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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η αυτόµατη διαχείριση, ο τοπικός και ο αποµακρυσµένος έλεγχος του αντλιοστασίου λυµάτων υλοποιείται 
από τον ΤΣΕ (Τοπικός Σταθµός Ελέγχου), ο οποίος διασυνδέεται µε το υφιστάµενο και εν λειτουργία σύστηµα 
MOSCAD (MotorolaSCADA). 

Ο ΤΣΕ τηλε-ελέγχεται και τηλε-χειρίζεται από τον υφιστάµενο ΚΣΕ (Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου), ο οποίος 
περιλαµβάνει τον επεξεργαστή επικοινωνιών MOSCADMCP-Tκαι το λογισµικό Wizcon. 

Ο αναβαθµισµένος ΤΣΕ ελέγχει τον ίδιο Η/Μ εξοπλισµό που ήλεγχε ο παλαιός ΤΣΕ και εγκαθίσταται στην 
ίδια θέση µε αυτή του παλαιού ΤΣΕ. 

Αναλυτικότερα η προµήθεια περιλαµβάνει τον ακόλουθο εξοπλισµό και εργασίες για την ολοκληρωµένη 
λειτουργία του αναβαθµισµένου ΤΣΕ: 

1. Αποξήλωση παλαιού ΤΣΕ. 
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2. Προµήθεια και εγκατάσταση ενός ΤΣΕ (Τοπικού Σταθµού Ελέγχου) για τον αυτόµατο και 

αποµακρυσµένο έλεγχο του αντλιοστασίου. 

3. ∆ιασύνδεση του ΤΣΕ µε τον Η/Μ εξοπλισµό, έλεγχος και αντιστοίχηση σηµάτων. 

4. Προγραµµατισµός ΤΣΕ και ασύρµατων επικοινωνιών. 

5. ∆ιασύνδεση ΤΣΕ µε υφιστάµενο ΚΣΕ. 

6. ∆οκιµές και εκπαίδευση. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΕ 

Το σύστηµα ΤΣΕ περιλαµβάνει τον Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή, το ενσωµατωµένο σε αυτόν 
radiomodem, τον ποµποδέκτη µε την κεραία, το τροφοδοτικό και το σύστηµα αδιάλειπτης ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας. 

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

Ο Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής εξασφαλίζει σε τοπικό επίπεδο την Συλλογή Πληροφοριών και 
την Αυτόµατη Εκτέλεση των  αποστελλόµενων εντολών από τον ΚΣΕ του συστήµατος Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισµού. 

Ο ΤΣΕ διαθέτει πρωτόκολλο ασύρµατης επικοινωνίας ενσωµατωµένο στην Κεντρική Μονάδα 
Επεξεργασίας του. Για τη διασύνδεση του ΤΣΕ µε το υφιστάµενο σύστηµα MOSCAD, είναι απαραίτητο όπως 
το πρωτόκολλο επικοινωνίας του να είναι αποδεδειγµένα πλήρως συµβατό µε αυτό του συστήµατος MOSCAD. 

Το ενσωµατωµένο στον ΤΣΕ πρωτόκολλο ασύρµατης επικοινωνίας είναι σχεδιασµένο και προσαρµοσµένο 
κατάλληλα για χρήση σε σύστηµα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού και εξασφαλίζει την έγκυρη µεταφορά των 
δεδοµένων. 

Η µεταφορά των δεδοµένων από τον ΤΣΕ προς τον ΚΣΕ ή τους άλλους ΤΣΕ του συστήµατος MOSCADκαι 
αντίστροφα υλοποιείται σε πραγµατικό χρόνο (realtime), ώστε η αυτόµατη διαχείριση των αντλιοστασίων να 
είναι άµεση. 

Γενική περιγραφή συστήµατος 

Ο ΤΣΕ περιλαµβάνει µία σύνθετη µονάδα (Αποµακρυσµένη Μονάδα Ελέγχου - RTU) η οποία αποτελείται 
από δύο µέρη, τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (ProgrammableLogicController - 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. 

Η τοπική µονάδα είναι ικανή να πραγµατοποιεί 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 την λειτουργία άλλου, µη 

τοπικού, εξοπλισµού (σε αντίστοιχες Μονάδες άλλων τοπικών σταθµών ή στον Κεντρικό Σταθµό 

Ελέγχου). 

• ∆υνατότητα φύλαξης σε τοπική µνήµη δεδοµένων και προγράµµατος διαχείρισης δεδοµένων. 

• ∆υνατότητα αποστολής δεδοµένων ή µηνυµάτων στον ΚΣΕ ή τους ΤΣΕ του συστήµατος. 

