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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια των κατάλληλων υλικών, όπως αυτά περιγράφονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, για την καλή λειτουργία  και τον εκσυγχρονισμό των 

αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης της Δ.Ε. Ιάσμου με συστήματα αυτοματισμού, αντλητικά 

συγκροτήματα, ηλεκτρικούς πίνακες, διάφορα υδραυλικάεξαρτήματα κλπ. 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά τοποθετημένα και εγκατεστημένα σε πλήρη 

λειτουργία. 

 
Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης δύο (2) 
αντλιών, με σύστημα σταθερής πίεσης 
και κυκλικής εναλλαγής μέσω  ΔΥΟ 
ρυθμιστών στροφών (Inverter) 
37KW/50HP, σύστημα ελέγχου 
λειτουργίας με χρήση PLC, δυο 
αισθητήρες πίεσης και 
προεγκατεστημένη υποδομή για 
τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό 

Τεμάχιο 1 Αποθήκη του Δήμου 

2 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης μιας (1) 
αντλίας, με σύστημα σταθερής πίεσης 
ρυθμιστών στροφών (Inverter) 
37KW/50HP, αισθητήρα πίεσης και 
προεγκατεστημένη υποδομή για 
τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό 

Τεμάχιο 1 Αποθήκη του Δήμου 

3 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης μίας (1) 
αντλίας, 50ΗΡ σε διάταξη αστερα 
τριγώνου με θερμομαγνητικό, 
πολυοργανο ,εγκατάσταση ασύρματης 
επικοινωνίας ,πολυεπιτηρητή. και 
προεγκατεστημένη υποδομή για 
τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό 

Τεμάχιο 1 Αποθήκη του Δήμου 



Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

4 Υποβρύχια αντλία  8΄΄ιντσών 
ανοξείδωτη 50HP, παροχής 72m³σε 
μανομετρικό ύψος 130 μέτρα  

Τεμάχιο 1 Παλιά υδρευτική 
γεώτρηση Ιάσμου 

5 Υποβρύχια αντλία 6΄΄ ανοξείδωτη 
15HP, παροχής 36m³ σε μανομετρικό 
ύψος 70 μέτρα 

Τεμάχιο 1 Υδρευτική γεώτρηση 
Γαλήνης 

6 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρα 8΄΄, 60HP 
45KW, 400V 

Τεμάχιο 1 Παλιά υδρευτική 
γεώτρηση Ιάσμου 

7 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας  6΄΄, 
17,5HP, 13KW, 400V 

Τεμάχιο 1 Υδρευτική γεώτρηση 
Γαλήνης 

8 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6΄΄ 
40HP, 30KW, 400V 

Τεμάχιο 1 Αποθήκη του Δήμου 

9 Σωλήνες ανάρτησης υποβρυχίων 
αφανούς ραφής 3 ΄΄ 

Μέτρα 81 α) υδρευτική γεώτρηση 
Γαλήνης 

β) υδρευτική γεώτρηση 
Γλυκονερίου 

10 Κάθετο επιφανειακό αντλητικό 
συγκρότημα παροχής 60m³, σε 
μανομετρικό ύψος 95 μέτρα, με 
ηλεκτροκινητήρα 30ΚW/40ΗΡ, 400V 
2900rpm, σε μεταλλική βάση στιβαρής 
κατασκευής 

Τεμάχιο 1 Αποθήκη του Δήμου 

11 Ρελέ ισχύος 30 KW Τεμάχιο 2 Παλιά υδρευτική 
γεώτρηση Ιάσμου 

12 Πομπός και δέκτης συστήματος Τεμάχιο 1 Αποθήκη του Δήμου 

13 Πολυεπιτηρητής 360-415V Τεμάχιο 1 Αποθήκη του Δήμου 

14 Ρελέ ισχύος 22KW Τεμάχιο 1 Αποθήκη του Δήμου 

15 Πλάκα στήριξης 6’’ σε 3’’ Τεμάχιο 1 υδρευτική γεώτρηση 
Γλυκονερίου 

16 Μεταλλική συστολή 5'' σε 4'' Τεμάχιο 1 Παλιά υδρευτική 
γεώτρηση Ιάσμου 

17 Μεταλλικός μαστός 4'' με μούφα 
βαρέως τύπου 25cm 

Τεμάχιο 1 Παλιά υδρευτική 
γεώτρηση Ιάσμου 

18 Μαστός 3΄ψιλό΄ πάσο σε 3΄΄χοντρό 
πάσο 

Τεμάχιο 2 α)Παλιά υδρευτική 
γεώτρηση Ιάσμου 

β) υδρευτική γεώτρηση 
Γλυκονερίου 

19 Μεταλλική συστολή από 3΄΄ σε 4΄΄ με 
μούφα 4 ιντσών 

Τεμάχιο 3 α)Παλιά υδρευτική 
γεώτρηση Ιάσμου 

β) υδρευτική γεώτρηση 
Γλυκονερίου 



Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

20 Βαλβίδα αντεπιστροφής DIN100 Τεμάχιο 2 α)Παλιά υδρευτική 
γεώτρηση Ιάσμου 

β) υδρευτική γεώτρηση 
Γλυκονερίου 

21 Βάνα ελαστικής έμφραξης DIN 100 Τεμάχιο 5 α)Παλιά υδρευτική 
γεώτρηση Ιάσμου 

β) υδρευτική γεώτρηση 
Γαλήνης 

 
Τα υλικά που περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σε συμφωνία με τις 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE 

και ISO. Οι τιμές που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό εφαρμόστηκαν κατόπιν έρευνας στο 

ελεύθερο εμπόριο, σε συνδυασμό οικονομικότερης προσφοράς και απαιτούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 

Η δαπάνη  για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει τους οικείους Κ.Α. τους προϋπολογισμού εξόδων   του  

Δήμου Ιάσμου έτους 2019, ποσού 40.000,00 € και συγκεκριμένα τον: 

Κ.Α. 25.7135.801 με σχετική πίστωση ποσού 40.000,00 € . 

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του 

Δήμου Ιάσμου. 

