
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές – Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος Δωρίδος εντάσσεται διοικητικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ιδρύθηκε στο πλαίσιο της 
τελευταίας διοικητικής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης») και προήλθε από τη συνένωση των πρώην Δήμων Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και 
Τολοφώνος, οι οποίοι αποτελούν πλέον τις Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά οι Δημοτικές Ενότητες και οι Τοπικές Κοινότητες 
του Καλλικρατικού Δήμου Δωρίδος: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 

ΑΛΠΟΧΩΡΙ 

ΑΡΤΟΤΙΝΑ 

ΔΙΧΩΡΙ 

ΖΟΡΙΑΝΟ 

ΚΕΡΑΣΙΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΚΟΥΠΑΚΙ 

ΚΡΙΑΤΣΙ 

ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 

ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙ 

ΤΡΙΣΤΕΝΟ 

ΥΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ 

ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

ΕΥΠΑΛΙΟ 

ΔΡΟΣΑΤΟ 

ΚΑΜΠΟΣ 

ΚΑΣΤΡΑΚΙ 

ΚΛΗΜΑΤΟΣ 

ΜΑΛΑΜΑΤΑ 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ 



Σελίδα: 2 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΑΘΙΑ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 

ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ 

ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ 

ΠΥΡΓΟΣ 

ΣΕΡΓΟΥΛΑ 

ΤΕΙΧΙΟ 

ΤΡΙΚΟΡΦΟ 

ΦΙΛΟΘΕΗ 

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

ΑΒΟΡΟΣ 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 

ΒΡΑΪΛΑ 

ΔΑΦΝΟ 

ΔΙΑΚΟΠΙ 

ΔΩΡΙΚΟ 

ΚΑΛΛΙΟ 

ΚΑΡΟΥΤΕΣ 

ΚΟΝΙΑΚΟΣ 

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ 

ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 

ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ 

ΣΤΙΛΙΑ 

ΣΥΚΙΑ 

ΣΩΤΑΙΝΑ 

ΤΟΛΟΦΩΝΑ 

ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 

ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΜΗΛΕΑ 

ΜΑΚΡΙΝΗ 

ΕΛΑΙΑ 

ΤΡΙΖΟΝΙΑ 

ΓΛΥΦΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προμήθεια: 

Η προμήθεια περιλαμβάνει ένα σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού με: 

1. Aισθητήρια όργανα μέτρησης των υδραυλικών και των ηλεκτρικών παραμέτρων, της 
ποιότητας και της απολύμανσης του πόσιμου νερού. 

2. Συστήματα χλωρίωσης για την σωστή απολύμανση του πόσιμου νερού 
3. Συστήματα ασφαλείας, για τον έλεγχο της παραβίασης των οικίσκων, στις ΥΓ (υδρογεώτρηση), 

ΔΞ (δεξαμενή), ΥΠ (υδατόπυργος) και ΑΣ (αντλιοστάσιο). 
4. Φωτοβολταϊκά συστήματα (στις θέσεις που δεν υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ). 
5. Λοιπό υδραυλικό εξοπλισμό. 

Το σύστημα ελέγχει αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο (real time) το εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου, 
δηλαδή: 

1. Την ποιότητα του πηγαίου νερού. 
2. Τη λειτουργία των γεωτρήσεων, την ποσότητα και την απολύμανση του παραγόμενου νερού. 
3. Τον όγκο του αποθηκευμένου νερού στις δεξαμενές. 
4. Τη λειτουργία των αντλιοστασίων. 
5. Την παρεχόμενη ποσότητα πόσιμου νερού προς τους καταναλωτές. 
6. Τις διαρροές και οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία. 
7. Την ηλεκτρική κατανάλωση των αντλιών. 
8. Την είσοδο των ατόμων στις εγκαταστάσεις, και στην περίπτωση μη εξουσιοδοτημένου ατόμου, 

θα παράγει αυτόματα συναγερμούς. 

Θέση: 

Το σύστημα εγκαθίσταται εντός των ορίων του Δήμου Δωρίδος και αποτελείται από τους ακόλουθους ΚΣΕ 
(Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου), ΠΣΕ (Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου) και ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου), 
οι οποίοι ελέγχουν τις αντίστοιχες ΥΓ (Υδρογεωτρήσεις), ΔΞ (Δεξαμενές), ΥΠ (Υδατόπυργους) και ΑΣ 
(Αντλιοστάσια) των περιοχών: 

1. ΚΣΕ (Δημοτικό Kατάστημα Λιδωρικίου), 
2. ΠΣΕ 1 (Δημοτικό Kατάστημα Βαρδουσίων), 
3. ΠΣΕ 2 (Δημοτικό Kατάστημα Ευπαλίου), 
4. ΠΣΕ 3 (Δημοτικό Kατάστημα Τολοφώνα), 
5. ΤΣΕ 1 (ΥΓ1 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ), 
6. ΤΣΕ 2 (ΥΓ2 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ), 
7. ΤΣΕ 3 (ΔΞ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ), 
8. ΤΣΕ 4 (ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑ), 
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9. ΤΣΕ 5 (ΥΓ ΣΠΗΛΙΑ), 
10. ΤΣΕ 6 (ΔΞ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΔΞ ΑΝΩ ΒΡΥΣΗ), 
11. ΤΣΕ 7 (ΥΓ ΤΣΑΜΠΟΥΡΛΗ), 
12. ΤΣΕ 8 (ΔΞ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ), 
13. ΤΣΕ 9 (ΥΓ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ), 
14. ΤΣΕ 10 (ΔΞ ΞΑΓΑΡΑΣ), 
15. ΤΣΕ 11 (ΥΓ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), 
16. ΤΣΕ 12 (ΔΞ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΔΞ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), 
17. ΤΣΕ 13 (ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 
18. ΤΣΕ 14 (ΔΞ/ΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ), 
19. ΤΣΕ 15 (ΔΞ2 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ), 
20. ΤΣΕ 16 (ΔΞ/ΑΣ ΨΑΛΑΣ), 
21. ΤΣΕ 17 (ΔΞ1 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ), 
22. ΤΣΕ 18 (ΔΞ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ), 
23. ΤΣΕ 19 (ΔΞ/ΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ), 
24. ΤΣΕ 20 (ΔΞ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ), 
25. ΤΣΕ 21 (ΥΓ1 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ), 
26. ΤΣΕ 22 (ΥΓ2 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ), 
27. ΤΣΕ 23 (ΔΞ/ΑΣ1 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ), 
28. ΤΣΕ 24 (ΔΞ/ΑΣ2 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ), 
29. ΤΣΕ 25 (ΔΞ1 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ), 
30. ΤΣΕ 26 (ΔΞ ΣΦΑΓΕΙΩΝ), 
31. ΤΣΕ 27 (ΥΓ3 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ), 
32. ΤΣΕ 28 (ΥΓ4 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ), 
33. ΤΣΕ 29 (ΥΓ5 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ), 
34. ΤΣΕ 30 (ΔΞ/ΑΣ3 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ), 
35. ΤΣΕ 31 (ΔΞ/ΑΣ4 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ), 
36. ΤΣΕ 32 (ΥΓ ΕΥΠΑΛΙΟΥ), 
37. ΤΣΕ 33 (ΔΞ ΕΥΠΑΛΙΟΥ), 
38. ΤΣΕ 34 (ΥΓ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ), 
39. ΤΣΕ 35 (ΔΞ1 ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ), 
40. ΤΣΕ 36 (ΔΞ2 ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ), 
41. ΤΣΕ 37 (ΥΓ1 - ΥΓ2 ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ), 
42. ΤΣΕ 38 (ΥΠ/ΑΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ), 
43. ΤΣΕ 39 (ΑΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ), 
44. ΤΣΕ 40 (ΔΞ/ΑΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ), 
45. ΤΣΕ 41 (ΥΓ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ), 
46. ΤΣΕ 42 (ΔΞ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ), 
47. ΤΣΕ 43 (ΔΞ1 ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ), 
48. ΤΣΕ 44 (ΔΞ1 ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΔΞ1 ΧΑΝΙΩΝ/ΣΠΗΛΙΑΣ), 
49. ΤΣΕ 45 (ΔΞ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ), 
50. ΤΣΕ 46 (ΔΞ3 ΓΛΥΦΑΔΑΣ), 
51. ΤΣΕ 47 (ΔΞ4 ΓΛΥΦΑΔΑΣ), 
52. ΤΣΕ 48 (ΔΞ2 ΧΑΝΙΩΝ - ΣΠΗΛΙΑΣ), 
53. ΤΣΕ 49 (ΔΞ1 ΤΕΙΧΙΟΥ), 
54. ΤΣΕ 50 (ΔΞ2 ΤΕΙΧΙΟΥ). 

Σχηματική Διάταξη Εξωτερικού Υδραγωγείου με σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού: 

Σε κάθε περιοχή οι πηγές, οι υδρογεωτρήσεις, οι δεξαμενές, οι υδατόπυργοι και τα αντλιοστάσια, 
διασυνδέονται μεταξύ τους  και σε αυτά εγκαθίσταται ο αντίστοιχος εξοπλισμός, όπως αυτά εμφανίζονται 
στα σχέδια που ακολουθούν: 
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1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 

Ερατεινή

LL

HL

AL

5m
4m

Υ/Δ

30kW

PVC160

Π=364mm

ΥΓ1
Θέση 30, H=+43m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT 

100

Υ/Δ

25kW

Π=284mm

ΥΓ2
Θέση 31, H=+29m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT

80

PVC110

Fe80Fe100

DN80

P
V

C
1

1
0

P
V

C
1

1
0

P
V

C
6

3

WT 
100

WT 
100

WT 
50

PE63

INV

2,2kW

INV

2,2kW

WT

50

PT PG

Μαραθιάς

WT 

150 PVC160

Όρμος 

Λεμονιάς

ΔΞ Ερατεινής
Θέση 32, Η=+……m

Προωθητικό ΑΣ 

Μαραθιά
Θέση 3, Η=+49m

PE63

ΤΣΕ1 ΤΣΕ2

ΤΣΕ3

ΤΣΕ4

16bar 16bar

16bar

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

2,2 lit/h 1,1 lit/h

 

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

LL

HL

AL

5m
4m

Υ/Δ

5,5kW

ΥΓ Σπηλιά
Θέση 2, H=+246m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT 

100

Fe100

Πάνορμος

WT

80P

V

C

9

0

ΔΞ Πανόρμου
Θέση 1, Η=+……m

ΤΣΕ5

ΤΣΕ6

LL

HL

AL

5m
4m

ΔΞ Άνω Βρύση
Θέση 1, Η=+……m

WT

50

PVC63

PE63

PVC63

Fe80

WT

80

PVC90

DN100

WT

50

16bar

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

2,2 lit/h
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3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΛΟΦΩΝΑ 

LL

HL

AL

5m
4m

Υ/Δ

50kW

Fe100

ΥΓ Τσαμπουρλή
Θέση 27, H=+56m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

EM

100

Fe100

Τολοφώνας

ΔΞ Τολοφώνος
Θέση 28, Η=+179m

ΤΣΕ7

ΤΣΕ8

25bar

PE90

PE90

Παραλία Τολοφώνα

WT

80

WT

80

WT 

125

PE140

Υ/Δ

37,5kW

ΥΓ Ανδρίτσαινας
Θέση 7, H=+34m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT 

125

Fe125

ΤΣΕ9

16bar

LL

HL

AL

5m
4m

ΔΞ Τσαγαράς
Θέση 29, Η=+148m

ΤΣΕ10

PVC140

WT

50

WT

80

PVC63

PVC90

Ξενοδοχείο

Αγ. Σπυρίδωνα

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

2,2 lit/h 2,2 lit/h
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4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

Άνω Άγιος 

Σπυρίδωνας

Αγία 

Ειρήνη

LL

HL

AL

5m
4m

LL

HL

AL

5m
4m

Υ/Δ

20kW

ΥΓ Καλλιθέας
Θέση 6, H=+35m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT

80

Fe80

ΤΣΕ11

16bar

DN80 DN80

ΔΞ Αγ. Σπυρίδωνα
Θέση 8, Η=+120m

ΔΞ Αγ. Νικολάου
Θέση 8, Η=+120m

ΤΣΕ12

Ερμάριο (Pilar)

WT

80

WT

50

WT

50

PVC90
PVC63 PVC63

Άγιος 

Νικόλαος

Άγιος 

Σπυρίδωνας 

- Κλοβίνος

WT 

100

PVC110

PT PG

WT

80 PE90

2,2kW

2,2kW

16bar

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Θέση 9, H=+45m

ΤΣΕ13

Ερμάριο (Pilar)

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

1,1 lit/h

 

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

4m

Fe200

Βελούχι

SS

90kW

SS

90kWDPL

LL

HL

AL

5m

EM

125

PT PG

ΔΞ/ΑΣ Λιδωρικίου
Θέση 19, H=+463m

LL

HL

AL

5m
4m

ΔΞ2 Λιδωρικίου
Θέση 17, H=+612m

Fe140

Cl

LL

WT

80

PVC90

4m

PVC110

Άβορος

DPL

LL

HL

AL

5m

PT PG

ΔΞ/ΑΣ Ψαλάς
Θέση 16, H=+585m

Υ/Δ

15kW

Υ/Δ

15kW

WT

80

F
e
8

0

PVC90

WT

50

P
E

6
3

LL

HL

AL

5m
4m

PVC160

ΔΞ1 Λιδωρικίου

Θέση 18, Η=+644m

P
V

C
1

1
0

WT 
50

WT 
50

WT 
50

WT 
50

DN50 DN50 DN50 DN50

Λιδωρίκι

M
TS 

CS

M
TS 

CS

pH

Cl

Tmp

Γήπεδο

PVC63

PVC63

PVC63

PVC63

pH

Cl

Tmp

Cl

LL

M

Fe100

PE110

P
V

C
1

2
5

WT 

100

DN80
(EBRO)

PVC90

ΑΣ/ΔΞ 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

ΔΞ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ

25bar

ΤΣΕ14

ΤΣΕ15

ΤΣΕ16

ΤΣΕ17

WT

100

16bar

Fe100

DN200

DN100

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

2,2 lit/h

2,2 lit/h
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6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΑΠΟΛΗΣ 

Πεντάπολη

LL

HL

AL

5m
5m

PE110
ΔΞ2 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΔΞ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ
Θέση 26, Η=+556m PVC90

M

TS 

CS

Cl

LL
WT 
80

WT 
80

WT 
80

WT 
100

P
V

C
1

2
5

P
V

C
9

0

P
V

C
9

0

P
V

C
9

0

pH

Cl

Tmp

ΤΣΕ18

DN80

Σύστημα 

Ασφαλείας2,2 lit/h

 

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 

4m
Υ/Δ

65kW

Υ/Δ

65kWDPL

LL

HL

AL

5m

EM

125

PT PG

ΔΞ/ΑΣ Αμυγδαλιάς
Θέση 4, H=+540m

PVC125
ΔΞ2 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

PVC140
LL

HL

AL

5m
5m

Fe100

ΔΞ Αμυγδαλιάς
Θέση 5, H=+740m

25bar

PVC90

M

TS 

CS

Νουλιβη

WT

80

F
e

8
0

DN80

DN80

Αμυγδαλιά

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

ΤΣΕ19

ΤΣΕ20

DN80

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

1,1 lit/h
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8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 

2m
Υ/Δ

30kW

Υ/Δ

30kWDPL

LL

HL

AL

5m

PT PG

ΔΞ/ΑΣ3 Μαλανδρίνου
Θέση 25, H=+473m

Fe100

16bar

WT 

100

Υ/Δ

11kW

ΥΓ4 Μαλανδρίνου
Θέση ?, H=+?m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT

80

Fe80

ΤΣΕ28

16bar

PE90

Υ/Δ

11kW

ΥΓ5 Μαλανδρίνου
Θέση ?, H=+?m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT

80

Fe80

ΤΣΕ29

16bar

PE90

5mDPL

LL

HL

AL

5m

5mDPL

LL

HL

AL

5m

PT PG PT PG

PVC140
PVC90

PVC75

5m
Υ/Δ

22kW

Υ/Δ

22kWDPL

LL

HL

AL

5m

PT PG

ΔΞ/ΑΣ2 Μαλανδρίνου
Θέση ?, H=+?m

PE90

16bar

WT

80

WT

80

P
V

C
9

0

Λατομείο

WT

65

WT

80
SS

5kW

ΥΓ1 Μαλανδρίνου
Θέση 22, H=+618m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT

65

Fe65

ΤΣΕ21

16bar

Υ/Δ

5kW

ΥΓ2 Μαλανδρίνου
Θέση 23, H=+606m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT

65

Fe65

ΤΣΕ22

16bar

Fe50

Ασπρόβρυση

M

PVC110

TS 

CS

AC200

WT 

200

WT

80

Μαλανδρίνο

PE90

Υ/Δ

7,5kW

LL

HL

AL

5m
4m

PE110
WT 

100
PVC63

PT PG

16bar

Υ/Δ

5kW

ΥΓ3 Μαλανδρίνου
Θέση 20, H=+647m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT

50

Fe50

ΤΣΕ27

16bar

Fe50

ΔΞ1 Μαλανδρίνου
Θέση 21, H=+650m

WT

50

WT

80
WT

80

WT

50

P
V

C
6

3

P
V

C
9

0

P
V

C
9

0

P
V

C
6

3

Μαλανδρίνο

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

LL

HL

AL

5m
4m

PE90

ΔΞ Σφαγείων
Θέση ?, H=+?m

WT

80

PVC90

Σφαγεία

WT

80

PVC90

Φυλακές

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

ΔΞ/ΑΣ1 Μαλανδρίνου
Θέση ?, H=+?m

ΔΞ/ΑΣ4 Μαλανδρίνου
Θέση ?, H=+?m

ΤΣΕ23

ΤΣΕ24

ΤΣΕ25

ΤΣΕ26

ΤΣΕ30

ΤΣΕ31

16bar16bar

Ερμάριο (Pilar)

DN100

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

1,1 lit/h
1,1 lit/h

2,2 lit/h

1,1 lit/h

1,1 lit/h
1,1 lit/h

1,1 lit/h
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9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

LL

HL

AL

5m
4m

SS

60kW

ΥΓ Ευπαλίου
Θέση 14, H=+106m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT 

125

Fe140

ΤΣΕ32

16bar

Fe50

ΔΞ Ευπαλίου
Θέση 15, H=+197m

WT 

100
P

V
C

1
4

0

P
V

C
1

1
0

Ευπάλιο

ΤΣΕ33

Ερμάριο

WT 

125

P
V

C
1

4
0

Καθαρισμός

DN150

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

1,1 lit/h
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10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 

LL

HL

AL

5m
4m

SS

20kW

ΥΓ Καστρακίου
Θέση 10, H=+64m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT

80

PVC90

ΤΣΕ34

16bar

PE160

ΔΞ1 Καστρακίου
Θέση 12, H=+188m

WT

50

P
V

C
6

3

ΤΣΕ35

WT

50

Ερμάριο (Pilar)

WT

50

P
V

C
6

3

P
V

C
6

3

Καστράκι

PVC110

TS 

CS

LL

HL

AL

5m
4m

PE125

ΔΞ2 Καστρακίου
Θέση 11, H=+130m

DN80

WT

50

WT

50

WT

80

WT

80

PVC63
PVC63

PVC90
PVC90

ΤΣΕ36

DN100

DN100

DN80

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

1,1 lit/h
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11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 

Υ/Δ

22,5kW

ΥΓ1

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT 

125

PE125

ΤΣΕ37

16bar

PE125

Υ/Δ

22,5kW

ΥΓ2

PE90

2m

WT

80

WT

80

WT

80

Υ/Δ

7,5kW

Υ/Δ

7,5kW
Μαλάματα

Άγιος 

Πολύκαρπος

Ματσουκέϊκα

Fe80

Fe80

Fe80

PT PG

16bar

ΤΣΕ38

ΥΠ/ΑΣ Μαλαμάτων
Θέση ?, Η=+?m

Θέση 13, H=+40m

DPL

LL

HL

AL

5m

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

2,2 lit/h

 

 
12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 

Υ/Δ

30kW

ΑΣ Μανάγουλης
Θέση 33, H=+26m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT

80

PVC90

ΤΣΕ39

16bar

PVC90

Υ/Δ

30kW

WT

80

WT

80

Χιλιαδού

PE90

Λόγγος

Μαναγούλη

PE90

PT PG

16bar

ΤΣΕ40

ΔΞ/ΑΣ Μανάγουλης
Θέση 34, H=+69m

3mDPL

LL

HL

AL

5m

TS 

CS

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

1,1 lit/h
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13. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ 

LL

HL

AL

5m
4m

SS

17kW

ΥΓ Σκαλώματος
Θέση 35, H=+53m

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

PT PG

WT 

100

Fe100

ΤΣΕ41

16bar

PVC110

ΔΞ Σκαλώματος
Θέση 36, H=+106m

ΤΣΕ42

DN100

DN80

WT

80

WT

50

Σκάλωμα

PVC90 PVC63

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

2,2 lit/h
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14. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ 

LL

HL

AL

5m
3m

LL

HL

AL

5m
3m

ΔΞ1 Γλυφάδας
Θέση ??, H=+???m

ΔΞ1 Χανίων-Σπηλιάς
Θέση ??, H=+???m

LL

HL

AL

5m
3m

ΔΞ2 Γλυφάδας
Θέση ??, H=+???m

LL

HL

AL

5m
3m

LL

HL

AL

5m
3m

LL

HL

AL

5m
3m

LL

HL

AL

5m
4m

ΔΞ3 Γλυφάδας
Θέση ??, H=+???m

ΔΞ2 Χανίων-Σπηλιάς
Θέση ??, H=+???m

ΔΞ4 Γλυφάδας
Θέση ??, H=+???m

ΔΞ1 Τριζονίων
Θέση ??, H=+???m

AC80

Fe80

WT

50 PE63

WT

80

WT

80
P

V
C

9
0

P
V

C
9

0

WT

80

WT

80

P
V

C
9

0

P
V

C
9

0

WT

80 PVC90

WT

50

P
V

C
6

3

Cl

LL

Cl

LL

Cl

LL

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

pH

Cl

Tmp

pH

Cl

TmpΤΣΕ43

ΤΣΕ44

ΤΣΕ45

ΤΣΕ46

ΤΣΕ47

ΤΣΕ48

TS 

CS

TS 

CS

TS 

CS

M

DN80

M

DN80

pH

Cl

Tmp

M

DN80

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

1,1 lit/h

1,1 lit/h 1,1 lit/h

1,1 lit/h
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15. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΙΧΙΟΥ 

LL

HL

AL

5m
5m

LL

HL

AL

5m
4m

ΔΞ1 Τείχιου
Θέση ??, H=+???m

ΔΞ2 Τείχιου
Θέση ??, H=+???m

WT

80

P
V

C
9

0

WT

50

P
V

C
6

3

WT

80

P
V

C
9

0

WT

50

P
V

C
6

3

Cl

LL

Cl

LL

pH

Cl

Tmp

pH

Cl

Tmp

ΤΣΕ49

ΤΣΕ50

TS 

CS
M

DN80

TS 

CS
M

DN80

Σύστημα 

Ασφαλείας

Σύστημα 

Ασφαλείας

Τείχιο

Τείχιο

2,2 lit/h

2,2 lit/h

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Το σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού διαχειρίζεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο (real time) το 
εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου, ήτοι Υδρογεωτρήσεις, Δεξαμενές, Υδατόπυργους και Αντλιοστάσια. Ο 
χρήστης του συστήματος θα μπορεί να ελέγχει και να παρεμβαίνει στη λειτουργία του εξωτερικού 
υδραγωγείου, χωρίς κανένα περιορισμό, από οποιαδήποτε θέση του συστήματος, σε πραγματικό χρόνο 
(real time). 

Τα βασικά μέρη τα οποία απαρτίζουν το Σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού είναι: 

 Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ). 

 Οι Περιφερειακοί Σταθμοί Ελέγχου (ΠΣΕ) 

 Οι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ). 

 Το Δίκτυο Επικοινωνίας. 

Στον ΚΣΕ συγκεντρώνονται όλες οι λειτουργικές πληροφορίες του Δικτύου Ύδρευσης, οι οποίες μέσω 
κατάλληλης  επεξεργασίας  υλοποιούν την αυτόματη διαχείριση του συστήματος πόσιμου νερού. 

Στον ΚΣΕ, εγκαθίστανται: 
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 Ο Μηχανογραφικός Εξοπλισμός (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Οθόνη Υψηλής Ευκρίνειας, UPS) 
καθώς και το κατάλληλο λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού για την γραφική απεικόνιση 
της λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου, την αυτόματη εξαγωγή πραγματικών 
αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό και τον έλεγχο των διαρροών, την ποιότητας και της 
απολύμανσης του πόσιμου νερού.  

 Ο Επεξεργαστής Επικοινωνιών για την διασύνδεση του Η/Υ και των λογισμικών του με τους 
ΤΣΕ, ώστε να ικανοποιείται πλήρως η αδιάλειπτη συλλογή και αποστολή δεδομένων από και 
προς τους ΤΣΕ. 

 Στον Επεξεργαστή Επικοινωνιών ενσωματώνεται το radio modem,  ο πομποδέκτης, το 
τροφοδοτικό με τους συσσωρευτές για την αδιάλειπτη ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας. 

Οι ΠΣΕ επικοινωνούν με τον ΚΣΕ δια μέσου σύνδεσης ADSL και δρομολογητή VPN, διαθέτουν όλες τις 
γραφικές οθόνες του ΚΣΕ, με τις αντίστοιχες μεταβλητές, οι οποίες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο 
από την βάση δεδομένων του ΚΣΕ. Από τους ΠΣΕ υλοποιείται πλήρως ο Τηλε-έλεγχος και ο Τηλεχειρισμός 
του εξωτερικού υδραγωγείου όπως και στον ΚΣΕ. 