Για λόγους επεκτασιµότητας και ευελιξίας του συστήµατος, η Τοπική Μονάδα θα συντίθεται από 
ανεξάρτητες ηλεκτρονικές κάρτες, τόσο για την CPU όσο και για την υλοποίηση των απαιτουµένων εισόδων – 



 

εξόδων (Ι/O) που απαιτεί ο ΤΣΕ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιµες οι παρακάτω κάρτες, οι 
οποίες συνδυαζόµενες θα δώσουν τελικά έναν ΤΣΕ µε τις επιθυµητές λειτουργίες: 

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

• Ψηφιακών εισόδων DI (τάσης). 

• 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 Τοπική Μονάδα διαθέτει ξεχωριστά τα ακόλουθα: 

• Modem ασύρµατης επικοινωνίας (radiomodem). 

• Ποµποδέκτη 

• Κεραία. 

Ο ΤΣΕ επικοινωνεί µε όλους του υπόλοιπους σταθµούς ελέγχου του συστήµατος MOSCADώστε 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 
σταθµού ελέγχου θα περιέχει µόνο µίαCPUη οποία θα ελέγχει το radiomodem και θα είναι ικανή να υλοποιεί 
τόσο τον τοπικό όσο και τον αποµακρυσµένο έλεγχο. 

Ο ΤΣΕ ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο της πόλης (230 VAC, 50Hz), διαθέτει απαραιτήτως σύστηµα 
αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ώστε να λειτουργεί για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ωρών από την 
στιγµή της διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας από το δίκτυο της πόλης. 

Πρωτόκολλο επικοινωνιών 

Το πρωτόκολλο των επικοινωνιών είναι αποδεδειγµένα κατάλληλα σχεδιασµένο για ασύρµατες 
επικοινωνίες και έχει εφαρµοσθεί σε εν λειτουργία συστήµατα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού τα οποία 
διαθέτουν τουλάχιστον δέκα (10) Σταθµούς Ελέγχου και οι οποίοι επικοινωνούν αδιαλείπτως για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών χρησιµοποιώντας 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. 

Το πρωτόκολλο υποστηρίζει: 

1. Συνδέσεις (pointtopoint και pointtomultipoint) που προτείνονται για την παρούσα αλλά και για 

µελλοντικές φάσεις ανάπτυξης του συστήµατος. 

2. Την βελτιστοποίηση της ταχύτηταςγια την ασύρµατη µεταφορά των πραγµατικών πληροφοριών. 

3. Την αδιάλειπτη µετάδοση των δεδοµένων. 

4. Την επικοινωνία µε άλλα πρωτόκολλα. 

5. Την ανίχνευση σφαλµάτων. 

6. Την αυτορρύθµιση για µικρά ή µεγάλα µηνύµατα. 

7. Την διευθυνσιοδότηση πληροφοριών. 

Τέλος θα πρέπει να βασίζεται στην οδηγία για την ∆ιασύνδεση Ανοικτών Συστηµάτων 
OSI(OpenSystemInterconnection) του ISO (InternationalStandardsOrganization). 

Λογισµικό Προγραµµατισµού του ΤΣΕ 

Το λογισµικό περιλαµβάνει µια συλλογή προγραµµάτων που επιτρέπουν στον µηχανικό του συστήµατος: 

• Να ορίσει την διαµόρφωση του ΤΣΕ (θύρες επικοινωνιών, θέση στο motherboard και είδος I/O 

modules, ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά κλπ.). 



 

• Να γράψει το πρόγραµµα που θα εκτελεί ο 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. 

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

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΣΕ 

Το λογισµικό προγραµµατισµού του ΤΣΕ θα προέρχεται από τον κατασκευαστή του PLC, για τον 
προγραµµατισµό του αυτοµατισµού θα χρησιµοποιεί µία προηγµένη συµβολική γλώσσα προγραµµατισµού 
«LADDER» η οποία θα επιτρέπει την ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων, των επικοινωνιών, των τιµών, και του 
προφίλ του PLCτο οποίο θα υλοποιεί οποιονδήποτε έλεγχο απαιτείται από το σύστηµα Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισµού.  

Θα εκτελούνται ρουτίνες γραµµένες σε γλώσσα προγραµµατισµού «C» ως τµήµα ή ολόκληρο πρόγραµµα 
αυτοµατισµού. ∆ηλαδή θα είναι δυνατή η δηµιουργία σύνθετων προγραµµάτων αυτοµατισµού µε την χρήση 
των βιοµηχανικά αποδεκτών γλωσσών «LADDER» και «C» ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. 

