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ΠΡΑΞΗ  : Eπέκηαζη –ολοκλήρωζη ζσζηήμαηος ηηλελέγτοσ-ηηλετειριζμού και ελέγτοσ     

            διαρροών πόλης Βέροιας και δημοηικών ενοηήηων – Κωδ. ΟΠ : 5003343 

 

Με ηην ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης (Ε.Σ.Π.Α.) 

 

 
               
 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ –ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  
    ΒΕΡΟΙΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Β) 
  ΣΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
       

ΔΡΓΟ : « Eπέκηαζη –ολοκλήρωζη ζσζηήμαηος ηηλελέγτοσ-
ηηλετειριζμού και ελέγτοσ διαρροών  πόλης Βέροιας και δημοηικών 
ενοηήηων» 
   
 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

 

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ –ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΒΔΡΟΗΑ (Γ.Δ.Τ.Α.Β), 

ζα πξνβεί ζηελ  πξνκήζεηα, ζηελ νινθιεξσκέλε  εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ, ηειεειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνύ ησλ 

αληιηνζηαζίσλ-δεμακελώλ, γεσηξήζεσλ θαη ζηαζκώλ ξύζκηζεο πίεζεο-παξνρήο ηεο 

ΓΔΤΑΒ.  Ζ αλάγθε πδξνδόηεζεο ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ ηνπ δηεπξπκέλνπ 

δήκνπ Βέξνηαο από ηε ΓΔΤΑΒ, θαζηζηά αλαγθαία ηελ άκεζε επέθηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ  θαη ηειερεηξηζκνύ.  

Σν ύζηεκα Σειειέγρνπ, Σειερεηξηζκνύ θαη Διέγρνπ Γηαξξνώλ ζα απνηειείηαη από 

ηνλ Τθηζηάκελν Κεληξηθό ηαζκό Διέγρνπ (ΚΔ), ν νπνίνο βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΒ. Ο ηειεπηαίνο, ζα επεθηαζεί θαηάιιεια 

ώζηε λα δηαζπλδεζεί, κέζσ αζπξκάησλ επηθνηλσληαθώλ δηαηάμεσλ, κε ηνπο δώδεθα 

λένπο (12) Σνπηθνύο ηαζκνύο Διέγρνπ (ΣΔ), εθ ηωλ νπνίωλ (6) Αληιηνζηάζηα-

Γεμακελέο θαη (6) ηαζκνί Ρύζκηζεο Πίεζεο-Παξνρήο, επξηζθόκελνπο ζε 

ηζάξηζκεο ζέζεηο ηνπ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑΒ. 

Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ηηκή ηεο παξνρήο ζε ζσιήλεο, ε ηηκή ηεο ζηάζκεο ζε δεμακελέο, θαη ε 

κεηάδνζή ηνπο, κέζσ ηειεπηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο ή ζπζηήκαηνο 

ξαδηνεπηθνηλσλίαο, ζηνλ Κεληξηθό ηαζκό Διέγρνπ (ΚΔ) πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ΓΔΤΑΒ. Σν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο ζα είλαη ηέηνην ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Σειειέγρνπ, Σειερεηξηζκνύ θαη Διέγρνπ Γηαξξνώλ. 
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ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ – ΤΜΒΑΗ : Ζ ζύκβαζε ζα πξνέιζεη κεηά από δεκόζην 

αλνηρηό δηαγσληζκό σο πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16 όπσο 

ηζρύεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ζπκθεξόηεξε ηηκή. 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ :  

Αξκόδηνη Τπάιιεινη :   

1.ηδεξόπνπινο Υξήζηνο ,Μεραλνιόγνο Μεραληθόο,Σει.2331078834         

    mail:csdeyav@gmail.com 

 

2. Σζαθηάλεο Ζιίαο, Υεκηθόο Μεραληθόο  Σει.2331078804         

     mail:tsaktanisilias@gmail.com 

 

Γ/λζε Δπηθνηλσλίαο :   

ΓΔΤΑΒ , ΚΔΝΣΡΗΚΖ 203 ΒΔΡΟΗΑ 

Σει. Κέληξν.  2331078800  

Fax :2331025172 
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ΠΡΑΞΗ  Eπέκηαζη –ολοκλήρωζη ζσζηήμαηος ηηλελέγτοσ-ηηλετειριζμού και ελέγτοσ     

            διαρροών πόλης Βέροιας και δημοηικών ενοηήηων – Κωδ. ΟΠ : 5003343 

 

Με ηην ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης (Ε.Σ.Π.Α.) 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, πνπ ζα δεκνπξαηεζεί άκεζα, 

ηίζεληαη ζε δηαβνύιεπζε ζύκθσλα κε ηνλ αξζ. 47 ηνπ λ. 4412/16 θαη είλαη νη 

αθόινπζεο:   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΠΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

 
 
1.1 ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔ 

ηελ ελόηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο κε ηνλ εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα θάζε 
Σνπηθό ηαζκό Διέγρνπ.  

Ζ δεύηεξε ζηήιε ηνπ θάζε πίλαθα, αθνξά ηελ πνζόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απαηηείηαη λα 
πξνζθέξεη, ηνπνζεηήζεη, ζπλδέζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ν πξνκεζεπηήο. 

 
ΣΔ1: ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΠΟΤΡΑ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 2 

7. Μεηξεηήο ειεθηξηθώλ κεγεζώλ 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Μεηξεηήο ζηάζκεο δεμακελήο 1 

10. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

11. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

12. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 

 
                               ΣΔ2: ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΩΜΑΣΑ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 2 

7. Μεηξεηήο ειεθηξηθώλ κεγεζώλ 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Μεηξεηήο ζηάζκεο δεμακελήο 1 
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10. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

11. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

12. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 

                            
ΣΔ3: ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΓΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 2 

7. Μεηξεηήο ειεθηξηθώλ κεγεζώλ 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Μεηξεηήο ζηάζκεο δεμακελήο 1 

10. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

11. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

12. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 

 
 

ΣΔ4: ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΛΗΓΚΑ Νν 1 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 2 

7. Μεηξεηήο ειεθηξηθώλ κεγεζώλ 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Μεηξεηήο ζηάζκεο δεμακελήο 1 

10. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

11. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

12. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 
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ΣΔ5 : ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΛΗΓΚΑ Νν 2 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 2 

7. Μεηξεηήο ειεθηξηθώλ κεγεζώλ 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Μεηξεηήο ζηάζκεο δεμακελήο 1 

10. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

11. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

12. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 

 
 

ΣΔ6: ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΛΗΓΚΑ Νν 3 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 2 

7. Μεηξεηήο ειεθηξηθώλ κεγεζώλ 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Μεηξεηήο ζηάζκεο δεμακελήο 1 

10. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

11. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

12. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 
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ΣΔ7: ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ ΛΑΕΟΥΩΡΗΟΤ 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 1 

7. Ζιεθηξνθίλεηε δηθιείδα ξύζκηζεο 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

10. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

11. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 

 
 

ΣΔ8: ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ ΣΑΓΑΡΟΥΩΡΗΟΤ  
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 1 

7. Ζιεθηξνθίλεηε δηθιείδα ξύζκηζεο 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

10. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

11. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 
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ΣΔ9: ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ ΜΔΖ 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 1 

7. Ζιεθηξνθίλεηε δηθιείδα ξύζκηζεο 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

10. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

11. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 

  
 

ΣΔ10: ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΡΒΑΡΔ 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 1 

7. Ζιεθηξνθίλεηε δηθιείδα ξύζκηζεο 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

10. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

11. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 
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ΣΔ11: ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ ΠΑΑΛΗΓΖ  
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 1 

7. Ζιεθηξνθίλεηε δηθιείδα ξύζκηζεο 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

10. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

11. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 

 
 

ΣΔ12: ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ ΓΡΑΜΜΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΜAXIA 

1. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο 1 

2. PLC 1 

3. Γηάηαμε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 1 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 1 

5. UPS 1 

6. Φιαληδσηόο  κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ 1 

7. Ζιεθηξνθίλεηε δηθιείδα ξύζκηζεο 1 

8. Μεηαδόηεο πίεζεο 1 

9. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 

10. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο  1 

11. Λνγηζκηθό ζηαζκνύ 1 

 
 



Γημοηική Δπιτείρηζη Ύδρεσζης – Αποτέηεσζης Βέροιας (ΓΔΥΑΒ) 

Τετνικές Προδιαγραθές 

- 10 - 

1.2 ΛΔΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 
1.2.1 Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεύζεη, ζα ηνπνζεηήζεη θαη ζα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία, δώδεθα 
(12) λένπο ηνπηθνύο ζηαζκνύο ειέγρνπ ζε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο θαη ζηαζκνύο ξύζκηζεο 
πίεζεο-παξνρήο ηεο πόιεο Βέξνηαο θαη ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ.  
ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ηνπηθνί ζηαζκνί ειέγρνπ πνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη 
ν αλάδνρνο: 

Α/Α ΣΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΟΝΟΜΑ 

1. 
ΣΔ1 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΜΠΟΤΡΑ 

2. 
ΣΔ2 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΑΧΜΑΣΑ 

3. 
ΣΔ3 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΓΗΟ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

4. 
ΣΔ4 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΛΗΓΚΑ 
Νν 1 

5. 
ΣΔ5 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΛΗΓΚΑ 
Νν 2 

6. 
ΣΔ6 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΛΗΓΚΑ 
Νν 3 

7. 
ΣΔ7 

ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΛΑΕΟΥΧΡΗΟΤ 

8. 
ΣΔ8 

ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΣΑΓΑΡΟΥΧΡΗΟΤ 

9. 
ΣΔ9 

ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΜΔΖ  

10. 
ΣΔ10 

ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΒΑΡΒΑΡΔ 

11. 
ΣΔ11 

ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΠΑΑΛΗΓΖ 

12. 
ΣΔ12 

ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΓΡΑΜΜΖ  ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

Οη ηνπηθνί ζηαζκνί ειέγρνπ (ΣΔ), ζα ζπλδεζνύλ µε ηνλ Κεληξηθό ηαζκό Διέγρνπ (ΚΔ) 

δηακέζνπ θαηάιιεινπ ηειεπηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο. Κάζε ΣΔ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη 

σο απηόλνκε κνλάδα, παξέρνληαο ηνπηθό έιεγρν θαη απηόλνκν απηνκαηηζκό, αλεμάξηεηα από 

ηνλ ΚΔ.  

 

Ο αλάδνρνο ζα εθηειέζεη, ζηνπο Σνπηθνύο ηαζκνύο Διέγρνπ, ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο:  

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ινηπέο εξγαζίεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθώλ 
ζηαζκώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ Πξνγξακκαηηδόκελσλ Λνγηθώλ Διεγθηώλ (PLC).  

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ινηπέο εξγαζίεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη (ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο θαη ζύλδεζεο ησλ νξγάλσλ ζα 
θαζνξηζζνύλ ζε ζπλεξγαζία µε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΒ).  

 Μεηαηξνπέο ζηνπο πθηζηάκελνπο πίλαθεο ώζηε λα γίλεη ε δεύμε µε ηνπο πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ.  
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 Γηαζύλδεζε όισλ ησλ αλσηέξσ κεηαμύ ηνπο θαη µε ηηο ειεθηξηθέο παξνρέο, εμνπιηζκό 
θαη όξγαλα.  

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ θαη ησλ επηθνηλσληώλ.  
 Γνθηκέο θαηά ηελ νινθιήξσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία.  

 

1.2.2 Κάζε ΣΔ έρεη ηελ επζύλε ρεηξηζκνύ ςεθηαθώλ θαη αλαινγηθώλ ζεκάησλ, εηζόδνπ  θαη 

εμόδνπ. Κάζε Σ..Δ. ζα δηαζέηεη απηνκαηνπνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο κε ειάρηζηεο ζεκάλζεηο 

πνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ ΚΔ θαη ηα αληίζηνηρα ειάρηζηα ςεθηαθά θαη αλαινγηθά 

ζήκαηα πνπ απαηηνύληαη, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

απαηηνύκελνπ PLC.  

Σα εθεδξηθά ζήκαηα ςεθηαθά θαη αλαινγηθά  ζα είλαη ζε πνζνζηό 20%.  

 

1.2.3 ε θάζε ΣΔ  ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν αθόινπζνο εμνπιηζκόο :  

 Δμνπιηζκό απηνκαηηζκνύ (όξγαλα κεηξήζεσλ, ειεθηξνθίλεηεο δηθιείδεο θιπ.).  

 Ζιεθηξνινγηθό πίλαθα απηνκαηηζκνύ PLC θαη όπνπ απαηηείηαη Pillar. 

 Πξνγξακκαηηδόκελν Λνγηθό Διεγθηή (PLC).  

 Δπηθνηλσληαθό εμνπιηζκό (RADIOMODEM, ΚΔΡΑΗΑ).  

 Σξνθνδνηηθό Αδηάιεηπηεο Λεηηνπξγίαο (UPS).  

 πζηήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο.  

 Καιώδηα δηαζύλδεζεο.  
Οη πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο θαη ην ηειεπηθνηλσληαθό 

πιηθό αλαιύνληαη παξαθάησ.  

Θα ηνπνζεηεζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ηνπ πξνζθεξόκελνπ θαη  πθηζηάκελνπ 

εμνπιηζκνύ µε ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ PLC, ειεθηξνλόκσλ, αζθαιεηώλ, θιεκκώλ 

θιπ., γηα ηε ζύλδεζε θάζε ΣΔ µε ην ζύζηεκα Σειειέγρνπ - Σειερεηξηζκνύ. ην ηέινο  πξέπεη 

λα παξαδώζνπλ ζρέδηα θαισδίσζεο, όπσο απηή πινπνηήζεθε, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ 

αξηζκνύο θαισδίσλ, κέγεζνο, ηύπν θαη ηπρόλ ιεπηνκέξεηεο πξνζαξκνγήο θαη πηζηνπνηεηηθά 

δνθηκήο.  

 

1.2.4 Πεξηγξαθή εκάηωλ Απηνκαηηζκνύ  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ε πεξηγξαθή ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔ1: ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ –ΓΔΞΑΜΔΝΖ  ΜΠΟΤΡΑ, κε ηε κνξθή πίλαθα 

ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη ζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ Κεληξηθό ηαζκό 

Διέγρνπ (ΚΔ) θαη ηα αληίζηνηρα ςεθηαθά θαη αλαινγηθά ζήκαηα πνπ απαηηνύληαη ζε θάζε 

ζηαζκό, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ απαηηνύκελνπ PLC.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δήισζε ησλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ 

ζην  PLC,  ε εμήο ζεκεηνινγία: 

 DI: Φεθηαθή είζνδνο. 

 DO: Φεθηαθή έμνδνο. 

 AI: Αλαινγηθή είζνδνο. 

 AO: Αλαινγηθή έμνδνο. 

Απαηηείηαη από ηνλ ππνςήθην λα ππνβάιιεη αληίζηνηρν πίλαθα γηα όινπο ηνπο Σνπηθνύο 

ηαζκνύο Διέγρνπ (ΣΔ) 

 

ΣΔ 1: ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ –ΓΔΞΑΜΔΝΖ  ΜΠΟΤΡΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ DI DO AI AO ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Η. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ             

1. ΓΔΝΗΚΑ             

Γεληθόο δηαθόπηεο επηινγήο 1           



Γημοηική Δπιτείρηζη Ύδρεσζης – Αποτέηεσζης Βέροιας (ΓΔΥΑΒ) 

Τετνικές Προδιαγραθές 

- 12 - 

ιεηηνπξγίαο  

 - Θέζε "Σνπηθά"   1         

 - Θέζε "Σειερεηξηζκόο"   1         

- Αλαγλώξηζε βιάβεο επηθνηλσλίαο     1     Δλδεηθηηθή ιπρλία 

- Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν   1         

2. ΤΣΖΜΑ 24 VDC - UPS 1           

 - Απώιεηα θύξηα ηάζεο   1         

- Υακειή ζηάζκε κπαηαξίαο   1         

- UPS Alarm   1         

3. ΜΔΣΡΖΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 
ΜΔΓΔΘΧΝ 

1           

-Μέηξεζε ηάζεο           

Μεηάδνζε όισλ 
ησλ κεηξνύκελσλ 
παξακέηξσλ πξνο 
ην PLC κέζσ 
ζεηξηαθήο ζύξαο 

-Μέηξεζε έληαζεο           

-Μέηξεζε ηζρύνο           

-Μέηξεζε ελέξγεηαο           

-Μέηξεζε ζπληειεζηε ηζρύνο           

ΗI. ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ             

1. ΠΗΔΖ ΑΓΧΓΟΤ 1           

- Μέηξεζε πίεζεο       1     

2. ΠΑΡΟΥΖ ΑΓΧΓΧΝ 2           

- Μέηξεζε παξνρήο       2     

- Άζξνηζε νγθνπ   2         

-Βιάβε νξγάλνπ   2         

3. ΣΑΘΜΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ 1           

- Μέηξεζε ζηάζκεο       1     

- Βιάβε νξγάλνπ     1       

- Υακειή ζηάζκε   1       Από θινηεξ 

ΗII. ΑΝΣΛΗΑ 1           

-Απηόκαηε ιεηηνπξγία   1         

-Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία   1         

-Λεηηνπξγία αληιίαο   1         

- Βιάβε αληιίαο   1 1     από ζεξκηθό 

-Δληνιή εθθίλεζεο αληιίαο     1       

-Ξεξά ιεηηνπξγία   1         

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ν ειάρηζηνο απαηηεηόο αξηζκόο ζεκάησλ εηζόδνπ θαη 

εμόδνπ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην PLC ηνπ θάζε ηνπηθνύ ζηαζκνύ ειέγρνπ. 
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Α/Α ΣΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΟΝΟΜΑ DI DO AI AO 

1. 
ΣΔ1 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΜΠΟΤΡΑ 

24 16 8 0 

2. ΣΔ2 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΑΧΜΑΣΑ 

24 16 8 0 

3. ΣΔ3 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΓΗΟ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

24 16 8 0 

4. ΣΔ4 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΚΑΛΗΓΚΑ Νν 1 

24 16 8 0 

5. ΣΔ5 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΚΑΛΗΓΚΑ Νν 2 

24 16 8 0 

6. ΣΔ6 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ-ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΚΑΛΗΓΚΑ Νν 3 

24 16 8 0 

7. ΣΔ7 
ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΛΑΕΟΥΧΡΗΟΤ 

16 10 6 1 

8. ΣΔ8 
ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΣΑΓΑΡΟΥΧΡΗΟΤ 

16 10 6 1 

9. ΣΔ9 
ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΜΔΖ  

16 10 6 1 

10. ΣΔ10 
ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΒΑΡΒΑΡΔ 

16 10 6 1 

11. ΣΔ11 
ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΠΑΑΛΗΓΖ 

16 10 6 1 

12. ΣΔ12 
ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ 
ΓΡΑΜΜΖ  ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

16 10 6 1 

 

Απηνκαηνπνηεκέλε Λεηηνπξγία ΣΔ 

Σν ινγηζκηθό ησλ PLC, ζα παξαδνζεί ειεύζεξα ν πεγαίνο θώδηθαο θαη κε πιήξε ζρόιηα ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα. 