Στον κάθε ΠΣΕ, εγκαθίστανται: 

 Ο Μηχανογραφικός Εξοπλισμός (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Οθόνη Υψηλής Ευκρίνειας, UPS) 

 Το λογισμικό επίβλεψης Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού για την γραφική απεικόνιση της 
λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου, την αυτόματη εξαγωγή πραγματικών 
αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό και τον έλεγχο των διαρροών, την ποιότητας και της 
απολύμανσης του πόσιμου νερού.  

Στους ΤΣΕ εγκαθίστανται οι Απομακρυσμένες Μονάδες (RTUs (Remote Terminal Units)), οι οποίες 
αποτελούνται από τον Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή, το ενσωματωμένο σε αυτόν radio modem,  
τον πομποδέκτη, το τροφοδοτικό και το σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

Σε κατάλληλες κάρτες εισόδων / εξόδων του Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή, συνδέονται, ο 
ελεγχόμενος από το σύστημα, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα αισθητήρια όργανα της τοπικής 
εγκατάστασης. 

Η RTU εξασφαλίζει σε τοπικό επίπεδο τη Συλλογή Πληροφοριών και την Αυτόματη Εκτέλεση των 
αποστελλόμενων εντολών από τον ΚΣΕ του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

Το Δίκτυο Επικοινωνίας διαθέτει: 

 Εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας ανά ΤΣΕ και ΚΣΕ. 

 Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας ενσωματωμένο στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 
(CPU) της RTU του ΤΣΕ και στον  Επεξεργαστή Επικοινωνιών του ΚΣΕ. 

Ο εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας ανά Σταθμό Ελέγχου περιλαμβάνει: 

 Modem ασύρματης επικοινωνίας 

 Πομποδέκτη 

 Κεραία. 

Το πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο κατάλληλα για χρήση σε 
σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού και εξασφαλίζει την έγκαιρη, την έγκυρη και την ασφαλή 
μετάδοση των δεδομένων. 

Η μεταφορά των δεδομένων από τους ΤΣΕ προς τους ΚΣΕ και αντίστροφα υλοποιείται σε πραγματικό 
χρόνο (real time), ώστε η αυτόματη διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης να είναι άμεση. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού στοχεύει στη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και στο βέλτιστο σχεδιασμό των 
μελλοντικών δικτύων. 

Αναλυτικότερα οι στόχοι αφορούν: 
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 Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων. Αστοχίες στο δίκτυο ύδρευσης, σε συνδυασμό με την 
καθυστέρηση στην επέμβαση για τη θεραπεία τους, λόγω άγνοιας για την ύπαρξή τους, προξενούν 
σημαντικές απώλειες πόσιμου νερού και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με το συνεχή και σε 
πραγματικό χρόνο (real time) αυτόματο έλεγχο του υδραγωγείου, θα εντοπίζονται εν τη γενέσει 
τους οι οποιεσδήποτε αστοχίες, με αποτέλεσμα την άμεση ειδοποίηση, από το σύστημα, των 
χρηστών για την επέμβασή τους. 

 Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Εξοπλισμού. Με τον συνεχή, αυτόματο και σε πραγματικό χρόνο (real 
time) έλεγχο των διαρροών, αποφεύγεται πλήρως η άσκοπη λειτουργία του εξοπλισμού και 
περιορίζεται σημαντικά η φθορά του.  

 Προστασία Υγείας. Το προτεινόμενο σύστημα θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του 
παρεχομένου προς την κατανάλωση πόσιμου νερού, δια μέσου συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο 
(real time) αυτοματοποιημένου ελέγχου του, στο αρχικό στάδιο της παραγωγής του. 

 Βελτιστοποίηση Κόστους Συντήρησης. Δεδομένης της γεωγραφικής έκτασης που καταλαμβάνει το 
εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου, η γνώση των παραμέτρων της λειτουργίας σε κάθε σημείο του 
και η έγκαιρη γνώση του είδους των βλαβών και των αιτιών τους, θα οδηγήσουν σε σημαντική 
μείωση του κόστους συντήρησης, αλλά και σε αύξηση της παραγωγικότητας των συνεργείων. 

 Αποτελεσματικότερη Κάλυψη Υδρευτικών Αναγκών. Η καταγραφή και η συγκέντρωση, σε βάση 
δεδομένων, όλων των στοιχείων που αφορούν τις παραμέτρους λειτουργίας του εξωτερικού 
υδραγωγείου, θα καταστήσουν αποτελεσματικότερο το μελλοντικό σχεδιασμό της επέκτασής του 
και την πιθανή αλλαγή της σημερινής λειτουργίας του, με κατεύθυνση προς τη βελτίωση της 
υδροδότησης των καταναλωτών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Αναβαθμισμένη Παροχή Υπηρεσιών. Διότι η αυτοματοποιημένη έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 
των χρηστών για τη λειτουργική κατάσταση του δικτύου, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση 
ενεργοποίηση δράσεων, πριν εμφανισθεί το πρόβλημα στον καταναλωτή. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Σκοπός του υπό εγκατάσταση εξοπλισμού είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της σημερινής 
διαθέσιμης τεχνολογίας προς τις τρεις κύριες κατευθύνσεις που περιγράφονται παρακάτω: 

1. Την πληρότητα της γνώσης γύρω από τις μεταβλητές που περιγράφουν τη λειτουργία του 
δικτύου ύδρευσης , που διαχειρίζεται ο Δήμος Δωρίδος. 

2. Τη δυνατότητα ρύθμισης , όπου και όποτε απαιτείται, των μεταβλητών αυτών  σύμφωνα με το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 

3. Τη δυνατότητα του συστήματος να επεκταθεί λειτουργικά και γεωγραφικά καλύπτοντας  
μελλοντικές ανάγκες χωρίς να υπάρξει ανάγκη αντικατάστασης του αρχικού εξοπλισμού. 

Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών και των υπολογιστών στις μέρες μας έχει δώσει τεράστια 
ώθηση σε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου. Έτσι είναι εφικτό να μιλάμε πλέον για συστήματα 
εποπτείας και ελέγχου σύνθετων δικτύων ύδρευσης αλλά και αυτόματη λήψη αποφάσεων ανάλογα με την 
εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί συνολικά ή σε επιμέρους τμήματα. 

Αντίθετα, στο παρελθόν, μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν βέβαια κάποια υποσυστήματα ή διαδικασίες 
π.χ. κάποιο αντλιοστάσιο ή μια διαδικασία χημικο-μηχανικής επεξεργασίας, αλλά πολύ δύσκολα οι 
επιμέρους αυτοματισμοί μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης που θα κάλυπτε 
πλήρως τα δίκτυα ύδρευσης. Αντίστοιχη εικόνα επικρατούσε και στον χώρο της συλλογής δεδομένων 
(συστήματα μετρήσεων) και της αξιοποίησής τους τόσο για την λήψη άμεσων αποφάσεων όσο και 
μακροχρόνιου σχεδιασμού. 

Γενική περιγραφή συστήματος 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να μπορούν να επιτευχθούν με ένα σύνολο εξοπλισμού (hardware), κατάλληλα 
διασυνδεδεμένου μέσω ασύρματης τηλεπικοινωνιακής υποδομής, αλλά και κατάλληλων προγραμμάτων 
(software) ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη συλλογή των δεδομένων, την επεξεργασία τους και τη λήψη 
αποφάσεων (όπου απαιτείται). 
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Συγκεκριμένα το σύστημα περιλαμβάνει: 

 ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου) 

Ο κάθε ΤΣΕ διαθέτει μία σύνθετη μονάδα (Απομακρυσμένη Μονάδα Ελέγχου - RTU) η οποία περιλαμβάνει 
τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (Programmable Logic Controller - PLC) για τον τοπικό έλεγχο της 
εγκατάστασης και το σύστημα επικοινωνιών για τον απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης. Στις 
λειτουργίες της μονάδας συγκαταλέγονται: 

 Αυτοματοποίηση των τοπικών λειτουργιών. 

 Συλλογή δεδομένων από αισθητήρια τοποθετημένα στην περιοχή της. 

 Λήψη δεδομένων από άλλες πηγές εκτός περιοχής (από άλλους ΤΣΕ και ΚΣΕ του συστήματος) 
για επεξεργασία ή αναμετάδοση. 

Οι τοπικές μονάδες πρέπει να είναι ικανές να πραγματοποιούν τις παρακάτω εργασίες: 

 Χρήση των διαθεσίμων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις διαδικασίες και 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον τόπο της εγκατάστασης. 

 Αποστολή εντολών στον τοπικά εγκατεστημένο εξοπλισμό για τροποποιήσεις σε παραμέτρους 
τοπικών διεργασιών. 

 Αποστολή δεδομένων ή μηνυμάτων που μπορούν να μεταβάλλουν τη λειτουργία άλλου, μη 
τοπικού, εξοπλισμού (σε αντίστοιχες Μονάδες άλλων τοπικών σταθμών ή στον Κεντρικό 
Σταθμό Ελέγχου). 

 Δυνατότητα φύλαξης σε τοπική μνήμη δεδομένων και προγράμματος διαχείρισης δεδομένων. 

 Δυνατότητα αποστολής δεδομένων ή μηνυμάτων στον ΚΣΕ ή τους ΤΣΕ του συστήματος. 

Για λόγους επεκτασιμότητας και ευελιξίας του συστήματος, η κάθε Τοπική Μονάδα συντίθεται από 
ανεξάρτητες ηλεκτρονικές κάρτες, τόσο για την CPU όσο και για την υλοποίηση των απαιτουμένων 
εισόδων – εξόδων (Ι/O) που απαιτεί ο Τοπικός Σταθμός Ελέγχου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να είναι 
διαθέσιμες οι παρακάτω κάρτες, οι οποίες συνδυαζόμενες συνθέτουν τελικά έναν ΤΣΕ με τις αναγκαίες 
λειτουργίες: 

 CPU (επεξεργαστής 32 bit, μνήμη SDRAM 32MB, μνήμη Flash 16ΜΒ). 

 Ψηφιακών εισόδων DI. 

 Ψηφιακών εξόδων DO (ρελέ) 

 Αναλογικών εισόδων ΑΙ (4 .. 20mA). 

 Αναλογικών εξόδων ΑO (4 .. 20mA). 

 Μικτές (συνδυασμοί των παραπάνω εισόδων – εξόδων). 

Για την υλοποίηση των επικοινωνιών η κάθε Τοπική Μονάδα διαθέτει ξεχωριστά τα ακόλουθα: 

 Modem ασύρματης επικοινωνίας (radio modem). 

 Πομποδέκτη 

 Κεραία. 

Ο κάθε σταθμός ελέγχου επικοινωνεί με όλους του υπόλοιπους σταθμούς ελέγχου ώστε ο χρήστης του 
συστήματος να μπορεί να παρακολουθεί, να ελέγχει και να προγραμματίζει το σύστημα Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού από οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης. Για να επιτευχθεί αυτό η βασική μονάδα του 
κάθε σταθμού ελέγχου περιέχει μόνο μία CPU η οποία ελέγχει το radio modem και είναι ικανή να υλοποιεί 
τόσο τον τοπικό όσο και τον απομακρυσμένο αυτοματισμό. 

Όλοι οι σταθμοί ελέγχου (ΚΣΕ, ΤΣΕ) πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας, ώστε να λειτουργούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ωρών, από τη στιγμή της 
διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας είτε από το δίκτυο της πόλης, είτε από το φωτοβολταϊκό σύστημα. 

Τοπικός Έλεγχος Εξοπλισμού 

Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται ανά ΤΣΕ το πλήθος και το είδος των σημάτων, που είναι 
επιθυμητό να επιτηρούνται. 
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ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ Ι/Ο Αριθμός ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου) 
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4 1 1   1 1     1   1   1   1   2 2   2     2   1 1 1 2     1 1 1 2 4 1   1     2 2 2 1 1                   
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3 1 2 1       2                                                                                             
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Σελίδα: 20 

 

ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ Ι/Ο Αριθμός ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου) 
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ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ Ι/Ο Αριθμός ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου) 
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ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

I/O ΣΤΟ 
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Σελίδα: 22 

 

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 

Για την διασύνδεση των υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων ισχύος, αυτοματισμού και 
ηλεκτρο-υδραυλικού εξοπλισμού με τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), εντός του 
ερμαρίου του ΤΣΕ και ανάλογα με τον αριθμό του διασυνδεδεμένου μαζί του εξοπλισμού 
εγκαθίσταται βοηθητικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ο οποίος περιλαμβάνει:  
μονοπολικούς θερμομαγνητικούς διακόπτες με ουδέτερο, βοηθητικά μικρορελέ, 
τροφοδοτικά τύπου switching, μετασχηματιστές, κλέμμες και λοιπό εξοπλισμό. 

Στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται και τα καλώδια που χρειάζονται για την 
διασύνδεση του τοπικού εξοπλισμού (ηλεκτρολογικός, αισθητήρια κλπ.) με τον ΤΣΕ. 

Στους ηλεκτρικούς πίνακες ισχύος και αυτοματισμού, εγκαθίσταται κατάλληλος εξοπλισμός 
πρωτογενούς και δευτερογενούς αντικεραυνικής προστασίας. 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα έχουν τα  εξής τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Διαστάσεις: Κατάλληλες για να εγκατασταθούν εντός αυτού το PLC/RTU, το 
σύστημα επικοινωνιών, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. 

 Βαθμός προστασίας ΙΡ55 τουλάχιστον. 

 Υλικό κατασκευής: Χάλυβας 2 χιλιοστών. 

 Κατεργασία βαφής: Φωσφάτωση, αντισκωρική βασική βαφή σε μπάνιο 
(ηλεκτροφόρηση), τελική ηλεκτροστατική βαφή και φούρνο. 

 Αγώγιμοι μεντεσέδες με δυνατότητα αλλαγής της θέσης της πόρτας (δεξιά / 
αριστερά). 

 Παρεμβύσματα πολυουρεθάνης. 

Τα τροφοδοτικά των αισθητηρίων είναι σταθεροποιημένα παλμοτροφοδοτικά ράγας, με 
φίλτρο θορύβου, βαθμό απόδοσης 90%, τάση εισόδου 230 VAC, τάση εξόδου 24 VDC και 
ρεύμα εξόδου 1 Α. 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να προδιαγράψει, επί ποινή αποκλεισμού, επακριβώς το 
είδος και την ποσότητα του προσφερόμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για κάθε ΤΣΕ, ο 
οποίος πρέπει να παρουσιασθεί σε πίνακα ως ακολούθως: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών 

Οι επικοινωνίες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην αξιοπιστία και την λειτουργικότητα του 
συστήματος. 

Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης, της αναπόφευκτης ανομοιομορφίας στη χρήση 
γης σε αυτή, αλλά και της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, είναι αναγκαίο 
όλες οι επικοινωνίες του συστήματος να πραγματοποιούνται ασύρματα. 

Έτσι παρέχεται η δυνατότητα άμεσης τηλεπικοινωνιακής ζεύξης μεταξύ των διαφόρων 
σημείων του συστήματος, χωρίς την απαίτηση της εγκατάστασης καλωδίων τα οποία 
δεσμεύουν την επεκτασιμότητα του συστήματος και φθείρονται με τον χρόνο ή την 
χρησιμοποίηση ήδη εγκατεστημένων τηλεφωνικών γραμμών, γεγονός που θα είχε σαν 
αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση του κόστους λειτουργίας του συστήματος με αβέβαια 
επικοινωνιακά αποτελέσματα. 

Πρωτόκολλο επικοινωνιών 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το πρωτόκολλο των επικοινωνιών πρέπει απαραίτητα και 
αποδεδειγμένα να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για ασύρματες επικοινωνίες και να έχει 
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εφαρμοσθεί σε εν λειτουργία συστήματα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, τα οποία 
διαθέτουν τουλάχιστον δέκα (10) Σταθμούς Ελέγχου, οι οποίοι επικοινωνούν αδιαλείπτως 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, χρησιμοποιώντας μόνο το ασύρματο 
δίκτυο. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του πρωτοκόλλου σε 
μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος και η κατά το δυνατόν βέλτιστη αξιοποίησή του. 

Στις προσφορές να γίνεται ιδιαίτερη μνεία για: 

1. Την υποστήριξη που παρέχει το πρωτόκολλο επικοινωνιών στις συνδέσεις από 
σταθμό ελέγχου σε σταθμό ελέγχου (point to point) και από σταθμό ελέγχου 
ταυτόχρονα σε πολλούς σταθμούς ελέγχου (point to multipoint) τόσο στην 
παρούσα όσο και στις μελλοντικές φάσεις ανάπτυξης του συστήματος Τηλε-
ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

2. Την ταχύτητα που επιτυγχάνεται στην ασύρματη μεταφορά των πραγματικών 
δεδομένων και πώς αυτή βελτιστοποιείται για την αδιάλειπτη μετάδοση των 
δεδομένων. 

3. Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα πρωτόκολλα για ανταλλαγή δεδομένων με 
συσκευές άλλων κατασκευαστών. 

Παράλληλα πρέπει να αναφέρονται λεπτομέρειες για λειτουργίες όπως: 

1. Ανίχνευση σφαλμάτων. 
2. Δυνατότητα αυτορρύθμισης για μικρά ή μεγάλα μηνύματα. 
3. Διευθυνσιοδότηση πληροφοριών. 

Τέλος η δομή του πρωτοκόλλου πρέπει απαραίτητα να βασίζεται στην οδηγία για τη 
Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων OSI (Open System Interconnection) του ISO 
(International Standards Organization). 

ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου) 

Ως ΚΣΕ ορίζεται ο σταθμός, ο οποίος  έχει σκοπό τον Τηλε-έλεγχο / Τηλεχειρισμό του 
εξωτερικού υδραγωγείου και κατά συνέπεια έχει πρόσβαση σε κάθε λειτουργία του, η 
οποία είναι διασυνδεδεμένη με το σύστημα. 

Ο ΚΣΕ αποτελεί μέσον διασύνδεσης μεταξύ Συστήματος και Ανθρώπου (χρήστης). 

Προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία αυτή με ευκολία, ακόμη και όταν ο χρήστης δεν 
διαθέτει γνώσεις προγραμματισμού, απαιτείται η εγκατάσταση, στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του ΚΣΕ, του λογισμικού Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, με δυνατότητα 
επεξεργασίας πρακτικά απεριόριστου αριθμού μεταβλητών, ανάπτυξης γραφικών οθονών, 
ορισμού βάσης δεδομένων και επίβλεψης σε πραγματικό χρόνο (real time) όλων αυτών, 
χωρίς διακοπή από την εκκίνηση της λειτουργίας του. 

Το λογισμικό επικοινωνεί με τον Επεξεργαστή Επικοινωνιών του συστήματος Τηλε-ελέγχου 
/ Τηλεχειρισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους ΤΣΕ, τις οποίες αναπαριστά σε 
πραγματικό χρόνο (real time) και με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο, επί της οθόνης με 
γραφικά του Η/Υ. 

Τόσο η συλλογή όσο και η αποστολή των πληροφοριών από τον ΚΣΕ προς στους ΤΣΕ και 
αντίστροφα υλοποιείται σε πραγματικό χρόνο (real time), δηλαδή τη στιγμή που 
συμβαίνουν οι διάφορες λειτουργίες στο εξωτερικό υδραγωγείο. 

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, για περαιτέρω επεξεργασία και 
εξαγωγή συμπερασμάτων, για τη λειτουργία του εξωτερικού υδραγωγείου καθώς και για 
τις τάσεις εξέλιξης αυτού. 
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Το λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού είναι δικτυακής αρχιτεκτονικής για την 
απρόσκοπτη διασύνδεση των ΠΣΕ στον ΚΣΕ. 

Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ΚΣΕ είναι εγκατεστημένο και το λογισμικό 
προγραμματισμού των ΤΣΕ καθώς και τα προγράμματα λειτουργίας αυτών ώστε να είναι 
εφικτή η επικοινωνία του χρήστη απ’ ευθείας με το πρόγραμμα λειτουργίας του κάθε ΤΣΕ  
και επίσης να παρέχεται η δυνατότητα δια μέσου του ασύρματου δικτύου επικοινωνιών η 
εποπτεία, η τροποποίηση ή ακόμη η εξ’ ολοκλήρου αλλαγή του τρόπου αυτόματης 
λειτουργίας του κάθε ΤΣΕ. 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό (Hardware) και λογισμικό 
(Software) για την διασύνδεση του με τους ΠΣΕ. 

Οι χρήστες έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στα λογισμικά του ΚΣΕ. Η πρόσβαση στα 
λογισμικά είναι εφικτή μόνο με τη χρήση μοναδιαίου κωδικού (password) ανά χρήστη.  

Ο ΚΣΕ διαθέτει μονάδα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) για την προστασία του 
εξοπλισμού και των δεδομένων. 

ΠΣΕ (Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου) 

Ως ΠΣΕ ορίζεται ο σταθμός, ο οποίος  έχει σκοπό  τη  συνολική επίβλεψη του συστήματος 
και κατά συνέπεια έχει πρόσβαση σε κάθε δυνατή λειτουργία του συστήματος. 

Ο ΠΣΕ αποτελεί μέσον διασύνδεσης μεταξύ Συστήματος και Ανθρώπου (χρήστης). 

Προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία αυτή με ευκολία, ακόμη και όταν ο χρήστης δεν 
διαθέτει γνώσεις προγραμματισμού, απαιτείται η εγκατάσταση στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του ΠΣΕ του λογισμικού Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

Το λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού στον ΠΣΕ, αναπαριστά γραφικά, επί της οθόνης 
του Η/Υ, με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο την εγκατάσταση και επ’ αυτής τις διαθέσιμες 
πληροφορίες. 

Τόσο η συλλογή όσο και η αποστολή των πληροφοριών από τον ΠΣΕ προς στους ΤΣΕ και 
αντίστροφα υλοποιείται δια μέσου του ΚΣΕ σε πραγματικό χρόνο (real time), δηλαδή τη 
στιγμή που συμβαίνουν οι διάφορες λειτουργίες στο εξωτερικό υδραγωγείο. 

Οι χρήστες έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στα λογισμικά του ΠΣΕ. Η πρόσβαση στα 
λογισμικά είναι εφικτή μόνο με τη χρήση μοναδιαίου κωδικού (password) ανά χρήστη. 

Ο ΠΣΕ διαθέτει μονάδα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) για την προστασία του 
εξοπλισμού και των δεδομένων. 

Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού 

Η κατάσταση του συστήματος απεικονίζεται στην οθόνη του Η/Υ και τα δεδομένα 
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων πραγματικού χρόνου (real time) του λογισμικού. Όλα 
τα δεδομένα φυλάσσονται για τουλάχιστον τρία έτη στο αποθηκευτικό μέσον (σκληρό 
δίσκο) του Η/Υ στον ΚΣΕ. 

Η επικοινωνία του χρήστη με τα λογισμικά και τις οθόνες απεικόνισης του εξωτερικού 
υδραγωγείου πραγματοποιείται με απλό τρόπο και στην ελληνική γλώσσα, ώστε να μην 
είναι απαραίτητο ο χρήστης να έχει γνώσεις προγραμματισμού και ξένων γλωσσών. 

Όλες οι λειτουργίες στον ΚΣΕ πρέπει να αναπτυχθούν σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον 
εργασίας κάνοντας εκτενή χρήση των γραφικών δυνατοτήτων, που παρέχει το λογισμικό 
Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 
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Ο χρήστης πρέπει να οδηγείται διαμέσου σαφών πινάκων επιλογών (menus, sub-menus) 
στις επιμέρους λειτουργίες του συστήματος χωρίς να απαιτείται η από μέρους του 
απομνημόνευση κωδικών προγραμμάτων ή εντολών του λειτουργικού συστήματος.  

Η οποιαδήποτε μεταβολή της βάσης δεδομένων, όπως καταχώριση, διαγραφή, μετατροπή 
μεταβλητών που έχουν εισαχθεί , είναι δυνατό να γίνει από τον ίδιο το χρήστη με απλούς 
χειρισμούς μέσα από τις λειτουργίες του προγράμματος. Η καταχώρηση των πληροφοριών 
(process variables), ο συσχετισμός μεγεθών, η αλλαγή τιμών και γενικά η όλη διαχείριση 
του συστήματος πρέπει να γίνεται διαμέσου σαφών πινάκων επιλογών (menus, submenus), 
χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικών εντολών. 

Από το φυσικό περιβάλλον λαμβάνονται τη στιγμή που εμφανίζονται σήματα που 
διαμορφώνουν μια βάση δεδομένων πραγματικού χρόνου (real time). Αυτή η βάση 
δεδομένων αποτελεί ουσιαστικά τη συγκέντρωση όλων εκείνων των σημάτων που 
λαμβάνονται από τους ΤΣΕ και χαρακτηρίζουν το κάθε σύστημα.  

Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων είναι συνεχής από τους εγκατεστημένους ΤΣΕ. Επίσης 
είναι δυνατό από τους Η/Υ (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής) του ΚΣΕ και των ΠΣΕ να 
τροποποιούνται οι παράμετροι (ισχύουσες σταθερές) και να υπάρχει ταυτόχρονη αυτόματη 
ενημέρωση όλων των ΤΣΕ. 

