

ΝΑΙ

Τροφοδοτικά µε απόδοση ≥ 85%

ΝΑΙ
∆ιαχείριση Συστήµατος

Λογισµικό διαχείρισης συστήµατος µε δυνατότητα:
• Αναγνώρισης υποσυστηµάτων που θα
βλάβη.
• Αυτόµατη παράκαµψη βλαβών
• Αποµακρυσµένη διαχείριση

παρουσιάσουν
ΝΑΙ

Λειτουργικό Σύστηµα
Να αναφερθεί το προσφερόµενο λειτουργικό σύστηµα

ΝΑΙ

Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στo προβλεπόµενο σηµείο

ΝΑΙ

Υποστήριξη της παραµετροποίησης (configuration – setup) στo
σηµείο λειτουργίας

ΝΑΙ

Έλεγχος καλής λειτουργίας

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο
συµπληρωµατικό εξοπλισµό και εξαρτήµατα για τη θέση του
συστήµατος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors
κλπ.)

ΝΑΙ

Το σύστηµα είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας, σύγχρονης
τεχνολογίας, µε εγγύηση 2 (δυο) ετών

ΝΑΙ

9.2.
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Απαιτήσεις Ικριώµατος Εξυπηρετητών (rack)
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι:

Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ποσότητα (τεµάχια)

1

Να αναφερθεί ο Τύπος – Κατασκευαστής

ΝΑΙ

Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο

ΝΑΙ

Ύψος

≥ 32 U

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόµενα σηµεία

ΝΑΙ

CE Mark Τυποποίηση

ΝΑΙ

Να επιτρέπει την παθητική ψύξη των συστηµάτων

ΝΑΙ

Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόµενο σηµείο

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο
συµπληρωµατικό εξοπλισµό και εξαρτήµατα για τη θέση του
συστήµατος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors
κλπ.)

ΝΑΙ

9.3.

Προδιαγραφές Σταθµών Εργασίας (client workstation)

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι:

Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ποσότητα (τεµάχια) – Θέσεις εργασίας & Περιφερειακοί Σταθµοί
Ελέγχου

4

Να αναφερθεί ο Τύπος – Κατασκευαστής, Σειρά – Μοντέλο

ΝΑΙ

CE MARK Τυποποίηση

ΝΑΙ

Το σύστηµα είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας, σύγχρονης
τεχνολογίας, µε εγγύηση 2 (δυο) ετών

ΝΑΙ

Κουτί
Φατνία (2 x 3,5'' εσωτερικά, 2 x 5,25'' εξωτερικά)
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≥ 200 Watt
≥ 85% efficiency

Ισχύς τροφοδοτικού
CPU
Τύπος κεντρικού επεξεργαστή (CPU) ή ισοδύναµος ή ισχυρότερος.

≥ Intel i5-7400

Κεντρική Μνήµη
Προσφερόµενη DDR4 2400MHz

≥ 8 GB

Μέγιστη DDR4 2400MHz

≥ 16 GB
Μητρική Κάρτα (Motherboard)

PCI Express x1

≥2

PCI Express x16

≥1

Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbit/s (On board)

NAI

Wireless 802.11bgn

NAI

Κάρτα ήχου (On board)

ΝΑΙ

Θύρες USB 2.0/3.0

≥6
Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου

∆ίαυλος επικοινωνίας

SATA 3

Προσφερόµενη χωρητικότητα

≥ 256 Gbytes

Solid State Drive (SSD)

ΝΑΙ
Κάρτα Οθόνης

Υποστηριζόµενη ανάλυση

≥ 1920 x 1080
Οθόνη

Τύπος Οθόνης

LED

Μέγεθος διαγωνίου

≥ 21.5’’

Ανάλυση οθόνης

1920 x 1080

Φωτεινότητα της οθόνης

200cd/m2
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Λόγος Αντίθεσης

≥ 1000:1

Χρόνος απόκρισης

5 ms
Πληκτρολόγιο

Συµβατό µε το πρότυπο ΕΛΟΤ–928 µε µόνιµη αποτύπωση
Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων

NAI

Mouse
Optical Wheel USB

NAI
Λειτουργικό Σύστηµα Προσωπικών Υπολογιστών

Προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Windows 10 Pro 64-bit

9.4.

