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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2011
Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την προµήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία του συστήµατος
αυτοµατισµού, επικοινωνιών και SCADA στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ.
Άρθρο 1o
Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ) προκηρύσσει
ανοικτό µε σφραγισµένες προσφορές µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία του συστήµατος αυτοµατισµού,
επικοινωνιών και SCADA στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ,
προϋπολογισµού δαπάνης τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) ευρώ περίπου, πλέον
ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιµισκή 98, 4ος όροφος,
στις 22 Φεβρουαρίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10πµ.
µε τους παρακάτω όρους:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται:
2.1 Με παράδοση τους στο τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, ή µε αποστολή
τους ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην
περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να φτάσει στο τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ.
& Αποθηκών πριν από την ηµεροµηνία και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
2.2 Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την
έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισµού.
3.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές
δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του
παρόντος άρθρου ή αφορούν προµηθευτές των οποίων η συµµετοχή στους
διαγωνισµούς της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει αποκλεισθεί, δεν λαµβάνονται υπόψη.
4. Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.
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Άρθρο 3ο
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς
τα εξής στοιχεία:
α. Προς:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98 , 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310966968, 2310966972 -928
Fax :

2310283117

β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία του
συστήµατος αυτοµατισµού, επικοινωνιών και SCADA στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ»,
γ. Ο αριθµός της διακηρύξεως (Νο 19/2011)
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και
η εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραφηµένη από τον προσφέροντα το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης
των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Άρθρο 4ο
ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σηµεία εκείνα
που τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους
όρους του, που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε
ενώπιόν της είτε έπειτα από έγγραφο της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής γνώµης της επιτροπής.
Σηµειώνεται πως, από τις ανωτέρω διευκρινήσεις, λαµβάνονται υπ’ όψιν µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 5ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα:
1.1.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
1.1.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας.
1.1.3 Πιστοποιητικό αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
1.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
Κοινωνικής Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων 1.1.3 και 1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από
αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1.2.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
1.2.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
1.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθµ. 1.1.3
& 1.1.4 περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου.
1.2.4 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
διεπαγγελµατικές οργανώσεις.
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1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2 Στην προκειµένη περίπτωση το
απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον
υπεύθυνο του Νοµικού Προσώπου.
1.4 Οι συνεταιρισµοί:
1.4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, 1.1.3 και 1.1.4 του εδ. 1.1 του παρόντος
άρθρου.
1.4.2 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός.
1.5 Οι ενώσεις Προµηθευτών- παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή – παρέχοντα
υπηρεσίες που συµµετέχει στην ένωση.
1.5.2 Η ένωση προµηθευτών – παρεχόντων υπηρεσίες υποβάλει κοινή προσφορά η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές - παρέχοντες υπηρεσίες που
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το
µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
1.5.3 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για ολόκληρη την
προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
1.5.4 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον
χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να
εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την ∆ιοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από
πρόταση της ∆/νσης Οικονοµικού.
2. Εφόσον οι προµηθευτές – παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε
αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
προµηθευτή – παρέχοντος υπηρεσίες που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συµβολαιογράφου.
4. Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα είναι
νοµίµως µεταφρασµένα στην Ελληνική.
5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που
εκτελεί το διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όµως πρέπει να αναφέρεται ρητά
στην προσφορά.
6. Όλα τα πιστοποιητικά συµµετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα
αντίγραφα.
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Άρθρο 6ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το
δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην
Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή –που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση– το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή να είναι
νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:
3.1. Την ηµεροµηνία έκδοσης
3.2. Τον εκδότη
3.3 Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται
3.4.Τον αριθµό της εγγύησης
3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
3.6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
3.7. Τους όρους ότι:
3.7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
3.7.2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
3.7.3 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που θα
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
4.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
4.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
4.2 Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η
προσφορά µερικών από αυτά, η προσφορά γίνεται δεκτή, αρκεί η εγγύηση αυτή να καλύπτει
το ποσοστό του προϋπολογισµού που αναλογεί στην επί
µέρους
προσφορά
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που
καλύπτονται από την εγγύηση.
4.3 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω
αξία µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%.
4.4 Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και
τα ακόλουθα:
4.4.1 Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά
ή τις ζητούµενες υπηρεσίες.
4.4.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού) .
4.5 Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) κατά την υποβολή
της µε την προσφορά είναι:
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4.5.1 Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε
µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
4.5.2 Ο αριθµός της διακήρυξης (Νο 19/2011) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού
4.5.3 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση ( 23.370 ευρώ).
4.5.4 Η ηµεροµηνία έκδοσης της.
4.5.5 Τα στοιχεία του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσίες υπέρ του οποίου
εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης
5.1 Ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3. και
τα ακόλουθα:
5.3.1 Τον αριθµό της παραγγελίας της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά
ή υπηρεσίες.
5.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.
5.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειµένου
της σύµβασης.
6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε
η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις
των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός
τουλάχιστον µηνός από την ισχύ της προσφοράς.
Άρθρο 7ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή ή παρέχοντος
υπηρεσίες σ’ αυτόν και κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
(µέσω Τµήµατος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6ος όροφος, τηλ.: 2310-966665, Fax: 2310212439) ως εξής:
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
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υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισµού.
Επί της ένστασης αποφαίνεται το Τµήµα Προµηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
2. Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά
συµµετοχής προµηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες στον διαγωνισµό, ως και κατά του τύπου η του
περιεχοµένου των προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του
διαγωνισµού και µέχρι τις επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του. Επίσης
ένσταση µπορεί να υποβληθεί και σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από σχετική ανακοίνωση της
επιτροπής (Λήξη της προθεσµίας η 14.00 µµ). Η ένσταση κατά της συµµετοχής
προµηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες σε διαγωνισµό κοινοποιείται, εντός της αυτής
προθεσµίας υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο, στον προµηθευτή/παρέχοντα υπηρεσίες
κατά του οποίου στρέφεται.
3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρµόδιο για την κατακύρωση
όργανο.
4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους.
Άρθρο 8ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ’ όψη κυρίως τα παρακάτω
στοιχεία:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές
υλικό.
4.
Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής Προµηθειών, ουσιώδες στοιχείο από
το οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προµήθειας του υλικού.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή ή στον παρέχοντα υπηρεσίες µε την
χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν
απόρριψη των προσφορών.
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Άρθρο 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές ή τους παρέχοντες υπηρεσίες για
90 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των προµηθευτών ή των παρεχόντων υπηρεσίες.
Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης
τιµών πριν την λήξη της ισχύος της προσφοράς ή µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 10ο
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 11ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

αντιπροσφορές.

Σε περίπτωση υποβολής τους

Άρθρο 12ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνει το σύνολο των αιτούµενων υλικών και υπηρεσιών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση
των υλικών και υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή ορίζεται χωριστά. Σε
διαφορετική περίπτωση και µε βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο
ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωµατωθεί στην τιµή
προσφοράς.
2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ.
3. Οι τιµές των προσφορών αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση
δε ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 13ο
ΓΛΩΣΣΑ
Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα περιέλθουν στην Εταιρία
θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα, ενώ τα τεχνικά εγχειρίδια στην Ελληνική ή την
Αγγλική. Έγγραφα που θα υποβληθούν σε άλλη γλώσσα δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψη και θα
θεωρούνται ως µη παραδοθέντα. Μεταφράσεις οποιουδήποτε εγγράφου (π.χ. απλού κειµένου,
πιστοποιητικών, εγκρίσεων, βεβαιώσεων, κτλ) όπου απαιτούνται, θα είναι επίσηµα
επικυρωµένες.
Άρθρο 14ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών στην καθορισµένη από την διακήρυξη ή πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα.
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον θεωρηθούν επαρκή, η επιτροπή
έχει την δυνατότητα αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
αυθηµερόν ή σε διαφορετική ηµεροµηνία από αυτήν της διεξαγωγής του διαγωνισµού
(κατά την κρίση της).
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της
τεχνικής αξιολόγησης και την κρίση τυχόν ενστάσεων και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι
αντίστοιχες τεχνικές προσφορές.
Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα λάβουν
γνώση και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Η µη παρουσία ενός η περισσοτέρων εκ των συµµετεχόντων δεν αναστέλλει την
διενέργεια του διαγωνισµού.
Άρθρο 15ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.,
θα κληθεί ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες που προκρίθηκε, µε σχετικό έγγραφο, για
την υπογραφή της σύµβασης, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Συγχρόνως, θα πρέπει να
προσκοµίσει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.
Ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της
ανακοίνωσης κατακύρωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος ανάληψης των εργασιών
αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την σχετική κοινοποίηση.
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µετά από απόφαση του ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.
ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει υπέρ της Ε Υ Α Θ Α.Ε.
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Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού
στον επόµενο προµηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες ή να επαναλάβει την διαδικασία.
Κατά κανόνα, η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προµηθευτή ή στον παρέχοντα
υπηρεσίες που είναι µειοδότης. ∆ια του αρµοδίου για την κατακύρωση οργάνου της δύναται η
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να κρίνει διαφορετικά.
Άρθρο 16ο
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την εξόφληση των τιµολογίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Πρωτόκολλο παραλαβής.
2. Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 17ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ. και των
προµηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή κατά την
εκτέλεση των συµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
Οι έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται από την ∆ιακήρυξη και την Σύµβαση
διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Άρθρο 18ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση οργάνου της
ύστερα από γνωµοδότηση του τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προµηθευτή
έκπτωτο για το σύνολο ή µέρος της σύµβασης όταν:
1. ∆εν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία.
2. Τα παραδιδόµενα υλικά ή υπηρεσίες έχουν ελαττώµατα, δεν πληρούν τις συµβατικές
προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνοµολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις .
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης.
Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό
της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το µέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της
κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής
ποινικής ρήτρας η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που
υπέστη από την αθέτηση εκ µέρους του προµηθευτή των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια ή παροχή υπηρεσιών και δεν
προσήλθε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύµβαση και να
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
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την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσία και
δύναται να εκτελέσει την προµήθεια ή υπηρεσία µε άλλους προµηθευτές ή παρέχοντες
υπηρεσία µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε
άλλης ζηµίας που υπέστη από την µη υπογραφή της σύµβασης. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το
δικαίωµα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισµού του προµηθευτή ή του παρέχοντος
υπηρεσίες από µελλοντικές συνεργασίες. Ο αποκλεισµός κηρύσσεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του Τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. &
Αποθηκών, το οποίο προηγουµένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή
εξηγήσεων.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µπορεί να δεχτεί την εκπρόθεσµη
παράδοση µε ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 0,5% της αξίας των
υλικών ή των υπηρεσιών των οποίων καθυστερεί η παράδοση για κάθε εβδοµάδα και
µέχρι δέκα (10) εβδοµάδες. Μετά τις δέκα (10) εβδοµάδες και εφόσον εξακολουθεί η
καθυστέρηση, το ποσοστό της ποινικής ρήτρας αυξάνεται σε 1% για κάθε εβδοµάδα
και µέχρι πέντε (5) εβδοµάδες. Μετά ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προµηθευτής
απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από την µη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης ή
την µη υπογραφή της.
Αν παρέλθουν άπρακτες οι συµβατικές προθεσµίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον
προµηθευτή.
Άρθρο 19ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Αν η αδυναµία υπογραφής ή εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης οφείλεται σε
λόγους ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες είναι υποχρεωµένος να
γνωστοποιήσει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν αυτή την
αδυναµία, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επέλευσή τους.
2.
Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να
υποβάλλει ο προµηθευτής ή παρέχων υπηρεσίες εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως στερείται
του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία.
3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον προµηθευτή ή τον παρέχοντα υπηρεσίες
από τις συνέπειες λόγω µη συµµόρφωσής του προς τους όρους της σύµβασης ή της
υπογραφής της.
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 20ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος υλοποίησης της προµήθειας και όλων των απαιτούµενων εργασιών για την πλήρη
εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία του συνόλου του συστήµατος (αυτοµατισµοί,
επικοινωνίες, λογισµικό κλπ) ορίζεται σε 6 έως 8 µήνες από την ανάθεση και υπογραφή της
σύµβασης.
Από την θέση σε αποδοτική λειτουργία θα ακολουθήσουν 4 µήνες δοκιµαστικής λειτουργίας
του συνόλου του συστήµατος, κατά τη διάρκεια των οποίων ο πάροχος φέρει την αποκλειστική
ευθύνη για την οµαλή λειτουργία και άµεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβληµάτων που
θα παρουσιαστούν.
Επίσης καθ’ όλο αυτό το διάστηµα έχει την υποχρέωση για την ενηµέρωση και εκπαίδευση
του τεχνικού προσωπικού της Εγκατάστασης και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σε όλες τις παραµέτρους
λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος.
Άρθρο 21ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
•

10% προκαταβολή µε την υπογραφή της Σύµβασης.

•

20% µε την παράδοση των υλικών στην εγκατάσταση

•

40% µε τη θέση σε πλήρη αποδοτική λειτουργία του συνόλου του συστήµατος

•

30% (αποπληρωµή) µετά το τέλος της 4µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας

Άρθρο 22ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο ανάδοχος πρέπει αποδεδειγµένα να έχει γνώση και εµπειρία όχι µόνο στη Σχεδίαση και
Κατασκευή, αλλά και θέση σε Λειτουργία σύγχρονων συστηµάτων Εποπτείας και Ελέγχου,
εγκαταστάσεων του µεγέθους και της πολυπλοκότητας των εν λόγω υποδοµών και
εγκαταστάσεων.
1. Θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτει αποδεδειγµένη, µε πιστοποιητικά,
κατάλληλη τεχνική ικανότητα δηλαδή γνώση και εµπειρία υλοποίησης συστηµάτων τηλεελέγχου και χειρισµού Η/Μ εγκαταστάσεων κατ’ ελάχιστον σε πέντε παρόµοια συστήµατα
αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Σε αυτά θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται συστήµατα αυτοµατισµού Η/Μ εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων
ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών σταθµών Για τα εν λόγω συστήµατα απαιτούνται
βεβαιώσεις καλής εγκατάστασης και λειτουργίας από τους αντίστοιχους φορείς για τους
οποίους υλοποιήθηκαν. Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί είτε να
βρίσκονται σε τελικό στάδιο υλοποίησης τους.
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2. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισµού πιστοποιητικό συστήµατος
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 για έργα παρόµοιου αντικειµένου. Αν ο ίδιος ο
ανάδοχος δε διαθέτει θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας µε
συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία θα διαθέτει την αντίστοιχη πιστοποίηση και θα συµµετέχει
έµπρακτα και συνολικά στην υλοποίηση των υπηρεσιών.
3. Παράλληλα θα πρέπει να αποδεικνύεται, επί ποινή αποκλεισµού, µε πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις η παρουσία του αναδόχου στην Ελληνική ή ∆ιεθνή αγορά, ενώ θα πρέπει να
διαθέτει την απαιτούµενη οργάνωση και µέσα. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα
πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά του έγγραφα βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η
µορφή της εταιρείας του, αν είναι η ίδια κατασκευαστής ή η σχέση µε τις κατασκευάστριες
εταιρείες των βασικών µονάδων του συστήµατος (PLC, SCADA, δικτυακός εξοπλισµός). Θα
πρέπει να αναφερθεί, επίσης, το πλήθος των απασχολούµενων στην εταιρία µε οποιαδήποτε
µορφή σχέσης εργασίας πτυχιούχων Ανώτατης Σχολής µε εξειδίκευση στους Αυτοµατισµούς.
Παράλληλα, θα πρέπει να κατατεθούν και οι τίτλοι σπουδών & η επαγγελµατική εµπειρία από
την οποία θα φαίνεται η καταλληλότητα των υπευθύνων υλοποίησης της σύµβασης, οι οποίοι
θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή (5) εµπειρία σε αντίστοιχα έργα. Εναλλακτικά ο
υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις αποδοχής συνεργασίας µε
αντίστοιχους εξωτερικούς συνεργάτες σε περίπτωση ανάληψης της σύµβασης.
4. α) Πιστοποιητικά Υλικού Όλα τα προσφερόµενα από τον ανάδοχο υλικά θα πρέπει να
διαθέτουν αποδεδειγµένα πιστοποίηση ISO ή άλλη αντίστοιχη καθώς και πιστοποίηση CE. Για
τη διασφάλιση της άριστης συνεργασίας µεταξύ του εξοπλισµού αυτοµατισµού PLC µε το
σύστηµα εποπτικού ελέγχου και χειρισµών SCADA, και των συστηµάτων επικοινωνίας,
κρίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει υλικά όσο και λογισµικό απόλυτα
συµβατά µεταξύ τους και ικανά να παρέχουν ανοικτό και τυποποιηµένο interface για την
περαιτέρω διασύνδεσή τους µε υφιστάµενα και µελλοντικά συστήµατα αυτοµατισµού.
β) Πιστοποιητικά Λογισµικού Το προσφερόµενο από τον ανάδοχο λογισµικό θα πρέπει να
διαθέτει αποδεδειγµένα πιστοποίηση ISO ή άλλη αντίστοιχη ισοδύναµης καθώς και
πιστοποίηση CE. Επίσης πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει µε σαφήνεια ότι το
λογισµικό που προτείνεται για προµήθεια έχει ιστορικό χρήσης σε αντίστοιχα έργα στα οποία
θα περιλαµβάνεται χρήση σε συστήµατα αυτοµατισµού Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων
ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών σταθµών. Το λογισµικό αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει
στο περιβάλλον του χρήστη και την Ελληνική γλώσσα..
- Τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα ελεγχθούν από την ΕΥΑΘ ΑΕ,
προκειµένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια και να κριθεί η
καταλληλότητα τους.
- Τα υλικά, ο εξοπλισµός και το λογισµικό θα πρέπει να είναι τεχνολογικά άρτια και
σχετικά πρόσφατης εµπορικής σειράς & γραµµής παραγωγής και προϊόντα
διεθνώς εύφηµων οίκων.
5. Οι συµµετέχοντες θα υποβάλλουν αναλυτικό πίνακα συµµόρφωσης του συνόλου των
απαιτήσεων που περιγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή στο οποίο θα συµπεριλαµβάνεται
και πεδίο σχετικών παρατηρήσεων για τυχόν διαφοροποιήσεις σηµείων της προσφοράς σε
σχέση µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Ελάχιστη αποδεκτή ανάλυση του πίνακα συµµόρφωσης είναι :
1) Σελίδα τεχνικών προδιαγραφών 2) Αριθµός παραγράφου
Συγκεκριµένα θα δοθεί Τεχνική περιγραφή των προσφεροµένων υπηρεσιών υλικών και
διατάξεων στην οποία θα παρουσιάζονται τα Τεχνικά στοιχεία όπως αυτά ζητούνται στις
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επισυναπτόµενες Τεχνικές Προδιαγραφές, µε την ίδια σειρά ανά υλικό, στα ελληνικά, θα
απαντούν µε σαφήνεια σε κάθε ζητούµενο σε ξεχωριστές σελίδες ή παράγραφο, ακριβώς όπως
εµφανίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει στην προσφορά του υπόδειγµα σύµβασης
συντήρησης σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 13 των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Άρθρο 23ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Γενικά
Η σύµβαση θα συµπεριλαµβάνει τη µελέτη, τη κατασκευή, τη προµήθεια,, την εγκατάσταση
και τη θέση σε λειτουργία, και κάθε άλλη υπηρεσία απαραίτητη για την ολοκλήρωση των
εργασιών που θα περιλαµβάνουν τα εξής :
1. Εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεελέγχου - τηλεεποπτείας (SCADA)
αυξηµένης διαθεσιµότητας και εφεδρείας (redundant), προς αντικατάσταση των τριών
παλαιών συστηµάτων στο Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου (ΚΣΕ) της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) , για τον έλεγχο των αντλιοστασίων
αποχέτευσης των τουριστικών περιοχών, δηλαδή του δήµου Θερµαϊκού και του
δήµου Μηχανιώνας, καθώς και της ίδιας της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
2. Αντικατάσταση των παλαιών προγραµµατιζόµενων ελεγκτών (PLCs) στους Τοπικούς
Σταθµούς Ελέγχου (ΤΣΕ) των εγκαταστάσεων διοίκησης - κέντρου ελέγχου, αερισµού
- Β καθίζησης, απολύµανσης, Α καθίζησης - προπάχυνσης, εισόδου αστικών λυµάτων,
αφυδάτωσης, χώνευσης και βοθρολυµάτων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
3. Αντικατάσταση του συστήµατος επικοινωνίας των Τοπικών Σταθµών Ελέγχου (ΤΣΕ),
των εγκαταστάσεων διοίκησης - κέντρου ελέγχου, αερισµού - Β καθίζησης,
απολύµανσης, Α καθίζησης - προπάχυνσης, εισόδου αστικών λυµάτων, αφυδάτωσης,
χώνευσης βοθρολυµάτων, µε το κέντρο ελέγχου στην εγκατάσταση (ΑΙΝΕΙΑ).
4. Αντικατάσταση των παλαιών προγραµµατιζόµενων ελεγκτών (PLCs) στους Τοπικούς
Σταθµούς Ελέγχου (ΤΣΕ) των αντλιοστασίων αποχέτευσης ΑΑ22 (Περαίας), ΑΑ23 (Ν.
Επιβάτες), ΑΑ24 (Γαλαξίας), ΑΑ25 (Αγ. Τριάδας), ΑΑ26(ΠΙΚΠΑ), ΑΑ27 (ΕΟΤ),
ΑΑ21 (Κάτω Αγ. Τριάδας), ΑΑ28 (Άνω Αγ. Τριάδας), ΑΑ29 (Μηχανιώνας), ΑΑ30
(Αγγελοχωρίου) και ΑΑ31 (Αλυκών) µε ελεγκτές νέους, σύγχρονους και µε
περισσότερες δυνατότητες, µε στόχο τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας αυτών των
αντλιοστασίων
5. Αναβάθµιση - Αντικατάσταση του συστήµατος επικοινωνίας των Τοπικών Σταθµών
Ελέγχου (ΤΣΕ), των αντλιοστασίων ΑΑ22 (Περαίας), ΑΑ23 (Ν. Επιβάτες), ΑΑ24
(Γαλαξίας), ΑΑ25 (Αγ. Τριάδας), ΑΑ26(ΠΙΚΠΑ), ΑΑ27 (ΕΟΤ), ΑΑ21 (Κάτω Αγ.
Τριάδας), ΑΑ28 (Άνω Αγ. Τριάδας), ΑΑ29 (Μηχανιώνας), ΑΑ30 (Αγγελοχωρίου) και
ΑΑ31 (Αλυκών), µε το κέντρο ελέγχου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Εξοπλισµός και υπηρεσίες
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει και εγκαταστήσει τον ακόλουθο ελάχιστο εξοπλισµό:
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•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πίνακες αυτοµατισµού µε όλο το απαιτούµενο ηλεκτρολογικό υλικό, π.χ.
ασφάλειες, ρελέ, για την εγκατάσταση αντίστοιχα των ελεγκτών PLC και του
εξοπλισµού επικοινωνίας των εξής οχτώ (8) εγκαταστάσεων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ:
της διοίκησης - κέντρου ελέγχου, του αερισµού - Β καθίζησης, της απολύµανσης,
της Α καθίζησης - προπάχυνσης, της εισόδου αστικών λυµάτων, της αφυδάτωσης,
της χώνευσης και των βοθρολυµάτων.
Προγραµµατιζόµενους λογικά ελεγκτές ,PLC, στις εξής οχτώ (8) εγκαταστάσεις της
ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ: της διοίκησης - κέντρου ελέγχου, του αερισµού - Β καθίζησης, της
απολύµανσης, της Α καθίζησης - προπάχυνσης, της εισόδου αστικών λυµάτων, της
αφυδάτωσης, της χώνευσης και των βοθρολυµάτων.
Καλώδιο οπτικής ίνας, εξοπλισµό και λογισµικό που θα απαιτηθεί για την
αναβάθµιση της επικοινωνίας των οχτώ (8) ελεγκτών της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, µε το
κέντρο ελέγχου.
Πίνακες αυτοµατισµού µε όλο το απαιτούµενο ηλεκτρολογικό υλικό, π.χ.
ασφάλειες, ρελέ, για την εγκατάσταση αντίστοιχα των ελεγκτών PLC και του
εξοπλισµού επικοινωνίας των έντεκα (11) αντλιοστασίων αποχέτευσης, ΑΑ21,
ΑΑ22, ΑΑ23 ΑΑ24, ΑΑ25, ΑΑ26, ΑΑ27, ΑΑ28, ΑΑ29, ΑΑ30, ΑΑ31.
Προγραµµατιζόµενους λογικά ελεγκτές ,PLC, στα έντεκα (11) αντλιοστάσια
αποχέτευσης ΑΑ21, ΑΑ22, ΑΑ23 ΑΑ24, ΑΑ25, ΑΑ26, ΑΑ27, ΑΑ28, ΑΑ29,
ΑΑ30, ΑΑ31.
Επικοινωνιακό εξοπλισµό που θα περιλαµβάνει modem, ποµπούς, δέκτες, κεραίες,
ιστούς, αναµεταδότες, τροφοδοτικά, καλώδια σύνδεσης και ότι επιπλέον υλικά
χρειαστούν για τις ασύρµατες ζεύξεις των αντλιοστασίων αποχέτευσης µε το
κέντρο ελέγχου. Ο εξοπλισµός αναφέρεται στα έντεκα (11) αντλιοστάσια και στο
κέντρο ελέγχου.
Τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας UPS, για την παροχή τάσης στον κρίσιµο
εξοπλισµό των αντλιοστασίων, στους σταθµούς ελέγχου καθώς και στο κέντρο
ελέγχου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Συστήµατα αντικεραυνικής προστασίας για τους ελεγκτές και τον εξοπλισµό
τηλεπικοινωνιών των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑκαθώς και για το
κέντρο ελέγχου όπου απαιτείται.
Συστήµατα παραβίασης των πινάκων αυτοµατισµού των αντλιοστασίων.
Υλικά που τυχόν θα απαιτηθούν για τη διασύνδεση των πινάκων αυτοµατισµού µε
τους πίνακες ισχύος των αντλιοστασίων και για τη βελτίωση της λειτουργίας τους
όπως π.χ. ασφάλειες, µικροαυτόµατοι, µικρορελέ.
∆ύο (2) ηλεκτρονικούς υπολογιστές server, στο κέντρο ελέγχου όπου θα
εγκατασταθεί το σύστηµα SCADA.
Ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή client, στο κέντρο ελέγχου όπου θα εγκατασταθεί
το σύστηµα SCADA.
Εξοπλισµό και υποδοµή πληροφορικής που απαιτείται για την άρτια λειτουργία του
κέντρου ελέγχου.
Εκτυπωτής laser στο κέντρο ελέγχου.
Εξοπλισµό για σύνδεση του κέντρου ελέγχου µε το διαδίκτυο.
Λογισµικό στους ελεγκτές, PLC, των ΤΣΕ των αντλιοστασίων.
Λογισµικό εποπτείας και ελέγχου, SCADA, στο κέντρο ελέγχου.
Λογισµικό Server – Client, στο SCADA, στο κέντρο ελέγχου.
Λογισµικό Redundancy, στο SCADA, στο κέντρο ελέγχου.
Λογισµικό Web Navigate, στο SCADA, στο κέντρο ελέγχου.
Λογισµικό για GPRS επικοινωνία αν απαιτηθεί.
Λογισµικό λειτουργικού συστήµατος όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Λογισµικό υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.χ. MS Office.
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Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνονται τα εξής :
• Ο εξοπλισµός να πληροί τις προδιαγραφές και το ελληνικό ή ευρωπαϊκό νοµικό
πλαίσιο.
• Η τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισµών για τις εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας και η θωράκιση από αντίστοιχες παρεµβολές.
• Η υπεύθυνη δήλωση υποστήριξης πλήρους εξοπλισµού για δέκα (10) έτη από τον
κατασκευαστή του εξοπλισµού.
• Η έγκαιρη προµήθεια του εξοπλισµού.
• Η µελέτη και τελικός σχεδιασµός για τη βέλτιστη λύση υλοποίησης και λειτουργίας
του έργου και η ενηµέρωση της ΕΥΑΘ για την εφαρµογή της.
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες να ακολουθούν τους κανονισµούς ΕΛΟΤ, IEC,
CENELEC.
• Η πλήρης εγκατάσταση και καλωδίωση του εξοπλισµού.
• Η πλήρης εγκατάσταση µε όλες τις εργασίες που χρειάζονται για τον εξοπλισµό.
όπου υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όπως ιστοί και κεραίες.
• Η διασύνδεση αν απαιτείται των πινάκων αυτοµατισµού µε τους πίνακες ισχύος.
• Οι µετατροπές που τυχόν πρέπει να γίνουν στους υπάρχοντες πίνακες για τη
βελτίωση της λειτουργίας να υλοποιηθούν σε συνεργασία µε την ΕΥΑΘ και να
αποτυπωθούν σε σχέδια.
• Η προστασία του εξοπλισµού από κεραυνούς και υπερτάσεις.
• Η επαφή και η πλήρης συνεργασία του µε τρίτους φορείς αν απαιτηθεί, π.χ. εταιρία
κινητής τηλεφωνίας.
• Η συνεχή ενηµέρωση της ΕΥΑΘ για τη πορεία των εργασιών, τα προβλήµατα που
ανακύπτουν και τις λύσεις που προτίθεται να δώσει.
• Η δοκιµαστική λειτουργία του συστήµατος για δύο (2) µήνες.
• Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΑΘ.
• Η εγγύηση καλής λειτουργίας του έργου για δυο (2) έτη.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα κάτωθι:
• Απαιτούµενες άδειες χρήσης λογισµικών.
• Προγράµµατα αυτοµατισµού των ΤΣΕ µε σχόλια.
• Εφαρµογή τηλεµετρίας, SCADA, στο κέντρο ελέγχου.
• Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισµού.
• Αναλυτικά σχέδια του εξοπλισµού, των πινάκων και των καλωδιώσεων.
• Εγχειρίδιο µε ρυθµίσεις εξοπλισµού.
Στη προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τον σχεδιασµό, προµήθεια,
εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και δοκιµαστική λειτουργία του συστήµατος για διάστηµα
δύο µηνών. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται σε υλικά και υπηρεσίες τόσο
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών όσο και για τη ολοκλήρωση και σωστή και
πλήρη λειτουργία του αντικειµένου της παρούσης, έστω και αν δεν κατονοµάζονται ρητά στις
τεχνικές προδιαγραφές.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Ν. Μηχανιώνας (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑΑΙΝΕΙΑ) ξεκίνησε το 1997 µε την κατασκευή των έργων του 1ου Σταδίου της Α Φάσης. Οι
κατασκευασµένες µονάδες στην πλήρη φάση λειτουργίας, σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό,
επαρκούν για φορτία 87.000 κατοίκων µε µέγιστη παροχή 26.000 m3/ηµέρα κατά τη θερινή
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περίοδο. Σήµερα η εγκατάσταση επεξεργάζεται µε τη µέθοδο της ενεργού ιλύος, 9000 m3/d εκ
των οποίων τα 7000 m3/d είναι αστικά λύµατα µέσω δικτύου, το οποίο περιλαµβάνει 11
αντλιοστάσια, εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων, ωθητικούς και συλλεκτήριους αγωγούς και τα
υπόλοιπα βοθρολύµατα.