Κατά την ανάπτυξη του Λογισμικού Εφαρμογής του ΚΣΕ δεν απαιτείται η χρήση γλώσσας 
εντολών (command language). Όλες οι διεργασίες αυτοματισμού που αφορούν τον τρόπο 
λειτουργίας του όλου συστήματος πραγματοποιούνται στο επίπεδο των ΤΣΕ. Κατά την 
ανάπτυξη του προγράμματος στους ΤΣΕ είναι απαγορευτική η χρήση σταθερών τιμών, αντί 
αυτών υπάρχουν παράμετροι που ο χρήστης μπορεί με απλούς χειρισμούς να αλλάξει 
εύκολα είτε τοπικά είτε διαμέσου του ΚΣΕ και των ΠΣΕ. Με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία 
του ΚΣΕ δεν επιβαρύνεται για το συνήθη έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος. 

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες (μετρήσεις, μεταβολές καταστάσεων, συναγερμοί, 
διαγνωστικά μηνύματα) γνωστοποιούνται στο χρήστη και καταχωρούνται αυτόματα στον 
αποθηκευτικό μέσον (σκληρό δίσκο) του Η/Υ, για περαιτέρω επεξεργασία. Το λογισμικό 
εφαρμογής έχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης των προς επεξεργασία πληροφοριών, τόσο 
για σύντομο όσο και για μακρό χρονικό διάστημα. Το εύρος του σχηματιζόμενου αρχείου 
καθορίζεται από τον χώρο στον σκληρό δίσκο, αλλά περιέχει δεδομένα για τουλάχιστον 
τρία χρόνια λειτουργίας. Ο χρήστης είναι δυνατό να μεταβεί σε μια συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή και να παρακολουθήσει την εξέλιξη των τιμών που είχε μία μεταβλητή σε χρονικό 
διάστημα με εύρος τουλάχιστον τριών ετών. 

Η δημιουργία, η μετατροπή και η προσθήκη των γραφικών εικόνων και των συμβόλων 
απεικόνισης των συλλεγόμενων πληροφοριών από τους ΤΣΕ, καθώς και της κατάστασης του 
συστήματος γενικότερα, γίνεται με τη βοήθεια των λειτουργιών που παρέχονται από το 
λογισμικό πακέτο και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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 Διαλογική απλή επικοινωνία με το χρήστη με καθοδήγηση και on-line 
βοηθήματα χειρισμού. 

 Δυνατότητα χρήσης γλώσσας εντολών (command language) ώστε να παρέχεται 
η δυνατότητα δημιουργίας απλών ή σύνθετων ακολουθιών καθώς και η 
επεξεργασία αριθμητικών και αλφαριθμητικών πράξεων. 

 Δυνατότητα γραφικών παραστάσεων με γραφήματα πραγματικού χρόνου και 
ιστορικά (real time and historical trending). 

 Δυνατότητα στατιστικού ελέγχου διεργασίας ώστε να εντοπίζονται οι μη 
επιτρεπτές καταστάσεις κατά την λειτουργία της εγκατάστασης και να 
πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ρυθμίσεις, πριν καταλήξει ολόκληρη η 
λειτουργία σε κάποιο ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. 

 Βιβλιοθήκη ανακλήσιμων συμβόλων τα οποία τροποποιούνται, εμπλουτίζονται 
και αποθηκεύονται ελεύθερα κατά βούληση του χρήστη. 

 Δυνατότητα διαμόρφωσης της τελικής μορφής της οθόνης με ελεύθερο 
χειρισμό των πλήκτρων μετακίνηση του δρομέα για τα αλφαριθμητικά 
χαρακτηριστικά (κείμενα , θέσης καταγραφής τιμών, κλπ) και mouse για την 
τοποθέτηση των γραφικών συμβόλων. 

 Δυνατότητα προεπιλογής των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων τόσο για τα 
στατικά χαρακτηριστικά της οθόνης (φόντο, σταθερό κείμενο κλπ) όσο και για 
τα δυναμικά παρουσιαζόμενα (μετρήσεις, συναγερμοί, λειτουργίες κλπ). 

 Αποθήκευση της επεξεργασμένης οθόνης και δυνατότητα ανάκλησής της για 
διορθώσεις, μεταβολές ανακατατάξεις. 

 Ενεργοποίηση της εικόνας με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού από ένα 
κατάλογο επιλογών. 

Είναι δυνατή η λειτουργία νέων γραφικών εικόνων όπως επίσης και μεταβολή των ήδη 
εγκατεστημένων τόσο από την πλευρά καθορισμού των στατικών όσο και από την πλευρά 
των δυναμικών στοιχείων. Τη στιγμή που πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία, η 
λειτουργία του συστήματος δεν επηρεάζεται καθόλου, ούτε ως προς την λήψη 
πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση της εγκατάστασης από τους ΤΣΕ, ούτε και ως 
προς την μετάδοση οποιασδήποτε μεταβολής στις παραμέτρους για τους ΤΣΕ. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού πρέπει να είναι: 



Σελίδα: 27 

 

 Ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο (real time). 

 Φιλικό, προς το χρήστη, περιβάλλον εργασίας (οθόνες, menus). 

 Επεξεργασία δεδομένων (υπολογισμός ολικών, μέσων, μέγιστων και ελάχιστων 
για επιλεγμένες χρονικές περιόδους). 

 Αποθήκευση πρωτογενών και επεξεργασμένων δεδομένων στην ενιαία βάση 
δεδομένων των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης. 

 Δυνατότητα προγραμματιζόμενων πλήκτρων. 

 Δυνατότητα εκτύπωσης οθονών. 

 On-line παροχή βοήθειας στο χρήστη. 

 Δημιουργία λειτουργικών γραφημάτων τα οποία απεικονίζουν πρωτογενή και 
επεξεργασμένα δεδομένα. 

 Αποθήκευση εντολών για χρήση από μη ειδικευμένους χρήστες σε ένα από τα 
προγραμματιζόμενα πλήκτρα. 

 Ορισμός παραμέτρων στους ΤΣΕ. 

 Παραγωγή συναγερμών. 

Γραφική Οθόνη 

Τα προγράμματα εφαρμογής έχουν δυνατότητα απεικονίσεως σε οθόνη γραφικών 
σχηματικού διαγράμματος, στο οποίο απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται 
από τα Αντλιοστάσια /Δεξαμενές / Γεωτρήσεις / και λοιπά σημεία ελέγχου. 

Γενικά οι αρχές λειτουργίας για τη γραφική απεικόνιση της εγκατάστασης είναι:  

 Προβλέπεται μια γενική εισαγωγική οθόνη με υπόβαθρο το χάρτη της περιοχής 
που περιλαμβάνει τη γεωγραφική θέση των ΤΣΕ. 

Για κάθε ΤΣΕ προβλέπονται οθόνες σχηματικού διαγράμματος οι οποίες περιέχουν 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Γραφικά σύμβολα του τηλε-ελεγχόμενου / τηλεχειριζόμενου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συνδεδεμένο με τα βασικά στοιχεία της 
εγκατάστασης. 

 Ονομασίες εξοπλισμού με κωδικούς. 

 Σταθερό κείμενο (σχόλια, επεξηγήσεις κλπ). 

 Πεδία σταθερών τιμών (παράμετροι λειτουργίας ΤΣΕ). 

 Πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμών (μετρήσεις, καταστάσεις αντλιών κλπ). 

Σε ενιαία θέση για όλες τις προβλεπόμενες λογικές οθόνες παρουσιάζεται η ένδειξη των 
συναγερμών λειτουργίας και σε άλλη θέση ή ένδειξη συναγερμών αυτοελέγχου του 
Συστήματος. Οι ενδείξεις αυτές παραμένουν ενεργές άσχετα με το περιεχόμενο της 
υπόλοιπης οθόνης. Οι συναγερμοί ιεραρχούνται με το χρώμα τους. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των γραφικών οθονών είναι η δυνατότητα καθορισμού 
αναδυόμενων παραθύρων (POP-UP windows) που πρέπει να παρέχονται από το λογισμικό. 
Με τα παράθυρα αυτά τα οποία ενεργοποιούνται, απενεργοποιούνται κατά βούληση από 
το χρήστη είναι δυνατόν να ανακτηθούν οι παρακάτω πληροφορίες: 

Πίνακας των συναγερμών και σχετικά μηνύματα. 

Οδηγίες προς το χρήστη, για τις οποίες πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γράφονται 
διαμέσου προγράμματος επεξεργασίας κειμένου και να μπορούν να ενεργοποιούνται και 
με κριτήρια όπως η ημερομηνία, η ώρα, το πλήθος των συναγερμών, ο ειδικός συναγερμός 
κλπ. 
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Ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσοτέρων του ενός (σμίκρυνση της λογικής οθόνης 
WINDOW). 

Γενικά η διαμόρφωση των γραφικών οθονών θα είναι ως εξής:  

Πράσινο : Το δυναμικό στοιχείο λειτουργεί ομαλά και δεν έχει σφάλμα λειτουργίας. 

Κόκκινο : Το δυναμικό στοιχείο με αυτό το χρώμα παρουσιάζει σφάλμα λειτουργίας. 

Κίτρινο  : Το δυναμικό στοιχείο με αυτό το χρώμα βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, χωρίς να 
παρουσιάζει κάποιο σφάλμα λειτουργίας. 

Επιπλέον και τα γράμματα, που εμφανίζονται μέσα στον πίνακα των συναγερμών, 
χρωματίζονται ως ακολούθως:  

Κόκκινο  : Το σφάλμα λειτουργίας δεν έχει αναγνωρισθεί από το χρήστη. 

Μαύρο  : Το σφάλμα λειτουργίας έχει αναγνωρισθεί από το χρήστη. 

Η αναγνώριση των σφαλμάτων λειτουργίας γίνεται με κατάλληλο χειρισμό (επιλογή), μόνο 
από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

Τηλε-έλεγχος Συστήματος 

Ο Τηλε-έλεγχος του εξωτερικού υδραγωγείου διακρίνεται από τις παρακάτω λειτουργίες:  

 Αυτόματη συλλογή πληροφοριών από τους ΤΣΕ. 

 Ενημέρωση του χειριστή διαμέσου των Γραφικών Οθονών. 

 Αποθήκευση πληροφοριών, για περαιτέρω επεξεργασία. 

Ο Η/Υ του ΚΣΕ ενημερώνεται συνεχώς από τους ΤΣΕ για οποιαδήποτε αλλαγή 
πραγματοποιείται στην κατάσταση του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος μαζί τους. 

Η ενεργοποίηση της επικοινωνίας για την αποστολή των μηνυμάτων υλοποιείται είτε από 
τους ΤΣΕ προς τον ΚΣΕ (κρίσιμα μηνύματα) είτε με κυκλική σάρωση των ΤΣΕ από τον ΚΣΕ. 
Κατά την κυκλική σάρωση των ΤΣΕ από τον ΚΣΕ, για λόγους γρήγορου και ουσιαστικού 
κύκλου σάρωσης, οι ΤΣΕ στέλνουν στον ΚΣΕ μόνο τα μηνύματα εκείνα τα οποία έχουν 
μεταβληθεί στο χρόνο που μεσολάβησε από την προηγούμενη σάρωση. 

Εάν κατά την διαδικασία της σάρωσης κάποιος ΤΣΕ βρεθεί σε αδυναμία αποκρίσεως, τότε η 
σάρωση συνεχίζεται, χωρίς καθυστέρηση, στον επόμενο ΤΣΕ και ο χειριστής ενημερώνεται 
για την έλλειψη της επικοινωνίας με τον συγκεκριμένο ΤΣΕ. 

Η περίοδος του κύκλου σάρωσης των ΤΣΕ ορίζεται στον επεξεργαστή επικοινωνιών. 

Τηλεχειρισμός Συστήματος 

Ο Τηλεχειρισμός του εξωτερικού υδραγωγείου υλοποιείται από τον ΚΣΕ και από τους ΠΣΕ. 

Η αποστολή εντολών τηλεχειρισμού πρέπει να είναι δυνατή μέσα από μια διαδικασία που 
προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες 
διαθέτουν ο κάθε ένας ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης (password) για τηλεχειρισμό. Εφ’ 
όσον το σύστημα αποδεχθεί τον εξουσιοδοτημένο χρήστη, η εξουσιοδότηση παραμένει 
ενεργή, μέχρι αποσυνδέσεως του χρήστη από το σύστημα. 

Οι τηλεχειρισμοί γίνονται αποδεκτοί από το σύστημα, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:  

Σε ειδικό δυναμικά μεταβαλλόμενο παράθυρο εμφανίζονται οι επιτρεπόμενοι 
τηλεχειρισμοί, που προέρχονται από τη λογική επεξεργασία της τρέχουσας κατάστασης του 
ΤΣΕ. 
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Η επιλογή εκ μέρους του χρήστη του εξοπλισμού που επιθυμεί να τηλεχειρίσει, γίνεται με 
την τοποθέτηση του γραφικού δρομέα στο σύμβολο του εξοπλισμού. 

Το σύμβολο του επιλεγμένου εξοπλισμού περιβάλλεται από πλαίσιο και εκπέμπεται ήχος. 
Με κατάλληλο χειρισμό ο χρήστης επιβεβαιώνει τη σωστή επιλογή και εισάγει τα επιπλέον 
απαιτούμενα στοιχεία. 

Με την αλλαγή στο χρώμα του συμβόλου του τηλεχειριζόμενου εξοπλισμού, το λογισμικό 
επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής. 

Αναγγελία και Επεξεργασία Συναγερμών. 

Οι συναγερμοί μπορεί να προέρχονται από αναλογικές εισόδους, ψηφιακές εισόδους, το 
σύστημα επικοινωνιών και λειτουργικά μηνύματα του συστήματος. Οι χρήστες 
ειδοποιούνται για την εμφάνιση ή την ανάκληση του συναγερμού, με την επιστροφή στην 
κανονική κατάσταση, διαμέσου της οθόνης του Η/Υ. Οι συναγερμοί ιεραρχούνται κατά 
προτεραιότητα και είναι δυνατή η αλλαγή της σειράς προτεραιότητας με απλούς 
χειρισμούς. Ακουστικοί συναγερμοί πραγματοποιούνται με τη λήψη ενός συναγερμού και 
σιωπούν με την αναγνώριση του συναγερμού. 

Κάθε ειδοποίηση περιλαμβάνει: 

 Χρόνο εμφάνισης με ακρίβεια λεπτού. 

 Όνομα ΤΣΕ από τον οποίο προήλθε ο συναγερμός. 

 Περιγραφή σημείου συναγερμού. 

 Μήνυμα σε μορφή κειμένου ώστε να υποδεικνύει στο χρήστη περαιτέρω 
ενέργειες. 

Μια σειρά από καταλόγους συναγερμών είναι διαθέσιμοι στο χρήστη 
συμπεριλαμβάνοντας:  

 Μια περίληψη τρεχουσών συναγερμών κατά χρονολογική σειρά. 

 Λίστα συναγερμών κατά ομάδα ΤΣΕ. 

 Λίστα μη αποδεχόμενων συναγερμών. 

Ο χρήστης δύναται να αναγνωρίζει συναγερμούς είτε μεμονωμένους είτε συνολικούς. Όλοι 
οι συναγερμοί καταχωρούνται στο αποθηκευτικό μέσον (σκληρό δίσκο) του Η/Υ. 

Διαγνωστικά προγράμματα 

Συστήματα επαγρύπνησης λειτουργίας λογισμικού και εξοπλισμού (SOFTWARE και 
HARDWARE WATCHDOGS) ενημερώνουν το χρήστη για ενδεχόμενες υφιστάμενες ή 
επερχόμενες βλάβες. 

Εργαλεία Προγραμματισμού των ΤΣΕ  

Πρόκειται για μια συλλογή προγραμμάτων που επιτρέπουν στο μηχανικό του συστήματος: 
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 Να ορίσει τη διαμόρφωση των ΤΣΕ (θύρες επικοινωνιών, θέση στο motherboard 
και είδος I/O modules, ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά κλπ.). 

 Να γράψει το πρόγραμμα που θα εκτελεί ο κάθε ΤΣΕ για να ικανοποιεί την 
αυτόματη λειτουργία της ελεγχόμενης από αυτόν εγκατάστασης (Ορισμός 
μεταβλητών, σάρωση μεταβλητών, λογικός συνδυασμός μεταβλητών, 
εντολοδότηση, Complication). 

 Να μεταφέρει το πρόγραμμα στην μνήμη της Τοπικής Μονάδας. 

 Να παρακολουθήσει βήμα - βήμα την εκτέλεση του προγράμματος  και να 
διαγνώσει λειτουργικά σφάλματα (Debugging). 

 Να ανακαλέσει το πρόγραμμα από τον ΤΣΕ για τροποποίηση – έλεγχο. 

 Να ορίσει και να ελέγξει ενσύρματες και ασύρματες επικοινωνίες. 

Ο υπολογιστής που εκτελεί τα προγράμματα αυτά συνδέεται σε οποιοδήποτε Σταθμό 
Ελέγχου του συστήματος, είτε τοπικό, είτε απομακρυσμένο, καθώς και από οποιοδήποτε 
σημείο της Γης δια μέσου modem και από τη θέση αυτή δύναται να ελέγξει, να 
τροποποιήσει ή να τροφοδοτήσει με νέο πρόγραμμα οποιοδήποτε Σταθμό Ελέγχου του 
συστήματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα ασύρματη 
επικοινωνιακή υποδομή του συστήματος με τη χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνιών που 
περιγράφηκε παραπάνω. 

Επιλεκτική Επεξεργασία Ημερήσιων Στοιχείων. 

Μέσω διαλογικού προγράμματος σε σαφή Ελληνική γλώσσα δίδεται η δυνατότητα στο 
χρήστη των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης να επεξεργάζεται τα καταχωρηθέντα 
ημερήσια στοιχεία. Ο χρήστης καθορίζει τη χρονική περίοδο που ενδιαφέρεται και μέσω 
ειδικού πίνακα επιλογής επιλέγει τα προς επεξεργασία ημερήσια στοιχεία. 

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας (μέγιστες, ελάχιστες τιμές, κατανομές κλπ.) 
παρουσιάζονται στην οθόνη του Η/Υ υπό μορφή γραμμικού διαγράμματος, σύμφωνα με 
την διαχρονική τους μεταβολή. Επίσης στο ίδιο διάγραμμα δύνανται να απεικονισθούν και 
άλλα ομοειδή μεγέθη με στόχο την εύκολη σύγκριση τους. 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Λόγω των συνεχώς παρουσιαζόμενων μεταβολών και αναγκών του εξωτερικού 
υδραγωγείου, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο γεγονός ότι το σύστημα Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού πρέπει εύκολα να μετεγκαθίσταται και να επεκτείνεται τόσο γεωγραφικά 
όσο και λειτουργικά. 

Η περιγραφόμενη στα προηγούμενα μορφή των επικοινωνιών, αλλά και η δομή των 
ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, διασφαλίζουν ακριβώς 
την απρόσκοπτη μετεγκατάσταση και επεκτασιμότητα. 

Το σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει τη 
δυνατότητα πρακτικά απεριόριστης επεκτασιμότητας, σε αμιγώς ασύρματο δίκτυο 
επικοινωνιών, όπως επίσης τη συνεργασία και την πλήρη συμβατότητα του, της  νέας 
έκδοσης εξοπλισμού με εκείνον της παλαιότερης έκδοσης, ώστε όσο κι’ εάν μεταγενέστερα 
υλοποιηθεί η επέκταση του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, να μην απαιτηθεί η 
αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του εγκατεστημένου εξοπλισμού. 

Θα πρέπει να αναφερθούν από τον οικονομικό φορέα παρόμοιες εγκαταστάσεις, οι οποίες 
λειτουργούν αποδεδειγμένα απρόσκοπτα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αντλιοστάσιο Ύδρευσης – Δεξαμενές 

Επιτηρείται συνεχώς η στάθμη των δεξαμενών στην είσοδο και έξοδο του αντλιοστασίου. 
Όταν η στάθμη της δεξαμενής στην έξοδο φθάσει στο κατώτερο επιτρεπτό όριο δίδεται 
αυτόματα η εντολή για την εκκίνηση αντλίας. Επιλέγεται αυτόματα να εκκινήσει ως πρώτη 
η αντλία με τις λιγότερες ώρες λειτουργίας έναντι των άλλων, ως δεύτερη η αντλία με τις 
λιγότερες ώρες λειτουργίας έναντι των άλλων κοκ. Έτσι διασφαλίζεται η ισοκατανομή στη 
λειτουργία των αντλιών. 

Η στάθμη της δεξαμενής άντλησης ελέγχεται συνεχώς ώστε να αποτραπεί η λειτουργία της 
αντλίας σε συνθήκες όπου NPSHR < NPSHA.     

Στην περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρων ή κατωτέρων ορίων ύψους στάθμης στις 
δεξαμενές, εκδίδονται τα κατάλληλα μηνύματα κινδύνου προς το χρήστη και γίνονται 
αυτόματα οι απαραίτητες λειτουργίες όπως εκκίνηση ή παύση λειτουργίας των αντλιών. 

Στη βάση δεδομένων του συστήματος καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας κάθε αντλίας, 
και ο αριθμός των εκκινήσεών της,  ενώ δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να τηρήσει 
ημερολόγιο συντήρησης για την κάθε αντλία. 

Παρακολουθούνται συνεχώς τόσο το καταναλισκόμενο από κάθε αντλία ηλεκτρικό ρεύμα, 
όσο και τα επίπεδα της παροχής και της πίεσης στην κατάθλιψη. Μηνύματα συναγερμού 
εκδίδονται αυτόματα μόλις κάποιο από τα μεγέθη αποκλίνει από το προσδοκώμενο. 
Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης λήψης απόφασης από το σύστημα (πχ παύση αντλίας) 
στην περίπτωση οριακών τιμών των παραπάνω μεγεθών. Σε άλλες περιπτώσεις ο χρήστης 
μπορεί να προγραμματίσει έλεγχο ή και επισκευή. 

Στην έξοδο της δεξαμενής η παροχή και ο όγκος του πόσιμου νερού που τροφοδοτεί την 
κατανάλωση μετριέται μέσω υδρομετρητή και καταγράφεται συνεχώς και σε πραγματικό 
χρόνο στη βάση δεδομένων του Η/Υ, μέσω της συχνότητας και της άθροισης των παλμών 
που παρέχει η ηλεκτρική έξοδος του υδρομετρητή. Οι τιμές της παροχής και του όγκου 
είναι απαραίτητες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κατανάλωση του 
πόσιμου νερού ανά περιοχή καθώς και για τον έλεγχο των διαρροών. 

Γεώτρηση 

Επιτηρείται συνεχώς η στάθμη της δεξαμενής την οποία τροφοδοτεί με νερό η γεώτρηση. 

Όταν η στάθμη της δεξαμενής φθάσει στο κάτω όριο, δίδεται αυτόματα η εντολή για 
εκκίνηση της αντλίας στη γεώτρηση. 

Εάν η δεξαμενή τροφοδοτείται από περισσότερες της μίας γεωτρήσεις, επιλέγεται να 
εκκινήσει ως πρώτη η αντλία της γεώτρησης με τις λιγότερες ώρες λειτουργίας έναντι των 
άλλων, ως δεύτερη η αντλία της γεώτρησης με τις λιγότερες ώρες λειτουργίας έναντι των 
άλλων κοκ. Έτσι διασφαλίζεται η ισοκατανομή στην λειτουργία των αντλιών. 

Στην περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρων ή κατωτέρων ορίων ύψους στάθμης στις 
δεξαμενές, εκδίδονται τα κατάλληλα μηνύματα κινδύνου προς τον χειριστή και γίνονται 
αυτόματα οι απαραίτητες λειτουργίες όπως εκκίνηση ή παύση λειτουργίας των αντλιών. 

Στη βάση δεδομένων του συστήματος καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας κάθε αντλίας, 
και ο αριθμός των εκκινήσεών της,  ενώ δίδεται η δυνατότητα στον χειριστή να κρατήσει 
ημερολόγιο συντήρησης για την κάθε αντλία. 

Παρακολουθούνται συνεχώς τόσο το καταναλισκόμενο από κάθε αντλία ηλεκτρικό ρεύμα, 
όσο και τα επίπεδα της παροχής και της πίεσης στην κατάθλιψη. Μηνύματα συναγερμού 
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εκδίδονται αυτόματα μόλις κάποιο από τα μεγέθη αποκλίνει από το προσδοκώμενο. 
Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης λήψης απόφασης από το σύστημα (πχ παύση αντλίας) 
στην περίπτωση οριακών τιμών των παραπάνω μεγεθών. Σε άλλες περιπτώσεις ο χρήστης 
μπορεί να προγραμματίσει έλεγχο ή και επισκευή. 

Στους καταθλιπτικούς αγωγούς των γεωτρήσεων μετριέται συνεχώς το υπολειμματικό 
χλώριο και το pH, και ανάλογα με το πρόγραμμα ρυθμίζεται αυτόματα το εύρος και ο 
αριθμός των εμβολισμών στις δοσομετρικές αντλίες χλωρίου για να υπάρχει πάντοτε 
σταθερή ποσότητα ελεύθερου χλωρίου στο πόσιμο νερό. 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, σε γεωτρήσεις και στις δεξαμενές που 
τροφοδοτούνται με πόσιμο νερό από πηγές, μετριέται συνεχώς η θολότητα και η 
αγωγιμότητα του πόσιμου νερού και στην περίπτωση απόκλισης των τιμών από τις 
επιθυμητές, δίδεται αυτόματα εντολή, από το σύστημα, για κλείσιμο των ηλεκτροβανών. 