Σν ινγηζκηθό εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο ξνπηίλεο ειέγρνπ γηα όια 

ηα εμαξηήκαηα ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ ξνπηίλεο γηα: 

Έιεγρν  Δπηθνηλωληώλ 
Ζ ξνπηίλα απηή ζα ειέγρεη ζπλερώο ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΔ θαη ζα ζεκαίλεη ηνλ αξηζκό 

ησλ απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηώλ ή ηελ δηαθνπή ηεο. 

Έιεγρν θαη Δπεμεξγαζία Αλαινγηθώλ εκάηωλ  

Ζ ξνπηίλα απηή ζα αζρνιείηαη κε ηελ ιήςε θαη επεμεξγαζία ησλ αλαινγηθώλ ζεκάησλ. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζα ιακβάλεη ηελ ηηκή, ζα ηελ κεηαηξέπεη ζε θπζηθό κέγεζνο, ζα ειέγρεη ηελ  

ύπαξμε θνκκέλνπ θαισδίνπ, ζα ζεκαίλεη θαη ζα θαηαγξάθεη άλσ θαη θάησ ππεξβάζεηο ησλ 

αλαινγηθώλ ηηκώλ. Όπνπ απαηηείηαη, ζα εμνκαιύλεη ηα κεγέζε θαη ζα ππνινγίδεη κέζεο ηηκέο. 

Παξάιιεια ζα γίλεηαη θαηαγξαθή όισλ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ αλαινγηθώλ κεγεζώλ πνπ 

κεηξνύληαη από ηνλ θάζε ζηαζκό. 

ελάξηα Λεηηνπξγίαο 

Απηή ε ξνπηίλα ζα είλαη θαη ε θαξδηά ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνύ ζα απνθαζίδεη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε βάζε ηελ πξνθαζνξηζκέλε επηζπκεηή από ηνλ ρξήζηε 

ζπκπεξηθνξά απηήο. 

Σελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζηάζε ησλ αληιηώλ θαζώο θαη ην άλνηγκα θιείζηκν ησλ   βαλώλ. Έηζη, 

ε ξνπηίλα κπνξεί λα ιακβάλεη ππόςε ηεο ηηο ζηάζκεο ησλ Γεμακελώλ, ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο 
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ηνπ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ, ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο, ηελ δηαζεζηκόηεηα λεξώλ, ηελ δηαζεζηκόηεηα 

ησλ αληιηώλ, ηνπο ελεξγεηαθνύο πεξηνξηζκνύο, ηελ επηβαιιόκελε θπθιηθή ελαιιαγή ή ρξνληθή 

ιεηηνπξγία, ηνπο ηειερεηξηζκνύο από ηνλ ΚΔ θαη ζα απνθαζίδεη πνηεο αληιίεο ή  βάλεο ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ. 

 
 Έιεγρν Αληιηώλ 
Ζ ξνπηίλα απηή ζα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ, αλ απαηηείηαη. Αλαιπηηθόηεξα, ζα 

ιακβάλεη εληνιή εθθίλεζεο ηεο αληιίαο θαη αθνύ δηαπηζηώζεη όηη ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο 

εθθίλεζεο (δελ έρεη ζεκαλζεί ε αληιία κε βιάβε, δελ εθθηλεί ηαπηόρξνλα άιιε αληιία, ν 

δηαθόπηεο απηόκαην/ ρεηξνθίλεην βξίζθεηαη ζηελ ζσζηή ζέζε, ππάξρεη επαξθήο πνζόηεηα 

λεξνύ γηα πξνζηαζία από ηελ ελ μεξώ ιεηηνπξγία, επηηξέπεηαη από ελεξγεηαθήο άπνςεο ε 

ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο, δελ έρεη ηεζεί εθηόο κε εληνιή ηνπ ΚΔ θ.ιπ.) ζα εθθηλεί ηελ αληιία. 

Μεηά ηελ εληνιή εθθίλεζεο ζα ειέγρεη όηη όλησο εθθίλεζε ζσζηά ειέγρνληαο επαθέο θπξίσο 

ξειέ θαη ηξηγώλνπ, κεηαβνιέο παξνρήο θαη πίεζεο θαη αλ απαηηείηαη ζα ηελ ζηακαηά. 

Δπηπιένλ ζα παξαηεξεί δηαξθώο ηελ αληιία γηα ηελ ύπαξμε αλσκάισλ θαηαζηάζεσλ, ζα 

θαηαγξάθεη ώξεο ιεηηνπξγίαο (ζε πεξηπηώζεηο πνιιαπιώλ αληιηώλ ζα εθθηλεί ηελ αληιία κε 

ηηο ιηγόηεξεο ώξεο ιεηηνπξγίαο)  θαζώο θαη αξηζκό επηηπρεκέλσλ θαη απνηπρεκέλσλ 

εθθηλήζεσλ. 

 Έιεγρν Γηθιείδωλ 

Με εληειώο αλάινγε ξνπηίλα ζα ειέγρνληαη νη δηθιείδεο, αλ απαηηείηαη. 

Όιεο απηέο νη ξνπηίλεο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη θαηάιιεια, έηζη ώζηε λα πινπνηνύληαη νη 

δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο θαη ειέγρνπ ησλ εμαξηεκάησλ θάζε κνλάδαο. 

Ζ αθξηβήο αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλε ζηελ 

εκπεηξία ησλ κεραληθώλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο  πνπ έρεη ζα γίλεη από θνηλνύ κε 

απηήλ. 

 

Αλάιπζε Λεηηνπξγίαο 

Γεληθή Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ ειέγρεηαη από ηε ζηάζκε ηεο δεμακελήο ηελ νπνία ηξνθνδνηνύλ, 

ελώ  απαξαίηεηε  πξνϋπόζεζε  εθθίλεζεο  ησλ  αληιηώλ  είλαη  ε  ζηάζκε  ηεο  δεμακελήο  (ή 

πεγήο) από ηελ νπνία αλαξξνθνύλ λα είλαη εληόο επηηξεπηνύ νξίνπ θαη:  

 

  α)   Ο δηαθόπηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληιίαο λα είλαη ζε ζέζε Auto.  

  β)  Να µελ έρεη ζεκαλζεί βιάβε ή άιιε δπζιεηηνπξγία ηεο αληιίαο . 

  γ)  Να µελ έρεη ηεζεί ε αληιία εθηόο ιεηηνπξγίαο µε εληνιή ηνπ ΚΔ . 

 

Ζ εληνιή εθθίλεζεο ησλ αληιηώλ,  αλ  ηζρύνπλ νη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο,  δίλεηαη όηαλ ε 

ζηάζκε ηεο Γεμακελήο πνπ θαηαζιίβνπλ θηάζεη ζην θάησ επηηξεπηό όξην θαη δηαξθεί ώζπνπ 

ην λεξό αλέβεη ζην πάλσ όξην. Σν πόζεο θαη πνηεο αληιίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ εμαξηάηαη από 

ηελ θαηάζηαζε ησλ  αληιηώλ θαη από ηηο ζηάζκεο ησλ δεμακελώλ, ηηο παξνρέο εηζόδνπ-

εμόδνπ θαη   από ηελ πίεζε λεξνύ ζηελ θαηάζιηςε ησλ αληιηώλ. Ζ εθθίλεζε θαη ζηάζε ησλ 

αληιηώλ ζα γίλεηαη θιηκαθσηά γηα ηελ απνθπγή πιεγκάησλ. Οη αληιίεο ζα  ελαιιάζζνληαη 

απηόκαηα θπθιηθά γηα νκνηόκνξθε θζνξά θαη ηζνθαηαλνκή  ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο. Δάλ ζηα 

αληιηνζηάζηα µε δύν ή ηξεηο αληιίεο, µία αληιία δελ ιεηηνπξγεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ηίζεηαη 

ζε ιεηηνπξγία απηόκαηα ε εθεδξηθή. Σα ζήκαηα από ηα αηζζεηήξηα θαηαιήγνπλ ζηνλ ηνπηθό 

ειεθηξηθό πίλαθα.  

Σξόπνη ιεηηνπξγίαο  

Κάζε ΣΔ πξέπεη λα επηηειεί ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:  
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(i) Α.  Λεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο µε ηνπηθνύο ρεηξηζκνύο  
 
O δηαθόπηεο επηινγέαο REMOTE-OFF-LOCAL (R-O-L) ηνπ Πίλαθα  Απηνκαηηζκνύ ηίζεηαη 
επηηνπίσο ζηελ ζέζε  - L-, νπόηε ε εγθαηάζηαζε  ζην  ζύλνιό ηεο ηίζεηαη ζηελ θαηάζηαζε - 
ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ – γηα επηηόπηνπο ρεηξηζκνύο.  
Αλεμάξηεηα όκσο από ηελ ζέζε ηνπ επηινγέα (R-O-L) ηνπ Πίλαθα Απηνκαηηζκνύ, θάζε αληιία 
ή δηθιείδα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη µε ηνπηθνύο ρεηξηζκνύο ζέηνληαο ηνλ επηινγέα ηεο AUTO-
OFF-MANUAL (A-O-M) ζηελ ζέζε -M-: XEΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ.  

(ii) Β.  Λεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο µε ηνπηθό απηνκαηηζκό µέζω PLC 
  

Ζ εγθαηάζηαζε κεηαπίπηεη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο µε ηνπηθό απηνκαηηζκό ζηηο αθόινπζεο 
πεξηπηώζεηο:  

 O δηαθόπηεο επηινγέαο (R-O-L) ηνπ Βνεζεηηθνύ Πίλαθα Απηνκαηηζκνύ ηίζεηαη 
επηηνπίσο  

 ζηελ ζέζε -L-: ΣΟΠΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟ ή  

 Ο δηαθόπηεο επηινγέαο (R-O-L) βξίζθεηαη ζηε ζέζε -R-  θαη  

α)  δίδεηαη ζρεηηθή εληνιή από ηνλ ΚΔ ή  

β)  παξνπζηάδεηαη βιάβε ζηνλ ΚΔ ή ηελ γξακκή επηθνηλσλίαο θαη ν  ππόςε ΣE είλαη 
απνδέθηεο, νπόηε ε κεηάπησζε γίλεηαη απηόκαηα  

Ο πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πεξηγξαθή απηνκαηνπνηεκέλεο 
ιεηηνπξγίαο θάζε ηνπηθνύ ζηαζκνύ ειέγρνπ. 
    

iii) Γ.  Λεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο µέζω Σειερεηξηζκώλ ΚΔ  
 
Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ηειερεηξηδόκελε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο είλαη λα βξίζθεηαη ν δηαθόπηεο 
επηινγέαο (R-O-L)  ζηελ  ζέζε  - R-. Ο  ρεηξηζηήο  ηνπ ΚΔ  δίδεη  ηηο πξνβιεπόκελεο  εληνιέο 
ηειερεηξηζκώλ.  
 

Πεξηγξαθή θαηαζηάζεωλ ιεηηνπξγίαο  

Α.  Πεξηγξαθή Καηαζηάζεωλ ιεηηνπξγίαο αληιηώλ  

Α1.  Ο δηαθόπηεο επηινγέαο ηεο αληιίαο Α-Ο-Μ ηνπ Πίλαθα Απηνκαηηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο 

βξίζθεηαη  ζηελ  ζέζε  - ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ-.  Με επηηόπην ρεηξηζκό ή αληιία βξίζθεηαη ζηηο 

αθόινπζεο θαηαζηάζεηο: 

  

α) Καηάζηαζε -XOFF-:  ζε ζηάζε  

β) Καηάζηαζε-ΥΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ-:  ζε ιεηηνπξγία  

Α2.  Ο δηαθόπηεο επηινγέαο ηεο αληιίαο Α-Ο-Μ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε -ΑΤΣΟΜΑΣΖ-:  

 α) Καηάζηαζε  -OFF-  Ζ  αληιία  βξίζθεηαη  ζε  ζηάζε  ύζηεξα  από  ηειερεηξηζκό  ή 

εληνιή ΣΔ.  

β) Καηάζηαζε -ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ : Ζ αληιία βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία  ύζηεξα  από 

ηειερεηξηζκό ή εληνιή ΣΔ.  

γ) Καηάζηαζε - ΔΚΣΟ -: Ζ αληιία βξίζθεηαη κόληκα ζε ζηάζε θαηόπηλ εληνιήο ΚΔ. 

δ) Καηάζηαζε -ΒΛΑΒΖ-:Ζ αληιία βξίζθεηαη κόληκα ζε ζηάζε ιόγσ βιάβεο . 

 

Διάρηζηεο Απαηηεηέο Πιεξνθνξίεο θαη Δληνιέο 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη από ηελ ηνπηθή κνλάδα απηνκαηηζκνύ (PLC), 
αιιά θαη νη εληνιέο πνπ πξέπεη λα είλαη δπλαηόλ λα δίδνληαη από απηήλ είλαη θαη‟ ειάρηζην:  
 

* Λεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ θηλεηήξσλ 
γεληθόηεξα  (ON/ OFF). 

* Δληνιή εθθίλεζεο/ ζηάζεο ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ θηλεηήξσλ 
γεληθόηεξα (START/ STOP). 
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* Θέζε ηνπ επηινγηθνύ δηαθόπηε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθώλ 
ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ θηλεηήξσλ γεληθόηεξα, δειαδή ζηάζε/ απηόκαηε ιεηηνπξγία/ 
ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (OFF/ AUTO/ MANUAL). 

* Βιάβε ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ θηλεηήξσλ γεληθόηεξα (βνεζεηηθή 
επαθή ηνπ ζεξκηθνύ). 

* Έιεγρνο γηα κε εμνπζηνδνηεκέλε είζνδν ζην ρώξν. 
* πιινγή ησλ αλαινγηθώλ θαη ςεθηαθώλ ζεκάησλ από ηα όξγαλα ηνπ πεδίνπ, ήηνη: 

 
- Γηαηάμεηο κέηξεζεο ηεο παξνρήο ζε αγσγό. 
- Γηαηάμεηο κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο. 
- Γηαηάμεηο κέηξεζεο πίεζεο. 

 
ήκαηα εμόδνπ γηα ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαηάζηαζεο ή θαηαζηάζεηο ζπλαγεξκνύ (alarms). 
 

Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ρξήζηε πιεξνθόξεζε πνπ λα αθνξά ζηηο ώξεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ θαη ησλ θηλεηήξσλ γεληθόηεξα, αιιά θαη ζηηο ρξνληθέο „‟ηακπέιεο‟‟ 
(ι.ρ. εκεξνκελία) πνπ αθνξνύλ εληνιέο πνπ δίδεη ν ρξήζηεο, όπνηε θαη γηα όζεο απηόο ην 
επηζπκεί. 
Ζ ρξεζηκόηεηα ησλ δηαηάμεσλ κέηξεζεο πίεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ε πιεξνθόξεζε πνπ 
παξέρνπλ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηπρόλ δηαξξνή ζε αγσγό 
ζηνλ νπνίνλ ηνπνζεηνύληαη, ή όηαλ ηνπνζεηνύληαη κεηά από αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα γηα ην 
εάλ ή όρη ην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα ιεηηνπξγεί νξζά (επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή πίεζε 
ιεηηνπξγίαο), ώζηε λα αμηνινγεζεί ν βαζκόο απόδνζήο ηνπ, ε πηζαλή κεγάιε θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο  θιπ. 



Γημοηική Δπιτείρηζη Ύδρεσζης – Αποτέηεσζης Βέροιας (ΓΔΥΑΒ) 

Τετνικές Προδιαγραθές 

- 17 - 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΠΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 
 

 
ην θεθάιαην απηό, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ Σνπηθώλ 
ηαζκώλ Διέγρνπ. 
 
2.1 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ  

 

Ζ παξνύζα πξνδηαγξαθή θαζνξίδεη ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία ν πξνκεζεπηήο 
πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ. 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα πξνδηαγξαθή θαη κε 
ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα ινηπά ηεύρε ηεο πξνκήζεηαο. 