ΝΑΙ

Προδιαγραφές Φορητού Η/Υ

O ΦΣΕ θα χρησιµοποιηθεί σαν ένας αποµακρυσµένος σταθµός τηλε-ελέγχου και
τηλεχειρισµού όλων των τοπικών σταθµών για εξουσιοδοτηµένους χρήστες, σε διάταξη
client-server. Από αυτή τη θέση εργασίας θα επιτρέπεται ο τηλεχειρισµός όλου του
συστήµατος και ο προγραµµατισµός των ελεγκτών. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του
εξοπλισµού θα πρέπει να είναι:

Γενικά Χαρακτηριστικά
Ποσότητα (τεµάχια)

1

Το σύστηµα είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας, σύγχρονης
τεχνολογίας.

ΝΑΙ

Το σύνολο του συστήµατος να καλύπτεται από την εγγύηση
διάρκειας 2 (δυο) ετών.

ΝΑΙ

CE MARK Τυποποίηση

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές
Τύπος κεντρικού επεξεργαστή (CPU) ή ισοδύναµος ή ισχυρότερος.
Μνήµη RAM

Intel Core i5-7200U
DDR4 ≥ 4 GB
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Σκληρός ∆ίσκος SSD

≥ 256 GB

Οθόνη µε µέγεθος διαγωνίου ≥ 14’’ και ανάλυση ≥ 1920x1080

ΝΑΙ

Επιπλέον χαρακτηριστικά
• Κάρτα ήχου, ενσωµατωµένα ηχεία.
• Κάρτα δικτύου 10/100/1000, on-board.
• Κάρτα δικτύου ασύρµατη 802.11 b/g/n.
• Θύρες: USB 2.0/3.0/Type-C ≥ 2, Bluetooth, VGA out, HDMI
• Αναγνώστης καρτών µνήµης.
• Bluetooth
• Ενσωµατωµένο touch pad
• Web camera

ΝΑΙ

Βάρος

≤ 2.5 kg
Λογισµικό

Προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Windows 10 Pro 64-bit

ΝΑΙ

Πρόσβαση στα λογισµικά πακέτα διαχείρισης δικτύου

ΝΑΙ

Συνοδευτικά
USB stick

≥ 64 GB

Ασύρµατο mouse οπτικής τεχνολογίας

ΝΑΙ

Τσάντα Μεταφοράς

ΝΑΙ

Να διαθέτει βάση τοποθέτησης και διασύνδεσης µε περιφερειακά και
οθόνη (docking station)

ΝΑΙ

Για λόγους συµβατότητας και οµοιοµορφίας είναι επιθυµητό ο κατασκευαστής του Server,
των workstation και του φορητού Η/Υ να είναι κοινός.

9.5.

Εκτυπωτής InkJet (A4/A3)

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι:

Γενικά Χαρακτηριστικά
Ποσότητα (τεµάχια)

1

Το σύνολο του συστήµατος καλύπτεται από την εγγύηση διάρκειας 1
(ενός) έτους.
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CE MARK Τυποποίηση

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές
Τύπος

Έγχρωµος Inkjet

∆ιαστάσεις υποστηριζόµενου χαρτιού

Α3, Α4
USB 2.0,
Ethernet
10/100/1000

Συνδεσµολογία

Ανάλυση εκτύπωσης

≥ 2400x1200 dpi

Μνήµη

≥ 64 ΜΒ
Τροφοδότης ≥ 100
φύλλων

Τροφοδοσία χαρτιού
Συµβατότητα µε Windows 10

9.6.

ΝΑΙ

Πολυµηχάνηµα Laser

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι:

Γενικά Χαρακτηριστικά
Ποσότητα (τεµάχια)

1

Το σύνολο του συστήµατος καλύπτεται από την εγγύηση διάρκειας 1
(ενός) έτους.