ΚΣΕ – Επίπεδα Πρόσβασης 

Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου ο κάθε χρήστης  μέσω κατάλληλου κωδικού (password) 
μπορεί να έχει πρόσβαση σε ολόκληρο ή σε τμήμα του συστήματος.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω επίπεδα πρόσβασης: 

1. Διαχειριστής του Συστήματος (Ανώτερο επίπεδο) 

Παρέχεται πρόσβαση σε κάθε δυνατή λειτουργία του συστήματος. 

Αναλυτικότερα επιτρέπονται: 

 Προγραμματισμός όλων των ΤΣΕ και του Επεξεργαστή Επικοινωνιών. 

 Προγραμματισμός λογισμικού Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

 Διαχείριση κωδικών εισόδου (password) όλων των άλλων χρηστών. 

 Τηλε-έλεγχος / Τηλεχειρισμός ολόκληρου του εξωτερικού υδραγωγείου. 
 
2. Υπεύθυνος διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης (Μεσαίο επίπεδο). 

Παρέχεται πρόσβαση στις λειτουργίες του υποσυστήματος στο οποίο προΐσταται. 

Αναλυτικότερα επιτρέπονται:  

 Μεταβολή παραμέτρων προγραμματισμού των ΤΣΕ που βρίσκονται στην 
περιοχή ευθύνης του. 

 Προγραμματισμός του λογισμικού Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού που 
αναπαριστά την περιοχή ευθύνης του. 

 Τηλε-έλεγχος / Τηλεχειρισμός τμήματος του εξωτερικού υδραγωγείου, που 
βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης του. 

 
3. Χρήστης Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κατώτερο επίπεδο). 

Του παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση σε λειτουργίες του υποσυστήματος το οποίο 
χειρίζεται. Αναλυτικότερα του επιτρέπονται: 

 Πληροφόρηση για τη λειτουργία του εξωτερικού υδραγωγείου. 

 Πληροφόρηση για τα λειτουργικά σφάλματα της εγκατάστασης. 

 Σύγκριση λειτουργικής κατάστασης με χρήση ιστορικών δεδομένων. 
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ΠΣΕ – Επίπεδα Πρόσβασης 

Στον Περιφερειακό Σταθμό Ελέγχου ο κάθε χρήστης  μέσω κατάλληλου κωδικού (password) 
μπορεί να έχει πρόσβαση στον έλεγχο όλων ή μέρους των λειτουργιών του συστήματος.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω επίπεδα πρόσβασης: 

1. Διαχειριστής του Συστήματος (Ανώτερο επίπεδο) 

Παρέχεται πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες του συστήματος. 

Αναλυτικότερα του επιτρέπονται: 

 Διαχείριση κωδικών εισόδου (password) όλων των άλλων χρηστών. 

 Τηλε-έλεγχος / Τηλεχειρισμός ολόκληρου του εξωτερικού υδραγωγείου. 
 
2. Υπεύθυνος διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης (Μεσαίο επίπεδο). 

Παρέχεται πρόσβαση στις λειτουργίες του υποσυστήματος στο οποίο προΐσταται. 

Αναλυτικότερα του επιτρέπονται:  

 Μεταβολή παραμέτρων προγραμματισμού των ΤΣΕ που βρίσκονται στην 
περιοχή ευθύνης του. 

 Τηλε-έλεγχος / Τηλεχειρισμός τμήματος του εξωτερικού υδραγωγείου, που 
βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης του. 

 
3. Χρήστης Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου (Κατώτερο επίπεδο). 

Του παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση σε λειτουργίες του υποσυστήματος το οποίο 
χειρίζεται. Αναλυτικότερα του επιτρέπονται: 

 Πληροφόρηση για τη λειτουργία του εξωτερικού υδραγωγείου. 

 Πληροφόρηση για τα λειτουργικά σφάλματα της εγκατάστασης. 

 Σύγκριση λειτουργικής κατάστασης με χρήση ιστορικών δεδομένων. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΣΕ 

Ο κατασκευαστής του Επεξεργαστή Επικοινωνιών (ΕΕ) θα διαθέτει για όλα τα μέρη που τον 
συνθέτουν ήτοι τροφοδοτικό και φορτιστή συσσωρευτών, κάρτα CPU (κεντρική μονάδα 
επεξεργασίας) και σύστημα επικοινωνιών πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
9001, πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, και ο εξοπλισμός θα φέρει έγκριση CE. 

Ο ΕΕ θα εξασφαλίζει την επικοινωνία ανάμεσα στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) και τις 
εγκατεστημένες στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) μονάδες RTUs (Remote Terminal 
Units). 

Ο ΕΕ εξυπηρετεί ως ένας δρομολογητής (router) του πρωτοκόλλου επικοινωνίας ανάμεσα 
στον Η/Υ του ΚΣΕ και στις RTUs. 

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα είναι σύγχρονο, σύμφωνο με το ISO 7498 (μοντέλο OSI), 
αποδεδειγμένα κατάλληλο για ασύρματη επικοινωνία, με μηχανισμό ανίχνευσης 
σφαλμάτων CRC-32 σε επίπεδο bit (ΙΕΕΕ 802-3),  με δυνατότητα διαχωρισμού του 
συνολικού μηνύματος σε frames και με επιλεκτική επανεκπομπή των αλλοιωμένων frames. 
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα είναι ενσωματωμένο στη CPU του ΕΕ. 

Για λόγους ασφαλείας στο σύστημα είναι αποδεκτή μόνο η κρυπτογραφημένη μετάδοση 
των δεδομένων. Απαραίτητα ο κάθε σταθμός ελέγχου (ΕΕ, RTU) θα διαθέτει δυνατότητα 
κρυπτογράφησης.  

Η χρονική ταυτοποίηση θα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας στα 
κρυπτογραφημένα δεδομένα. 

Όλα τα δεδομένα πριν την αποστολή τους θα κρυπτογραφούνται βάσει του αλγορίθμου 
TEA (Tiny Encryption Algorithm) ο οποίος χρησιμοποιεί ένα κρυπτογραφικό κλειδί 128-bit 
και 16 βρόχους κρυπτογράφησης (encryption loops). 

Η κρυπτογράφηση και η χρονική ταυτοποίηση θα διασφαλίζουν ότι τα λαμβανόμενα 
δεδομένα προέρχονται από το γνήσιο αποστολέα και όχι από κάποιον άλλο. 

Για την αυθεντικότητα των μεταδιδόμενων δεδομένων από τον ΚΣΕ προς τους ΤΣΕ αυτά θα 
πρέπει να είναι χρονικά διασυνδεδεμένα. Δεδομένο του οποίου ο χρόνος παρήλθε θα 
απορρίπτεται ως μη έγκυρο.  

Τα κρυπτογραφημένα κλειδιά θα πρέπει να ορίζονται από το σύστημα και να 
αποστέλλονται (τοπικά ή απομακρυσμένα) στη μνήμη flash των RTUs. Το αρχείο των 
κλειδιών δεν θα είναι αναγνώσιμο, θα προστατεύεται με password και θα φυλάσσεται στα 
εργαλεία προγραμματισμού της RTU. Τα κλειδιά θα αλλάζουν περιοδικά με κατάλληλη 
εντολή από τον ΚΣΕ. 

Η CPU του ΕΕ θα συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δια μέσου της σειριακής θύρας 
RS-232 για ασύγχρονη επικοινωνία με πλήρη έλεγχο ροής και ταχύτητα έως 230,4 kbps. 

Η CPU του ΕΕ πρέπει απαραίτητα να: 

 Είναι υψηλής απόδοσης με επεξεργαστική ισχύ 32bit / 200MHz, να υποστηρίζει την 
ασύρματη ανταλλαγή των δεδομένων με πρακτικά απεριόριστο αριθμό RTUs των 
ΤΣΕ. 

 Διαθέτει λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου (real time) (λειτουργικά 
συστήματα για εφαρμογές γραφείου όπως Windows και Linux δεν είναι αποδεκτά). 

 Διαθέτει μνήμες: RAM τουλάχιστον 32 Mbytes και Flash τουλάχιστον 16 Mbytes. Τα 
προγράμματα λειτουργίας του ελεγκτή θα αποθηκεύονται στη μνήμη Flash. 
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 Διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου (software RTC) το οποίο θα περιλαμβάνει έτη, 
μήνες, ημέρες, ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. 

 Διαθέτει επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή λιθίου για τη διατήρηση των 
περιεχομένων της μνήμης και της λειτουργίας του RTC για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 2 μήνες από την ημέρα διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

 Καταγράφει συνεχώς σε αρχείο σφαλμάτων (error logger) τα τυχόν λειτουργικά 
σφάλματα του ΕΕ και των επικοινωνιών. Το αρχείο αυτό θα πρέπει απαραίτητα να 
είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης. 

 Συνδέεται με δέκτη GPS για χρονικό συγχρονισμό. 

 Διαθέτει τουλάχιστον δύο ενσωματωμένες σειριακές θύρες RS-232. 

 Διαθέτει τουλάχιστον μία ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100 MB/s. 

 Διαθέτει τουλάχιστον μία βυσματωμένη θύρα τύπου modem ασύρματης 
ασύγχρονης (half duplex) επικοινωνίας, για τη σύνδεση με πομποδέκτη, 
διαμόρφωση FSK (διφασική), ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 2,4 
Kbits / sec. 

 Διαθέτει τουλάχιστον μία ελεύθερη θέση για να βυσματωθεί μελλοντικά θύρα 
οποιουδήποτε από τους ανωτέρω τύπους.  

Επιπροσθέτως, ο EE θα διαθέτει τις ακόλουθες μονάδες με τα αντίστοιχα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 Τροφοδοτικό και φορτιστής συσσωρευτών μολύβδου (UPS) με είσοδο 230 VAC 
(επιθυμητό εύρος τάσης 100 - 240 VAC), στη συχνότητα των 50 Hz, και τρείς 
εξόδους συνεχούς ρεύματος (DC) για την τροφοδοσία των ηλεκτρονικών 
καρτών, του πομποδέκτη και άλλων περιφερειακών συσκευών. 

 Συστοιχία συσσωρευτών μολύβδου 12 VDC 6 Αh, κλειστού τύπου άνευ 
συντήρησης, που παρέχει δυνατότητα λειτουργίας όλων μονάδων του σταθμού 
για 4 ώρες στην περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας από το 
δίκτυο της πόλης. 

 Αναλογικός πομποδέκτης, συχνότητας UHF (440 – 450 MHz), σταθερότητα 
συχνότητας ± 0,5 ppm, προγραμματιζόμενης ισχύος 1 – 25 W, 32 κανάλια με 
εύρος 12,5 kHz, με εσωτερικό μεγάφωνο 3 W, υποδοχή για μικρόφωνο, 
διακόπτη για τη ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου, τέσσερα 
προγραμματιζόμενα κομβία, κομβίον ON/OFF, οθόνη ενδείξεων, θύρα 
σύνδεσης με μικρόφωνο, κατάλληλο λογισμικό πλήρους προγραμματισμού και 
έγκριση τύπου. 

Όλες οι μονάδες που απαρτίζουν τον ΕΕ θα είναι εγκατεστημένες σε ενιαίο κατάλληλων 
διαστάσεων βιομηχανικό χαλύβδινο ερμάριο με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65. 

ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ 

Ο Η/Υ θα φέρει έγκριση CE, και ο κατασκευαστής αυτού πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. Πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά:  
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 Επεξεργαστής: Intel® Xeon® processor E3-1225v5 (3,3 GHz, 8 MB cache, 4 πυρήνες). 

 Μνήμη SDRAM: 32GB (2x16GB) DDR4-2133 nECC RAM. 

 Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης: 512GB SATA 6Gb/s SSD. 

 Οπτική μονάδα: DVD-RW. 

 Κάρτα γραφικών: NVIDIA® NVS™ 310 1GB Graphics. 

 Εξωτερικές θύρες I/O: 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0 (1 φόρτισης), 1 x ακουστικών, 1 x 
μικροφώνου, 2 x DisplayPort 1.2, 1 x DVI-I μονής σύνδεσης, 2 x PS/2, 1 x RJ-45, 1 x 
είσοδος ήχου, 1 x έξοδος ήχου. 

 Κάρτα δικτύου: Ενσωματωμένη κάρτα Intel I219LM PCIe GbE Controller (Intel® 
vPro™ with Intel® AMT 11.0). 

 Ήχος: Ενσωματωμένος ήχος Realtek HD ALC221-VB. 

 Πληκτρολόγιο: Τυπικό πληκτρολόγιο USB. 

 Συσκευή κατάδειξης: Οπτικό ποντίκι USB. 

 Τροφοδοτικό: 400 W. 

 Λειτουργικό: Windows® 10 Professional (64-bit). 

 Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας: Πιστοποίηση Energy Star®. 

ΟΘΟΝΗ Η/Υ 

Η οθόνη του Η/Υ θα φέρει έγκριση CE, και ο κατασκευαστής αυτού πιστοποιητικό 
ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. Πρέπει να διαθέτει τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Μέγεθος: 76,2 cm (30") διαγώνια. 

 Γωνία θέασης: 1780 οριζόντια, 1780 κατακόρυφα. 

 Φωτεινότητα: 350 cd/m2. 

 Λόγος αντίθεσης: 1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική. 

 Ρυθμός απόκρισης: 8 ms από γκρι σε γκρι. 

 Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη (16:10) 

 Εγγενής ανάλυση: 2560 x 1600. 

 Χαρακτηριστικά οθόνης: Plug-and-Play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα 
προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, 
οπισθοφωτισμός LED, περιστροφή, οθόνη τεχνολογίας IPS 2ης γενιάς. 

 Σήμα εισόδου: 1 VGA, 1 DisplayPort (με υποστήριξη HDCP), 1 DVI-D (με υποστήριξη 
HDCP), 1 HDMI (με υποστήριξη HDCP). 

 Θύρες και υποδοχές: 5 USB 3.0 (μία upstream, τέσσερις downstream). 

 Τάση τροφοδοσίας: 100 έως 250 VAC 

 Κατανάλωση ενέργειας: 125 W (μέγιστη), 85 W (τυπική), μικρότερη από 0,5 W 
(αναμονή). 

 Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας: Πιστοποίηση Energy Star®. 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (Router) 

Η δρομολογητής θα φέρει έγκριση CE, και ο κατασκευαστής αυτού πιστοποιητικό ποιότητας 
ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. Πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 Τύπου: Βιομηχανικού. 

 Επεξεργαστής: 536 Mhz ARM Cortex A5 CPU. 

 Τάση τροφοδοσίας: 12 – 24 VDC. 

 Εξωτερικές θύρες I/O: 2 x 10/100 Mbit Ethernet (UPLINK, DEV1,) – RJ45 connection, 
2 x USB 2.0 full speed (Host), 1 x RS232 DB9 Serial port με έλεγχο ροής. 

 Κατανάλωση: 3W μέγιστη. 
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UPS (Uninterruptible Power Supply) 

Η μονάδα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) θα φέρει έγκριση CE και ο 
κατασκευαστής της πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001, πιστοποιημένο από επίσημο 
οργανισμό. Η μονάδα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τύπος : On line, διπλής μετατροπής. 

 Ισχύς: 1000VA / 900W. 

 Χρόνος αυτονομίας: 7 λεπτά με πλήρες φορτίο, 14 λεπτά με μισό φορτίο. 

 Ηλεκτρική είσοδος: 160-276 VAC / 45-65 Hz. 

 Ηλεκτρική έξοδος: 230 VAC ±3% / 50 Hz ±3%. 

 Οι συσσωρευτές να είναι κλειστού τύπου VRLA (δεν απαιτείται συντήρηση) και να 
αντικαθίστανται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας. 

 Να αυτοελέγχεται για όλες τις λειτουργίες και να διαθέτει μνήμη στην οποία να 
καταγράφονται τα συμβάντα. 

 Για την επικοινωνία με τον χρήστη, να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη LCD, καθώς και 
τέσσερα LED για τις ενδείξεις: ON, παροχή ενέργειας από τους συσσωρευτές, by 
pass και κινδύνου. 

 Να διαθέτει κομβίον ON/OFF, κομβία προγραμματισμού και πλοήγησης στους 
καταλόγους που εμφανίζονται στην οθόνη. 

 Να διαθέτει σειριακές θύρες RS232 και USB, καθώς και κατάλληλο λογισμικό 
διαχείρισης φορτίων και ελέγχου λειτουργίας. 

 Να παρέχει δυνατότητα επαύξησης του χρόνου αυτονομίας κατά 1000% με 
προσθήκη συσσωρευτών. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA) 

Το πακέτο λογισμικού SCADA, που θα εγκατασταθεί στον Η/Υ (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής) 
του ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου), θα είναι έκδοση ανάπτυξης (developer) και θα 
επεξεργάζεται πρακτικά απεριόριστο αριθμό μεταβλητών (Process Variables). 

Τα πακέτα λογισμικού SCADA, που θα εγκατασταθούν στους Η/Υ των ΠΣΕ (Περιφερειακός 
Σταθμός Ελέγχου), θα είναι έκδοση επίβλεψης (runtime), για πρακτικά απεριόριστο αριθμό 
μεταβλητών (Process Variables). 

Η εταιρεία ανάπτυξης του λογισμικού θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 

Το λογισμικό θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να διαθέτει έτοιμο λογισμικό (drivers), για να 
επικοινωνεί με όλους τους επώνυμους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές 
της αγοράς. 

 Να αναβαθμίζεται εύκολα σε απεριόριστο αριθμό μεταβλητών, χωρίς να χάνονται 
προηγούμενα δεδομένα. 

 Να είναι εύκολη η εκμάθησή του, ώστε ακόμη και ο μη έμπειρος χρήστης, μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, να γνωρίζει όλα τα βασικά στοιχεία του προγράμματος 
και να είναι ικανός να δημιουργήσει τις οθόνες εξομοίωσης του συστήματος που 
επιθυμεί, ώστε να εμφανίζεται η όλη εγκατάσταση γραφικά στην οθόνη του Η/Υ, με 
τον πιο ρεαλιστικό τρόπο. 

 Να διαθέτει ηλεκτρονική βοήθεια (online help), ώστε να δίνει απάντηση σε 
οποιαδήποτε απορία του χρήστη, με ένα απλό χειρισμό της συσκευής κατάδειξης 
(mouse). 

 Να παρέχει γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη των γραφικών οθονών της εγκατάστασης 
με τα  δυναμικά στοιχεία αυτών ακόμη και εάν ανταλλάσσει δεδομένα με την 
εγκατάσταση (online configuration). 
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 Να διαθέτει βιβλιοθήκη με εικονίδια, όπως αντλίες, βαλβίδες, πίνακες, όργανα, 
κομβία, διακόπτες επιλογής κλπ., τα οποία εύκολα θα τροποποιούνται, θα 
εμπλουτίζονται και θα αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη. 

 Να διαθέτει γλώσσα εντολών (command language) ώστε να παρέχει τη δυνατότητα 
δημιουργίας απλών ή σύνθετων εντολών, καθώς και επεξεργασία αριθμητικών και 
αλφαριθμητικών πράξεων. 

 Να διαθέτει την δυνατότητα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων με γραφήματα 
πραγματικού χρόνου και ιστορικά  (real time and historical trending). 

 Να είναι πολυδιεργασιακό (multi – tasking). 

 Να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει δεδομένα με τις γνωστότερες σχεσιακές βάσεις 
δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο (real time). 

 Να διαθέτει δυνατότητα στατιστικού ελέγχου διεργασίας, ώστε να εντοπίζονται οι 
μη επιτρεπτές καταστάσεις κατά την λειτουργία της εγκατάστασης και να  
πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ρυθμίσεις, πριν καταλήξει ολόκληρη η 
λειτουργία σε κάποιο αθέμιτο αποτέλεσμα. 

 Να διαχειρίζεται με απλό τρόπο τα σήματα κινδύνου (alarms). 

 Να διαθέτει ποικίλα επίπεδα πρόσβασης. 

 Να είναι εύκολα επεκτάσιμο από μοναδιαίο σύστημα σε δικτυακό σύστημα 
πολλαπλών κόμβων με κατανεμημένη αρχιτεκτονική client / server. 

 Να λειτουργεί σε Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Microsoft®Windows®10 (64-bit), 
Professional. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΣΕ 

Το λογισμικό προγραμματισμού των ΤΣΕ θα προέρχεται από τον κατασκευαστή των RTUs. 
Το λογισμικό, θα προγραμματίζει πλήρως και σύμφωνα με τη μελέτη (χωρίς κανέναν 
απολύτως περιορισμό) τις RTUs, με χρήση μόνο της συμβολικής γλώσσας 
προγραμματισμού «LADDER». Με το λογισμικό θα υλοποιείται: 

 Ο ορισμός με γραφήματα του συστήματος Τηλε-ελέγχου / τηλεχειρισμού (ομάδες 
ΤΣΕ, μεμονωμένοι ΤΣΕ, επικοινωνιακές συνδέσεις), με προσέγγιση ενός μεγάλου 
συστήματος με πολλούς μεμονωμένους ΤΣΕ και ομάδες ΤΣΕ. 

 Η σύνθεση των ΤΣΕ. 

 Η διαμόρφωση του δικτύου επικοινωνιών των ΤΣΕ (αυτόματα ή σύμφωνα με τον 
χρήστη). 

 Η δημιουργία και η αποθήκευση του προγράμματος αυτοματισμού (βάση 
δεδομένων και ροή διεργασιών) στους ΤΣΕ. 

 Σε πραγματικό χρόνο, στις γραφικές οθόνες, η επίβλεψη και ο εντοπισμός 
σφαλμάτων κατά την εκτέλεση του προγράμματος στον ΤΣΕ (αμφότερα βάση 
δεδομένων και διεργασία). 

 Το κατέβασμα αρχείων (πχ. διαμόρφωση, πρόγραμμα αυτοματισμού, τηλεφωνικός 
κατάλογος, πρωτόκολλα τρίτων, πηγαίοι κώδικες, κλπ.) 

 Η μεταφόρτωση αρχείων (πχ. διαμόρφωση, πρόγραμμα αυτοματισμού, 
τηλεφωνικός κατάλογος, πρωτόκολλα τρίτων, πηγαίοι κώδικες, δικτυακοί κώδικες, 
πίνακες διευθύνσεων IP, κλπ.) 

 Η ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας στους ΤΣΕ. 

 Ο συγχρονισμός όλων των ρολογιών στις RTUs των ΤΣΕ με το ρολόι του Η/Υ στον 
ΚΣΕ. 

 Ο έλεγχος του εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τη βαθμονόμηση των 
αναλογικών εισόδων και εξόδων. 

 Ο έλεγχος του εφεδρικού συσσωρευτή και του τροφοδοτικού. 
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 Η ανάκτηση των καταγεγραμμένων στη μνήμη των ΤΣΕ σφαλμάτων. 
(Δυσλειτουργίες εξοπλισμού και λογισμικού). 

 Η ανάκτηση των συνδεδεμένων με τους ΤΣΕ χρονικών συμβάντων. 

 Η ανάκτηση διαγνωστικών λογισμικού. 

 Η ανάλυση της διαδρομής των δεδομένων στο πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

 Η κρυπτογράφηση των δεδομένων. 

 Ο ορισμός εφεδρικών CPUs. 

Οι λειτουργίες του προγράμματος θα είναι απλοϊκές. 

Το λογισμικό θα εγκαθίσταται και θα λειτουργεί σε κοινό PC με λειτουργικό σύστημα 
Microsoft®Windows®. 

Το λογισμικό θα διαθέτει  password protection ώστε ο χρήστης να προστατεύεται 
αποτελεσματικά έναντι μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών και αντιγραφής των προγραμμάτων 
του. 

Ο χρήστης δια μέσου του λογισμικού θα επικοινωνεί από οποιαδήποτε RTU με 
οποιαδήποτε RTU του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, για να εκτελέσει 
οποιονδήποτε προγραμματισμό, αναβάθμιση ή έλεγχο. 

Το λογισμικό πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 Κανονικά ανοικτή επαφή (ΝΟ). 

 Κανονικά κλειστή επαφή (NC). 

 Σύγκριση (=, <, ≠, >).  

 Διάκριση (,). 

 Relay (ON, OFF, Latch, Unlatch). 

 Χρονικό (Delay ON, Delay Off, Retentive). 

 Απαριθμητή (Up, Down). 

 Reset. 

 Μετατροπή μεταβλητής (σε BCD, σε Binary). 

 Δυνατότητα εγκατάλειψης της υπονοούμενης ή δηλωμένης σειράς με την οποία 
εκτελούνται οι εντολές στο πρόγραμμα (Jump within Process). 

 Δυνατότητα εγκατάλειψης της υπονοούμενης ή δηλωμένης σειράς με την οποία 
εκτελούνται οι εντολές στο υποπρόγραμμα ( Jump to Sub process). 

 Δυνατότητα επιστροφής στο υποπρόγραμμα (Return from Sub process). 

 Εκτέλεση προγράμματος (Run Process). 

 Μετακίνηση τιμής (Move Value or Low Byte, Move High Value). 

 Αποστολή δεδομένων στην θύρα RS-232 

 Σάρωση πραγματικών και απεικονισμένων εισόδων / εξόδων (Scan physical and 
mapped I/O). 