 
2.1.1 πκκόξθωζε κε ηνπο θαλνληζκνύο  
 
ηε πεξίπησζε πνπ έρεη παξαιεθζεί θαη δελ έρεη αλαιπηηθά αλαθεξζεί ζηε παξνύζα πξνδηαγξαθή 
θαη ζε όια ηα επηζπλαπηόκελα έγγξαθα, πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα εμήο : 

 Ηζρύνληεο Νόκνπο θαη Γηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο 

 Πξόηππν ΔΛΟΣ 384. 

 Ηζρύνπζεο νδεγίεο ηεο ΓΔΖ. 

 Καλνληζκόο IEC 439. 

 Ηζρύνληεο Νόκνπο, Γηαηάγκαηα  θαη   θαλνληζκνύο  γηα   ηελ  πξόιεςε  ησλ αηπρεκάησλ 
 
2.1.2 Ζιεθηξνινγηθέο  ζπλζήθεο  ιεηηνπξγίαο  
 

 ύζηεκα δηαλνκήο:                    α) ηξηθαζηθό + γείσζε + νπδέηεξνο 
                                              β) κνλνθαζηθό + γείσζε + νπδέηεξνο 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο:                   α) 400 V (+/-)10%                                       β) 230 V 

 Σάζε δνθηκήο:                       2500 V 

 πρλόηεηα:                             50 Hz -4% + 2% 

 Tάζε βνεζεηηθώλ α) 24 VDC γηα ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζα 
θπθισκάησλ: ζπλδένληαη απεπζείαο κε ην PLC θαη ζε 

 πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ΓΔΖ πξέπεη λα 
 εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ 

 β) 24 VAC ή 24 VDC γηα ηα δηάθνξα θινηέξ θαη 
 ινηπά όξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ ζην (α) 
 γ) 230 VAC γηα ηα ινηπά θπθιώκαηα 

 Ρεύκα βξαρπθπθιώκαηνο ζην  
 ζεκείν πνπ δίδεηαη ε ειεθηξηθή 
 ελέξγεηα 1 sec)(πίλαθαο αθξνδεθηώλ):    25ΚΑ 

 Τπεξζέξκαλζε : ζύκθσλα κε θαλνληζκνύο  IEC 439.                     
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2.1.3 Καηαζθεπαζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά: Γνκή Καη Σξόπνο Καηαζθεπήο 
 
2.1.3.1   Βαζκνί πξνζηαζίαο 
 
Οη πίλαθεο πξέπεη λα  εμαζθαιίδνπλ έλα ειάρηζην βαζκό πξνζηαζίαο: ΗΡ 55 ζύκθσλα κε θαλνληζκό 
IEC 529. 
 
2.1.3.2     Γνκή πηλάθωλ 
 

Ζ ζπκπαγήο κεηαιιηθή δνκή είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή  
ιακαξίλα  κε  αζεκνθόιιεζε  decappe, ειάρηζην  πάρνο 1,5 mm - βάζε θαη παξπθή ιακαξίλα 
ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm  - πόξηεο από ιακαξίλα  ειάρηζηνπ  πάρνπο 1,5 mm . 

Σν εζσηεξηθό ηνπ πίλαθα όπνπ βξίζθνληαη ηα όξγαλα (επίζεο από ιακαξίλα ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 
mm) πξέπεη λα είλαη πξνζζαθαηξεηό. Οη κεησπηθέο κεληεζεδέληεο πόξηεο ζα έρνπλ θιεηδαξηά. Οη 
πόξηεο ζα είλαη ηεηξαγσληθνύ ζρήκαηνο. 

ηελ εζσηεξηθή άθξε ηεο πόξηαο πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθό θαλάιη, εηο ηξόπνλ ώζηε λα ηνπνζεηείηαη 
πξνζηαηεπηηθό  ιάζηηρν, ειαρίζηεο επηθαλείαο 1 cm

2
. 

Οη πίλαθεο ζα θέξνπλ θαλάιηα θαισδίσλ θαη θαηαθόξπθν αθξνθηβώηην έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε 
θαηαλνκή ησλ αγσγώλ θαη θαισδίσλ από ηα πάλσ πξνο ηα θάησ.  

Ζ βάζε θαη ε πάλσ πιεπξά ηνπ θαλαιηνύ ησλ θαισδίσλ ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θιεηζηά κε 
πξνζζαθαηξεηέο πιάθεο, πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ. Οη πίζσ, θάησ θαη πάλσ 
πιεπξέο ησλ πηλάθσλ είλαη θιεηζηέο από ειεθηξνζπγθνιιεηέο ιακαξίλεο, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ 
ηελ απόιπηε ζηεγαλνπνίεζή ηνπο από λεξό θαη ζθόλε. Ζ είζνδνο ησλ θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα 
γίλεηαη κε θαηάιιεινπο ζηππηνζιίπηεο. 

Οη πίλαθεο είλαη ζρεδηαζκέλνη έηζη ώζηε λα πξνβιέπνπλ ειεύζεξν ρώξν γηα πξνζζήθεο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ αξγόηεξα. Γηα ην ιόγν απηό ζηελ κεηαιιηθή κεησπηθή επηθάλεηα ησλ πηλάθσλ 
ζα παξακέλεη ειεύζεξνο ρώξνο ίζνο κε ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ νιηθνύ εκβαδνύ ηεο κεησπηθήο 
επηθάλεηαο ηνπ πίλαθα. 

ηηο κεησπηθέο πόξηεο είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα κπνπηόλ ρεηξηζκνύ, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, επηινγέο, 
πηζαλά όξγαλα κεηξήζεσο, ηα νπνία είλαη κέξνο ησλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ. 

Οη πίλαθεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε όηη πξόζζεην απαηηείηαη γηα λα απνθεπρζεί ε ζπγθέληξσζε 
πγξαζίεο κέζα ζε απηνύο.  

 
 
2.1.3.3 Καηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά : κεηξήζεηο - ρεηξηζηήξηα - ελδείμεηο - πξνζηαζίεο - 
θαιώδηα - αθξνδέθηεο.   
 

Οη ζπλδέζεηο ησλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ ρεηξηζκώλ, κεηξήζεσλ, πξνζηαζίαο θαη ελδείμεσλ 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη από εύθακπηνπο αγσγνύο κε δηαηνκή 1,5 mm

2
. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο ησλ ειεθηξνθίλεησλ δηθιείδσλ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ κε εύθακπηνπο αγσγνύο κε ειάρηζηε δηαηνκή 2,5 mm

2
. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ησλ  δηαηνκώλ ζα ιεθζνύλ ππόςε νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη θνξηίνπ. 

Όια ηα ζεκεία ππό ηάζε κε ην γεληθό δηαθόπηε ζηελ αλνηθηή ζέζε, πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε 
θηλεηέο ηζρπξέο κνλώζεηο ΗΡ 20 κε απνδεδεηγκέλν απνηέιεζκα. 

Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη από πάλσ πξνο ηα θάησ θαη πξέπεη λα ππάξρεη ν 
θαηάιιεινο ρώξνο γηα λα δηακνξθώλνληαη νη αλαγθαίεο θακππιόηεηεο ζηα θαιώδηα. Πξέπεη επίζεο 
λα πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ελόο πξνθίι γηα ηελ πδαηνζηεγή ζηεξέσζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ 
θαισδίσλ. Σα αθξνθηβώηηα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θαηαθόξπθα. Θα πξνβιέπεηαη έλα θαλάιη 
αλύςσζεο θαισδίσλ, ζπκπιεξσκέλν κε πξνζζαθαηξεηέο πιάθεο, ηνπνζεηεκέλεο ζηελ είζνδν ησλ 
θαισδίσλ. 

Οη αγσγνί, βάζεη ησλ θαλνληζκώλ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε κηθξά θαλάιηα από PVC ηα 
νπνία είλαη άθαπζηα. Αλ απηνί έρνπλ κεγάιεο δηαηνκέο, επηηξέπεηαη δηαδξνκή έμσ από ην θαλάιη, 
αξθεί απηή λα αζθαιίδεηαη επαξθώο κε ηε βνήζεηα γάληδσλ.  
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Όιεο νη είζνδνη, θαη έμνδνη θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ αξηζκεκέλσλ 
θιεκκώλ. Δπηπιένλ ησλ ζεκεξηλώλ απαηηνύκελσλ θιεκκώλ ζα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο από 
ζήκεξα εθεδξηθέο θιέκκεο ζε αξηζκό 15% ησλ ζήκεξα πξνβιεπόκελσλ. 

Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη κε αθξνδέθηεο, ειάρηζηεο δηαηνκήο 2,5 mm
2
, κε δηαθξάγκαηα όπνπ είλαη 

απαξαίηεην. (π.ρ. ζε ζπλάξηεζε ησλ δηαθόξσλ ηάζεσλ ιεηηνπξγίαο). Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη 
αξηζκεκέλεο όπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα. ηηο ζπλδέζεηο ησλ θιεκκώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πίλαθα, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έλαο κόλν αγσγόο ζε θάζε θιέκκα. Οη 
θιέκκεο πξέπεη  λα  είλαη  ηνπ ηύπνπ πνπ ε  βίδα πίεζεο πηέδεη ζε πξνζηαηεπηηθό ιακάθη (ή θάηη 
παξόκνην) θαη όρη απεπζείαο ζηνλ αγσγό. 

Οη Μεηαγσγηθνί δηαθόπηεο I-0-II πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα εκθαλή εγθαηάζηαζε θαη ζα 
δηαζέηνπλ ηόζεο επαθέο NO/NC όζεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνκαηηζκνύ πνπ 
εμππεξεηνύλ. 
Οη δηαθόπηεο ξάγαο κνλνπνιηθνί ή δηπνιηθνί (230 V – 50 Hz) ζα έρνπλ θαηά πξνηίκεζε εμσηεξηθή 
κνξθή όκνηα κε απηήλ ησλ κηθξναπηόκαησλ δηαθνπηώλ επόκελεο παξαγξάθνπ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο 
ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Οη 
ξαγνδηαθόπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ κεξηθνί δηαθόπηεο θπθισκάησλ νλνκαζηηθήο εληάζεσο σο 
40 Α. Σν θέιπθνο ησλ ξαγνδηαθνπηώλ ζα είλαη από ζπλζεηηθή ύιε αλζεθηηθή ζε πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο. 
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκώλ πνπ αλαρσξνύλ από ηνπο πίλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
απηόκαηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηόκαηνη δηαθόπηεο). 
Οη κηθξναπηόκαηνη δηαθόπηεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ην πξόηππν IEC / EN 60947-2 ή 
IEC / EN 60898. Ζ ζπκκόξθσζε κε ηα πξόηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη από αλαγλσξηζκέλν 
νξγαληζκό (π.ρ. VDE) θαη ε ζήκαλζε πνηόηεηάο ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα 
ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζην κνλνγξακκηθό ζρέδηό ηεο ζύκθσλα 
κε ην παξαπάλσ πξόηππν: αξηζκόο πόισλ, νλνκαζηηθό ξεύκα, ηθαλόηεηα δηαθνπήο, ηύπνο 
ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζηηγκηαίαο αθόπιηζεο. 
 
2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΚΣΖ   (P.L.C.) 
 
Όια ηα PLC πξέπεη λα είλαη όκνηα θαη ελαιιάμηκα ωο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ 
επεθηαζηκόηεηα, θαη ηνλ κέγηζην αξηζκό πξνζαξηώκελωλ θαξηώλ. Θα δηαθέξνπλ κόλν σο 
πξνο ην πξαγκαηηθό πιήζνο ησλ αλαινγηθώλ θαη ςεθηαθώλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ πνπ απαηηείηαη 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε εγθαηάζηαζεο. Ο ζεκεξηλόο αξηζκόο ησλ εηζόδσλ - εμόδσλ πξέπεη λα 
κπνξεί λα επαπμεζεί ώζηε λα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ κειινληηθώλ θάζεσλ, κε κόλε ηελ 
πξνζζήθε επηπιένλ θαξηώλ. Σα PLC ζα αθνινπζνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ παξαηίζεληαη 
παξαθάησ . 
Ο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο είλαη ε «θαξδηά» ησλ ζπζηεκάησλ ηειειέγρνπ-
ηειερεηξηζκνύ θαζώο απνηειεί ηνλ βαζηθό ππξήλα ησλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ (ΣΔ). Ζ 
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπο επηιέγεηαη έηζη ώζηε λα επηηειεί πςειώλ απαηηήζεσλ θεληξηθό 
θαη θαηαλεκεκέλν έιεγρν ζε εθαξκνγέο-εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο λεξνύ θαη αλίρλεπζεο δηαξξνώλ. 
Μέζσ απηώλ επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από ηα όξγαλα κεηξήζεσλ, ε ζπζρέηηζε κε ηηο 
επηζπκεηέο παξάκεηξεο ιεηηνπξγίαο, ε επεμεξγαζία ηνπο ιακβάλνληαο ππόςε ηα ζελάξηα βέιηηζηεο 
ελεξγεηαθήο θαη πνζνηηθήο ιεηηνπξγίαο  θαη ε ηειηθή νδήγεζε ησλ εληνινδνηνύκελσλ ζπζθεπώλ.  
Ζ κνξθή ηνπ PLC ζα είλαη είηε ζπκπαγήο (compact) επεθηάζηκε κε θάξηεο είηε εληειώο θιηκαθσηή 
(modular). O ρξήζηεο δύλαηαη ηζνδύλακα λα ρξεζηκνπνηεί όηη ηνπ παξέρεηαη π.ρ. πόξηεο 
επηθνηλσλίαο ή εηζόδνπο, ηόζν από ηελ ζπκπαγή κνλάδα όζν θαη από ηηο θιηκαθσηέο κνλάδεο. 
Ζ επεθηαζηκόηεηα ηνπ ζα επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε πέξα ηεο θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο κε 
άιιεο ηνπιάρηζηνλ 10 θάξηεο γηα επηθνηλσλίεο θαη Η/Ο. Ζ επέθηαζε ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
κε απιό ηξόπν θαη ρσξίο λα απαηηνύληαη εηδηθά εξγαιεία. 
Δλδεηθηηθά θάξηεο επηθνηλσληώλ κπνξεί λα είλαη: 

- Κάξηα Βηνκεραληθνύ Ethernet/Profinet 10/100 Mbit/s πνπ λα ππνζηεξίδεη πξσηόθνιια 
TCP/IP, ISO on TCP, MODBUS TCP/IP  web server functionality θ.α. 

- Κάξηα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο RS485/RS232 πνπ λα ππνζηεξίδεη πξσηόθνιια ASCII, 
MODBUS RTU θ.α. 

- Κάξηα δηθηύσζεο  PROFIBUS 
- Κάξηα επηθνηλσλίαο γηα δηαζύλδεζε ζε δίθηπν GSM/GPRS 

Καη θάξηεο ζεκάησλ κπνξεί λα είλαη: 
-Κάξηεο ησλ 8/16/32 ςεθηαθώλ εηζόδσλ κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

∙Σάζε εηζόδνπ 24VDC 
∙Παξακεηξνπνίεζε πζηέξεζεο εηζόδσλ (από 0.2ms-12.8ms) 
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∙Ζιεθηξηθά απνκνλσκέλεο από ην backplane bus 
∙Γηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κελύκαηα  

-Κάξηεο ησλ 8/16 ςεθηαθώλ εμόδσλ κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
∙Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC 
∙Ρεύκα εμόδνπ έσο 0.5

Α 
αλά έμνδν 

∙Ζιεθηξηθά απνκνλσκέλεο από ην backplane bus 
∙Γηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κελύκαηα  

-Κάξηεο ησλ 4/8 αλαινγηθώλ εηζόδσλ κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
∙Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC 
∙Μεηξνύκελα αλαινγηθά ζήκαηα   -10…10VDC,0..10VDC,4..20mA,0..20mA 
∙Διάρηζηε αλάιπζε 12bits 
∙Γηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κελύκαηα  

 -Κάξηεο ησλ 2/4 αλαινγηθώλ εμόδσλ κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
∙Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC 
∙Οδεγνύκελεο αλαινγηθέο έμνδνη          0..10VDC,4..20mA 
∙Διάρηζηε αλάιπζε 12bits 
∙Γηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κελύκαηα  

 
Ζ ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηδόκελνπ ινγηθνύ ειεγθηή ζα πξέπεη λα είλαη 
από 0º C  έσο +45º C  
 
Δπηπξόζζεηα ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη 

∙Μλήκε εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 100ΚΒ & Μλήκε απνζήθεπζεο 4ΜΒ 
∙Σαρύηεηα εθηέιεζεο δπαδηθώλ εληνιώλ < 0,1κs αλά εληνιή, εληνιώλ  κεηαθνξάο <2κs 

αλά εληνιή θαη εληνιώλ καζεκαηηθώλ πξάμεσλ <3κs αλά  εληνιή 
∙Ρνιόη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ   
∙backup πξνγξάκκαηνο θαη ρσξίο απαίηεζε κπαηαξίαο 
∙Βlocks γηα νξγάλσζε πξνγξάκκαηνο θαη δεδνκέλσλ 
∙Τπνζηήξημε speed counters θαη PTO θαζώο θαη βξόρσλ PID γηα έιεγρν ηεο 

 ιεηηνπξγίαο ηεο ρισξίσζεο θαη ηεο ξύζκηζεο δηαηήξεζεο πίεζεο 
∙Θύξα επηθνηλσλίαο Δthernet ή RS485 γηα δηαζύλδεζε κε πξνγξακκαηηζηή,  κε 

κνλάδα ηνπηθήο απεηθόληζεο θαη ρεηξηζκνύ θ.α. 
 
Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη νη παξαθάησ γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ  

- Γηάγξακκα επαθώλ 
- Μπιόθ δηάγξακκα 
- Γιώζζα εληνιώλ 

 
Σέινο, νη πξνγξακκαηηδόκελνη ινγηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηήζεηο CE, UL, 
ISO9001. 
 
ΜΟΝΑΓΑ DC/UPS 
 
Κάζε πίλαθαο απηνκαηηζκνύ ζα δηαζέηεη κνλάδα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο, ώζηε ν 
πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο λα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί αθόκε θαη κεηά από δηαθνπή ηεο 
ηξνθνδνζίαο ιόγσ ρεηξηζκνύ ή βιάβεο. Ζ κνλάδα απηή ζα είλαη compact, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ξάγα 
πιεζίνλ ηνπ PLC θαη ζα ζηεξίδεη ηελ ζπλερή ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ PLC ζηα 24V DC. Γηα ην ιόγν 
απηό ζα είλαη ζπλδεκέλε ζηελ έμνδν ηνπ ηξνθνδνηηθνύ ηνπ PLC. Δηδηθόηεξα, όηαλ ε ηάζε εηζόδνπ 
ηεο κνλάδαο ηνπ UPS πέζεη θάησ από έλα όξην αζθαιείαο, ην νπνίν ζα έρεη πξνεπηιεγεί, ηόηε 
κέζσ άκεζεο ειεθηξνληθήο ζύλδεζεο κε ηνπο ζπζζσξεπηέο ζα παξέρεηαη ζηήξημε ηεο ηάζεο 
ηξνθνδνζίαο. 
Αθόκε, ε κνλάδα απηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθόινπζα: 

 Δύξνο ηάζεο εηζόδνπ: 22-29 V DC 

 Όξην ηάζεο ζύλδεζεο κπαηαξίαο: ξπζκηδόκελν κε DIP δηαθόπηεο ζηελ πεξηνρή 22-25,5 V 
DC κε δηαθξηηά βήκαηα ησλ 0,5 V 

 Σάζε εμόδνπ: 24 V DC 

 Ρεύκα εμόδνπ ≥ 5 Α αλάινγα θαη κε ην ηξνθνδνηηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ ζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνύ 

 Βαζκόο απόδνζεο ≥ 95% 

 Πξνζηαζία αλαζηξνθήο πνιηθόηεηαο ηεο ηάζεο εηζόδνπ θαη ησλ ζπζζσξεπηώλ 

 Πξνζηαζία ππεξθόξηηζεο  
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 LEDs θαη επαθέο ζεκαηνδόηεζεο θαλνληθήο ή κε ιεηηνπξγίαο, κπαηαξία ΟΚ, alarm 
κπαηαξίαο (κπαηαξία όρη θνξηηζκέλε)  

 Πξνζηαζία βξαρπθπθιώκαηνο κε ελζσκαησκέλε αζθάιεηα 16A 

 Απηόκαηε απνζύλδεζε αλ ε ηάζε πέζεη θάησ ησλ 19V 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0-+40 
0
C  

 Βαζκόο πξνζηαζίαο ΗΡ20 (θαηά ΔΝ60529) 

 Πηζηνπνίεζε EMC θαηά ΔΝ55022, ΔΝ 61000-6-2 

 Πηζηνπνίεζε CE  
 
Οη ζπζζσξεπηέο ηεο κνλάδαο UPS πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηελ ζηήξημε ηεο ηάζεο ζα κπνξνύλ λα 
ηνπνζεηεζνύλ θαη απηνί ζε ξάγα θαη ζα έρνπλ ρακειό ξπζκό απηνεθθόξηηζεο ηεο ηάμεο ηνπ 3% 
πεξίπνπ κεληαίσο ζηνπο 20

0
C. Θα είλαη θιάζεο πξνζηαζίαο ΗΗΗ θαη ζα αζθαιίδνληαη έλαληη 

βξαρπθπθιώκαηνο κε αζθάιεηα 20A, ελώ ζα κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ απηνλνκία ιεηηνπξγίαο ζην 
δηαζπλδεδεκέλν εμνπιηζκό ηνπιάρηζηνλ κίαο ώξαο (1h). 
 
 
2.3 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (Radiomodem – Κεξαία) 
 
2.3.1 Ραδηνκόληεκ 

Σα απαηηνύκελα radiomodem πξέπεη λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα ρξήζε ζε δίθηπα  

αζύξκαηεο κεηάδνζεο  δεδνκέλσλ (ηειεκεηξίαο). 
Σα radiomodem γεληθά, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
 
- Σαρύηεηα κεηάδνζεο 9600 bps εσο 19200bps 
- RS-232 ή RS-485 ζεηξηαθό interface 
- δηάθνξνπο ηξόπνπο ιεηηνπξγίαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ζαλ αλακεηαδόηεο 
- πεξηνρή ζπρλνηήησλ από 400-470ΜΖz 
- Δπηινγή θαλαιηνύ RF, δηεύζπλζεο θαη επίπεδν ηζρύνο ηνπ ζήκαηνο κεηάδνζεο 

- Interface Βaud rate 300-19.2K, ξπζκηδόκελν 
- Data Buffer (Σx, Rx) 1 kbyte   
- Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (εθπνκπή, ιήςε, θιπ) 

- Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 0 έσο 45
ν
 C 

- Τγξαζία ιεηηνπξγίαο:  0% έσο 95% RΖ 

- Σάζε ιεηηνπξγίαο:                     24VDC 
- Μέγηζηε Ηζρύο εθπνκπήο 1watt 

 
Ζ αζύξκαηε επηθνηλσλία  ζα γίλεηαη ζε πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία.                                             
Σα πξνζθεξόκελα Radiomodem ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ CE, ISO9001. 

 

2.3.2 Κεξαίεο 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εγθαηαζηαζνύλ θεξαίεο ησλ Radio modem,  θαηάιιειεο 

ελίζρπζεο (dB) θαη θαηάιιεινπ ηύπνπ (θαηεπζπληηθέο ή πνιπθαηεπζπληηθέο) γηα ηελ απξόζθνπηε 

επηθνηλσλία ησλ Σνπηθώλ ηαζκώλ Διέγρνπ κε ηνλ Κεληξηθό ηαζκό Διέγρνπ. 

 

Απνιαβή ≥ 5dB 

Δκπέδεζε 50 Ohm 

Πόισζε Καηαθόξπθε / Οξηδόληηα 

ηάζηκα θύκαηα (VSWR) < 1,5 

Θεξκνθξαζία 
ιεηηνπξγίαο 

-35
ν
C …. + 60

o
C 

Τιηθό θαηαζθεπήο Αινπκίλην 

 
 
Ζ θάζνδνο ηεο θεξαίαο ζα είλαη νκναμνληθό θαιώδην πςειώλ ζπρλνηήησλ θαηάιιειν γηα 
ηειεπηθνηλσληαθέο εθαξκνγέο. 
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 Δζσηεξηθόο αγσγόο: γπκλόο κνλόθισλνο εθ ζπξκαηηδίσλ ραιθνύ 

 Μόλσζε εζσηεξηθνύ αγσγνύ: πνιπαηζπιέλην 

 Δμσηεξηθόο αγσγόο: Γπκλό πιέγκα ραιθνύ 

 Μαλδύαο: PVC 

 Αληίζηαζε θαισδίνπ: 50Χ 

 Απόζβεζε: ≤9 dB/100m ζηα 450ΜΖz 
 
 
2.4 ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 
α) Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηωλ πνκπνδεθηώλ - radiomodems νη ζπζθεπέο 
πξέπεη λα έρνπλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Μέγηζην ξεύκα εθθόξηηζεο : 20 ΚΑ ( ζε θπκαηνκνξθή 8/20 κsec) 

 Ολνκαζηηθό ξεύκα εθθόξηηζεο : 10 ΚΑ (ζε θπκαηνκνξθή 8/20 κsec) 

 Υξόλνο  απόθξηζεο < 100 nsec 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο : - 40C έσο + 80C 

 Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο- 
εγθαηάζηαζεο ζηα Διιεληθά θαη λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. 

 Να έρνπλ insertion  loss <4db  
 
β) Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία γξακκώλ ηξνθνδνζίαο 230V νη ζπζθεπέο πξέπεη λα 
έρνπλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 

 Μέγηζην ξεύκα εθθόξηηζεο : 40 ΚΑ (ζε θπκαηνκνξθή 8/20 κsec) 

 Ολνκαζηηθό ξεύκα εθθόξηηζεο : 15 ΚΑ (ζε θπκαηνκνξθή 8/20 κsec) 

 Υξόλνο  απόθξηζεο < 25 n sec 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο : - 40C έσο + 80C 

 Δλδεηθηηθό ζήκα θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πξέπεη λα έρνπλ ηθαλόηεηα ζύλδεζεο κε ην εληαίν ζύζηεκα 
γείσζεο, δελ πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ή λα δηαθόπηνπλ ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξηθήο 
παξνρήο θαη λα κελ απμάλνπλ ηελ αληίζηαζε ηεο ππό πξνζηαζία γξακκήο.  

 Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο - 
εγθαηάζηαζεο ζηα Διιεληθά θαη λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. 

 
γ) Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηωλ γξακκώλ δεδνκέλωλ (αλαινγηθά όξγαλα 4-
20mA) νη ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 

 Να αληέρνπλ πιήγκα 10ΚΑ 

 Να έρνπλ insertion loss  < 3db 

 Να έρνπλ κηθξό risetime  

 Να είλαη θαηάιιειεο θαη γηα γξακκέο δεδνκέλσλ RS 232, RS 422 θηι. 
 
 
2.5 ΣΑΘΜΖΜΔΣΡΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
 

 Ρεπζηό: Νεξό γεώηξεζεο 

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο: 0-6 m 

 Σξνθνδνζία: 12-36 VDC 

 Αθξίβεηα νξγάλνπ:  0.35% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο 

 Τιηθό θαηαζθεπήο Αλνμείδσηνο ράιπβαο  

 Πξνζηαζία αηζζεηεξίνπ: IP 68 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -10 έσο 70 C 

 ήκαηα εμόδνπ: Αλαινγηθό (4-20 mA) 

 Πξνζηαζία από αληίζηξνθε 
πνιηθόηεηα θαη βξαρπθύθισκα: 

 
Ναη 

 Πηζηνπνίεζε θαηά ISO Ναη 

 Βαζκνλόκεζε, πληήξεζε: Γελ απαηηείηαη 
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2.6 ΜΔΣΡΖΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ 
 
Γηα ηε κέηξεζε ηεο παξνρήο, ζα ηνπνζεηεζνύλ κεηξεηέο ειεθηξνκαγλεηηθνύ ηύπνπ, ηύπνπ γξακκήο 
κε θιάληδεο ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ην κέγεζνο ηνπ ζσιήλα θαη ηελ θιίκαθα ηεο παξνρήο. Ζ αξρή 
ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηώλ ζα είλαη ν Νόκνο ηνπ Faraday γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή, 
βαζηδόκελε ζην παικηθό ζπλερέο καγλεηηθό πεδίν θαη ζε d.c. ηερληθέο παικώλ (d.c. pulse 
techniques). Δπίζεο νη κεηξεηέο παξνρήο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ρακειή θαηαλάισζε (low-
energy design) κε απηόκαηε κεδεληθή αληηζηάζκηζε (automatic zero compensation). 

Ο κεηξεηήο ζα δηαζθαιίδεη όηη ε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ λεξνύ ζα θπκαίλεηαη από 0,5 m./s έσο 10.0 m/s. 
Σν πξνδηαγεγξακκέλν εύξνο παξνρήο ζα κεηξηέηαη κε αθξίβεηα, ηεο ηάμεο ηνπ +0.5% ηεο 
πξαγκαηηθήο  κέηξεζεο παξνρήο θαη όρη σο πνζνζηό επί ηεο πιήξνπο θιίκαθαο γηα ηαρύηεηεο ξνήο 
από 0,5 m./s έσο 10.0 m/s. Όπνπ ε ππνινγηζκέλε δηάκεηξνο ησλ κεηξεηώλ παξνρήο είλαη 
δηαθνξεηηθή από ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ησλ αγσγώλ, ώζηε λα θαιύπηνληαη νη απαηηνύκελεο 
ηαρύηεηεο ξνήο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ηόηε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπζηνιέο. Σν θόζηνο ησλ 
ζπζηνιώλ ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Σν ζώκα – αηζζεηήξην  ησλ παξνρνκέηξσλ  ζα εγθαηαζηαζεί  εληόο θξεαηίσλ θαηάιιεισλ 
δηαζηάζεσλ ώζηε λα  εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ζπλδεζκνινγία θαη ηα απαξαίηεηα επζύγξακκα 
ηκήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ζηξσηήο ξνήο θαη αθξίβεηαο κεηξήζεσλ. Οη ειεθηξνληθνί κεηαηξνπείο ζα 
είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηεζνύλ είηε πάλσ ζην ζώκα ηνπ παξνρόκεηξνπ (compact installation) εληόο 
ηνπ θξεαηίνπ είηε ζε απνκαθξπζκέλε ζέζε εληόο πθηζηάκελνπ νηθήκαηνο ή εξκαξίνπ ηύπνπ πίιαξ 
κέγηζηεο απόζηαζεο κέρξη θαη 250 κέηξσλ από ην ζώκα ηνπ παξνρόκεηξνπ (remote installation). 
ε νπνηαδήπνηε εθ ησλ δύν πξναλαθεξζέλησλ ηύπσλ εγθαηάζηαζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ζηεγαλόηεηα 
ηνπ εμνπιηζκνύ θαη‟ειάρηζηνλ IP67. Δίλαη απόιπηα απαξαίηεην ηα ζηνηρεία ηνπ αηζζεηεξίνπ κε όιεο 
ηηο πξνξπζκίζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή (π.ρ. ηύπνο, θσδηθόο, δηαζηάζεηο ηνπ αηζζεηεξίνπ, ξπζκίζεηο 
ηνπ κεηαηξνπέα, παξάκεηξνη βαζκνλόκεζεο θ.ι.π.) λα απνζεθεύνληαη έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε 
γξήγνξε αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηαηξνπέα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηνο ν 
επαλαπξνγξακκαηηζκόο ηνπ. πλεπώο δελ ζα απαηηείηαη ε παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεηαηξνπέα παξά κόλν ε απνκάθξπλζε ηνπ ραιαζκέλνπ θαη ε ηνπνζέηεζε 
ηνπ θαηλνύξγηνπ. 

Ο εμνπιηζκόο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα, δειαδή ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία επί 
ηόπνπ ρσξίο λα απαηηείηαη βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο δνθηκώλ ή ινγηζκηθό.  

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Αιζθηηήπων (ωμάηων) (Sensor) 

Σα ζώκαηα ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ κεηξεηώλ ζα ζπλδένληαη ζην δίθηπν κέζσ θιαληδώλ 
θαηάιιειεο δηάηξεζεο αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο πίεζε, πνπ ζα δηαζέηνπλ ζηα άθξα ηνπο. Οη 
θιάληδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ1092-1. Ζ νλνκαζηηθή πίεζε 
ιεηηνπξγίαο PN ησλ αηζζεηήξσλ ζα είλαη 16 Bar ελώ ε πίεζε δνθηκήο ζα είλαη 1,5 Υ PN 

Σα πελία δηέγεξζεο ζα εθάπηνληαη εζσηεξηθά ζηελ επηθάλεηα επέλδπζεο ηνπ αηζζεηήξα ρσξίο λα 
παξεκβάιεηαη κεηαμύ απηώλ άιιν πιηθό. Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε ηνπ αηζζεηήξα ζα είλαη Hard 
Rubber, EPDM, NBR, PTFE ή παξόκνηνπ ηύπνπ, εγθεθξηκέλνπ γηα εθαξκνγή ζε πόζηκν λεξό. H 
θαηαιιειόηεηα ηνπ πιηθνύ επέλδπζεο ζα πηζηνπνηείηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζύκθσλα κε ηελ 
δήισζε ζπκκόξθσζεο CE θαη βάζε ησλ δηαδηθαζηώλ πηζηνπνίεζεο θαηά ISO 9001. Σν πιηθό 
θαηαζθεπήο ησλ θιαληδώλ ζύλδεζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ ζα είλαη ραιύβδηλν ST 37.2 ελώ νιόθιεξν ην 
ζώκα ζα έρεη εμσηεξηθή επηθάιπςε  αληηδηαβξσηηθήο επνμεηθήο βαθήο ειάρηζηνπ πάρνπο 150 κm. 

Σν πιηθό ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα, Hastelloy 'C', ηηηάλην ή παξόκνην, 
εγθεθξηκέλν γηα πόζηκν λεξό θαη θαηάιιειν γηα ζπγθεληξώζεηο ρισξίνπ 2 mg/l  εθηόο αλ 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.   