Οι κύριες εγκαταστάσεις της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ είναι οι εξής :
1. Προεπεξεργασία αστικών λυµάτων (εσχάρωση, εξάµµωση, λιποσυλλογή, µέτρηση
παροχής).
2. Προεπεξεργασία βοθρολυµάτων (εσχάρωση, εξάµµωση, απόσµηση, άντληση).
3. Πρωτοβάθµια καθίζηση που περιλαµβάνει δυο δεξαµενές µε τη µια να λειτουργεί προς
το παρόν σαν δεξαµενή οµογενοποίησης - εξισορρόπησης για τα βοθρολύµατα.
4. Αερισµός για την αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα και αζώτου σε δυο δεξαµενές
τύπου Caroussel.
5. ∆ευτεροβάθµια καθίζηση που περιλαµβάνει δυο δεξαµενές και επιπλέον γίνεται
ανακυκλοφορία ενεργού ιλύος.
6. Απολύµανση µε όζον µε δύο (2) µονάδες παραγωγής όζοντος και δεξαµενή επαφής.
7. Πάχυνση βαρύτητας που περιλαµβάνει δύο (2) παχυντές που δεν λειτουργούν στη
παρούσα φάση.
8. Χώνευση που περιλαµβάνει δύο (2) αναερόβιους χωνευτές ιλύος και εγκατάσταση
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας από το παραγόµενο βιοαέριο που
δεν λειτουργούν στη παρούσα φάση.
9. Αφυδάτωση µε ταινιοφιλτρόπρεσσες και τράπεζες πάχυνσης.
10. Αντλιοστάσιο και δίκτυο βιοµηχανικού νερού για χρήση νερού της εξόδου εντός της
εγκατάστασης.
11. Υποσταθµός µέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης και
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για τη παροχή εφεδρικής τάσης.
12. Κτίριο διοίκησης – Κέντρο Ελέγχου SCADA για την επιτήρηση της εγκατάστασης µε
το σύστηµα ελέγχου – τηλεχειρισµού.
13. Χηµείο – µικροβιολογικό εργαστήριο για εκτέλεση των απαιτούµενων αναλύσεων στα
στάδια επεξεργασίας.
14. Υποθαλάσσιος αγωγός επεξεργασµένων λυµάτων προς το Θερµαϊκό.
Προεπεξεργασία αστικών λυµάτων
Τα λύµατα από τον αποχετευτικό αγωγό οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου και στη συνέχεια
στις διώρυγες των εσχαρών. Υπάρχουν δύο (2) επίπεδες κεκλιµένες µηχανικές εσχάρες.
Κατάντι των εσχαρών και ανάντι του εξαµµωτή είναι τοποθετηµένοι µετρητές παροχής
εισόδου. Η εξάµµωση - απολίπανση γίνεται σε δίδυµο αεριζόµενο εξαµµωτή – λιποσυλλέκτη
µε χρήση δύο (2) αντλιών εξάµµωσης και δύο (2) φυσητήρων. Με χρήση δύο (2) υποβρύχιων
φυγοκεντρικών αντλιών τα λύµατα οδηγούνται στην εξισορρόπηση. Στη συνέχεια ακολουθεί ο
βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που αφορά τη προεπεξεργασία των αστικών
λυµάτων :
•
•
•
•
•
•
•

∆ύο (2) αυτόµατες εσχάρες.
Μία (1) µεταφορική ταινία.
∆ύο (2) αντλίες εξάµµωσης.
∆ύο (2) φυσητήρες εξάµµωσης.
Ένας (1) κινητήρας - µειωτήρας κίνησης γέφυρας εξάµµωσης.
Ένας (1) κινητήρας - µειωτήρας ξέστρου εξάµµωσης.
∆ύο (2) αντλίες µεταφοράς αστικών λυµάτων.
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Προεπεξεργασία βοθρολυµάτων
Τα βοθρολύµατα παραλαµβάνονται σε πέντε (5) ειδικά διαµορφωµένες θέσεις εκκένωσης και
µετά ακολουθεί η εσχάρωση µε αυτόµατη εσχάρα και πρέσα εσχαρισµάτων, η εξάµµωση µε
δύο (2) αντλίες και δύο (2) φυσητήρες) και η απόσµηση. Για την αρχική εξισορρόπηση της
παροχής των βοθρολυµάτων υπάρχει θάλαµος αποθήκευσης στο πυθµένα του οποίου έχει
εγκατασταθεί υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα για την εκκένωσή του. Η απόσµηση του αέρα
του κτιρίου γίνεται µε οριζόντιο πύργο εξουδετέρωσης διασταυρούµενης ροής τριών σταδίων,
µε διαλύµατα θειικού οξέος, υποχλωριώδους νατρίου και καυστικής σόδας αντίστοιχα. Αφού
υποστούν την προβλεπόµενη προεπεξεργασία τα βοθρολύµατα διοχετεύονται µέσω αντλιών
που είναι τοποθετηµένες στο φρεάτιο εξόδου της µονάδας εξάµµωσης προς την εξισορρόπηση.
Ακολουθεί ο βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που αφορά τη προεπεξεργασία των
βοθρολυµάτων :
• Μία (1) αυτόµατη εσχάρα.
• Μία (1) πρέσα εσχαρισµάτων.
• ∆ύο (2) αντλίες εκκένωσης δεξαµενής εξισορρόπησης.
• Τρείς (3) αντλίες βοθρολυµάτων.
• ∆ύο (2) φυσητήρες εξάµµωσης.
• Ένας (1) ανεµιστήρας απόσµησης.
• Ένας (1) κοχλίας εξάµµωσης.
• ∆ύο (2) αντλίες εξάµµωσης.
• Ένας (1) κοχλίας εσχαρισµάτων.
Πρωτοβάθµια καθίζηση
Κατά τη διάρκεια της τροποποιηµένης λειτουργίας του βιολογικού κυρίως µε βοθρολύµατα,
καταργήθηκε η λειτουργία των δεξαµενών πρωτοβάθµιας καθίζησης και η µία από τις δύο
έχει µετατραπεί ώστε να λειτουργεί ως δεξαµενή οµογενοποίησης και εξισορρόπησης των
βοθρολυµάτων. Η δεξαµενή διαθέτει τέσσερις (4) υποβρύχιους αναδευτήρες και δύο (2)
αντλίες για τη µεταφορά των λυµάτων προς το φρεάτιο µερισµού των δεξαµενών αερισµού.
Στη συνέχεια ακολουθεί ο βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που αφορά τη
πρωτοβάθµια καθίζηση :
• ∆ύο (2) αντλίες τροφοδοσίας παχυντή.
• ∆ύο κινητήρες γέφυρες πρωτοβάθµιας καθίζησης.
• ∆ύο (2) αντλίες µετάγγισης.
• Τέσσερις (4) υποβρύχιοι αναδευτήρες.
• Ένας (1) ανεµιστήρας απόσµησης.
• Μία (1) αντλία αφρών.
Αερισµός
Για την αποµάκρυνση του οργανικού άνθρακα και του αζώτου έχουν κατασκευαστεί δύο
δεξαµενές τύπου Caroussel, όγκου 5.250 m3 κάθε µία, και στην παρούσα φάση λειτουργεί η
µία. Η κάθε δεξαµενή είναι εφοδιασµένη µε δύο επιφανειακούς αεριστές κατακόρυφου άξονα
µε δυνατότητα µεταβολής βύθισης. Ως εκ τούτου, κάθε δεξαµενή περιλαµβάνει δύο περιοχές,
µία αερόβια όπου η συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου είναι µεγάλη (DO>1,5 mg/l) και µία
ανοξική (DO<0,5 mg/l). Στις αερόβιες περιοχές µε τη βοήθεια των µικροοργανισµών γίνεται
αποικοδόµηση του οργανικού φορτίου και νιτροποίηση (µετατροπή αζωτούχων ενώσεων σε
νιτρώδη και νιτρικά) ενώ στις ανοξικές περιοχές γίνεται η απονιτροποίηση του οξειδωµένου
αζώτου και η µετατροπή του σε αέριο άζωτο που εκλύεται στην ατµόσφαιρα µε τη µορφή
φυσαλίδων. Επίσης σε κάθε δεξαµενή έχουν τοποθετηθεί τέσσερις (4) προωθητές (flow
boosters), ένας σε κάθε κανάλι της δεξαµενής και όργανα µέτρησης διαλυµένου οξυγόνου και
REDOX ενώ πρόκειται να τοποθετηθούν και όργανα µέτρησης στερεών στις δεξαµενές

18

αερισµού και στη γραµµή περίσσειας ιλύος . Στη συνέχεια ακολουθεί ο βασικός
ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που αφορά τον αερισµό :
• Τέσσερις (4) επιφανειακοί αεριστές.
• ∆ύο (2) υπερχειλιστές.
• Οχτώ (8) προωθητές ροής.
∆ευτεροβάθµια καθίζηση
Έχουν κατασκευασθεί 2 δεξαµενές κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 31,5 m. Το ανάµικτο υγρό
εισέρχεται κεντρικά και διοχετεύεται στη δεξαµενή. Το διαυγασµένο υγρό υπερχειλίζει
περιµετρικά από οδοντωτό υπερχειλιστή (γωνίες 90ο) και µέσω περιµετρικής διώρυγας
πλάτους 0,50 m, οδηγείται προς το φρεάτιο εξόδου και στη συνέχεια στη δεξαµενή επαφής της
απολύµανσης. Μετά την έξοδο των δεξαµενών τελικής καθίζησης τα λύµατα διέρχονται από
διώρυγα µέτρησης της παροχής τύπου Parshal Flume. Η ιλύς από τις δεξαµενές τελικής
καθίζησης συλλέγεται και οδηγείται προς το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας
ιλύος. Στη συνέχεια ακολουθεί ο βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που αφορά τη
δευτεροβάθµια καθίζηση και το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος :
• ∆ύο (2) κινητήρες – µειωτήρες κίνησης γέφυρας καθίζησης.
• Τρεις (3) αντλίες ανακυκλοφορίας ιλύος.
• ∆ύο (2) αντλίες περίσσειας ιλύος.
• Μια (1) αντλία αφρών.
Απολύµανση
Απολύµανση µε όζον γίνεται µε δύο µονάδες παραγωγής όζοντος και τη δεξαµενή επαφής. Η
εγκατάσταση διαστασιολογήθηκε για παραγωγή 5,22Kg/h όζοντος από υγρό οξυγόνο σε κάθε
ένα από τους δύο οζονιστήρες και δόση 6 ppm όζοντος κατά µέγιστο. Το όζον είναι ισχυρό
οξειδωτικό κατάλληλο για απολύµανση. H δεξαµενή επαφής διαστασιολογήθηκε έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος παραµονής (34 min). Η δεξαµενή είναι καλυµµένη και στον
πυθµένα της έχει εγκατασταθεί το σύστηµα διάχυσης. Επίσης, λειτουργεί σύστηµα
καταστροφής πλεονάζοντος όζοντος. Το απαιτούµενο οξυγόνο για την παραγωγή όζοντος
αποθηκεύεται σε υγρή φάση σε ειδική δεξαµενή του προµηθευτή εφοδιασµένη µε εξαχνωτή.
Αναφέρουµε ότι πρόκειται να τοποθετηθεί νέος µετρητής υπολειµµατικού όζοντος. Στη
συνέχεια ακολουθεί ο βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που αφορά την παραγωγή
όζοντος και τη δεξαµενή επαφής :
• ∆ύο (2) οζονιστήρας.
• ∆ύο (2) ψύκτες.
• Ένας (1) καταστροφέας όζοντος.
Πάχυνση βαρύτητας
Στη παρούσα φάση οι δύο (2) παχυντές βαρύτητας είναι εκτός λειτουργίας, λόγω της µικρής
παροχής λυµάτων. Στη συνέχεια ακολουθεί ο βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που
αφορά τη πάχυνση :
• ∆ύο (2) ηλεκτροµειωτήρες κίνησης ξέστρων.
• ∆ύο (2) αντλίες τροφοδοσίας χωνευτών.
• Τέσσερις (4) ηλεκτροβάννες τροφοδοσίας.
Χώνευση
Στη παρούσα φάση οι δύο (2) χωνευτές είναι εκτός λειτουργίας, λόγω της µικρής παροχής
λυµάτων στην εγκατάσταση όπως επίσης και η µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
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και θερµότητας µε βιοαέριο. Στη συνέχεια ακολουθεί ο βασικός ηλεκτροµηχανολογικός
εξοπλισµός που αφορά την χώνευση :
• ∆ύο (2) Heatamix.
• Τρεις (3) βαλβίδες ασφαλείας χωνευτών αεροφυλακίων.
• Ένας (1) δαυλός καύσης.
• Τρεις (3) αεροσυµπιεστές.
• ∆ύο (2) δοσιµετρικές αντλίες σιδήρου.
• Τρείς (3) ανεµιστήρες.
• Ένας (1) κυκλοφορητής.
Αφυδάτωση
Η αφυδάτωση γίνεται µε δυο (2) ταινιοφιλτρόπρεσσες και τράπεζα πάχυνσης. Επίσης υπάρχει
εγκατεστηµένο συγκρότηµα πολυηλεκτρολύτη. Η παραγόµενη ποσότητα αφυδατωµένης ιλύος
είναι περίπου 20 τόνοι/ηµέρα µε ξηρότητα>20%. Η αφυδατωµένη ιλύς µεταφέρεται µε
µεταφορική ταινία εκτός του κτιρίου αφυδάτωσης σε διπλανό υπόστεγο και στη συνέχεια
αποµακρύνεται µε φορτηγά. Στο χώρο αυτό προγραµµατίζεται να εγκατασταθεί άµεσα από την
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µονάδα ασβεστοποίησης µε προσθήκη 25-30% CaO ανά τόνο ιλύος.Το σύνολο
των στραγγιδίων της αφυδάτωσης συλλέγεται και οδηγείται στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων και
στη συνέχεια στο φρεάτιο εξόδου του εξαµµωτή αστικών. Στη συνέχεια ακολουθεί ο βασικός
ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που αφορά την αφυδάτωση :
∆ύο (2) ταινιοφιλτρόπρεσες.
∆ύο (2) αναδευτήρες πολυηλεκτρολύτη.
∆ύο (2) δοσιµετρικές αντλίες πολυηλεκτρολύτη.
∆ύο (2) αντλίες τροφοδοσίας πρεσών.
∆ύο (2 µεταφορικές ταινίες
Τρείς (3) αντλίες στραγγιδίων
∆ύο (2) αντλίες πλύσης πρέσας.
∆ύο (2) αναδευτήρες κροκιδωτικού.
∆ύο (2) τράπεζες πάχυνσης.
Ένας (1) αεροσυµπιεστής.
Ένας (1) φυσητήρας οµογενοποίησης.
Αναφέρουµε ότι προβλέπεται να εγκατασταθεί νέο σύστηµα προετοιµασίας διαλύµατος
πολυηλεκτρολύτη στη µονάδα αφυδάτωσης, που θα αποτελείται από τρεις (3) καινούργιες
δοσιµετρικές αντλίες, ένα κοχλία για την εισαγωγή της σκόνης του πολυηλεκτρολύτη και ένα
ορθογώνιο µεταλλικό δοχείο ανάµιξης (χωρητικότητας περίπου 2m3), µε τρία διαµερίσµατα
που θα επικοινωνούν υπερχειλιστικά µεταξύ τους. Στα δύο πρώτα θα υπάρχουν κατάλληλοι
αναδευτήρες, ενώ το σύστηµα θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα αισθητήρια, θερµαντικές
αντιστάσεις και λοιπό απαραίτητο εξοπλισµό.
Αντλιοστάσιο και δίκτυο βιοµηχανικού νερού
Για εξοικονόµηση του πόσιµου νερού, κατασκευάστηκε δίκτυο βιοµηχανικού νερού για πλύση
των ταινιοφιλτροπρεσσών, πότισµα πρασίνου, παρασκευή πολυηλεκτρολυτών, ψύξη
οζονιστήρα, ανάγκες πυρόσβεσης κ.α. Σαν τέτοιο νερό χρησιµοποιούνται τα βιολογικά
επεξεργασµένα λύµατα, πού έχουν απολυµανθεί µε όζον και διατίθενται. Στη συνέχεια
ακολουθεί ο βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που αφορά το αντλιοστάσιο
βιοµηχανικού νερού :
• ∆υο (2) αντλίες βιοµηχανικού νερού.
• Ένα (1) κοµπρεσέρ πιεστικού.
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Υποσταθµός µέσης τάσης
Στον υποσταθµό µέσης τάσης της εγκατάστασης υπάρχουν οι κυψέλες εισόδου µέσης τάσης,
20 KV, από τη ∆ΕΗ, δύο µετασχηµατιστές υποβιβασµού της µέσης τάσης, σε χαµηλή τάση,
δηλαδή από 20KV σε 400V, και αντίστοιχα πίνακες χαµηλής τάσης για τη διανοµή και τη
τροφοδοσία της εγκατάστασης. Επίσης υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 850 KVA, για τη
παροχή εφεδρικής τάσης στη περίπτωση που υπάρχει διακοπή τη κύριας τροφοδοσίας (∆ΕΗ).
Κτίριο διοίκησης – Κέντρο ελέγχου
Για την επιτήρηση της εγκατάστασης υπάρχει κτίριο γραφείων όπου βρίσκονται και τα τρία (3)
ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου-τηλεχειρισµού (SCADA) της εγκατάστασης και των
αντλιοστασίων καθώς και ο µιµικός πίνακας της εγκατάστασης.
Χηµείο
Στο κτίριο διοίκησης της εγκατάστασης υπάρχει εξοπλισµένο Χηµικό και Μικροβιολογικό
Εργαστήριο (επιστηµονικά όργανα, σκεύη κλπ.) για τον επί τόπου έλεγχο και την εκτέλεση
των απαραίτητων Χηµικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων σε όλα τα στάδια της
επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις ενδεδειγµένες µεθόδους αναφοράς.
Υποθαλάσσιος αγωγός
Τα επεξεργασµένα υγρά λύµατα οδηγούνται µε αγωγό µήκους 1718 m (χερσαίο τµήµα 766m
και υποβρύχιο τµήµα 952 m) και διαχέονται µέσω διαχυτήρων στο Θερµαϊκό κόλπο, σε
βάθος πυθµένα θάλασσας περίπου 22m.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Η λειτουργία των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ καθορίζεται από τους τοπικούς σταθµούς ελέγχου κάθε µονάδας
αντίστοιχα και σε σχέση µε το κεντρικό σταθµό ελέγχου. Ο τοπικός σταθµός ελέγχου
περιλαµβάνει το πίνακα ισχύος (MCC) για τη τροφοδοσία του εξοπλισµού και το πίνακα
αυτοµατισµού για τον έλεγχο της λειτουργίας. Στην πόρτα των πινάκων υπάρχουν τα
κατάλληλα στοιχεία για τοπικό χειρισµό και εποπτεία όπως επιλογικοί διακόπτες, κοµβία,
ενδεικτικές λυχνίες, όργανα µέτρησης ρεύµατος και τάσης και ωροµετρητές. Οι πίνακες ισχύος
( MCC) περιλαµβάνουν το απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό για τη τροφοδοσία του
εξοπλισµού της µονάδας ενώ οι πίνακες αυτοµατισµού τους προγραµµατιζόµενους ελεγκτές
(PLC) και το απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό για τη λειτουργία όπως τροφοδοτικά και ρελέ.
Επίσης κάθε πίνακας αυτοµατισµού που περιέχει ελεγκτή, PLC, συνδέεται ενσύρµατα µε το
κεντρικό σταθµό ελέγχου. Στο πιο κάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά τα συστήµατα
αυτοµατισµού των τοπικών σταθµών ελέγχου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Εγκατάσταση
Αστικά Λύµατα

MCC
MCC 201

CP
CP 201

Βοθρολύµατα

MCC 201

CP 203

Οζόνωση – Βιοµηχανικό Νερό

MCC 601

CP 601

Α Καθίζηση - Παχυντές

MCC 901

CP 901

Αερισµός - Β Καθίζηση – Ασιο Ιλύος

MCC 2001

CP 2001
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PLC
INTELECTRO
N
INTELECTRO
N
INTELECTRO
N
INTELECTRO
N
INTELECTRO
N

Χωνευτές – Βιοαέριο

MCC 1001

CP 1001

Αφυδάτωση

MCC 1201

CP 1201

Κέντρο Ελέγχου – Μιµικός Πίνακας

MCC 1301

CP 1301

INTELECTRO
N
INTELECTRO
N
INTELECTRO
N

Επιπλέον υπάρχουν πίνακες ελέγχου κάποιων συσκευών µε ενσωµατωµένο ελεγκτή µε ειδικό
λογισµικό προσαρµοσµένο ειδικά για τη λειτουργία τους, όπως είναι οι δύο (2) συσκευές
οζόνωσης.
Οι προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές του ανωτέρω πίνακα είναι της εταιρίας INTELECTRON, και
είναι παλαιάς τεχνολογίας – κατασκευής µε αποτέλεσµα προβλήµατα στην υποστήριξη της
λειτουργίας τους και στην εξεύρεση ανταλλακτικών τους. Η επικοινωνία των ελεγκτών µε το
κέντρο ελέγχου γίνεται µε καλώδιο δυο συρµάτων, RS-485, µε απλό πρωτόκολλο, που δεν
παρέχει τα πλεονεκτήµατα , των νέων εφαρµογών όπως µέγιστη ταχύτητα, καλύτερη ποιότητα,
και επιπλέον δυνατότητες όπως αποµακρυσµένος προγραµµατισµός.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Σε κάθε τοπικό σταθµό ελέγχου στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, ο ανάδοχος απαιτείται να προσφέρει,
εγκαταστήσει, συνδέσει και θέσει σε λειτουργία τον ακόλουθο εξοπλισµό :
• Ηλεκτρικό πίνακα αυτοµατισµού PLC.
• Προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή PLC.
• Εξοπλισµό επικοινωνίας.
• Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας , UPS.
• Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας.
• Σύστηµα ελέγχου παραβίασης πίνακα.
• Καλώδια διασύνδεσης όπου χρειάζεται.
Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο απαιτούµενος εξοπλισµός παρουσιάζονται στο
παράρτηµα Α .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει πλήρως καλωδιωµένο πίνακα αυτοµατισµού,
καταλλήλων διαστάσεων για τη τοποθέτηση σε αυτό το PLC, το τροφοδοτικό, τη συσκευή
switch (διακόπτη), το πεδίο τερµατισµού της οπτικής ίνας (patch panel),το UPS και επιπλέον
να έχει ελεύθερο χώρο για µελλοντική επέκταση του PLC. Στο ερµάριο αυτό θα καταλήγουν
σε κλεµµοσειρές όλοι ο αγωγοί που προέρχονται από το πίνακα ισχύος και τα όργανα του
πεδίου καθώς και η οπτική ίνα. Οι καλωδιώσεις του ερµαρίου θα γίνουν µε εύκαµπτα καλώδια,
οι κλεµµοσειρές θα είναι ράγας, αριθµηµένες, όλοι οι αγωγοί θα έχουν ακροδέκτες και
σήµανση και τέλος θα τοποθετηθούν οι κλέµµες για τις µελλοντικές εγκαταστάσεις. Θα
πρέπει να υπάρχει συρµατωµένη εφεδρεία τουλάχιστον 20% σε σχέση µε τις υπάρχουσες
ανάγκες. Επιπλέον ο πίνακας αυτός θα φέρει κοµβία, διακόπτες επιλογής, όργανα ενδείξεως
και λυχνίες σηµάνσεων που θα απαιτηθούν για την οµαλή λειτουργία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις του προσφερόµενου
εξοπλισµού καθώς και τις διασυνδέσεις µε το πίνακα ισχύος και τον εξοπλισµό και τα όργανα
του πεδίου που τυχόν θα απαιτηθούν. Επίσης θα πρέπει να παραδώσει λίστες καλωδίων και
σχέδια καλωδίωσης, όπως αυτή υλοποιήθηκε, τα οποία θα συµπεριλαµβάνουν αριθµούς
καλωδίων, µέγεθος, τύπο και τυχόν λεπτοµέρειες προσαρµογής και πιστοποιητικά δοκιµής.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει στην προσφορά του αναλυτικά την αρχιτεκτονική
(configuration) των προσφερόµενων PLC για κάθε ΤΣΕ, αναφέροντας ευκρινώς τον αριθµό
των εισόδων / εξόδων . Ενδεικτικά υπάρχει λίστα των ελάχιστων σηµάτων για κάθε PLC της
εγκατάστασης στο παράρτηµα Β.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επιλογή προγραµµατιζόµενων ελεγκτών που θα καλύπτουν
πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στο παράρτηµα Α, θα µπορούν να
ανταπεξέλθουν σε µελλοντική αύξηση των σηµάτων κατά 50%, θα έχουν δυνατότητα για
αποµακρυσµένο προγραµµατισµό, θα ενσωµατώνουν πρόγραµµα εφαρµογής που θα καλύπτει
ολοκληρωτικά την πλήρη λειτουργία των διεργασιών που ελέγχουν, και σε περίπτωση
διακοπής επικοινωνίας, θα πρέπει να µπορούν να αποθηκεύουν µε την ακριβή ώρα και
ηµεροµηνία, για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ηµερών, όλες τις αναλογικές και ψηφιακές
µετρήσεις και να τις αποστέλλουν µετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας προς αποθήκευση
στη βάση δεδοµένων. Επισηµαίνεται ότι οι προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές, PLC, θα είναι του
ιδίου κατασκευαστή και δυο τύπων ανάλογα µε την εφαρµογή δηλαδή ένας τύπος για τις
εγκαταστάσεις µε πολύπλοκες διεργασίες ή/και µε πολλά σήµατα και ένας τύπος για
εγκαταστάσεις µε πιο απλές διεργασίες ή/και µε λίγα σήµατα, που θα διαφέρουν ως προς την
δυνατότητα της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
υπάρχει πλήρη οµοιογένεια και εναλλαξιµότητα µεταξύ των καρτών εισόδων, εξόδων, και
επικοινωνίας , των PLC της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Είναι επιθυµητή η ύπαρξη εφεδρείας τόσο
ψηφιακών όσο και αναλογικών σηµάτων του PLC τουλάχιστον 20% σε σχέση µε τα
υπάρχοντα ψηφιακά και αναλογικά σήµατα αντίστοιχα.
Ο ανάδοχος µετά τη τελική µελέτη και την επιλογή του τρόπου της επικοινωνίας υποχρεούται
να εγκαταστήσει τον κατάλληλο εξοπλισµό όπως περιγράφεται στη συνέχεια στο σύστηµα
επικοινωνίας που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που υπάρχουν στο Παράρτηµα Α.
Ο ανάδοχος αφού µελετήσει τις κρίσιµες καταναλώσεις των τοπικών σταθµών ελέγχου που
απαιτείται να λειτουργούν αδιαλείπτως, όπως ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής, ο εξοπλισµός
επικοινωνίας, µετρητές παροχής, µετρητές στάθµης, πρέπει να εγκαταστήσει µονάδα
αδιάλειπτης λειτουργίας , UPS, που θα εξασφαλίζει τη παροχή ισχύος για δύο (2) τουλάχιστον
ώρες, αφού υπάρχει και εφεδρική παροχή από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ, στο βιολογικό
σταθµό.
Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την αντικεραυνική προστασία τόσο του συστήµατος
τηλεπικοινωνιών, όσο και του προγραµµατιζόµενου ελεγκτή δηλαδή στη τροφοδοσία του και
στα αναλογικά σήµατά του. Στο Παράρτηµα Α ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της
αντικεραυνικής προστασίας.
Ο ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει σύστηµα ανίχνευσης παραβίασης πίνακα από µη
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, που θα ενηµερώνει µέσω PLC, το Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε την ΕΥΑΘ ΑΕ στη περίπτωση που απαιτηθεί
αναβάθµιση ή αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού που δεν είναι αντικείµενο της
παρούσης όπως π.χ. µετρητής στάθµης, για την επίτευξη της αρτιότερης λύσης και εποµένως
τη βελτίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης.
Ο τελικός σκοπός θα είναι η συνεχής, αξιόπιστη, ασφαλής και βελτιωµένη λειτουργία της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων που θα συµβάλει στην αναβάθµιση του έργου σε όλες
τις παραµέτρους του.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PLC ΤΗΣ ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις από τους ελεγκτές ,PLC, των ΤΣΕ, συνοψίζονται στα εξής
σηµεία :
1. Συνεχής συλλογή πληροφοριών από τα αισθητήρια όργανα και τον εξοπλισµό της
εγκατάστασης.
2. Αυτόνοµη λειτουργία της εγκατάστασης
3. Μετάδοση των πληροφοριών αυτών στο Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου.
4. Αποδοχή και εκτέλεση των εντολών από το Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου.
5. Αυτόµατος έλεγχος hardware και software.

Συλλογή πληροφοριών από αισθητήρια όργανα και εξοπλισµό της εγκατάστασης
Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής , του τοπικού σταθµού ελέγχου της κάθε εγκατάστασης , θα
συλλέγει συνεχώς δεδοµένα από τον εξοπλισµό της εγκατάστασης που επιτηρεί όπως αντλίες
κινητήρες, ηλεκτροβάνες, πρεσσοστάτες, διακόπτες στάθµης, οριοδιακόπτες και διάφορα
όργανα µέτρησης όπως µετρητές στάθµης, µετρητές παροχής κ.τ.λ., µέσω των ψηφιακών και
αναλογικών σηµάτων των καρτών εισόδων και εξόδων και µετά τη κατάλληλη επεξεργασία
τους θα τα στείλει στο κεντρικό σταθµό ελέγχου και θα κάνει τις κατάλληλες ενέργειες όπως
επιβάλλει το πρόγραµµα του.

Αυτόνοµη λειτουργία της εγκατάστασης
Κατά την αυτόνοµη λειτουργία κάθε εγκατάστασης µε αυτοµατισµό µε ελεγκτή, χωρίς να
υπάρχει τηλεχειρισµός, υπάρχει λειτουργία του εξοπλισµού κάθε διεργασίας, βάση του
προγράµµατος του ελεγκτή που υλοποιεί το σχεδιασµό και τη φιλοσοφία της διεργασίας,
ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν. Ο ελεγκτής ελέγχει τη κατάσταση του εξοπλισµού
του όπως κινητήρες, αντλίες, όργανα µέτρησης στάθµης, παροχής κ.τ.λ. και αν οι συνθήκες
είναι κατάλληλες χωρίς να υπάρχουν σοβαρές βλάβες εξοπλισµού, τότε εκτελεί το σενάριο
λειτουργίας της διεργασία ως έχει σχεδιαστεί. ∆εδοµένη θεωρείται η υλοποίηση κάποιων
απλών αυτόµατων λειτουργιών όπως η κυκλική εναλλαγή των αντλιών όπου απαιτείται. Πιο
κάτω υπάρχει περιγραφή της λειτουργίας κάθε εγκατάστασης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.

Μετάδοση πληροφοριών στο Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου
Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής , του τοπικού σταθµού ελέγχου της κάθε εγκατάστασης θα
συλλέγει συνεχώς δεδοµένα από τον εξοπλισµό της εγκατάστασης που επιτηρεί και αφού τα
επεξεργαστεί κατάλληλα θα µεταδίδει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο κέντρο ελέγχου.
Επίσης θα στέλνει και άλλου είδους πληροφορίες όπως διαγνωστικά µηνύµατα του ίδιου του
ελεγκτή και µηνύµατα που προκύπτουν από τον έλεγχο της διεργασίας. Η αποστολή των
δεδοµένων επικοινωνίας θα γίνεται άµεσα. Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας, ο
προγραµµατιζόµενος ελεγκτής πρέπει να µπορεί να αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες που θα
έστελνε στο κέντρο ελέγχου, µε την ακριβή ώρα και ηµεροµηνία, για διάστηµα τουλάχιστον
τριών (3) ηµερών και να τις στέλνει µετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας προς
αποθήκευση στη βάση δεδοµένων. Κατά προτίµηση, αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να
παρέχεται από το hardware και software του κατασκευαστή του PLC/SCADA.

Αποδοχή και εκτέλεση εντολών από το Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου
Σε κάθε τοπικό σταθµό ελέγχου που έχει επιλεχθεί η λειτουργία µέσω προγραµµατιζόµενου
ελεγκτή, PLC, θα πρέπει να γίνεται ανά πάσα στιγµή αποδοχή των εντολών του κέντρου
ελέγχου, είτε αυτές αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του σταθµού, είτε αφορούν τη
λειτουργία του εξοπλισµού του, π.χ. εκκίνηση αντλίας., είτε αφορούν άλλες καταστάσεις όπως
η αναγνώριση των συναγερµών. Ο ελεγκτής αφού αποδεχθεί τις εντολές του κέντρου ελέγχου,
αναλόγως του προγράµµατος και των συνθηκών, προχωρεί στην εκτέλεσή τους.
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Αυτόµατος έλεγχος hardware και software
Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής θα πρέπει συνεχώς να ελέγχει αυτόµατα τη κατάσταση των
επιµέρους στοιχείων του, όπως κάρτες εισόδων, επικοινωνίας κ.τ.λ. και να σηµάνει τις
περιπτώσεις βλάβης που θα υπάρξουν στο κέντρο ελέγχου για να γίνουν οι απαιτούµενες
ενέργειες. Επιπλέον θα µπορεί να ανιχνεύσει κάποιο πρόβληµα (bug) στο λειτουργικό του
πρόγραµµα έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για αποφυγή περαιτέρω προβληµάτων.
Κατ΄ επέκταση, και από τις υπόλοιπες συσκευές του τοπικού σταθµού που θα έχουν τη
δυνατότητα αυτοδιάγνωσης όπως radiomodem, ups, θα πρέπει να λαµβάνει ο ελεγκτής τα
αντίστοιχα σήµατα και να ενηµερώνει το κέντρο ελέγχου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Στη συνέχεια ακολουθεί γενική περιγραφή των βασικών λειτουργιών των επί µέρους
µονάδων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, όπως αυτές γίνονται τώρα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για
την υλοποίηση καταρχάς της σηµερινής λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης λαµβάνοντας
υπόψη κάποιες εργασίες που θα γίνουν για την αναβάθµισή τους καθώς και πιθανές
τροποποιήσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας σε συνεργασία µε την ΕΥΑΘ ΑΕ. Επιπλέον
είναι υποχρέωση του αναδόχου οι τροποποιήσεις στο λειτουργικό µέρος που υλοποιήθηκε,
κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας του όλου συστήµατος, αν υπάρξει ανάγκη.