 Κλήση συνάρτησης (GetChr, GetDht, SndFrm, AnsFrm, RcvFrm, TxEvnt, SetCOS, 
CALC, κλπ) 

 Αριθμητικές πράξεις (+, -, /, ). 

 Δυαδικές πράξεις σε επίπεδο bit (AND, OR, XOR). 

 Λογική ολίσθηση (Left, Right). 

 Περιστροφή (Left, Right). 

 Έλεγχο με τη μέθοδο βρόγχου PID. 

 Προγραμματισμός με INDEX. 

 Αντιγραφή μεταβλητών (copy columns-CPY). 

 Διακλάδωση οποιασδήποτε μορφής. 

 Εισαγωγή μεταβλητών με μνημονικά ονόματα. 
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 Λήψη και αποστολή δεδομένων με την βοήθεια συντεταγμένων. 

 Αυτόματη ενεργοποίηση προγραμμάτων με την αλλαγή της κατάστασης χωρίς να 
απαιτείται η λειτουργία της σάρωσης (Event Driven Software). 

 Προσομοίωση (SIMULATION) της κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου / εξόδου. 

 Απαριθμητές για εσωτερικά γεγονότα, εσωτερικούς χρονικούς απαριθμητές για 
απαρίθμηση χρόνου καθώς και εσωτερικά βοηθητικά ρελέ (Flags) για εσωτερικά 
γεγονότα ή δεδομένα σε μόνιμη βάση ώστε να είναι πρακτικά απεριόριστος ο 
προγραμματισμός του ελεγκτή. 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ) 

Ο ΤΣΕ θα είναι μία Απομακρυσμένη Τερματική Μονάδα (RTU) η οποία θα αποτελείται από 
έναν Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), ένα Σύστημα Ασύρματων Επικοινωνιών και 
ένα Σύστημα Αδιάλειπτης Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας, όλα τα ανωτέρω προερχόμενα από τον 
ίδιο κατασκευαστή, για λόγους παρούσης και μελλοντικής συμβατότητας. 

Απομακρυσμένη Τερματική Μονάδα (RTU) με εξοπλισμό προερχόμενο από διαφορετικούς 
κατασκευαστές δεν είναι αποδεκτό επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο ΤΣΕ θα φέρει έγκριση CE, για όλα τα μέρη που τον συνθέτουν, ήτοι τροφοδοτικό, 
συστοιχία συσσωρευτών, κάρτες και σύστημα επικοινωνιών και ο κατασκευαστής του 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

Το PLC θα προγραμματίζεται ελεύθερα (χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό), η σύνθεσή 
του θα περιλαμβάνει ανεξάρτητες μονάδες, εναλλάξιμες κάρτες (modular system) και 
modem ασύρματης επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, για την επικοινωνία – διασύνδεση με 
το τοπικό και απομακρυσμένο περιβάλλον (λήψη / αποστολή πληροφοριών τοπικά αλλά 
και από / προς άλλους ΤΣΕ και ΚΣΕ), ο ελεγκτής πρέπει να διαθέτει τυποποιημένες κάρτες 
(modules): 

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) : Για τον πλήρη αυτόματο έλεγχο, της τοπικής 
εγκατάστασης και των επικοινωνιών με τον ΚΣΕ 
και τους άλλους απομακρυσμένους ΤΣΕ του 
συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

Ψηφιακών εισόδων (DI) τύπου τάσης : Για την εισαγωγή σημάτων, από τοπικά 
αισθητήρια όργανα, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, 
κλπ. 

Ψηφιακών εξόδων (DO) τύπου relay : Για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αντλιών, 
Η/Β, κλπ. 

Αναλογικών εισόδων (ΑΙ) τύπου 
ρεύματος (4..20 mA). 

: Για τη συλλογή μετρήσεων από αισθητήρια 
όργανα που παρέχουν αναλογικό σήμα 
(σταθμήμετρα, πιεσόμετρα κλπ.). 

Αναλογικών εξόδων (ΑO) τύπου 
ρεύματος (4..20 mA). 

: Για τη συνεχή ρύθμιση της λειτουργίας των 
inverter, Η/Β κλπ. 

Μικτές εισόδους / εξόδους : Για ευκολία κάλυψης αναγκών Ι/Ο ανά ΤΣΕ. 

Modem ασύρματης επικοινωνίας 
(radio-modem). 

: Για την κατάλληλη μορφοποίηση των δεδομένων, 
ώστε δια μέσου του πομποδέκτη να 
διαβιβασθούν προς τον ΚΣΕ ή τους άλλους ΤΣΕ. 

Επιπλέον το PLC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα: 
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 Σύνδεσης με Η/Υ και καταγραφικό (εκτυπωτή κλπ.), χωρίς τη διακοπή των 
επικοινωνιών με το ασύρματο δίκτυο του συστήματος Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού. 

 Απομακρυσμένου, διαμέσου του ασύρματου δικτύου, καθώς και τοπικού, 
διαμέσου σειριακής σύνδεσης RS232, φόρτωσης του προγράμματος και του κώδικα 
της μονάδας, παρακολούθησης της λειτουργίας καθώς και της κατάστασης του 
εξοπλισμού, με χρήση κοινού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). 

 Απομακρυσμένης διαμέσου του ασύρματου δικτύου, καθώς και τοπικής, διαμέσου 
σειριακής σύνδεσης RS232 του Η/Υ, ενημέρωσης για τη λειτουργία οποιουδήποτε 
σταθμού του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού και με ταυτόχρονη 
λειτουργία του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

 Ανταλλάσσει πληροφορίες με οποιοδήποτε PLC ή ομάδα PLC του συστήματος χωρίς 
την παρεμβολή του ΚΣΕ, αλλά με ταυτόχρονη ενημέρωση αυτού και χωρίς να 
παρενοχλεί τη σάρωση  (polling) του  ΚΣΕ. 

 Επιτηρεί συνεχώς το δίκτυο επικοινωνιών ώστε να αποφεύγονται οι διενέξεις στη 
μετάδοση των πληροφοριών. Ο κάθε ΤΣΕ θα δύναται να ενεργοποιεί αυτόνομα και 
αυτόματα επικοινωνία με τον ΚΣΕ, με τους άλλους ΤΣΕ, με όλους τους σταθμούς 
ελέγχου ταυτόχρονα (broadcasting) σε κρίσιμες καταστάσεις. Για το λόγο αυτό θα 
εποπτεύει συνεχώς τη διαθεσιμότητα του ασύρματου δικτύου, ώστε να μην 
εκπέμπονται ταυτόχρονα και άσκοπα μηνύματα, από περισσότερους του ενός ΤΣΕ. 

 Γίνεται κόμβος επικοινωνιών (αναμεταδότης), χωρίς τη χρήση διαφορετικής 
συχνότητας, και κατ’ επέκταση και εξοπλισμού, από εκείνη την οποία χρησιμοποιεί 
το σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

 Αντικατάστασης των καρτών I/O όταν λειτουργεί (Hot-Swap I/O replacement). 

 Ελεύθερης τοποθέτησης των καρτών εισόδων – εξόδων στο motherboard. 

 Λειτουργίας σε απομακρυσμένα σημεία με διακύμανση τάσης τροφοδοσίας χωρίς 
ανθρώπινη παρουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε περιβάλλον με σχετική 
υγρασία 90% και θερμοκρασία από –10 0C έως +40 0C. 

Η RTU θα είναι εγκατεστημένη σε βιομηχανικό χαλύβδινο ερμάριο με βαθμό προστασίας 
τουλάχιστον ΙΡ 65 και μέγεθος ανάλογο με τη σύνθεση των καρτών, το 
τροφοδοτικό/συσσωρευτή και το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας. Θα περιλαμβάνει 
σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας, το οποίο θα αποτελείται από σταθεροποιημένο 
τροφοδοτικό AC / DC ή DC / DC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών και 
βαθμιδωτά επεκτάσιμο συσσωρευτή, για αδιάλειπτη λειτουργία του PLC και της ασύρματης 
επικοινωνίας για τουλάχιστον 4 ώρες, από τη στιγμή της διακοπής της τροφοδοσίας από το 
δίκτυο της ΔΕΗ ή από το Φ/Β σύστημα. 

Όλες οι RTU πρέπει να είναι όμοιες ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επικοινωνίες. 
Θα διαφέρουν μόνο ως προς το πραγματικό πλήθος των αναλογικών και ψηφιακών 
εισόδων και εξόδων, που απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες ελέγχου της κάθε τοπικής 
εγκατάστασης. Ο σημερινός αριθμός εισόδων – εξόδων πρέπει να μπορεί να αυξηθεί ώστε 
να καλύπτει, χωρίς περιορισμό, μελλοντικές ανάγκες ελέγχου, μόνο με την προσθήκη 
επιπλέον καρτών, που θα επικοινωνούν με τις γειτονικές κάρτες δια μέσου της κεντρικής 
ηλεκτρονικής πλακέτας (motherboard). 

Η επέκταση του PLC θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτούνται ειδικά 
εργαλεία ή μεταφορά της συσκευής στο εργαστήριο. Η συγκράτηση των αγωγών στις 
κλεμμοσειρές των καρτών θα πρέπει να είναι βιδωτή. Τα καλώδια θα πρέπει να 
συρματώνονται σε αριθμημένη κλεμμοσειρά διαιρούμενου τύπου, για να είναι δυνατή η 
αλλαγή των καρτών, χωρίς την αποσύνδεση και επανασύνδεση των καλωδίων. 
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Το κάθε PLC θα πρέπει στην πρόσοψη των καρτών να διαθέτει λυχνίες τύπου LED για να 
δεικνύεται η ύπαρξη της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η λειτουργία του προγράμματος στη 
CPU, το λειτουργικό σφάλμα της CPU, η κατάσταση των συσσωρευτών, η αποστολή και 
λήψη των δεδομένων ανά θύρα επικοινωνίας, το λειτουργικό σφάλμα ανά κάρτα I/O και η 
κατάσταση ανά είσοδο/έξοδο. 

Για λόγους ασφαλείας στο σύστημα είναι αποδεκτή μόνο η κρυπτογραφημένη μετάδοση 
των δεδομένων. Απαραίτητα η κάθε RTU θα διαθέτει δυνατότητα κρυπτογράφησης.  

Η χρονική ταυτοποίηση θα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας στα 
κρυπτογραφημένα δεδομένα. 

Όλα τα δεδομένα πριν την αποστολή τους θα κρυπτογραφούνται βάσει του αλγορίθμου 
TEA (Tiny Encryption Algorithm) ο οποίος χρησιμοποιεί ένα κρυπτογραφικό κλειδί 128-bit 
και 16 βρόχους κρυπτογράφησης (encryption loops). 

Η κρυπτογράφηση και η χρονική ταυτοποίηση θα διασφαλίζουν ότι τα λαμβανόμενα 
δεδομένα προέρχονται από το γνήσιο αποστολέα και όχι από κάποιον άλλο. 

Για την αυθεντικότητα των μεταδιδόμενων δεδομένων από τον ΚΣΕ προς τους ΤΣΕ  αυτά θα 
πρέπει να είναι χρονικά διασυνδεδεμένα. Δεδομένο του οποίου ο χρόνος παρήλθε θα 
απορρίπτεται ως μη έγκυρο.  

Τα κρυπτογραφημένα κλειδιά θα πρέπει να ορίζονται από το σύστημα και να 
αποστέλλονται (τοπικά ή απομακρυσμένα) στη μνήμη flash των RTU’s. Το αρχείο των 
κλειδιών δεν θα είναι αναγνώσιμο, θα προστατεύεται με password και θα φυλάσσεται στα 
εργαλεία προγραμματισμού της RTU. Τα κλειδιά θα αλλάζουν περιοδικά με κατάλληλη 
εντολή από τον ΚΣΕ. 

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) του PLC πρέπει απαραίτητα να: 

 Είναι υψηλής απόδοσης με επεξεργαστική ισχύ 32bit / 200MHz, να υποστηρίζει 
άμεση προσπέλαση μνήμης (DMA) και πράξεις κινητής υποδιαστολής, ώστε να 
διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες για ταχεία, πλήρως αυτόματη και αυτόνομη 
επεξεργασία των πληροφοριών, τόσο για τον τοπικό / απομακρυσμένο έλεγχο της 
εγκατάστασης, όσο και για την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων σε άλλες RTU 
και στον Επεξεργαστή Επικοινωνιών του ΚΣΕ της εγκατάστασης. 

 Διαθέτει λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου (real time) (λειτουργικά 
συστήματα για εφαρμογές γραφείου όπως Windows και Linux δεν είναι αποδεκτά). 

 Διαθέτει μνήμες: RAM τουλάχιστον 32 Mbytes και Flash τουλάχιστον 16 Mbytes. Τα 
προγράμματα λειτουργίας του ελεγκτή θα αποθηκεύονται στη μνήμη Flash. 

 Διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου (software RTC) το οποίο θα περιλαμβάνει έτη, 
μήνες, ημέρες, ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. 

 Διαθέτει επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή λιθίου για τη διατήρηση των 
περιεχομένων της μνήμης και της λειτουργίας του RTC για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 2 μήνες από την ημέρα διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

 Καταγράφει συνεχώς σε αρχείο σφαλμάτων (error logger) τα τυχόν λειτουργικά 
σφάλματα του ελεγκτή και των επικοινωνιών. Το αρχείο αυτό θα πρέπει 
απαραίτητα να είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης. 

 Συνδέεται με δέκτη GPS για χρονικό συγχρονισμό. 

 Διαθέτει τουλάχιστον δύο ενσωματωμένες σειριακές θύρες (RS232 / RS485). 

 Διαθέτει τουλάχιστον μία ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100 MB. 

 Διαθέτει τουλάχιστον μία ενσωματωμένη θύρα ασύρματης επικοινωνίας. 

 Διαθέτει τουλάχιστον μία ελεύθερη θύρα για μελλοντική χρήση.  

Για τις κάρτες των ψηφιακών εισόδων (DI) απαιτείται: 
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 Η κάθε είσοδος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γρήγορος απαριθμητής με 
χαρακτηριστικά 0 - 12.5 KHz, ελάχιστο πλάτος παλμού 40 μS. 

 Μέγιστη τάση εισόδου: ±40VDC. 

 Μέγιστο ρεύμα εισόδου: 3,5 mA. 

 Τροφοδοσία εισόδων: 24VDC. 

 Ταχύτητα λήψης εισόδου: 1mS. 

 Απομόνωση εισόδου: 2,5 KV RMS ανάμεσα στην είσοδο και το λογικό κύκλωμα 
(IEC60255-5). 

 Αντίσταση μόνωσης: 100 MΩ στα 500 VDC (IEC60255-5). 

 Ένδειξη κατάστασης ανά είσοδο δια μέσου LED. 

 Ένδειξη σφάλματος κάρτας δια μέσου LED. 

 Ένδειξη κατάστασης 24VDC δια μέσου LED. 

 Αντικατάσταση της κάρτας με την RTU σε λειτουργία. 

Για τις κάρτες ψηφιακών εξόδων (DO) απαιτείται: 

 Όλες οι έξοδοι να είναι τύπου ρελέ. 

 Μέγιστη τάση επαφής: 60 VDC ή 30 VAC RMS. 

 Ισχύς διακοπής επαφής: 2A στα 30VDC, 0.6A στα 60VDC ή 0.6A στα 30VAC (ωμικό 
φορτίο). 

 Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας επαφής: 10Hz. 

 Απομόνωση εξόδου: ανάμεσα στις ανοικτές επαφές: 1kV, ανάμεσα στην επαφή και 
το πηνίο: 1.5 kV, ανάμεσα σε σειρά επαφών: 1.5 kV. 

 Αντίσταση μόνωσης: 100 MΩ στα 500 VDC (IEC60255-5). 

 Μόνωση βραχυκυκλώματος: 1.5 kV (IEC60255-5). 

 Ένδειξη κατάστασης ανά έξοδο δια μέσου LED. 

 Ένδειξη σφάλματος κάρτας δια μέσου LED. 

 Αντικατάσταση της κάρτας με την RTU σε λειτουργία. 

Για τις κάρτες αναλογικών εισόδων (AI) απαιτείται: 

 Όλες οι είσοδοι να είναι ρεύματος ±20 mA (4-20 mA) και απομονωμένες. 

 Διακριτική ικανότητα (resolution): τουλάχιστον 16 bits (συμπεριλαμβανομένου του 
πρόσημου). 

 Ακρίβεια εισόδου: ±0,05% σε ολόκληρη την κλίμακα. 

 Χρονικό διάστημα δειγματοληψίας: 10 mSec στα 50 Hz φιλτραρισμένο. 

 Αντίσταση εισόδου: Rin < 250 Ω. 

 Απομόνωση εισόδου: 1,5 KV RMS ανάμεσα στην είσοδο και το λογικό κύκλωμα 
(IEC60255-5). 

 Αντίσταση μόνωσης: 100 MΩ στα 500 VDC (IEC60255-5). 

 Ένδειξη υπέρβασης άνω και κάτω ορίου ανά είσοδο, δια μέσου LED. 

 Ένδειξη σφάλματος κάρτας δια μέσου LED. 

 Αντικατάσταση της κάρτας με την RTU σε λειτουργία. 

Για τις κάρτες αναλογικών εξόδων (AO) απαιτείται: 

 Όλες οι έξοδοι να είναι ρεύματος 0-20 mA και απομονωμένες. 

 Διακριτική ικανότητα (resolution): τουλάχιστον 14 bits. 

 Ακρίβεια εξόδου: ±0,05% σε ολόκληρη την κλίμακα. 

 Μέγιστος χρόνος αντίδρασης: 1.0 mSec. 

 Μέγιστο φορτίο με εσωτερική τροφοδοσία: R < 750 Ω. 



Σελίδα: 45 

 

 Απομόνωση εισόδου: 1,5 KV RMS ανάμεσα στην είσοδο και το λογικό κύκλωμα 
(IEC60255-5). 

 Αντίσταση μόνωσης: 100 MΩ στα 500 VDC (IEC60255-5). 

 Ένδειξη ρύθμισης ανά έξοδο, δια μέσου LED. 

 Ένδειξη σφάλματος κάρτας δια μέσου LED. 

 Αντικατάσταση της κάρτας με την RTU σε λειτουργία. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μικτών καρτών εισόδων / εξόδων θα είναι παρόμοια με τα 
ανωτέρω χαρακτηριστικά των μεμονωμένων καρτών. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας θα φέρει έγκριση CE, για όλα τα μέρη που το 
συνθέτουν, ήτοι modem ασύρματης επικοινωνίας, και πομποδέκτης. O κατασκευαστής του, 
για λόγους σημερινής αλλά και μελλοντικής συμβατότητας θα είναι ο ίδιος με τον 
κατασκευαστή της RTU. 

Το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη με τα 
αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Σύγχρονο πρωτόκολλο επικοινωνίας, σύμφωνο με το ISO 7498 (μοντέλο OSI), 
αποδεδειγμένα κατάλληλο για ασύρματη επικοινωνία, με μηχανισμό ανίχνευσης 
σφαλμάτων CRC-32 σε επίπεδο bit (ΙΕΕΕ 802-3),  με δυνατότητα διαχωρισμού του 
συνολικού μηνύματος σε frames και με επιλεκτική επανεκπομπή των αλλοιωμένων 
frames. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα είναι ενσωματωμένο στη CPU του PLC. 

 Modem ασύρματης ασύγχρονης (half duplex) επικοινωνίας, με κατάλληλη θύρα για 
σύνδεση με πομποδέκτη, διαμόρφωση FSK (διφασική), ταχύτητα μετάδοσης 
δεδομένων τουλάχιστον 2,4 Kbits / sec. 

 Αναλογικός πομποδέκτης, συχνότητας UHF (440 – 450 MHz), σταθερότητα 
συχνότητας ± 0,5 ppm, προγραμματιζόμενης ισχύος 1 – 25 W, 32 κανάλια με εύρος 
12,5 kHz, με εσωτερικό μεγάφωνο 3 W, υποδοχή για μικρόφωνο, διακόπτη για τη 
ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου, τέσσερα προγραμματιζόμενα κομβία, 
κομβίον ON/OFF, οθόνη ενδείξεων, θύρα σύνδεσης με μικρόφωνο, κατάλληλο 
λογισμικό πλήρους προγραμματισμού και έγκριση τύπου. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ (Yagi) 

Ο κατασκευαστής της κεραίας θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 

Η κεραία θα φέρει σήμανση CE και θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Αριθμός στοιχείων: 6. 

 Συχνότητα λειτουργίας: UHF (420 – 450 MHz). 

 Απολαβή: 11 dBi. 

 Εύρος δέσμης ραδιοσήματος (-3dB) στο κάθετο επίπεδο: 55° στα 435 MHz. 

 Στάσιμα (V.S.W.R.): ≤1,5:1. 

 Σύνθετη αντίσταση: 50Ω. 

 Πόλωση: οριζόντια και κάθετη. 

 Μέγιστη ισχύς: 150W. 

 Τύπος ακροδέκτη: Ν θηλυκό. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας από -100C έως +400C. 

 Μήκος: 1130 χιλιοστά. 

 Βάρος: 1490 γραμμάρια. 

 Εγκατάσταση σε ιστό διαμέτρου ∅ 35-52 χιλιοστά. 

 Αντίσταση σε ταχύτητα ανέμου 150 km/h. 
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ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ (Ground Plane) 

Ο κατασκευαστής της κεραίας θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 

Η κεραία θα φέρει σήμανση CE και θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Συχνότητα λειτουργίας: UHF (420 – 450 MHz). 

 Απολαβή: 8 dBi. 

 Στάσιμα (S.W.R.): <1,5. 

 Σύνθετη αντίσταση: 50Ω. 

 Πόλωση: Κάθετη. 

 Μέγιστη ισχύς: 75W. 

 Τύπος ακροδέκτη: Ν θηλυκό. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας από -100C έως +400C. 

 Αντοχή σε άνεμο: 160 km/h. 

 Μήκος: 2740 χιλιοστά. 

 Βάρος: 1935 γραμμάρια. 

 Εγκατάσταση σε ιστό διαμέτρου ∅ 35-54 χιλιοστά. 

 Αντίσταση σε ταχύτητα ανέμου 150 km/h. 

ΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 

Ο ιστός της κεραίας θα είναι γαλβανιζέ σωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη) 1 ½”, μήκους 6 
μέτρων και θα γειώνεται δια μέσου κατάλληλων εξαρτημάτων ως ακολούθως: 

 Ένα χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο περιλαίμιο για σωλήνα διαμέτρου 1 ½” 
με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού και διαστάσεις ελάσματος 40 x 3 mm. 

 Μία επαφή CUPAL διμεταλλική. 

 Ένας σφικτήρας συνδέσεως χάλκινος στρογγυλού αγωγού σε επίπεδη επιφάνεια 
ενός σημείου, διαστάσεων 8 – 10 mm. 

 Πολύκλωνος χάλκινος αγωγός 50 mm2 μήκους 3 m. 

 Ένα ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή, 
διαστάσεων Φ16x1500 mm. 

 Ένας σύνδεσμος επιμηκύνσεως ηλεκτροδίου Φ16. 

 Ένας επικρουστήρας Φ16. 

 Ένας κοχλιωτός σφικτήρας Φ16. 

ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 

Η κάθοδος της κεραίας θα είναι ομοαξονικό καλώδιο υψηλών συχνοτήτων κατάλληλο για 
τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Εσωτερικός αγωγός : Γυμνός πολύκλωνος εκ συρματιδίων χαλκού. Διάμετρος 
2.25mm (7/0.75). 

 Μόνωση εσωτερικού αγωγού: Πολυαιθυλένιο. 

 Εξωτερικός αγωγός: Γυμνό πλέγμα χαλκού. 

 Μανδύας: PVC. 

 Εξωτερική διάμετρος: 10.30mm. 

 Βάρος καλωδίου (kg/km): 157 kg/km. 

 Αντίσταση καλωδίου: 50 Ω. 

 Απόσβεση: 13.5 dB / 100 m στην συχνότητα των 400 MHz. 

 Ενδεικτικός τύπος: RG – 213/U 



Σελίδα: 47 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Οι κατασκευαστές των υλικών που θα εγκατασταθούν στους ηλεκτρικούς πίνακες θα 
φέρουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό καθώς 
και έγκριση CE. 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την τροφοδοσία των 
αισθητηρίων και των τοπικών μονάδων αυτοματισμού. 

Η προστασία του τροφοδοτούμενου εξοπλισμού θα υλοποιείται με αυτόματους 
θερμομαγνητικούς διακόπτες ισχύος. 

Όλα τα καλώδια θα συνδέονται με τους πίνακες δια μέσου κλεμμών τύπου ράγας ελάχιστης 
διατομής 4 mm2. 

Το σύστημα διανομής θα είναι μονοφασικό + γείωση + ουδέτερος. 

Η τάση λειτουργίας θα είναι 230 VAC. 

Η τάση δοκιμής θα είναι 1000 V. 

Η συχνότητα  θα είναι 50 / 60 Hz. 

Η τάση των βοηθητικών κυκλωμάτων θα είναι 230 VAC, 24 VDC. 

Το ρεύμα βραχυκυκλώματος στο σημείο που δίδεται η ηλεκτρική ενέργεια (1 sec) είναι 15 
kA. 

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων πρέπει να πραγματοποιούνται από εύκαμπτους 
αγωγούς με διατομή τουλάχιστον 1 mm2 και διαφορετικού χρώματος μόνωση ανάλογα με 
την τάση. 