Ηλεκηπονικόρ Μεηαηποπέαρ  (Converter) 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο κεηαηξνπέαο παικηθνύ ζπλερνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ ν νπνίνο ζα πξέπεη 
λα εληάζζεηαη εύθνια ζε ζύζηεκα ηειεκεηξίαο κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ ζπλδέζεσλ.  
Ο κεηαηξνπέαο ζα δηαζέηεη έλδεημε γηα ηελ ζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγσγνύ, όηαλ απηόο είλαη 
άδεηνο (empty pipe detection) θαζώο θαη επαθή ειεύζεξεο ηάζεο κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξεί 
δίλεηαη κήλπκα πξνο άιια ζπζηήκαηα ηειεειέγρνπ. Δπίζεο ζα δηαζέηεη μερσξηζηή έλδεημε γηα ηελ 
αλαγγειία ζθαικάησλ όηαλ απηά αληρλεύνληαη από ηα απηνδηαγλσζηηθά ηνπ κεηαηξνπέα.  
Οη κεηαηξνπείο  ζα έρνπλ δπλαηόηεηα  ηεο κέηξεζεο ηεο παξνρήο θαη πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο θαη  
ζα δηαζέηνπλ κία αλαινγηθή έμνδν θαη ςεθηαθή επαθή ε νπνία ζα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζζεί γηα 
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ηελ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο “θαηεύζπλζε ξνήο” (forward-reverse) πξνο άιια ζπζηήκαηα 
ηειεειέγρνπ. Κάζε κεηαηξνπέαο ζα θέξεη ελζσκαησκέλε θσηηδόκελε αιθαξηζκεηηθή νζόλε 3 
γξακκώλ θαη πιεθηξνιόγην. Ζ πξώηε γξακκή ηεο νζόλεο απεηθνλίδεη πάληα ηελ ηξέρνπζα παξνρή 
ζε m

3
/h ή l/s ή ηε ζπλνιηθή ξνή, ελώ ε δεύηεξε θαη ε ηξίηε γξακκή ζα κπνξνύλ λα 

πξνγξακκαηηζηνύλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε δίλνληαο πιεξνθνξίεο θαη 
κελύκαηα (π.ρ. ξπζκίζεηο νξγάλνπ, ζθάικα κεηξεηή). 

ε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ν κεηαηξνπέαο ζα απεηθνλίδεη ηνπο θσδηθνύο ζθαικάησλ κε ζπλνπηηθή 
πεξηγξαθή θαη επαλάγλσζηεο  πξνηάζεηο γηα ηελ δηόξζσζή ηνπο. Δπίζεο ζα πξνβιέπεηαη 
δηαδηθαζία πξόζβαζεο κέζσ θσδηθνύ αζθαιείαο γηα λα απνηξέπεηαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε αιιαγή 
ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ. 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαηξνπέα είλαη : 
 

Αθξίβεηα (κεηαηξνπέα & 
αηζζεηεξίνπ: 

+/-0,5%  επί ηεο πξαγκαηηθήο κέηξεζεο ηεο παξνρήο ή 
θαιύηεξε   

Πξνζαξκνγή: Απνκαθξπζκέλε ή  επί ηνπ αηζζεηήξα 

Πεξίβιεκα: IP67 (ειάρηζηε πξνζηαζία) κε ηνπηθή νζόλε θαη 
πιεθηξνιόγην 

Αξηζκόο αλαινγηθώλ εμόδσλ  1 αλαινγηθή έμνδνο 0/4 - 20 mA 

Αξηζκόο ςεθηαθώλ εμόδσλ  2 ςεθηαθέο ,1 έμνδνο ξειέ 

Παξακεηξνπνίεζε  

ςεθηαθώλ  εμόδσλ 

πρλόηεηα θαη ρξνληθή δηάξθεηα παικνύ,  

 

Αξηζκόο ςεθηαθώλ εηζόδσλ  1 

Γαιβαληθή απνκόλσζε ε όιεο ηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο 

Σξνθνδνζία  230 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, ή 12-30 VDC  

 
 
2.7 ΜΔΣΑΓΟΣΖ ΠΗΔΖ 
 

 Ρεπζηό: Νεξό γεώηξεζεο ή ρισξησκέλν 

 Πεξηνρή ιεηηνπξγίαο: 0-16 bar 

 Αθξίβεηα νξγάλνπ:  0.35% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο 

 Μέγηζηε πίεζε: 60bar 

 Σξνθνδνζία: 12-36 VDC 

 Τιηθό θαηαζθεπήο: Αλνμείδσηνο ράιπβαο  

 Πξνζηαζία: IP 65 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20 έσο 90C 

 ήκαηα εμόδνπ: Αλαινγηθό (4-20mA) 

 Πξνζηαζία από αληίζηξνθε 
πνιηθόηεηα θαη βξαρπθύθισκα: 

 
Ναη 

 Πηζηνπνίεζε θαηά ISO Ναη 

 Βαζκνλόκεζε, πληήξεζε: Γελ απαηηείηαη 

 ύλδεζε Αξζεληθό ζπείξσκα G1/2 A 

 
 
2.8 ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖ ΓΗΚΛΔΗΓΑ 
 
 
2.8.1 ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖ ΓΗΚΛΔΗΓΑ ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ-ΠΑΡΟΥΖ  
 
 
Δίλαη θαηάιιειεο γηα ζπλερή ξύζκηζε ηεο πίεζεο θαη ηεο παξνρήο θαη κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ζε 
νπνηαδήπνηε ελδηάκεζε ζέζε, πξνθαιώληαο ζηξαγγαιηζκό ηεο ξνήο, ρσξίο λα πθίζηαληαη θίλδπλν 
θζνξάο από ζπειαίσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.   
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Ζ γεσκεηξία ηεο βαιβίδαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ώζηε ε ξνή ηνπ ξεπζηνύ λα νδεγείηαη γύξσ από 
ην εηδηθά κνξθνπνηεκέλν εζσηεξηθό ζώκα ηεο βαιβίδαο θαη λα νκαινπνηείηαη ην πξνθίι ηαρύηεηαο 
Ζ ξύζκηζε ηεο παξνρήο επηηπγράλεηαη κέζσ κεραληζκνύ θηλνύκελνπ εκβόινπ ζηε δηεύζπλζε ηεο 
ξνήο εηζόδνπ, ην νπνίν νιηζζαίλεη κέζα ζην εζσηεξηθό ζώκα ηεο βαιβίδαο 
Ζ εθινγή ησλ βαιβίδσλ γίλεηαη κε βάζε ηελ επηηξεπόκελε ηαρύηεηα ξνήο.  
Σν έκβνιν θαη ν άμνλαο ησλ δηθιείδσλ νδεγείηαη έηζη ώζηε λα απνθεύγνληαη αμνληθέο ηαιαληώζεηο 
πνπ ζα νδεγνύλ ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ζηεγαλνπνηεηηθώλ ιόγσ ζπλερνύο θαηαπόλεζεο   
Ζ δηάηαμε ηνπ νδεγνύ νιίζζεζεο ηνπ εκβόινπ θέξεη δηακόξθσζε νπώλ ή εγθνπώλ ζε ηθαλό κήθνο 
ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε ζαθήλεηα ε απαηηνύκελε θακπύιε ξύζκηζεο ζε επαξθή δηαδξνκή ηνπ 
εκβόινπ 
Τιηθά Καηαζθεπήο: 
ώκα:     από ειαηό ρπηνζίδεξν EN-JS 400-15 (GGG40) 

Καπάθη:    από ειαηό ρπηνζίδεξν EN-JS 400-15 (GGG40) 

Άλσ ηκήκα κε θιάληδα πξνζαξκνγήο ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα:  από    ειαηό 
ρπηνζίδεξν EN-JS 400-15 (GGG40) 

Έδξα ώκαηνο:   αλνμείδσηνο ράιπβαο 

Γηάηαμε νδεγνύ νιίζζεζεο εκβόινπ: αλνμείδσηνο ράιπβαο 

Έκβνιν:  αλνμείδσηνο ράιπβαο 

Άμνλαο:  αλνμείδσηνο ράιπβαο 

Οδεγόο άμνλα: αλνμείδσηνο ράιπβαο 

ηεγαλνπνηεηηθά:  ειαζηνκεξέο 

πλδεηηθά ζηνηρεία: αλνμείδσηνο ράιπβαο 

Όια ηα κε αλνμείδσηα πιηθά θέξνπλ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ΔΚΒ (εζσηεξηθά & εμσηεξηθά) 
ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ πάρνπο: 250κm  

 
ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
Ο έιεγρνο ηεο βαιβίδαο ζα εμαζθαιίδεηαη κε δύν ηξόπνπο: 
1.  Μέζσ ρεηξνζηξνθάινπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμόλσλ.  Γηα ηελ θίλεζε ηνπ εκβόινπ ζα απαηηείηαη 
κηθξή νπή.  Γηα ην ιόγν απηό ε βαιβίδα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε εηδηθό ζύζηεκα εθηόλσζεο ηεο 
πίεζεο κεηαμύ ηεο εηζόδνπ θαη ηεο εμόδνπ ηεο βαιβίδαο. 
2. Με ειεθηξνθηλεηήξα ηξηθαζηθήο ιεηηνπξγίαο θαηάιιειν γηα ζπρλή ιεηηνπξγία, 380V/50Hz, 
ζηεγαλόηεηαο ΗΡ 67, θιάζεσο κνλώζεσο Β κε πιάθα δηακνξθσκέλε θαηά ISO 5210 ώζηε λα είλαη 
δπλαηή ε πξνζαξκνγή νπνηνπδήπνηε θηβσηίνπ κεραληζκνύ πνπ ζα θέξεη αληίζηνηρε πιάθα θαηά 
ISO. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα θέξεη επίζεο δηαθόπηεο νξίσλ ζέζεο, δηαθόπηεο ξνπήο θαη 
πνηελζηόκεηξν γηα απνκαθξπζκέλε έλδεημε ζέζεο. 
Οη βαιβίδεο ζα εληνινδνηνύληαη θαη ζα ειέγρνληαη από ηνλ ηνπηθό Πξνγξακκαηηδόκελν Λνγηθό 
Διεγθηή. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα παξαδνζνύλ κε θαηάιιειν ηξηθαζηθό ειεθηξηθό πίλαθα ηζρύνο γηα 
ηελ ηξνθνδνζία ηνπο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ηα απαξαίηεηα ξειέ γηα ηελ 
εληνινδόηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζεξκνκαγλεηηθνύο δηαθόπηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
 
 
2.9 ΜΔΣΡΖΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ 
 
Ο κεηξεηήο ελέξγεηαο πξέπεη λα έρεη ηνπηθέο ελδείμεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηάζεσλ, ξεπκάησλ θ.ι.π. 
Ο κεηξεηήο ειεθηξηθώλ κεγεζώλ ζα είλαη έλαο πξνγξακκαηηδόκελνο κεηξεηήο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο πνπ κεηξά ηηο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ηζνξξνπεκέλσλ ή κε κνλνθαζηθώλ θαη 
ηξηθαζηθώλ ειεθηξηθώλ δηθηύσλ. 
 
Σα κεγέζε πνπ κεηξάεη, είλαη ηα παξαθάησ: 

 Πνιηθή ηάζε 

 Φαζηθή ηάζε 

 Έληαζε ξεύκαηνο 

 πρλόηεηα 

 Δλεξγό ηζρύ 

 Άεξγν ηζρύ 
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 Φαηλόκελε ηζρύ 

 Δλεξγό ελέξγεηα 

 Άεξγν ελέξγεηα 

 πληειεζηή ηζρύνο 
 
ήκα  εμόδνπ : Γύν έμνδνη παικνύ γηα κέηξεζε ελέξγεηαο (π.ρ. ελεξγνύ, άεξγεο) 
Πξνζηαζία ππέξηαζεο CAT III  
Μέηξεζε ξεύκαηνο:    Μέζσ κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο /5Α  
Μέγηζηε AC ηάζε:  400VAC (ηξηθαζηθή) 

Αθξίβεηα:  1  (θαηά ΗΔC 688) 
Πξνζηαζία:  IP 54 (case)/IP 20 (terminals) 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 0 … +55oC 

Τγξαζία:   80% (non condensing) 
  
Σν όξγαλν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε ζύξα γηα ηελ επηθνηλσλία κε PLC θαη ηελ απνζηνιή 
ησλ δεδνκέλσλ ζην θέληξν ειέγρνπ, ελώ ηαπηόρξνλα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα ηελ 
ζύλδεζε πνιιώλ νξγάλσλ κέηξεζεο ζην ίδην δίθηπν. 
 
 
2.10 ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟ ΥΩΡΟ 
 
Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από κηα καγλεηηθή επαθή, ε νπνία επηηεξεί ηηο πόξηεο ησλ αληιηνζηαζίσλ 
θαη ησλ ρώξσλ, όπνπ απαηηείηαη ε γλώζε από ην Κέληξν Διέγρνπ όηη εηζήιζε άλζξσπνο εθεί. Απηή 
ε επαθή ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηε ζύξα εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ. 
Ζ επαθή ελεξγνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ αλνίγεη ε πόξηα γηα λα κπεη θάπνηνο ζην ρώξν. 
 
 
2.11 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  
 
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (παξνρόκεηξα,  πηεζόκεηξα, θιπ) θαη ησλ 
ειεθηξνθίλεησλ δηθιείδσλ, θαηά πεξίπησζε, ζα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηεζνύλ θιαληδνδηκπώ, είηε 
ιόγσ ηνπ πιηθνύ ηνπ ζσιήλα, είηε γηα λα κπνξεί λα απνκαθξπλζεί ν εμνπιηζκόο αξγόηεξα, όπσο 
επίζεο θαη δηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο κε θιαληδσηά άθξα θαη ρεηξνηξνρό (ηηκόλη), κε 
αλπςνύκελνπ βάθηξνπ, θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε ζε δίθηπα πόζηκνπ λεξνύ. 

Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ θιαληδνδηκπώ θαη ησλ δηθιείδσλ ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 
9001 πηζηνπνηεκέλν από επίζεκν νξγαληζκό. 

Ο πδξαπιηθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN16 θαη θαηάιιεινο 
γηα πόζηκν λεξό.  

Σέινο πεξηιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κηθξνϋιηθά όπσο θιάληδεο ηόξλνπ, ειαζηηθά 
παξεκβύζκαηα, θνριίεο θαη πεξηθόριηα, ζέιιεο πδξνιεςίαο, δηαθόπηεο νιηθήο παξνρήο θιπ. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιαληδνδηκπώ θαη ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη:  
Γηάηξεζε θιαληδώλ ζύκθσλα κε DIN2501. 
Φιάληδεο γηα ΡΝ16 θαηά DIN2533. 
Πίεζε ιεηηνπξγίαο PN16. 
Καηάιιεια γηα δίθηπα πόζηκνπ λεξνύ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3.   ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Κ..Δ. - SCADA 
 

ηε ΓΔΤΑ Βέξνηαο, βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ύζηεκα Σειειέγρνπ – Σειερεηξηζκνύ, πνπ 
πεξηιακβάλεη 22 Σνπηθνύο ηαζκνύο Διέγρνπ, ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ πξώελ Γήκνπ 
Απόζηνινπ Παύινπ θαη 32 Σνπηθνύο ηαζκνύο Διέγρνπ ησλ πξώελ Γήκσλ Γνβξά θαη Βεξγίλαο 
πνπ πξνζαξηήζεθαλ ζην Γήκν Βέξνηαο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο».  

Σαπηόρξνλα, ππάξρεη ζε ιεηηνπξγία ύζηεκα Σειειέγρνπ – Σειερεηξηζκνύ, πνπ πεξηιακβάλεη 61 
Σνπηθνύο ηαζκνύο Διέγρνπ, ηόζν ζηε πόιε ηεο Βέξνηαο, όζν θαη ζηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ 
δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Βέξνηαο, όπσο απηόο δηακνξθώζεθε κε ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «Καπνδίζηξηαο». 

ηνλ πθηζηάκελν Κεληξηθό ηαζκόο Διέγρνπ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην θεληξηθό θηίξην ηεο 
ΓΔΤΑ Βέξνηαο, ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο θαη ζα ηνπνζεηεζεί εμνπιηζκόο ώζηε ηνλέν 
ζύζηεκα λα ζπδεπρζεί κε ην ππάξρνλ.   

 Ο  Κ..Δ. ζα δηαζέηεη : 

3.1 Δμνπιηζκόο ΚΔ (Hardware).  

 Πξνκήζεηα ελόο λένπ θνξεηνύ ππνινγηζηή-πξνγξακκαηηζηή γηα ηηο αλάγθεο 
παξαθνινύζεζεο, ρεηξηζκώλ θαη πξνγξακκαηηζκνύ από απόζηαζε ηόζν ηνπ ΚΔ όζν θαη 
ησλ ΣΔ ηνπ πζηήκαηνο  

 Αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ SCADA ζηελ ηειεπηαία έθδνζε, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε όισλ 
ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη κε ηηο ηειεπηαίεο εθδόζεηο ησλ ινγηζκηθώλ.   

 Δπέθηαζε ησλ ινγηζκηθώλ απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα SCADA κέζσ 
δηαδηθηύνπ, από 3 ρξήζηεο ζε 10 ρξήζηεο ζε θάζε έλαλ από ηνπο δύν θεληξηθνύο 
ππνινγηζηέο (server). Ζ απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζην ζύζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
ζηαζεξνύ ε/π θαη θνξεηνύ ε/π (laptop). 

3.2 Δθαξκνγέο Λνγηζκηθώλ ΚΔ (Software).  

 Αλάπηπμε εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ επηθνηλσληώλ, γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ΚΔ κε ηνπο λένπο 
ζηαζκνύο ειέγρνπ. 

 Αλάπηπμε εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ Σειειέγρνπ – Σειερεηξηζκνύ (SCADA) γηα ηνπο 12 
ζηαζκνύο ειέγρνπ. Έληαμε ησλ λέσλ ζηαζκώλ ζην ππάξρνλ ζύζηεκα Σειειέγρνπ – 
Σειερεηξηζκνύ. 

 Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ εθαξκνγώλ Scada ησλ πθηζηάκελσλ πζηεκάησλ ζε κία εληαία 
εθαξκνγή θαη ζε έλα εληαίν Κεληξηθό ηαζκό Διέγρνπ. Ζ δηαδηθαζία ελνπνίεζεο 
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

o Δλνπνίεζε εθαξκνγήο SCADA ησλ πθηζηάκελσλ πζηεκάησλ καδί κε ηηο νζόλεο 
ησλ λέσλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ, ζε 2 θεληξηθνύο ππνινγηζηέο (server) θαη ζην 
αλαβαζκηζκέλν ινγηζκηθό SCADA πνπ ζα πξνζθεξζεί. Όινη νη ζηαζκνί (παιαηνί 
θαη λένη) ζα είλαη πξνζπειάζηκνη κέζσ κίαο εληαίαο εθαξκνγήο επνπηηθνύ ειέγρνπ, 
θηιηθήο πξνο ηνλ ρξήζηε κε επδηάθξηηα παξάζπξα επηινγήο θαη κελνύ. 

o Δλνπνίεζε ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο SCADA ησλ πθηζηάκελσλ 
πζηεκάησλ θαη ηνπ λένπ ζε κία.  

 
Πην αλαιπηηθά: 
 
3.1 Δμνπιηζκόο ΚΔ. 
 
Ο πθηζηάκελνο Κεληξηθόο ηαζκόο Διέγρνπ (ΚΔ), είλαη εμνπιηζκέλνο κε κία θεληξηθή κνλάδα 
ειέγρνπ (PLC) S7-300 ηνπ νίθνπ SIEMENS, ζηελ νπνία ζπλδένληαη κέζσ αζύξκαηεο UHF δεύμεο 
θαη θαηάιιεισλ RF modem 54 Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ.   
Ο ΚΔ δηαρεηξίδεηαη πιήξσο ηελ ηειεπηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ δηθηύνπ κέζσ ηνπ 
παξαπάλσ επηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ.  

Γηαζέηεη δύν θεληξηθνύο ειεθηξνληθνύο ζηαζκνύο εμππεξέηεζεο (Server) πνπ επεμεξγάδνληαη 
ζπλερώο ηηο ζπιιεγόκελεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πιεξνθνξίεο, έλαλ ζηαζκό εξγαζίαο (client pc), 
έλαλ εθηππσηή, θαζώο θαη κία κνλάδα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο (UPS) γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ 
εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ. 

Από πιεπξάο ινγηζκηθώλ επνπηηθνύ ειέγρνπ ν θάζε SERVER έρεη εγθαηεζηεκέλα ηα αθόινπζα: 
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 SIEMENS Simatic WinCC v.7 

 SIEMENS Simatic WinCC Redundancy 

 SIEMENS Simatic WinCC Web Navigator 

Τπάξρεη επίζεο, αλεμάξηεηα θαη πξνγελέζηεξα ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ ΚΔ, θαη ν Κεληξηθόο 
ηαζκόο Διέγρνπ ηεο πόιεο ηεο Βέξνηαο θαη νηθηζκώλ πνπ απνηειείηαη θαη απηόο από δύν 
θεληξηθνύο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, δηαρεηξηζηή επηθνηλσληώλ κε plc S7-300, scada wincc. 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζηνλ ΚΔ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ζα γίλεη 
βειηίσζε θαη επέθηαζε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηνπο 12 λένπο ζηαζκνύο ειέγρνπ.  

Οη λένη ζηαζκνί θαη νη εθαξκνγέο ινγηζκηθώλ ηνπο, ηόζν ζε επίπεδν ηνπηθνύ ζηαζκνύ όζν θαη ζηνλ 

ΚΔ ζα επηθνηλσλνύλ κε ην πθηζηάκελν ζπζηήκα θαη δελ απαηηείηαη λα είλαη ηνπ ίδηνπ νίθνπ αιιά ζα 

πξέπεη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνύλ απνιύησο νπόηε θαη πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηά 100%. 

Ο ΚΔ, κε βάζε όια ηα παξαπάλσ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ λέσλ ΣΔ ζα απνηειείηαη από ηα αθόινπζα 
ππνζπζηήµαηα,  ην θάζε έλα από ηα νπνία ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο 
ιεηηνπξγίαο:  

 Γηαζύλδεζε κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα επνπηείαο SCADA. 

 Γηαρείξηζε ησλ επηθνηλσληώλ γηα ηελ αδηάιεηπηε ζπιινγή θαη απνζηνιή ζηνηρείσλ από θαη 
πξνο ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνύο. 

 Δπεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ ζπιιεγόκελσλ πιεξνθνξηώλ θαη κεηξήζεσλ ζε 
πξαγκαηηθό ρξόλν ζηε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ. 

 Σελ παξνπζίαζε όισλ ησλ ζπιιεγόκελσλ πιεξνθνξηώλ ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο κέζσ 
εύρξεζηνπ παξαζπξηθνύ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο θαη αλαθνξώλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ ν πξνκεζεπηήο ζα εγθαηαζηήζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία 
θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

1) Φνξεηό ππνινγηζηή web client γηα πξνγξακκαηηζκό θαη επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

2) αλαβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ινγηζκηθώλ SCADA WINCC ζηελ ηειεπηαία έθδνζή ηνπο θαη 
επέθηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ινγηζκηθνύ πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα Σειειέγρνπ-
Σειερεηξηζκνύ κέζσ δηαδηθηύνπ. 

3) Αλάπηπμε εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ επηθνηλσληώλ, γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ΚΔ κε ηνπο λένπο 
ζηαζκνύο ειέγρνπ. 

4) Αλάπηπμε εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ Σειειέγρνπ – Σειερεηξηζκνύ   (SCADA) γηα ηνπο 12 
ζηαζκνύο ειέγρνπ. Έληαμε ησλ λέσλ ζηαζκώλ ζην ππάξρνλ ζύζηεκα Σειειέγρνπ – 
Σειερεηξηζκνύ. 

5) Δλνπνίεζε εθαξκνγήο SCADA ησλ πθηζηάκελσλ πζηεκάησλ καδί κε ηηο νζόλεο ησλ λέσλ 
ηνπηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ, ζε 2 θεληξηθνύο ππνινγηζηέο (server) θαη ζην αλαβαζκηζκέλν 
ινγηζκηθό SCADA πνπ ζα πξνζθεξζεί. Όινη νη ζηαζκνί (παιαηνί θαη λένη) ζα είλαη 
πξνζπειάζηκνη κέζσ κίαο εληαίαο εθαξκνγήο επνπηηθνύ ειέγρνπ, θηιηθήο πξνο ηνλ ρξήζηε 
κε επδηάθξηηα παξάζπξα επηινγήο θαη κελνύ. Δλνπνίεζε ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηεο 
εθαξκνγήο SCADA ησλ πθηζηάκελσλ πζηεκάησλ θαη ηνπ λένπ ζε κία.  

 
3.2 Δθαξκνγέο Λνγηζκηθώλ ΚΔ. 

 
3.2.1 Λνγηζκηθό Δθαξκνγήο PLC. 

Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ Λνγηζκηθνύ Δθαξκνγήο ησλ PLC πξέπεη λα εμαζθαιίδεη όηη ην 
ζύλνιν ησλ πξνγξακκάησλ θαη εηδηθά απηά ησλ επηθνηλσληώλ µε ηνλ ΚΔ είλαη  πιήξσο 
παξακεηξνπνηήζηκα θαη ελαιιάμηκα.   

Σν πξόγξακκα ησλ PLC πξέπεη λα έρεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  
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 Θα θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ  ιεηηνπξγηθώλ απαηηήζεσλ µε επεμεξγαζία πξαγκαηηθνύ 
ρξόλνπ (REAL TIME).  

 Θα είλαη θαηά ηνλ δπλαηόλ εληαίν γηα όια ηα PLC µε πςειό βαζκό πξνηεξαηόηεηαο.  

Οη  ηηκέο ησλ απαηηνύκελσλ κεγεζώλ θαζώο θαη ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο πνπ εμεηδηθεύνπλ ην 
πξόγξακκα ζε θάζε PLC (CUSTOMIZATION) ζα νξίδνληαη µέζσ ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ 
επηθνηλσλίαο είηε από ηνλ ΚΔ είηε ηνπηθά. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζα γίλεηαη ρξήζε θνξεηνύ 
Ζ/Τ. Ζ  δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, πξνζαξκνγήο, θόξησζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ  πξνγξάκκαηνο 
πξέπεη:  

 λα είλαη απινύζηαηε, δεδνκέλνπ όηη ζα επηηειείηαη από πξνζσπηθό µε εηδηθεπκέλν  ή 
εθπαηδεπκέλν ζηελ πιεξνθνξηθή.  

 λα  αθνινπζεί ηελ κέζνδν ησλ εξσηαπνθξίζεσλ πξνβιέπνληαο ηελ  θαιύηεξε δπλαηή 
θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε µέζσ θαηαιόγσλ επηινγώλ  θαη  πξνηεηλόκελσλ ελεξγεηώλ/ηηκώλ.  

  λα κελ απαηηεί ζε θακηά πεξίπησζε ρεηξηζκό δηαθνπηώλ θαξηώλ ή  άιισλ DΗP SWITCHES 
ή γεληθά επέκβαζε ζην HARDWARE ηνπ PLC.  

To πξόγξακκα θαη ηα αξρεία παξακεηξηθώλ ηηκώλ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη, ώζηε λα είλαη 
δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε επαλεθθίλεζεο (RESTART) ρσξίο λα απαηηείηαη  επαλαθόξηηζε ή 
επαλεηζαγσγή ηηκώλ.  

Ζ πξνζζήθε ςεθηαθώλ ή αλαινγηθώλ εηζόδσλ, κλήκεο RAM, ή άιισλ  ζηνηρείσλ HARDWARE 
πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απηόκαηα θαη λα ελεξγνπνηείηαη   

Ο  πξνγξακκαηηζκόο ησλ PLC πξέπεη λα παξέρεη ηελ απαηηνύκελε  επειημία  θαη  πιεξόηεηα ώζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ηόζν ε παξακεηξηθόηεηα ησλ ζηαζεξώλ ηηκώλ µέζσ αξρείσλ, όζν θαη ε 
δεκηνπξγία ζύλζεησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζην PLC θαη ζε 
πεξίπησζε απώιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο µε ηνλ ΚΔ (STAND ALONE MODE) λα θαιύπηεη ηηο 
δπλαηέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη θαηά πεξίπησζε λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί δηαθνξεηηθά, 
πξνθαζνξηζκέλα ππνπξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο (απηόλνκε ιεηηνπξγία). 

3.2.2 Λνγηζκηθό Δθαξκνγήο Κεληξηθνύ ηαζκνύ Διέγρνπ. 

Σα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο, κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 
ρξεζηκνπνηώληαο µε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη ηελ ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, 
πξέπεη λα επηηεινύλ ηελ ιεηηνπξγία Σειειέγρνπ θαη Σειερεηξηζµνύ ηνπ πζηήκαηνο θαζώο θαη ηηο 
ππόινηπεο εθαξκνγέο, όπσο απηέο αλαπηύζζνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γξαθηθώλ εθαξκνγώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ   

α. Οπνηαδήπνηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ µε νπηηθό πεξηβάιινλ  αλάπηπμεο εθαξκνγώλ θαη 
δπλαηόηεηα  παξαγσγήο  θώδηθα  κεραλήο  (native  compiled  code). Οη  γιώζζεο 
πξνγξαµµαηηζµνύ  πνπ  παξάγνπλ  εθηειέζηκα  πξνγξάκκαηα  πνπ ιεηηνπξγνύλ µε  κνξθή 
interpreter ή παξάγνπλ ελδηάκεζν θώδηθα (p code) δελ είλαη απνδεθηέο.  

β. ηα εξγαιεία πξνγξαµµαηηζµνύ πνπ παξέρεη ην ύζηεκα DBMS.  

Σα πξνγξάκκαηα ζα ρξεζηκνπνηνύλ ζαθή ειιεληθή γιώζζα γηα ηελ  επηθνηλσλία  µε  ηνλ ρξήζηε 
θαη ζα είλαη απιά ζηελ ρξήζε ηνπο δηόηη ζα ηα ρεηξίδεηαη πξνζσπηθό µε εηδηθεπκέλν ή εθπαηδεπκέλν 
ζηελ πιεξνθνξηθή.  

Χο εθ ηνύηνπ όιεο νη εθαξκνγέο γηα ηηο δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο πάλσ ζην δίθηπν ζα πξέπεη λα 
αλαπηπρζνύλ ζε εύρξεζην γξαθηθό πεξηβάιινλ  εξγαζίαο  θάλνληαο εθηελή ρξήζε όισλ ησλ 
γξαθηθώλ δπλαηνηήησλ πνπ απηό παξέρεη όπσο παξάζπξα, ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ θιπ.   

Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα νδεγείηαη µέζσ ζαθώλ πηλάθσλ επηινγώλ (menus θαη sub-menus) ζηηο 
επί κέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε από κέξνπο  ηνπ απνκλεκόλεπζε 
θσδηθώλ πξνγξακκάησλ ή εληνιώλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.  Ζ δόκεζε ηεο Βάζεο 
Γεδνκέλσλ, ε πξνζζήθε ή αθαίξεζε ΣΔ, ν θαζνξηζκόο ησλ δηαθόξσλ παξακέηξσλ, ε 
θαηαρώξεζε ησλ πιεξνθνξηώλ (process variables), ν ζπζρεηηζκόο κεγεζώλ, ε αιιαγή ηηκώλ θαη 
γεληθά ε όιε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο  πξέπεη λα γίλεηαη µέζσ ζαθώλ δηαινγηθώλ 
πξνγξακκάησλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε εληνιώλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 
ζπζηήκαηνο ή ηνπ RDBMS.  
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Βαζηθή αξρή  θαηά ηελ  αλάπηπμε  ηνπ  Λνγηζκηθνύ Δθαξκνγήο ησλ ηαζκώλ Διέγρνπ πξέπεη λα 
είλαη  ε  απνθπγή, ζηαζεξώλ ηηκώλ  µεγεζώλ ζηνλ πεγαίν θώδηθα. Αληί ησλ ζηαζεξώλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζεί ε αλάγλσζε ησλ ηηκώλ από αξρεία, ώζηε ην  ζύζηεκα λα θαηαζηεί εππξνζάξκνζην θαη 
επέιηθην  αλάινγα µε ηηο αλάγθεο θαη ηελ απνθηώκελε εκπεηξία ηεο ΓΔΤΑ (δει. παξακεηξηθή 
εηζαγσγή ηηκώλ).    

Οη ζπιιεγόκελεο πιεξνθνξίεο (κεηξήζεηο, κεηαβνιέο θαηαζηάζεσλ, ζπλαγεξκνί, δηαγλσζηηθά 
κελύκαηα, θιπ) ζα γλσζηνπνηνύληαη  ζηνλ  ρεηξηζηή  θαη ζα θαηαρσξνύληαη απηόκαηα ζηνλ ζθιεξό 
δίζθν γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  Σν ινγηζκηθό εθαξκνγήο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα αξρεηνζέηεζεο 
ησλ πξνο επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ, ηόζν γηα ζύληνκν, όζν θαη γηα καθξό ρξνληθό (π.ρ. έηνο).  

 
   Δπηθνηλωλία Υεηξηζηνύ - πζηήµαηνο (ΜΜΗ).  
 
Ζ θαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο ζα απεηθνλίδεηαη ζηνλ Ζιεθηξνληθό  Τπνινγηζηή ηνπ ΚΔ θαη 
θαηαρσξείηαη ζηα αξρεία ηεο Βάζεο δεδνκέλσλ (Πξνζσξηλή Βάζε δεδνκέλσλ, Μόληκε Βάζε 
Γεδνκέλσλ θαη άιια Βνεζεηηθά Αξρεία) ηνπ ΚΔ.  

Ζ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ζηαζκώλ θαη ε γξαθηθή απεηθόληζή ηνπο ζην ζύζηεκα ζα αθνινπζεί ηα 
πξόηππα θαη ηελ θηινζνθία ησλ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηόζν γηα ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο όζν θαη 
γηα ιόγνπο νκνηνγέλεηαο.  

Οζόλεο γξαθηθήο απεηθόληζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζην ηεύρνο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο. 

Γεληθά, ε θηινζνθία ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δηαηεξεζεί θαη ζηηο επεθηάζεηο θαη 
πξνζζήθεο κε ηελ παξνύζα πξνκήζεηα είλαη ε εμήο:   

 Γξαθηθή Οζόλε. 

Σα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ζα έρνπλ δπλαηόηεηα απεηθνλίζεσο ζε νζόλε  γξαθηθώλ ζρεκαηηθνύ 

δηαγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη από ηα 

Αληιηνζηάζηα / δεμακελέο / ινηπά ζεκεία ειέγρνπ θαζώο επίζεο θαη όιεο νη εληνιέο ρεηξηζκνύ πνπ 

δίδνληαη από ηα Αληιηνζηάζηα / Γεμακελέο / ινηπά ζεκεία ειέγρνπ όπσο π.ρ.:  

 Ύπαξμε επηθνηλσλίαο µε ηνλ ΣΔ   

 Με ύπαξμε επηθνηλσλίαο µε ΣΔ αθνύ έρεη πξνεγεζεί αλαγλώξηζε.  