 
Ίασμος, 31/ 07 /2019 

 
O Συντάξας 

 
 

Χρήστος Μπαλγκουρανίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ  37ΚW 
 
Το σύστημα αυτοματισμού Αντλιοστασίου  θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη: 
Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης δύο (2) αντλιών, με σύστημα σταθερής πίεσης και κυκλικής εναλλαγής 
μέσω δυο ρυθμιστών στροφών (Inverter) 37KW/50HP 
Σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας με χρήση PLC  
Αισθητήρας πίεσης 
Προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
Ηλεκτρολογικό πεδίο διαστάσεων 1,40Χ1,00Χ0,30 ±0,15m  
 Ρυθμιστές στροφών (Inverter), ισχύος 37KW με διάταξη λειτουργίας σταθερής πίεσης και κυκλικής 
εναλλαγής, 
Γενικό διακόπτη ισχύος 160Α 
2 Θερμομαγνητικούς διακόπτες προστασίας 125Α, 
Σύστημα αυτοματισμού με PLC και οθόνη χειρισμού 
AC/Reactor 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Το σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει: 
Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC). 
 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Το σύστημα θα περιλαμβάνει έναν αισθητήρα μέτρησης πίεσης με αναλογική έξοδο 4-20mA. 
 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
Το σύστημα θα είναι διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες διεπαφές για την σύνδεσή του με άλλους σταθμούς μέσω συστημάτων τηλεελέγχου – 
τηλεχειρισμού. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει 2 αντλίες χρησιμοποιώντας 1 inverter 37KW 50HP. 
Τον γενικό έλεγχο του συστήματος θα έχει το PLC λαμβάνοντας ανάδραση από τον αισθητήρα πίεσης και 
με βάση την επιθυμητή πίεση που έχει εισαχθεί από τον χρήστη στην οθόνη χειρισμού, θα έχει τον γενικό 
έλεγχο του συστήματος. Συγκεκριμένα το αισθητήριο πίεσης μετράει την πίεση και μέσω αυτής της 
πληροφορίας το PLC δίνει εντολή αυξομείωσης στροφών στο Inverter. 
 



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Διατήρηση σταθερής πίεσης Δικτύου. 
Κυκλική Εναλλαγή βάση χρόνου λειτουργίας Αντλιών 
4 τρόποι λειτουργίας (Αυτόματη, Ημιαυτόματη, Χειροκίνητη, Emergency-service) 
Δυνατότητα σύνδεσης 2ου αισθητηρίου back up 
Επαφές σύνδεσης με ΤΗΛΕΛΕΓΧΟ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ 
Δυνατότητα σύνδεσης με GSM MODEM 
Καταγραφή & διατήρηση ιστορικού σφαλμάτων 
Υπενθυμίσεις για ημερομηνίες service  
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Κατά την αυτόματη λειτουργία το σύστημα θα πρέπει να ξεκινάει πάντα με το inverter που θα θέτει σε 
λειτουργία την αντλία με τον λιγότερο χρόνο λειτουργίας (κυκλική εναλλαγή) ενώ ανάλογα με τη ζήτηση 
του δικτύου θα ενεργοποιεί ή θα απενεργοποιεί τις αντλίες με γνώμονα τον χρόνο λειτουργίας τους (η 
αντλία με τον μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας θα σταματά πρώτη). Το σύστημα θα λαμβάνει υπόψη του τα 
ασφαλιστικά του συστήματος ενώ δεν θα επιτρέπει την ενεργοποίηση αντλίας που θα είναι εκτός 
λειτουργίας ή θα έχει πέσει το θερμικό της. Σε περίπτωση ένδειξης σφάλματος του Inverter (alarm) το 
σύστημα θα πραγματοποιεί επανεκκινήσεις (οριζόμενες από τον χρήστη) και μετά την πάροδο κάποιου 
χρόνου (οριζόμενου από τον χρήστη) και εφόσον επιμένει το πρόβλημα το σύστημα θα περνά από 
αυτόματη λειτουργία σε ημιαυτόματη λειτουργία και θα εμφανίζει την αντίστοιχη ένδειξη σφάλματος 
στην οθόνη αφής. 

 
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι το σύστημα θα περνά από Αυτόματη σε Ημιαυτόματη 
λειτουργία εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα 10 sec και αφού πρώτα σβήσει όλες τις αντλίες: 
 O χρήστης έχει ορίσει μηδενικές επανεκκινήσεις μετά από σφάλμα του Inverter 
 Έχει πέσει το θερμικό του θερμομαγνητικού του Inverter. 
 Κάποιος έριξε τον θερμομαγνητικό του Inverter  
Η αυτόματη λειτουργία μπορεί να συνυπάρξει μόνο με την χειροκίνητη λειτουργία. 
 
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Κατά την ημιαυτόματη λειτουργία το σύστημα να ενεργοποιεί πρώτη την αντλία με τον λιγότερο χρόνο 
λειτουργίας, κατόπιν ανάλογα με τη ζήτηση του δικτύου θα ενεργοποιεί την αμέσως επόμενη όπως 
ακριβώς και στην αυτόματη λειτουργία. Όταν η πίεση του δικτύου ανέβει πάνω από την επιθυμητή πίεση 
+ απόκλιση όσο έχει ορίσει ο χρήστης, τότε το σύστημα περιμένει για τον οριζόμενο από τον χρήστη χρόνο 
και μετά απενεργοποιεί τις αντλίες πάλι βάση του χρόνου λειτουργίας τους μέχρι την επίτευξη της 
επιθυμητής πίεσης. Αν στο χρονικό διάστημα του προαναφερόμενου χρόνου για κάποιο λόγο η πίεση 
φτάσει την max πίεση αντοχής του δικτύου (set point + απόκλιση ασφαλείας) τότε το σύστημα 
απενεργοποιεί την αντλία ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει. 
H ημιαυτόματη λειτουργία θα πρέπει να ενεργοποιείται όταν υπάρχει βλάβη στο Inverter και το σύστημα 
θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς αυτό. Λαμβάνει και πάλι υπόψη του τα ασφαλιστικά του συστήματος, 
ενώ δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση αντλίας που είναι εκτός λειτουργίας ή έχει πέσει το θερμικό της. 
Κατά την ημιαυτόματη λειτουργία το σύστημα θα πρέπει να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί τις αντλίες 
(με γνώμονα και πάλι τον χρόνο λειτουργίας τους) πιεζοστατικά. 
Με βάση την τιμή της επιθυμητής πίεσης (set point) 
Mε βάση την τιμή απόκλισης (η διαφορά της τιμής μεταξύ της επιθυμητής και της πίεσης που ο χρήστης 
επιθυμεί να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τις αντλίες κατά την επανεκκίνηση) 
Με βάση την τιμή απόκλισης ασφαλείας (η διαφορά της τιμής μεταξύ της επιθυμητής και της max πίεσης 
που αντέχει το σύστημα). 
H λειτουργία αυτή δεν μπορεί να συνυπάρξει με την Αυτόματη λειτουργία 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Η χειροκίνητη λειτουργία χρησιμοποιείται σε περίπτωση λανθασμένων ενδείξεων από το αισθητήριο 
πίεσης δηλ. βλάβης αισθητηρίου (το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την σύνδεση και 2ου αισθητηρίου 
back up ώστε αυτό να αποφευχθεί). 



Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί τις αντλίες χειροκίνητα.  
Κατά την χειροκίνητη λειτουργία το σύστημα και πάλι να λαμβάνει υπόψη του τα ασφαλιστικά του 
συστήματος ενώ δεν θα επιτρέπει την ενεργοποίηση αντλίας που θα είναι εκτός λειτουργίας ή θα έχει 
πέσει το θερμικό της. 
 
EMERGENCY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (SERVICE) 
Κατά την emergency λειτουργία το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί από 3 διακόπτες on/off που θα 
υπάρχουν στο εσωτερικό του πίνακα και θα επιτρέπουν στον χρήστη σε περίπτωση που δεν λειτουργεί 
καμία από τις προαναφερόμενες λειτουργίες (ολική βλάβη του συστήματος) να ενεργοποιήσει τις αντλίες 
χειροκίνητα ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του αντλιοστασίου μέχρι να κληθεί εξουσιοδοτημένος 
τεχνικός για την διάγνωση και την επίλυση του προβλήματος. 
H λειτουργία αυτή δεν μπορεί να συνυπάρξει με καμία άλλη λειτουργία και συστήνεται να 
χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
Εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για βλάβες στο σύστημα γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη τα ασφαλιστικά 
του συστήματος. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
1) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 37KW 
Ρυθμιστής στροφών τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα, ονομαστικής τάσης 400VAC με μικροεπεξεργαστή 
16bit και δυνατότητα ελέγχου PID με vector control  
O ρυθμιστής να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Heavy Duty inverter με 150% υπερφόρτωση ρεύματος για 1 λεπτό και με ροπή εκκίνησης 200% σε χαμηλή 
ταχύτητα . 
Ισχύς του ρυθμιστή στροφών 37 KW και συχνότητα εξόδου μέχρι 600 Hz 
Δυνατότητα ελέγχου ασύγχρονων και σύγχρονων κινητήρων (IM/PM) . 
Ενσωματωμένο PLC με 10KSteps μνήμη προγράμματος και γλώσσα προγραμματισμού Ladder. 
Θερμοκρασία λειτουργίας: 50ο C χωρίς να περιορίζεται η ισχύς χαμηλότερα από την ονομαστική 
(derating). Για θερμοκρασία υψηλότερη των 50ο C και μέχρι 60ο C, ο ρυθμιστής στροφών να μπορεί να 
λειτουργήσει κανονικά μειώνοντας 2% της ισχύος του για κάθε 1ο C αύξηση της θερμοκρασίας . 
Ενσωματωμένο DC Reactor . 
Ενσωματωμένο EMI Φίλτρο ή Εξωτερικό. 
Ενσωματωμένη λειτουργία Safe Stop σύμφωνα με τα EN954-1 και ΕΝ60204-1 Standards. 
Προκαθορισμένη είσοδος Safety σύμφωνα με τα EN954-1 και ΕΝ60204-1 Standards . 
Προκαθορισμένη είσοδος δεξιόστροφης κίνησης και είσοδος αριστερόστροφης κίνησης. 
Οκτώ ελεύθερα προγραμματιζόμενες είσοδοι εκτός των τριών προκαθορισμένων εισόδων (Safety ,Forward 
,Reverse) μια εκ των οποίων θα μπορεί να είναι είσοδος παλμών υψηλής ταχύτητας 100ΚHz. 
Πέντε ελεύθερα προγραμματιζόμενες έξοδοι .Δυο έξοδοι μεταγωγικών επαφών ρελε και τρεις έξοδοι 
τρανζίστορ μια εκ των οποίων θα μπορεί να είναι έξοδος παλμών υψηλής ταχύτητας 100ΚHz. 
Τρεις αναλογικές είσοδοι .Μια είσοδος ρεύματος 4…20mA ,μια  τάσης 0…10V και μια τάσης -10V….+10V 
Δυο αναλογικές έξοδοι .Μια έξοδος ρεύματος 4…20mA και μια  τάσης 0…10V . 
Nα διαθέτει λειτουργίες ελέγχου θέσης (position control) ,ελέγχου ροπής (torque control) ,ελέγχου 
ταχύτητας (speed control),zero servo control ,speed search ,S Curve acceleration-deceleration , feed 
forward control, skip frequency, auto tuning  
Ενσωματωμένη λειτουργία sensorless vector control ή ανώτερη Open & Close Loop  
Ενσωματωμένος έλεγχος PID Control με λειτουργία Sleep Mode . 
Ενσωματωμένες θύρες RS – 485 MODBUS και CANopen Master/slave με δυνατότητα διαχείρισης της 
θύρας CANopen από το ενσωματωμένο PLC. 
Ενσωματωμένο RFI Φίλτρο . 
Δυνατότητα σύνδεσης καρτών ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων. 
Δυνατότητα σύνδεσης καρτών επικοινωνίας PROFIBUS-DP ,MODBUS TCP/IP ,ETHERNET IP,DEVICE NET 
καθώς και καρτών ανάδρασης από παλμογεννήτρια . 
Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001, έγκριση CE και 
ο ρυθμιστής στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με τα Standards ΕΝ61800-3 ,EN61000-3-2 και 
ΕΝ61000-3-12. 