Είσοδος αστικών λύµατων
Για τη λειτουργία της σχαρών απαιτείται να λειτουργεί η µεταφορική ταινία. Οι εσχάρες
λειτουργούν αυτόµατα µε έλεγχο διαφορικής στάθµης όπου αν υπάρξει ενεργοποίηση του
διακόπτη στάθµης, εκκινεί η µεταφορική ταινία και µετά τη πάροδο χρονικού διαστήµατος
εκκινούν και οι σχάρες. Με απενεργοποίηση του διακόπτη στάθµης, γίνεται στάση των
σχαρών αφού υπάρξει σήµα από τον αντίστοιχο διακόπτη ορίου και µετά πάροδο χρόνου
σταµατάει η µεταφορική ταινία. Επίσης οι σχάρες µπορούν να λειτουργήσουν µε χρονική
λειτουργία δηλαδή µε τη πάροδο κάποιου χρόνου, να εκκινήσει η µεταφορική ταινία, µετά οι
σχάρες και αντίστροφα να γίνει η στάση τους.
Επίσης υπάρχει δειγµατολήπτης που έχει κύκλους δειγµατοληψίας σε προεπιλεγµένους
χρόνους ή ανάλογα µε την εισερχόµενη παροχή και ενεργοποιείται από παλµό από το πίνακα
ελέγχου.
Επίσης υπάρχει µέτρηση PH και µέτρηση παροχής σε δυο κανάλια µε όργανα υπερήχων
(0…20mA), που δίνουν στιγµιαία παροχή και παλµούς αθροιστικής. Πλέον γίνεται άθροιση
των στιγµιαίων παροχών και καταγραφή της συνολικής στιγµιαίας παροχής.
Υπάρχουν δύο φυσητήρες εξάµµωσης και λειτουργεί συνεχώς ο ένας από τους δύο µε κυκλική
εναλλαγή.
Η κίνηση της γέφυρας της εξάµµωσης από το ένα άκρο στο άλλο ελέγχεται από διακόπτες
ορίων , οι οποίοι καθορίζουν και τη θέση των ξέστρων συλλογής λιπών.
Οι αντλίες αναρρόφησης άµµου λειτουργούν µόνο όταν βρίσκεται σε κίνηση η γέφυρα.
Οι αντλίες µεταφοράς λυµάτων λειτουργούν βάση των διακοπτών στάθµης και µε κυκλική
εναλλαγή.
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Βοθρολύµατα
Η πρέσα εσχαρισµάτων εκκινεί µε σήµα από διακόπτη ροής και σταµατάει µε σήµα από το
διακόπτη ορίου της. Μετά πάροδο χρονικού διαστήµατος εκκινεί πάλι.
Η σχάρα εκκινεί µετά τη πάροδο χρόνου από τη πρώτη εκκίνηση της πρέσας και έχει συνεχή
λειτουργία. Η παύση της λειτουργίας της σχάρας γίνεται µε απενεργοποίηση του διακόπτη
ροής και αφού πάρει σήµα από το διακόπτη ορίου της. Η πρέσα εσχαρισµάτων παύει να
λειτουργεί όταν η σχάρα σταµατήσει και πάρει σήµα από το διακόπτη ορίου της.
Οι φυσητήρες λειτουργούν εναλλάξ βάση κυκλικής εναλλαγής και συνεχώς.
Οι αντλίες εξάµµωσης λειτουργούν διακεκοµµένα και ξεχωριστά βάση χρόνου.
Οι αντλίες µεταφοράς βοθρολυµάτων εκκινούν βάση στάθµης και σταµατούν µε σήµα από
στάθµη ή από υψηλή ένδειξη PH.
Οι αντλίες εξισορρόπησης βοθρολυµάτων λειτουργούν βάση
εναλλαγή.

στάθµης και µε κυκλική

Η απόσµηση είναι σε συνεχή λειτουργία

Πρωτοβάθµια Καθίζηση – Παχυντές
Ο κινητήρας της γέφυρας της πρωτοβάθµιας καθίζησης λειτουργεί συνεχώς.
Οι αντλίες µετάγγισης βοθρολυµάτων από τη δεξαµενή εξισορρόπησης στη δεξαµενή
αερισµού, λειτουργούν κυκλικά και µε χρήση ρυθµιστή συχνότητας ώστε να υπάρχει σταθερή
παροχή ανεξάρτητα από τη στάθµη της δεξαµενής. Η λειτουργία µε το ρυθµιστή στροφών
µπορεί να γίνει τοπικά µε χρήση ποτενσιοµέτρου ή από το PLC που δίνει σήµα (0…10V DC),
και έχει ανάδραση τη παροχή. Η στάση των αντλιών γίνεται µε σήµα από το διακόπτη
στάθµης.
Οι ανεµιστήρες σε αυτόµατη συνεχή λειτουργία και στάση από σήµα του διακόπτη στάθµης.
Η απόσµηση θα µπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα και αποµακρυσµένα.
Η αντλία των αφρών ελέγχεται από διακόπτες στάθµης.
Οι αντλίες τροφοδοσίας οµογενοποίησης (πρώην αντλίες τροφοδοσίας παχυντή) λειτουργούν
κυκλικά και εκκινούν µε τις αντλίες περίσσειας και σταµατούν – επανεκκινούν µε σήµα από
διακόπτες στάθµης.
Επίσης υπάρχει δειγµατολήπτης στο φρεάτιο εξόδου πρωτοβάθµιας καθίζησης που έχει
κύκλους δειγµατοληψίας σε προεπιλεγµένους χρόνους ή ανάλογα µε την εισερχόµενη παροχή
και ενεργοποιείται από παλµό από το πίνακα ελέγχου.
Τα ξέστρα των παχυντών βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία και έχουν προστασία από
διακόπτες ροπής.
Επίσης για τη τροφοδοσία των χωνευτών υπάρχουν δυο βάνες αναρρόφησης παχυντών, δύο
βάνες τροφοδοσίας χωνευτών και δυο αντλίες. Υπάρχει επιλογή χρόνου για ανοιχτή και
κλειστή βάνα (κάθε µια) τροφοδοσίας χωνευτών και αναρρόφησης παχυντών. Για να ανοίξει
µια βάνα χωνευτή πρέπει να είναι κλειστή η άλλη βάνα. Το ίδιο ισχύει και για της βάνες
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αναρρόφησης παχυντών. Επίσης για να ανοίξει η βάνα του παχυντή πρέπει να ανοίξει η βάνα
του χωνευτή πρώτα Με χρονική υστέρησης αφού ανοίγει η βάνα του παχυντή εκκινεί και η
αντλία. Για τη στάση του συστήµατος, κλείνει η βάνα του παχυντή, σταµατάει η αντλία
(στάση µε υστέρηση κατά τη διάρκεια του κλεισίµατος της βάνας παχυντή) και τέλος κλείνει
η βάνα του χωνευτή. Γίνεται έλεγχος της διάρκειας ανοίγµατος και κλεισίµατος των βανών µε
διακόπτες ορίου και σε περίπτωση σφάλµατος, κλείνουν οι υπόλοιπες βάνες και σταµατάει η
αντλία.
Υπάρχει συσκευή µέτρησης πυκνότητας, µε αναλογική ένδειξη και γίνεται καταγραφή. Αν
υπάρξει υπέρβαση ορίου πυκνότητας προκαλεί στάση της τροφοδοσία των χωνευτών.
Υπάρχει παροχόµετρο µε αναλογική ένδειξη και γίνεται καταγραφή. Αν υπάρξει υπέρβαση
καθορισµένης ποσότητας για χώνευση τότε γίνεται διακοπή της τροφοδοσίας των χωνευτών,
όπως επίσης και όταν µετά από χρόνο λειτουργίας αντλίας δεν υπάρχει αύξηση παροχής. Το
γινόµενο πυκνότητας και παροχής δίνει στερεοπυκνότητα και υπάρχει όριο που η υπέρβασή
του προκαλεί διακοπή της τροφοδοσίας των χωνευτών.

Αερισµός - ∆ευτεροβάθµια καθίζηση – Αντλιοστάσιο ιλύος
Υπάρχουν δυο επιφανειακοί αεριστές ανά δεξαµενή αερισµού και ανάλογα µε τη βύθισή τους
που ελέγχεται από υπερχειλιστή, δίνουν µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα οξυγόνου. Ανά
δεξαµενή αερισµού υπάρχει οξυγονόµετρο που µε αναλογική ένδειξη και καταγραφή στην
αερόβια ζώνη, µετρητής Redox µε αναλογική ένδειξη και καταγραφή στο όριο αερόβιας και
ανοξικής ζώνης ( ανίχνευση ανοξικής ζώνης) και µετρητής πυκνότητας ιλύος.
Οι αεριστές χρησιµοποιούνται για την οξυγόνωση και την αιώρηση των λυµάτων. Όταν
λειτουργεί ένας αεριστής γίνεται έλεγχος της στάθµης των λυµάτων ενώ όταν λειτουργούν δυο
αεριστές η αιώρηση είναι εξασφαλισµένη και ο διακόπτης στάθµης αγνοείται.
Κάθε υπερχειλιστής έχει διακόπτες ορίου άνω και κάτω στάθµης και µε σήµα από αυτούς
σταµατούν οι υπερχειλιστές και οι αεριστές. Υπάρχει ορισµός ορίων άνω και κάτω για O2 και
Redox και ορισµός ενός αεριστή βάσης και ενός αεριστή αιχµής ανά δεξαµενή και χρόνου
κίνησης υπερχειλιστή. Γίνεται έλεγχος των τιµών ένδειξης O2 και Redox για καθορισµένο
χρονικό διάστηµα. Ο αεριστής βάσης έχει συνεχή λειτουργία ανεξάρτητα του οξυγόνου και
ελέγχεται µόνο από τη στάθµη αιωρήσεως αν δεν λειτουργεί ο αεριστής αιχµής.
Καταρχάς γίνεται εκκίνηση του αεριστή βάσης και άνοιγµα του υπερχειλιστή (κίνηση προς τα
κάτω). Γίνεται έλεγχος της τιµής του Redox και αν η τιµή είναι µεγαλύτερη από άνω όριο τότε
σταµατά ο αεριστής αιχµής, παραµένει σε λειτουργία ο αεριστής βάσης , κινείται προς τα κάτω
ο υπερχειλιστής για άνοιγµα του διακόπτη αιώρησης.
Μετά πάροδο χρόνου, έλεγχος της τιµής του Redox και αν η τιµή πάνω από το όριο τότε
συναγερµός αλλά το σύστηµα λειτουργεί ως έχει. Αν η τιµή είναι κάτω από το κάτω όριο, τότε
γίνεται εκκίνηση του αεριστή αιχµής και κίνηση του υπερχειλιστή προς τα πάνω µέχρι να
κλείσει ο διακόπτης στάθµης. Στη συνέχεια για ρυθµιζόµενο χρόνο το σύστηµα παραµένει σε
αυτή τη λειτουργία.
Ο έλεγχος µεταβιβάζεται στο οξυγονόµετρο. Μετά την πάροδο ρυθµιζόµενου χρόνου,
επανελέγχεται το Redox και αν είναι µεταξύ του άνω και του κάτω ορίου τότε ο έλεγχος της
λειτουργίας γίνεται από το οξυγονόµετρο. Αν η τιµή του οξυγόνου είναι πάνω από το άνω
όριο, τότε γίνεται έλεγχος της κάτω στάθµης λειτουργίας. Αν ο διακόπτης είναι κλειστός, τότε
ο υπερχειλιστής κινείται προς τα κάτω για καθορισµένο χρόνο και επανελέγχεται το οξυγόνο
µετά τη πάροδο χρονικού διαστήµατος.
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Αν η στάθµη είναι κάτω από τη στάθµη λειτουργίας για κάποιο χρονικό διάστηµα, τότε
γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του αεριστή αιχµής και αν λειτουργεί τίθεται εκτός
λειτουργίας µε επανέλεγχο του οξυγόνου µετά από κάποιο χρόνο. Αν ο αεριστής αιχµής δεν
λειτουργεί τότε υπάρχει συναγερµός αλλά το σύστηµα λειτουργεί ως έχει. Αν η τιµή του
οξυγόνου είναι κάτω από το κάτω όριο ελέγχου λειτουργίας αεριστή αιχµής, και ο αεριστής
αιχµής είναι εκτός λειτουργίας τότε εκκινεί και µετά κάποιο χρόνο γίνεται έλεγχος του
οξυγόνου.
Εφόσον υπάρχει λειτουργία του αεριστή αιχµής, γίνεται έλεγχος άνω στάθµης και αν είναι
πάνω από το άνω όριο τότε υπάρχει συναγερµός αλλά και συνέχεια της λειτουργίας. Αν η
στάθµη δεν είναι πάνω από το όριο όχι τότε υπάρχει κίνηση του υπερχειλιστή προς τα πάνω
και έλεγχος του οξυγόνου. Εκτός των προαναφερθέντων υπάρχει και δυνατότητα για
καθορισµένη χρονική λειτουργία των αεριστών.
Επίσης υπάρχουν και τέσσερις ωθητές ροής ανά δεξαµενή αερισµού, και µπορούν να
λειτουργήσουν ανά καθορισµένα χρονικά διαστήµατα έκαστος ή όταν λειτουργεί ένας
αεριστής τότε λειτουργούν τέσσερις ωθητές ροής, ενώ µε τη λειτουργία δύο αεριστών υπάρχει
λειτουργία δύο ωθητών ροής. Αν κάποιος ωθητής έχει βλάβη, τότε οι υπόλοιποι λειτουργούν
κανονικά και υπάρχει βέβαια σήµανση βλάβης.
Επίσης υπάρχουν και τρεις αντλίες επανακυκλοφορίας ιλύος που µπορούν να λειτουργήσουν
χειροκίνητα µε χρήση ρυθµιστή στροφών για τη µια ( χρήση ποτενσιόµετρου) και σε διάταξη
αστέρα τριγώνου οι άλλες δύο µε επιλογή. Σε αυτόµατη λειτουργία υπάρχει κίνηση ανά
χρονικά διαστήµατα και µε κυκλική εναλλαγή. Επιπλέον υπάρχει όργανο µέτρησης παροχής
µε αναλογική ένδειξη και καταγραφή.
Υπάρχουν και δύο αντλίες περίσσειας ιλύος που λειτουργούν βάση των διακοπτών στάθµης
των παχυντών και από ρυθµιζόµενο χρόνο επανεκκίνησης, δηλαδή µια αντλία κάνει στάση
µετά από ενεργοποίηση του διακόπτη στάθµης και εκκινεί ξανά εφόσον βρίσκεται εντός
χρόνου λειτουργίας (time on). Στη κοινή κατάθλιψη υπάρχουν όργανα µέτρησης παροχής
ιλύος και πυκνότητας. Στο µετρητή παροχής µε αναλογική ένδειξη και ηµερήσια συνολική
καταγραφή. Καθορίζεται όριο ποσότητας ιλύος προς αποµάκρυνση (ηµερησίως) και η
υπέρβαση αυτού του ορίου προκαλεί στάση της αντλίας.
Στη τελική καθίζηση οι κινητήρες λειτουργούν συνεχώς.
Η αντλία αποµάκρυνσης αφρών ελέγχεται από διακόπτη στάθµης.
Επίσης υπάρχει δειγµατολήπτης που έχει καθορισµένους κύκλους δειγµατοληψίας ή ανάλογα
µε την εισερχόµενη παροχή και ενεργοποιείται από παλµό από το πίνακα ελέγχου

Οζόνωση – Βιοµηχανικό νερό
Υπάρχει µετρητής παροχής εξόδου µε αναλογική ένδειξη ( 0…20mA) και καταγραφή.
Ανάλογα µε τη µέγιστη παροχή λυµάτων και την επιθυµητή δόση (kgr O3/m3 λυµάτων),
γίνεται υπολογισµός της µέσης επιθυµητής παροχής O3 και επιλογή της παροχής, O2 (m3/h)
που θα τροφοδοτήσει τον οζονιστήρα και υπάρχει ρύθµιση της δικλείδας O2. Στη συνέχεια
γίνεται αντιστοίχιση της µέγιστης αναµενόµενης παροχής στη µέγιστη παροχή O3 του
οζονιστήρα και αυτός οδηγείται από τον αυτοµατισµό του. Η υπέρβαση της µέγιστης
αναµενόµενης παροχής λυµάτων οδηγεί σε συναγερµό. Υπάρχει η δυνατότητα για λειτουργία
µε ένα οζονιστήρα (σήµα παροχοµέτρου προς αυτόν το οζονιστήρα), ή µε δύο οζονιστήρες
(σήµα παροχοµέτρου προς δυο οζονιστήρες) ή µε ένα οζονιστήρα βάσης και ένα οζονιστήρα
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αιχµής που όταν απαιτηθεί ο δεύτερος (αιχµής) ο πρώτος θα δουλεύει σε µέγιστη παροχή και ο
άλλος ανάλογα µε την ανάγκη.
Στο αντλιοστάσιο βιοµηχανικού νερού υπάρχει συµβατικός αυτοµατισµός.

Χωνευτές
Η στάθµη των χωνευτών καθορίζει τη στάση των αντλιών τροφοδοσίας και το κλείσιµο των
βανών χωνευτών και µεταπάχυνσης.
Υπάρχουν δυο συµπιεστές βιοαερίου (ένας εφεδρικός) για την ανάδευσης σε κάθε ένα
χωνευτή που λειτουργούν χειροκίνητα είτε ανά καθορισµένα χρονικά διαστήµατα και
ανεµιστήρες που εκκινούν µε τη λειτουργία των συµπιεστών.
Στο χώρο του ΗΖ βιοαερίου, υπάρχουν δύο ανεµιστήρες που εκκινούν αυτόµατα µε την
εκκίνηση του ΗΖ βιοαερίου.
Οι διακόπτες στάθµης των αεριοφυλακίων καθορίζουν την στάση – εκκίνηση των
συµπιεστών, του δαυλού καύσης, του λέβητα θέρµανσης, και του ΗΖ.
Υπάρχει µέτρηση της ποσότητας του παραγόµενου βιοαερίου, και καταγραφή της στιγµιαίας
και της συνολικής τιµής. Επίσης υπάρχει µέτρηση ποσότητας που κυκλοφορεί στους
χωνευτές,.
Οι αντλίες σιδήρου, είτε σε χειροκίνητη λειτουργία είτε σε λειτουργία ανά καθορισµένα
χρονικά διαστήµατα ελέγχονται από το διακόπτη στάθµης.
Επιπλέον υπάρχει ένας κυκλοφορητής που λειτουργεί χειροκίνητα και είναι προαπαιτούµενος
για τη λειτουργία του λέβητα και του ΗΖ.
Επίσης υπάρχουν όργανα µέτρησης θερµοκρασίας και PH στη χώνευση µε αναλογική ένδειξη
και καταγραφή και πλέον αναλυτής περιεκτικότητας βιοαερίου.

Αφυδάτωση
Η λειτουργία των µηχανηµάτων της αφυδάτωσης είναι χειροκίνητη και είναι χωρισµένα σε
δυο οµάδες και το PLC ελέγχει τη προτεραιότητα εκκίνησης και στάσης κινητήρων της ίδιας
οµάδας και εξασφαλίζει τη προστασία τους µέσω των οργάνων της ίδιας οµάδας. Υπάρχουν οι
εξής περιορισµοί :
• Οι ηλεκτροβάνες αραίωσης πολυηλεκτρολύτη ανοίγουν - κλείνουν ταυτόχρονα µε τις
αντλίες τις δοσιµετρικές αντίστοιχα.
• Οι φιλτροπρέσες δεν εκκινούν αν δεν ενεργοποιηθεί ο πρεσσοστάτης και σταµατούν µε
την απενεργοποίησή του.
• Οι οριακοί διακόπτες σταµατούν τις φιλτροπρέσες.
• Οι οριακοί διακόπτες σταµατούν τη τράπεζα πάχυνσης.
• Οι διακόπτες στάθµης του πολυηλεκτρολύτη σταµατούν τις δοσιµετρικές αντλίες.
• Οι διακόπτες ροής σταµατούν τις αντλίες ιλύος µετά από απενεργοποίηση. Η αντλία
εκκινεί µε απενεργοποιηµένο διακόπτη ροής αλλά µετά από χρόνο ελέγχει την
κατάστασή του.
Τα µηχανήµατα της οµάδας Α είναι τα εξής :
1. Μεταφορική ταινία 1
2. Μεταφορική ταινία 2
3. Αεροσυµπιεστής
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4.
5.
6.
7.
8.

Αντλία πλύσης πρέσας A
Ταινιοφιλτρόπρεσα A
∆υναµικός κροκιδωτής A
Αντλία δοσιµέτρησης πολυηλεκτρολύτη A
Αντλία τροφοδοσίας ιλύος A

Τα µηχανήµατα της οµάδας B είναι τα εξής :
1. Μεταφορική ταινία 1
2. Μεταφορική ταινία 2
3. Αεροσυµπιεστής
4. Αντλία πλύσης πρέσας B
5. Ταινιοφιλτρόπρεσα B
6. Αντλία πλύσης τράπεζας
7. Τράπεζα πάχυνσης
8. ∆υναµικός κροκιδωτής B
9. Αντλία δοσιµέτρησης πολυηλεκτρολύτη B
10. Αντλία τροφοδοσίας ιλύος B
Καταρχάς βλέπουµε ότι τα πρώτα τρία µηχανήµατα είναι κοινά για τις δύο οµάδες Α και Β. Η
εκκίνηση των κινητήρων στην οµάδα Α γίνεται από 1 προς το 8 και στην οµάδα Β από το 1
προς το 10 και στη στάση ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Σε βλάβη κινητήρα τότε
σταµατούν όλοι οι κινητήρες µε µεγαλύτερο αύξοντα αριθµό και µετά από χρόνο κινητήρες µε
µικρότερο αύξοντα αριθµό µέχρι τους κοινούς 1-2-3. Αν δε δουλεύει η άλλη οµάδα σταµατούν
και αυτοί.
Οι αναδευτήρες του πολυηλεκτρολύτη λειτουργούν χειροκίνητα και σταµατούν µε σήµα από
διακόπτη στάθµης.
Οι αντλίες στραγγιδίων λειτουργούν κυκλικά και ελέγχονται από διακόπτες στάθµης.
Ο φυσητήρας της δεξαµενής οµογενοποίησης λειτουργεί συνεχώς.

Κέντρο ελέγχου – Μιµικός πίνακας
Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής (PLC) του κέντρου ελέγχου θα έχει τον έλεγχο της
λειτουργίας του µιµικού πίνακα, δηλαδή της ενεργοποίησης των ενδεικτικών λυχνιών
καταστάσεων και σφάλµατος του εξοπλισµού που απεικονίζεται στο µιµικό πίνακα. Επιπλέον
θα αποτελεί κόµβο επικοινωνίας για τους υπόλοιπους ελεγκτές (PLCs) της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ,
αφού µε την υπάρχουσα δοµή του δικτύου επικοινωνιών της εγκατάστασης που θα διατηρηθεί
σε αυτό το στάδιο, θα συγκεντρώνει όλα τα δεδοµένα τους και θα τα προωθεί στο σύστηµα
SCADA. Επίσης ενδέχεται να αποτελέσει και το κόµβο για ασύρµατη επικοινωνία Ethernet για
τα αντλιοστάσια αποχέτευσης µε το σύστηµα SCADA, αν προταθεί αυτή η εφαρµογή από τον
ανάδοχο και τεκµηριωθεί η αναγκαιότητά της, σε σχέση µε την απευθείας σύνδεση των
αντλιοστασίων µε ασύρµατο Ethernet, µε το σύστηµα SCADA και εγκριθεί από την ΕΥΑΘ.
Οι περιγραφές της λειτουργίας των εγκαταστάσεων είναι γενικές και σε κάθε περίπτωση
δείχνουν τη πολυπλοκότητα που υπάρχει και εποµένως πρέπει να υπάρξει πλήρης ανάλυση
από πλευράς του αναδόχου της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και της µελλοντικής όπως θα
διαµορφωθεί µε την αύξηση παροχών και θέση σε λειτουργία όλων των µονάδων του έργου µε
βάση τον αρχικό σχεδιασµό του και τις αναγκαίες τροποποιήσεις - αναβαθµίσεις παλαιού
εξοπλισµού, έτσι ώστε να είναι ρεαλιστικός και ουσιώδης ο σχεδιασµός της νέας λειτουργίας
µε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στις τουριστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης , υπάρχουν έντεκα (11) αντλιοστάσια
αποχέτευσης που παροχετεύουν τα λύµατα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων
ΑΙΝΕΙΑ για τη βιολογική τους επεξεργασία. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο
κύριος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός των αντλιοστασίων αποχέτευσης.
Αντλιοστάσια
Περαία- ΑΑ22
Ν. Επιβάτες- ΑΑ23
Γαλαξίας- ΑΑ24
ΕΟΤ- ΑΑ27
Αγ. Τριάδα- ΑΑ25
ΠΙΚΠΑ- ΑΑ26
Κάτω Αγ. ΤριάδαςΑΑ21
Άνω Αγ. ΤριάδαςΑΑ28
Αγγελοχώρι- ΑΑ30
Αλυκές - ΑΑ31
Μηχανιώνα - ΑΑ29

Αντλίες

Soft
Starter

Μ/Σ

Η/Ζ

Όζον

Σχάρες

Φλοτέρ

3
2
2
2
2
2
4

4

2

1

1

4

4

2

1

1

1

2

1

1
1
1

2
2
2

2
2
4

1

Μετρητής
Στάθµης
1
1
1
1
1
1
1

2

1

1

2
2
2
2
2
2
2

Γενικά η λειτουργία των αντλιοστασίων είναι να δέχονται βαρυτικά τα λύµατα της περιοχής
ευθύνης τους και όταν ο υγρός θάλαµος τους γεµίσει από τα λύµατα, τότε εκκινούν οι αντλίες
και οδηγούν τα λύµατα στο κεντρικό αγωγό αποχέτευσης (ΚΑΑ) µε τελικό προορισµό την
ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Τα δύο καταληκτικά αντλιοστάσια αποχέτευσης Άνω και Κάτω Αγ. Τριάδας είναι κοµβικής
σηµασίας, καθώς ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) λυµάτων καταλήγει σε αυτά και η
τυχόν διακοπή λειτουργίας τους προκαλεί µεγάλο πρόβληµα υπερχειλίσεων λυµάτων στην
περιοχή που καλύπτουν τα αντλιοστάσια που προηγούνται. ∆ηλαδή ο κεντρικός αποχετευτικός
αγωγός εισέρχεται στον υγρό θάλαµο Κάτω Αγ. Τριάδας και οι εκεί αντλίες προωθούν τα
λύµατα στο αντλιοστάσιο Άνω Αγ. Τριάδας. Από εκεί οι αντλίες του υγρού θαλάµου,
προωθούν τα λύµατα µέσω ωθητικού αγωγού προς την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Τέλος, µια ιδιαιτερότητα είναι ότι το αντλιοστάσιο ΠΙΚΠΑ, ΑΑ26 είναι το µόνο που, προωθεί
τα λύµατά του σε άλλο αντλιοστάσιο και όχι απευθείας στον ΚΑΑ και συγκεκριµένα προς το
αντλιοστάσιο της Αγ. Τριάδας, ΑΑ25..
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Η λειτουργία των αντλιοστασίων αποχέτευσης καθορίζεται από τους τοπικούς σταθµούς
ελέγχου κάθε αντλιοστασίου αντίστοιχα και σε σχέση µε το κεντρικό σταθµό ελέγχου.
Ο τοπικός σταθµός ελέγχου περιλαµβάνει το πίνακα ισχύος για τη τροφοδοσία των αντλιών
και του λοιπού εξοπλισµού και το πίνακα αυτοµατισµού για τον έλεγχο της λειτουργίας. Στην
πόρτα των πινάκων υπάρχουν τα κατάλληλα στοιχεία για τοπικό χειρισµό και εποπτεία όπως
διακόπτες επιλογής, κοµβία, ενδεικτικές λυχνίες, όργανα µέτρησης ρεύµατος και τάσης και
ωροµετρητές.
Οι πίνακες ισχύος περιλαµβάνουν το απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό για τη τροφοδοσία του
εξοπλισµού του αντλιοστασίου ενώ οι πίνακες αυτοµατισµού έχουν τους
προγραµµατιζόµενους ελεγκτές (PLC), τις συσκευές επικοινωνίας όπως modem, ποµπός και το
απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό για τη λειτουργία όπως τροφοδοτικά και ρελέ.
Επίσης σε κάθε τοπικό σταθµό ελέγχου υπάρχει κεραία για την ασύρµατη µετάδοση για
επικοινωνία µε το κέντρο ελέγχου. Στο πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα συστήµατα
αυτοµατισµού και επικοινωνιών των τοπικών σταθµών ελέγχου.
Αντλιοστάσια
Περαία - ΑΑ22

PLC
Toshiba
MDR40D
Ν. Επιβάτες - ΑΑ23
Toshiba
MDR40D
Γαλαξίας - ΑΑ24
Toshiba
MDR40D
ΕΟΤ - ΑΑ27
Toshiba
MDR40D
Αγ. Τριάδα - ΑΑ25
Toshiba
MDR40D
ΠΙΚΠΑ - ΑΑ26
Toshiba
MDR40D
Κάτω Αγ. Τριάδας - Toshiba
ΑΑ21
MDR40D
Άνω Αγ. Τριάδας - Toshiba
ΑΑ28
MDR40D
Αγγελοχώρι - ΑΑ30
INTELECTRO
N
Αλυκές - ΑΑ31
INTELECTRO
N
Μηχανιώνα - ΑΑ29
INTELECTRO
N

Επικονωνία
Ασύρµατη VHF,
MHz
Ασύρµατη VHF,
MHz
Ασύρµατη VHF,
MHz
Ασύρµατη VHF,
MHz
Ασύρµατη VHF,
MHz
Ασύρµατη VHF,
MHz
Ασύρµατη VHF,
MHz
Ασύρµατη VHF,
MHz
Ασύρµατη UHF,
MHz
Ασύρµατη UHF,
MHz
Ασύρµατη UHF,
MHz

32

Εξοπλισµος radio
144-145 Alinco
/
Kenwood
144-145 Alinco
/
Kenwood
144-145 Alinco
/
Kenwood
144-145 Alinco
/
Kenwood
144-145 Alinco
/
Kenwood
144-145 Alinco
/
Kenwood
144-145 Alinco
/
Kenwood
144-145 Alinco
/
Kenwood
430-439 Power
Electronics
430-439 Power
Electronics
430-439 Power
Electronics

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Σε κάθε τοπικό σταθµό ελέγχου, ο ανάδοχος απαιτείται να προσφέρει, εγκαταστήσει, συνδέσει
και θέσει σε λειτουργία τον ακόλουθο εξοπλισµό :
• Ηλεκτρικό πίνακα αυτοµατισµού PLC.
• Προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή PLC.
• Επικοινωνιακό εξοπλισµό (Κεραία, ποµποδέκτη, modem, τροφοδοτικό).
• Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας , UPS.
• Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας.
• Σύστηµα ελέγχου παραβίασης πίνακα.
• Καλώδια διασύνδεσης όπου χρειάζεται.
Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο απαιτούµενος εξοπλισµός παρουσιάζονται στο
παράρτηµα Α .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει πλήρες καλωδιωµένο πίνακα αυτοµατισµού,
καταλλήλων διαστάσεων για τη τοποθέτηση σε αυτό το PLC, το τροφοδοτικό, το modem, το
UPS και επιπλέον να έχει ελεύθερο χώρο για µελλοντική επέκταση του PLC. Στο ερµάριο
αυτό θα καταλήγουν σε κλεµοσσειρές όλοι ο αγωγοί που προέρχονται από το πίνακα ισχύος
και τα όργανα του πεδίου. Οι καλωδιώσεις του ερµαρίου θα γίνουν µε εύκαµπτα καλώδια, οι
κλεµµοσειρές θα είναι ράγας, αριθµηµένες, όλοι οι αγωγοί θα έχουν ακροδέκτες και σήµανση
και τέλος θα τοποθετηθούν οι κλέµµες για τις µελλοντικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να
υπάρχει συρµατωµένη εφεδρεία τουλάχιστον 20% σε σχέση µε τις υπάρχουσες ανάγκες.
Επιπλέον ο πίνακας αυτός θα φέρει κοµβία, διακόπτες επιλογής, όργανα ενδείξεως και λυχνίες
σηµάνσεων που θα απαιτηθούν για την οµαλή λειτουργία
Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις του προσφερόµενου
εξοπλισµού καθώς και τις διασυνδέσεις µε το πίνακα ισχύος και τον εξοπλισµό και τα όργανα
του πεδίου που τυχόν θα απαιτηθούν. Επίσης θα πρέπει να παραδώσει λίστες καλωδίων και
σχέδια καλωδίωσης, όπως αυτή υλοποιήθηκε, τα οποία θα συµπεριλαµβάνουν αριθµούς
καλωδίων, µέγεθος, τύπο και τυχόν λεπτοµέρειες προσαρµογής και πιστοποιητικά δοκιµής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει στην προσφορά του αναλυτικά την αρχιτεκτονική
(configuration) των προσφερόµενων PLC για κάθε ΤΣΕ, αναφέροντας ευκρινώς τον αριθµό
των προσφερόµενων εισόδων / εξόδων. Ενδεικτικά ακολουθεί λίστα σηµάτων στο παράρτηµα
Γ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επιλογή προγραµµατιζόµενου ελεγκτή που θα καλύπτει πλήρως
τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στο παράρτηµα Α, θα µπορεί να αντεπεξέρθει σε
µελλοντική αύξηση των τωρινών σηµάτων κατά 50%, θα έχει δυνατότητα για αποµακρυσµένο
προγραµµατισµό, θα ενσωµατώσει πρόγραµµα εφαρµογής που θα καλύπτει ολοκληρωτικά τη
πλήρη λειτουργία ενός αντλιοστασίου αποχέτευσης, και σε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας,
θα πρέπει να µπορεί να αποθηκεύει µε την ακριβή ώρα και ηµεροµηνία, για διάστηµα
τουλάχιστον τριών (3) ηµερών, όλες τις αναλογικές και ψηφιακές µετρήσεις και να τις
αποστέλλει µετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας προς αποθήκευση στη βάση δεδοµένων.
Επισηµαίνεται ότι οι προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές, PLC, θα είναι του ιδίου κατασκευαστή και
δυο τύπων ανάλογα µε την εφαρµογή δηλαδή ένας τύπος για τα αντλιοστάσια µε τέσσερις (4)
αντλίες και ένας τύπος για τα αντλιοστάσια µε δυο (2) αντλίες, που θα διαφέρουν ως προς τη
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δυνατότητα της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, εκτός και αν από οικονοµικής πλευράς,
υπάρχει η δυνατότητα να είναι όλα τα PLC όµοια µεταξύ τους.
Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει πλήρη οµοιογένεια και εναλλαξιµότητα
µεταξύ των καρτών των PLC, είτε επιλεχθεί ένας τύπος για τα αντλιοστάσια, είτε δυο τύποι
ελεγκτών ένας για τα µεγάλα και ένας για τα µικρά αντλιοστάσια αντίστοιχα. Είναι επιθυµητή
η ύπαρξη εφεδρείας τόσο ψηφιακών όσο και αναλογικών σηµάτων του PLC τουλάχιστον 20%
σε σχέση µε τα υπάρχοντα ψηφιακά και αναλογικά σήµατα αντίστοιχα.
Ο ανάδοχος µετά τη τελική µελέτη και την επιλογή του τρόπου της επικοινωνίας υποχρεούται
να εγκαταστήσει τον κατάλληλο εξοπλισµό όπως περιγράφεται στη συνέχεια στο σύστηµα
επικοινωνίας που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που υπάρχουν στο Παράρτηµα Α.