 Λεηηνπξγία έζησ θαη κηαο ηνπιάρηζηνλ αληιίαο / δηθιείδαο.  

 Με ιεηηνπξγία θακηάο αληιίαο / δηθιείδαο. 

 Βιάβε ζε αληιία, όπσο π.ρ. ρακειή ή πςειή πίεζε, βιάβε νξγάλσλ, δηαθνπή ηεο ΓΔΖ, βιάβε 

ζε όιεο ηηο αληιίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ θιπ.  

 ηάζκε ηνπ λεξνύ δεμακελήο κεηαμύ νξίσλ.  

 Γεκάηε δεμακελή.  

 Βιάβε ζε δεμακελή, όπσο π.ρ. δηαθνπή ηεο ΓΔΖ, ππεξρείιηζε, άδεηα δεμακελή θιπ.  

Πξνβιέπεηαη µία ινγηθή εηζαγσγηθή νζόλε πνπ πεξηιακβάλεη ζρεκαηηθό κηκηθό δηάγξακκα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο.  

Γηα  θάζε  ΣΔ  πξνβιέπνληαη  νζόλεο  ζρεκαηηθνύ  δηαγξάκκαηνο  νη  νπνίεο  πεξηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ  ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 γξαθηθά ζύκβνια όισλ ησλ ηειειεγρόµελσλ - ηειερεηξηδόκελσλ κνλάδσλ θαη ηεο 

ζπλδεζκνινγίαο ηνπο θαζώο θαη ινηπώλ βαζηθώλ  ζηνηρείσλ.  

 θσδηθέο νλνκαζίεο κνλάδσλ.  

 ζηαζεξό θείκελν (ζρόιηα, επεμεγήζεηο θιπ).  

 πεδία ζηαζεξώλ ηηκώλ  (παξακέηξσλ ΣΔ).  

 πεδία δπλακηθά κεηαβαιιόκελσλ ηηκώλ (κεηξήζεηο, θαηαζηάζεηο δηθιείδσλ θιπ).  



Γημοηική Δπιτείρηζη Ύδρεσζης – Αποτέηεσζης Βέροιας (ΓΔΥΑΒ) 

Τετνικές Προδιαγραθές 

- 31 - 

 ήκαλζε Σειερεηξηζκώλ.  

ε  εληαία  βάζε  όισλ  ησλ  πξνβιεπόκελσλ  ινγηθώλ  νζόλσλ  πξνβιέπεηαη  ε έλδεημε ησλ 

ζπλαγεξκώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζε άιιε ζέζε ε έλδεημε  ζπλαγεξκώλ  απηνειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο. 

Οη ελδείμεηο  απηέο  παξακέλνπλ  ελεξγέο  άζρεηα  µε  ην  πεξηερόκελν  ηεο ππόινηπεο νζόλεο. Οη 

ζπλαγεξκνί ηεξαξρνύληαη µε ην ρξώκα ηνπο.  

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ιεηηνπξγίαο γξαθηθήο νζόλεο είλαη ε  δπλαηόηεηα  θαζνξηζκνύ 

παξαζύξσλ πνπ λα παξέρεηαη από ην SOFTWARE. Με ηα παξάζπξα απηά, ηα νπνία 

ελεξγνπνηνύληαη, απελεξγνπνηνύληαη θαηά  βνύιεζε ηνπ ρεηξηζηή επηθάζνληαη ηεο ινγηθήο νζόλεο 

ζε ζεκεία πνπ θαζνξίδεη ν ίδηνο, είλαη δπλαηόλ λα αλαθιεζνύλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο:  

-  Πίλαθαο ησλ ελεξγώλ ζπλαγεξκώλ θαη ζρεηηθά κελύκαηα.  

- Πίλαθαο ηνπ ηζηνξηθνύ ησλ ζπλαγεξκώλ µε ρξνληθό όξην πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο.  

- Σαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ΣΔ µε παξάιιειε απεηθόληζε πνιιώλ 

παξαζύξσλ.  

Γηα  ηελ  απεηθόληζε  ησλ  δηαθόξσλ  ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο  ζηε  γξαθηθή  νζόλε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξα έγρξσκα ζύκβνια. Ζ αιιαγή  ρξώκαηνο ησλ  ζπκβόισλ  ζα 

ππνδειώλεη  ηελ θαηάζηαζε  ιεηηνπξγίαο ηνπ  αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζηνηρεία πνπ 

ζα ζπλδεζνύλ κειινληηθά ζην ζύζηεκα ζα παξνπζηάδνληαη ζηελ νζόλε σο αλελεξγά θαη όια µε ηνλ 

ίδην ρξσκαηηζκό, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα αιιάμεη από ηε ΓΔΤΑΒ µε εύθνιν θαη θαηαλνεηό ηξόπν. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί  όηη ε επηινγή  ρξσκάησλ  ζα  πξέπεη  λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ΓΔΤΑΒ, 

ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ  νη  ρξσκαηηζκνί  ζηνηρείσλ  πνπ θξίλνληαη πην ιεηηνπξγηθνί.   

Γεληθά ε δηακόξθσζε ησλ γξαθηθώλ νζνλώλ ζα είλαη σο εμήο:  

Παπάθςπο ςμβάνηων  

Σν παξάζπξν απηό ζα είλαη ρσξηζκέλν ζε κηθξέο πεξηνρέο νη νπνίεο ζα  ρξσκαηίδνληαη αλάινγα  µε 
ηελ  θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ. Πξέπεη  λα ζεκεησζεί όηη ε επηινγή ρξσκάησλ ζα πξέπεη 
λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία µε  ηελ ΓΔΤΑΒ ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ρξσκαηηζκνί ζηνηρείσλ πνπ 
θξίλνληαη πην ιεηηνπξγηθνί, αλ θαη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζα κπνξνύλ λα ηνπο αιιάμνπλ αλά 
πάζα ζηηγκή απηό απαηηεζεί.  

Ζ αλαγλώξηζε ζπκβάλησλ ζα γίλεηαη µε θαηάιιειε επηινγή µόλν από  εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 
Σν ζύζηεκα επηηξέπεη λα γίλνληαη ηειερεηξηζκνί  ζηνπο ηνπηθνύο ζηαζκνύο µόλν από κηα ζέζε 
εξγαζίαο. Ζ ελέξγεηα απηή είλαη δηαβαζκηζκέλε θαη γηα λα εθηειεζηεί πξέπεη ν ρξήζηεο λα είλαη 
εμνπζηνδνηεµέλνο.  

Παπάθςπο Φηθιακών Αναλογικών Σιμών  

ην Παξάζπξν απηό ζα εµθαλίδνληαη νη ςεθηαθέο θαη αλαινγηθέο ηηµέο ελόο ΣΔ µε βάζε ηηο 
απαηηήζεηο ζεµάλζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ ηνπηθνύ ζηαζµνύ.  

Σπόποι Λειηοςπγίαρ  

Έλαο ηνπηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη µε δηάθνξνπο ηξόπνπο. ε έλα παξάζπξν ζην νπνίν 
ζα δειώλνληαη νη ηξόπνη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζµνύ, ν εμνπζηνδνηεµέλνο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα 
επηιέμεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζµνύ.  

Γενικό σέδιο δικηύος ύδπεςζηρ  

ε ζπλέρεηα ησλ όζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πξνβιέπεηαη µηα αξρηθή εηζαγσγηθή νζόλε πνπ ζα  
απεηθνλίδεη ην δίθηπν ύδξεπζεο, µε απεηθόληζε ησλ  πνιύ βαζηθώλ κεγεζώλ θαη ζήκαλζε 
θαηαζηάζεσλ ζπλαγεξµνύ έηζη ώζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα έρεη ζπλνιηθή άπνςε γηα ην ζύζηεµα. 
Από ηελ νζόλε απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα επηιέμεη νπνηνλδήπνηε ΣΔ θαη λα κεηαπεδά ζηελ 
νζόλε ηνπ.  

Γιαγπάμμαηα  

ε  νπνηαδήπνηε νζόλε θξηζεί απαηηεηό ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαγξάµµαηα  (trend) ηα νπνία  ζα  

απεηθνλίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ δηαθόξσλ  αλαινγηθώλ  κεγεζώλ πνπ ελδηαθέξνπλ. Όια ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαγξακκάησλ  (θιίκαθεο, ρξώκαηα, ηύπνη απεηθόληζεο) ζα πξέπεη λα είλαη 

πιήξσο παξαµεηξηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε (εθόζνλ έρεη 

εμνπζηνδόηεζε) λα ηα κεηαβάιιεη. Θα ππάξρεη, επίζεο θαη εηδηθή νζόλε ζηελ  νπνία  ζα  

παξνπζηάδνληαη  δηαγξάµµαηα  από  ηα  κεγέζε  πνπ  έρνπλ  απνζεθεπηεί  ζηελ βάζε δεδνµέλσλ µε 

θαζνξηδόκελν από ηνλ ρξήζηε ην εύξνο πξνο επεμεξγαζία, ηνλ ηύπν ηνπ δηαγξάµµαηνο θαη ηα 

δεδνµέλα πνπ ζα απεηθνληζηνύλ.  

Αναθοπέρ  

Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ έηνηµεο αλαθνξέο από ην ζύζηεµα.  

α.   Αλαθνξά ελεξγώλ ζπλαγεξµώλ.  

β.  Αλαθνξά ηζηνξηθνύ ζπλαγεξκώλ. Ο ρξήζηεο νξίδεη ην εκεξνκεληαθό  εύξνο πξνο επεμεξγαζία  

γ.   Δθηύπσζε νπνηνπδήπνηε δηαγξάµµαηνο από ηα ήδε ππάξρνληα.  

δ.   Αλαινγηθέο ηηµέο νξγάλσλ  

ε.   Αξηζµόο εθθηλήζεσλ θηλεηήξσλ  

ζη. Ώξεο ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ  

 

Καηαρώξεζε πιεξνθνξηώλ-Ηζηνξηθή/ ηαηηζηηθή επεμεξγαζία  

 
Οη ζπιιεγόκελεο πιεξνθνξίεο (κεηξήζεηο, κεηαβνιέο θαηαζηάζεσλ,  ζπλαγεξκνί, δηαγλσζηηθά 
κελύκαηα θιπ) γλσζηνπνηνύληαη αµέζσο ζηνλ ρεηξηζηή θαη θαηαρσξνύληαη κεηά ηελ πεξηθεξεηαθή 
κλήκε γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία:  

-   ηελ Πξνζσξηλή Βάζε δεδνµέλσλ  

-   ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ πκβάλησλ  

-   ηελ Μόληκε Βάζε Γεδνκέλσλ  

Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ ζα πεξηιακβάλεη επίζεο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο (π.ρ. παξακέηξνπο, όξηα, ηζηνξηθέο ηηµέο).   

Πποζωπινή Βάζη Γεδομένων  

ηελ πξνζσξηλή Βάζε Γεδνκέλσλ θαηαρσξνύληαη απηόκαηα όιεο νη  πιεξνθνξίεο θαη ηα ζπκβάληα 
ηεο εκέξαο, µε ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά ζπιινγήο ηνπο θαη ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε επεμεξγαζία.  

Ζ θαηαρώξεζε γίλεηαη θαηά ΣΔ θαη θαηά θαηεγνξία:  

 Ζ πξνζσξηλή Βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη ζε άκεζε δηαζεζηκόηεηα ηα  ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο θαη 
ηνπ αµέζσο πξνεγνύκελνπ 24ώξνπ.  

 ε  εκεξήζηα βάζε, θαη µε απιή δηαδηθαζία, κεηαθέξνληαη ζε καγλεηηθό δίζθν νη πιεξνθνξίεο 
ηνπ πξνεγνύκελνπ 24σξνπ, ελώ νη πιεξνθνξίεο  ηνπ κόιηο πεξαησζέληνο 24ώξνπ 
θαηαιακβάλνπλ ηελ ζέζε ηνπ πξνεγνύκελνπ.  

 Οη καγλεηηθνί δίζθνη ηνπ εκεξήζηνπ απηνύ BACK-UP αλαθπθιώλνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε.  

  
Βάζη Γεδομένων ςμβάνηων  

ηε Βάζε Γεδνκέλσλ πκβάλησλ θαηαρσξνύληαη απηόκαηα όια ηα  ζπκβάληα  ηεο εκέξαο µε ηελ 
ρξνλνινγηθή ζεηξά ζπιινγήο ηνπο θαη ρσξίο θάπνηα  ηδηαίηεξε επεμεξγαζία.  

Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ πκβάλησλ  πεξηέρεη ζε άκεζε δηαζεζηκόηεηα ηα  ζηνηρεία  ηνπ ηξέρνληνο θαη 
ηνπ αµέζσο πξνεγνύκελνπ κελόο. ε κεληαία  βάζε, θαη  µε  απιή δηαδηθαζία, κεηαθέξνληαη ζε 
καγλεηηθό κέζν ηα ζπκβάληα ηνπ  πξνεγνύκελνπ κελόο, ελώ ηα ζπκβάληα ηνπ κόιηο πεξαησζέληνο 
κελόο θαηαιακβάλνπλ ηελ ζέζε ηνπ πξνεγνύκελνπ.  

Οη καγλεηηθνί δίζθνη ηνπ κεληαίνπ απηνύ BACK-UP αλαθπθιώλνληαη θάζε 24 κήλεο.  
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Μόνιμη Βάζη Γεδομένων  

Δηδηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο αλαθαινύλ ηηο ζπιιερζείζεο  πιεξνθνξίεο θαη ηηο 

επεμεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα  ελεκεξώζνπλ  απηόκαηα  ηε κόληκε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ 

πζηήκαηνο :  

-   ζε εκεξήζηα βάζε  

-   µε πεξηνδηθή απηόκαηε επεμεξγαζία σο αθνινύζσο:  

Καηά ηελ απηόκαηε πεξηνδηθή επεμεξγαζία ππνινγίδνληαη  θαη  θαηαρσξνύληαη  νη κέγηζηεο, κέζεο 

θαη ειάρηζηεο ηηκέο ησλ κεγεζώλ, σο πξνβιέπνληαη  θαη  θαηά ηελ εκεξήζηα επεμεξγαζία. Ζ 

επεμεξγαζία απηή ιακβάλεη ρώξα θάζε  εκεξνινγηαθή  εβδνκάδα, εκεξνινγηαθό κήλα θαη 

εκεξνινγηαθό έηνο.    

Σα θαηαρσξεκέλα κεγέζε δηαηεξνύληαη ζηε Μόληκε Βάζε δεδνκέλσλ επί  θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα ζπλδένληαη άκεζα µε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

απεηθνλίδνπλ (π.ρ. γηα εβδνκαδηαία θαηαρώξεζε ή γηα κεληαία θαηαρώξεζε).  

Μέζσ δηαινγηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε ζαθή ειιεληθή γιώζζα ζα δίδεηαη ε  δπλαηόηεηα ζηνλ ρεηξηζηή 

λα ελεκεξώλεηαη ζπλνιηθά ή επηιεθηηθά επί ησλ  απηνκάησο θαηαρσξεζέλησλ κεγεζώλ θαη 

ελδερνκέλσο λα εθηππώλεη.  

Ζ κόληκε Βάζε Πιεξνθνξηώλ ηνπ πζηήκαηνο πεξηέρεη ζε άκεζε δηαζεζηκόηεηα ηα εκεξήζηα 

ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ηα πεξηνδηθά ζηνηρεία ηνπ 

ηξέρνληνο θαη ησλ  πξνεγνύκελσλ πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνύ  εηώλ  (ηνπιάρηζηνλ πέληε εηώλ).  

ε εηήζηα βάζε,  θαη µε απιή  δηαδηθαζία,  κεηαθέξνληαη ζε καγλεηηθό κέζν νη πιεξνθνξίεο ηνπ  

πξνεγνύµελνπ  έηνπο, ελώ νη πιεξνθνξίεο ηνπ κόιηο  πεξαησζέληνο  έηνπο θαηαιακβάλνπλ ηε 

ζέζε ηνπ πξνεγνύµελνπ.  

 

Γόμηζη ηων Βάζεων Γεδομένων.  

Με απιό δηαινγηθό πξόγξακκα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ζε αζθαιέο πςειό  επίπεδν πξόζβαζεο, ε 
δόκεζε θαη ε δπλακηθή επέθηαζε ησλ Βάζεσλ δεδνµέλσλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε αλαδηνξγάλσζε  
ηνπ  ινγηζκηθνύ, θαζώο  επίζεο ν ζπζρεηηζκόο ησλ ζπιιεγόκελσλ πιεξνθνξηώλ µε ηελ ζέζε 
θαηαρώξεζήο ηνπο ζηηο Βάζεηο θαη ηελ απαηηνύκελε επεμεξγαζία ηνπο µε ρξήζε δπλακηθώλ 
ιεηηνπξγηώλ µέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηεο νζόλεο. Απαηηείηαη µηα αμηόπηζηε δηαδηθαζία 
επαιήζεπζεο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο άθπξσλ αξρείσλ ή ηε δηαγξαθή αξρείσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη.  

Ο  πξνγξακκαηηζηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα  θαζνξίζεη επεμεξγαζκέλα 
αξρεία ΣΔ, ζεκείσλ ειέγρνπ θαη  ρξεζηώλ. Σα  αξρεία  ρξεζηώλ  ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 
απνζήθεπζε δεδνµέλσλ ζρεηηθώλ µε πξνβιέςεηο θαη άιιεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ. Με απιό 
δηαινγηθό πξόγξαµµα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ζπζρέηηζε ζπλαγεξµώλ µε αληίζηνηρα κελύκαηα.  