Οι συνδέσεις των κυκλωμάτων ισχύος πρέπει να πραγματοποιούνται από εύκαμπτους 
αγωγούς με διατομή τουλάχιστον 2,5 mm2 και διαφορετικού χρώματος μόνωση ανάλογα με 
την φάση και τον ουδέτερο. 

Όλοι οι αγωγοί γείωσης καθώς και οι κλέμμες θα φέρουν κίτρινο / πράσινο χρώμα. 

Η χρωματική κωδικοποίηση θα ακολουθηθεί ομοιόμορφα σε όλους τους πίνακες. 

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και οι κλέμμες θα φέρουν ευδιάκριτη κωδικοποίηση / 
αρίθμηση η οποία θα συμφωνεί πλήρως με τα ηλεκτρολογικά σχέδια του Ανάδοχο. 

Τα ερμάρια θα είναι κατάλληλων διαστάσεων ανάλογα με τον εξοπλισμό που θα 
τοποθετηθεί σε αυτά και θα έχουν επιπλέον χώρο τουλάχιστον 20%. 

Τα ερμάρια θα ικανοποιούν τα  εξής τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Βαθμός προστασίας ΙΡ66. 

 Υλικό κατασκευής: Χάλυβας 2 χιλιοστών. 

 Κατεργασία βαφής: Φωσφάτωση, αντισκωρική βασική βαφή σε μπάνιο 
(ηλεκτροφόρηση), τελική ηλεκτροστατική βαφή και φούρνο. 

 Αγώγιμοι μεντεσέδες με δυνατότητα αλλαγής της θέσης της πόρτας (δεξιά / 
αριστερά). 

 Παρεμβύσματα πολυουρεθάνης. 

Τα τροφοδοτικά των αισθητηρίων θα είναι σταθεροποιημένα παλμοτροφοδοτικά ράγας, με 
φίλτρο θορύβου, βαθμό απόδοσης 90%, τάση εισόδου 230 VAC, τάση εξόδου 24 VDC και 
ρεύμα εξόδου 1 Α. 
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Ο Ανάδοχος μαζί με την προσφορά του θα πρέπει να προδιαγράψει, επί ποινή 
αποκλεισμού, επακριβώς το είδος και την ποσότητα του προσφερόμενου ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού για κάθε ΤΣΕ, ο οποίος θα παρουσιασθεί ανά ΤΣΕ σε πίνακα ως ακολούθως: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ 

Ο κατασκευαστής του μορφοτροπέα θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό καθώς και έγκριση CE. 

Ο μορφοτροπέας θα μετατρέπει ημιτονοειδές εναλλασσόμενο ρεύμα 0..5 Α, το οποίο θα 
λαμβάνει από τον συνδεδεμένο σε αυτόν Μ/Σ έντασης, σε τυποποιημένο αναλογικό σήμα 
4..20 mA και θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ικανότητα υπερφόρτισης: 10 Α. 

 Αντοχή: 100 Α διάρκειας 1 δευτερολέπτου. 

 Μέτρηση σε συχνότητα με εύρος: 45..65 Hz. 

 Μέγιστο ρεύμα σήματος: 25 mA. 

 Επιτρεπόμενο φορτίο: 500Ω / 20 mA. 

 Ένδειξη καλής κατάστασης: Πράσινο LED. 

 Ένδειξη σφάλματος: Κόκκινο LED. 

 Τάση τροφοδοσίας: 24 VDC. 

 Λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: -200C .. +650C. 

 Βαθμός προστασίας: IP20 

 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 61000-6-4, EN 
61000-6-2:2005 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό και ο εξοπλισμός έγκριση CE. 

Το σύστημα της φωτοβολταϊκής γεννήτριας θα αποτελείται από τα παρακάτω επί μέρους 
στοιχεία: 

 Φ/Β πλαίσια (Solar Panels) με βάσεις στήριξης. 

 Συσσωρευτές κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης βύθισης και άνευ 
συντήρησης. 

 Ένα Ρυθμιστή φόρτισης. 

 Τους απαραίτητους ακροδέκτες. 

 Τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τροφοδοσίας του εξοπλισμού. 

Φ/Β πλαίσιο (συλλέκτης) 

Το Φ/Β Πλαίσιο θα είναι πολυκρυσταλλικού τύπου και θα πρέπει να έχει διάρκεια 
απόδοσης μεγαλύτερη των 20 ετών.  

Οι Φ/Β κυψέλες θα είναι ενθυλακωμένες σε ειδικό υλικό στεγανό και ανθεκτικό στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. Ειδικό γυαλί στην πρόσθια όψη. Η όλη κατασκευή θα είναι 
ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στο νερό. Το πλαίσιο θα είναι κλειστό πλήρως και 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με όλα τα σημεία στήριξης πάνω σε αυτό. 

Θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ισχύς: 140 W. 

 Τάση στην τυπική ισχύ: 33,4 V. 
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 Ρεύμα στην τυπική ισχύ: 4,2 A. 

 Ρεύμα βραχυκυκλώματος: 4,5 A. 

 Τάση ανοιχτού κυκλώματος: 42,8 V. 

Συσσωρευτές  

Οι συσσωρευτές θα είναι κλειστού τύπου (άνευ συντήρησης), αργής εκφόρτισης, μεγάλης 
βύθισης και ο κάθε ένας εξ’ αυτών θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ονομαστική τάση: 12 VDC. 

 Ονομαστική χωρητικότητα: 115 Αh (100 ώρες, 1,80 V/στοιχείο, 250C). 

 Ακροδέκτες: Τ14. 

 Υλικό θήκης: ABS. 

 Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης: 1200 A σε 5 δευτερόλεπτα. 

 Εσωτερική αντίσταση: περίπου 4,9 mΩ. 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εκφόρτιση : -15 .. 50 0C. Φόρτιση : 0 .. 40 0C. 

Ρυθμιστής φόρτισης  

Ο ρυθμιστής φόρτισης θα είναι κατάλληλος για τη βέλτιστη συντήρηση των συσσωρευτών 
καθώς και την εποπτεία των Φ/Β πλαισίων. Θα διαθέτη ευανάγνωστη γραφική οθόνη, η 
οποία θα ενημερώνει το χρήστη με σύμβολα για όλα τα σημαντικά στοιχεία του 
συστήματος, όπως παραμέτρους λειτουργίας, μηνύματα σφαλμάτων και αυτοδιαγνωστικά. 
Ο ρυθμιστής φόρτισης θα διαθέτει μικροεπεξεργαστή, ο οποίος θα ελέγχει εκτός από την 
ιδανική ρύθμιση της φόρτισης και όλες τις λειτουργίες ασφαλείας και ενημέρωσης. Θα 
διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 Μέγιστο ρεύμα, σύμφωνα με τη μελέτη. 

 Ονομαστική τάση 24 VDC 

 Κατανάλωση μικρότερη από 0,8 W 

 Λειτουργία σε περιβάλλον με εύρος θερμοκρασίας από -100C .. 500C 

 Βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP 31 

Καλώδια  

Τα καλώδια του Φ/Β συστήματος θα είναι κατάλληλων διαστάσεων με προστασία από 
υπεριώδη ακτινοβολία και υγρασία. 

H/B ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ) 

Ο κατασκευαστής της δικλείδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

Η δικλείδα θα είναι τύπου Στρεφομένου Δίσκου, ελαστικής έμφραξης, κατάλληλη για χρήση 
σε δίκτυα ύδρευσης, η πίεση λειτουργίας της θα είναι 10 bar. 

Το σώμα της θα φέρει φλαντζωτά άκρα PN16, θα είναι ενιαίας χύτευσης, κατασκευασμένο 
από ελατό χυτοσίδηρο GGG40. Στο εσωτερικό μέρος του σώματος θα φέρει χιτώνιο από 
βουλκανισμένο λάστιχο NBR. 

Ο άξονας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4104.  

Ο δίσκος θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4408 (316). 

Ο χειρισμός της βάνας θα πραγματοποιείται αυτόματα με ηλεκτροκινητήρα και χειροκίνητα 
με τιμόνι. 
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Ο ηλεκτρομειωτήρας για την Η/Β λειτουργίας ON/OFF θα διαθέτει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Τροφοδοσία: 230 VAC, 50 / 60 Hz, όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ. 24VDC, όπου υπάρχει 
τροφοδοσία από Φ/Β σύστημα. 

 Βαθμός προστασίας: τουλάχιστον IP55. 

 Διπολικοί τερματικοί διακόπτες: Ανοιχτή / Κλειστή Θέση. 

 Διπολικός διακόπτης ροπής. 

 Θερμαντική αντίσταση στον κινητήρα. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Η/Β 

Το σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) θα φέρει έγκριση CE και ο 
κατασκευαστής αυτού πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο 
οργανισμό. Πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τύπος: line-interactive. 

 Ισχύς: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

 Χρόνος αυτονομίας: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

 Τάση τροφοδοσίας: 190 – 270 VAC, 45 – 55 Hz. 

 Τάση εξόδου: 230 VAC (+10/-6%), 50 Hz (±1%) αυτορυθμιζόμενο. 

 Διαχείριση συσσωρευτή: Αυτόματος έλεγχος και προστασία έναντι βαθειάς 
εκφόρτισης. 

 Ασφάλεια: IEC/EN 62040-1. 

 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: IEC/EN 62040-2. 

 Ένδειξη της κατάστασης και των μετρήσεων δια μέσου οθόνης LCD. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΡΙΟΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 

Ο κατασκευαστής της βαλβίδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

Η βαλβίδα θα ενεργοποιείται από την πίεση της σωληνογραμμής. Η βαλβίδα θα ανοίγει και 
θα κλείνει με ηλεκτρική εντολή, που θα δίδεται στην τρίοδη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 
από την RTU, η οποία θα επιτρέπει αντίστοιχα την εξαγωγή ή την εισαγωγή του νερού στο 
θάλαμο ελέγχου της βαλβίδας. 

Η τρίοδη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα θα συνδέεται με την βαλβίδα δια μέσου ενισχυμένων 
πλαστικών σωληνίσκων. 

Η τρίοδη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ελέγχου με 24 VAC 
ή 24 VDC. 

Θα εξασφαλίζεται πλήρως η στεγανή ηλεκτρική σύνδεση και θα διαθέτει βαθμό 
προστασίας IP68. 

Η βαλβίδα ελέγχου σε κατάσταση ηρεμίας θα είναι κανονικά κλειστή (NC) και θα πρέπει να 
ικανοποιεί τα ακόλουθα: 

Να είναι απλής κατασκευής, να αποτελείται από τρία μέρη, το σώμα, το κάλυμμα και τη 
μεμβράνη. Το μόνο κινούμενο τμήμα της να είναι η μεμβράνη ώστε να μην απαιτείται 
συντήρηση. 

Χυτοσιδηρό σώμα και κάλυμμα. 

Μεμβράνη από φυσικό ελαστικό ενισχυμένο με ύφασμα, με λειτουργία χωρίς υποστήριξη 
από ελατήριο. 

Τα μεταλλικά μέρη της βαλβίδας θα είναι βαμμένα με Rilsan (Nylon 11). 
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Για το υδραυλικό κύκλωμα ελέγχου θα διαθέτει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σίτας. 

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας στην είσοδο της βαλβίδας 0,4 bar. 

Η βαλβίδα θα λειτουργεί σε ανώτατη ονομαστική πίεση (PN) 16 bar. 

Τα άκρα της βαλβίδας θα είναι φλαντζωτά. 

Διαστάσεις βαλβίδας ανά ΤΣΕ σύμφωνα με τον πίνακα. 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Ο κατασκευαστής της βαλβίδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

Η υδραυλική βαλβίδα ρύθμισης ανώτατης στάθμης νερού σε δεξαμενή θα πρέπει να 
διατηρεί αυτόματα την στάθμη του νερού στην δεξαμενή στο προκαθορισμένο άνω όριο, 
ανεξαρτήτως των μεταβολών της πίεσης και της παροχής ανάντη της. 

Όταν η στάθμη νερού στη δεξαμενή φθάσει στο προκαθορισμένο άνω όριο τότε η 
υδραυλική βαλβίδα ρύθμισης στάθμης νερού σε δεξαμενή θα κλείσει αυτόματα ώστε να 
αποτραπεί η υπερχείλιση της δεξαμενής. 

Για να επιτευχθεί το παραπάνω η βαλβίδα θα πρέπει: 

Να είναι NC (Normally Closed) ώστε σε περίπτωση σφάλματος να αποφεύγεται η 
υπερχείλιση στην δεξαμενή. 

Να είναι απλής κατασκευής, να αποτελείται από τρία μέρη, το σώμα, το κάλυμμα και τη 
μεμβράνη. Το μόνο κινούμενο τμήμα της να είναι η μεμβράνη ώστε να μην απαιτείται 
συντήρηση. 

Χυτοσιδηρό σώμα και κάλυμμα. 

Μεμβράνη από φυσικό ελαστικό ενισχυμένο με ύφασμα, με λειτουργία χωρίς υποστήριξη 
από ελατήριο. 

Τα μεταλλικά μέρη της βαλβίδας θα είναι βαμμένα με Rilsan (Nylon 11). 

Για το υδραυλικό κύκλωμα ελέγχου θα διαθέτει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σίτας, βαλβίδα 
τύπου βελόνας (needle valve) για το έλεγχο του χρόνου κλεισίματος, ορειχάλκινο δυοδικό 
πιλότο, ορειχάλκινο βραχίωνα, πλωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα, ενισχυμένους 
πλαστικούς σωληνίσκους. 

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας στην είσοδο της βαλβίδας 0,4 bar. 

Η βαλβίδα θα λειτουργεί σε ανώτατη ονομαστική πίεση (PN) 16 bar. 

Τα άκρα της βαλβίδας θα είναι φλαντζωτά. 

Διαστάσεις βαλβίδας ανά ΤΣΕ σύμφωνα με τον πίνακα. 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Ο κατασκευαστής της βαλβίδας θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο 
από επίσημο οργανισμό. 

Η Βαλβίδα Αντεπιστροφής θα είναι πίεσης λειτουργίας ΡΝ16, με φλαντζωτά άκρα κατά ISO.  

Η βαλβίδα θα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο τουλάχιστον. 

Ο αιωρούμενος δίσκος θα είναι χαλύβδινος και θα είναι εξ’ ολοκλήρου επικαλυμμένος από 
ελαστικό EPDM. 
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Εξωτερικά θα φέρει εποξική βαφή. Η βαλβίδα θα μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια ή 
κατακόρυφη θέση. Η βαλβίδα θα φέρει άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα , στον οποίο θα 
στηρίζεται μέσω κατάλληλου μηχανισμού ο αιωρούμενος δίσκος. Ο άξονας της βαλβίδας 
θα εξέχει του σώματός της ώστε να παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης αντίβαρου για τον 
έλεγχο της ταχύτητας λειτουργίας της. 

Ο δίσκος σε ανυψωμένη θέση να περιορίζει στο ελάχιστο την ροή και τις απώλειες πίεσης. 

Όλα τα υλικά της βαλβίδας που έρχονται σε επαφή με το νερό θα είναι κατάλληλα για 
χρήση σε δίκτυο πόσιμου νερού. 

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΝΑ 

Ο κατασκευαστής της βάνας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο 
από επίσημο οργανισμό. 

Τα μέρη που απαρτίζουν τη βάνα θα είναι κατασκευασμένα από: 

 Σώμα και κάλυμμα : Σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG50 DIN1693. 

 Βαφή εσωτερικά και 
εξωτερικά 

: Ηλεκτροστατική με εποξική ρητίνη. 

 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας, DIN X 20 Cr 13. 

 Σύρτης : Σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG50 πλήρως 
επικαλυμμένος με ελαστικό EPDM. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικλείδας θα είναι:  

 Μήκος από άκρο σε άκρο, σύμφωνα με DIN 3202 Part 1, F4. 

 Διάτρηση φλαντζών, σύμφωνα με ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501). 

 Κατάλληλη για δίκτυα πόσιμου νερού με μεγίστη πίεση ΡΝ16 και μεγίστη 
θερμοκρασία 700C. 

 Χειρισμός με τιμόνι. 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 

Το αισθητήριο πίεσης (transmitter) θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου 
νερού, ο κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και θα το 
αισθητήριο θα έχει έγκριση CE. 

Αναλυτικότερα το αισθητήριο πίεσης θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Πίεση λειτουργίας: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 4 x την ονομαστική πίεση. 

 Προστασία: IP 65. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 0C .. 125 0C. 

 Σήμα εξόδου: 4 .. 20 mA. 

 Τροφοδοσία: 12 .. 36 Vdc (σύστημα δύο καλωδίων). 

 Ακρίβεια (IEC 60770): καλλίτερη από 0,35% FSO. 

 Επαναληπτικότητα: 0,2% FSO. 

 Προστασία: IP65 (DIN 43650). 

 Υλικά κατασκευής: Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L (σώμα και διάφραγμα). 

 Χρόνος απόκρισης: Μικρότερος των 10 msec. 

 Αντίσταση φορτίου: 600 Ω στα 24 Vdc. 

 Σύνδεση: Αρσενικό σπείρωμα ½’’. 

 Προστασία από βραχυκύκλωμα. 

 Αντίσταση μόνωσης: Μεγαλύτερη από 100 Ω. 
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ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

Το μανόμετρο θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού, θα έχει 
έγκριση CE και ο κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. 

Θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τύπος: Κάθετο Φ.100 γλυκερίνης  

 Σπείρωμα: G 1/2"  

 Κέλυφος: Ανοξείδωτο.  

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Το αισθητήριο μέτρησης στάθμης νερού στην δεξαμενή τύπου υδροστατικής πίεσης 
βυθιζόμενο, θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δεξαμενή με πόσιμο νερό, θα είναι 
εργοστασιακά ρυθμισμένο και θα συνοδεύεται με 10 m καλώδιο (2 x 0,5 mm2) με 
ενσωματωμένο σωληνίσκο για την ισοστάθμιση της ατμοσφαιρικής πίεσης. Ο 
κατασκευαστής του αισθητηρίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και το 
αισθητήριο θα διαθέτει έγκριση CE. 

Θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Κλίμακα μέτρησης: σύμφωνα με τον πίνακα της μελέτης, H2O. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 0C .. 70 0C. 

 Ακρίβεια (IEC 60770): Καλλίτερη από 0,35% FSO. 

 Σήμα εξόδου: 4 .. 20 mA, προρυθμισμένο στην κλίμακα μέτρησης. 

 Τροφοδοσία: 12 .. 36 VDC (σύστημα δύο καλωδίων). 

 Αντίσταση μόνωσης: μεγαλύτερη από 100 ΜΩ. 

 Μόνιμη προστασία έναντι βραχυκυκλώματος. 

 Υλικά κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L (σώμα και διάφραγμα). 

 Βαθμός προστασίας (DIN 40 050): IP68. 

 Διαστάσεις: 27 x 157 mm (διάμετρος x μήκος). 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

Ο διακόπτης στάθμης νερού δεξαμενής θα συνοδεύεται με καλώδιο 5 m μεγέθους 3 x 0,8 
mm2, ο κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και ο διακόπτης  
στάθμης νερού δεξαμενής θα διαθέτει έγκριση CE. 

Το αισθητήριο θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Διαφορική στάθμη: Η διαφορική στάθμη για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 

ηλεκτρικής επαφής θα είναι 5 από την οριζόντια θέση του φλοτέρ. 

 Διακόπτης: Υδραργυρικός. 

 Ηλεκτρική επαφή: 10 Α / 250 VAC. 

 Με ρυθμιζόμενο βαρίδι. 

 Προστασία: IP68. 

 Σώμα αισθητηρίου: Πλαστικό (moplen). 

ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 

Ο κατασκευαστής του ταχυμετρικού υδρομετρητή θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 
9001, πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, και ο εξοπλισμός έγκριση CE. 

Ο υδρομετρητής θα διαθέτει πιστοποίηση MID σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2004/22/EC 
(Annex MI-001), η οποία θα αναγράφεται στο σώμα του, και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 
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 Ο μετρητής του θα είναι ξηρού (μη βρεχόμενος) τύπου, μικτής ανάγνωσης, 
ερμητικά σφραγισμένος σε κατάλληλη θήκη, για να αντικαθίσταται, όταν το δίκτυο 
βρίσκεται υπό πίεση. 

 Ο μετρητής θα φέρει ορυκτό γυαλί επαρκούς πάχους, υποδοχές για ηλεκτρικές 
εξόδους (100 lit/παλμό) και μεταλλικό κάλυμμα. 

 Ο μετρητής θα είναι προστατευμένος από μαγνητικές παρεμβολές. 

 Ο μετρητικός μηχανισμός θα αφαιρείται από το σώμα του υδρομετρητή, χωρίς να 
αφαιρείται το σώμα του υδρομετρητή από τη σωληνογραμμή, και θα είναι 
κατασκευασμένος από ανθυγροσκοπικά και υψηλής αντοχής πλαστικά υλικά. 

 Ο μετρητικός μηχανισμός θα εδράζεται σε χαλύβδινο άξονα με ρουλεμάν από 
συνθετικό ζαφείρι. 

 Η κίνηση του μετρητικού μηχανισμού θα μεταφέρεται στο μετρητή δια μέσου 
ζεύγους μαγνητών. 

 Το σώμα του υδρομετρητή θα είναι φλαντζωτό, χυτοσιδηρό και καλυμμένο 
εσωτερικά και εξωτερικά με εποξική πούδρα. Θα φέρει ανάγλυφες ενδείξεις για την 
κατεύθυνση της ροής και του μεγέθους του υδρομετρητή. 

 Θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού. 

 Διαστάσεις: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

 Θα είναι ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar και θα λειτουργεί σε μέγιστη 
θερμοκρασία 500C. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 

Ο κατασκευαστής του ηλεκτρομαγνητικού υδρομετρητή θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας 
ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό και ο εξοπλισμός έγκριση CE. 

Ο ηλεκτρομαγνητικός υδρομετρητής θα είναι ενιαίου τύπου, δηλαδή ο μορφομετατροπέας 
(converter) θα είναι ενωμένος και τοποθετημένος στο σώμα του αισθητηρίου (sensor). 

Το αισθητήριο περιλαμβάνει τον μετρητικό σωλήνα με φλαντζωτά άκρα σύνδεσης, πηνία 
για την παραγωγή του μαγνητικού πεδίου και δύο ηλεκτρόδια. 

Τα χαρακτηριστικά του αισθητηρίου είναι: 

 Διαστάσεις: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

 Ονομαστική Πίεση Λειτουργίας: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

 Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 (μετρητικός σωλήνας), Χάλυβας 
(εξωτερικό περίβλημα και φλάντζες). 

 Εξωτερική βαφή: Αντιδιαβρωτικό λακαρισμένο φινίρισμα. 

 Εσωτερική επικάλυψη: Σκληρό ελαστικό. 

 Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας αισθητήρα και μορφομετατροπέα: -20 .. 60 0C. 

 Ηλεκτρόδια: Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 303. 

 Προστασία έναντι περιβαλλοντικών συνθηκών: IP67. 

 Τρόπος σύνδεσης: Φλάντζες (DIN). 

 Τροφοδοσία: Από τον μορφομετατροπέα σήματος. 

Ο μορφομετατροπέας (converter) επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Ενισχύει και επεξεργάζεται το σήμα από τα ηλεκτρόδια (την τάση που επάγεται 
δηλ. πάνω σε αυτά). 

 Περιορίζει τυχόν παρασιτικά σήματα, που υπεισέρχονται στη μέτρηση. 

 Διορθώνει σφάλματα, από αυξομειώσεις της τάσης τροφοδοσίας. 

 Παράγει τα επιθυμητά σήματα εξόδου. 

Τα χαρακτηριστικά του μορφομετατροπέα είναι: 



Σελίδα: 55 

 

 Τροφοδοσία: 90 – 250 VAC / 50Hz, όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, 24 VDC, όπου 
υπάρχει Φ/Β σύστημα. 

 Προστασία έναντι περιβαλλοντικών συνθηκών: IP 67. 

 Ενιαία σύνδεση με το αισθητήριο. 

 Ηλεκτρική έξοδος: 4-20 mA, αναλογική. 

 Μέτρηση με ταχύτητες ροής: 0,5 .. 10 m/sec. 

 Ακρίβεια μέτρησης: ±0,2 %. 

 Διαθέτει γραφική οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων. 

 Αυτό-διαγιγνώσκεται για εσφαλμένη λειτουργία. 

 Εξετάζει τη διέγερση των πηνίων στον αισθητήρα. 

 Ανιχνεύει τον άδειο σωλήνα. 

 Προσαρμόζεται για μηδενική ροή. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΗΣ 

Το αισθητήριο θολότητας θα είναι κατάλληλο για μέτρηση σε πόσιμο νερό, ο 
κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και το αισθητήριο θα 
έχει έγκριση CE. 

Το αισθητήριο θολότητας θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

1. Ηλεκτρονική μονάδα μέτρηση θολότητας με μικροεπεξεργαστή και τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Σήμα εισόδου: Από το αισθητήριο θολότητας. 

 Σήματα εξόδου: Αναλογικό σήμα 4 - 20 mA, με γαλβανική απομόνωση ανάλογο 
της μεταβολής της  θολότητας 

 Τροφοδοσία: 220 VAC / 50 Hz ±10%, 5 VA μέγιστη κατανάλωση. 

 Ενδείξεις: Μεγάλη φωτιζόμενη αλφαριθμητική προγραμματιζόμενη οθόνη 
υγρών κρυστάλλων (LCD), διαστάσεων 1x16 ψηφίων για ένδειξη της στιγμιαίας 
τιμής της θολότητας , της θερμοκρασίας σε βαθμούς κελσίου καθώς και των 
δεδομένων , των σφαλμάτων κ.τ.λ. 