Ο ανάδοχος αφού µελετήσει τις κρίσιµες καταναλώσεις του τοπικού σταθµού ελέγχου που
απαιτείται να λειτουργούν αδιαλείπτως όπως ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής, ο εξοπλισµός
επικοινωνίας, ο µετρητής στάθµης πρέπει να εγκαταστήσει µονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας ,
UPS, που θα εξασφαλίζει τη παροχή ισχύος για τέσσερις (4) τουλάχιστον ώρες, µε τη
προϋπόθεση ότι υπάρχει και εφεδρική παροχή από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ, στο
αντλιοστάσιο αποχέτευσης.
Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την αντικεραυνική προστασία τόσο του συστήµατος
τηλεπικοινωνιών, όσο και του προγραµµατιζόµενου ελεγκτή δηλαδή στη τροφοδοσία του και
στα αναλογικά σήµατά του. Στο Παράρτηµα Α ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της
αντικεραυνικής προστασίας.
Ο ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει σύστηµα ανίχνευσης παραβίασης πίνακα από µη
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, που θα ενηµερώνει µέσω PLC, το Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε την ΕΥΑΘ στη περίπτωση που απαιτηθεί
αναβάθµιση ή αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού που δεν είναι αντικείµενο της
παρούσης όπως π.χ. µετρητής στάθµης, για την επίτευξη της αρτιότερης λύσης και εποµένως
τη βελτίωση της λειτουργίας του αντλιοστασίου.
Ο τελικός σκοπός θα είναι η συνεχής, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του αντλιοστασίου
αποχέτευσης ακόµη και σε δύσκολες συνθήκες π.χ. διακοπή επικοινωνίας, διακοπή ηλεκτρικής
παροχής , χωρίς την απαίτηση της συνεχούς επαγρύπνησης του προσωπικού.
ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ PLC ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις από τους ελεγκτές, PLC, των ΤΣΕ, συνοψίζονται στα εξής
σηµεία :
1. Συνεχής συλλογή πληροφοριών από τα αισθητήρια όργανα και τον εξοπλισµό της
εγκατάστασης.
2. Αυτόνοµη λειτουργία της εγκατάστασης.
3. Μετάδοση των πληροφοριών αυτών στο Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου.
4. Αποδοχή και εκτέλεση των εντολών από το Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου.
5. Αυτόµατος έλεγχος hardware και software.
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Συλλογή πληροφοριών από αισθητήρια όργανα και εξοπλισµό της εγκατάστασης
Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής , του τοπικού σταθµού ελέγχου του κάθε αντλιοστασίου θα
συλλέγει συνεχώς δεδοµένα από τον εξοπλισµό του αντλιοστασίου που επιτηρεί όπως αντλίες
κινητήρες, µετρητή στάθµης, φλοτέρ, ΗΖ, UPS, σύστηµα παραβίασης χώρου, αναδευτήρες,
απόσµηση, σύστηµα επικοινωνίας, κ.τ.λ., µέσω των ψηφιακών και αναλογικών σηµάτων των
καρτών εισόδων και εξόδων και µετά τη κατάλληλη επεξεργασία τους αφενός θα τα στείλει
στο κεντρικό σταθµό ελέγχου και αφετέρου θα κάνει τις κατάλληλες ενέργειες που επιβάλλει
το πρόγραµµα του.
Αυτόνοµη λειτουργία της εγκατάστασης
Κατά την αυτόνοµη λειτουργία της εγκατάστασης µε αυτοµατισµό µε ελεγκτή, χωρίς να
υπάρχει τηλεχειρισµός, υπάρχει εκκίνηση και στάση των αντλιών ανάλογα µε τη στάθµη των
λυµάτων. Ο ελεγκτής ελέγχει τη κατάσταση του εξοπλισµού του όπως αντλίες, συσκευή
µέτρησης στάθµης, φλοτέρ και αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες χωρίς να υπάρχουν σοβαρές
βλάβες εξοπλισµού, τότε εκτελεί την αυτόµατη κυκλική λειτουργία των αντλιών βάση της
στάθµης. Πιο κάτω υπάρχει αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης.
Μετάδοση πληροφοριών στο Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου
Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής , του τοπικού σταθµού ελέγχου του κάθε αντλιοστασίου θα
συλλέγει συνεχώς δεδοµένα από τον εξοπλισµό του αντλιοστασίου που επιτηρεί και αφού τα
επεξεργαστεί κατάλληλα θα µεταδίδει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο κέντρο ελέγχου.
Επίσης θα στέλνει και άλλου είδους πληροφορίες όπως διαγνωστικά µηνύµατα του ίδιου του
ελεγκτή και µηνύµατα που προκύπτουν από τον έλεγχο της διεργασίας. Ο τρόπος που θα
γίνεται η αποστολή των δεδοµένων επικοινωνίας θα είναι άµεσα, αλλά η ποσότητα αυτών
δηλαδή αν θα γίνεται µετάδοση των δεδοµένων ολοκληρωτικά, ή µόνο αυτών που έχουν
υποστεί µεταβολές, θα καθοριστεί από τη τελική µορφή της επικοινωνίας. Σε περίπτωση
διακοπής της επικοινωνίας, ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής πρέπει να µπορεί να αποθηκεύει
όλες τις πληροφορίες που θα έστελνε στο κέντρο ελέγχου, µε την ακριβή ώρα και ηµεροµηνία,
για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ηµερών και να τις στέλνει µετά την αποκατάσταση της
επικοινωνίας προς αποθήκευση στη βάση δεδοµένων. Κατά προτίµηση, αυτή η δυνατότητα θα
πρέπει να παρέχεται από το hardware και software του κατασκευαστή του PLC/SCADA.
Αποδοχή και εκτέλεση εντολών από το Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου
Σε κάθε τοπικό σταθµό ελέγχου που έχει επιλεχθεί η λειτουργία µέσω προγραµµατιζόµενου
ελεγκτή, PLC, θα πρέπει να γίνεται ανά πάσα στιγµή αποδοχή των εντολών του κέντρου
ελέγχου, είτε αυτές αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του σταθµού, είτε αφορούν τη
λειτουργία του εξοπλισµού του, π.χ. εκκίνηση αντλίας., είτε αφορούν άλλες καταστάσεις όπως
η αναγνώριση των συναγερµών. Ο ελεγκτής αφού αποδεχθεί τις εντολές του κέντρου ελέγχου,
αναλόγως του προγράµµατος και των συνθηκών, προχωρεί στην εκτέλεσή τους.
Αυτόµατος έλεγχος hardware και software
Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής θα πρέπει συνεχώς να ελέγχει αυτόµατα τη κατάσταση των
επιµέρους στοιχείων του, όπως κάρτες εισόδων, επικοινωνίας κ.τ.λ. και να σηµάνει τις
περιπτώσεις βλάβης που θα υπάρξουν στο κέντρο ελέγχου για να γίνουν οι απαιτούµενες
ενέργειες. Επιπλέον θα µπορεί να ανιχνεύσει κάποιο πρόβληµα (bug) στο λειτουργικό του
πρόγραµµα έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για αποφυγή περαιτέρω προβληµάτων.
Κατ΄ επέκταση, και από τις υπόλοιπες συσκευές του τοπικού σταθµού που θα έχουν τη
δυνατότητα αυτοδιάγνωσης όπως radiomodem, ups, θα πρέπει να λαµβάνει ο ελεγκτής τα
αντίστοιχα σήµατα και να ενηµερώνει το κέντρο ελέγχου.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Τα αντλιοστάσια θα πρέπει να λειτουργούν σε τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας:
1. Χειροκίνητα από τον πίνακα της τοπικής εγκατάστασης.
2. Αυτόµατα - τοπικά µε τη χρήση συµβατικού αυτοµατισµού (συρµατωµένη λογική).
3. Αυτόµατα µε τη χρήση PLC (τοπικά ή µε τηλεχειρισµό από το κέντρο ελέγχου).
Η ρύθµιση της επιλογής θα γίνεται µε χρήση του διακόπτη λειτουργίας στην πρόσοψη του
πίνακα αυτοµατισµού.
Στην χειροκίνητη λειτουργία όλος ο εξοπλισµός θα ελέγχεται τοπικά µε τη χρήση των κοµβίων
εκκίνησης και στάσης και των ενδεικτικών λυχνιών που βρίσκονται στη πρόσοψη του πίνακα.
Η λειτουργία του εξοπλισµού θα είναι υπό την ευθύνη του προσωπικού που βρίσκεται στο
αντλιοστάσιο, και ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής απλώς θα συλλέγει πληροφορίες από τα
διάφορα όργανα και τα αισθητήρια και θα τα στέλνει στο κεντρικό σταθµό ελέγχου ώστε να
υπάρχει ενηµέρωση του κέντρου ελέγχου για τη κατάσταση του αντλιοστασίου και για λόγους
καταγραφής των δεδοµένων σε ιστορικό αρχείο του.
Στην αυτόµατη τοπική λειτουργία µε τη χρήση συµβατικού αυτοµατισµού, η λειτουργία του
συστήµατος θα γίνεται µε τη χρήση επαφών ρελέ µε βάση την στάθµη της δεξαµενής και ο
ελεγκτής απλώς θα συλλέγει πληροφορίες από τα διάφορα όργανα και τα αισθητήρια και θα τα
στέλνει στο κεντρικό σταθµό ελέγχου, ώστε να υπάρχει ενηµέρωση του κεντρικού σταθµού
ελέγχου για τη κατάσταση του αντλιοστασίου και για λόγους καταγραφής των δεδοµένων σε
ιστορικό αρχείο. Επιπλέον σε αυτή τη λειτουργία θα µεταπίπτει ο σταθµός σε περίπτωση
αυτόµατης λειτουργίας µε PLC και βλάβης του PLC. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η
υλοποίηση τη λειτουργίας του συµβατικού αυτοµατισµού, δηλαδή της εκκίνησης και στάσης
των αντλιών µε βάση τα σήµατα από τα φλοτέρ στάθµης ή / και από τη συσκευή µέτρησης
στάθµης, µε τη χρήση ρελέ.
Στην αυτόµατη λειτουργία µε τη χρήση PLC θα υπάρχει η επιλογή για τοπική λειτουργία ή µε
τηλεχειρισµό που θα πραγµατοποιείται από τον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου.
Στην αυτόµατη λειτουργία µε τηλεχειρισµό η λειτουργία του συστήµατος θα είναι υπό την
ευθύνη του χειριστή στο ΚΣΕ, ο οποίος θα καθορίζει την λειτουργία όλου του εξοπλισµού.
Στην αυτόµατη τοπική λειτουργία τα αντλιοστάσια θα λειτουργούν µόνο µε εντολές του PLC
(σύµφωνα µε το εγκατεστηµένο στη µνήµη της CPU πρόγραµµα), µε τον ελεγκτή στο ΚΣΕ να
ρυθµίζει αρχικά τις παραµέτρους λειτουργίας του. Σ’ αυτή τη κατάσταση λειτουργίας θα
µεταπίπτει αυτόµατα ο τοπικός σταθµός και στην περίπτωση που βρισκόταν σε αυτόµατη
λειτουργία µε τηλεχειρισµό αλλά έχει διακοπεί η επικοινωνία µε το ΚΣΕ.
Εδώ θα υπάρχει εκκίνηση και στάση των αντλιών ανάλογα µε τα όρια στάθµης που έχουν
ρυθµιστεί, και σε σχέση µε τη πραγµατική τιµή της στάθµης που δίνει η συσκευή µέτρησης
στάθµης. Επιπλέον µπορεί να γίνει και χρήση των επαφών ένδειξης στάθµης αν υπάρχουν στη
διάταξη µέτρησης στάθµης.
Σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν υπόψη και τα φλοτέρ άνω και κάτω στάθµης για λόγους
ασφαλείας. Στην αυτόµατη λειτουργία θα ισχύει η κυκλική εναλλαγή των αντλιών για την
ισοκατανοµή του χρόνου λειτουργίας τους για οµοιόµορφη φθορά λόγω χρόνου και η
κλιµακωτή εκκίνηση και στάση περισσοτέρων της µιας αντλιών για την αποφυγή πληγµάτων.
Θα υπάρχει υπολογισµός και καταγραφή του χρόνου λειτουργίας µιας αντλία από το PLC,
ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του τοπικού σταθµού ελέγχου.
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Ανεξάρτητα µε τον τρόπο λειτουργίας του αντλιοστασίου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
στάση κάποιας αντλίας σε περίπτωση βλάβης π.χ. θερµικό, ξηρά λειτουργία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Η επικοινωνία των τοπικών σταθµών ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων
ΑΙΝΕΙΑµε το κέντρο ελέγχου της, γίνεται µε ενσύρµατο δίκτυο επικοινωνιών. Πιο
συγκεκριµένα, υπάρχει καλώδιο δύο συρµάτων που συνδέει τους ελεγκτές (PLC) των τοπικών
σταθµών της εγκατάστασης µε το αντίστοιχο SCADA στο κέντρο ελέγχου. Η διασύνδεση και
το πρωτόκολλο της επικοινωνίας είναι το RS-485 και είναι βιοµηχανικού τύπου αλλά
περιορισµένων δυνατοτήτων σε σχέση µε τη τεχνολογία των υλικών και των αρχών
λειτουργίας των νέων δικτύων επικοινωνίας και τους νέους προγραµµατιζόµενους ελεγκτές.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Η επικοινωνία µεταξύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Servers) του κέντρου ελέγχου και
όλων των προγραµµατιζόµενων ελεγκτών (PLCs) της εγκατάστασης θα γίνει µε βιοµηχανικού
τύπου δίκτυο Industrial Ethernet, µε χρήση οπτικής ίνα (Fiber Optic) και θα είναι µορφής
δακτυλίου (Ring) . Το πρωτόκολλο της επικοινωνίας µεταξύ των ελεγκτών και των
υπολογιστών (Servers) θα είναι το TCP/IP και θα υπάρχει πλήρης αµφιδροµία δηλαδή θα
έχει την ικανότητα ταυτόχρονης αποστολής και λήψης δεδοµένων.
Οι ταχύτητες που θα επιτυχάνονται µε αυτό δίκτυο, θα είναι 10/100Mbits/s, δηλαδή θα
υπάρχει και δυνατότητα για υλοποίηση Fast Industrial Ethernet. Η δηµιουργία του δικτύου
θα γίνει µε τη χρήση συσκευών Switche (διακόπτη), κατάλληλων για δίκτυο Industrial
Ethernet, 10/100Mbits/s, τοπολογίας δακτυλίου, που θα έχουν θύρες για τις οπτικές ίνες
καθώς και για ηλεκτρικά καλωδία τύπου RJ–45 και στις οποίες θα συνδέονται, οι δύο Servers
του SCADA, οι ελεγκτές (PLCs) της εγκατάστασης και όποια άλλη συσκευή απαιτηθεί για
τη υλοποίηση του έργου.
Με την υλοποίηση του δικτύου Industrial Ethernet, µε οπτική ίνα και τύπου δακτυλίου
πετυχαίνουµε πολύ µεγάλες ταχύτητες, ανοσία από τοπικές υπερτάσεις ( π.χ. κεραυνούς,
σφάλµα ως προς γή της µέσης τάσης), απαλοιφή των επιπτώσεων των ηλεκτροµαγνητικών
παρεµβολών, και εφαρµογές ανωτέρου επιπέδου που επιτρέπουν την αποτελεσµατικότερη
διαχείριση όχι µόνο του συστήµατος αυτοµατισµού, αλλά και της διεργασίας και κατ’
επέκταση όλης της εγκατάστασης.
Το δίκτυο που θα συνδέει τους δύο (2) υπολογιστές Servers µε το υπολογιστή Client του
συστήµατος καθώς και τον εκτυπωτή, θα είναι µια κλασσική εφαρµογή Ethernet (LAN) που
θα υλοποιηθεί µε τη βοήθεια συσκευής switch - router που θα έχει οχτώ (8) θύρες RJ–45 και
θα έχει δυνατότητα σύνδεσης (ADSL), στο διαδίκτυο (internet) .
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η επικοινωνία των τοπικών σταθµών ελέγχου των αντλιοστασίων αποχέτευσης των
τουριστικών περιοχών µε το κέντρο ελέγχου στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων
γίνεται µέσω ασύρµατων ζεύξεων στις περιοχές συχνοτήτων VHF 144-145,995 MHz και UHF
430-439,995 MHz.
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Πιο συγκεκριµένα, η ασύρµατη επικοινωνία των
τοπικών σταθµών ελέγχου των
αντλιοστασίων υλοποιείται µε χρήση radiomodems, ποµποδεκτών και κεραιών και στα
αντλιοστάσια ΑΑ22 (Περαίας), ΑΑ23 (Ν. Επιβάτες), ΑΑ24 (Γαλαξίας), ΑΑ25 (Αγ. Τριάδας),
ΑΑ26(ΠΙΚΠΑ), ΑΑ27 (ΕΟΤ), ΑΑ21 (Κάτω Αγ. Τριάδας), ΑΑ28 (Άνω Αγ. Τριάδας), η ζεύξη
γίνεται στη περιοχή συχνοτήτων VHF 144-145,995 MHz, µε χρήση εξοπλισµού της,
εταιρείας Alinco-Kenwood, ενώ στα αντλιοστάσια
ΑΑ29 (Μηχανιώνας), ΑΑ30
(Αγγελοχωρίου) και ΑΑ31 (Αλυκών), η ζεύξη γίνεται στη περιοχή συχνοτήτων UHF 430439,995 MHz, µε χρήση εξοπλισµού της, εταιρείας Power Electronics.
Η τεχνική που εφαρµόζεται είναι αυτή της κυκλικής σάρωσης, δηλαδή, από το κέντρο ελέγχου
ζητείται η ανταλλαγή δεδοµένων µε κάποιο τοπικό σταθµό, που πραγµατοποιείται εντός
ορισµένου χρονικού διαστήµατος π.χ. 1 λεπτού και στη συνέχεια ζητείται η επικοινωνία µε τον
επόµενο τοπικό σταθµό έως ότου καλυφθούν όλοι οι τοπικοί σταθµοί. Έτσι αφού γίνει
ανταλλαγή δεδοµένων µε κάποιο τοπικό σταθµό, χωρίς να υπάρξει πρόβληµα, στην όλη
διαδικασία, θα ξαναγίνει µε το ίδιο σταθµό µετά τη πάροδο χρονικού διαστήµατος που
απαιτείται για τη σάρωση όλων των σταθµών, π.χ. 12 λεπτά .
Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα της παράκαµψης της κυκλικής σάρωσης και της ζήτησης
επικοινωνίας µε κάποιον συγκεκριµένο σταθµό. Από αυτή τη λειτουργία της κυκλικής
σάρωσης προκύπτει ότι υπάρχει πιθανότητα της µη άµεσης ενηµέρωσης του κέντρου ελέγχου
για κάποιο συµβάν που εξελίσσεται σε κάποιο σταθµό ή ακόµη και της απώλειας κάποιας
πληροφορίας αν δεν γίνεται καταγραφή στο τοπικό ελεγκτή δηλαδή δεν είναι πολύ
αποτελεσµατική η κυκλική σάρωση ως υλοποιείται.
Επιπλέον επειδή η επικοινωνία γίνεται σε ελεύθερη ζώνη συχνοτήτων, παρουσιάζονται
παρεµβολές από άλλες ισχυρές πηγές µε αποτέλεσµα τη µη σωστή µετάδοση πληροφοριών
και το πιο σηµαντικό είναι ότι υπάρχουν διακοπές στην επικοινωνία, µε αρκετή συχνότητα και
αξιοσηµείωτη διάρκεια που τη καθιστούν αναξιόπιστη και επισφαλή µε αποτέλεσµα µια µη
ελεγχόµενη κατάσταση σε θέµατα λειτουργίας και πληροφοριών, γεγονός που είναι µη
αποδεκτό σε αυτού του είδους τις εφαρµογές .
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Η επικοινωνία µεταξύ των τοπικών σταθµών ελέγχου των αντλιοστασίων αποχέτευσης και
του κέντρου ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων θα εξακολουθήσει να γίνεται
ασύρµατα αλλά θα αλλάξει η αρχή λειτουργίας της και ο τρόπος υλοποίησής της, έτσι ώστε να
υπάρξει µια αξιόπιστη, χωρίς διακοπές και παρεµβολές επικοινωνία, που θα επιτρέπει την
σχεδόν άµεση ανταλλαγή δεδοµένων, και θα υπάρχει η δυνατότητα για αύξηση του όγκου των
δεδοµένων καθώς και για εκµετάλλευση των σύγχρονων δυνατοτήτων που θα παρέχουν οι
νέοι προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές και το νέο scada.
Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απευθείας σύνδεση των αντλιοστασίων ΑΑ 28 (Άνω
Αγ. Τριάδας) και ΑΑ 21 (Κάτω Αγ. Τριάδας) γιατί είναι κρίσιµη η επικοινωνία µεταξύ τους,
αφού η µη λειτουργία του ΑΑ 28 (Άνω Αγ.Τριάδας) επιβάλλει τη µη λειτουργία του ΑΑ 21
(Κάτω Αγ. Τριάδας). Γενικότερα υπάρχει απαίτηση για αδιάλειπτη επικοινωνία µεταξύ των
αντλιοστασίων αποχέτευσης και του κέντρου ελέγχου στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, οπότε θα
εφαρµοστούν οι εξής δύο (2), διαφορετικής µορφής, ασύρµατες επικοινωνίας :
1. Επικοινωνία µε ασύρµατο (wireless) Ethernet
2. Εφεδρική επικοινωνία µε GPRS
Η επικοινωνία µε ασύρµατο Ethernet θα αποτελεί τη κύρια επικοινωνία του τοπικού σταθµού
ελέγχου του αντλιοστασίου αποχέτευσης µε τα υπόλοιπα αντλιοστάσια αποχέτευσης και το
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κέντρο ελέγχου στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑαλλά θα υπάρχει και η εφεδρική επικοινωνία ,µε GPRS, µε
το κέντρο ελέγχου στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, για τη περίπτωση που υπάρξει πρόβληµα στη κύρια.

Επικοινωνία µε ασύρµατο (wireless) Ethernet
Η επικοινωνία µεταξύ των τοπικών σταθµών ελέγχου αποχέτευσης και του κέντρου ελέγχου
θα γίνει µέσω ασυρµάτου δικτύου Ethernet που υλοποιείται στη συχνότητα 2,4 GHz, µε
πρωτόκολλο IEEE 802.11 που αποτελεί το καθιερωµένο πρότυπο της βιοµηχανίας στο χώρο
των ασύρµατων τοπικών δικτύων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν συστήµατα
κατάλληλα (π.χ. radio-modems) για ασύρµατη επικοινωνία Ethernet σε κάθε τοπικό σταθµό
του δικτύου καθώς και στο κέντρο ελέγχου από πού θα γίνεται ο έλεγχος του δικτύου Wireless
Ethernet.
Είναι αυτονόητη η χρήση τεχνικών για την αποφυγή παρεµβολών από άλλες ασύρµατες
διατάξεις αφού η συγκεκριµένη ζώνη συχνοτήτων είναι ελεύθερη. Επίσης σε περίπτωση που
χρειαστούν αναµεταδότες είναι υποχρέωση του αναδόχου η προµήθεια, ρύθµιση και
εγκατάστασή τους, όπως επίσης και η προµήθεια και εγκατάσταση κεραιών, ιστών,
αντικεραυνικών διατάξεων, τροφοδοτικών καθώς και όλων των µικρουλικών που θα
χρειαστούν για την πλήρη λειτουργικότητα του συστήµατος των επικοινωνιών.

Εφεδρική επικοινωνία µε GPRS
Για τη κάλυψη της περίπτωσης που θα εµφανιστούν τυχόν προβλήµατα στην επικοινωνία µε
ασύρµατο Ethernet, θα πρέπει να υπάρξει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας µε χρήση
του GPRS. Το GPRS γενικά είναι το τεχνολογικό πρότυπο που επιτρέπει την ταχύτατη
αποστολή και λήψη δεδοµένων µέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM µέσω της
τεχνολογίας µεταγωγής πακέτων.
Πιο αναλυτικά θα υλοποιηθούν GPRS συνδέσεις στους τοπικούς σταθµούς ελέγχου των
αντλιοστασίων αποχέτευσης και µια σύνδεση στο διαδίκτυο (internet) µε στατική διεύθυνση
(static IP) στο κεντρικό σταθµό ελέγχου. Η σύνδεση GPRS είναι συνεχής, σαν να υπάρχει
µισθωµένη γραµµή, τα δεδοµένα µπορούν να σταλούν και να ληφθούν άµεσα ή σε
προκαθορισµένο χρόνο και υπάρχει άµεση ανίχνευση προβληµάτων επικοινωνίας.
Η καρδιά του συστήµατος της GPRS επικοινωνίας είναι το ειδικό λογισµικό στο κέντρο
ελέγχου που υλοποιεί την επικοινωνία µε τους τοπικούς σταθµούς ελέγχου, εξασφαλίζοντας
αξιόπιστη και ασφαλή ανταλλαγή δεδοµένων και που παρέχει αυτά τα δεδοµένα στο σύστηµα
SCADA. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, είναι η προµήθεια και η εγκατάσταση του
εξοπλισµού που απαιτείται όπως GSM/GPRS modem, κεραίες, εξοπλισµός για σύνδεση στο
internet και ειδικό λογισµικό για το κέντρο ελέγχου και γενικά οτιδήποτε υλικό χρειαστεί π.χ.
τροφοδοτικό, αντικεραυνικό.
Επιπλέον ο ανάδοχος πρέπει να κάνει τις επαφές µε τους παρόχους της κινητής τηλεφωνίας και
internet, και αφού εγκριθεί από την ΕΥΑΘ, ο προτεινόµενος από τον ανάδοχο πάροχος
κινητής τηλεφωνίας και internet, να συνάψει τα συµβόλαια για λογαριασµό της ΕΥΑΘ.
Γενικά όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της GPRS επικοινωνίας είναι
υποχρέωση του αναδόχου.
Επισηµαίνεται την αναγκαιότητα της ασφαλούς µετάδοσης των δεδοµένων µε χρήση
αλγόριθµων κρυπτογράφησης. Οι συνδέσεις που απαιτούνται έχουν πάγιο µηνιαίο τίµηµα και
πλέον χρέωση όγκου δεδοµένων, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να εφαρµόσει τη βέλτιστη λύση σε
σχέση µε τον όγκο των δεδοµένων που µεταδίδονται χωρίς να υποβαθµίσει την αξιοπιστία του
συστήµατος.
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Επιπρόσθετα θα πρέπει να υλοποιηθεί η εφαρµογή αποστολής µηνυµάτων από τα PLC και τα
GSM/GPRS modem, των αντλιοστασίων αποχέτευσης προς κινητό τηλέφωνο όταν υπάρξει
κάποιο κρίσιµος συναγερµός π.χ. υπερχείλιση ή µη ύπαρξη τάσης από ∆ΕΗ και από ΗΖ.
Η µετάβαση από το κύριο δίκτυο επικοινωνίας (ασύρµατο Ethernet) στο εφεδρικό δίκτυο
επικοινωνίας (κινητή τηλεφωνία – GPRS) θα γίνεται αυτόµατα µε την παρουσίαση τυχόν
προβλήµατος. Κατά προτίµηση η διασύνδεση των δύο δικτύων (κύριο και εφεδρικό) θα γίνει
µε τρόπο διαφανή (transparent), χωρίς τη χρήση ειδικού λογισµικού, µε χρήση κατάλληλου
εξοπλισµού που να υποστηρίζει τις δύο µορφές επικοινωνίας όπως δροµολογητής (router), µε
κάρτες για Industrial Ethernet και GPRS, χωρίς να είναι δεσµευτικός αυτός ο τρόπος
διασύνδεσης.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - SCADA
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΣΕ
Ο Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου είναι ο υψηλότερος στην ιεραρχία του συνολικού συστήµατος
τηλεελέγχου, τηλεχειρισµού και συλλογής δεδοµένων και η βασική του λειτουργία είναι η
πλήρης διαχείριση του συστήµατος, τόσο από την άποψη εξασφάλισης οµαλής και συνεχούς
ροής πληροφοριών από και προς τους τοπικούς σταθµούς, όσο και από την πλευρά της
υποστήριξης όλων των απαιτούµενων λειτουργιών σε επίπεδο εφαρµογών.
Ο κεντρικός σταθµός ελέγχου θα εγκατασταθεί στο χώρο όπου βρίσκονται σήµερα το τρία
συστήµατα scada του βιολογικού σταθµού και των αντλιοστασίων αποχέτευσης , δηλαδή στο
κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυµάτων Μηχανιώνας. Ο κεντρικός σταθµός
ελέγχου θα περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο τον κάτωθι εξοπλισµό :
•

•
•
•

•
•
•
•

∆υο ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα αποτελούν τους server (εξυπηρετητές) του
SCADA του ολοκληρωµένου συστήµατος αυτοµατισµού του βιολογικού σταθµού και
των αντλιοστασίων αποχέτευσης, σε διάταξη hot stand by, για διαθεσιµότητα
redundancy, δηλαδή αυξηµένη εφεδρεία, για διαχείριση τουλάχιστον δύο (2) clients
(πελατών) τοπικά και δύο (2) clients µέσω διαδικτύου (Web server), για επικοινωνία
µε τα αντλιοστάσια µέσω GPRS αν απαιτηθεί, και µε δυνατότητες για µελλοντική
διασύνδεσης του συστήµατος µε το σύστηµα εποπτείας της αποχέτευσης (Κέντρο
Ελέγχου, Interni) της ΕΥΑΘ καθώς και τη διασύνδεση µε το δίκτυο και το GIS της
ΕΥΑΘ, καθώς και σε οποιοδήποτε σηµείο ελέγχου απαιτηθεί.
Ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα αποτελεί το σταθµό εργασίας, τον client, του
συστήµατος SCADA
Ένα εκτυπωτή (Printer) απαραίτητο για εκτυπώσεις συναγερµών, γεγονότων,
καµπύλων και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Ένα τροφοδοτικό αδιάλειπτου παροχής τάσης UPS που θα τροφοδοτεί συνεχώς τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Scada Servers και Client) και τον εξοπλισµό για τις
επικοινωνίες του κέντρου ελέγχου παρέχοντας σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας
εξοµάλυνση της τάσης και σε διακοπή της τροφοδοσίας του δικτύου, τάση για
τουλάχιστον δύο (2) ώρες.
Απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό για τις ασύρµατες διασυνδέσεις µε τα
αντλιοστάσια αποχέτευσης όπως modem, κεραίες κ.τ.λ..
Απαραίτητο εξοπλισµό για δίκτυο Servers – PLCs όπως συσκευή switch (διακόπτης),
πεδίο τερµατισµού οπτικής ίνας (patch panel).
Απαραίτητο εξοπλισµό για δίκτυο LAN (Servers-Client-Printer).
Απαραίτητο εξοπλισµό για τη σύνδεση στο διαδίκτυο (internet), όπως router.
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•
•

Το απαραίτητο υλικό και λογισµικό για τον τηλεέλεχο – τηλεχειρισµό και διαχείριση
του συστήµατος.
Το προγραµµατιζόµενο ελεγκτή (PLC) του µιµικού πίνακα που όπως έχει περιγραφεί
προηγουµένως, θα ελέγχει το µιµικό πίνακα, και ενδεχοµένως θα αποτελεί κόµβο
επικοινωνίας.