2) AC REACTOR ΙΣΧΥΟΣ 37KW /50HP  
Μέγιστη ένταση ρεύματος 200Α για την καταστολή των αρμονικών και την αποφυγή βλάβης στην είσοδο 
του INVERTER από στιγμιαίες διακοπές ρεύματος και υπερτάσεις του δικτύου της ΔΕΗ. 
Μείωση αρμονικών από 40…50% στο 20% 
Τάση λειτουργίας μέχρι 1000 Vac 
Ανοχή L ±5% 
Γραμμικότητα (5% L) 1,5ln 
Μέγιστη Θερμοκρασία  -10οC έως +45οC 
Εσωτερική Μόνωση κλάσης H (180οC) 
 
3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC) 
Το σύστημα PLC του ηλεκτρολογικού πίνακα του αντλιοστασίου να αποτελείται από:  
Μια (1) κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) με ενσωματωμένη οθόνη και διπλό επεξεργαστή (CPU + ASIC 
Dual Processors) που να υποστηρίζει ρουτίνες πράξεων και σύγκρισης με πραγματικούς αριθμούς με 
ταχύτητα επεξεργασίας μεχρι 0,24μs / βασική εντολή που περιλαμβάνει επιπλέον: 
30Κ STEP μνήμη προγράμματος,  
16 ενσωματωμένες ψηφιακές εισόδους,  
16 ενσωματωμένες ψηφιακές εξόδους ρελε, 
4 Hardware μετρητές υψηλής ταχύτητας 200KHz,  
Ενσωματωμένες θύρες RS-485 Modbus Master / Slave με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από 
περιφερειακές συσκευές χωρίς επιπλέον κάρτες επικοινωνίας. 
Ενσωματωμένη λειτουργία εξαγωγής δεδομένων σε ένα MASTER PLC, τουλάχιστον 32 Modbus slaves 
συσκευών (όπως PLC, Inverters, Ελεγκτών, κλπ) (100 Words read και 100 Words write) για κάθε slave PLC 
μέσω RS-485 MODBUS χωρίς την προσθήκη επιπλέον καρτών επικοινωνίας . 
Ένα τροφοδοτικό με τάση είσοδου 85-264VAC, ονομαστική τάση εξόδου 24V, ονομαστικό ρεύμα εξόδου 
10Α με θερμοκρασία λειτουργίας -20οC έως +75οC, προστασία από υπερφόρτωση και υπέρταση, 
προστασία θερμικού και δυνατότητα υπερφόρτωσης μέχρι 150% για 3 δευτερόλεπτα. 
Μια (1) μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 24VDC (DC - UPS) με συσσωρευτή .Ένα (1) αντικεραυνικό 
γραμμής τροφοδοσίας προστασίας ευαίσθητων συσκευών από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα 
τύπου Τ1+2+3 
Μια (1) Ethernet κάρτα επικοινωνίας με την οθόνη αφής. Υποστήριξη 4 Master Ethernet Connections με 
σύνδεση σε κάθε Connection 32 Slaves (100 Words read και 100 Words write για κάθε Slave). 
Μια (1) Can Open Master κάρτα επικοινωνίας με τα Inverters. 
Δυο (2) κάρτες 16 ψηφιακών εισόδων. 
Δυο (2) κάρτες 8 ψηφιακών εξόδων. 
Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων  4..20mΑ ή 0-10V. 
Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εξόδων 4..20mΑ ή 0-10V . 
Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων PT 100 
Προεγκατεστημένη υποδομή για σύνδεση με άλλα συστήματα αυτοματισμού μέσω συστήματος 
τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:.Ο Κατασκευαστής του PLC ,των καρτών ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων, των 
καρτών επικοινωνίας ,των ρυθμιστών στροφών (Inverters) , να είναι ο ίδιος για λόγους συμβατότητας και 
ευκολότερης διασύνδεσης-επικοινωνίας μεταξύ τους 
 
 
4) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Προστασία από κεραυνικά κρουστικά ρεύματα και επαγόμενες κρουστικές υπερτάσεις που εισέρχονται 
από το δίκτυο της ΔΕΗ, με  ικανότητα απαγωγής τα 100kA κυματομορφής 10/350μsec σε τετραπολική 
μορφή (τρεις φάσεις και ουδέτερος έναντι γείωσης), δηλαδή φορτίο 50Cb και ειδική ενέργεια 2,5*106 J/Ω, 
σύμφωνα με το IEC 62305-1.  
Κατηγοριοποίηση των απαγωγών πρέπει να είναι «Type 1+2+3» σύμφωνα με το ΕΝ 61643-11, είτε «Class 
1+2+3» σύμφωνα με το IEC 61643-1. 
Η μέγιστη παραμένουσα τάση μετά τον απαγωγό πρέπει να είναι το πολύ 1,5kV σε πλήγμα 100kA 
κυματομορφής 10/350μsec σύμφωνα με το IEC 61643-11. 



Η ικανότητα αντοχής του απαγωγού σε προσωρινές υπερτάσεις του δικτύου της ΔΕΗ (ανωμαλίες της 
τάσης) πρέπει να είναι 440V για 5 sec. 
Να φέρει σήματα ποιότητος των αναγραφόμενων τεχνικών στοιχείων του από ανεξάρτητους φορείς 
(ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών πχ ΚΕΜΑ, VdS, κτλ) 
 
5) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Το αισθητήριο πίεσης, να είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού. Ο κατασκευαστής 
του αισθητηρίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 ή ανώτερο και το αισθητήριο θα διαθέτει 
έγκριση CE. 
Πίεση λειτουργίας: 0 έως 16Bar. 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2 x της ονομαστικής τουλάχιστον . 
Σύνδεση: Θηλυκό σπείρωμα ¼’’ ,Συμβατότητα με  ΕΝ 50081-1, ΕΝ 50081-2, ΕΝ 50082-2 
Οθόνη 3 ψηφίων για την ένδειξη πίεσης με πληκτρολόγιο προγραμματισμού 
Έξοδοι: 1 αναλογική έξοδος 4…20mA και 2 τρανζίστορ 1.4Α / PNP 
Τροφοδοσία: 12…30V. 
Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδων: επιλογή NO/NC, επιλογή χρονοκαθυστέρησης, επαναφορά σε 
μηδενική πίεση, μνήμη ανώτατων τιμών,Προγραμματιζόμενη υστέρηση (μέσω του πληκτρολογίου) 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ο C …80ο C,Ακρίβεια: ±0.5% 
Υλικά κατασκευής: Σώμα αλουμινίου και αισθητήρας κεραμικός με τεχνολογία thick film.,Βαθμός 
προστασίας: IP65 