ΝΑΙ

CE MARK Τυποποίηση

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές
Τύπος

Έγχρωµο
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πολυµηχάνηµα
Laser
∆ιαστάσεις υποστηριζόµενου χαρτιού

Α4
USB 2.0,
Ethernet
10/100/1000

Συνδεσµολογία

Ταχύτητα εκτύπωσης

≥ 20 σελ/ λεπτό
έγχρωµο

Ταχύτητα σάρωσης

≥ 20 σελ/ λεπτό
έγχρωµο

Μνήµη

≥ 256 ΜΒ

Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης

ΝΑΙ

Αυτόµατος τροφοδότης σάρωσης

ΝΑΙ

Τροφοδοσία χαρτιού

Τροφοδότης ≥ 200
φύλλων

Οθόνη πληροφοριών

ΝΑΙ

Συµβατότητα µε Windows 10

ΝΑΙ

9.7.

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) του ΚΣΕ

Στον ΚΣΕ θα τοποθετηθεί σύστηµα µη διακοπτόµενης ηλεκτρικής τροφοδότησης που θα
ενεργοποιείται αυτόµατα όταν υπάρχει διακοπή ρεύµατος και το οποίο θα καλύπτει όλο τον
εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί στις αντίστοιχες τοποθεσίες.
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού για τον ΚΣΕ θα πρέπει να είναι:

Γενικά Χαρακτηριστικά
Ποσότητα (τεµάχια)

1

Το προτεινόµενο σύστηµα είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας,
σύγχρονης τεχνολογίας.

ΝΑΙ

Τόσο το σύνολο του συστήµατος όσο και ανεξάρτητα οι µπαταρίες
του συστήµατος καλύπτονται από εγγύηση διάρκειας 2 (δύο) ετών

ΝΑΙ

CE MARK Τυποποίηση

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

ΝΑΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές
Ισχύς (VA)

3000 VA

Τεχνολογία

Online Double
Conversion

Βαθµός απόδοσης

≥ 95%

Συντελεστής ισχύος

≥ 0.85

Οθόνη LCD

NAI

∆υνατότητα σύνδεσης µονάδων επέκτασης

ΝΑΙ

Θύρα σύνδεσης µε Η/Υ και λογισµικό µε δυνατότητα
παραµετροποίησης αυτόµατου τερµατισµού του συνδεδεµένου Η/Υ

ΝΑΙ

Τοποθέτηση σε rack

ΝΑΙ

9.8.

Προδιαγραφές για Μιµικό ∆ιάγραµµα Προβολής/ Οθόνη

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού για τον ΚΣΕ θα πρέπει να είναι:

Γενικά Χαρακτηριστικά
Ποσότητα (τεµάχια)

2

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

ΝΑΙ

CE MARK Τυποποίηση

ΝΑΙ

Το σύνολο του συστήµατος καλύπτεται από την εγγύηση διάρκειας 1
(ενός) έτους.

ΝΑΙ

Θα συνοδεύεται από κατάλληλη βάση επίτοιχης στήριξης.

ΝΑΙ

Τύπος panel LED ή αντίστοιχο

ΝΑΙ

∆ιαγώνιος οθόνης

≥ 48’’
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Ανάλυση Οθόνης

≥ 4K Ultra HD

Αριθµός υποδοχών HDMI

≥3

Αριθµός υποδοχών USB

≥2

Ενσωµατωµένη θύρα LAN

≥1

Ενσωµατωµένο WiFi

NAI

Ενσωµατωµένο Bluetooth

NAI

9.9.

∆ικτύωση - ∆ίκτυο ΚΣΕ

9.9.1. ∆οµές δικτύων - Γενικές αρχές
Το τοπικό δίκτυο στα κέντρα ελέγχου σχεδιάζεται ως δίκτυο Ethernet σε συµφωνία µε το
πρότυπο IEEE 802.3/802.3u µε 10/100/1000 Base-T. Οι ανεξάρτητοι κόµβοι του ΚΣΕ
συνδέονται στο τοπικό δίκτυο µέσω gigabit switches.
Η κεντρική διαχείριση δικτύων πρέπει να είναι εφικτή µε χρήση του SNMP (simple network
management protocol). Εξοπλισµός δικτύου όπως gateways, routers, file servers και
bridges ελέγχονται και διαχειρίζονται από κατάλληλο πρόγραµµα διαχείρισης δικτύων, το
οποίο εξυπηρετεί εργασίες επέµβασης και συντήρησης σε εκτεταµένα δίκτυα.
Η συµβατική µετάδοση δεδοµένων γίνεται είτε ηλεκτρικά µέσω καλωδίων συνεστραµµένων
ζευγών και θυρών RJ 45 (τουλάχιστον κατηγορίας CAT 5-ISO/IEC11801).
9.9.2. Εξοπλισµός ∆ικτύων
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού για τον ΚΣΕ θα πρέπει να είναι:

∆οµηµένη καλωδίωση - Patch Panel
∆οµηµένη καλωδίωση τύπου CAT 5, για 10 σηµεία-θέσεις εργασίας

ΝΑΙ

∆ιπλές τερµατικές πρίζες τύπου RJ45 µε αποσπώµενη ετικέτα
σήµανσης

ΝΑΙ

Rack mounted Patch Panel τερµατισµού, µεγέθους έως 2U, µε 24
θύρες UTP RJ-45, αποσπώµενη ετικέτα σήµανσης, shielded.

ΝΑΙ

Μεταγωγείς (Switches)
Ποσότητα

1

Το switch είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας, σύγχρονης
τεχνολογίας. Το σύνολο του συστήµατος καλύπτεται από την
εγγύηση διάρκειας 2 (δυο) ετών
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CE MARK Τυποποίηση

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

Μέγεθος 1U rackmounted

ΝΑΙ

Ταχύτητα µεταγωγής (forwarding rate)

≥ 40 Mpps

Θύρες (ports) 10/100/1000, Autosensing, Autonegotiation

≥ 24

Θύρες 1000 Base-SX, 1000 Base-LX

≥2

Manageable L2 (υποστήριξη SNMP, Telnet, Web Interface).

ΝΑΙ

Modem-Router
Το router είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας, σύγχρονης
τεχνολογίας. Το σύνολο του συστήµατος καλύπτεται από την
εγγύηση διάρκειας 2 (δύο) ετών

ΝΑΙ

Ποσότητα

1

Ενδεικτικά LED της λειτουργικής κατάστασης του

ΝΑΙ

Θύρες Ethernet 1Gbit µε υποστήριξη
• DHCP Client / Relay / Server
• IGMP Version 2 and Version 3
• Dynamic DNS
• NTP Client
• VLAN Tagging (802.1 q) on LAN

≥4

Υποστήριξη WAN ADSL2+ και VDSL

ΝΑΙ

Load balance and WAN failover
VPN
•
•
•
•
•

ΝΑΙ

Υποστήριξη 16 ή περισσότερων VPN tunnel
Υποστήριξη PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
Υποστήριξη DHCP over IPSec
SSL VPN
VPN Pass-Through

Firewall
• Content Security Management

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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•
•
•
•
•
•
•

Multi-NAT, DMZ Host
Port Redirection and Open Port Configuration
Policy-Based Firewall
MAC Address Filter
SPI ( Stateful Packet Inspection ) with new FlowTrack
Mechanism
DoS / DDoS Protection
IP Address Anti-spoofing