Βασικές απαιτήσεις του εξοπλισµού του συστήµατος του ΚΣΕ είναι οι εξής :
• Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί να βασίζεται σε διεθνή πρότυπα .
• Να είναι ευέλικτος.
• Να είναι εύκολα επεκτάσιµος.
• Να υποστηρίζει τη σύνδεση µε άλλα συστήµατα και δίκτυα τόσο σε επίπεδο υλικού
όσο και σε επίπεδο λογισµικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCADA
Η εποπτεία και η διαχείριση των συστηµάτων αυτοµατισµού των εγκαταστάσεων του
βιολογικού καθαρισµού και των αντλιοστασίων αποχέτευσης θα γίνεται στις οθόνες των
ηλεκτρονικών υπολογιστών του Κεντρικού Σταθµού (ΚΣΕ) και µελλοντικά σε κάποιο
αποµακρυσµένο σταθµό ελέγχου µε τη χρήση του προγράµµατος SCADA. Me την εφαρµογή
του προγράµµατος SCADA που θα εγκατασταθεί στο σύστηµα server - client του κέντρου
ελέγχου θα υλοποιούνται τα ακόλουθα:
1. Επικοινωνία χειριστή-συστήµατος (ΗΜΙ).
2. Οθόνες γραφική απεικόνιση δεδοµένων.
3. Γραφική απεικόνιση διαγραµµάτων.
4. Παραγωγή αναφορών.
5. Καταχώρηση πληροφοριών. – Ιστορική / Στατιστική επεξεργασία.
6. Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισµός συστήµατος.
7. Αναγγελία και επεξεργασία συµβάντων – συναγερµών.
8. Προσπέλαση στο σύστηµα.

Επικοινωνία χειριστή συστήµατος (ΗΜΙ)
Με την εφαρµογή SCADA θα πραγµατοποιείται η επικοινωνία του χειριστή µε το σύστηµα
αυτοµατισµού, µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την άντληση πληροφοριών της
κατάστασης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των εγκαταστάσεων του βιολογικού
σταθµού και των αντλιοστασίων αποχέτευσης, για την εποπτεία και τον έλεγχό τους, καθώς
και για την αποθήκευση των δεδοµένων του συστήµατος αυτοµατισµού για µελλοντική
επεξεργασία τους από το χειριστή.

Οθόνες γραφική απεικόνισης δεδοµένων
Στις οθόνες γραφικής απεικόνισης των εγκαταστάσεων των οποίων η ανάπτυξη θα βασίζεται
στην χρήση και τις δυνατότητες του σύγχρονου λογισµικού SCADA, θα πρέπει να
απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη κατάσταση και τη λειτουργία του
εξοπλισµού – των εγκαταστάσεων, µε απόλυτη ευκρίνεια και λειτουργικότητα που θα
συµβάλλει στη ευκολία του εκάστοτε χειριστή. Σε γενικές γραµµές οι οθόνες θα περιέχουν τα
εξής στοιχεία :
• Γραφικά σύµβολα όλων των τηλελεγχόµενων-τηλεχεριζόµενων µονάδων, της
συνδεσµολογίας τους καθώς και λοιπών βασικών στοιχείων.
• Κωδικούς ονοµασίας µονάδων.
• Σταθερό κείµενο (σχόλια, επεξηγήσεις κλπ).
• Πεδία σταθερών τιµών (παραµέτρων αντλιοστασίων).
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•
•

Πεδία δυναµικά µεταβαλλόµενων τιµών (µετρήσεις οργάνων, καταστάσεις αντλιών).
Σήµανση τηλεχειρισµών.

Για την απεικόνιση των διαφόρων στοιχείων του συστήµατος στη γραφική οθόνη θα
χρησιµοποιηθούν διάφορα έγχρωµα σύµβολα. Η αλλαγή χρώµατος των συµβόλων θα
υποδηλώνει την κατάσταση λειτουργίας του αντίστοιχου στοιχείου συστήµατος. Τα στοιχεία
που θα συνδεθούν µελλοντικά στο σύστηµα θα παρουσιάζονται στην οθόνη ως ανενεργά και
όλα µε τον ίδιο χρωµατισµό, ο οποίος θα µπορεί να αλλάξει από την υπηρεσία µε εύκολο και
κατανοητό τρόπο.
Γενικά η διαµόρφωση των οθονών των εγκαταστάσεων θα είναι ως εξής :
Προβλέπεται µια αρχική εισαγωγική οθόνη, που θα περιλαµβάνει µια γενική άποψη της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ και του δικτύου αποχέτευσης µε το σύνολο
των ελεγχοµένων αντλιοστασίων, µε απεικόνιση των πολύ βασικών µεγεθών και σήµανση
καταστάσεων συναγερµού έτσι ώστε να µπορεί ο χρήστης να έχει συνολική άποψη για το
σύστηµα. Από την οθόνη αυτή θα πρέπει να µπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε µονάδα της ΕΕΛ
ΑΙΝΕΙΑ ή αντλιοστάσιο αποχέτευσης και να µεταπηδά στην αντίστοιχη οθόνη. Για το
βιολογικό σταθµό προβλέπονται κατ’ ελάχιστο οι κάτωθι οθόνες :
• Εγκατάστασης εισόδου και επεξεργασίας αστικών λυµάτων.
• Εγκατάστασης επεξεργασίας βοθρολυµάτων.
• Εγκατάστασης πρωτοβάθµιας καθίζησης και αντλιοστασίου τροφοδοσίας παχυντών.
• Εγκατάστασης οζόνωσης και αντλιοστασίου βιοµηχανικού νερού.
• Εγκατάστασης αερισµού.
• Εγκατάστασης δευτεροβάθµιας καθίζησης και αντλιοστασίου περίσσειας ιλύος.
• Εγκατάσταση χώνευσης και συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (βιοαέριο).
• Εγκατάσταση αφυδάτωσης.
• Εγκατάσταση υποσταθµού τάσης.
• Εικόνα κέντρου ελέγχου – κτιρίου διοίκησης.
• Εγκατάσταση ασβεστοποίησης.
Επίσης προβλέπεται και µια τουλάχιστον οθόνη για κάθε ένα αντλιοστάσιο αποχέτευσης.
Σε κάθε οθόνη θα υπάρχει σχηµατικό διάγραµµα της επεξεργασίας που υλοποιείται καθώς και
αναλυτικά ο ελεγχόµενος εξοπλισµός που υπάρχει όπως αισθητήρια, κινητήρες, όργανα, µε
χρωµατική απεικόνιση των ψηφιακών και αναλογικών τιµών ανάλογα µε τη κατάσταση.
Επιπλέον, θα περιέχονται πληροφορίες σχετικά µε τη διεργασία όπως αυτόµατη λειτουργία,
λειτουργία τηλεχειρισµού, πιθανά σενάρια λειτουργίας, πιθανές ενέργειες σε καταστάσεις
συναγερµού, πληροφορίες σχετικά µε κατάσταση του εξοπλισµού όπως λειτουργία, τρόπος
λειτουργίας (χειροκίνητα, τηλεχειρισµός αυτόµατα,), βλάβη, ώρες λειτουργίας, µετρήσεις
οργάνων, συναγερµούς οργάνων, καταστάσεις αισθητηρίων.
Επίσης, προβλέπονται αναδυόµενα παράθυρα µε κοµβία επιλογής π.χ. λειτουργία
τηλεχειρισµού, κοµβία χειρισµών π.χ. εκκίνηση κινητήρα και πεδία ρυθµίσεων παραµέτρων
π.χ. ρύθµιση στάθµης εκκίνησης αντλίας, όρια συναγερµών. Το σύνολο του εξοπλισµού που
θα περιέχεται σε κάθε οθόνη καθορίζεται από τον εξοπλισµό που ελέγχεται από το
προγραµµατιζόµενο ελεγκτή της αντίστοιχης εγκατάστασης δηλαδή οποιαδήποτε πληροφορία
υπάρχει στο PLC αυτή θα επεξεργάζεται, µεταφέρεται και θα απεικονίζεται στις οθόνες του
SCADA.
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Για παράδειγµα, για κάθε αντλιοστάσιο αποχέτευσης η οθόνη σχηµατικού διαγράµµατος θα
περιέχει θα κατ ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες :
• Ύπαρξη επικοινωνίας µε το αντλιοστάσιο αποχέτευσης.
• Μη ύπαρξη επικοινωνίας µε αντλιοστάσιο αποχέτευσης αφού έχει προηγηθεί
αναγνώριση.
• Τρόπος λειτουργίας αντλιοστασίου.
• Τρόπος λειτουργίας αντλίας.
• Λειτουργία έστω και µιας αντλίας.
• Ώρες λειτουργίας αντλίας.
• Ρεύµα κινητήρα.
• Βλάβη κινητήρα (θερµικό, θερµίστορ, λάδια).
• Στάθµη των λυµάτων.
• Βλάβη στο µετρητή στάθµης.
• Φλοτέρ (άνω στάθµης – κάτω στάθµης).
• Υπερχείλιση υγρού θαλάµου .
• ∆ιακοπή της ∆ΕΗ.
• Λειτουργία Η/Ζ.
• Βλάβη στο Η/Ζ.
• Λειτουργία UPS.
• Λειτουργία UPS µε µπαταρίες.
• Βλάβη UPS.
• Παραβίαση χώρου.
• Συνεργείο στο αντλιοστάσιο.
Και επιπλέον στο παράθυρο χειρισµού του αντλιοστασίου ή της κάθε αντλίας θα υπάρχουν
κοµβία επιλογής τρόπου λειτουργίας (π.χ. τηλεχειρισµός), κοµβία λειτουργίας (π.χ. εκκίνηση –
στάση αντλίας) πεδία ρυθµίσεων (π.χ. ρύθµιση στάθµης εκκίνησης αντλίας).
Στη συνέχεια θα υπάρχει οθόνη που θα δείχνει τη κατάσταση των προγραµµατιζόµενων
ελεγκτών PLC, όλων των ΤΣΕ, καθώς και αντίστοιχη οθόνη µε το τηλεπικοινωνιακό
εξοπλισµό όλων των ΤΣΕ.
Σε ενιαία βάση όλων των προβλεπόµενων οθονών θα υπάρχουν παράθυρα συναγερµών και
συµβάντων. Στο παράθυρο συµβάντων αυτά θα χρωµατίζονται ανάλογα µε την κατάσταση
λειτουργίας του σταθµού. Για τους συναγερµούς προβλέπεται η ένδειξη των συναγερµών
λειτουργίας και σε άλλη ειδική λίστα συναγερµών µε διαφορετικούς χρωµατισµούς αναλόγως
της ιεραρχίας. Για του συναγερµούς και τα συµβάντα, όπου απαιτείται η αναγνώριση θα
γίνεται µε κατάλληλη επιλογή µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Η ενέργεια αυτή είναι
διαβαθµισµένη και για να εκτελεστεί πρέπει ο χρήστης να είναι εξουσιοδοτηµένος.
Επίσης θα υπάρχουν οθόνες για την απεικόνιση διαγραµµάτων, ιστορικού αρχείου και
αναφορών που περιγράφονται στα αντίστοιχα θέµατα.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή σχεδίων, χρωµάτων, και ο τρόπος απεικόνισης θα πρέπει
να γίνει σε συνεργασία µε την υπηρεσία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα τους
αν και εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα µπορούν να τους αλλάξουν ανά πάσα στιγµή αυτό
απαιτηθεί.

Γραφική απεικόνιση διαγραµµάτων
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα- δηµιουργίας εγχρώµων γραφικών παραστάσεων δηλαδή
διαγραµµάτων (trends), τα οποία θα απεικονίζουν την εξέλιξη των διαφόρων αναλογικών
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µεγεθών που ενδιαφέρουν. Για τη δηµιουργία των γραφικών παραστάσεων θα γίνει χρήση
µεγάλης ποικιλίας χρωµάτων µε σκοπό τον ευχερή διαχωρισµό των διαφόρων τµηµάτων της
παραστάσεως, όπως επίσης και για να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε κάποιο συγκεκριµένο
γεγονός. Όλα τα χαρακτηριστικά των διαγραµµάτων (κλίµακες, χρώµατα, τύποι απεικόνισης)
θα πρέπει να είναι πλήρως παραµετρικά και σε κάθε περίπτωση να δίνεται η δυνατότητα στον
χρήστη (εφόσον έχει εξουσιοδότηση) να τα µεταβάλλει. Είναι αυτονόητη η υποστήριξη του
ιστορικού αρχείου στη γραφική απεικόνιση κάποιου µεγέθους για τιµές του παρελθόντος.

Παραγωγή αναφορών
Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω έτοιµες αναφορές από το σύστηµα.
• Αναφορά ενεργών συναγερµών.
• Αναφορά ιστορικού συναγερµών. Ο χρήστης ορίζει το ηµερολογιακό εύρος προς
Επεξεργασία.
• Εκτύπωση οποιουδήποτε διαγράµµατος από τα ήδη υπάρχοντα.
• Αναλογικές τιµές οργάνων.
• Αριθµός εκκινήσεων κινητήρων.
• Ώρες λειτουργίας κινητήρων.
Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης και νέων αναφορών και ενσωµάτωσής τους στο
υπάρχον σύστηµα. Ζητείται να περιγραφούν οι προσφερόµενες δυνατότητες και ο τρόπος
αξιοποίησής τους.

Καταχώρηση πληροφοριών – Ιστορική / Στατιστική επεξεργασία
Οι συλλεγόµενες πληροφορίες (µετρήσεις, γεγονότα, µεταβολές καταστάσεων, συναγερµοί,
διαγνωστικά µηνύµατα κλπ) γνωστοποιούνται αµέσως στον χειριστή και καταχωρούνται µετά
στην αντίστοιχη βάση δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει επίσης τις πληροφορίες
που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος (π.χ. παραµέτρους,
όρια, ιστορικές τιµές).
Η καταχώρηση και αποθήκευση όλων των πληροφοριών θα γίνεται ανά εγκατάσταση και ανά
κατηγορία µε χρονολογική σειρά για τουλάχιστον 12 µήνες.
Ειδικά προγράµµατα επεξεργασίας να µπορούν να ανακαλούν τις συλλεγµένες πληροφορίες
και τις επεξεργάζονται προκειµένου να µειώσουν τον όγκο τον αποθηκευµένων στοιχείων.
Κατά την επεξεργασία υπολογίζονται και καταχωρούνται οι µέγιστες, µέσες και ελάχιστες
τιµές των µεγεθών. Η επεξεργασία αυτή λαµβάνει χώρα γίνεται αυτόµατα σε συγκεκριµένα
χρονικά διαστήµατα οριζόµενα από τον χρήστη.
Μέσω διαλογικού προγράµµατος σε σαφή ελληνική γλώσσα θα δίδεται η δυνατότητα στον
χειριστή να ενηµερώνεται συνολικά ή επιλεκτικά επί των αυτοµάτως καταχωρηθέντων
µεγεθών και ενδεχοµένως να εκτυπώνει.
Σε µηνιαία βάση, και µε απλή διαδικασία, µεταφέρονται σε µέσο αποθήκευσης (backup) οι
πληροφορίες του προηγούµενου έτους, ενώ οι πληροφορίες του µόλις περατωθέντος έτους
καταλαµβάνουν την θέση του προηγούµενου.
Με απλό διαλογικό πρόγραµµα πρέπει να είναι δυνατή σε ασφαλές υψηλό επίπεδο πρόσβασης,
η δόµηση και η δυναµική επέκταση των βάσεων δεδοµένων χωρίς να απαιτείται η
αναδιοργάνωση του λογισµικού.
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Η βάση δεδοµένων περιέχει σε άµεση διαθεσιµότητα τα ηµερήσια στοιχεία του τρέχοντος και
του αµέσως προηγούµενου έτους και τα περιοδικά στοιχεία του τρέχοντος και των
προηγούµενων προκαθορισµένου αριθµού ετών (τουλάχιστον πέντε ετών).
Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας (µέγιστες, ελάχιστες τιµές, κατανοµές κλπ) θα
παρουσιάζονται επιλεκτικά είτε υπό µορφή πίνακα, είτε υπό µορφή διαγράµµατος. Είναι
αυτονόητο, ότι οιοσδήποτε πίνακας µπορεί να ζητηθεί και υπό µορφή διαγράµµατος (Bar
Chart ή γραµµικό) εφόσον παρουσιάζει την διαχρονική µεταβολή ηµερήσιων στοιχείων.
Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης περισσότερων της µιας χρονικών περιόδων
στο ίδιο διάγραµµα µε στόχο την άµεση σύγκριση οµοειδών µεγεθών.

Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισµός Συστήµατος
Ο τηλεέλεγχος – τηλεχειρισµός του συστήµατος αποτελείται από τις παρακάτω λειτουργίες:
• Αυτόµατη συλλογή πληροφοριών από τους τοπικούς σταθµούς ελέγχου.
• Ενηµέρωση του χειριστή µέσω των οθονών του SCADA.
• Ενέργειες από τον χειριστή.
Η συλλογή πληροφοριών από τους τοπικούς σταθµούς ελέγχου στο κεντρικό σταθµό ελέγχου
και συγκεκριµένα στο SCADA, γίνεται αυτόµατα, βάση του τρόπου που ορίζει το
πρωτόκολλο της επικοινωνίας που έχει εφαρµοστεί. Είναι αυτονόητη η άµεση ανταλλαγή
δεδοµένων µε κάποιο τοπικό σταθµό ελέγχου όταν ζητηθεί αυτό από το χειριστή, σε χρόνο
εντός τριών (3) δευτερολέπτων. Βασική προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι να µην υπάρχει
κάποιο πρόβληµα επικοινωνίας ανάµεσα στο κεντρικό σταθµό ελέγχου και στους εκάστοτε
τοπικούς σταθµούς ελέγχου. Η έλλειψη επικοινωνίας µε κάποιο τοπικό σταθµό ελέγχου,
παράγει υψηλής προτεραιότητας συναγερµό στο SCADA.
Η ενηµέρωση του χειριστή για τις πληροφορίες των τοπικών σταθµών ελέγχου, θα γίνεται από
τις οθόνες του SCADA, µέσω των γραφικών συµβόλων, των µεταβλητών τιµών και
µηνυµάτων, των γραφικών παραστάσεων και πινάκων δεδοµένων, των προειδοποιήσεων και
των συναγερµών. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιµες στους χρήστες ,στα
σηµεία που έχουν καθοριστεί ως θέσεις εργασίας.
Η αποστολή εντολών τηλεχειρισµού πρέπει να είναι δυνατή µέσα από µία διαδικασία που
προστατεύεται από µη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση. Εφ' όσον το σύστηµα αποδεχθεί τον
χειριστή σαν εξουσιοδοτηµένο για τηλεχειρισµούς, η εξουσιοδότηση θα παραµείνει ισχυρή
µέχρι απενεργοποιήσεως της από τον χειριστή, ή παρέλευσης χρονικού διαστήµατος χωρίς
χειρισµό το οποίο είναι παράµετρος του συστήµατος.
Οι τηλεχειρισµοί γίνονται αποδεκτοί από το σύστηµα εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
• Ο χειριστής έχει ζητήσει και στην οθόνη του παρουσιάζεται η εικόνα του προς
τηλεχειρισµού τοπικού σταθµού ελέγχου.
• Εµφανίζονται οι έπειτα από λογική επεξεργασία της τρέχουσας κατάστασης του
τοπικού σταθµού ελέγχου επιτρεπόµενοι τηλεχειρισµοί.
• Η επιλογή εκ µέρους του χειριστού της προς τηλεχειρισµού µονάδος γίνεται µε
τοποθέτηση του γραφικού δροµέα στο σύµβολό της.
• Το σύµβολο της επιλεγείσας µονάδας αναβοσβήνει και µε κατάλληλο χειρισµό ο
χειριστής επιβεβαιώνει την σωστή επιλογή και δίνει τα επιπλέον απαιτούµενα στοιχεία.
• Στην προκαθορισµένη θέση της εικόνας του τοπικού σταθµού ελέγχου αναβοσβήνει η
ένδειξη ότι ο τοπικός σταθµός ελέγχου λειτουργεί υπό τηλεχειρισµό.
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Αναγγελία και Επεξεργασία Συµβάντων - Συναγερµών
Όλα τα γεγονότα θα αποθηκεύονται σε µια λίστα συµβάντων (CEL Chronological Event List).
Στοιχεία όπως τύπος συµβάντος, περιγραφή συµβάντος χρονική στιγµή που συνέβηκε,
αναγνώριση από τον χειριστή, ταυτότητα χειριστή, χρόνος αποκατάστασης του συµβάντος, θα
αρχειοθετούνται σε ένα αρχείο ιστορικών στοιχείων για περαιτέρω επεξεργασία. Κάθε
συµβάν που ανιχνεύεται και καταφθάνει στο Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου θα αξιολογείται και
θα κατηγοριοποιείται σύµφωνα µε την παρακάτω διαβάθµιση :
• Συναγερµός (κόκκινο χρώµα).
• Προειδοποίηση (κίτρινο χρώµα).
• Πληροφοριακά (πράσινο χρώµα).
∆εδοµένη θεωρείται η δυνατότητα εµφάνισης αλλά και εκτύπωσης της λίστας συµβάντων µε
χρήση κατάλληλων φίλτρων όπως αυτά της χρονικής περιόδου, του τύπου συµβάντος και του
τόπου συµβάντος.
Ειδικότερα για τους συναγερµούς θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή λίστα συναγερµών. Οι
συναγερµοί µπορεί να ενεργοποιούνται από αναλογικές εισόδους, ψηφιακές εισόδους, το
σύστηµα επικοινωνιών, τους προγραµµατιζόµενους ελεγκτές ή να προκύπτουν από το
πρόγραµµα των ελεγκτών. Οι χειριστές θα ειδοποιούνται για την άφιξη ενός συναγερµού µε
την εµφάνισή του στο παράθυρο συναγερµού σε οποιαδήποτε οθόνη µε κόκκινο αναλαµπών
χρώµα µε δυνατότητα αυτόµατης µετάβασης στην αντίστοιχη οθόνη.
Ταυτόχρονα θα υπάρχει ηχητική σήµανση (δυο διαφορετικοί ήχοι, ανάλογα µε τη κρισιµότητα
του συναγερµού) που θα απενεργοποιείται µε την αναγνώριση του συναγερµού. Το κείµενο
του συναγερµού που έχει αναγνωριστεί δεν θα αναβοσβήνει πλέον αλλά θα παραµένει
σταθερό στη λίστα και µε την άρση του συναγερµού θα βγαίνει από τη λίστα των τρεχόντων
συναγερµών. Η λίστα των συναγερµών θα αποθηκεύεται σε ξεχωριστό ιστορικό αρχείο από τη
λίστα συµβάντων παρότι οι συναγερµοί θα περιέχονται σ΄ αυτή, δηλαδή όλοι οι συναγερµοί θα
καταχωρούνται στο δίσκο. Κάθε συναγερµός θα περιλαµβάνει τα εξής:
• Χρόνο εµφάνισης.
• Όνοµα τοπικού σταθµού.
• Περιγραφή σηµείου.
• Κατάσταση συναγερµού, π.χ. υψηλή, χαµηλή, ανοικτή, κλπ.
• Κείµενο µηνύµατος να δείχνει στον χειριστή, περαιτέρω ζητούµενη ενέργεια.
Μια σειρά από λίστες συναγερµών θα είναι διαθέσιµη στον χειριστή συµπεριλαµβάνοντας:
• Περίληψη τρεχουσών συναγερµών κατά χρονολογική σειρά.
• Λίστα συναγερµών κατά οµάδα τοπικών σταθµών.
• Λίστα µη αποδεχόµενων συναγερµών.
Θα είναι δυνατόν για τον χειριστή να αναγνωρίζει συναγερµούς είτε µεµονωµένους είτε
συνολικούς σε τοπικούς σταθµούς.
Θα είναι επίσης δυνατή η εκτύπωση επιλεγµένων συναγερµών.
Οι συλλεγόµενοι συναγερµοί θα επεξεργάζονται, ώστε να επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι :
• Γρήγορη ειδοποίηση κατάστασης συναγερµού για ενέργεια χειριστή.
• Εύκολη είσοδος σε πληροφορία συναγερµού.
• Έντυπα στοιχεία (hardcopy) αυτόµατα και µετά από αίτηση του χειριστή για ανάλυση.
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Ανακοίνωση και/ή έντυπη αναφορά κατόπιν ζητήσεως συναγερµών στον Κεντρικό
Σταθµό Ελέγχου.
Σε κάθε περίπτωση ο καθορισµός της λειτουργίας συµβάντων-συναγερµών θα καθοριστεί από
τις απαιτήσεις της ΕΥΑΘ.
•

Προσπέλαση στο Σύστηµα
Η προσπέλαση στις εφαρµογές του συστήµατος θα επιτρέπεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένους
χρήστες µέσω κατάλληλου µηχανισµού πολλαπλών επιπέδων ασφάλειας.
Η εξουσιοδότηση θα είναι διαβαθµισµένη ανάλογα µε το είδος και την κρισιµότητα της
εφαρµογής και της ενέργειας που επιχειρείται (αποστολή τηλεχειρισµών, τροποποίηση
παραµέτρων κλπ.) και την οµάδα που ανήκει ο συγκεκριµένος χρήστης που επιχειρεί την
πρόσβαση στο σύστηµα. Ενδεικτικά η πρόσβαση στο σύστηµα θα διαβαθµιστεί σε τρία
τουλάχιστον επίπεδα :
•
•

•

Επισκέπτης που είναι κάθε απλός χρήστης ο οποίος µπορεί να ξεναγηθεί στις διάφορες
οθόνες του SCADA, χωρίς όµως την δυνατότητα εντολών προς το σύστηµα
Χειριστής που είναι χρήστης εκπαιδευµένος κατάλληλα για να διεκπεραιώνει
καθηµερινά την επιτήρηση των εγκαταστάσεων. Σε αυτό το επίπεδο ο χειριστής µπορεί
να αντιδράσει επί του συστήµατος και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες
αντιµετώπισης ενός περιστατικού, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες λειτουργικές
δυνατότητες που του παρέχει το σύστηµα.
∆ιαχειριστής συστήµατος που είναι ο χρήστης έχει πλήρη πρόσβαση στο σύστηµα.
Αυτό το επίπεδο χρησιµοποιείται σε περιόδους συντήρησης και πρέπει να υπάρχει
πρόσβαση σ’ αυτό µόνο από περιορισµένο αριθµό ατόµων.

Θα υπάρχει δυνατότητα αποσύνδεσης του χρήστη µετά τη πάροδο χρονικού διαστήµατος
χωρίς κάποια ενέργεια.
∆εδοµένη θεωρείται η καταγραφή των ενεργειών του εκάστοτε χειριστή.
Το επίπεδο ασφαλείας (δικαιώµατα προσπέλασης και χρήσης) θα καθορισθούν σε συνεργασία
µε την υπηρεσία κατά την φάση υλοποίησης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑΣ SCADA
Η αυξηµένη διαθεσιµότητα του SCADA συστήµατος θα γίνεται ως εξής : οι δυο Servers
λειτουργούν συνεχώς και διακινούν δεδοµένα µέσω του τοπικού δικτύου LAN. Ο ένας απ΄
αυτούς είναι ο Κύριος και ο άλλος ο Εφεδρικός. Σε κάθε ένα υπάρχει µια βάση δεδοµένων µε
τα σηµεία ελέγχου των εγκαταστάσεων. Η µεταξύ τους επικοινωνία εξασφαλίζει τη διατήρηση
των ίδιων στοιχείων και στις δυο βάσεις σε πραγµατικό χρόνο.
Οι δυο Servers έχουν το ίδιο λογισµικό SCADA, το οποίο διαχειρίζεται τη βάση δεδοµένων,
την επικοινωνία µε τους clients και τη µεταγωγή του συστήµατος στον Εφεδρικό σε
περίπτωση αστοχίας του Κύριου. Η µεταγωγή θα γίνεται αυτόµατα άµεσα, αφήνοντας
ανεπηρέαστη τη λειτουργία των σταθµών χειρισµού (clients), χωρίς απώλεια δεδοµένων και
χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ SCADA
Με την λειτουργία αυτή θα είναι εφικτός ο έλεγχος και η εποπτεία του συστήµατος SCADA
από χώρο αποµακρυσµένο από το κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων
ΑΙΝΕΙΑ µέσω διαδικτύου (internet).
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Πιο συγκεκριµένα ο υπολογιστές του SCADA στο κέντρο ελέγχου θα έχουν εγκατεστηµένο
λογισµικό που θα επιτρέπει τη σύνδεση µε internet µε ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα έχει
εγκαταστηµένο κατάλληλο λογισµικό (υποχρέωση του αναδόχου) είτε στα κεντρικά γραφεία
της ΕΥΑΘ είτε σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί από την ΕΥΑΘ. Είναι αυτονόητο ότι θα
υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας για τη σύνδεση και φυσικά για τα δικαιώµατα που θα έχει ο
αποµακρυσµένος χρήστης.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Η τεκµηρίωση, που θα περιλαµβάνει σχέδια και έντυπα του κατασκευαστή, υπολογισµούς,
σχέδια, διαγράµµατα και αποτελέσµατα δοκιµών θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο σε τέτοια
λεπτοµέρεια, ώστε η ΕΥΑΘ να διασφαλίζεται σ’ ένα λογικό επίπεδο ότι ο προς προµήθεια
εξοπλισµός και το λογισµικό είναι σύµφωνος µε τις προδιαγραφές.
Η τεκµηρίωση αυτή θα αποτελέσει παράλληλα στοιχείο για µελλοντικές δραστηριότητες
λειτουργίας και συντήρησης. Όλα τα σχέδια και τα έγγραφα, εκτός από τα πρότυπα έγγραφα
του Αναδόχου, θα έχουν το τίτλο και τον αριθµό της σύµβασης και µία περιγραφή του
θέµατος. Το κείµενο όλων των σχεδίων που θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο θα είναι στην
Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Τα έγγραφα θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ενώ τα
τεχνικά εγχειρίδια µπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέσσερα (4) αντίγραφα όλης της τεκµηρίωσης που απαιτείται προς
υποβολή. Η τεκµηρίωση θα είναι επαγγελµατικής ποιότητας και θα περιλαµβάνει κείµενα και
σχέδια σε πρόγραµµα CAD καθώς και φωτογραφικό υλικό, εφόσον ενδείκνυται. Τα έγγραφα
της τεκµηρίωσης θα πρέπει να βιβλιοδετηθούν κατάλληλα σε ξεχωριστά αριθµηµένους κατ’
αντικείµενο τόµους. Η τεκµηρίωση θα είναι στα Ελληνικά και Αγγλικά. Ο Ανάδοχος θα
ελέγξει όλα τα σχέδια και τα έγγραφα πριν την υποβολή για έγκριση. Οι επαναλαµβανόµενες
υποβολές στην περίπτωση των παραλήψεων ή λαθών θα χρεωθούν στον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει :
• Τεκµηρίωση λογισµικού.
• Τεκµηρίωση διαδικασιών και αποτελεσµάτων των δοκιµών.
• Τεκµηρίωση «ως κατασκευάσθη» (as-built).
• Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής στοιχεία για όλο το λογισµικό που προµηθεύει :
• Σχέδιο Ανάπτυξης (Development Plan) του λογισµικού, το οποίο θα βασίζεται στις
λειτουργικές απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος.
• Τεύχος Σχεδιασµού Λογισµικού (Software Design Document), που θα αναγνωρίζει όλα
τα βασικά τµήµατα του λογισµικού (software modules), τα αντικείµενα (objects) και τις
διαδικασίες (processes) που θα χρησιµοποιηθούν. Θα περιλαµβάνει επίσης όλα τα
τµήµατα λογισµικού και τους οδηγούς επικοινωνίας (interfaces) µε τους εξοπλισµούς
και το SCADA, που απαιτούνται
• ∆ιαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισµικού
• Άλλα εγχειρίδια του λογισµικού
• Όλες τις απαραίτητες άδειες λογισµικού
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Θα πρέπει να παραδοθεί σε γραπτή και ηλεκτρονική µορφή ο Πηγαίος κώδικας
προγραµµατισµού για το σύνολο του συστήµατος PLC– SCADA – δικτυακός εξοπλισµός.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ
Ο Ανάδοχος θα ετοιµάσει τεκµηρίωση στην οποία θα περιγράφεται η µέθοδος την οποία
προτίθεται να χρησιµοποιήσει για τις δοκιµές. Η τεκµηρίωση θα εξετάζει επίσης τη µορφή της
τεκµηρίωσης των αποτελεσµάτων των δοκιµών. Οι διαδικασίες δοκιµών υποβάλλονται 30
ηµέρες πριν από την διεξαγωγή των δοκιµών.
Η τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων δοκιµών υποβάλλεται στην ΕΥΑΘ εντός δυο εβδοµάδων
από την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της δοκιµής. Θα σηµειώνονται όλες οι περιοχές που δεν
ικανοποιούν τις προδιαγραφές καθώς επίσης και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ “ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ”
Ο Ανάδοχος θα παράσχει πλήρη τεκµηρίωση «ως κατασκευάσθη» σε ηλεκτρονική µορφή
τύπου AutoCAD και σε εκτυπωµένα αντίτυπα. Η τεκµηρίωση θα περιλαµβάνει :
• Σχέδια τοποθέτησης του εξοπλισµού.
• Σχέδια σύνδεση εξοπλισµού.
• Σχέδια εγκατάστασης – διαδροµής καλωδίων.
• Σχέδια εσωτερικών καλωδιώσεων εξοπλισµού.
• Αναλυτικές λίστες καλωδίων.
• Θέσεις τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων.
• ∆ιαµόρφωση των εξοπλισµών (configuration, set-ups).
Όλα τα σχέδια και τα έγγραφα θα αριθµηθούν και θα δεθούν προκειµένου να αποτελέσουν µία
οµάδα εγγράφων του έργου.
Επισηµαίνεται ότι αν χρειαστεί τις προτεινόµενες διευθετήσεις για τοποθέτηση υπόγειων
καλωδιώσεων δείχνοντας αναφορές αναγνώρισης, τάσης, βάθος τοποθέτησης, διαδροµή και
µήκους, διασταυρώσεις µε καλώδια και δίκτυα άλλων οργανισµών, θέση συνδέσεων και θέση
των αγωγών µε τοµές.
Επίσης, ο ανάδοχος θα τροποποιήσει τα υπάρχοντα σχέδια ώστε να δείξει τις τροποποιήσεις
που έχουν πραγµατοποιηθεί στους υφιστάµενους πίνακες. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλα
σχέδια, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την λεπτοµερή αποτύπωση του υπάρχοντος
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, την συνδεσµολογία του µε τον νέο εξοπλισµό, την
περιγραφή του τρόπου λειτουργία του και θα τα υποβάλει µαζί µε τις µετατροπές.
Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που βρίσκεται στο κέντρο ελέγχου, στους τοπικούς
σταθµούς ελέγχου και των τηλεπικοινωνιών.