Οι λειτουργίες του προγράµµατος θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να είναι απλοϊκές και θα πρέπει να 
εκπληρώνονται χρησιµοποιώντας ειδικό λογισµικό για εφαρµογές Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού το οποίο θα 
τρέχει σε κοινό PCκαι λειτουργικό σύστηµα. 

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

Το λογισµικό πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζει: 

• Κανονικά ανοικτή επαφή (ΝΟ). 

• Κανονικά κλειστή επαφή (NC). 

• Σύγκριση (=, <, ≠, >).  

• ∆ιάκριση (↑,↓). 

• Relay (ON, OFF, Latch, Unlatch). 

• Χρονικό (Delay ON, Delay Off, Retentive). 

• Απαριθµητή (Up, Down). 

• Reset. 

• Μετατροπή µεταβλητής (σε BCD, σε Binary). 

• ∆υνατότητα εγκατάλειψης της υπονοούµενης ή δηλωµένης σειράς µε την οποία εκτελούνται οι 

εντολές στο πρόγραµµα (JumpwithinProcess). 

• ∆υνατότητα εγκατάλειψης της υπονοούµενης ή δηλωµένης σειράς µε την οποία εκτελούνται οι 

εντολές στο υποπρόγραµµα ( JumptoSubprocess). 

• ∆υνατότητα επιστροφής στο υποπρόγραµµα (ReturnfromSubprocess). 

• Εκτέλεση προγράµµατος (RunProcess). 

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

• Αποστολή δεδοµένων στην θύρα RS-232 

• Σάρωση πραγµατικών και απεικονισµένων εισόδων / εξόδων (ScanphysicalandmappedI/O). 



 

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

• Αριθµητικές πράξεις (+, -, /, ×). 

• ∆υαδικές 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 (copycolumns-CPY). 

• ∆ιακλάδωση οποιασδήποτε µορφής. 

• Εισαγωγή µεταβλητών µε µνηµονικά ονόµατα. 

• Λήψη και αποστολή δεδοµένων µε την βοήθεια συντεταγµένων. 

• Αυτόµατη ενεργοποίηση προγραµµάτων µε την αλλαγή της κατάστασης χωρίς να απαιτείται η 

λειτουργία της σάρωσης (EventDrivenSoftware). 

• 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 περιλαµβάνει ένα πλήρη Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), ένα πλήρες σύστηµα 
ασύρµατων επικοινωνιών και ένα σύστηµα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας των ανωτέρω προερχόµενα 
από τον ίδιο κατασκευαστή για λόγους παρούσης και µελλοντικής συµβατότητας. 

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

Το PLC θα προγραµµατίζεται ελεύθερα (χωρίς κανένα απολύτως περιορισµό), η σύνθεσή του θα 
περιλαµβάνει ανεξάρτητες µονάδες, εναλλάξιµες κάρτες (modularsystem) και σύστηµα επικοινωνίας. Πιο 
συγκεκριµένα , για την επικοινωνία – διασύνδεση µε το τοπικό και αποµακρυσµένο περιβάλλον (συλλογή 
πληροφοριών και αποστολή εντολών), ο ελεγκτής πρέπει να διαθέτει τυποποιηµένες κάρτες (modules): 

Κεντρική µονάδα επεξεργασίας 
(CPU) 

Για τον πλήρη αυτόµατο έλεγχο του 
αυτοµατισµού και των επικοινωνιών µε άλλους 
αποµακρυσµένους ΤΣΕ του συστήµατος 
αυτοµάτου ελέγχου. 

Ψηφιακών εισόδων (DI) τύπου 
τάσης 

Για την εισαγωγή σηµάτων από διακόπτες 
στάθµης, επαφές relay, κλπ. 

Ψηφιακών εξόδων (DO) τύπου 
relay 

Για την αποστολή εντολών σε κατάλληλο 
εξοπλισµό (αντλίες, κλπ.). 

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

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

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

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

Modem ασύρµατης επικοινωνίας 
(radio-modem). 

Για την κατάλληλη µορφοποίηση των 
δεδοµένων ώστε δια µέσου του ποµποδέκτη να 
διαβιβασθούν προς άλλους ΤΣΕ. 

Επιπλέον πρέπει να έχει την δυνατότητα: 

• Σύνδεσης µε Η/Υ και καταγραφικό (εκτυπωτή κλπ.) χωρίς την 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 ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Η/Υ). 

• Αποµακρυσµένης διαµέσου του ασύρµατου δικτύου, καθώς και τοπικής, διαµέσου σειριακής 

σύνδεσης RS232 του Η/Υ, ενηµέρωσης για την 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. 

