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     Θεσσαλονίκη   08/04/2013  

       Αρ. πρωτ.      5908                                                                         

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προµήθεια αισθητήρων στάθµης και καταγραφικών δεδοµένων 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη 
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την προµήθεια έντεκα αισθητήρων 
στάθµης υπερήχων (Water level ultrasound sensor) και πέντε καταγραφικών δεδοµένων (Data 
loggers), προϋπολογισµού δαπάνης δεκαεννιά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500,00€)  
 

 

Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, µέχρι την 

Παρασκευή 15/04/2013  και 14.00 στη διεύθυνση:  
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 
 
Ο ανάδοχος στον οποία θα ανατεθεί η προµήθεια των αισθητήρων στάθµης υπερήχων και 

των καταγραφικών δεδοµένων, θα καταθέσει προσφορά και θα αναλάβει σύµφωνα µε τις 
παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές:        

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. Αισθητήρας στάθµης υπερήχων  (Water level ultrasound sensor), 11 µονάδες. 
2. Καταγραφικό δεδοµένων (Data logger), 5 µονάδες.  
3. Εγκατάσταση των παραπάνω σε φρεάτια του αποχετευτικού δικτύου Θεσσαλονίκης.  
4. Σύνδεση και τροφοδοσία των οργάνων από τις πηγές τροφοδοσίας στους χώρους 

εγκαταστάσεως.  
 
 
 
 
 

            
                                ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

                              ΠΡΟΣ 

                     Κάθε ενδιαφερόµενο 

Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 

 

          

E - mail promithies@eyath.gr   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. Αισθητήρας στάθµης υπερήχων κατάλληλος για φρεάτια δικτύων αποχετεύσεως και 

ανοικτούς αγωγούς. 
 
Περιοχή µέτρησης 20cm – 7.5m.  
Ακρίβεια +/- 0.2%. 
Ανάλυση 2mm.  

Πλάτος δέσµης 7-8cm. Ένδειξη σε εκατοστά ή ίντσες. 
Ένδειξη ύψους νερού από τον πυθµένα, ή εναλλακτικά της απόστασης. 
του νερού από το σηµείο τοποθέτησης του αισθητήρα.  
Να διαθέτει αντιστάθµιση θερµοκρασίας 
Να διαθέτει µη πτητική µνήµη προγραµµατισµού. 
Τάση τροφοδοσίας συµβατή µε το καταγραφικό που περιγράφεται στην συνέχεια.  
Σήµα εξόδου 4-20mA αναλογικό ή ψηφιακό SDI-12. 
Γραµµική απόκριση.  
Θερµοκρασία λειτουργίας -200 C έως 600 C. 
Τύπος περιβλήµατος 6P encapsulated (έγκλειστο) ανθεκτικό σε διάβρωση και κατάκλυση 

(IP65-IP69). 
Μήκος καλωδίων για στεγανή σύνδεση 20m.  
 
∆υνατότητα σύνδεσης µε το καταγραφικό σε απόσταση 100m για δύο από τους 11 

αισθητήρες. 
 
Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εγχειρίδια, λογισµικό για τον έλεγχο 

και ρύθµιση, καθώς και τυχόν απαραίτητους προσαρµογείς για σύνδεση και ρύθµιση µε την 
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για ασφαλή µόνιµη τοποθέτηση σε φρεάτια, όπως 
κατάλληλους σωλήνες ηρεµήσεως, υλικά στερεώσεως ανοξείδωτα, σωλήνες και υλικά 
στερεώσεως καλωδίων και τα απαραίτητα κατάλληλα συνδετικά καλωδίων ώστε να 
εξασφαλίζεται µόνιµη, στεγανή και ασφαλής σύνδεση µε την µονάδα ελέγχου και καταγραφής 
που θα βρίσκεται εκτός του φρεατίου. 
 
2. Καταγραφικό (data logger)  
 

7+ κανάλια πoλλαπλών λειτουργιών τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν είσοδοι 
και σαν έξοδοι που µπορούν να ρυθµιστούν και προγραµµατιστούν χωριστά: 

Ως αναλογικές είσοδοι µε προγραµµατισµό των παραµέτρων α (slope) και β (offset) για 
y=αx+β, όπου x το σήµα εισόδου και y το σήµα εξόδου) για διαφόρους τύπους αισθητήρων 
και περιφερειακές συσκευές ή σαν ψηφιακές είσοδοι µε πρωτόκολλα επικοινωνίας SDI-12 και 
MODBUS RTU τουλάχιστον. 

Μπορεί να µετρήσει απευθείας τάση, ρεύµα, συχνότητα και συµβάντα (παλµούς). 
 