 
Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ 37KW-73Α 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Ο ηλεκτρικός πίνακας  πρέπει να περιλαμβάνει: 
Ηλεκτρολογικό πεδίο διαστάσεων 1,40Χ1,00Χ0,30 ±0,15m  
Ρυθμιστή στροφών (Inverter), ισχύος 55KW με διάταξη λειτουργίας σταθερής πίεσης, 
Γενικό διακόπτη ισχύος 160Α 
1 Θερμομαγνητικούς διακόπτες προστασίας 125Α, 
AC/Reactor 
 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Το σύστημα να περιλαμβάνει έναν αισθητήρα μέτρησης πίεσης με αναλογική έξοδο 4-20mA. 
 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
Το σύστημα να είναι διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο και να πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
διεπαφές για την σύνδεσή του με άλλους σταθμούς μέσω συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
1) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 37KW-73Α 
Ρυθμιστής στροφών τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα, ονομαστικής τάσης 400VAC με μικροεπεξεργαστή 
16bit και δυνατότητα ελέγχου PID με vector control  
O ρυθμιστής να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Heavy Duty inverter με 150% υπερφόρτωση ρεύματος για 1 λεπτό και με ροπή εκκίνησης 200% σε χαμηλή 
ταχύτητα . 
Ισχύς του ρυθμιστή στροφών 37 KW και συχνότητα εξόδου μέχρι 600 Hz 
Δυνατότητα ελέγχου ασύγχρονων και σύγχρονων κινητήρων (IM/PM) . 
Ενσωματωμένο PLC με 10KSteps μνήμη προγράμματος και γλώσσα προγραμματισμού Ladder. 
Θερμοκρασία λειτουργίας: 50ο C χωρίς να περιορίζεται η ισχύς χαμηλότερα από την ονομαστική 
(derating). Για θερμοκρασία υψηλότερη των 50ο C και μέχρι 60ο C, ο ρυθμιστής στροφών να μπορεί να 
λειτουργήσει κανονικά μειώνοντας 2% της ισχύος του για κάθε 1ο C αύξηση της θερμοκρασίας . 
Ενσωματωμένο DC Reactor . 
Ενσωματωμένο EMI Φίλτρο ή Εξωτερικό. 
Ενσωματωμένη λειτουργία Safe Stop σύμφωνα με τα EN954-1 και ΕΝ60204-1 Standards. 



Προκαθορισμένη είσοδος Safety σύμφωνα με τα EN954-1 και ΕΝ60204-1 Standards . 
Προκαθορισμένη είσοδος δεξιόστροφης κίνησης και είσοδος αριστερόστροφης κίνησης. 
Οκτώ ελεύθερα προγραμματιζόμενες είσοδοι εκτός των τριών προκαθορισμένων εισόδων (Safety ,Forward 
,Reverse) μια εκ των οποίων θα μπορεί να είναι είσοδος παλμών υψηλής ταχύτητας 100ΚHz. 
Πέντε ελεύθερα προγραμματιζόμενες έξοδοι .Δυο έξοδοι μεταγωγικών επαφών ρελε και τρεις έξοδοι 
τρανζίστορ μια εκ των οποίων θα μπορεί να είναι έξοδος παλμών υψηλής ταχύτητας 100ΚHz. 
Τρεις αναλογικές είσοδοι .Μια είσοδος ρεύματος 4…20mA ,μια  τάσης 0…10V και μια τάσης -10V….+10V 
Δυο αναλογικές έξοδοι .Μια έξοδος ρεύματος 4…20mA και μια  τάσης 0…10V . 
Nα διαθέτει λειτουργίες ελέγχου θέσης (position control) ,ελέγχου ροπής (torque control) ,ελέγχου 
ταχύτητας (speed control),zero servo control ,speed search ,S Curve acceleration-deceleration , feed 
forward control, skip frequency, auto tuning  
Ενσωματωμένη λειτουργία sensorless vector control ή ανώτερη Open & Close Loop  
Ενσωματωμένος έλεγχος PID Control με λειτουργία Sleep Mode . 
Ενσωματωμένες θύρες RS – 485 MODBUS και CANopen Master/slave με δυνατότητα διαχείρισης της 
θύρας CANopen από το ενσωματωμένο PLC. 
Ενσωματωμένο RFI Φίλτρο . 
Δυνατότητα σύνδεσης καρτών ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων. 
Δυνατότητα σύνδεσης καρτών επικοινωνίας PROFIBUS-DP ,MODBUS TCP/IP ,ETHERNET IP,DEVICE NET 
καθώς και καρτών ανάδρασης από παλμογεννήτρια . 
Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001, έγκριση CE και 
ο ρυθμιστής στροφών να διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με τα Standards ΕΝ61800-3 ,EN61000-3-2 και 
ΕΝ61000-3-12. 
 
 
 
2) AC REACTOR ΙΣΧΥΟΣ 37KW /50HP  
Μέγιστη ένταση ρεύματος 200Α για την καταστολή των αρμονικών και την αποφυγή βλάβης στην είσοδο 
του INVERTER από στιγμιαίες διακοπές ρεύματος και υπερτάσεις του δικτύου της ΔΕΗ. 
Μείωση αρμονικών από 40…50% στο 20% 
Τάση λειτουργίας μέχρι 1000 Vac 
Ανοχή L ±5% 
Γραμμικότητα (5% L) 1,5ln 
Μέγιστη Θερμοκρασία  -10οC έως +45οC 
Εσωτερική Μόνωση κλάσης H (180οC) 
 
3) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Προστασία από κεραυνικά κρουστικά ρεύματα και επαγόμενες κρουστικές υπερτάσεις που εισέρχονται 
από το δίκτυο της ΔΕΗ, με  ικανότητα απαγωγής τα 100kA κυματομορφής 10/350μsec σε τετραπολική 
μορφή (τρεις φάσεις και ουδέτερος έναντι γείωσης), δηλαδή φορτίο 50Cb και ειδική ενέργεια 2,5*106 J/Ω, 
σύμφωνα με το IEC 62305-1.  
Κατηγοριοποίηση των απαγωγών πρέπει να είναι «Type 1+2+3» σύμφωνα με το ΕΝ 61643-11, είτε «Class 
1+2+3» σύμφωνα με το IEC 61643-1. 
Η μέγιστη παραμένουσα τάση μετά τον απαγωγό πρέπει να είναι το πολύ 1,5kV σε πλήγμα 100kA 
κυματομορφής 10/350μsec σύμφωνα με το IEC 61643-11. 
Η ικανότητα αντοχής του απαγωγού σε προσωρινές υπερτάσεις του δικτύου της ΔΕΗ (ανωμαλίες της 
τάσης) πρέπει να είναι 440V για 5 sec. 
Να φέρει σήματα ποιότητος των αναγραφόμενων τεχνικών στοιχείων του από ανεξάρτητους φορείς 
(ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών πχ ΚΕΜΑ, VdS, κτλ) 
 
4) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Το αισθητήριο πίεσης, να είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού. Ο κατασκευαστής 
του αισθητηρίου να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 ή ανώτερο και το αισθητήριο να διαθέτει 
έγκριση CE. 
Πίεση λειτουργίας: 0 έως 16Bar. 



Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2 x της ονομαστικής τουλάχιστον . 
Σύνδεση: Θηλυκό σπείρωμα ¼’’ ,Συμβατότητα με  ΕΝ 50081-1, ΕΝ 50081-2, ΕΝ 50082-2 
Οθόνη 3 ψηφίων για την ένδειξη πίεσης με πληκτρολόγιο προγραμματισμού 
Έξοδοι: 1 αναλογική έξοδος 4…20mA και 2 τρανζίστορ 1.4Α / PNP 
Τροφοδοσία: 12…30V. 
Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδων: επιλογή NO/NC, επιλογή χρονοκαθυστέρησης, επαναφορά σε 
μηδενική πίεση, μνήμη ανώτατων τιμών,Προγραμματιζόμενη υστέρηση (μέσω του πληκτρολογίου) 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ο C …80ο C, Ακρίβεια: ±0.5% 
Υλικά κατασκευής: Σώμα αλουμινίου και αισθητήρας κεραμικός με τεχνολογία thick film.,Βαθμός 
προστασίας: IP65 
 
Γ)  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υ/Δ 50ΗΡ 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
1. Ηλεκτρολογικό ερμάριο διαστάσεων 80Χ60Χ20 ,  
2. Τα απαιτούμενα ρελέ ισχύος 22kw X2 K 18,5kw θερμικά 28-42A για την   λειτουργία της αντλίας μέσω 
εκκίνησης Υ/Δ που να καλύπτουν ισχύ 50 HP /37kW 
3.Γενικό θερμομαγνητικό διακόπτη ισχύος 100 A 
4.Πολυόργανο ηλεκτρικών μεγεθών 
5.Σύστημα πολυεπιτηρητή για την επιτήρηση τάσης, χρονικού και ξηράς λειτουργίας 
6.Προεγκατεστημένη υποδομή ασύρματης επικοινωνίας 
 

Δ) ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 8" ΚΑΙ 6’’ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ 50HP KAI 15HP, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, 
 Οι υποβρύχιες αντλίες να είναι εξ’ολοκλήρου ανοξείδωτες, πολυβάθμιες. 
 Oι φτερωτές  να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI304, κλειστού τύπου, δυναμικά ζυγοσταθμισμένες. 
 Οι διαχυτήρες  να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI304. 
 Ο άξονας (διαμέτρου Φ22) και το κόπλερ των αντλιών να είναι από ατσάλι  ανοξείδωτο AISI304, όπως 

επίσης και το πλέγμα αναρρόφησης, οι προφυλακτήρες των καλωδίων και οι βίδες συναρμολόγησης. 
 Τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης  να είναι από χυτό ανοξείδωτο ατσάλι AISI304 για 

μεγαλύτερη αντοχή. 
 Οι εξωτερικές τιράντες να είναι χωνευτές - με νέο ενισχυμένο σύστημα συγκράτησης – στο χυτό 

στόμιο κατάθλιψης για ακόμη περισσότερη αντοχή. 
 Τα έδρανα τριβής να είναι υδρολίπαντα από ειδικό αντιτριβικό υλικό, ανθεκτικό στην άμμο. 
 Η βαλβίδα αντεπιστροφής  να βρίσκεται κάτω από το στόμιο κατάθλιψης και είναι σχεδιασμένη έτσι, 

ώστε να εξασφαλίζει σίγουρο κλείσιμο κατά το σταμάτημα της αντλίας και μηδενικές απώλειες. 
 Το στόμιο αναρρόφησης να  καλύπτεται από το πλέγμα αναρρόφησης που εμποδίζει την είσοδο ξένων 

σωμάτων στην αντλία, πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (50gr/m3).  
 Ο σύνδεσμος (κόπλερ) αντλίας – ηλεκτροκινητήρα να  είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα 

πρότυπα NEMA. 
 Φορά περιστροφής CCW (αντίθετη από τους δείκτες του ρολογιού) κοιτώντας την αντλία από το 

στόμιο εξαγωγής. 
 Στόμιο εξαγωγής 3ιn 4in 5in 
 Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού 30⁰C. 

 

α) ΥΠΟΒΡΥΧΙA ΑΝΤΛΙΑ 8" 
Απαιτούμενη ισχύς : 50ΗΡ -37ΚW 
Παροχή: 72m3 

Μανομετρικό ύψος: 130 Μ.Σ.Υ. 
 
β) ΥΠΟΒΡΥΧΙA ΑΝΤΛΙΑ 6" 
Απαιτούμενη ισχύς : 15ΗΡ -11ΚW 
Παροχή: 36m3 

Μανομετρικό ύψος: 70 Μ.Σ.Υ. 



 
Ε) ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 6΄΄ 17,5 HP ΚΑΙ 40HP ,  
     ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 8΄΄ ΙΣΧΥΟΣ 60HP 
 
 Οι ηλεκτροκινητήρες να είναι ασύγχρονοι, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικοί 380V ή 380/660V, 

50HZ, 2.900rpm, κατάλληλοι για υποβρύχια λειτουργία. 
 Να  είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα NEMA. 
 Ο βαθμός προστασίας  να είναι IP68. 
 Το περίβλημα των ηλεκτροκινητήρων να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, 

υψηλής μηχανικής αντοχής, ενώ τα άκρα των ηλεκτροκινητήρων είναι κατασκευασμένα από 
χυτοσίδηρο GG22. Ο πυρήνας είναι κατασκευασμένος από δυναμοέλασμα άριστης ποιότητας 
χαμηλών απωλειών. 

 Ο άξονας να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι CRX20CR13, ενώ το τύλιγμα του ρότορα είναι τύπου κλωβού 
(χυτός χαλκός), παρέχοντας έτσι την εγγύηση για την μέγιστη ηλεκτρική συνέχεια ακόμη και μετά από 
μεγάλες περιόδους λειτουργίας. Η δυναμική ζυγοστάθμιση του ρότορα συντελεί στην ομαλή 
λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα χωρίς κραδασμούς. 
Το ύψος του άξονα να  μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια μέσω κατάλληλου κοχλία στη βάση του 
ωστικού εδράνου. 