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τα εγχειρίδια θα τεκµηριώνουν λεπτοµερώς την εγκατάσταση και τη λειτουργία του
εξοπλισµού και του λογισµικού, ανά στοιχείο αυτού, µε σαφείς επεξηγήσεις. Θα
παρουσιάζονται ο αριθµός του µοντέλου, µε όλες τις επιλογές, οι διάφορες ρυθµίσεις και οι
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επιλογές εγκατάστασης και διαµόρφωσης. Τα εγχειρίδια θα υποβάλλονται πριν από την τελική
έγκριση.
Τα εγχειρίδια θα περιέχουν οδηγό αντιµετώπισης προβληµάτων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα
οι τεχνικοί της ΕΥΑΘ, ή άλλοι, να διενεργήσουν διαδικασίες συντήρησης σε επίπεδο
συστατικού. Τα εγχειρίδια θα περιέχουν πλήρως :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Περιγραφή όλων των λειτουργιών και των εγκαταστάσεων µε λεπτοµερή σχόλια και
επεξηγήσεις µε παραδείγµατα.
Τη θεωρία της λειτουργίας χρησιµοποιώντας σκαριφήµατα και σχηµατικά σχέδια
(περιλαµβάνοντας αλγόριθµους όπου απαιτείται).
Σχέδια γενικής διάταξης που δείχνουν τις θέσεις όλων των εξαρτηµάτων
Οδηγίες και σχέδια συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης.
Κατάλογο καλωδιώσεων.
Πλήρη κατάλογο των εξαρτηµάτων που δείχνει τύπο εξαρτήµατος, κατάταξη, κόστος
και αποδεκτούς κατασκευαστές.
∆ιαδικασίες συντήρησης για την προσαρµογή, δοκιµή, αντικατάσταση µερών,
περιοδική συντήρηση και ηλεκτρικές δοκιµές όλων των µερών του εξοπλισµού,
λειτουργία και χρήση του διαγνωστικού προγράµµατος και του εξοπλισµού δοκιµών
για τη διάγνωση σφαλµάτων σε επίπεδο συστατικού.
Απαιτήσεις προληπτικής συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένου ενός προγράµµατος
προληπτικής συντήρησης. Περιλαµβάνονται λεπτοµέρειες διαδικασιών προληπτικής
συντήρησης, καθώς επίσης και ένας κατάλογος αναλώσιµου υλικού.
Τις διαδικασίες επισκευής για τη διορθωτική συντήρηση της µονάδας.
∆ιαδικασίες εγκατάστασης και ρύθµισης.
Πρωτόκολλα διεπαφής και επικοινωνιών.
Πλήρη αναφορά σε λεπτοµερείς διαδικασίες διαµόρφωσης (configuration).

Θα παραδοθεί λίστα προµηθευτών και υπεργολάβων που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο η οποία
και θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Όνοµα προµηθευτών / υπεργολάβων.
• ∆ιεύθυνση προµηθευτών / υπεργολάβων.
• Τηλέφωνο προµηθευτών / υπεργολάβων.
• Όνοµα αρµοδίων προµηθευτών / υπεργολάβων.
Σε κάθε τοπικό σταθµό ελέγχου θα υπάρχουν αντίτυπα σχεδίων «ως κατασκευάσθη» καθώς
και εγχειρίδια λειτουργίας – συντήρησης που αφορούν τον εξοπλισµό του σταθµού αυτού.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ο Ανάδοχος θα έχει τη διεύθυνση και ευθύνη της δοκιµαστικής λειτουργίας του συστήµατος
για διάστηµα δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων καθώς και την
ευθύνη εκπαίδευσης κατά την διάρκεια του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, εφόσον του
ζητηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ, προσωπικού που θα υποδειχθεί από αυτή. Ο ανάδοχος θα
συντάξει και παραδώσει στην ΕΥΑΘ πλήρες και λεπτοµερές πρόγραµµα εκπαίδευσης του
προσωπικού της. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριµένο τύπο συσκευών και συστηµάτων
τα οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

50

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως
του συστήµατος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει εκπαίδευση χειριστών, προληπτική συντήρηση,
συµπτωµατολογία και άρση βλαβών σε συνδυασµό µε το σύστηµα προγραµµατισµένης
συντήρησης (P.M.S.), την σχετική βιβλιογραφία των συσκευών στις οποίες εκτελείται η
εκπαίδευση και τα υπό προµήθεια όργανα δοκιµών /µετρήσεων και ανταλλακτικά, για το
κυρίως υπό προµήθεια υλικό του έργου της παρούσας.
Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης θα είναι κατ’ ελάχιστο το εξής :
•

Για τους χρήστες του συστήµατος η εκπαίδευση θα καλύπτει όλα τα θέµατα
λειτουργίας των υπολογιστικών συστηµάτων και των τοπικών σταθµών. Η λειτουργία
των υπολογιστικών συστηµάτων θα καλύπτεται σε ικανοποιητικό βάθος για να
επιτρέπει την κανονική και οµαλή θέση σε λειτουργία και κλείσιµο του συστήµατος, τη
χειροκίνητη αρχειοθέτηση των αρχείων και αρχείων αποθήκευσης.

•

Για το προσωπικό συντήρησης η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει τη διάγνωση, την
αντικατάσταση και τη διαδικασία επισκευών στον εξοπλισµό του κέντρο ελέγχου,
στους τοπικούς σταθµούς ελέγχου και στον επικοινωνιακό εξοπλισµό.

•

Για τους προγραµµατιστές / µηχανικούς συστηµάτων η εκπαίδευση θα καλύπτει όλες
τις ευκολίες αναδιάταξης του συστήµατος των υπολογιστών (βάση δεδοµένων και
δόµηση οθόνης), προωθηµένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, γλώσσα ελέγχου
διαδικασιών, εφαρµοσµένα προγράµµατα υψηλού επιπέδου και διασύνδεσή τους µε τη
βάση δεδοµένων, τοπικούς προγραµµατισµούς στους ΤΣ κ.λ.π.

Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαµβάνονται :
1. Αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια.
2. Αριθµός ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα ( Εργοδηγοί - Υποµηχανικοί - Μηχανικοί)
που απαιτείται να εκπαιδευτούν.
3. Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά µε το θέµα
4. Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη λειτουργία
του συγκεκριµένου συστήµατος (πρακτική.)
5. Αλλά στοιχεία σχετικά µε την εκπαίδευση του προσωπικού.
Παράλληλα µε την ανάπτυξη της εφαρµογής και επί πλέον των απαιτήσεων επίβλεψης του
έργου η ΕΥΑΘ διατηρεί το δικαίωµα να διαθέσει εφόσον το επιθυµεί στελέχη της τα οποία θα
εκπαιδευτούν κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου σε θέµατα που άπτονται της
υλοποίησής του. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει κάθε στοιχείο, µεθοδολογία
ανάλυσης, υλοποίησης του έργου στα συγκεκριµένα στελέχη που θα υποδειχθούν.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού
και του λογισµικού διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την εγκατάστασή του . Φέρει
επίσης την ευθύνη για το ανώτερο χρονικό διάστηµα της αποκατάστασης οποιασδήποτε
βλάβης παρουσιασθεί σε οποιαδήποτε υπό προµήθεια συσκευή. Σαν βλάβη συσκευής νοείται

51

οποιαδήποτε βλάβη µπορεί να παρουσιασθεί από αστοχία της συσκευής και όχι από βίαια
παρέµβαση ή χειριστικό σφάλµα. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη, ο
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαθιστά τις επιµέρους µονάδες µε καινούργιες, οι
οποίες θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών.
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προσκοµίσει δηλώσεις των κατασκευαστών του
προσφερόµενου εξοπλισµού οι οποίες θα εξασφαλίζουν την συντήρηση και την επάρκεια
ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, ο προµηθευτής, εάν ζητηθεί από την ΕΥΑΘ, είναι
υποχρεωµένος να προσφέρει διετή συντήρηση (προσχέδιο σύµβασης) τόσο στο σύστηµα
αυτοµατισµού όσο και στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, η οποία θα περιλαµβάνει τις υπηρεσίες
προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά που
ενδεχόµενα απαιτηθούν.
Στην προσφορά – προσχέδιο για την Σύµβαση Συντήρησης θα περιλαµβάνονται αναλυτικά
στοιχεία σε ότι αφορά :
• Στην περιοδικότητα και διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και το ωράριο µέσα στο
οποίο µπορεί να πραγµατοποιείται. Οι ηµεροµηνίες και ώρες θα καθορίζονται µετά από
συνεννόηση µε την ΕΥΑΘ.
• Στον µέσο χρόνο απόκρισης µεταξύ τηλεφωνικής κλήσης και άφιξης του
εξειδικευµένου προσωπικού για την αντιµετώπιση βλαβών και το προβλεπόµενο
ωράριο απόκρισης καθώς και οι όροι για αντιµετώπιση βλαβών εκτός του παραπάνω
ωραρίου.
• Στην δυνατότητα διάθεσης των απαραίτητων για την συντήρηση του προσφεροµένου
συστήµατος ανταλλακτικών. Στην οικονοµική προσφορά για τη σύµβαση συντήρησης
πρέπει να δοθεί κατάλογος ανταλλακτικών για τα PLC και τα όργανα µέτρησης των
τοπικών σταθµών, για τα υπολογιστικά µηχανήµατα και τον επικοινωνιακό εξοπλισµό
για χρονική διάρκεια δυο (2) ετών.
• Στην διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούµενα ανταλλακτικά
δεν υπάρχουν στο απόθεµα, καθώς και ο µέγιστος και ο ελάχιστος πιθανός χρόνος
αναµονής µέχρι την άφιξή τους.
Εναλλακτικά θα πρέπει να προτείνει συµβόλαιο συντήρησης µόνο για το σύστηµα
αυτοµατισµού µε το οποίο επίσης θα περιλαµβάνει αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία. Σε αυτή
την περίπτωση η συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου θα αποτελέσει ξεχωριστό
συµβόλαιο συντήρησης και ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει προσχέδιο συνεργασίας µε
ξεχωριστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής.
Η ΕΥΑΘ διατηρεί το δικαίωµα επιλογής ή µη µεταξύ των δύο παραπάνω συµβάσεων.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει στην προσφορά του υπόδειγµα σύµβασης
συντήρησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝOI ΕΛΕΚΤΕΣ, PLC

Κάθε PLC είναι µια ελεύθερα προγραµµατιζόµενη µονάδα αυτοµατισµού, αποτελούµενη από
ανεξάρτητες κάρτες (modular system) γνωστού και αξιόπιστου διεθνούς κατασκευαστικού
οίκου.
Όλος ο εξοπλισµός και τα εξαρτήµατα του θα είναι του ιδίου κατασκευαστή και θα είναι
τραχιάς, αξιόπιστης και γερής κατασκευής, και κατασκευασµένος ώστε να αντέχει στο τοπικό
σκληρό περιβάλλον. Οι εξοπλισµοί πρέπει να είναι προστατευµένοι από διάβρωση και από
προβλήµατα κραδασµών.
Από πλευράς συγκρότησης τα PLCs θα αποτελούνται από ηλεκτρονικές κάρτες (modules)
που ενδεικτικά θα είναι :
1. Τροφοδοτική µονάδα
2. Μονάδα επεξεργασίας CPU, 32-bits
3. Μονάδα επικοινωνίας CP, µε επεξεργαστή 32 bit
4. Μονάδες ψηφιακών εισόδων DI, γαλβανικά αποµονωµένων
5. Μονάδες ψηφιακών εξόδων DO, ανοικτού συλλέκτη ή ξηρών επαφών
6. Μονάδες αναλογικών εισόδων AI, τάσης ή ρεύµατος
7. Μονάδες εξόδων AO, τάσης ή ρεύµατος
8. Μονάδες ειδικών εφαρµογών FM, όπως απαριθµητές, ελεγκτές θέσης
Οι κάρτες του PLC θα τοποθετηθούν σε πλαίσιο µεγάλης µηχανικής αντοχής, rack, όπου θα
είναι τοποθετηµένος ο δίαυλος επικοινωνίας (bus) µεταξύ κεντρικής µονάδας επεξεργασίας
CPU, καρτών εισόδων / εξόδων Ι/Ο και καρτών επικοινωνίας CP. Εναλλακτικά ο δίαυλος
επικοινωνίας µπορεί να είναι ενσωµατωµένος στις κάρτες (bus connectors). Σε κάθε
περίπτωση η επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται απλά χωρίς να απαιτούνται ειδικά
εργαλεία ή µεταφορά σε εργαστήριο µε τη προσθήκη καρτών εισόδων και εξόδων. Τo rack
που είναι τοποθετηµένα το τροφοδοτικό, η CPU, οι κάρτες Ι/Ο, οι κάρτες επικοινωνίας
αποτελεί το κεντρικό rack και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης αν χρειαστεί για
προσθήκες επιπλέον καρτών µε απλή διασύνδεση µε κατάλληλες κάρτες διασύνδεσης µε τα
πλαίσια επέκτασης. Τα πλαίσια µπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κατακόρυφα.
Τα χρησιµοποιούµενα PLC θα να είναι του ιδίου κατασκευαστή και τριών (3) τύπων
(συνολικά για αντλιοστάσια αποχέτευσης και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ), ανάλογα µε την εφαρµογή. Θα
πρέπει να είναι όµοια, και εναλλάξιµα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την
επεκτασιµότητα και τον µέγιστο αριθµό των προσαρτώµενων καρτών ανά τύπο. Θα διαφέρουν
µόνο ως προς τον πραγµατικό αριθµό των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων που
απαιτείται, ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. Ο σηµερινός αριθµός εισόδων και
εξόδων θα πρέπει να µπορεί να αυξηθεί έως και 50% ώστε να µπορεί να καλύπτει µελλοντικές
απαιτήσεις µόνο µε την προσθήκη επιπλέον καρτών.
Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής επιπλέον θα πρέπει να υποστηρίζει και τα εξής :
• Επικοινωνία µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή µε άλλους ελεγκτές (δίκτυο)
• Προγραµµατισµό και ενηµέρωση για τη λειτουργία του προγράµµατος τοπικά µε
σειριακής σύνδεσης RS232/RS485 και χρήση φορητού υπολογιστή είτε
αποµακρυσµένα διαµέσου του δικτύου επικοινωνιών
• Σύνδεση µε οθόνη χειρισµού τοπικά για µελλοντική χρήση οθόνης
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•
•
•
•
•
•

Επικοινωνία µε άλλου είδους συσκευές (βιοµηχανικά δίκτυα) µε χρήση των
διαδεδοµένων πρωτοκόλλων όπως Profibus, Modbus
Σύνδεση σε δίκτυο µε πρωτόκολλο TCP/IP
Αποθήκευση - ενηµέρωση της επικοινωνιακής σύνδεσης (network configuration) και
τροποποίησής της είτε τοπικά, είτε τοπικά είτε αποµακρυσµένα
Λειτουργία σε περιβάλλον µε σχετική υγρασία 0% έως 95% και θερµοκρασία από 0ºC
έως +50ºC
Λειτουργία σε πλήρωση των διεθνών προτύπων ασφάλειας και ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας
Αντοχή σε µηχανική καταπόνηση και κραδασµούς

Πιο αναλυτικά οι µονάδες που συγκροτούν τον προγραµµατιζόµενο ελεγκτή PLC, :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A1.1 Μονάδα τροφοδοσίας, PS
Τάση εισόδου ονοµαστική : 230 VAC
Τάση εισόδου επιτρεπόµενη : 195-260 VAC
Συχνότητα γραµµής :50 Hz
Επιτρεπτή περιοχή συχνότητας :48-52 Hz
Τάση εξόδου 12 ή 24 VDC (απαραίτητη για την τροφοδοσία της CPU και των
εξωτερικών αισθητηρίων και βοηθητικών relays)
Επιτρεπόµενη τάση εξόδου : 12 ή 24 VDC +-5%
Ρεύµα εξόδου :Στα 12 ή 24 VDC 5 A(10 A αν χρειαστεί)
Ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωµα και γαλβανική αποµόνωση , LED
ύπαρξης 12 ή 24 VDC.
Υπερπήδηση διακοπτών δικτύου τροφοδοσίας min 10ms.

A1.2 Κεντρική µονάδα επεξεργασίας, CPU
H CPU έχει τα εξής χαρακτηριστικά
• Θύρες ενσωµατωµένες για προγραµµατισµό και για επικοινωνία
• Μνήµη (πρόγραµµα και δεδοµένα) τουλάχιστον 64 ΚΒ και θα περιλαµβάνει την
ενσωµατωµένη µνήµη RAM εργασίας (Work memory) καθώς και ενσωµατωµένη ή
εξωτερική µνήµη φορτώµατος Flash EPROM (Load memory). Η µνήµη σε κάθε
περίπτωση θα καθορίζεται από το µέγεθος της εφαρµογής και την εφεδρεία ισχύος
επεξεργασίας.
• Η συσκευή θα πρέπει να διατηρεί τα στοιχεία της RAM σε περίπτωση διακοπής τάσης
ή µεταγωγής της CPU µε τη χρήση µπαταρίας ή µνήµης Flash
• Η συσκευή θα διατηρεί το πρόγραµµα και τα δεδοµένα παραµετροποίησης στην
περίπτωση reset της µνήµης
• Επίσης σε πλήρη επέκταση πρέπει να υποστηρίζουν τουλάχιστον 1024 ψηφιακές
εισόδους / εξόδους και τουλάχιστον 64 αναλογικές εισόδους / εξόδους.
• ∆υνατότητα προσοµοίωσης εισόδων και εξόδων
• Να έχει ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου.
• Να έχει κύκλο εντολής το πολύ 0,2 µs.
• Nα υποστηρίζει 2048 τουλάχιστον εσωτερικά βοηθητικά ρελέ, για εσωτερικά γεγονότα
ή δεδοµένα
• Να υποστηρίζει κατ ελάχιστο 256 απαριθµητές για εσωτερικά γεγονότα (µε
απαρίθµηση 0-999) και 256 τουλάχιστον εσωτερικούς χρονικούς απαριθµητές για
απαρίθµηση χρόνου από 10 msec - 9990 sec.
• Να υποστηρίζει κατ΄ ελάχιστο τις παρακάτω εντολές προγράµµατος :
o Λογικής bit BOOLEAN (AND, OR)
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Λογικής Word boolean (AND, OR) µε 16 bit- Σταθερές.
Λογικής Double Boοlean (AND,OR) µε 32 bit- Σταθερές
Εντολές παλµού.
Set / Reset bit (πχ. Inputs, Outputs, Flags)
Εντολές ∆ιακλάδωσης
Εντολές ολίσθησης δεξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης
Εντολές χρονικών και απαριθµητών
Μανδάλωσης (RS Flip Flop)
Εντολές ASCII
Αποθήκευσης και µεταφοράς τιµών από και προς καταχωρητές byte, Word,
Double word.
o Εντολές σύγκρισης (16 bit, 32 bit ακέραιων αριθµών, 32 bit δεκαδικών αριθµών
o Πρόσθεση / πολλαπλασιασµό 16bit ακέραια
o Πρόσθεση / πολλαπλασιασµό 32 bit ακέραια
o Πρόσθεση / πολλαπλασιασµό 32 bit δεκαδικών
o Εύρεση τετραγωνικής ρίζας, Λογαριθµικές πράξεις, τριγωνοµετρικές
λειτουργίες
o ∆ιακλάδωση υπό συνθήκη και χωρίς συνθήκη
o Μεταφορά ελέγχου σε υποπρογράµµατα
o Εντολές αλλαγής τρόπου εκτέλεσης του προγράµµατος όπως κυκλικός,
ελεγχόµενος από γεγονός ή από χρόνο
Να υποστηρίζει γλώσσες προγραµµατισµού όπως STL(λίστα εντολών) και LAD
(Ladder) ή µπλόκ διαγραµµάτων, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα IEC 1131-3 Part 3
αλλά και επιπλέον γλώσσες προγραµµατισµού µε την χρήση Optional Software
πακέτων, όπως Visual Basic ή C++.
Να υποστηρίζει δοµηµένο προγραµµατισµό
Να υποστηρίζει επικοινωνία µε τη χρήση πρωτοκόλλου IP, είτε µόνη της, είτε µε
χρήση επεξεργαστή επικοινωνίας, όπως επίσης και η δυνατότητα επικοινωνίας µε
δίκτυο βιοµηχανικού τύπου, όπως Profibus, Modbus, Ethernet.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

•
•

Η CPU εµπεριέχει λυχνίες κατάστασης (status led) και λυχνίες σφαλµάτων Επίσης µε το
λογισµικό και τη δυνατότητα προστασίας µε χρήση κωδικού ο χρήστης προστατεύει
αποτελεσµατικά την τεχνογνωσία του έναντι µη εξουσιοδοτηµένων αλλαγών και αντιγραφής
των προγραµµάτων του.
Η CPU περιλαµβάνει διαγνωστική µνήµη µήκους που δεν σβήνεται ούτε µε την πτώση τάσης
ούτε µε ούτε µε το Reset της µνήµης και καταγράφονται µε ώρα και ηµεροµηνία γεγονότα που
συνδέονται µε σφάλµατα της CPU, σφάλµατα συστήµατος της CPU, σφάλµατα των
περιφερειακών modules και προγραµµατιστικά λάθη στο πρόγραµµα εφαρµογής. H
διαγνωστική µνήµη µπορεί να διαβασθεί σε απ’ ευθείας σύνδεση (ON LINE) τοπικά µε τον
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή από το κεντρικό σταθµό ελέγχου.
Επίσης η CPU περιλαµβάνει διαγνωστικό alarm µπλοκ στο οποίο προγραµµατίζοντας την
διεύθυνση µιας οποιασδήποτε κάρτας εισόδου / εξόδου λαµβάνονται διαγνωστικά ψηφία για
την κάρτα όπως
• Βλάβη κάρτας
• Εσωτερικό-εξωτερικό σφάλµα
• Πρόβληµα σε κάποιο κανάλι της κάρτας
• Έλλειψη εξωτερικής τάσης
• Έλλειψη φύσσας καλωδίων
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A1.3

Κάρτα ψηφιακών εισόδων, DI

•
•
•
•
•
•
•

Τάση τροφοδοσίας: 24VDC
Επιτρεπτή περιοχή τάσης : 20 - 28 VDC
Γαλβανική αποµόνωση
Ένδειξη της κατάστασης του σήµατος κάθε ψηφιακής εισόδου µε LED
Επιπρόσθετη φίσσα καλωδίων
Ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωµα
Πλήθος εισόδων 16 ή 32

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τάση τροφοδοσίας: 24 VDC
Επιτρεπτή περιοχή τάσης : 20- 28 VDC
Γαλβανική αποµόνωση
Έξοδος τύπου συλλέκτη ή ξηρής επαφής
Τάση εξόδου για σήµα ‘’1’’ 24 VDC ±0,8V
Ρεύµα εξόδου για σήµα ‘’1’’: 0,5 A
Ένδειξη της κατάστασης του σήµατος κάθε ψηφιακής εισόδου µε LED
Επιπρόσθετη φίσσα καλωδίων
Ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωµα
Πλήθος εξόδων 16 ή 32

Α1.4 Κάρτα ψηφιακών εξόδων, DO

Α1.5 Κάρτα αναλογικών εισόδων, AI

•
•

∆υνατότητα επεξεργασίας κάτωθι σηµάτων από αισθητήρια :
o ±10V/200 ΚΩ Αντίσταση εισόδου
o 1..5V/200 ΚΩ Αντίσταση εισόδου και περιοχών ρεύµατος
o 4...20mA/80Ω Αντίσταση εισόδου
o 0...20mA/80Ω Αντίσταση εισόδου
o ±20mA/80Ω Αντίσταση εισόδου
o Θερµοστοιχεία N, E, J, K
o PT100 Standard /10 Mohms
Η ανάλυση του A/D µετατροπέα της κάρτας είναι τουλάχιστον 12 bits
Ο κύκλος µετατροπής για κάθε κανάλι 100 ms
Έχει γαλβανική αποµόνωση
Προστασία έναντι ανάστροφου πολικότητας
Επιτρεπτό ρεύµα εισόδου για κανάλι ρεύµατος 40 mA
Αντιστάθµιση θερµοκρασίας : Εσωτερική ή εξωτερική µε µονάδα αντιστάθµισης
Όριο σφάλµατος λειτουργίας (πάνω από την περιοχή θερµοκρασίας που αναφέρεται
στην περιοχή εισόδου) max ± 1%
Όριο βασικού σφάλµατος (όριο σφάλµατος λειτουργίας στους 25ºC που αναφέρεται
στην περιοχή εισόδου) max ± 0,6%
∆υνατότητα διάγνωσης µέσω κόκκινου LED για σφάλµατα καναλιών
Πλήθος εισόδων 4 ή 8

•
•
•
•
•

Τάση τροφοδοσίας: 24 VDC
Γαλβανική αποµόνωση
Περιοχές εξόδου ρεύµατος 4…20mA, 0…20mA
Περιοχές εξόδου τάσης ±10V, 0…10V
Αντίσταση φορτίου για κανάλια ρεύµατος max 0,6ΚΩ

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Α1.6 Κάρτα αναλογικών εξόδων, AO
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Αντίσταση φορτίου για κανάλια τάσης 1ΚΩ
Χωρητικά φορτία max 1 µF
Επαγωγικά φορτία max 1 mH
Προστασία από βραχυκύκλωµα
Η ανάλυση του D/A converter είναι 11 bits + πρόσηµο
Ο κύκλος µετατροπής για κάθε κανάλι είναι max 0.8 msec και ειδικά για :
o Ωµικά φορτία 0,1 ms
o Χωρητικά φορτία 3,3 ms
o Επαγωγικά φορτία 0,5 ms
Βασικό σφάλµα (025ºC στην περιοχή εξόδου )
o Τάση ± 0,2%
o Ρεύµα ±0,3%
∆υνατότητα διάγνωσης µέσω κόκκινου LED για σφάλµατα καναλιών
Πλήθος εξόδων 4 ή 8

Α1.7 Κάρτα επικοινωνίας, CP
Η κάρτα επικοινωνίας θα έχει επεξεργαστή 32-bits, για τη διαχείριση της επικοινωνίας, έτσι
ώστε να µειώνει το φόρτο εργασίας της κεντρικής µονάδας ( CPU), του PLC. Η τροφοδοσία
της θα είναι 24 V DC, θα βρίσκεται στο rack του PLC, θα υποστηρίζει τις απαιτήσεις του
πρωτόκολλο που έχει επιλεχθεί για Industrial Ethernet (εγκατάσταση) ή για Wireless Ethernet
(αντλιοστάσια) επικοινωνία και θα έχει τις θύρες που χρειάζονται όπως RJ-45. Αν η κεντρική
µονάδα ( CPU), του PLC έχει τη δυνατότητα για την ανωτέρω επικοινωνία χωρίς να
επηρεάζεται η αποδοτικότητα της λειτουργίας της, τότε είναι αποδεκτή και αυτή χωρίς να
υπάρχει ξεχωριστή κάρτα επικοινωνίας. Όµοια και η κάρτα της GPRS επικοινωνίας που θα
έχει επιπλέον επαρκή µνήµη για εκπλήρωση των απαιτήσεων αποθήκευσης δεδοµένων των
ΤΣΕ και θα υποστηρίζει την αποθήκευση και µετάδοση µόνο των µεταβολών των διαφόρων
τιµών των παρακολουθούµενων µεγεθών και όχι το ίδιο το µέγεθος.

Α2.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SCADA

Το νέο λογισµικό SCADA που θα παρέχει ο ανάδοχος και θα εγκατασταθεί στο σύστηµα
Server - Client του κεντρικού σταθµού ελέγχου, θα είναι βιοµηχανικού τύπου software,
αξιόπιστου διεθνούς οίκου, κατάλληλο για χρήση σε συστήµατα αυτοµατισµού βιολογικών
σταθµών και αντλιοστασίων , που θα εξασφαλίζει την απευθείας σύνδεση µε τους ελεγκτές
των εγκαταστάσεων, (δηλαδή µε στάνταρτ drives και χωρίς τη χρήση προγραµµάτων
διασύνδεσης – ιδιοκατασκευές), µε τον κατάλληλο αριθµό δυναµικών µεταβλητών
επικοινωνίας για το σύνολο των µονάδων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων
Μηχανιώνας και των έντεκα (11) αντλιοστασίων των τουριστικών περιοχών και µε
δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του αριθµού αυτού.
Το πακέτο λογισµικού SCADA που θα εγκατασταθεί σε καινούργιο Η/Υ θα πρέπει κατ’
ελάχιστο να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
• ∆υνατότητα δοµής Client – Server
• ∆υνατότητα υποστήριξης λειτουργίας redundancy µε δυο servers ώστε σε περίπτωση
σφάλµατος του ενός να αναλαµβάνει αυτόµατα ο εφεδρικός (hot / standby).
• ∆υνατότητα δικτύωσης των Clients σε WAN.
• Χρήση λειτουργικού συστήµατος Windows XP Professional ή νεώτερο.
• Χρήση πλήρους Ελληνικού σετ χαρακτήρων (ΕΛΟΤ ή νεώτερο).
• Είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να δύνανται να επικοινωνεί µε µεγάλο αριθµό
προγραµµατιζόµενων ελεγκτών (PLC) διαφορετικού τύπου και κατασκευαστών.
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Α3.

Αναβαθµίζεται εύκολα σε απεριόριστο αριθµό µεταβλητών, χωρίς να χάνονται
προηγούµενα δεδοµένα.
∆ιαθέτει On-Line βοήθεια (on-line help) ώστε να δίνει απάντηση σε οποιαδήποτε
απορία του χρήστη, µε ένα απλό χειρισµό του “Mouse”.
∆ιαθέτει Web – Server µέσω του οποίου ο χρήστης µε ασφαλή τρόπο (Σύνδεση SSL)
και µε τη χρήση κωδικού θα µπορεί να εκτελέσει όλες τις δυνατές λειτουργίες του
συστήµατος.
Αναπτύσσονται γρήγορα και εύκολα οι γραφικές οθόνες της εγκατάστασης µε τα
δυναµικά στοιχεία αυτών ακόµη και εάν το λογισµικό ανταλλάσσει δεδοµένα µε την
εγκατάσταση.
∆ιαθέτει βιβλιοθήκη αντικειµένων όπως αντλίες, βαλβίδες, πίνακες, όργανα, µπουτόν,
κοµβία επιλογής κλπ. τα οποία θα τροποποιούνται, θα εµπλουτίζονται και θα
αποθηκεύονται εύκολα στην βιβλιοθήκη.
∆ιαθέτει γλώσσα εντολών (command language) ώστε να παρέχει την δυνατότητα
δηµιουργίας απλών ή σύνθετων ακολουθιών εντολών καθώς και την επεξεργασία
αριθµητικών και αλφαριθµητικών πράξεων.
∆ιαθέτει την δυνατότητα γραφικών παραστάσεων µε γραφήµατα πραγµατικού χρόνου
και ιστορικά (real time and historical trending).
Είναι πολυδιεργασιακό (multi-tasking).
Επικοινωνεί και ανταλλάσσει δεδοµένα µε τις γνωστότερες σχεσιακές βάσεις
δεδοµένων.
∆ιαθέτει 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.
∆ιαχειρίζεται µε απλό τρόπο τους συναγερµούς (alarms).
∆ιαθέτει ποικίλα επίπεδα πρόσβασης στο πρόγραµµα.
Μπορούν να εισάγονται σε αυτό δεδοµένα από αρχεία SQL, MS OFFICE, CSV,
ASCII, TEXT και όλων των γνωστών τύπων βάσεων δεδοµένων.
Θα υποστηρίζει ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλες εφαρµογές των Windows (όπως
Excel, Word) και γνωστές Databases όπως Oracle, Access, Ingress , DB2, και
γενικά θα έχει δοµή ανοικτής αρχιτεκτονικής και θα προσφέρει δυνατότητες OLE
(Object linking and embedding) , DDE (Dynamic Data Exchange) , ODBC (Open
Database Connectivity) , SQL (Database query Language).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η αρχιτεκτονική του κέντρου ελέγχου θα είναι Client – Server (Πελάτη – Εξυπηρετητή) µε
δυο redundant Servers, δηλαδή δυο ηλεκτρονικοί υπολογιστές που αποτελούν τους Server
που περιλαµβάνουν και διαχειρίζονται τη κύρια βάση δεδοµένων και εξυπηρετούν όλες τις
απαιτούµενες εφαρµογές του συστήµατος SCADA, σε λειτουργία redundancy (εφεδρεία) και
ο άλλος, ο Client θα αποτελεί το σταθµό εργασίας για τους χειριστές και θα συνδέεται µέσω
δικτύου LAN µε τους Servers. Θα υπάρχει δυνατότητα για εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων
Clients από το Server του συστήµατος π.χ. στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ ή στο κέντρο
ελέγχου της αποχέτευσης µέσω διαδικτύου (internet).