Bandwidth Management

ΝΑΙ

10.
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
10.1. Λογισµικό τηλεπαρακολούθησης ελεγκτών εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης
Το εξειδικευµένο λογισµικό θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο να παρακολουθεί το δίκτυο
νερού και να συλλέγει δεδοµένα από τους Τοπικούς Σταθµούς Υπολειµµατικού Χλωρίου
(ΤΣΥΧ), τους Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου & Ρύθµισης Πίεσης (ΤΣΕΠ) και τους Τοπικούς
Σταθµούς Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) θα πρέπει να συνεργάζεται αποδεδειγµένα µε τους
ελεγκτές του. Επιπλέον θα δύναται να λαµβάνει πληροφορίες (παροχή), µέσω του
Σ.Ε.∆.Ε.∆.Υ., από τα υφιστάµενα υδρόµετρα που θα διασυνδεθούν.
Το λογισµικό θα πρέπει να είναι ένα διαδραστικό γεωαναφορόµενο λογισµικό που
χρησιµοποιεί το σύστηµα χαρτών (πχ Google Earth).
Θα πρέπει είτε να εγκατασταθεί στον server του ΚΣΕ (η κεντρική βάση καταγραφής των
δεδοµένων) είτε θα πρέπει να είναι τύπου WEB (Cloud based). Επιθυµητό είναι να έχει και
τις δυο δυνατότητες.
Οι λειτουργίες που θα εκτελεί θα πρέπει να είναι:
• Να παρακολουθεί την εύρυθµη λειτουργία και να καταγράφει τις τιµές των οργάνων
µέτρησης των ΤΣΕΡΠ και ΤΣΕΠ.
• Να παρακολουθεί και να καταγράφει τις τιµές του υπολειµµατικού χλωρίου από τα
όργανα µέτρησης των ΤΣΥΧ.
• Να πραγµατοποιεί διαχείριση του συνόλου των σταθµών ΤΣΕΡΠ & ΤΣΕΠ.
• Να εµφανίζει ιστορικά δεδοµένα σε πίνακα ή σε γραµµική µορφή ακόµη και σε
µορφή csv format για εξαγωγή των δεδοµένων
• Εµφάνιση των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο σε πίνακα ή σε γραµµική µορφή.
• Να εµφανίζει σε πραγµατικό χρόνο το διάγραµµα ροής µε το εγκατεστηµένο
εξοπλισµό και όλες τις τρέχουσες τιµές αναφοράς (παροχή, πίεση, αισθητήρια
ποιότητας νερού, κλπ).
• Η αποστολή λειτουργικών εντολών στους ελεγκτές/ σταθµούς (π.χ. αλλαγή ορίων,
ενεργοποιήσεις συναγερµών, κλπ) και να πραγµατοποιεί έλεγχο της τρέχουσας
κατάστασης αυτών ήτοι να ενηµερώνει τον χειριστή αν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία ή απέτυχε ή διαγράφηκε ή υπάρχει σφάλµα, κλπ ώστε να προβαίνει στις
κατάλληλες ενέργειες.
• Να πραγµατοποιεί σύγκριση στο ίδιο γράφηµα των διαφόρων µετρήσεων των
διαφόρων ελεγκτών/ σταθµών, µε δυνατότητα αποθήκευσης όλων των
εµφανιζόµενων γραφηµάτων.
• Να εκτυπώνει γραφήµατα καθώς και λίστα συναγερµών.
• Να εµφανίζει όλους τους ενεργούς καθώς και τους καταγεγραµµένους συναγερµούς.
• Να πραγµατοποιεί τη διαχείριση της διάρθρωσης των συναγερµών που θα
στέλνονται στον χειριστή του συστήµατος µέσω email ή SMS.
• Να διαθέτει διαγνωστικά εργαλεία για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των
ελεγκτών των ΤΣΥΧ, ΤΣΕΡΠ και ΤΣΕΠ, τα οποία θα παρέχουν την κατάσταση των
επικοινωνιών µε το Κέντρο Ελέγχου, το επίπεδο της µπαταρίας (εάν υπάρχει), το
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πεδίο GSM, τα δεδοµένα τελευταία απαλλαγή, ο αριθµός των ενεργών συναγερµών,
κλπ.
•
•

•

Να εντοπίζει στο Google Maps όλους τους ελεγκτές των ΤΣΥΧ, ΤΣΕΡΠ και ΤΣΕΠ σε
µια συγκεκριµένη περιοχή µε άµεση ανταπόκριση.
Να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει την τρέχουσα κατάσταση του ελεγκτή, η
οποία περιλαµβάνει το σύνολο των παραµέτρων του (πχ τα κατώτατα όρια
συναγερµού, βαθµονόµηση συναγερµών, κλπ) και να είναι σε θέση στη συνέχεια να
τις επαναφέρει σε περίπτωση ανάγκης.
Να δύναται να ενσωµατωθεί σε σύστηµα GIS.