 Η περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα αποτελείται από ειδικό αγωγό PE2/PA, κατάλληλο για θερμοκρασία 
υγρού 70⁰C, υψηλών διηλεκτρικών και θερμικών χαρακτηριστικών. Ο τρόπος κατασκευής του 
ηλεκτροκινητήρα  παρέχει  την  δυνατότητα  εύκολης και  γρήγορης επαναπεριέλιξης. Τα εγκάρσια 
έδρανα είναι κατασκευασμένα από ειδικό γραφίτη, παρουσιάζουν δε υψηλή αντοχή στην τριβή κατά 
την πολύστροφη λειτουργία. 

 Το ωστικό έδρανο  να είναι βαρέως τύπου, κατασκευασμένο από ατσάλι γραφίτη, και δύναται να 
δεχθεί φορτίο έως 27,5 KN για τους κινητήρες 6"και για τους κινητήρες 8’’ να είναι 60ΚΝ. 

   Η κατασκευή του ωστικού εδράνου  να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την λειτουργία του κινητήρα 
με διπλή φορά περιστροφής. 

 Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης SiC+SiC (καρβίδιο σιλικόνης) που βρίσκεται στο επάνω μέρος  του  
ηλεκτροκινητήρα    προστατεύεται   από  ελαστικό αμμοφράκτη   που  αποτρέπει  την είσοδο  της  
άμμου  στο   θάλαμο  στεγάνωσης.   Στο  κάτω  μέρος  να  υπάρχει ελαστική μεμβράνη και ένα 
σύστημα βαλβίδων για την παραλαβή των αυξομειώσεων του όγκου του νερού και για την 
ισοστάθμιση της εσωτερικής με την εξωτερική πίεση. 

 Το εσωτερικό του ηλεκτροκινητήρα  να λούζεται με νερό αναμειγμένο με αντιψυκτικό, προσφέροντας 
έτσι αντοχή σε θερμοκρασίες από +50⁰C έως -30⁰C, είναι δε υδρόψυκτος και υδρολίπαντος. 

 Η φλάντζα και η προεξοχή του άξονα  να είναι απόλυτα σύμφωνες με τα πρότυπα NEMA. Ο 
ηλεκτροκινητήρας να  περιλαμβάνει  δύο καλώδια μήκους 5 μέτρων. 

 Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα: 15 (17.5-40HP) για τους κινητήρες 6ιντζων ,και10 (60HP) για 
τους κινητήρες 8ιντζων . 

 

Ζ) ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ 
• Σωλήνας τύπου MANNESMAN, χαλύβδινος, χωρίς ραφή ή αφανούς ραφής. 
 Υλικό κατασκευής: GRADE B/ST 35-45 DIN 2410.  
 Σπείρωμα: τύπου NPS με οκτώ σπείρες ανά ίντσα.  
 Μήκος τεμαχίου: τουλάχιστον 3m. 
 Εσωτερική διάμετρος: 4”.-3’’ 
 Πάχος τοιχώματος: 6,1mm. (4”) 5,5mm (3’’) 
 Βάρος ανά τρέχον μέτρο: 16,5kg (4”) 13,2kg (3’’) 
 Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με κοχλιωτούς συνδέσμους (μούφες) βαρέως τύπου οι οποίες θα 

είναι βιδωμένες και σφιγμένες. 
 
 
 



Η) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 40ΗΡ  
 
 Το αντλητικό συγκρότημα να αποτελείται από μία (1) φυγόκεντρη, πολυβάθμια αντλία, καθέτου 

λειτουργίας, τύπου IN-LINE. Θα φέρει συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, με όλα τα 
απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα και ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου. Θα πρέπει να είναι πλήρως 
συναρμολογημένο ηλεκτρικά και υδραυλικά πάνω σε κοινή χαλύβδινη βάση ισχυρής κατασκευής και 
να είναι έτοιμο για λειτουργία.  

 Η ονομαστική παροχή έκαστης αντλίας να είναι Q= 60 m3/h σε μανομετρικό H=95m υδάτινης στήλης, 
θα συνοδεύεται δε από ηλεκτρικό κινητήρα ονομαστικής ισχύος 30kW/40HP. 

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  
 Α. Ηλεκτροκίνητες αντλίες 
 Α1. Αντλίες 
 Κάθε ηλεκτροκίνητη αντλία να πρέπει να έχει τις ανωτέρω αποδόσεις στις 2900 rpm (στροφές ανά 

λεπτό), ήτοι ονομαστική παροχή Q= 42m3/h σε μανοματρικό H=168 m υδάτινης στήλης, θα είναι 
φυγόκεντρη, πολυβάθμια, καθέτου λειτουργίας με στόμια αναρρόφησης – κατάθλιψης (διατομής 
DN80) σε ευθεία διάταξη (τύπου IN-LINE). 

 Το κέλυφος και οι διαχύτες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
τουλάχιστον. Οι πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI431 ή AISI 304 . Τα στόμια αναρρόφησης – κατάθλιψης (σώμα αντλίας) θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τουλάχιστον. 

 Η στεγανοποίηση στον άξονα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη ο οποίος θα 
πρέπει να αντικαθιστάται χωρίς την αφαίρεση του ηλεκτροκινητήρα και την αποσυναρμολόγηση της 
αντλίας.  

 Το άνω μέρος της αντλίας θα καταλήγει σε ειδικό χυτοσιδηρό έδρανο (μπρακέτο) με ειδική υποδοχή 
έδρασης για την ζεύξη της με τον ηλεκτροκινητήρα. 

 
 Α2. Ηλεκτροκινητήρας 
 Ο ηλεκτροκινητήρας να πρέπει να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης ΙΕ3, ισχύος  30KW (40HP) στις 

2900 rpm προσαρμοσμένος επί της αντλίας μέσω του ειδικού εδράνου (μπρακέτου) και 
συνεζευγμένος με αυτή μέσω σταθερού συνδέσμου (κόμπλερ) ώστε να αποτελούν (αντλία – 
κινητήρας) ενιαίο συγκρότημα. Ο κινητήρας θα φέρει εσωτερικά θερμικά στοιχεία ( thermistor ). 

 Τάση λειτουργίας 380 – 660 V (ΔΥ) 50 Ηz, προστασίας ΙΡ 55, κλάσης μόνωσης F, καθέτου λειτουργίας, 
συμβατός με οποιοδήποτε κινητήρα της αγοράς, έδρασης Β5. 
 