Προγραµµατιζόµενο επίπεδο τάσης εισόδου 0-125 mV και ή 0-2.5 V τουλάχιστον. 
Προγραµµατιζόµενου εύρους είισοδοι ρεύµατος  0-5 mA και 0-50mA. 
Η κάθε είσοδος µπορεί να προγραµµατιστεί ανεξάρτητα για σήµατα TTL. 
Μία τουλάχιστον είσοδο απαριθµητή. 
∆ιαθέτει µια παλµική έξοδο τάσης στα 2.5 V DC. 
∆ιαθέτει προστασία υπερτάσεων σε όλα τα κανάλια εισόδου / εξόδου. 
Μπορεί να κάνει έλεγχο εξωτερικών διατάξεων µε βάση τις τιµές εισόδων. 
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Ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο βασικών λειτουργιών και οθόνη LCD. 
∆ιαθέτει δύο πόρτες RS-232 ή USB, µία για επικοινωνία µε υπολογιστή και µια για 

σύνδεση µε  άλλες διατάξεις, όπως GPS, εξωτερικές οθόνες, κτλ. 
∆ιαθέτει εσωτερική µνήµη τύπου FLASH χωρητικότητας τουλάχιστον 4 MB και δυνατότητα 

επαύξησης της µε κάρτες µνήµης. 
∆ιαθέτει ρολόι πραγµατικού χρόνου µε υπολογισµό του δίσεκτου χρόνου και ακρίβεια 

20sec / µήνα. 
Συχνότητα µέτρησης 1 Hz. Συχνότητα υπολογισµού και καταγραφής του µέσου όρου και 

ακραίων τιµών από 1 sec έως 1 ώρα. 
H επικοινωνία και µετάδοση των δεδοµένων, καθώς και ο έλεγχος και ρύθµιση της 

µονάδας να γίνεται µέσω θύρας RS-232 ή USB και Ethernet UTP. 
Να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισµικό και διασάφηση του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας ώστε να γένει δυνατή η ενσωµάτωσή του σε σύστηµα τηλεµετρίας µε συσκευές 
διαφόρων τύπων και προελεύσεων. 
 
 
3. Εγκατάσταση, σύνδεση και τροφοδοσία 
 

Για τη εγκατάσταση απαιτούνται:  
1.  5 µονάδες τροφοδοσίας  από δίκτυο 220V. 
2.  Καλώδια, υλικά συνδέσεων κλπ. Ηλεκτρολογικό υλικό.  
3.  Υλικά στερεώσεως καλωδίων, αισθητήρων κλπ. 
  

Όλα τα συστήµατα, αισθητήρες, καταγραφικά κλπ θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
καλώδια και υλικό συνδέσεως καλωδίων για στεγανές συνδέσεις, καθώς και από τα τυχόν 
απαραίτητα ειδικά εργαλεία. 
 

Η εγκατάσταση των καταγραφικών και τροφοδοτικών θα γίνει σε ειδικά κουτιά που θα 
κατασκευάσει η ΕΥΑΘ πλησίων των φρεατίων όπου θα τοποθετηθούν οι αισθητήρες. Η 
σύνδεση και τροφοδοσία των οργάνων θα γίνει από τις πηγές τροφοδοσίας στους χώρους 
εγκαταστάσεως.  Σε  κάθε  σύστηµα  τροφοδοσίας  θα  περιλαµβάνονται  οι  απαραίτητες 
ασφάλειες, ρυθµιστές, διακόπτες και εφεδρικές µπαταρίες για την ασφαλή και αδιάλειπτη 
λειτουργία των οργάνων  

 
Ο προµηθευτής θα επιβλέψει την τοποθέτηση, θα εξασφαλίσει την σύνδεση και θα 

παραδώσει σε λειτουργία το ολοκληρωµένο σύστηµα των αισθητήρων. Επίσης θα 
εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΕΥΑΘ για την ρύθµιση και παρακολούθηση των συστηµάτων 
αισθητήρων και θα διαθέτει επί τόπου τεχνική υποστήριξη επί δύο έτη τουλάχιστον για την 
επίλυση τυχόν προβληµάτων των συστηµάτων αισθητήρων. 
 

Τα όργανα θα παραδοθούν εγκατεστηµένα και σε πλήρη λειτουργία και εφοδιασµένα για 
την  λειτουργία  τους  µε  όλα  τα  αναλώσιµα και τυχόν άλλα απαιτούµενα για  δύο έτη. Μαζί 
µε τα όργανα θα παραδοθούν και τα πλήρη εγχειρίδια, οδηγίες χρήσεως και ρυθµίσεως 
καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και συµµόρφωσης µε το ισχύοντα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικό πρότυπο CE.   
 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 
προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες 
τεχνικές προδιαγραφές. 
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Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων 
παραστατικών και µετά την παραλαβή των υλικών από τους αρµοδίους υπαλλήλους. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή 
στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ www.eyath.gr .  

 
   Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κ. Ζαµπέτογλου στo τηλ. 

2310 966947. 
 

 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

 Ελένη Παχατουρίδου 

  

               

 