A3.1
εξής :
•
•

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Server του συστήµατος θα είναι ως

Επεξεργαστής : Τεχνολογία / Αρχιτεκτονική Intel Core 2 duo ή ανώτερη
Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 2,8 GHz
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Μνήµη 4MB L2 Cache, 1066 MHz
Μνήµη RAM 4 Gbyte
∆υνατότητα επέκτασης κεντρικής µνήµης RAM
Μαγνητικός δίσκος 500 GByte, SATA II
Κάρτα γραφικών 512 MByte RAM PCI Express 16x
Θύρες επέκτασης > 2 PCI Express
Θύρα ∆ικτύου 100/1000 Mbps TCP/IP
Θύρες για σειριακή και παράλληλη επικοινωνία
Θύρες για USB επικοινωνία
Οθόνη TFT 21’’, ανάλυσης τουλάχιστον 1680x1050
Πληκτρολόγιο και mouse του ιδίου κατασκευαστή
DVD±RW Dual Layer
Μονάδα δισκέτας 1.44ΜΒ
Κάρτα ήχου - Ηχεία
Λογισµικό MS-Windows XP Professional (Ελληνικό) ή άλλο αν απαιτείται όπως
Windows 2003 server standard edition R2.
Λογισµικό MS Office

A3.2
εξής :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Client του συστήµατος θα είναι ως

Επεξεργαστής : Τεχνολογία / Αρχιτεκτονική Intel Core 2 duo
Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 2 GHz
Μνήµη 2MB L2 Cache, 800 MHz
Μνήµη RAM ≥ 2 GByte
Μαγνητικός δίσκος ≥ 160 GByte, SATA
Κάρτα γραφικών SVGA 128 MByte RAM
Θύρες επέκτασης > 2 PCI Express
Θύρες για σειριακή και παράλληλη επικοινωνία
Θύρες για USB επικοινωνία
Θύρα ∆ικτύου 100/1000 Mbps TCP/IP
Οθόνη 21’’ τεχνολογίας TFT, ανάλυσης τουλάχιστον 1680x1050
Πληκτρολόγιο και mouse του ιδίου κατασκευαστή
DVD±RW Dual Layer
Μονάδα δισκέτας 1.44ΜΒ
Επιτραπέζια κεντρική µονάδα
Κάρτα ήχου – Ηχεία
Λογισµικό MS-Windows XP Professional (Ελληνικό) ή νεώτερο
Λογισµικό MS Office

Οι Η/Υ θα συνοδεύονται από όλα τα υλικά, καλώδια σύνδεσης, συσκευές σύνδεση, και τα
λογισµικά (πάντα µε τις άδειες χρήσης) που είναι απαραίτητα..
Oι Η/Υ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από επώνυµους οίκους µε δίκτυο τεχνικής
υποστήριξης και εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη µε άµεση αποκατάσταση επί τόπου του
χώρου εγκατάστασης, όποιων βλαβών κατά την διάρκεια της εγγύησης.
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Α4.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α4.1 Προδιαγραφές δικτύου ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ

Το δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Servers) του κέντρου
ελέγχου και των προγραµµατιζόµενων ελεγκτών (PLCs) της εγκατάστασης θα είναι
βιοµηχανικού τύπου Industrial Ethernet 10/100Mbits/s, τοπολογίας δακτυλίου µε σύνδεση
µέσω οπτικής ίνας . Το πρωτόκολλο της επικοινωνίας µεταξύ των ελεγκτών (PLCs) και των
υπολογιστών (Servers) θα είναι το TCP/IP και θα υπάρχει πλήρης αµφιδροµία δηλαδή θα
έχει την ικανότητα ταυτόχρονης αποστολής και λήψης δεδοµένων. Η δηµιουργία του δικτύου
θα γίνει µε τη χρήση συσκευών switch (διακόπτη), οι οποίες θα συνδέονται µεταξύ τους µε
την οπτική ίνα. Στις συσκευές switch (διακόπτη), θα συνδέονται τα υπόλοιπα στοιχεία του
δικτύου δηλαδή οι δύο Servers του SCADA, οι ελεγκτές (PLCs) της εγκατάστασης και όποια
άλλη συσκευή απαιτηθεί για τη υλοποίηση του έργου. Οι συσκευές switch (διακόπτης) θα
πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές :
• ∆ίκτυο : Industrial Ethernet 10/100Mbits/s.
• Τοπολογία δικτύου : Αστέρα (Star), Γραµµής (Line), ∆ακτυλίου (Ring).
• Τρόπος λειτουργίας : Point to Point, Access point, Bridge.
• Θύρες σύνδεσης οπτικών ινών : δύο (2) 10/100BASE-T/TX IEEE 802.3.
• Θύρες σύνδεσης καλωδίων συνεστραµµένων ζευγών βιοµηχανικού τύπου (RJ- 45) :
τέσσερις (4) 10/100BASE-T/TX IEEE 802.3
• Απόσταση σύνδεσης switch µε οπτική ίνα : 3κm πολύτροπη, 26km µονότροπη
• Απόσταση σύνδεσης switch µε ηλεκτρικό καλώδιο : 100m
• Ενδεικτικά leds : Power, Status, Link.
• Βαθµός προστασίας : IP 20.
• ∆υνατότητα αυτοδιάγνωσης.
Επισηµαίνουµε ότι επιπλέον η συσκευή switch (διακόπτης) στο κέντρο ελέγχου θα έχει
τέσσερις (4) θύρες σύνδεσης οπτικών ινών και οχτώ (8) θύρες RJ–45 σύνδεσης καλωδίου
συνεστραµµένων ζευγών βιοµηχανικού τύπου γιατί θα συνδεθούν εκεί οι δυο ηλεκτρονικοί
υπολογιστές (Servers) του SCADA και ο ελεγκτής ( PLC) του κέντρου ελέγχου (µιµικός
πίνακας).
Κάθε συσκευή switch (διακόπτης) θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα που βρίσκεται και ο
αντίστοιχος προγραµµατιζόµενος ελεγκτής (PLC) που θα συνδέουν στο δίκτυο.
Το δίκτυο που θα συνδέει τους δύο (2) υπολογιστές Servers µε το υπολογιστή Client του
συστήµατος καθώς και τον εκτυπωτή, θα είναι µια κλασσική εφαρµογή Ethernet (LAN) που
θα υλοποιηθεί µε τη βοήθεια συσκευής switch - router που θα έχει οχτώ (8) θύρες RJ–45 και
θα έχει δυνατότητα σύνδεσης (ADSL), στο διαδίκτυο (internet) .

Α4.2 Προδιαγραφές εξοπλισµού για ασύρµατο Ethernet
Οι εξοπλισµοί και συγκεκριµένα τα modem και οι ποµποί - δέκτες που θα εγκατασταθούν
στους τοπικούς σταθµούς ελέγχου των αντλιοστασίων αποχέτευσης και στο κέντρο ελέγχου
της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, για την υλοποίηση του δικτύου Wireless Ethernet, θα πληρούν κατ΄
ελάχιστον τις κάτωθι προδιαγραφές :
• Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα : Wireless Ethernet,
IEE 802.11b/g: CCK,BPSK,QPSK,OFDM.
• Ωφέλιµη ακτίνα κάλυψης : Μέχρι 15 km σε ταχύτητα 54 Mbps µε χρήση εξωτερικής
κεραίας.
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Ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων : IEE 802.11b : 1/2/5.5/11 Mbps
IEE 802.11g : 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps.
Κωδικοποίηση : WEP security- 64/128/152 bit WPA and AES 802.1x.
Συχνότητα διαύλου επικοινωνίας : IEEE 802.11b/g: 2400…2483,5MHz.
Τρόπος λειτουργίας : Point to Point, Access point, Bridge.
Ισχύς ποµποδέκτη : 14…19 dBm.
Ευαισθησία δέκτη : -70 dbBm…–94dbm ανάλογα µε τις ταχύτητες µετάδοσης.
Θύρες σύνδεσης : One port 10/100BASE-T/TX IEEE 802.3, half and full duplex,
External N antenna connector.
∆ικτυακή διαχείριση : Web based Management.
Συνθήκες λειτουργίας : Θερµοκρασία : -20…+55, Υγρασία : 95% non-condensing.
Τροφοδοσία : 9…30 V DC.
Ενδεικτικά leds : Power, Status, Link.
MTFB : > 5 έτη.
Συµφωνία µε πρότυπα : EN60950, EN300328, EN301983, EN 6100-6-2, EN61131.

Α4.3 Προδιαγραφές κεραίας για ασύρµατο Ethernet
Η επιλογή του τύπου κεραίας για κάθε ζεύξη είναι ευθύνη του αναδόχου προκειµένου να
επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία της ζεύξης. Θα είναι γνωστού οίκου, σύµφωνα µε την
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση CE και ISO 9001 ή
άλλης ισοδύναµης καθώς και µετρήσεις απόδοσης από πιστοποιηµένο εργαστήριο. Σε κάθε
περίπτωση όµως οι κεραίες που θα επιλεχθούν και θα εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις θα
πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. Πιο συγκεκριµένα στο κεντρικό σταθµό ελέγχου στην
ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, θα εγκατασταθεί κεραία που θα εκπέµπει οµοιόµορφα προς όλες τις
κατευθύνσεις και θα πληροί τα εξής :
• Τύπου : Πανκατευθυντική, OMNI.
• Εφαρµογή : Εξωτερικός χώρος, Βιοµηχανικό περιβάλλον.
• Συχνότητα : 2.4 – 2.5 GHz.
• Απολαβή : 15 dBi.
• Bandwidth <=1.5:1 SWR.
• -3dB Beam width 30 MHz (E-Plane), 34 MHz (H-Plane).
• Ονοµαστική εµπέδιση : 50 Ohms.
• Μέγιστη ισχύς : 50 Watts.
• Εύρος κάθετης δέσµης : 15ο.
• Εύρος οριζόντιας δέσµης : 360ο.
• Front-To-Back Ratio :18 dB.
• Σύνδεση : N-type/Female.
• Αντοχή σε ταχύτητα ανέµου : 240 Km/h.
Στα αντλιοστάσια αποχέτευσης θα εγκατασταθούν κεραίες που θα εκπέµπουν προς µια
συγκεκριµένη κατεύθυνση και θα πληρούν τα εξής :
• Τύπου : Κατευθυντική, παραβολική.
• Εφαρµογή : Εξωτερικός χώρος, Βιοµηχανικό περιβάλλον.
• Συχνότητα : 2.4 – 2.5 GHz.
• Απολαβή : 24 dBi.
• 3dB Εύρος κάθετης δέσµης 5.9°.
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10dB Εύρος οριζόντιας δέσµης 11.6°.
Ονοµαστική εµπέδιση : 50 Ohms.
Μέγιστη ισχύς : 50 Watts.
Πολικότητα : Dual.
Cross Polarity Rejection : >26 dB.
Front-To-Back Ratio : >31 dB.
VSWR : <= 1.5:1 .
Σύνδεση : N-type/Female.
Αντοχή σε ταχύτητα ανέµου : 240 Km/h.

Η τοποθέτηση τους θα γίνει σε σηµεία που θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο λαµβάνοντας
υπόψη τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και θα εγκριθούν από την ΕΥΑΘ ενώ η
στερέωση τους θα γίνει µε τουλάχιστον 6 αντηρίδες και βάση στήριξης. Όπου απαιτηθεί
µπορεί να ζητηθεί από την ΕΥΑΘ η χρήση επιπλέον µέτρων στήριξης ή η χρήση πυλώνα
αντίστοιχου ύψους. Είναι στην υποχρέωση του αναδόχου να εξασφαλίσει τις τυχόν άδειες για
την εγκατάσταση των κεραιών, καθώς και της λειτουργίας του ασύρµατου δικτύου εφόσον
κάτι τέτοιο απαιτείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες, αρχές.

Α4.4 Προδιαγραφές modem για GPRS
Το modem θα είναι κατά προτίµηση τύπου ράγας για εύκολη τοποθέτηση και οµοιοµορφία στο
ερµάριο αυτοµατισµού και θα µπορεί να συνεργαστεί άµεσα και απλά µε το PLC χωρίς τη
χρήση ειδικού προγράµµατος προσαρµογής, ενώ θα ληφθεί υπόψη η δυνατότητα της
παραµετροποίησης του modem διαµέσου του PLC. Επιπλέον θα παρέχει τη δυνατότητα για
αποµακρυσµένη υποστήριξη και θα δέχεται όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, για τη
λειτουργία µε σύνδεση GSM. Το GPRS modem θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να πληροί τα
ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Θύρες : RS232 - D type 9.
Περιοχές συχνοτήτων: 850, 900, 1800, 1900 MHz.
Ισχύς εκποµπής: 2W στα 850, 900 MHz και 1 W στα 1800, 1900 MHz.
Σύνδεση κεραίας : SMA, Female, 50 Ohm.
Τροφοδοσία: 12-30 V DC.
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C έως +500C.
Σχετική υγρασία: 95% non-condensing.
Βαθµός προστασίας: IP30.
∆ιαγνωστικά LED για την κατάσταση του modem, την ισχύ του πεδίου και την
επιβεβαίωση σύνδεσης.
Αυτόµατος καθορισµός και διατήρηση IP on line σύνδεσης µέσω GPRS στο Internet.
∆υνατότητα ανταλλαγής πακέτου δεδοµένων µε υπολογιστή του κέντρου ελέγχου
καθώς και µε άλλα όµοια modem.
Αποστολή µηνυµάτων SMS χρησιµοποιώντας GSM λειτουργίες..
∆υνατότητα αποµακρυσµένου προγραµµατισµού του PLC.

A4.5 Προδιαγραφές κεραίας για GPRS
Η κεραία θα είναι πανκατευθυντική, κατάλληλη για χρήση σε δίκτυα GSM/GPRS, ενώ θα
µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε στεγασµένη όσο και σε υπαίθρια εγκατάσταση. Η κεραία
θα φέρει και το καλώδιο για σύνδεση µε το modem και όποια υλικά στήριξης είναι αναγκαία
για την τοποθέτησή της. Θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:
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•
•
•
•

Συχνότητες λειτουργίας:
850, 900, 1800, 1900, 2200 MHz.
Θερµοκρασία λειτουργίας: -40 C έως +90C.
Σχετική υγρασία:
95%.
Βαθµός προστασίας: IP65.

A4.6 Προδιαγραφές λογισµικού για GPRS
•

Λογισµικό επικοινωνίας µέσω GPRS για τουλάχιστον 15 αποµακρυσµένους τοπικούς
σταθµούς µε δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης µέχρι 256 σταθµούς.

•

Το λογισµικό επικοινωνίας µέσω GPRS θα πρέπει να εξασφαλίζει την όσο το δυνατό
πιο αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών και να επιτηρεί την κατάσταση του κάθε
περιφερειακού σταθµού και να αναφέρει σφάλµατα στη σύνδεση µε τον κάθε σταθµό.

•

Η ασφάλεια στη µετάδοση των δεδοµένων θα πρέπει να υλοποιείται µε χρήση
αλγορίθµων κρυπτογράφησης.

•

Στο δίκτυο GPRS όλοι οι σταθµοί είναι συνεχώς συνδεδεµένοι µέσω δικτύου κινητής
τηλεφωνίας και µπορούν να επικοινωνήσουν αν πάσα στιγµή µε το κεντρικό σταθµό
ελέγχου. Παρ’ όλη την υψηλή διαθεσιµότητα του ασύρµατου δικτύου θα χρεώνονται
µόνο τα αποσταλµένα ή ληφθέντα δεδοµένα βάσει ογκοχρέωσης. Το λογισµικό
επικοινωνίας µέσω GPRS θα πρέπει να ελαχιστοποιεί το λειτουργικό κόστος δίνοντας
τη δυνατότητα µετάδοσης των δεδοµένων κυκλικά ή µετά από αλλαγή.

•

Το λογισµικό επικοινωνίας µέσω GPRS θα πρέπει να υλοποιεί την επικοινωνία µε τους
αποµακρυσµένους σταθµούς χωρίς την απαίτηση δηµιουργίας εικονικών δικτύων
(VPN) από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας.

•

Το λογισµικό επικοινωνίας µέσω GPRS θα πρέπει να παρέχει λειτουργία OPC server
ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση µε ανώτερο ιεραρχικά λογισµικό επιτήρησης, ελέγχου
και συλλογής δεδοµένων SCADA.

A4.7 Router σύνδεσης στο διαδίκτυο για GPRS
Για την υλοποίηση του δικτύου GPRS, χρειάζεται στο κέντρο ελέγχου ένας DSL Router, για
τη σύνδεση (ADSL), στο διαδίκτυο (internet), για την ανταλλαγή δεδοµένων του SCADA
µέσω internet, και δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM) µε τα αντλιοστάσια αποχέτευσης.

Α5.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θα πρέπει να υπάρχει προστασία από ηλεκτροµαγνητικά πεδία και απότοµες αυξοµειώσεις
τάσεως του δικτύου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ΙΕC 1000-4-3,. ΙΕC 1000-4-4, ΙΕC 10004-5, ΙΕC 1000-4-12).
Για την αντικεραυνική προστασία των διαφόρων γραµµών και εξαρτηµάτων, οι
χρησιµοποιούµενες συσκευές θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Α5.1 Για την αντικεραυνική προστασία των τηλεφωνικών γραµµών και
modems:
•
•
•
•

Να αντέχουν πλήγµα 10ΚΑ
Να έχουν ελάχιστη αντίσταση διαπέρασης (through resistance)
Να έχουν insertion loss < 2dB
Να έχουν µικρό risetime (περίπου 100mS)
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Α5.2 Για την αντικεραυνική προστασία των ποµποδεκτών-radiomodems:
•
•
•
•

Να αντέχουν πλήγµα 10ΚΑ
Να έχουν µικρή χωρητικότητα (>10pF)
Nα έχουν insertion loss <4dB (1 GHz)
Να έχουν µικρό χρόνο ανόδου (risetime)

Α5.3 Για την αντικεραυνική προστασία γραµµών τροφοδοσίας 220V:
•
•
•

Να αντέχουν πλήγµα 10 ΚΑ
Να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε τριφασικές γραµµές τροφοδοσίας.
Να έχουν µικρό risetime

Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να έχουν ικανότητα σύνδεσης µε το ενιαίο σύστηµα γείωσης,
δεν πρέπει να εµποδίζουν ή να διακόπτουν τη συνεχή λειτουργία της ηλεκτρικής παροχής και
να µην αυξάνουν την αντίσταση της υπό προστασία γραµµής.
Επίσης οι διατάξεις προστασίας πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε µηχανισµό αποµόνωσης από
το δίκτυο ( µε ειδική θερµική επαφή) σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαρροές ρεύµατος
προς τη γείωση.

Α5.4 Για την αντικεραυνική προστασία των γραµµών δεδοµένων (αναλογικά
όργανα 4- 20 mA)
•
•
•
•
•

Να αντέχουν πλήγµα 10 ΚΑ
Να έχουν ελάχιστη αντίσταση διαπέρασης (through resistance)
Να έχουν insertion loss < 3dB
Να έχουν µικρό risetime
Να είναι κατάλληλες για γραµµές δεδοµένων RS232,RS422 κτλ.

Γενικά οι διατάξεις προστασίας πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης εγκατάστασης στα Ελληνικά και να φέρουν τη σήµανση CE.

Α6.

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, UPS

Σε κάθε τοπικό σταθµό ελέγχου στα αντλιοστάσια αποχέτευσης αλλά και στην Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυµάτων Μηχανιώνας, θα εγκατασταθεί σύστηµα αδιάλειπτης τροφοδοσίας
(UPS) για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του κρίσιµου ηλεκτρονικού εξοπλισµού
όπως είναι το PLC και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός καθώς και κάποιων οργάνων όπως ο
µετρητής στάθµης για τον αναγκαίο απαιτούµενο χρόνο ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης
εποπτεία ως την ενεργοποίηση της εφεδρικής πηγής ισχύος από το Η/Ζ, ή/και ακόµη ως την
επιδιόρθωση της τυχόν βλάβης στη παροχή της ισχύς. Πλέον θα πρέπει να εξοµαλύνει τις
απότοµες µεταβολές της ηλεκτρικής τάσης προστατεύοντας έτσι τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό.
Τα συστήµατα UPS θα αποτελούνται κατά κανόνα από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
•
•
•
•
•
•
•
•

Τον ανορθωτή - φορτιστή για τη φόρτιση των συσσωρευτών, τροφοδοσία του
µετατροπέα και έλεγχο του ρεύµατος και του συντελεστή ισχύος εισόδου.
Το µετατροπέα συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο (DC/AC).
Τη συστοιχία συσσωρευτών (µπαταριών).
Τον ηλεκτρονικό µεταγωγικό διακόπτη.
Το χειροκίνητο διακόπτη παράκαµψης.
Το πίνακα µε λυχνίες/led ελέγχου.
Τις επαφές σήµανσης καταστάσεως.
Θύρα επικοινωνίας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (προαιρετικό).
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Τα UPS που θα εγκατασταθούν θα είναι on-line τύπου κατάλληλα για βιοµηχανικό
περιβάλλον µε ιδιαίτερες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας.
Οι µονάδες UPS που θα εγκατασταθούν θα προέρχονται από β ι ο µ η χ α ν ι κ έ ς
µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει ευρύ
πελατολόγιο (references) καθώς και τµήµα τεχνικής υποστήριξης το οποίο θα παρέχει τις
απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες, τόσο κατά την φάση της εγκατάστασης
λειτουργίας και συντήρησης του σ υ σ τ ή µ α τ ο ς , όσο και για την αποκατάσταση
τυχόν προβληµάτων που θα προκύψουν. Οι µονάδες UPS θα φέρουν την ένδειξη CE και
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:
EN 50091-1-1:1996
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1-1: General and safety
requirements for UPS used in operator access areas Incorporating corrigendum August 2004;
Supersedes EN 50091-1:1993 - - Τροφοδοτικά συστήµατα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPΣ) Μέρος 1-1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για Συστήµατα Αδιάλειπτης
Παροχής που χρησιµοποιούνται σε χώρους που είναι προσιτοί στους χειριστές
EN 50091-1-2:1998
Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1-2: General and
Safety Requirements for UPS Used in Restricted Access Locations
Incorporates Corrigendum August 1999; (Superseded by EN 62040-1-2: January 2003) -Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) - Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις και
απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιµοποιούνται σε χώρους περιορισµένης πρόσβασης.
Τα συστήµατα αδιάλειπτης παροχής θα έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες λειτουργίας:
•

On-line

•

Από συσσωρευτές

•

Λειτουργία παράκαµψης (by pass)

•

Λειτουργία χωρίς συσσωρευτές

Στην online λειτουργία τα κρίσιµα φορτία θα είναι µόνιµα συνδεδεµένα µε το σύστηµα
και θα τροφοδοτούνται µε εναλλασσόµενο ρεύµα από την έξοδο του µετατροπέα. Ο
µετατροπέας θα τροφοδοτείται µε συνεχές ρεύµα από την έξοδο του ανορθωτή και
ταυτόχρονα θα διατηρεί τις µπαταρίες σε κατάσταση πλήρους φόρτισης.
Σε περίπτωση διακοπής (βλάβης) του δικτύου της ∆ΕΗ, ο µετατροπέας θα τροφοδοτείται
αυτόµατα από την συστοιχία των συσσωρευτών. Μετά την επαναφορά του δικτύου
διακόπτεται ακαριαία η τροφοδοσία από τους συσσωρευτές, τίθεται εντός το κύκλωµα
ανόρθωσης και αποκαθίσταται η τροφοδοσία των κρισίµων φορτίων από το δίκτυο µέσω του
µετατροπέα.
Σε περίπτωση βλάβης ή υπερφόρτισης του µετατροπέα θα ενεργοποιείται αυτόµατα ο
ηλεκτρονικός µεταγωγικός διακόπτης, ο οποίος θα αποµονώνει τον µετατροπέα και θα
εξασφαλίζει την συνέχεια της τροφοδότησης των φορτίων απ’ ευθείας από το δίκτυο.Εάν
χρειαστεί να αποµονωθεί το UPS (π.χ. για έλεγχο ή επισκευή), θα χρησιµοποιηθεί ο
χειροκίνητος µεταγωγικός διακόπτης.
Η µονάδα θα διαθέτει διακόπτη αποµόνωσης των συσσωρευτών για την περίπτωση που
θα χρειαστεί να αποσυνδεθούν από τον ανορθωτή και τον µετατροπέα.

65

Στους τοπικούς σταθµούς ελέγχου των αντλιοστασίων το UPS, θα εξασφαλίζει τη παροχή
ισχύος για τέσσερις (4) ώρες, ενώ στους τοπικούς σταθµούς ελέγχου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ για δυο
(2) ώρες.
Στο κεντρικό σταθµό ελέγχου το σύστηµα UPS που θα εγκατασταθεί θα εξασφαλίζει τη
παροχή ισχύος στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του συστήµατος SCADA, στον εξοπλισµό
για κάθε είδους επικοινωνία π.χ. router και στον ελεγκτή (PLC), του κέντρου ελέγχου –
µιµικού πίνακα για δύο (2) τουλάχιστον ώρες. Θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές όπως
αναφέρονται πιο πάνω και επιπλέον θα διαθέτει θύρα επικοινωνίας µε τους υπολογιστές του
SCADA, και ειδικό πρόγραµµα τερµατισµού (shut-down software) για οµαλό και ασφαλή
τερµατισµό των εφαρµογών λίγο πριν εξαντληθούν οι µπαταρίες σε περίπτωση που δεν
υπάρχει τάση από δίκτυο ή ΗΖ.

Α7.

ΕΚΤΥΠΩΤHΣ - PRINTER

O εκτυπωτής θα είναι έγχρωµος, τεχνολογίας laser για µέγεθος χαρτιού Α4, ανάλυσης
600Χ600dpi, µε µονάδα τροφοδοσίας χαρτιού και διαφορετικό toner για κάθε βασικό χρώµα.
Θα πρέπει να διαθέτει κάρτα δικτύου Ethernet για απ’ ευθείας σύνδεση στο τοπικό δίκτυο των
υπολογιστών.

Α8.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Όλο το υλικό των τοπικών σταθµών ελέγχου θα τοποθετηθεί σε ερµάριο εσωτερικού χώρου,
επιδαπέδιο ή επίτοιχο για διευκόλυνση της συντήρησης. To ερµάριο θα έχει κατάλληλες
διαστάσεις ώστε να τοποθετηθεί σ’ αυτό το PLC, το UPS, ο εξοπλισµός επικοινωνίας καθώς
και διαθέσιµο χώρο για την τοποθέτηση των µελλοντικών συσκευών.
Οι καλωδιώσεις στο ερµαρίου θα γίνουν µε εύκαµπτα καλώδια, οι κλεµµοσειρές θα είναι
ράγας, αριθµηµένες και όλοι οι αγωγοί θα έχουν ακροδέκτες και σήµανση. Στους πίνακες των
PLC θα τοποθετηθούν οι κλέµµες και για τις µελλοντικές εγκαταστάσεις και θα συνδεθούν µε
κατάλληλα καλώδια οι κλέµµες των ηλεκτρολογικών πινάκων µε τις αντίστοιχες κλέµµες των
πινάκων των PLC. Η στήριξη των καλωδίων θα είναι µόνιµα σηµεία µέσω ενός
αναγνωρισµένου συστήµατος στήριξης
Όλα τα ερµάρια πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό ηλεκτρονόµων, ασφαλειών,
ειδικών λυχνιών, διακοπτών για την διασύνδεση του PLC µε τον εξοπλισµό. Εξωτερικά στον
πίνακα πρέπει να τοποθετηθούν ενδεικτικές λυχνίες για τη κατάσταση του τοπικού σταθµού
και διακόπτες επιλογής και κοµβία χειρισµού για τη λειτουργία του τοπικού σταθµού.
Εντός των ερµαρίων προβλέπεται µονοφασική πρίζα για κάλυψη αναγκών παροχής τάσης
όπως στη περίπτωση χρήσης συσκευής προγραµµατισµού.
Τα ερµάρια πρέπει να είναι προδιαγραφών ΙΡ-65, βαµµένα µε κατάλληλη εποξειδική βαφή για
διαβρωτικό περιβάλλον. Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισµό ανακύκλωσης του
εσωτερικού αέρα, για λόγους ψύξης των µηχανηµάτων όπου απαιτείται. Οι θυρίδες ή περσίδες
εισόδου/εξόδου του αέρα θα πρέπει να έχουν την απαιτούµενη σχεδίαση και εκείνο τον
εξοπλισµό ώστε να προστατεύεται το περιεχόµενο του ερµαρίου από σκόνη.
Επιπλέον υπάρχει απαίτηση τα ερµάρια των τοπικών σταθµών ελέγχου των αντλιοστασίων
αποχέτευσης να τοποθετηθούν εντός στεγανών ερµαρίων εξωτερικού χώρου, καταλλήλων για
διαβρωτικό περιβάλλον, µε ΙΡ-65 τουλάχιστον, γιατί βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.
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Α9.

ΚΑΛΩ∆ΙΑ
Α9.1 Καλώδια χαµηλής τάσης

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν χάλκινους µονόκλωνους ή πολύκλωνους
αγωγούς µέσα σε θερµοπλαστική µόνωση από PVC ή δικτυωµένο πολυαιθυλένιο XLPE και
εξωτερικό µανδύα από PVC. Η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο IEC 605022. Οι τύποι των καλωδίων θα είναι:
• Για το φωτισµό A05VV-U (µονόκλωνα) ή A05VV-R (πολύκλωνα), ονοµαστικής
τάσεως 300/500 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 563.
• Για τους κινητήρες του Η/Μ εξοπλισµού J1VV-U (µονόκλωνα) ή J1VV-R
(πολύκλωνα), ονοµαστικής τάσεως 600/1000 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843.
• Για τις παροχές των πινάκων κίνησης XLPE/PVC οπλισµένα, ονοµαστικής τάσεως
600/1000 V και κατασκευής κατά IEC 502.
• Για την τροφοδοσία των υποβρύχιων αντλιών και αναδευτήρων τα καλώδια θα είναι
H07RN-F, ονοµαστικής τάσεως 450 V / 750 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 623 και
VDE 0282.
Επιπλέον, κάθε καλώδιο ισχύος για την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα θα έχει ελάχιστη
ονοµαστική διατοµή 2,5 mm2, ενώ τα καλώδια ισχύος για την τροφοδοσία των φωτιστικών
σωµάτων ή οργάνων δύνανται να έχουν ελάχιστη ονοµαστική διατοµή 1,5 mm2.
Η διατοµή του ουδέτερου θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 19 του Κ.Ε.Η.Ε.
Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από αγωγό γειώσεως καταλλήλου διατοµής, ο οποίος θα
είναι ενσωµατωµένος στο καλώδιο ή θα είναι ξεχωριστό καλώδιο µε θερµοπλαστική µόνωση
(PVC), πράσινου/κίτρινου χρώµατος, µε διατοµή καθορισµένη σύµφωνα µε το πρότυπο
IEC 364 και τον Κ.Ε.Η.Ε. Η χρησιµοποίηση του χαλύβδινου οπλισµού των καλωδίων, των
σωληνώσεων προστασίας των αγωγών των σωληνώσεων νερού κτλ. ως µοναδικών µέσων
γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά.
Τα καλώδια θα είναι συνεχή. Ενδιάµεση σύνδεση (µάτισµα) δεν επιτρέπεται.
Η τοποθέτηση των καλωδίων µέσα σε σωληνώσεις ή εναέρια κανάλια, θα είναι σύµφωνη µε
τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ και του προτύπου IEC 364.
Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύµφωνα µε τον πίνακα ΙΙΙ του άρθρου 135 κατηγορίας 3α,
και VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι αγωγοί των καλωδίων µπορούν να είναι
µονόκλωνοι µέχρι διατοµής 4 mm2 αλλά θα είναι πολύκλωνοι από 6 mm2 και άνω.
Για τα καλώδια µεταφοράς ενέργειας υποβρυχίων βυθιζόµενων συγκροτηµάτων θα
χρησιµοποιηθούν εύκαµπτα καλώδια µε µήκος επαρκές, ώστε να εκτείνονται από το κουτί
συνδέσεως του κινητήρα µέχρι το κουτί συνδέσεως που βρίσκεται στο επίπεδο του ανοίγµατος
επισκέψεως της δεξαµενής. Τα εύκαµπτα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαµπτους,
χάλκινους αγωγούς 450 V / 750 V µονωµένους µε ελαστικό µανδύα µε εύκαµπτη µόνωση από
ελαστικό κατάλληλο για υποβρύχια χρήση.
Τα εύκαµπτα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος θα είναι υπολογισµένα ώστε να δέχονται όλο το
ρεύµα που χρειάζεται ο κινητήρας για να λειτουργήσει κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες
θερµοκρασίας και υγρού περιβάλλοντος.
Οι συζεύξεις καλωδίων θα είναι πλήρως υδατοστεγείς σε συνθήκες καταιγισµού νερού και
τροπικά κλίµατα. Τα παρεµβύσµατα εισόδου των καλωδίων θα πρέπει να είναι τελείως
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στεγανά. Το σώµα των συζευκτήρων θα είναι από αλουµίνιο, ορείχαλκο ή άλλο υλικό
ανθεκτικό στην διάβρωση. Θα είναι επίσης εφοδιασµένο µε κρίκους για να κλειδώνει µε
λουκέτο ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις επέµβασης από αναρµόδια άτοµα,
βανδαλισµού κτλ.
Τα καλώδια θα παρέχουν τη δυνατότητα αποσυνδέσεως. Τα κουτιά αποσυνδέσεως θα είναι
από χυτοσίδηρο, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, µε χοντρούς ορειχάλκινους ακροδέκτες
ώστε να διευκολύνεται η αποσύνδεση των καλωδίων ρεύµατος / προστασίας της αντλίας κατά
την αφαίρεσή της. Το κουτί θα είναι πλήρες, µε υδατοστεγή παρεµβύσµατα για τα καλώδια
ρεύµατος / προστασίας της αντλίας.