• Επιτηρεί συνεχώς το δίκτυο επικοινωνιών ώστε να αποφεύγονται οι διενέξεις των πληροφοριών. 

Ο κάθε ΤΣΕ θα δύναται να ενεργοποιεί αυτόνοµα επικοινωνία µε τους άλλους ΤΣΕ ή σε όλους 

τους σταθµούς ελέγχου ταυτόχρονα (broadcasting) σε κρίσιµες καταστάσεις και για αυτόν το λόγο 

θα εποπτεύει συνεχώς την διαθεσιµότητα του ασύρµατου δικτύου ώστε να µην εκπέµπονται 

ταυτόχρονα και άσκοπα από περισσότερους του ενός ΤΣΕ µηνύµατα. 

• Γίνεται κόµβος επικοινωνιών (αναµεταδότης) χωρίς την χρήση διαφορετικής συχνότητας από αυτή 

την οποία χρησιµοποιεί το σύστηµα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού καθώς και εξοπλισµού. 

• Προµήθεια και Εγκατάστασης των καρτών I/Oόταν λειτουργεί (Hot-Swap I/O replacement). 

• Ελεύθερης τοποθέτηση 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 –20 0C έως +50 0C. 

Ο ελεγκτής θα είναι εγκατεστηµένος σε βιοµηχανικό ερµάριο µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65 και 
µέγεθος ανάλογο µε την σύνθεση σε κάρτες, το τροφοδοτικό/συσσωρευτή και το σύστηµα ασύρµατης 
επικοινωνίας. Θα περιλαµβάνει σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας ώστε να συνεχίζεται η λειτουργία του 
PLCκαι της ασύρµατης επικοινωνίας για τουλάχιστον 5 ώρες από την στιγµή της διακοπής της τροφοδοσίας 
από το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

Ο σηµερινός αριθµός εισόδων – εξόδων πρέπει να µπορεί να αυξηθεί ώστε να καλύπτει µελλοντικές 
απαιτήσεις, µόνο µε την προσθήκη επιπλέον καρτών που θα επικοινωνούν µε τις γειτονικές µονάδες διαµέσου 
του motherboard. 

Η επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται µε απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή 
µεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο.Η συγκράτηση των αγωγών στις κλεµµοσειρές των καρτών να είναι 
βιδωτή. Τα καλώδια να συρµατώνονται σε αριθµηµένη κλεµµοσειρά διαιρούµενου τύπου για να είναι δυνατή η 
αλλαγή των καρτών χωρίς αποσύνδεση και επανασύνδεση καλωδίων. 

ΣτοPLC θα πρέπει να δεικνύεται µε LED η ηλεκτρική τροφοδοσία, η λειτουργία του προγράµµατος στη 
CPU, το λειτουργικό σφάλµα της CPU, η κατάσταση των συσσωρευτών, η αποστολή και λήψη δεδοµένων ανά 
θύρα επικοινωνίας, η κατάσταση των καρτών I/Oανά είσοδο/έξοδο. 

Για λόγους ασφαλείας στο σύστηµα είναι αποδεκτή µόνο η κρυπτογραφηµένη µετάδοση των δεδοµένων. 
Ο επεξεργαστής (CPU)του ελεγκτή πρέπει απαραίτητα να: 

• Είναι πραγµατικού χρόνου (realtime) υψηλής απόδοσης 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 άλλα PLC. 

• ∆ιαθέτει λειτουργικό σύστηµα πραγµατικού χρόνου (realtime) (λειτουργικά συστήµατα για 

εφαρµογές γραφείου όπως Windowsκαι Linuxδεν είναι αποδεκτά). 

• ∆ιαθέτει πολλαπλές σειριακές θύρες (RS232 / RS485). 



 

• ∆ιαθέτει µνήµες: RAM τουλάχιστον 32Mbytes και Flash τουλάχιστον 16Mbytes. Τα προγράµµατα 

λειτουργίας του ελεγκτή θα αποθηκεύονται στην µνήµη Flash. 

• ∆ιαθέτει ρολόι πραγµατικού χρόνου (softwareRTC) το οποίο θα περιλαµβάνει έτη, µήνες, ηµέρες, 

ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. 

• Αρχείο σφαλµάτων (errorlogger) για την συνεχή καταγραφή σφαλµάτων λειτουργίας του ελεγκτή 

και των επικοινωνιών. 

Για τις ψηφιακές εισόδους / εξόδους απαιτείται: 

• Αποµόνωση: 1,5 KV ανά είσοδο / έξοδο. 