Θα πρέπει να συνεργάζεται άµεσα µε το λογισµικό εντοπισµού ύπαρξης διαρροών και
υπολογισµού αποδοτικότητας δικτύων ύδρευσης ώστε να λαµβάνει κρίσιµα στοιχεία που θα
χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
Ο οίκος ανάπτυξης του λογισµικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2008 ή
αντίστοιχη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής

10.2. Λογισµικό εντοπισµού ύπαρξης διαρροών και υπολογισµού
αποδοτικότητας δικτύων ύδρευσης
Το εξειδικευµένο λογισµικό θα πρέπει να διαχειρίζεται το δίκτυο νερού και να υποδεικνύει
στον χειριστή πιθανή διαρροή στο δίκτυο. Επιπλέον θα πρέπει να αξιολογεί την απόδοση
του δικτύου και θα κάνει διαχείριση των απωλειών του µε τη χρήση των δεδοµένων και του
δείκτες του International Water Association (IWA). Το λογισµικό θα πρέπει να είναι ένα
διαδραστικό γεωαναφορόµενο λογισµικό που χρησιµοποιεί το σύστηµα χαρτών (πχ Google
Earth).
Θα πρέπει είτε να εγκατασταθεί στον server του ΚΣΕ (η κεντρική βάση καταγραφής των
δεδοµένων) είτε θα πρέπει να είναι τύπου WEB (Cloud based). Επιθυµητό είναι να έχει και
τις δυο δυνατότητες.
Οι λειτουργίες που θα εκτελεί είναι:
• Εκτίµηση των απωλειών µε τη χρήση δεικτών του IWA
• Εκτίµηση επισκευών βλαβών του δικτύου και επίδρασης τους στην ανάκτηση της
λειτουργίας του δικτύου
• Αξιολόγηση της βελτίωσης της εξυπηρέτησης
• Γραφική ανάλυση που να εµφανίζουν την τάση των ροών και των πιέσεων, µε ειδική
αναφορά σε νυχτερινές συµπεριφορές
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•
•
•
•

Εµφάνιση διαρροών σε γραφική µορφή και/ή ειδοποίηση ως event µέσω mail ή SMS
Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του δικτύου και της υποβολής εκθέσεων
Συγκρίσεις µεταξύ των διαφόρων περιόδων στην ίδια περιοχή ή διαφορετικές
περιοχές
Να δίνει συναγερµούς σε περίπτωση που υπερβαίνονται τα κατώτατα όρια