 

Δπιλεκηική Δπεξεπγαζία Ημεπήζιων ηοισείων . 

Μέζσ δηαινγηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε ζαθή Διιεληθή γιώζζα ζα δίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ρεηξηζηή 
ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο λα επεμεξγάδεηαη ηα θαηαρσξεζέληα εκεξήζηα ζηνηρεία. Ο 
ρεηξηζηήο ζα  θαζνξίδεη  ηελ  ρξνληθή πεξίνδν  πνπ ελδηαθέξεη  θαη  µέζσ εηδηθνύ ζαθνύο πίλαθα 
επηινγήο ζα επηιέγεη ηα πξνο επεμεξγαζία εκεξήζηα ζηνηρεία.    

Σα  απνηειέζκαηα  ηεο επεμεξγαζίαο (κέγηζηεο, ειάρηζηεο  ηηµέο,  θαηαλνκέο  θιπ) ζα 
παξνπζηάδνληαη επηιεθηηθά είηε ππό κνξθή πίλαθα, είηε ππό κνξθή  δηαγξάκκαηνο. Δίλαη 
απηνλόεην, όηη νηνζδήπνηε πίλαθαο κπνξεί λα δεηεζεί  θαη ππό κνξθή δηαγξάκκαηνο (BAR CHART 
ή γξακκηθό) εθόζνλ  παξνπζηάδεη ηελ δηαρξνληθή κεηαβνιή εκεξήζησλ  ζηνηρείσλ.   

Δπίζεο ζα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κηαο ρξνληθώλ πεξηόδσλ ζην 
ίδην δηάγξακκα µε ζηόρν ηελ άκεζε ζύγθξηζε νκνεηδώλ κεγεζώλ.   
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Σειέιεγρνο πζηήκαηνο . 
 

Ο Σειέιεγρνο ηνπ πζηήµαηνο απνηειείηαη από ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο:  

 Απηόκαηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από ηνπο ΣΔ  

 Δλεκέξσζε ηνπ ρεηξηζηή µέζσ ησλ Οζνλώλ ηνπ Μηκηθνύ  Γηαγξάκκαηνο θαη ησλ 
εθηππσηώλ.  

 
ςλλογή Πληποθοπιών  

Ο  ΚΔ απνζηέιιεη εληνιέο πξνο ηνπο ΣΔ γηα ηελ κεηάδνζε ησλ  πξνβιεπόκελσλ πιεξνθνξηώλ 
(ζρέζε MASTER-SLAVE) αθνινπζώληαο  µία  πξνθαζνξηζκέλε θπθιηθή ζάξσζε. ηε δηάξθεηα 
απηήο ζα πξέπεη λα επηηεινύληαη νη εμήο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο όπσο:  

 Σν ζύλνιν ησλ ΣΔ είλαη ελεξγό δει. δέρεηαη εληνιή γηα κεηάδνζε θαη αληαπνθξίλεηαη 
(ζπλνκηιία).  

 Κάζε ΣΔ απνζηέιιεη πξνο ηνλ ΚΔ ην ζύλνιν ησλ πξνβιεπόκελσλ πιεξνθνξηώλ.  

 Δλεκεξώλνληαη νη Θέζεηο Δξγαζίαο θαη  θαηαρσξνύληαη νη πιεξνθνξίεο. 

 Κάζε ΣΔ - απαληά - απνζηέιινληαο ηηο ζπιιερζείζεο από απηόλ πιεξνθνξίεο εθ'όζνλ 
εξσηεζεί από ηνλ ΚΔ.  

Δάλ θαηά ηελ θπθιηθή ζάξσζε θάπνηνο ΣΔ βξεζεί ζε αδπλακία απνθξίζεσο, ηόηε ε ζάξσζε 
ζπλερίδεηαη ζηνλ επόκελν ΣΔ θαη ν ρεηξηζηήο ελεκεξώλεηαη γηα ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο.  

Οη  ηνπηθνί ζηαζκνί κπνξνύλ λα απνζπλδεζνύλ θαη λα επαλαζπλδεζνύλ από/ ζηελ θπθιηθή 
ζάξσζε µε ρεηξηζκνύο ζηελ ζέζε εξγαζίαο. Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα  πιεξνθνξείηαη γηα ηνπο ΣΔ 
πνπ βξίζθνληαη εληόο θαη εθηόο ηεο θπθιηθήο ζάξσζεο.  

Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί αλά  πάζα ζηηγκή θαη έμσ από ηελ θπθιηθή ζάξσζε  (ε  νπνία  δελ 
δηαθόπηεηαη) λα δεηήζεη ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλνπ ΣΔ.  

 

Δνημέπωζη Θέζηρ Δπγαζίαρ.  

Οη  ζπιιεγόµελεο  πιεξνθνξίεο  γλσζηνπνηνύληαη  ζηνλ ρεηξηζηή  όπσο έρεη  πεξηγξαθεί 
πξνεγνπκέλσο. Οη ζπιιεγόκελεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη  πάληα  δηαζέζηκεο  ζηνπο ρξήζηεο 
ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη αλ βξίζθνληαη.   

  

  Σειερεηξηζκόο πζηήκαηνο . 

 

Ζ  απνζηνιή εληνιώλ ηειερεηξηζκνύ πξέπεη λα είλαη δπλαηή κέζα από µία  δηαδηθαζία πνπ 
πξνζηαηεύεηαη από µε εμνπζηνδνηεκέλε πξνζπέιαζε. Δθ' όζνλ ην ύζηεκα απνδερζεί ηνλ 
ρεηξηζηή ζαλ εμνπζηνδνηεκέλν γηα  Σειερεηξηζκνύο, ε εμνπζηνδόηεζε ζα παξακείλεη ηζρπξή κέρξη 
απελεξγνπνηήζεσο ηεο από ηνλ ρεηξηζηή, ε παξέιεπζεο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ρσξίο ρεηξηζκό ην 
νπνίν είλαη παξάκεηξνο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
Οη  ηειερεηξηζκνί γίλνληαη απνδεθηνί  από  ην ύζηεκα εθόζνλ πιεξνύληαη  νη  παξαθάησ 
πξνϋπνζέζεηο:  

 O  ρεηξηζηήο έρεη δεηήζεη θαη  ζηελ νζόλε ηνπ παξνπζηάδεηαη  ε  εηθόλα ηνπ  πξνο ηειερεηξηζµνύ 
ΣΔ.  

 Δκθαλίδνληαη νη έπεηηα από ινγηθή επεμεξγαζία ηεο ηξέρνπζαο  θαηάζηαζεο  ηνπ  ΣΔ 
επηηξεπόκελνη ηειερεηξηζκνί.  

 Ζ  επηινγή εθ κέξνπο ηνπ ρεηξηζηνύ  ηεο πξνο Σειερεηξηζκνύ κνλάδνο  γίλεηαη  µε ηνπνζέηεζε 
ηνπ γξαθηθνύ δξνκέα ζην ζύκβνιό ηεο.  

 Σν ζύκβνιν ηεο επηιεγείζαο κνλάδαο αλαβνζβήλεη θαη µε θαηάιιειν ρεηξηζκό ν ρεηξηζηήο 
επηβεβαηώλεη ηελ ζσζηή επηινγή θαη δίλεη ηα επηπιένλ απαηηνύκελα ζηνηρεία.  

 ηελ  πξνθαζνξηζκέλε  ζέζε ηεο  εηθόλαο ηνπ ΣΔ αλαβνζβήλεη ε  έλδεημε  όηη  ν ΣΔ ιεηηνπξγεί 
ππό ηειερεηξηζκό.  
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  Αλαγγειία θαη Δπεμεξγαζία πλαγεξκώλ  
 
Οη ζπλαγεξκνί κπνξεί λα ελεξγνπνηνύληαη από αλαινγηθέο εηζόδνπο, ςεθηαθέο εηζόδνπο, ην 
ζύζηεκα επηθνηλσληώλ θαη εζσηεξηθά µε ην  ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. Οη ρεηξηζηέο ζα εηδνπνηνύληαη 
γηα ηελ εκθάληζε  ή  ηελ  αλάθιεζε  ελόο  ζπλαγεξµνύ,  µε  ηελ  επηζηξνθή  ζηελ θαλνληθή  
θαηάζηαζε,  µέζσ ηεο νζόλεο θαη ηνπ εθηππσηή. Αθνπζηηθνί ζπλαγεξκνί ζα πξαγκαηνπνηνύληαη µε 
ηελ ιήςε ελόο ζπλαγεξκνύ θαη ζα ζησπνύλ  µε  ηελ  απνδνρή ηνπ ζπλαγεξκνύ. Θα είλαη επίζεο 
δπλαηό λα αθπξσζνύλ εθηππώζεηο επηιεγκέλσλ ζπλαγεξµώλ. 

Κάζε εηδνπνίεζε ζα πεξηιακβάλεη:  

 Υξόλν εκθάληζεο ηνπιάρηζηνλ ζην θνληηλόηεξν ιεπηό  

 Όλνκα ηνπηθνύ ζηαζµνύ  

 Πεξηγξαθή ζεκείνπ  

 Καηάζηαζε ζπλαγεξµνύ, π.ρ. πςειή, ρακειή, αλνηθηή, on, θιπ.  

 Γηακνξθσηέν θείκελν κελύκαηνο λα δείρλεη ζηνλ ρεηξηζηή, πεξαηηέξσ δεηνύκελε ελέξγεηα.  

 Μία ζεηξά από ιίζηεο ζπλαγεξµώλ ζα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ρεηξηζηή ζπκπεξηιακβάλνληαο:  

 Μία πεξίιεςε ηξερνπζώλ ζπλαγεξµώλ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά  

 Λίζηα ζπλαγεξµώλ θαηά νκάδα ηνπηθώλ ζηαζκώλ  

 Λίζηα µε απνδερόκελσλ ζπλαγεξµώλ  
Θα είλαη δπλαηόλ γηα ηνλ ρεηξηζηή λα αλαγλσξίδεη ζπλαγεξκνύο είηε  κεκνλσκέλνπο είηε ζπλνιηθνύο 
ζε ηνπηθνύο ζηαζκνύο. Όινη νη ζπλαγεξµνί ζα θαηαρσξνύληαη επίζεο ζην δίζθν.  

Θα είλαη δπλαηό λα δηαθξίλνληαη εύθνια γλσζηνί (αλαγλσξηζκέλνη)  ζπλαγεξκνί από άγλσζηνπο  
ζπλαγεξκνύο, π.ρ. από µία  αιιαγή  ρξώκαηνο.    Γλσζηνί ζπλαγεξκνί πνπ επηζηξέθνπλ ζε 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα ζβήλνληαη  από  ηελ  ιίζηα  ζπλαγεξµώλ. Ζ νζόλε ζπλαγεξκώλ ζα 
ελεκεξώλεηαη µε ηηο ηηµέο ζπλαγεξµνύ.  

Οη ζπιιεγόµελνη ζπλαγεξµνί ζα επεμεξγάδνληαη ώζηε λα επηηπγράλνληαη νη εμήο ζηόρνη :  

 Γξήγνξε εηδνπνίεζε θαηάζηαζεο ζπλαγεξµνύ γηα ελέξγεηα ρεηξηζηή  

 Δύθνιε είζνδνο ζε πιεξνθνξία ζπλαγεξµνύ  

 Έληππα ζηνηρεία (hardcopy) απηόκαηα θαη κεηά από αίηεζε ηνπ ρεηξηζηή  γηα αλάιπζε εθ ησλ 
πζηέξσλ (ex-post)  

 Αλαθνίλσζε θαη/ή έληππε αλαθνξά θαηόπηλ δεηήζεσο ζπλαγεξµώλ ζηνλ Κεληξηθό ηαζκό 
Διέγρνπ. 

  Πξνζπέιαζε ζην ύζηεκα.    

Ζ πξνζπέιαζε ζηηο εθαξκνγέο ηνπ  ζπζηήκαηνο από ηελ ζέζε εξγαζίαο  πάλσ  ζην πιεξνθνξηαθό 
δίθηπν ζα επηηξέπεηαη µόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο µέζσ θαηάιιεινπ κεραληζκνύ 
πνιιαπιώλ επηπέδσλ αζθάιεηαο.  

Ζ εμνπζηνδόηεζε ζα είλαη δηαβαζκηζκέλε αλάινγα µε ην είδνο θαη ηελ  θξηζηκόηεηα  ηεο εθαξκνγήο 
θαη  ηεο  ελέξγεηαο  πνπ  επηρεηξείηαη (απνζηνιή  ηειερεηξηζκώλ,  ηξνπνπνίεζε παξακέηξσλ  θιπ.)  
θαη ηελ νκάδα  πνπ  αλήθεη  ν  ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο  πνπ επηρεηξεί  ηελ πξόζβαζε ζην ζύζηεµα.  

Θα δηαζθαιίδεηαη επίζεο ν µέζσ SOFTWARE θαζνξηζκόο ρξεζηώλ µε εμνπζηνδνηεκέλνπ ή µε γηα 
ηειερεηξηζκνύο  ηνπ ζπλόινπ  ηνπ  ΣΔ  ή κέξνπο  απηώλ  ή  ησλ ηειερεηξηδόκελσλ ζηνηρείσλ ηνπο. 
 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ. 
 

Γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ πθηζηάκελνπ Κεληξηθνύ ηαζκνύ Διέγρνπ  θαη ησλ 12 λέσλ 

Σνπηθώλ ηαζκώλ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν πξσηόθνιιν. 

Σν παξαπάλσ πξσηόθνιιν, πξέπεη λα είλαη ζπκβαηό κε ηα ηζρύνληα πξόηππα, όζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα επηθνηλσλίαο θαη λα είλαη δνθηκαζκέλν γηα πάξα πνιιά ρξόληα ζε εγθαηαζηάζεηο 

απηνκαηηζκνύ.  

Οη απαηηήζεηο από ην ζύζηεκα επηθνηλσλίαο είλαη λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα αμηόπηζηα θαη ζε όζν 

ην δπλαηόλ κηθξόηεξνπο ρξόλνπο. Σελ αμηνπηζηία απηή πξέπεη λα εγγπάηαη ην πξσηόθνιιν 

επηθνηλσλίαο κε εθηεηακέλα error check θαη retransmission. 
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Ζ ηαρύηεηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε, ώζηε λα γίλεηαη βειηηζηνπνίεζε ηεο 

πνζόηεηαο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη γηα κεηαθνξά. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ηύπν ηνπ, πξέπεη λα είλαη πνιππαξακεηξηθό πξσηόθνιιν γηα multidrop ζεηξηαθή 

επηθνηλσλία. 

Ζ αζύξκαηε επηθνηλσλία πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία.  

Οη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξσηνθόιινπ πξέπεη λα επηιέγνληαη από ηνλ 

ρξήζηε. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

α. Baud rate, parity, start bit, stop bit . 

β. Error check κε αιγόξηζκν BCC ή CRC. 

γ. Δπηινγή ηεο κεζόδνπ ηνπ FLOW CONTROL. 

δ. Αξηζκόο πξνζπαζεηώλ  επαλαζύλδεζεο. 

ε.        Δθπνκπή κελπκάησλ ζηαζκώλ κεηά από POLL αιιά θαη έθηαθηα 

           αλ απαηηείηαη. 

Σν ηειεπηθνηλωληαθό ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη πιήξωο ζπκβαηό µε  ην ήδε εγθαηαζηεκέλν 

θαη ππό ιεηηνπξγία ζύζηεκα, µε ηξόπν πνπ λα δηαζθαιίδεη άξηηα ζπvιεηηνπξγία ζε όιεο ηηο 

ζπλζήθεο θαη γεληθόηεξα νξζή εθκεηάιιεπζε  ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο.  

Σν επηθνηλσληαθό δίθηπν βαζίδεηαη ζε ξαδηνδεύμεηο γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ΣΔ θαη ηνπ 

ΚΔ. Ο εμνπιηζκόο θαη ην ινγηζκηθό ηειεπηθνηλσληώλ πνπ ζα αλαπηπρζεί, θαη πνπ ζα ζπλδέεη ηνλ 

ΚΔ µε ηνπο άιινπο ζηαζκνύο ειέγρνπ, ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθόινπζεο ειάρηζηεο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο:  

α) Θα δηαζθαιίδεη ζπλερή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ Σνπηθώλ ηαζκώλ Διέγρνπ (ΣΔ) θαη  ηνπ  

Κεληξηθνύ  ηαζκνύ  Διέγρνπ  (ΚΔ)  

β) Θα πξνζθέξεη αζύξκαηε δεύμε κεηαμύ ησλ ΣΔ θαη ηνπ ΚΔ µέζσ  θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο 

αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο εγθαηεζηεκέλνπ ζε θάζε ζηαζκό. 

Αθόκε, ην ηειεπηθνηλσληαθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ζπλερώο αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε γηα 

ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ όισλ ησλ ζεκείσλ πνπ 

αληαιιάζνπλ δεδνκέλα.  

Ο  ρξόλνο  θύθινπ ζάξσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηνύκελσλ ζεκάησλ  εηζόδνπ θάζε ΣΔ, δειαδή 

ν ρξόλνο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ θαηαγξαθώλ ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ (ςεθηαθή είζνδνο ή αλαινγηθή 

είζνδνο), έρνληαο παξεκβιεζεί νη αληίζηνηρεο θαηαγξαθέο όισλ ησλ άιισλ νξγάλσλ ηνπ ΣΔ, ζα 

είλαη κηθξόηεξνο ησλ 90 δεπηεξνιέπησλ.  

 
   Βέξνηα   1  / 9  / 2017 
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