Α9.2 Καλώδια οργάνων και ελέγχου
Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση οργάνων και τα κυκλώµατα ελέγχου θα
είναι πολύκλωνα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατά VDE 0271
ονοµαστικής διατοµής 1,5 mm2 µε αριθµηµένους κλώνους για σήµανση αναγνώρισης σε όλο
το µήκος τους. Στα άκρα των καλωδίων θα στερεωθούν δακτύλιοι µε τα κωδικά στοιχεία τους.
Σε σηµεία διασύνδεσης των αγωγών, όπου η αλλαγή κωδικών είναι αναπόφευκτη, κάθε
αγωγός θα φέρει διπλούς δακτυλίους σηµάνσεως. Κάθε αλλαγή αρίθµησης θα σηµειώνεται
επάνω στο ηλεκτρικό διάγραµµα της εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η αλλαγή.
Όπου προβλέπονται κιτία συνδέσεως ή διακλαδώσεως για τη διαλογή και σύνθεση της οµάδας
καλωδίων οργάνων και ελέγχου µιας µονάδος του εξοπλισµού, τα κιτία αυτά θα είναι
κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρουν δύο
σειρές ακροδεκτών τύπου κως.

Α9.3 Καλώδια µεταφοράς δεδοµένων
Για τη µεταφορά των δεδοµένων θα χρησιµοποιηθούν καλώδια µε χάλκινους αγωγούς
µονόκλωνους ή πολύκλωνους των πιο κάτω τύπων:
• LiYCY(TP) όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του µεταφεροµένου σήµατος.
• UTP-FTP CATEGORY 5 σε εφαρµογές που δεν αναµένονται ηλεκτροµαγνητικές
παρεµβολές στη µετάδοση των δεδοµένων.
Η κατασκευή των καλωδίων LiYCY(TP) πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές VDE
0812 και 0814 και έχει ως ακολούθως:
• Αγωγοί: Λεπτοπολύκλωνα συρµατίδια χαλκού (VDE 0295 class 5)
• Μόνωση αγωγών: Από PVC µε κωδικοποίηση χρωµατισµών κατά DIN 47100 χωρίς
επανάληψη χρωµάτων
• Συνεστραµµένοι αγωγοί: σε ζεύγη
• Θωράκιση: Πλέγµα επικασσιτερωµένου χαλκού µε κάλυψη >90%
• Εξωτερικός µανδύας: PVC χρώµατος γκρι, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1
• Τάση λειτουργίας: 250 V (κορυφή 500 V)
• Περιοχή θερµοκρασιών: -30°C έως 80°C
Η κατασκευή των καλωδίων UTP-FTP πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές
IEC DIS 11801 Class D και έχει ως ακολούθως:
• Αγωγοί: Μονόκλωνα συρµατίδια καθαρού χαλκού διαµέτρου 0,5 mm (24 ΑWG)
• Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PΕ) µε κωδικοποίηση χρωµατισµών
• Συνεστραµµένοι αγωγοί: σε ζεύγη µε πολύ µικρό βήµα στρέψης.
• Θωράκιση (FTP µόνο): Φύλλο αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη και αγωγός
συνέχειας από επικασσιτερωµένο χαλκό.
• Εξωτερικός µανδύας: PVC χρώµατος γκρι, βραδύκαυστος κατά ΙΕC 332.1
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•

Περιοχή θερµοκρασιών: -30 °C έως 80 °C

Α9.4 Καλώδια οπτικής ίνας
Το καλώδιο οπτικής ίνας που θα χρησιµοποιηθεί θα καλύπτει τις κάτωθι προδιαγραφές :
• Αριθµός οπτικών ινών : δυο (2).
• Είδος οπτικών ινών : Πολύτροπη (multimode).
• Τύπου : Glass.
• ∆είκτης διάθλασης : 62,5/125.
• Απόσβεση : < 3,1 db/km στα 850nm , < 0,8 db/km στα 1300nm.
• Εξωτερικός µανδύας : µαύρο πολυαιθυλαίνιο υψηλής πυκνότητας.
• Ελάχιστη ακτίνα κάµψης : 20 φορές η διάµετρος του καλωδίου.
• Αντοχή σε εφελκυσµό : τουλάχιστον 700Ν.
• Αντίσταση θραύσης : 400 Ν/m κατά IEC 794-1-E3.
• Περιοχή θερµοκρασίας : -40 °C έως 70 °C .
Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση εντός προστατευτικής σωλήνωση, δεν
επιτρέπονται ενώσεις στη διαδροµή του καλωδίου και θα υπάρχει ειδική σήµανση καθ΄ όλο το
µήκος του.
Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο τερµατισµός των καλωδίων, οι ενώσεις και
οποιαδήποτε άλλη εργασία, δοκιµή και η θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνει από
πλήρως εξοικειωµένο µε την χρήση οπτικών ινών, ειδικών εργαλείων και υλικών, προσωπικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ

Β1. ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
PLC : CP - 0201
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ
SM-0201/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

SM-0201/Β
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
TBM-0201
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ
CM-0201/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

CM-0201/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
PM-0202/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
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PM-0202/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΜΟΥ
PM-0201/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

PM-0201/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
02-FE/FT-01, ΕΙΣΟ∆ΟΣ VENTURI
Μέτρηση
Παλµός

1
1

02-FE/FT-02, ΕΙΣΟ∆ΟΣ VENTURI
Μέτρηση
Παλµός

1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ PH
02-PHE/PHT-01, ΑΝΑΝΤΙ VENTURI
Μέτρηση
Ένδειξη

1
2

ΟΡΙΑΚΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
02-ZS-01, ΕΣΧΑΡΑ Α
Ένδειξη

1

02-ZS-02, ΕΣΧΑΡΑ Β
Ένδειξη

1

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
02-LS-01, ΑΝΑΝΤΙ ΕΧΑΡΩΝ
Ένδειξη

1

1

1

1

02-LS-02, (LL) ΑΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ένδειξη

02-LS-02, (L) ΑΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ένδειξη

1

02-LS-02, (H) ΑΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ένδειξη

1

02-LS-02, (HH) ΑΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
01-∆LS-01, ΑΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΕΣΧΑΡΩΝ
Ένδειξη

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ Χ-201
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Χ-201, ΑΝΑΝΤΙ ΕΧΑΡΩΝ
Σφάλµα
Παλµός

1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ
Λειτουργία

1

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Emergency Stop
Ακύρωση βλάβης
Αποδοχή βλάβης
∆οκιµή λυχνιών
Σειρήνα

1
1
1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

61 44 3

1

0

Β2. ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ
PLC : CP - 0203
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ
SM-0101
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1
1
1

1
2

ΚΟΧΛΙΑΣ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ
SPM-0101
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
PM-0101/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια

PM-0101/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
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Βλάβη
Λάδια

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ
CM-0101/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

CM-0101/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΜΟΥ
PM-0103/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

PM-0103/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
PM-0102/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια

PM-0102/Β
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια

PM-0102/C
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
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CM-0102
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1
1
1

1
2
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
01-LE/LT-01, ∆ΕΞ. ΕΞΙΣΟΡ. ΒΟΘΡΟΛ
Μέτρηση
Ένδειξη

1
2

ΜΕΤΡΗΣΗ PH
01-PHE/PHT-01, ΦΡΕΑΤ. ΕΙΣ. ΒΟΘΡΟΛ
Μέτρηση
Ένδειξη

1
2

ΟΡΙΑΚΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
01-ZS-01, ΕΧΑΡΑ
Ένδειξη

1

01-ZS-02, ΠΡΕΣΣΑ ΕΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ
Ένδειξη

1

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
01-LS-01 ΑΝΑΝΤΙ ΕΣΧΑΡΑΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

01-LS-02 (HH) ΦΡΤ. ΜΤΦ. ΒΟΘΡΟΛ
Ένδειξη

01-LS-03 (H) ΦΡΤ. ΜΤΦ. ΒΟΘΡΟΛ
Ένδειξη

1

01-LS-04 (LL) ΦΡΤ. ΜΤΦ. ΒΟΘΡΟ
Ένδειξη

1

01-LS-05 (L) ΦΡΤ. ΜΤΦ. ΒΟΘΡΟΛ
Ένδειξη

1

1

∆ΙΑΚΟΠΤHΣ ΡΟΗΣ
01-FS-01 ΑΝΑΝΤΙ ΕΣΧΑΡΑΣ
Ένδειξη

1

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Emergency Stop
Ακύρωση βλάβης
Αποδοχή βλάβης
∆οκιµή λυχνιών
Σειρήνα

1
1
1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

77 61 2

1
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B3. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ - ΠΑΧΥΝΤΕΣ
PLC : CP - 901
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛ/ΤΗΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Α
SCM-0301Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1
1
1
1

1
2
1

SCM-0301B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ANΤΛΙΑ ΑΦΡΩΝ
PM-0302
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
PM-0301/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια

PM-0301/Β
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια

ΞΕΣΤΡΟ ΠΑΧΥΝΤΗ
SCM-0901/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

SCM-0901/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία

1
1
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Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1

1
2
1

ANΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ
PM-0901/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια

1
1
1
1
1

1
2
1
1

PM-0103/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια

1
1
1
1
1

1
2
1
1

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΕΣ
MΧΜ-0301/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

MΧΜ-0301/Β
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

MΧΜ-0301/C
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

MΧΜ-0301/D
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

AΠΟΣΜΗΣΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
CM-0301
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
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PM-0303/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Open
Enable

1
1
1
1
1
5

1
4
1
1

PM-0303/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Open
Enable

1
1
1
1
1
5

1
4
1
1

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ
VM-0902/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Ανοιχτή
Κλειστή
Ενδειξη
Εντολή

1
1
1
2
1
1
1

1
3
1

2
1

VM-0902/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Ανοιχτή
Κλειστή
Ενδειξη
Εντολή

1
1
1
2
1
1
1

1
3
1

2
1

VM-0902/C
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Ανοιχτή
Κλειστή
Ενδειξη
Εντολή

1
1
1
2
1
1
1

1
3
1

2
1

VM-0902/D
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία

1
1
1
2
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1
3

Βλάβη
Ανοιχτή
Κλειστή
Ενδειξη
Εντολή

1
1
1

1

2
1

FREQUENCY CONVERTER
FREQ-CONV
Λειτουργία
Βλάβη
Ανοιχτή
Κλειστή
Enable
Εντολή

2
1

1

3
2
1
2

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
09-FE/FT-01, ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ
Μέτρηση

1

09-DE/DT-01, ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ
Μέτρηση

1

03-FE/FT-01, ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ
Μέτρηση

1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
10-LE/LT-01, ΦΡΤ. ΥΠΕΡΧ. ΧΩΝΕΥΤΗ Α
Μέτρηση
Ένδειξη

1
1

10-LE/LT-02, ΦΡΤ. ΥΠΕΡΧ. ΧΩΝΕΥΤΗ Β
Μέτρηση
Ένδειξη

1
1

03-LE/LT-01, ∆ΕΞ. ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
Μέτρηση
Ένδειξη

1
1

ΟΡΙΑΚΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
09-ZS-01, ΡΟΠΗ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗ ΠΑΧΥΝΤΗ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

09-ZS-02, ΡΟΠΗ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗ ΠΑΧΥΝΤΗ
Ένδειξη

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
03-LS-01, (ΗΗ) ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΡΩΝ
Ένδειξη

03-LS-02, (Η) ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΡΩΝ
Ένδειξη

1

03-LS-03, (ΗL) ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΡΩΝ
Ένδειξη

1

03-LS-04, (L) ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΡΩΝ
Ένδειξη

1

1

1

1

03-LS-05, (LL) ΑΣΙΟ ΤΡΟΦ. ΠΑΧΥΝΤ.
Ένδειξη

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ X-301
Χ-301, ∆ΕΞ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
Σφάλµα
Παλµός

1
1
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∆ΙΑΚΟΠΤHΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
03-LS-06/07/08 ΑΣΙΟ ΤΡΟΦ. ΠΑΧΥΝΤ.
Ένδειξη

3

1

5

2

03-LS-09/10/11/12/13 ∆ΕΞ. ΕΞΙΣΟΡΡ.
Ένδειξη

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Emergency Stop
Ακύρωση βλάβης
Αποδοχή βλάβης
∆οκιµή λυχνιών
Σειρήνα

1
1
1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

149 125 6

1

1

B4. ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ – ΑΣΙΟ ΙΛΥΟΣ
PLC : CP - 2001
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΕΡΙΣΤΗ
AM-0401/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

AM-0401/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

AM-0401/C
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

AM-0401/D
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ
WM-0401/A
Τοπική Λειτουργία

1
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Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Εντολή

1
1
2
1

1
4
1
1

WM-0401/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Εντολή

1
1
1
2
1

1
4
1
1

ΗΛΕΚ/ΗΡΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Β ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
SCM-0501/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

SCM-0501/Β
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΑ ΑΦΡΩΝ
PM-0503
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
PM-0501/A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια
Εντολή
Enable

1
1
1
1
1
1
5

1
4
1
1
1

PM-0501/Β
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια
Εντολή
Enable

1
1
1
1
1
1
5

1
4
1
1
1

PM-0501/C
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Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια
Εντολή
Enable

1
1
1
1
1
1
5

1
4
1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ
PM-0502/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1

1

PM-0502/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη
Λάδια

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ
FBM-0401/Α1
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

FBM-0401/B1
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

FBM-0401/C1
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

FBM-0401/D1
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

FBM-0401/Α2
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
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Λειτουργία
Βλάβη

1
1

2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

FBM-0401/B2
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

FBM-0401/C2
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

FBM-0401/D2
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

FREQUENCY CONVERTER
FREQ-CONV
Local
Remote
SLS
Enable
Εντολή

1
1
3
3

2
2

1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
05-FE/FT-01, ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Μέτρηση

1

05-FE/FT-02, ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ
Μέτρηση

1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
04-DE/DT-01, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΕΞ. ΑΕΡ. Α
Μέτρηση

1

04-DE/DT-02, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΕΞ. ΑΕΡ. Β
Μέτρηση

1

05-DE/DT-01, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ
Μέτρηση

1

ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
04-OE/OT-01, ∆ΙΑΛ. ΟΞΥΓ. ∆ΕΞ. ΑΕΡ. Α
Μέτρηση
Ένδειξη

1
2

04-OE/OT-02, ∆ΙΑΛ. ΟΞΥΓ. ∆ΕΞ. ΑΕΡ. Β
Μέτρηση
Ένδειξη

1
2

ΜΕΤΡΗΣΗ REDOX
04-REE/RET-01, REDOX ∆ΕΞ. ΑΕΡ. Α
Μέτρηση
Ένδειξη

1
2
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04-REE/RET-02, REDOX ∆ΕΞ. ΑΕΡ. Β
Μέτρηση
Ένδειξη

1
2

ΟΡΙΑΚΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
04-ZS-01/02/03/04, ΥΠΕΡΧΕΙΛ. ΑΝΩ-ΚΑΤΩ
Ένδειξη

4

2

1

1

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
05-LS-01 (ΗΗ), ΦΡΤ. ΑΦΡΩΝ
Ένδειξη

05-LS-02 (Η), ΦΡΤ. ΑΦΡΩΝ
Ένδειξη

1

05-LS-03 (L), ΦΡΤ. ΑΦΡΩΝ
Ένδειξη

1

05-LS-04 (LL), ΦΡΤ. ΑΦΡΩΝ
Ένδειξη

1

1

1

1

8

4

05-LS-05, ΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦ.
Ένδειξη

∆ΙΑΚΟΠΤHΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
04-LS-01/02/03/04/06/07/08/09 ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Ένδειξη

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Emergency Stop
Ακύρωση βλάβης
Αποδοχή βλάβης
∆οκιµή λυχνιών
Σειρήνα

1
1
1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

161 130 9

1

1

B5. ΟΖΟΝΩΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΕΡΟ
PLC : CP - 0601
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
PM-0601A
Λειτουργία

1

PM-0601/Β
Λειτουργία

1

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
G-0601A
Λειτουργία
Βλάβη

1
1

G-0601A
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
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INVERTER ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
INV G-0601A
Λειτουργία

1

INV G-0601B
Λειτουργία

1

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
CM-0601
Λειτουργία

1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
06-FE/FT-01, ΕΞΟ∆ΟΣ VENTURI
Μέτρηση

1

06-FE/FT-01,
Μέτρηση

1

06-FE/FT-01,
Μέτρηση

1

ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΟΖΟΝΤΟΣ
G-0601/A
Μέτρηση

1

G-0601/B
Μέτρηση

1

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ X-0601
X-0601, ΚΑΝΑΛΙ ΕΞΟ∆ΟΥ,
Σφάλµα
Παλµός

1
1

MCC-CP0602
X-0601
Σφάλµα

1

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Emergency Stop
Ακύρωση βλάβης
Αποδοχή βλάβης
∆οκιµή λυχνιών
Σειρήνα
ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

11

1 3

2

B6. ΧΩΝΕΥΣΗ
PLC : CP - 1001
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
CM-1001/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα

1
1
1
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1

Λειτουργία
Βλάβη

1
1

2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1

1

CM-1001/Β
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

CM-1001/ C
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ FeclSO4
PM-1002/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

PM-1002/Β
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΚΥΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
PM-1001
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
CM-1002/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

CM-1002/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

CM-1002/C
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
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Λειτουργία
Βλάβη

1
1

2
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
10-FE/FT-01, ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Μέτρηση

1

10-FE/FT-02, ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Μέτρηση

1

10-FE/FT-03, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ
Μέτρηση

1

10-FE/FT-04, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ
Μέτρηση

1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
10-LE/LT-01, ΦΡΤ. ΥΠΕΡΧ. ΧΩΝΕΥΤΗ Α
Ένδειξη

1

10-LE/LT-02, ΦΡΤ. ΥΠΕΡΧ. ΧΩΝΕΥΤΗ Β
Ένδειξη

1

ΜΕΤΡΗΣΗ PH
10-PH-01, ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΤΗ
Μέτρηση
Ένδειξη

1
2

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
10-ΤΕ/ΤΤ01, ΧΩΝΕΥΤΗΣ Α
Μέτρηση
Ένδειξη

1
2

10-ΤΕ/ΤΤ02, ΧΩΝΕΥΤΗΣ Β
Μέτρηση
Ένδειξη

1
3

ΜΕΤΡΗΣΗ
10-L-03
Μέτρηση
Ένδειξη

1
2

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
10-LS-01, (LL) ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ
Ένδειξη

1

10-LS-02, (L) ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ
Ένδειξη

1

10-LS-03, (HL) ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ
Ένδειξη

1

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ
10-PS-01, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Ένδειξη

1

10-PS-02, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Ένδειξη

1

10-PS-03, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Ένδειξη

1

10-PS-04 ΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ
Ένδειξη

1

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
10-ΤS-01, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
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1

Ένδειξη

1

10-ΤS-02, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Ένδειξη

1

10-ΤS-03, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Ένδειξη

1

ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ∆ΟΧΕΙΟΥ FeclSO4
10-LS-07 (LL)
Ένδειξη

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Ένδειξη

3

1

3

1

1

3

1

1

4

4

4

3

4

3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ CO2
Ένδειξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ CH4
Ένδειξη

ΠΙΝΑΚΑΣ H/Z
ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ
Ένδειξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΥΛΟΥ
Ένδειξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ
Ένδειξη

VM-1006
VM-1006
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Λειτουργία
Emergency Stop
Ακύρωση βλάβης

1
1
2
3
2

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Emergency Stop
Ακύρωση βλάβης
Αποδοχή βλάβης
∆οκιµή λυχνιών
Σειρήνα

1
1
1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

90 62 10

1
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0

B7. ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗ
PLC : CP - 1201
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ
PM-1201/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1

1
2

PM-1201/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

TΑΙΝΙΟΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑ
PDM-1201/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

PDM-1201/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
TBM-1201
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

TBM-1202
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
CM-1201
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
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Βλάβη

1

1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1

1

ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
ΜΧΜ-1201/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΜΧΜ-1201/Β
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
PM-1202/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

PM-1202/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ
PM-1203/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

PM-1203/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

PM-1203/C
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ
PM-1204/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
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Λειτουργία
Βλάβη

1
1

2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1

PM-1204/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΟΚΙ∆ΩΤΗ
ΜΧΜ-1202/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΜΧΜ-1202/Β
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
THM-1201A
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

THM-1201B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
CM-1202
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
PM-1205/Α
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία
Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

PM-1205/B
Τοπική Λειτουργία
Αποµακρυσµένη Λειτουργία

1
1
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Ετοιµότητα
Λειτουργία
Βλάβη

1
1
1

1
2
1

4

4

1

1

1

1

ΟΡΙΑΚΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
12-ZS-01/02/03/04, ΠΡΕΣΣΕΣ
Ένδειξη

12-ZS-05, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
Ένδειξη

12-ZS-06, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
Ένδειξη

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ
12-FS-01, ΚΑΤΑΝΤΙ ΑΝΤΛΙΑΣ P-1201/A
Ένδειξη

1

12-FS-02, ΚΑΤΑΝΤΙ ΑΝΤΛΙΑΣ P-1201/B
Ένδειξη

1

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
12-LS-01, (LL) ∆ΕΞ. ΠΟΛΥΗΛ.
Ένδειξη

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

12-LS-02, (LL) ∆ΕΞ. ΠΟΛΥΗΛ
Ένδειξη

12-LS-05/06, ΑΣΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ
Ένδειξη

12-LS-07/08/09, ΑΣΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ
Ένδειξη

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ
12-PS-01 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
Ένδειξη

V-1210/A/B,V-1202/A/B
V-1210/A/B,-V1202/A/B
Ένδειξη

4

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Emergency Stop
Ακύρωση βλάβης
Αποδοχή βλάβης
∆οκιµή λυχνιών
Σειρήνα

1
1
1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

135 108 0

1
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Β8. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΜΙΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
PLC : CP - 1301
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 60
Λειτουργία
Βλάβη
Κ4Μ (PM501A/B/C)

64
60
3

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ 4
Λειτουργία
Βλάβη
Ένδειξη

4
4
8

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
02-FE/FT-01
Ένδειξη

1

02-FE/FT-02
Ένδειξη

1

06-FE/FT-01
Ένδειξη

1

09-DE/DT-01
Ένδειξη

2

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
02-FE/FT-01
Ένδειξη

2

ΜΕΤΡΗΤΕΣ PH
01-PHE/PHT-01
Ένδειξη

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

02-PHE/PHT-01
Ένδειξη

10-PHE/PHT-01
Ένδειξη

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ∆ΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
04-ΟE/ΟT-01
Ένδειξη

04-ΟE/ΟT-02
Ένδειξη

ΜΕΤΡΗΤΕΣ REDOX
04-RedE/RedT-01
Ένδειξη

04-RedE/RedT-02
Ένδειξη

ΟΡΙΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
03-ZS-01
Alarm

1
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03-ZS-02
Alarm

1

09-ZS-01
Alarm

1

09-ZS-02
Alarm

1

04-ZS-01
Alarm

1

04-ZS-02
Alarm

1

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ
10-PS-01
Alarm

1

10-PS-02
Alarm

1

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
10-TS-01
Alarm

1

10-TS-02
Alarm

1

10-TS-03
Alarm

1

ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ∆ΟΧΕΙΟΥ FeclSO4
ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗ
Ένδειξη

1

FREQUENCY CONVERTER
FREQUENCY CONVERTER
SLS A,B,C
SLS (FC)
K0,K1,KF-CM

3
2
3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΖΟΝΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΖΟΝΩΣΗΣ
Ένδειξη

6

ΠΙΝΑΚΑΣ H/Z
ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ
Ένδειξη

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΥΛΟΥ
Ένδειξη

8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Ένδειξη

2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ
VM-1003
Ένδειξη

2

VM-1004
Ένδειξη

2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Λειτουργία

1

93

ΛΕΒΗΤΑΣ
Λειτουργία

1

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Emergency Stop
Ακύρωση βλάβης
Αποδοχή βλάβης
∆οκιµή λυχνιών
Σειρήνα

1
1
1
1
2

EMERGENCY STOP ΠΜΨΕ
EMERGENCY STOP ΠΜΨΕ
Alarm

6

DI DO AI AO

ΣΗΜΑΤΑ

4 215 0 10

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Γ1. ΑΑ 21 – ΚΑΤΩ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Ας
PLC : CP - ΑΑ21
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λεςιτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Υπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P3
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
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Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1

ΑΝΤΛΙΑ P4
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (µέλλον)
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

SOFTSTARTER
SS ΑΝΤΛΙΑΣ P1
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία SS 1
Εφεδρεία SS 2

1
1
1
1

SS ΑΝΤΛΙΑΣ P2
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία SS 1
Εφεδρεία SS 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΜΗΣΗ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία απόσµηση 1
Εφεδρεία απόσµηση 2

1
1

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Λειτουργία
Βλάβη

1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1
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ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Υπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ
Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1
1
1
1

1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :

89 18 6

97

0

Γ2. ΑΑ 22 – ΠΕΡΑΙΑ
PLC : CP - ΑΑ22
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λεςιτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Υπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P3
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (µέλλον)
Χειροκίνητη Λειτουργία

1
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Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Υπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ
Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1
1
1
1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

68 16 5

0

Γ3. ΑΑ 23 – Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ
PLC : CP - ΑΑ23
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λειτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Ύπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (µέλλον)
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία

1
1
1
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1

Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Ύπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ
Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1
1
1
1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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1

Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

59 14 4

0

Γ4. ΑΑ 24 – ΓΑΛΑΞΙΑΣ
PLC : CP - ΑΑ24
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λειτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Ύπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (µέλλον)
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό

1
1
1
1
1
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1

Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Ύπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ
Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1
1
1
1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1
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1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

59 14 4

0

Γ5. ΑΑ 25 – ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α
PLC : CP - ΑΑ25
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λειτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Ύπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (µέλλον)
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό

1
1
1
1
1
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1

Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Ύπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ
Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1
1
1
1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1
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ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

59 14 4

0

Γ6. ΑΑ 26 – ΠΙΚΠΑ
PLC : CP - ΑΑ26
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λεςιτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Υπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (µέλλον)
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό

1
1
1
1
1
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1

Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Υπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ
Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1
1
1
1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1
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1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

59 14 4

0

Γ7. ΑΑ 27 – ΕΟΤ
PLC : CP - ΑΑ27
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λειτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Ύπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (µέλλον)
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό

1
1
1
1
1
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1

Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Ύπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ
Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1
1
1
1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1
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1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

59 14 4

0

Γ8. ΑΑ 28 – ΑΝΩ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

DI

ΣΗΜΑΤΑ
DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λειτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Ύπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P3
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία

1
1
1
1
1
1
1

110

1

Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P4
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (µέλλον)
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

SOFTSTARTER
SS ΑΝΤΛΙΑΣ P1
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία SS 1
Εφεδρεία SS 2

1
1
1
1

SS ΑΝΤΛΙΑΣ P2
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία SS 1
Εφεδρεία SS 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΜΗΣΗ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία απόσµηση 1
Εφεδρεία απόσµηση 2

1
1

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Λειτουργία
Βλάβη

1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
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Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Ύπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ
Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1
1
1
1

1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI

89

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

112

DO

18

AI

6

AO

0

Γ9. ΑΑ 29 – ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
PLC : CP - ΑΑ29
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λειτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Ύπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P3
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P4
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Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΜΗΣΗ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία απόσµηση 1
Εφεδρεία απόσµηση 2

1
1

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Λειτουργία
Βλάβη

1
1

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
ΕΣΧΑΡΑ 1
Λειτουργία
Βλάβη

1
1

ΕΣΧΑΡΑ 2
Λειτουργία
Βλάβη

1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Ύπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ

1
1
1
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1

Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

76 16 5

0

Γ10. ΑΑ 30 – ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
PLC : CP - ΑΑ30
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λειτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Ύπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης

1
1
1
1
1
1
1
1
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1

Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Ύπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ
Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1
1
1
1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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1

Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

50 12 3

0

Γ11. ΑΑ 31 – ΑΛΥΚΕΣ
PLC : CP - ΑΑ31
ΣΗΜΑΤΑ
DI DO AI AO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Χειροκίνητη Λειτουργία
Λειτουργία Συµβατικού Αυτοµατισµού
Λειτουργία µε PLC
Emergency Stop
∆οκιµή λυχνιών
Ύπαρξη 24 V DC

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ P1
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΑΝΤΛΙΑ P2
Χειροκίνητη Λειτουργία
Αυτόµατη Λειτουργία
Λειτουργία
Θερµίστορ
Θερµικό
Λάδια
Ξηρά Λειτουργία
Ύπαρξη Τάσης
Βλάβη
Καθαρισµός ιλύος
Ρεύµα αντλίας

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
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LT - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Μέτρηση
Βλάβη οργάνου µέτρησης στάθµης

1
1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ΦΛΩΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ένδειξη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΠΧΤ
Τροφοδοσία από ∆ΕΗ
Τροφοδοσία από Η/Ζ
Ύπαρξη τάσης
Ασυµµετρία φάσεων

1

Η/Ζ
Η/Ζ (µέλλον)
Λειτουργία Η/Ζ
Βλάβη Η/Ζ
Ετοιµότητα Η/Ζ
Εφεδρεία Η/Ζ 1
Εφεδρεία Η/Ζ 2
Εφεδρεία Η/Ζ 3
Εφεδρεία Η/Ζ 4
Εφεδρεία Η/Ζ 5

1
1
1
1
1
1
1
1

1

UPS
UPS
Κανονική λειτουργία UPS
Λειτουργία UPS µε µπαταρίες
Βλάβη UPS
Εφεδρεία UPS 1
Εφεδρεία UPS 2

1
1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λειτουργία
Βλάβη
Εφεδρεία επικοινωνίας 1
Εφεδρεία επικοινωνίας 2

1
1
1
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρουσία προσωπικού
Παραβίαση χώρου

1
1

ΣΗΜΑΤΑ

DI DO AI AO

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ :

50 12 3
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0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ – ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ – ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

CP 201

CP 203

CP 901

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

SCADA
SERVER 1

CP 2001

SCADA
CLIENT
INTERNET
CP 601

CP 1001

ΑΑ 22

CP 1301

CP 1201

ΑΑ 24
ΑΑ 23

SCADA
SERVER 2

ΑΑ 26
ΑΑ 25

ΑΑ 21
ΑΑ 27

ΑΑ 30
ΑΑ 28

ΑΑ 29
ΑΑ 31

GSM
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Wireless Ethernet

GPRS

Fiber Optics

Ethernet

LAN

ADSL

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο
Τµήµα Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες:
Τηλ. 2310966-968, -972, -928
Fax: 2310283-117
Θεσσαλονίκη……………………
Για τους γενικούς όρους
Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικού

Για τους ειδικούς όρους
Ο ∆ιευθυντής Λειτ. και Συντ. Εγκ/σεων
και Π. Ελέγχων

Μαρία Σαµαρά

Ανδρέας Θ. ∆εληγιάννης
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Μιχαήλ Βαδράτσικας
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