Η κάθε περιοχή/ ζώνη του δικτύου ύδρευσης θα πρέπει να προσδιορίζεται τοπολογικά µε
βάση το υδατικό ισοζύγιο που προκύπτει και υπολογίζεται µε τις τιµές που λαµβάνονται από
τα εγκατεστηµένα όργανα (µετρητές πίεσης, παροχής) και τις στατιστικές/ θεωρητικές
εκτιµήσεις.
Αναλυτικότερα θα πρέπει να πραγµατοποιείται:
Ανάλυση απώλεια νερού
Το λογισµικό θα πρέπει να πληροί επαρκώς τις προδιαγραφές του International Water
Association (IWA), επιτρέποντας την είσοδο των απαραίτητων παραµέτρων στη φάση της
διαµόρφωσης των ζωνών για τον υπολογισµό της απόδοσης του δικτύου.
∆ιαµόρφωση ζωνών
Θα πρέπει η κάθε περιοχή/ ζώνη να µπορεί να ρυθµιστεί και να χαρακτηριστεί µε τις
προδιαγραφές της IWA. Επιπλέον θα πρέπει να περιέχει µια σειρά από διαγράµµατα και
παραµέτρους που θέτει και ρυθµίζει ο χειριστής ώστε να καθίσταται δυνατή και µε ευκολία
τόσο η περιγραφή του ισοζυγίου του νερού όσο και η ανάπτυξη γραφηµάτων των
ηµερήσιων απωλειών νερού.
Ανάλυση ελάχιστης νυχτερινής παροχής
Θα πρέπει να πραγµατοποιεί υπολογισµούς των ηµερήσιων απωλειών της περιοχής µε
βάση την ανάλυση ελάχιστης νυχτερινής παροχής. Τόσο οι εκτιµώµενες όσο και οι
αναπόφευκτες απώλειες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του ελάχιστου
στόχου.
Τεχνικό-οικονοµική ανάλυση
Θα πρέπει να καταγράφει τις πληροφορίες για τον υπολογισµό του κόστους που
δηµιουργείται από τις απώλειες και από τις εργασίες για την αναζήτηση των διαρροών.
Ανάλυση για το ετήσιο υδατικό ισοζύγιο
Θα πρέπει ο υπολογισµός του ετήσιου ισοζυγίου του νερού να γίνεται χρησιµοποιώντας τον
όγκο που εισήλθε στο δίκτυο ως σηµείο εκκίνησης.
Επιπλέον θα πρέπει να υπολογίζει τον δείκτη ILI της IWA που αλλιώς εµφανίζεται και ως
δείκτης της αποτελεσµατικότητας του δικτύου και που αξιολογεί πόσο αποτελεσµατικά ο
χειριστής διεξάγει µια κατάλληλη πολιτική µείωσης των απωλειών.
Ο ILI είναι ένας δείκτης της IWA και υπολογίζεται από τη σχέση µεταξύ των πραγµατικών
ετήσιων ζηµιών και των αναπόφευκτων ετήσιων απωλειών του συστήµατος (ILI = Current
Annual Real Losses (CARL)/Unavoidable Annual Real Losses (UARL)
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Αξιολόγησης Πραγµατικών Απωλειών (Real losses)
Το λογισµικό θα πρέπει να υπολογίζει και να παρουσιάζει µια σύγκριση των απωλειών
νερού χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικές µεθόδους:
α) πραγµατικές απώλειες υπολογιζόµενες µε την µέθοδο BABE (Burst And Background
Estimates) νυχτερινή παροχή και
β) τις πραγµατικές απώλειες υπολογιζόµενες µε την µέθοδο UARL. (Unavoidable Annual
Real Losses)
Γράφηµα των καθηµερινών Απωλειών
Το λογισµικό θα πρέπει να εξάγει γράφηµα για κάθε περιοχή και να αναπαριστά τις
καθηµερινές απώλειες για ένα συγκεκριµένο έτος. Το γράφηµα επίσης θα πρέπει να
εµφανίζει την τάση των απωλειών και το οικονοµικό κόστος υπό την µορφή καµπυλών.
Θα πρέπει να συνεργάζεται άµεσα µε το λογισµικό επιτήρησης και ελέγχου πίεσης
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ώστε να λαµβάνει κρίσιµα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν
για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
Ο οίκος ανάπτυξης του λογισµικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2008 ή
αντίστοιχη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής
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10.3. Λογισµικό δυναµικής ενοποίησης όλων των πληροφοριών ως
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης ύδρευσης αποχέτευσης
για µητροπολιτικά δίκτυα
Το λογισµικό εφαρµογής θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει µια συνοπτική και
ενοποιηµένη εικόνα της κατάστασης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, των
εγκαταστάσεων ΕΕΛ και των διυλιστηρίων νερού, καθώς και να οργανώνει και να
διαχειρίζεται επαρκώς τις συλλεγόµενες πληροφορίες. Θα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε
ανάλογα µε το είδος πληροφοριών που συλλέγονται, να µπορεί να παρέχει σύνθετα
αποτελέσµατα/ πληροφορίες στο τελικό χρήστη µε την προσθήκη επιπλέον εφαρµογών
(add-on modules). Επιπλέον, θα δύναται να λαµβάνει πληροφορίες (παροχή, πιθανή
διαρροή, πιθανή βλάβη), µέσω του Σ.Ε.∆.Ε.∆.Υ. (Σύστηµα Επικοινωνιών ∆ιαχείρισης
Εσωτερικού ∆ικτύου και έξυπνων µετρητών).
Θα βασίζεται σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική και σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης/
διασύνδεσης εφαρµογών όπως Web Services, REST, json κλπ. Θα προσφέρει εργαλεία
πλοήγησης, παρουσίασης, αναζήτησης και αναφορών, τα οποία θα πρέπει να είναι
διαθέσιµα στους χρήστες ανάλογα µε τα δικαιώµατα πρόσβασης στην εφαρµογή.
Θα πρέπει να είναι cloud based λογισµικό ήτοι θα βασίζεται σε πλατφόρµα ανάπτυξης
διαδικτυακού λογισµικού που θα προσφέρει διαδραστικό, φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον
εργασίας και θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης µε τη χρήση web browser, από
οποιαδήποτε τοποθεσία και από χρήστες που δεν διαθέτουν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις,
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ευκολία ενηµέρωσης του διαδικτυακού τόπου και να περιοριστεί
το λειτουργικό κόστος συντήρησης της πύλης.
Οι βασικές δυνατότητες του προσφερόµενου συστήµατος θα πρέπει να είναι:
● ∆ηµιουργία διαβαθµισµένων χρηστών και οµάδων χρηστών
● Υποδοχή δεδοµένων µετρήσεων από διάφορα συστήµατα, όπως συστήµατα
SCADA, συστήµατα τηλεµετρικών καταγραφικών οργάνων, µη τηλεµετρικών
οργάνων (πχ µη τηλεµετρούµενα καταγραφικά-dataloggers κ.α.)
● Εισαγωγή των θέσεων που παρέχουν τις µετρήσεις µε γεωγραφικές συντεταγµένες
µε εύκολο τρόπο
● Καθορισµός γεωγραφικών ζωνών ύδρευσης και ένταξη των θέσεων που παρέχουν
τις µετρήσεις, σε αυτές τις ζώνες.
● Εµφάνιση των αντικειµένων των δικτύων σε γεωγραφικό υπόβαθρο µε χρήση
χρωµάτων για τον καθορισµό της κατάστασης κάθε αντικειµένου
● Χρήσης φίλτρων των αντικειµένων που θα εµφανίζονται στο γεωγραφικό υπόβαθρο.
● Εµφάνιση λίστας των ζωνών ύδρευσης και δεικτών απόδοσης κάθε ζώνης
● Εµφάνιση γραφηµάτων καθοριζόµενων από τον χρήστη µε δυνατότητες
o Επιλογής δεδοµένων διαφόρων αντικειµένων ή/και ζωνών ύδρευσης
o Επιλογής δεδοµένων διαφόρων ειδών µετρήσεων
o Εµφάνισης σε κοινό γράφηµα ή σε πολλαπλά γραφήµατα
o Εµφάνισης για ορισµένη χρονική περίοδο
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o