 Πληκτρολόγιο: 5 πλήκτρα μεμβράνης στην πρόσοψη για τον προγραμματισμό. 

 Ψηφιακές έξοδοι: 2 μεταγωγικές επαφές (250VAC - 2A), προγραμματιζόμενης 
λειτουργίας (ορίων min-max) και μία μεταγωγική επαφή  (250VAC - 2A) 
ειδοποίησης σφάλματος (alarm) 

 Προστασία: ΙΡ 54 στην πρόσοψη ,για στήριξη σε πίνακα ή ΙΡ 65 εντός πλαστικού 
κιβωτίου για επίτοιχη στήριξη. 

 Αυτοέλεγχος: Ενδείξεις – προειδοποίηση εσφαλμένης λειτουργίας. 
2. Αισθητήριο θολότητας για στήριξη σε παράκαμψη (by-pass) με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Αρχή μέτρησης: Νεφελομετρική με την μέθοδο σκέδασης παλλομένου 
φωτός κατά 900. 

 Αισθητήρες: Φωτοδίοδος και led. 

 Μήκος κύματος: 890 nm. 

 Κλίμακα μέτρησης: 0,000 έως 4.000 NΤU. 

 Κέλυφος: Από PVC. 

 Καλώδιο: Ενσωματωμένο καλώδιο 10 μέτρων από PVC. 

 Στήριξη Σε ειδικό υποδοχέα παροχής, από PVC με ρακόρ 1/4", για την 
παροχή δείγματος από 02/25 lit/min, κατάλληλος για μέτρηση πολύ χαμηλών 
τιμών θολότητας (εφαρμογές πόσιμου νερού). 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 50 0C. 

 Πίεση λειτουργίας: 6 bar / 20 0C. 
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 Προστασία: ΙΡ 67. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Το αισθητήριο θολότητας θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δεξαμενή νερού, ο 
κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και το αισθητήριο θα 
έχει έγκριση CE. 

Το αισθητήριο θολότητας θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Αρχή μέτρησης: Νεφελομετρική με την μέθοδο σκέδασης ακτίνας φωτός κατά 90o  

(ISO 7027 – EN 27027). 

 Αισθητήρες: Φωτοδίοδος και υπεριώδης πηγή φωτός. 

 Μήκος κύματος: 890 nm. 

 Ευαισθησία NTU: 70 .. 130%. 

 Σήμα εξόδου: 4 .. 20 mA. 

 Τροφοδοσία: 9 .. 36 Vdc (σύστημα δύο καλωδίων). 

 Μέγιστο φορτίο: 600Ω στα 24VDC. 

 Κέλυφος: Από PVC. 

 Καλώδιο: Ενσωματωμένο καλώδιο 10 μέτρων από PVC. 

 Στήριξη: Σε καθετήρα ( πλαστικός σωλήνας από PVC ) για βύθιση εντός της 
δεξαμενής. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 έως 50 0C. 

 Πίεση λειτουργίας: 1 bar / 25 0C. 

 Προστασία: ΙΡ 68. 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο μετρητής αγωγιμότητας θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού, 
ο κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και το σύστημα θα 
έχει έγκριση CE. 

Ο μετρητής αγωγιμότητας θα αποτελείται από: 

1. Ηλεκτρονική μονάδα με μικροεπεξεργαστή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Σήμα εισόδου: Από το αισθητήριο αγωγιμότητας. 

 Σήματα εξόδου: Αναλογικό σήμα 4 - 20 mA, με γαλβανική απομόνωση ανάλογο 
της μεταβολής της αγωγιμότητας. 

 Τροφοδοσία: 230 VAC/50 Hz ±10% (5 VA), όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, 24 VDC, 
όπου υπάρχει Φ/Β σύστημα. 

 Ενδείξεις: Μεγάλη φωτιζόμενη προγραμματιζόμενη οθόνη με LED 4ων ψηφίων 
για ένδειξη της στιγμιαίας τιμής της αγωγιμότητας, της θερμοκρασίας 0C καθώς 
και των δεδομένων, των σφαλμάτων κ.τ.λ. 

 Πληκτρολόγιο: 8 πλήκτρα μεμβράνης στην πρόσοψη για τον εύκολο 
προγραμματισμό. 

 Ψηφιακές έξοδοι: 2 μεταγωγικές επαφές (250Vαc - 2A), προγραμματιζόμενης 
λειτουργίας (ορίων min-max ) και μία μεταγωγική επαφή (250Vαc - 2A) 
ειδοποίησης σφάλματος (alarm). 

 Προστασία: ΙΡ 54 στην πρόσοψη, για στήριξη σε πίνακα ή ΙΡ 65 εντός πλαστικού 
κιβωτίου για επίτοιχη στήριξη. 

2. Αισθητήριο αγωγιμότητας κατάλληλο για τοποθέτηση στην ειδική θήκη στήριξης με 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Εύρος μέτρησης: 0-80 mS. 0-100 0C (μέσω  του ενσωματωμένου αισθητηρίου 
θερμοκρασίας PT-100). 
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 Αισθητήριο αγωγιμότητας: Σώμα εποξικό με δύο ηλεκτρόδια από γραφίτη στο 
κάτω μέρος (flat) με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 6 μέτρων, Κ=1 cm-1. 

 Στήριξη: Στον υποδοχέα αισθητηρίου. 

 Πίεση λειτουργίας: Έως 10 bar. 

 Προστασία: ΙΡ 68. 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ (pH) 

Ο μετρητής pH θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού, ο 
κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και το σύστημα θα έχει 
έγκριση CE. 

Ο μετρητής pH θα αποτελείται από: 

1. Ηλεκτρονική μονάδα με μικροεπεξεργαστή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Σήμα εισόδου: Από το αισθητήριο pH. 

 Σήματα εξόδου: Αναλογικό σήμα 4 - 20 mA, με γαλβανική απομόνωση ανάλογο 
της μεταβολής της αγωγιμότητας. 

 Τροφοδοσία: 230 VAC/50 Hz ±10%,(5 VA), όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, 24 VDC, 
όπου υπάρχει Φ/Β σύστημα. 

 Ενδείξεις: Μεγάλη φωτιζόμενη προγραμματιζόμενη οθόνη με LED 4ων ψηφίων 
για ένδειξη της στιγμιαίας τιμής της αγωγιμότητας, της θερμοκρασίας 0C, των 
δεδομένων, των σφαλμάτων κ.τ.λ. 

 Πληκτρολόγιο: 8 πλήκτρα μεμβράνης στην πρόσοψη για τον εύκολο 
προγραμματισμό. 

 Ψηφιακές έξοδοι: 2 μεταγωγικές επαφές (250Vαc - 2A), προγραμματιζόμενης 
λειτουργίας (ορίων min-max ) και μία μεταγωγική επαφή  (250Vαc - 2A) 
ειδοποίησης σφάλματος (alarm ). 

 Προστασία: ΙΡ 54 στην πρόσοψη ,για στήριξη σε πίνακα. 
2. Αισθητήριο pH κατάλληλο για τοποθέτηση στην ειδική θήκη στήριξης με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Εύρος μέτρησης: 0-14 pH. 

 Αισθητήριο αγωγιμότητας: Υάλινο με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 9 
μέτρων. 

 Στήριξη: Σε ειδικό υποδοχέα αισθητηρίου. 

 Πίεση λειτουργίας: Έως 10 bar στους 20 0C. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: 40 0C max. 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ 

Ο μετρητής υπολειμματικού χλωρίου θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα 
πόσιμου νερού, ο κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και το 
σύστημα θα έχει έγκριση CE. 

Το σύστημα μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου θα αποτελείται από: 

1. Ηλεκτρονική μονάδα με μικροεπεξεργαστή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Σήμα εισόδου: α) Από το αισθητήριο υπολειμματικού χλωρίου. β) Από το 
αισθητήριο θερμοκρασίας PT-100. 

 Σήματα εξόδου: α) Αναλογικό σήμα 4 - 20 mA, με γαλβανική απομόνωση 
ανάλογο της μεταβολής του χλωρίου. β) Αναλογικό σήμα 4 - 20 mA, με 
γαλβανική απομόνωση ανάλογο της μεταβολής της θερμοκρασίας. 

 Τροφοδοσία: 230 VAC/50 Hz ±10%,(5 VA), όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, 24 VDC, 
όπου υπάρχει Φ/Β σύστημα. 
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 Ενδείξεις: Μεγάλη φωτιζόμενη αλφαριθμητική προγραμματιζόμενη οθόνη 
υγρών κρυστάλλων (LCD) 1x16 ψηφίων για ένδειξη της στιγμιαίας τιμής της 
αγωγιμότητας, της θερμοκρασίας 0C, των δεδομένων, των σφαλμάτων κ.τ.λ. 

 Πληκτρολόγιο: 5 πλήκτρα μεμβράνης στην πρόσοψη για τον προγραμματισμό. 

 Ψηφιακές έξοδοι: 2 μεταγωγικές επαφές (250VAC - 2A), προγραμματιζόμενης 
λειτουργίας (ορίων min-max) και μία μεταγωγική επαφή  (250VAC - 2A) 
ειδοποίησης σφάλματος (alarm). 

 Προστασία: ΙΡ 54 στην πρόσοψη ,για στήριξη σε πίνακα. 

 Αυτοέλεγχος: Ενδείξεις – προειδοποίηση εσφαλμένης λειτουργίας. 
2. Αισθητήριο υπολειμματικού χλωρίου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Αρχή μέτρησης: Ποτενσιοστατική μέθοδος (αισθητήρες ρεύματος) 

 Υλικό αισθητήρων: Πλατίνα. 

 Υλικό πλήρωσης: Gel. 

 Κλίμακα μέτρησης: 0-2,000 mg Cl2/l. 

 Ακρίβεια (ανάλυση μέτρησης): 0,001 mg Cl2/l. 

 Κέλυφος: Υάλινο. 

 Ενσωματωμένο καλώδιο: 3ων μέτρων 4ων αγωγών. 

 Στήριξη: Στον υποδοχέα αισθητηρίου. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως 60 0C. 

 Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: Αισθητήριο θερμοκρασίας ΡΤ-100 για αυτόματη 
αντιστάθμιση θερμοκρασίας από 0 έως 100 0C. 

 Προστασία: ΙΡ 68. 
3. Αισθητήριο θερμοκρασίας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ανοξείδωτο σώμα διαμέτρου 5 mm. 

 Ενσωματωμένο καλώδιο με μόνωση σιλικόνης μήκους 2 μέτρων. 

ΘΗΚΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ 

Η θήκη θα είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού, ο κατασκευαστής 
του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. 

Η θήκη παροχής νερού (by-pass) και στήριξης των αισθητηρίων υπολειμματικού χλωρίου, 
αγωγιμότητας, pH και θερμοκρασίας θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Διαστάσεις: 150×120×40 mm. 

 Κέλυφος: Από ακριλική ρητίνη. 

 Υδραυλική σύνδεση: Μέσω ενσωματωμένων ρακόρ (1/4") ειδικών για πλαστική 
σωλήνα.  

 Παροχή: 10-30 λίτρα/h. 

 Πίεση λειτουργίας: Μέγιστη 4 bar. 

 Υποδοχές: Τέσσερεις, μία για το αισθητήριο του υπολειμματικού χλωρίου , μία για 
το αισθητήριο αγωγιμότητας, μία για το αισθητήριο pH και μία για αισθητήριο 
θερμοκρασίας. 

 Παρελκόμενα: 2 μέτρα πλαστικό σωλήνα 4x6. 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 

Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από 
επίσημο οργανισμό και η αντλία θα διαθέτει έγκριση CE. 

Η αντλία θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Μέγιστη παροχή: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

 Μέγιστη αντίθλιψη: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 
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 Υλικό κεφαλής: Ακρυλικό. 

 Υλικό βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης: PVC. 

 Υλικό παρεμβυσμάτων: FPM (fluoric caoutchouc). 

 Μπίλια βαλβίδας: Κεραμική 

 Ρύθμιση μήκους εμβολισμού: Με παλμούς άνευ τάσης. 

 Ρύθμιση συχνότητας εμβολισμού: Σε 10 βήματα, από 10 έως 100%. 

 Ενδείξεις: Λειτουργίας, προειδοποίησης και σήμανσης σφάλματος. 

 Προστασία από την εν ξηρώ λειτουργία: Δέχεται σήμα από διακόπτη στάθμης δύο 
βαθμίδων. 

 Βαθμός προστασίας: IP65 

 Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 VAC / 50 Hz, όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, 24 VDC, όπου 
υπάρχει Φ/Β σύστημα. 

Η αντλία θα συνοδεύεται από: Ποδοβαλβίδα, διακόπτη στάθμης δύο βαθμίδων, βαλβίδα 
εξαέρωσης, σωληνίσκοι, εξαρτήματα αναρρόφησης και κατάθλιψης, βαλβίδα έγχυσης 
μεταβλητού μήκους. 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ 

Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από 
επίσημο οργανισμό και η αντλία θα διαθέτει έγκριση CE. 

Το δοχείο θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Υλικό κατασκευής: Ημιδιαφανές PE. Σταθεροποιημένο από υπεριώδη ακτινοβολία. 

 Όγκος: 250 lit. 

 Επί της παρειάς του θα διαθέτει ειδική κλίμακα σε λίτρα. 

 Το σημείο πλήρωσης θα σφραγίζει με βιδωτό καπάκι. 

 Στο άνω μέρος θα φέρει εγκιβωτισμένα ορειχάλκινα σπειρώματα για την ασφαλή 
στερέωση της δοσομετρικής αντλίας. 

 Στο κάτω μέρος θα φέρει οπή με τάπα για εύκολη εκκένωση και καθαρισμό. 

 Ενδεικτικές διαστάσεις και βάρος:  
o Διάμετρος: 650 mm 
o Ύψος: 1.100 mm 
o Βάρος (άδειο): 17,5 kg 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο κατασκευαστής της βαλβίδας θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο 
από επίσημο οργανισμό. 

Κινητική λειτουργία: Η βαλβίδα θα είναι ικανή να απάγει μεγάλες ποσότητες αέρα με 
μεγάλη ταχύτητα (άνω των 0,7 bar διαφορική πίεση), κατά την πλήρωση του δικτύου 
ύδρευσης, και να εισάγει μεγάλες ποσότητες αέρα κατά την ταχεία εκκένωση του αγωγού 
ώστε να προλαμβάνει φαινόμενα σύνθλιψης. 

Αυτόματη λειτουργία: Η βαλβίδα θα είναι ικανή να απάγει τον αέρα που συσσωρεύεται 
κατά την λειτουργία του υπό πίεση δικτύου ύδρευσης. 

Όλες οι ανωτέρω λειτουργίες θα υλοποιούνται αυτόματα. 

Η βαλβίδα θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει το πρόωρο κλείσιμο, να 
απάγει πλήρως όλη την ποσότητα του εγκλωβισμένου αέρα, στο υπό πίεση δίκτυο νερού. 

Το μέγεθος και ο σχεδιασμός της οπής δεν θα επιτρέπει τη συσσώρευση αιωρούμενων 
στερεών που τυχόν υπάρχουν στο νερό. Το μέγεθος της οπής θα είναι τουλάχιστον 800 
mm2. 
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Ο μηχανισμός έμφραξης της οπής θα είναι κυλιόμενη ταινία κατασκευασμένη από λάστιχο 
EPDM. Η ταινία θα  οδηγείται από πλωτήρα σταθερής διαδρομής, που θα επιτυγχάνεται 
από κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση στο σώμα της βαλβίδας. 

Η βαλβίδα για την σύνδεσή της στο δίκτυο ύδρευσης θα φέρει αρσενικό σπείρωμα 2’’ BSP, 
και θα λειτουργεί σε εύρος πίεσης 0,2..16 bar. Η βαλβίδα θα έχει δοκιμασθεί σε πίεση 
25bar. 

Το άνω τμήμα του σώματος της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο nylon 
και το κάτω τμήμα, το οποίο θα περιλαμβάνει και το σπείρωμα, θα είναι κατασκευασμένο 
από ορείχαλκο. 

ΦΡΕΑΤΙΟ 

Το φρεάτιο θα είναι τετραγωνικό με εσωτερική καθαρή διάσταση 1,50×1,50m  και 
κατασκευασμένο από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ 131 (Φ 
5/15 x 15) πάχους τοιχωμάτων 0,20m. 

Η στεγανοποίηση των τοιχίων εσωτερικά και εξωτερικά θα γίνει με επάλειψη ειδικού 
τσιμεντοειδούς σε τρείς στρώσεις σταυρωτά. 

Επί της πλάκας εκάστου φρεατίου θα κατασκευασθεί ανθρωποθυρίδα τετραγωνικής 
διατομής διαστάσεων (ΜxΠ) (1 x 1) m της οποίας το κάλυμμα θα είναι χυτοχαλύβδινο. 

Το φρεάτιο θα διαθέτουν μεταλλική κλίμακα στερεωμένη με μόνιμη αγκύρωση στο τοιχίο. 
Η μεταλλική κλίμακα θα έχει πάτημα 25 cm, ρίχτι 17 cm και πλάτος 50 cm. Η μεταλλική 
κλίμακα θα προστατεύεται από την σκουριά με επάλειψη ειδικού χρώματος σε δύο 
στρώσεις. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το σύστημα ασφαλείας θα αποτελείται από τον παρακάτω εξοπλισμό: 

1. Μία (1) μαγνητική επαφή, στεγανή. 
2. Έναν (1) ανιχνευτή κίνησης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Μέθοδος ανίχνευσης: Υπέρυθρη 

 Εύρος δράσης: 12μ 

 Ακτίνα δράσης: 85ο 

 Ζώνες ανίχνευσης: 78 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC .. +50οC 

 Υγρασία λειτουργίας: Μέγιστη 90% 
3. Ένα (1) πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Τροφοδοσία: 12 ή 24 VDC ή AC. 

 Αριθμός πλήκτρων: 12 φωτιζόμενα. 

 Αριθμός προγραμματιζόμενων κωδικών χρήστη: 100. 

 Σήμανση: Ρελέ με 1 μεταγωγική επαφή. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0οC .. 43οC 
4. Μία (1) σειρήνα εξωτερικού χώρου με φάρο και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Περίβλημα: Πολυανθρακικό πάχους 3ων χιλιοστών. 

 Ήχος: Διπλός πιεζοηλεκτρικός 114dB στο 1 μέτρο. 

 Προστασία ηλεκτρονικών: Πλήρως καλυμμένα. 

 Σήμανση παραβίασης: Ναι. 

 Τροφοδοσία: 10 .. 14,5 VDC. 

 Κατανάλωση αναμονής: 40 mA. 

 Κατανάλωση λειτουργίας: 350 mA. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10οC .. 40οC. 
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 Ανίχνευση χαμηλής τάσης: Ναι. 

 Συσσωρευτής συσκευής: 10,8 VDC / 280 mAh. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΣΕ (Δημοτικό Kατάστημα Λιδωρικίου) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία Επεξεργαστή 
Επικοινωνιών με σύστημα ασύρματης 
επικοινωνίας, CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό/φορτιστή/συσσωρευτή για 5 ώρες 
αυτονομία, αντιδιαβρωτικό ερμάριο IP66, 
πομποδέκτης UHF/25W με πανκατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 8 dBi. 

6.757,00 € 1 6.757,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία Η/Υ με OS Windows 10 
Pro 64, επεξεργαστή Intel® Xeon® Processor E3-
1200 v5 series, μνήμη 32 GB DDR4-2133 
SDRAM, κάρτα γραφικών NVIDIA® NVS™ 310 1 
GB, δίσκο αποθήκευσης δεδομένων 500 GB SSD 
SATA HDD, οπτικός δίσκος DVD-RW Slim 
SuperMulti, κάρτα δικτύου Ethernet, 
πληκτρολόγιο, mouse, οθόνη IPS 76,2 cm (30'') 
με οπισθοφωτισμό LED, λογισμικό Microsoft 
Office 2016 for home & business. 

3.939,00 € 1 3.939,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία δρομολογητή (router) VPN, 
βιομηχανικού τύπου. 

540,00 € 1 540,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία UPS 1000VA/900W, τύπου on-line 
διπλής μετατροπής με θύρα επικοινωνίας 
RS232/USB και λογισμικό. Αυτονομία 7 λεπτά σε 
μεγίστη ισχύ με συντελεστή ισχύος του φορτίου 
ίσο με 0,9. 

840,00 € 1 840,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία λογισμικού Τηλε-
ελέγχου / Τηλεχειρισμού ανοικτής 
αρχιτεκτονικής πακέτο ανάπτυξης με 
δυνατότητα επεξεργασίας απεριόριστων 
μεταβλητών. 

17.094,00 € 1 17.094,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.170,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΣΕ 1 (Δημοτικό Kατάστημα Βαρδουσίων) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία Η/Υ με OS Windows 10 
Pro 64, επεξεργαστή Intel® Xeon® Processor E3-
1200 v5 series, μνήμη 32 GB DDR4-2133 
SDRAM, κάρτα γραφικών NVIDIA® NVS™ 310 1 
GB, δίσκο αποθήκευσης δεδομένων 500 GB SSD 
SATA HDD, οπτικός δίσκος DVD-RW Slim 
SuperMulti, κάρτα δικτύου Ethernet, 
πληκτρολόγιο, mouse, οθόνη IPS 76,2 cm (30'') 
με οπισθοφωτισμό LED, λογισμικό Microsoft 
Office 2016 for home & business. 

3.939,00 € 1 3.939,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία δρομολογητή (router) VPN, 
βιομηχανικού τύπου. 

540,00 € 1 540,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία UPS 1000VA/900W, τύπου on-line 
διπλής μετατροπής με θύρα επικοινωνίας 
RS232/USB και λογισμικό. Αυτονομία 7 λεπτά σε 
μεγίστη ισχύ με συντελεστή ισχύος του φορτίου 
ίσο με 0,9. 

840,00 € 1 840,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία λογισμικού Τηλε-
ελέγχου / Τηλεχειρισμού ανοικτής 
αρχιτεκτονικής πακέτο επίβλεψης απεριόριστων 
μεταβλητών. 

4.325,00 € 1 4.325,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.644,00 € 

ΠΣΕ 2 (Δημοτικό Kατάστημα Ευπαλίου) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία Η/Υ με OS Windows 10 
Pro 64, επεξεργαστή Intel® Xeon® Processor E3-
1200 v5 series, μνήμη 32 GB DDR4-2133 
SDRAM, κάρτα γραφικών NVIDIA® NVS™ 310 1 
GB, δίσκο αποθήκευσης δεδομένων 500 GB SSD 
SATA HDD, οπτικός δίσκος DVD-RW Slim 
SuperMulti, κάρτα δικτύου Ethernet, 
πληκτρολόγιο, mouse, οθόνη IPS 76,2 cm (30'') 
με οπισθοφωτισμό LED, λογισμικό Microsoft 
Office 2016 for home & business. 

3.939,00 € 1 3.939,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία δρομολογητή (router) VPN, 
βιομηχανικού τύπου. 

540,00 € 1 540,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία UPS 1000VA/900W, τύπου on-line 
διπλής μετατροπής με θύρα επικοινωνίας 
RS232/USB και λογισμικό. Αυτονομία 7 λεπτά σε 
μεγίστη ισχύ με συντελεστή ισχύος του φορτίου 
ίσο με 0,9. 

840,00 € 1 840,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία λογισμικού Τηλε-
ελέγχου / Τηλεχειρισμού ανοικτής 
αρχιτεκτονικής πακέτο επίβλεψης απεριόριστων 
μεταβλητών. 

4.325,00 € 1 4.325,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.644,00 € 

ΠΣΕ 3 (Δημοτικό Kατάστημα Τολοφώνα) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία Η/Υ με OS Windows 10 
Pro 64, επεξεργαστή Intel® Xeon® Processor E3-
1200 v5 series, μνήμη 32 GB DDR4-2133 
SDRAM, κάρτα γραφικών NVIDIA® NVS™ 310 1 
GB, δίσκο αποθήκευσης δεδομένων 500 GB SSD 
SATA HDD, οπτικός δίσκος DVD-RW Slim 
SuperMulti, κάρτα δικτύου Ethernet, 
πληκτρολόγιο, mouse, οθόνη IPS 76,2 cm (30'') 
με οπισθοφωτισμό LED, λογισμικό Microsoft 
Office 2016 for home & business. 

3.939,00 € 1 3.939,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία δρομολογητή (router) VPN, 
βιομηχανικού τύπου. 

540,00 € 1 540,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία UPS 1000VA/900W, τύπου on-line 
διπλής μετατροπής με θύρα επικοινωνίας 
RS232/USB και λογισμικό. Αυτονομία 7 λεπτά σε 
μεγίστη ισχύ με συντελεστή ισχύος του φορτίου 
ίσο με 0,9. 

840,00 € 1 840,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία λογισμικού Τηλε-
ελέγχου / Τηλεχειρισμού ανοικτής 
αρχιτεκτονικής πακέτο επίβλεψης απεριόριστων 
μεταβλητών. 

4.325,00 € 1 4.325,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.644,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΣΕ 1 (ΥΓ1 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 200/1 A και 
καλωδίων. 