• Ένδειξη κατάστασης ανά είσοδο / έξοδο. 

• Ένδειξη σφάλµατος ανά κάρτα εισόδου / εξόδου. 

Για τις αναλογικές εισόδους / εξόδους απαιτείται: 

• ∆ιακριτική ικανότητα (resolution): τουλάχιστον 14 bits (13 bits + πρόσηµο). 

• Ακρίβεια: ±0.1% σε πλήρη κλίµακα. 

• Αποµόνωση εισόδου: 1,5 KV ανάµεσα στην είσοδο και το λογικό κύκλωµα. 

• Να µπορούν να επεξεργαστούν αναλογικά σήµατα που µετρούν βασικές περιοχές ρεύµατος 4-20 

mΑ/200 Ω. 

• Ένδειξη κατάστασης ανά είσοδο / έξοδο. 

• Ένδειξη σφάλµατος ανά κάρτα εισόδου / εξόδου. 

Το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• Σύγχρονο πρωτόκολλο επικοινωνίας σύµφωνο µε ISO 7498 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. 

• Modem ασύρµατης ασύγχρονης simplex επικοινωνίας µε δυνατότητα σύνδεσης µε ποµποδέκτη, 

διαµόρφωση FSK (διφασική), ταχύτητα µετάδοσης πραγµατικών δεδοµένων τουλάχιστον 2,4Kbits 

/ sec. 

• Ποµποδέκτης halfduplex, UHF, ισχύος 25W, µε ενσωµατωµένο ηχείο και διακόπτη για την 

ρύθµιση της έντασης, τουλάχιστον 8 προτοποθετηµένα κανάλια µε δυνατότητα επιλογής, θύρα 

µικροφώνου, κατάλληλο λογισµικό πλήρους προγραµµατισµού και έγκριση τύπου.  

Ο ΤΣΕ θα δύναται να ενεργοποιεί αυτόνοµα επικοινωνία µε τους άλλους ΤΣΕ σε κρίσιµες καταστάσεις και 
για αυτόν το λόγο θα εποπτεύει συνεχώς την διαθεσιµότητα του ασύρµατου δικτύου ώστε να µην εκπέµπονται 
ταυτόχρονα και άσκοπα από περισσότερους του ενός ΤΣΕ µηνύµατα. 

ΚΕΡΑΙΑ ΤΣΕ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ) 

Η κατευθυντική κεραία (Yagi) θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Συχνότητα λειτουργίας: 420 – 470 MHz. 

• Απολαβή: 7,5 dBd. 

• Στοιχεία: 5. 

• Τύπος ακροδέκτη: M-J. 

• ∆υνατότητα εγκατάστασης σε ιστό από Φ25 έως Φ43. 

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 x3 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. 

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. 
∆ιάµετρος 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 

 
 

∆ΑΠΑΝΗ 

Α/Α Περιγραφή Υλικού /Υπηρεσίας Μον.Μετρ. Ποσότητα Τιµή Μον. Σύνολο  

1 Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής 
µε βάση και motherboard για 1 CPU και 3 
κάρτες I/O µε 16 DI / 4 DO / 4 AI (σύνολο 
48 DI / 12 DO / 12 AI), CPU 32 bit / 16MB 
RAM / 32MB Flash 
(ενσωµατωµένoπρωτόκολλo ασύρµατης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (2 x 
RS232 onboard, 1 x Ethernet, 1 x modem 
ασύρµατης επικοινωνίας FSK 
βυσµατωµένο στη µητρική της CPU), 
τροφοδοτικό/φορτιστή 230VAC, 
συσσωρευτή 6,5 Ah για 5 ώρες 
αυτονοµία, αντιδιαβρωτικό ερµάριο IP66. 

τεµ. 1   

ΣΥΝΟΛΟ:  

Φ.Π.Α. 23%:  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Η παραπάνω προµήθεια αφορά σε καινούργιο εξοπλισµό και οι δαπάνες όλων των υλικών και 
εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στα αντλιοστάσια, 
βαρύνουν τον προµηθευτή.  

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε 
τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές 
µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

• Η προσφερόµενη τιµή των υλικών θα δοθεί ανά µονάδα και συνολικά. 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι 
έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. 

• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε περίπου 60 ηµέρες από την έκδοσή αυτών και µετά την 
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση www.eyath.gr  

 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Αλβανό, ή στον κ. Βασίλη 
Παλλάδα, στα τηλ. 2310 966943/927 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

  

 

 Ελένη Παχατουρίδου 