Εµφάνισης ίδιων δεδοµένων συγκρίσιµα για διαφορετικές χρονικές περιόδους
(π.χ. συγκριτικό διάγραµµα µετρήσεων παροχής για το 1ο τρίµηνο δύο
διαδοχικών ετών)
o Υπέρθεσης χρονοσειρών διαφορετικής κλίµακας και διαφορετικών µεγεθών
● ∆ηµιουργία αναφορών όπως: Υδατικό ισοζύγιο, Ζήτηση-Κατανάλωση, Νυχτερινή
παροχή, ∆είκτης ηµερήσιας/ νυχτερινής κατανάλωσης, Έλεγχος εγκυρότητας
δεδοµένων
● Έλεγχος εγκυρότητας των δεδοµένων µετρήσεων, καθοριζόµενος από τον χρήστη
● Καθορισµός συναγερµών σε συνάρτηση µε τις τιµές των µετρήσεων
● Αποστολή συναγερµών µε SMS/ email σε διαβαθµισµένους χρήστες
● Υποστήριξη χρονικών δεδοµένων.
Λόγω του ότι στο λογισµικό εµφανίζεται η ενοποιηµένη εικόνα της κατάστασης του δικτύου
ύδρευσης και των επιµέρους εγκαταστάσεων που θα συνδεθούν µελλοντικά µαζί του, θα
πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα ώστε να είναι εύχρηστο στον χειριστή
του.
Περιλαµβάνεται η παράδοση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, στη διαχείριση, χρήση και
ενηµέρωση του παραδοτέου λογισµικού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών στους
σχετικούς υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας.
∆εν περιλαµβάνεται καµία υπηρεσία/ εργασία ψηφιοποίησης δικτύου.
Ο οίκος ανάπτυξης του λογισµικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή
αντίστοιχη.
Στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµισθούν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτική τεχνική περιγραφή
- Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του κατασκευαστή
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