345,00 € 1 345,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

662,00 € 1 662,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.654,00 € 

ΤΣΕ 2 (ΥΓ2 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 200/1 A και 

345,00 € 1 345,00 € 
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καλωδίων. 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

528,00 € 1 528,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
συρταρωτής βάνας DN80 PN16 ελαστικής 
έμφραξης, μήκους F4, χυτοσιδηρά GGG50 με 
φλαντζωτά άκρα και τιμόνι. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

267,00 € 1 267,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.787,00 € 



Σελίδα: 68 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΣΕ 3 (ΔΞ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

537,00 € 1 537,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

804,00 € 2 1.608,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN150 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

1.200,00 € 1 1.200,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 
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7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.094,00 € 

ΤΣΕ 4 (ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 8 DO / 8 AI / 4 ΑΟ, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη 
UHF/25W με κατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 11 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

9.890,00 € 1 9.890,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.188,00 € 1 1.188,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

537,00 € 1 537,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.190,00 € 

ΤΣΕ 5 (ΥΓ ΣΠΗΛΙΑ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 50/1 A και καλωδίων. 

320,00 € 1 320,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

662,00 € 1 662,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 
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7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.629,00 € 

ΤΣΕ 6 (ΔΞ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΔΞ ΑΝΩ ΒΡΥΣΗ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 

537,00 € 2 1.074,00 € 
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PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 2 1.310,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρικής βαλβίδας 
ελέγχου DN100 PN16 με φλαντζωτά άκρα και 
τρίοδη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. 
Περιλαμβάνονται συνδετικά υλικά για 
σιδηροσωλήνα (Fe). 

616,00 € 1 616,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 2 1.680,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 4 192,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 2 334,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.584,00 € 

ΤΣΕ 7 (ΥΓ ΤΣΑΜΠΟΥΡΛΗ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 
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2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 400/1 A και 
καλωδίων. 

353,00 € 1 353,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρομαγνητικού 
υδρομετρητή ενιαίου τύπου με αισθητήριο 
τύπου σωλήνα DN100 PN25, μορφομετατροπέα 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

1.850,00 € 1 1.850,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN25 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

1.221,00 € 1 1.221,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 25 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.496,00 € 

ΤΣΕ 8 (ΔΞ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

655,00 € 1 655,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

2.368,00 € 1 2.368,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN125 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

1.032,00 € 1 1.032,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 

840,00 € 1 840,00 € 
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ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.804,00 € 

ΤΣΕ 9 (ΥΓ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 200/1 A και 
καλωδίων. 

345,00 € 1 345,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN125 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 

832,00 € 1 832,00 € 
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συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.824,00 € 

ΤΣΕ 10 (ΔΞ ΞΑΓΑΡΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 



Σελίδα: 77 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

537,00 € 1 537,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 1 655,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.941,00 € 
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ΤΣΕ 11 (ΥΓ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 100/1 A και 
καλωδίων. 

336,00 € 1 336,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

528,00 € 1 528,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 
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7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.511,00 € 

ΤΣΕ 12 (ΔΞ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΔΞ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 24 VDC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.782,00 € 1 7.782,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 
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3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με τον εξοπλισμό, ενός Φ/Β 
συστήματος 24VDC, με τα ακόλουθα 
τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Φ/Β 
πλαίσιο (panel) 560 Wp με βάση στήριξης, 
ρυθμιστή φόρτισης 30 A, συσσωρευτές 
κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης 
βύθισης, άνευ συντήρησης και συνολικής 
χωρητικότητας 805 Ah, με ακροδέκτες, 
συνδέσμους (connectors), καλώδια κατάλληλων 
διαστάσεων με προστασία από υπεριώδη 
ακτινοβολία και υγρασία. 

3.687,00 € 1 3.687,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

2.250,00 € 2 4.500,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

2.368,00 € 1 2.368,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

2.517,00 € 1 2.517,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία βαλβίδας ελέγχου ανώτατης 
στάθμης δεξαμενής DN80 PN16 με ορειχάλκινο 
πιλότο, ανοξείδωτο φλοτέρ και φλαντζωτά 
άκρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά υλικά για 
σιδηροσωλήνα (Fe). 

735,00 € 2 1.470,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 2 1.680,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 4 192,00 € 
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10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.155,00 € 

ΤΣΕ 13 (ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.688,00 € 1 7.688,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

655,00 € 1 655,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 

167,00 € 1 167,00 € 
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σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.877,00 € 

ΤΣΕ 14 (ΔΞ/ΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 800/1 A και 
καλωδίων. 

369,00 € 2 738,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρομαγνητικού 
υδρομετρητή ενιαίου τύπου με αισθητήριο 
τύπου σωλήνα DN125 PN25, μορφομετατροπέα 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

2.079,00 € 1 2.079,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN25 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

1.221,00 € 1 1.221,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN200 PN16 AC με συνδετικά 
εξαρτήματα για σιδηροσωλήνα (Fe), ηλεκτρικό 

3.068,00 € 1 3.068,00 € 



Σελίδα: 83 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και αυτοματισμού. 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με Η/Β, Μονάδας αδιάλειπτης 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) τύπου line 
interactive ισχύος 1150VA/770W με αυτονομία 
τουλάχιστον 15 λεπτών. 

539,00 € 1 539,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 3 144,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.124,00 € 
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ΤΣΕ 15 (ΔΞ2 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

2.368,00 € 1 2.368,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

662,00 € 1 662,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 
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6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN80 PN16 AC με συνδετικά 
εξαρτήματα για σιδηροσωλήνα (Fe), ηλεκτρικό 
πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και αυτοματισμού. 

2.175,00 € 1 2.175,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με Η/Β, Μονάδας αδιάλειπτης 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) τύπου line 
interactive ισχύος 750VA/525W με αυτονομία 
τουλάχιστον 15 λεπτών. 

267,00 € 1 267,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.915,00 € 
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ΤΣΕ 16 (ΔΞ/ΑΣ ΨΑΛΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 100/1 A και 
καλωδίων. 

336,00 € 2 672,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

2.250,00 € 1 2.250,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

2.368,00 € 1 2.368,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

662,00 € 1 662,00 € 
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7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN100 PN16 AC με συνδετικά 
εξαρτήματα για πλαστικό σωλήνα (PVC), 
ηλεκτρικό πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και 
αυτοματισμού. 

2.362,00 € 1 2.362,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με Η/Β, Μονάδας αδιάλειπτης 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) τύπου line 
interactive ισχύος 750VA/525W με αυτονομία 
τουλάχιστον 15 λεπτών. 

267,00 € 1 267,00 € 

13 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

14 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 3 144,00 € 
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15 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

16 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

17 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.329,00 € 

ΤΣΕ 17 (ΔΞ1 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 24 VDC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.782,00 € 1 7.782,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 
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3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με τον εξοπλισμό, ενός Φ/Β 
συστήματος 24VDC, με τα ακόλουθα 
τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Φ/Β 
πλαίσιο (panel) 560 Wp με βάση στήριξης, 
ρυθμιστή φόρτισης 30 A, συσσωρευτές 
κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης 
βύθισης, άνευ συντήρησης και συνολικής 
χωρητικότητας 690 Ah, με ακροδέκτες, 
συνδέσμους (connectors), καλώδια κατάλληλων 
διαστάσεων με προστασία από υπεριώδη 
ακτινοβολία και υγρασία. 

3.433,00 € 1 3.433,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

537,00 € 4 2.148,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
συρταρωτής βάνας DN50 PN16 ελαστικής 
έμφραξης, μήκους F4, χυτοσιδηρά GGG50 με 
φλαντζωτά άκρα και τιμόνι. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

305,00 € 4 1.220,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.478,00 € 
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ΤΣΕ 18 (ΔΞ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

804,00 € 1 804,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 3 1.965,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 
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VAC. 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN80 PN16 AC με συνδετικά 
εξαρτήματα για πλαστικό σωλήνα (PVC), 
ηλεκτρικό πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και 
αυτοματισμού. 

2.303,00 € 1 2.303,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με Η/Β, Μονάδας αδιάλειπτης 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) τύπου line 
interactive ισχύος 750VA/525W με αυτονομία 
τουλάχιστον 15 λεπτών. 

267,00 € 1 267,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

13 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

14 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.464,00 € 

ΤΣΕ 19 (ΔΞ/ΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.782,00 € 1 1.782,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 400/1 A και 
καλωδίων. 

353,00 € 2 706,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρομαγνητικού 
υδρομετρητή ενιαίου τύπου με αισθητήριο 
τύπου σωλήνα DN125 PN25, μορφομετατροπέα 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

2.079,00 € 1 2.079,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN25 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

1.221,00 € 1 1.221,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 
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7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 3 144,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.733,00 € 

ΤΣΕ 20 (ΔΞ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

528,00 € 1 528,00 € 
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4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
συρταρωτής βάνας DN80 PN16 ελαστικής 
έμφραξης, μήκους F4, χυτοσιδηρά GGG50 με 
φλαντζωτά άκρα και τιμόνι. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

267,00 € 2 534,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN80 PN16 AC με συνδετικά 
εξαρτήματα για πλαστικό σωλήνα (PVC), 
ηλεκτρικό πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και 
αυτοματισμού. 

2.303,00 € 1 2.303,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με Η/Β, Μονάδας αδιάλειπτης 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) τύπου line 
interactive ισχύος 750VA/525W με αυτονομία 
τουλάχιστον 15 λεπτών. 

267,00 € 1 267,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 
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11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

13 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.757,00 € 

ΤΣΕ 21 (ΥΓ1 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 
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3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 50/1 A και καλωδίων. 

320,00 € 1 320,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN65 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

490,00 € 1 490,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.457,00 € 
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ΤΣΕ 22 (ΥΓ2 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 50/1 A και καλωδίων. 

320,00 € 1 320,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN65 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

490,00 € 1 490,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 



Σελίδα: 98 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.457,00 € 

ΤΣΕ 23 (ΔΞ/ΑΣ1 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 50/1 A και καλωδίων. 

320,00 € 1 320,00 € 



Σελίδα: 99 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

655,00 € 1 655,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

804,00 € 1 804,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN200 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα αμιαντοτσιμέντου 
(AC). 

1.744,00 € 1 1.744,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 



Σελίδα: 100 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN100 PN16 AC με συνδετικά 
εξαρτήματα για πλαστικό σωλήνα (PVC), 
ηλεκτρικό πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και 
αυτοματισμού. 

2.362,00 € 1 2.362,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με Η/Β, Μονάδας αδιάλειπτης 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) τύπου line 
interactive ισχύος 750VA/525W με αυτονομία 
τουλάχιστον 15 λεπτών. 

267,00 € 1 267,00 € 

13 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

14 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 3 144,00 € 

15 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

16 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

17 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.900,00 € 



Σελίδα: 101 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΣΕ 24 (ΔΞ/ΑΣ2 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 100/1 A και 
καλωδίων. 

336,00 € 2 672,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 1 655,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

2.368,00 € 1 2.368,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 



Σελίδα: 102 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 3 144,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.493,00 € 



Σελίδα: 103 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΣΕ 25 (ΔΞ1 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

537,00 € 2 1.074,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 1 655,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

2.368,00 € 1 2.368,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 



Σελίδα: 104 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.846,00 € 

ΤΣΕ 26 (ΔΞ ΣΦΑΓΕΙΩΝ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 1 655,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 



Σελίδα: 105 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.404,00 € 

ΤΣΕ 27 (ΥΓ3 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 50/1 A και καλωδίων. 

320,00 € 1 320,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

424,00 € 1 424,00 € 
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5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.391,00 € 
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ΤΣΕ 28 (ΥΓ4 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 50/1 A και καλωδίων. 

320,00 € 1 320,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

528,00 € 1 528,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 
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7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.495,00 € 

ΤΣΕ 29 (ΥΓ5 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 50/1 A και καλωδίων. 

320,00 € 1 320,00 € 
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4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

528,00 € 1 528,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.495,00 € 
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ΤΣΕ 30 (ΔΞ/ΑΣ3 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 200/1 A και 
καλωδίων. 

345,00 € 2 690,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

2.376,00 € 1 2.376,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 
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7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 3 144,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.170,00 € 

ΤΣΕ 31 (ΔΞ/ΑΣ4 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 48 DI / 12 DO / 12 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη 
UHF/25W με πανκατευθυντική κεραία 
απολαβής τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

9.966,00 € 1 9.966,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

2.376,00 € 1 2.376,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN65 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

609,00 € 1 609,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 2 1.310,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 2 1.150,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 3 144,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.562,00 € 

ΤΣΕ 32 (ΥΓ ΕΥΠΑΛΙΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 



Σελίδα: 113 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 400/1 A και 
καλωδίων. 

353,00 € 1 353,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN125 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

832,00 € 1 832,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
συρταρωτής βάνας DN150 PN16 ελαστικής 
έμφραξης, μήκους F4, χυτοσιδηρά GGG50 με 
φλαντζωτά άκρα και τιμόνι. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

521,00 € 1 521,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.353,00 € 

ΤΣΕ 33 (ΔΞ ΕΥΠΑΛΙΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

804,00 € 1 804,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN125 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

1.032,00 € 1 1.032,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.585,00 € 

ΤΣΕ 34 (ΥΓ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 100/1 A και 
καλωδίων. 

336,00 € 1 336,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 1 655,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής DN80 
PN16, τύπου κλαπέ, ελαστικής έμφραξης, 
φλαντζωτή, με δυνατότητα προσθήκης μοχλού 
αντίβαρου, υλικό κατασκευής GGG50. 
Περιλαμβάνονται συνδετικά υλικά για πλαστικό 
σωλήνα (PE). 

857,00 € 1 857,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.495,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
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ΤΣΕ 35 (ΔΞ1 ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 24 VDC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.782,00 € 1 7.782,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια και εγκατάσταση πολυεστερικού 
επιδαπέδιου ερμαρίου τύπου pilar διαστάσεων 
(1500x1250x420)mm, βαθμού προστασίας IP65, 
με μεταλλική πλάτη στήριξης υλικών. 

2.409,00 € 1 2.409,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με τον εξοπλισμό, ενός Φ/Β 
συστήματος 24VDC, με τα ακόλουθα 
τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Φ/Β 
πλαίσιο (panel) 560 Wp με βάση στήριξης, 
ρυθμιστή φόρτισης 30 A, συσσωρευτές 
κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης 
βύθισης, άνευ συντήρησης και συνολικής 
χωρητικότητας 805 Ah, με ακροδέκτες, 
συνδέσμους (connectors), καλώδια κατάλληλων 
διαστάσεων με προστασία από υπεριώδη 
ακτινοβολία και υγρασία. 

5.500,00 € 1 5.500,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

537,00 € 2 1.074,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
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ΣΥΝΟΛΟ 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

2.250,00 € 1 2.250,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρικής βαλβίδας 
ελέγχου DN100 PN16 με φλαντζωτά άκρα και 
τρίοδη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. 
Περιλαμβάνονται συνδετικά υλικά για πλαστικό 
σωλήνα (PVC). 

757,00 € 2 1.514,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 24 VDC. 

1.635,00 € 1 1.635,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.509,00 € 
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ΤΣΕ 36 (ΔΞ2 ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

537,00 € 2 1.074,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 2 1.310,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
συρταρωτής βάνας DN80 PN16 ελαστικής 
έμφραξης, μήκους F4, χυτοσιδηρά GGG50 με 
φλαντζωτά άκρα και τιμόνι. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

395,00 € 1 395,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.528,00 € 

ΤΣΕ 37 (ΥΓ1 - ΥΓ2 ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 100/1 A και 
καλωδίων. 

336,00 € 2 672,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN125 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

1.032,00 € 1 1.032,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
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ΣΥΝΟΛΟ 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.351,00 € 
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ΤΣΕ 38 (ΥΠ/ΑΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 50/1 A και καλωδίων. 

320,00 € 2 640,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

2.241,00 € 3 6.723,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 
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7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 3 144,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.467,00 € 

ΤΣΕ 39 (ΑΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 48 DI / 12 DO / 12 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη 
UHF/25W με κατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 11 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

9.800,00 € 1 9.800,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

2.376,00 € 1 2.376,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 200/1 A και 
καλωδίων. 

345,00 € 2 690,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 1 655,00 € 
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5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

4.560,00 € 1 4.560,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.017,00 € 
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ΤΣΕ 40 (ΔΞ/ΑΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

2.368,00 € 2 4.736,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 3 144,00 € 
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7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.108,00 € 

ΤΣΕ 41 (ΥΓ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 
dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.627,00 € 1 8.627,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 100/1 A και 
καλωδίων. 

336,00 € 1 336,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

662,00 € 1 662,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ100, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνες 
απομόνωσης, σιφώνια, σταυρούς, μαστούς κλπ. 

575,00 € 1 575,00 € 
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6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
συρταρωτής βάνας DN80 PN16 ελαστικής 
έμφραξης, μήκους F4, χυτοσιδηρά GGG50 με 
φλαντζωτά άκρα και τιμόνι. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

267,00 € 1 267,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
συρταρωτής βάνας DN100 PN16 ελαστικής 
έμφραξης, μήκους F4, χυτοσιδηρά GGG50 με 
φλαντζωτά άκρα και τιμόνι. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σιδηροσωλήνα (Fe). 

313,00 € 1 313,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.225,00 € 
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ΤΣΕ 42 (ΔΞ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

2.250,00 € 1 2.250,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

2.368,00 € 1 2.368,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 

167,00 € 1 167,00 € 
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αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.367,00 € 

ΤΣΕ 43 (ΔΞ1 ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 24 VDC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.722,00 € 1 8.722,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με τον εξοπλισμό, ενός Φ/Β 
συστήματος 24VDC, με τα ακόλουθα 
τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Φ/Β 
πλαίσιο (panel) 840 Wp με βάση στήριξης, 
ρυθμιστή φόρτισης 45 A, συσσωρευτές 
κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης 
βύθισης, άνευ συντήρησης και συνολικής 
χωρητικότητας 1150 Ah, με ακροδέκτες, 
συνδέσμους (connectors), καλώδια κατάλληλων 
διαστάσεων με προστασία από υπεριώδη 
ακτινοβολία και υγρασία. 

5.500,00 € 1 5.500,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

537,00 € 1 537,00 € 
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5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 24 VDC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.604,00 € 1 2.604,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 24 
VDC. 

3.249,00 € 1 3.249,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 24 VDC. 

1.455,00 € 1 1.455,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN80 PN16 DC με συνδετικά 
εξαρτήματα για αμιαντοσωλήνα (AC), ηλεκτρικό 
πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και αυτοματισμού. 

2.422,00 € 1 2.422,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 24 VDC. 

1.635,00 € 1 1.635,00 € 
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13 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.261,00 € 

ΤΣΕ 44 (ΔΞ1 ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΔΞ1 ΧΑΝΙΩΝ/ΣΠΗΛΙΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 24 VDC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 48 DI / 12 DO / 12 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη 
UHF/25W με πανκατευθυντική κεραία 
απολαβής τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

9.894,00 € 1 9.894,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

2.376,00 € 1 2.376,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με τον εξοπλισμό, ενός Φ/Β 
συστήματος 24VDC, με τα ακόλουθα 
τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Φ/Β 
πλαίσιο (panel) 1120 Wp με βάση στήριξης, 
ρυθμιστή φόρτισης 45 A, συσσωρευτές 
κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης 
βύθισης, άνευ συντήρησης και συνολικής 
χωρητικότητας 1495 Ah, με ακροδέκτες, 
συνδέσμους (connectors), καλώδια κατάλληλων 
διαστάσεων με προστασία από υπεριώδη 
ακτινοβολία και υγρασία. 

7.131,00 € 1 7.131,00 € 
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4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 24 VDC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.604,00 € 2 5.208,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 24 
VDC. 

3.249,00 € 2 6.498,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 24 VDC. 

1.455,00 € 2 2.910,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN80 PN16 DC με συνδετικά 
εξαρτήματα για αμιαντοσωλήνα (AC), ηλεκτρικό 
πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και αυτοματισμού. 

2.422,00 € 1 2.422,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 2 1.680,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 4 192,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 24 VDC. 

1.635,00 € 1 1.635,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 

167,00 € 1 167,00 € 
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ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43.563,00 € 

ΤΣΕ 45 (ΔΞ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 24 VDC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.782,00 € 1 7.782,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με τον εξοπλισμό, ενός Φ/Β 
συστήματος 24VDC, με τα ακόλουθα 
τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Φ/Β 
πλαίσιο (panel) 560 Wp με βάση στήριξης, 
ρυθμιστή φόρτισης 30 A, συσσωρευτές 
κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης 
βύθισης, άνευ συντήρησης και συνολικής 
χωρητικότητας 690 Ah, με ακροδέκτες, 
συνδέσμους (connectors), καλώδια κατάλληλων 
διαστάσεων με προστασία από υπεριώδη 
ακτινοβολία και υγρασία. 

3.433,00 € 1 3.433,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PE). 

537,00 € 1 537,00 € 
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5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.647,00 € 

ΤΣΕ 46 (ΔΞ3 ΓΛΥΦΑΔΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 24 VDC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.782,00 € 1 7.782,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 
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3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με τον εξοπλισμό, ενός Φ/Β 
συστήματος 24VDC, με τα ακόλουθα 
τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Φ/Β 
πλαίσιο (panel) 560 Wp με βάση στήριξης, 
ρυθμιστή φόρτισης 30 A, συσσωρευτές 
κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης 
βύθισης, άνευ συντήρησης και συνολικής 
χωρητικότητας 690 Ah, με ακροδέκτες, 
συνδέσμους (connectors), καλώδια κατάλληλων 
διαστάσεων με προστασία από υπεριώδη 
ακτινοβολία και υγρασία. 

3.433,00 € 1 3.433,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, συνδετικά 
υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

2.368,00 € 2 4.736,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.846,00 € 
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ΤΣΕ 47 (ΔΞ4 ΓΛΥΦΑΔΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 24 VDC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.722,00 € 1 8.722,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με τον εξοπλισμό, ενός Φ/Β 
συστήματος 24VDC, με τα ακόλουθα 
τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Φ/Β 
πλαίσιο (panel) 840 Wp με βάση στήριξης, 
ρυθμιστή φόρτισης 45 A, συσσωρευτές 
κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης 
βύθισης, άνευ συντήρησης και συνολικής 
χωρητικότητας 1150 Ah, με ακροδέκτες, 
συνδέσμους (connectors), καλώδια κατάλληλων 
διαστάσεων με προστασία από υπεριώδη 
ακτινοβολία και υγρασία. 

5.500,00 € 1 5.500,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 1 655,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 24 VDC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.604,00 € 1 2.604,00 € 
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6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 24 
VDC. 

3.249,00 € 1 3.249,00 € 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 24 VDC. 

1.455,00 € 1 1.455,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN80 PN16 DC με συνδετικά 
εξαρτήματα για σιδηροσωλήνα (Fe), ηλεκτρικό 
πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και αυτοματισμού. 

2.294,00 € 1 2.294,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 24 VDC. 

1.635,00 € 1 1.635,00 € 

13 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.251,00 € 



Σελίδα: 138 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΣΕ 48 (ΔΞ2 ΧΑΝΙΩΝ - ΣΠΗΛΙΑΣ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

7.854,00 € 1 7.854,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

792,00 € 1 792,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 2 1.310,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.059,00 € 



Σελίδα: 139 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΣΕ 49 (ΔΞ1 ΤΕΙΧΙΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

537,00 € 1 537,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 1 655,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 



Σελίδα: 140 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

VAC. 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN80 PN16 AC με συνδετικά 
εξαρτήματα για πλαστικό σωλήνα (PVC), 
ηλεκτρικό πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και 
αυτοματισμού. 

2.303,00 € 1 2.303,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με Η/Β, Μονάδας αδιάλειπτης 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) τύπου line 
interactive ισχύος 750VA/525W με αυτονομία 
τουλάχιστον 15 λεπτών. 

267,00 € 1 267,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

13 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

14 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.887,00 € 



Σελίδα: 141 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΣΕ 50 (ΔΞ2 ΤΕΙΧΙΟΥ) 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

8.794,00 € 1 8.794,00 € 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

1.584,00 € 1 1.584,00 € 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN50 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

537,00 € 1 537,00 € 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για πλαστικό σωλήνα (PVC). 

655,00 € 1 655,00 € 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 2,2 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

2.560,00 € 1 2.560,00 € 

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, 
θήκη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 

2.814,00 € 1 2.814,00 € 



Σελίδα: 142 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

VAC. 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.320,00 € 1 1.320,00 € 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, Η/Β Πεταλούδας 
ON/OFF DN80 PN16 AC με συνδετικά 
εξαρτήματα για πλαστικό σωλήνα (PVC), 
ηλεκτρικό πίνακα με εξοπλισμό ισχύος και 
αυτοματισμού. 

2.303,00 € 1 2.303,00 € 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με Η/Β, Μονάδας αδιάλειπτης 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) τύπου line 
interactive ισχύος 750VA/525W με αυτονομία 
τουλάχιστον 15 λεπτών. 

267,00 € 1 267,00 € 

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού  0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

840,00 € 1 840,00 € 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

48,00 € 2 96,00 € 

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
θολότητας αποτελούμενο από εμβαπτιζόμενο 
μεταδότη εγκατεστημένο εντός κατάλληλης 
θήκης και με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

3.450,00 € 1 3.450,00 € 

13 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

14 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από μαγνητική επαφή, 
αισθητήριο κίνησης εσωτερικού χώρου, 
σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

167,00 € 1 167,00 € 



Σελίδα: 143 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜ
. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.887,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.048.524,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 251.645,76 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% 1.300.169,76 € 

 

 