 Β. Χαλύβδινη βάση – Ηλεκτρική Εγκατάσταση 
 Όλα τα παραπάνω να είναι τοποθετημένα πάνω σε χαλύβδινη βάση ισχυρής κατασκευής βαμμένης 

μετά την τελική της κατεργασία με γυαλιστερό αντισκωριακό βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών, 
πλήρως συναρμολογημένα και συνδεμένα μεταξύ τους υδραυλικά. Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρική 
εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει τους αγωγούς σύνδεσης (καταλλήλου πλήθους και διατομής) από 
τον ηλεκτρικό πίνακα στους ηλεκτροκινητήρες. Θα περιλαμβάνεται κάθε μικροϋλικό, μη ρητά 
αναφερόμενο αλλά απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος 

 

Θ)ΠΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Να χρησιμοποιείται για το αυτόµατο γέµισµα δεξαμενής νερού από αντλία που βρίσκεται σε απόσταση 
αρκετών χιλιομέτρων. Ο ποµπός  να ανιχνεύει την στάθµη της δεξαμενής και  να στέλνει προς την αντλία 
εντολές λειτουργίας ή στάσης. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται η ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης της 
στάθµης της δεξαµενής. Η εμβέλεια του συστήματος  να φτάνει τα 15km, µε καλή οπτική επαφή. Το 
μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης του να   είναι ότι οι εντολές από την δεξαμενή στην αντλία  να 
μεταφέρονται ασύρµατα, ώστε να μειώνεται σηµαντικά το κόστος εγκατάστασης. Οι εντολές  να 
αποστέλλονται απόλυτα κωδικοποιηµένες και είναι αδύνατο να παραβιαστούν. Το σύστηµα  να παρέχεται 
και µε δυνατότητα ελέγχου δύο, τριών ή και τεσσάρων αντλιών από µία δεξαμενή.  



Ι) ΠΟΛΥΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 360/415V 

Ο Πολύ-Επιτηρητής να  είναι ένας αυτοματισμός επιτήρησης όλων των πιθανών ανωμαλιών που μπορούν 
να εμφανιστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας μιας αντλίας και να δημιουργήσουν βλάβες σε αυτή. Ο 
Πολύ-Επιτηρητής να μπορεί να εντοπίζει και να προστατεύει την αντλία από μια σειρά προβλημάτων που 
έχουν να κάνουν με την κατάσταση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος και την κατάσταση του 
Υδραυλικού Δικτύου Όλα τα παραπάνω να γίνονται από μία και μόνο συσκευή διαστάσεων 42x89x94 mm 
που τοποθετείται σε βάση τύπου λυχνίας 11 ποδών στον ηλεκτρικό πίνακα.  Να Διαθέτει μια μοναδική 
έξοδο Relay και τροφοδοτείται από την ίδια την επιτηρούμενη τάση του δικτύου.  

Στην πρόσοψη του να υπάρχει ρυθμιστικό για την ρύθμιση του Χρόνου Καθυστέρησης Εκκίνησης, καθώς 
και μια σειρά από ενδεικτικές Led που να  ενημερώνουν για τις πιθανές βλάβες καθώς και την κατάσταση 
του Relay. 

Συγκεκριμένα να ελέγχει και προστατεύει  

1.Την Απώλεια μίας ή περισσότερων φάσεων του τριφασικού δικτύου. 

 2.Την Ασυμετρία των τριών φάσεων του τριφασικού δικτύου. (αν είναι μεγαλύτερη από το 
προρυθμισμένο όριο +/-15%)  

3. Την Αλλαγή της Διαδοχής των τριών φάσεων του τριφασικού δικτύου. (Προστασίες από ανωμαλίες του 
Τριφασικού Δικτύου) 

 4. Την Ανεπάρκεια της Στάθμης του νερού της γεώτρησης ή της δεξαμενής από την οποία η αντλία αντλεί 
νερό. (Προστασία από εν ξηρώ λειτουργία)  

5. Την Απώλεια Ροής μετά από προρυθμισμένο χρόνο στην έξοδο της αντλίας. (Επιτήρηση ροής με 
χρονοκαθυστέρηση) 

 

 
ΙΑ) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 

 
Βαλβίδα αντεπιστροφή ελαστικής έμφραξης με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟ 

1 ΣΩΜΑ Ελατός χυτοσίδηρος σφαιροειδούς 
γραφίτη GGG40-50 DIN1693/EN1563 

2 ΚΩΝΟΣ GGG40, DIN1693 

3 ΜΕΜΒΡΑΝΗ EPDM 

4 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ορείχαλκος MS 58 DIN986 

5 ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ Χάλυβας DIN 938 8G γαλβανισμένα 

6 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Χάλυβας DIN 934 8G γαλβανισμένα 

 
• Διαστάσεις κατά DIN σύμφωνα με τον πίνακα της τεχνικής περιγραφής 
• Επισκέψιμη, φλαντζωτού τύπου 
• Διαστάσεις κατά DIN σύμφωνα με τον πίνακα της τεχνικής περιγραφής 
• Βαφή: εποξειδική κατά DIN3476 ποιότητας RAL662 
• Ωτίδα: περιβαλλόμενη από βουλκανισμένο ελαστομερές κατάλληλο για πόσιμο νερό 
• Βίδες allen σύσφιξης καπακιού: St 8.8 DIN912 ανοξείδωτες καλυπτόμενες από κερί 



• Πίεση λειτουργίας 16 atm 
 

ΙΒ) ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 
 
Βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟ 

1 ΣΩΜΑ 

2 ΚΑΛΥΜΜΑ 

3 ΚΑΠΑΚΙ 

Ελατός χυτοσίδηρος σφαροειδούς 
γραφίτη GGG40 DIN1963/ EN 1563 

4 ΣΩΜΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη 
GGG 40 DIN 1963 

5 ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ Ορείχαλκος Ms 58 DIN 17660 

6 ΑΞΟΝΑΣ Ανοξείδωτος χάλυβας Χ20Cr13 DIN 
17440 

7 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ EPDM 

8 ΞΥΣΤΡΟΤΣΙΜΟΥΧΑ NBR Kautchuk 

9 ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ EPDM 

10 O-RING NBR 

11 ΚΟΧΛΙΕΣ Χάλυβας DIN912,γαλβανιζέ ή INOX 
κατόπιν παραγγελίας 

 
• Διαστάσεις κατά DIN σύμφωνα με τον πίνακα της τεχνικής περιγραφής 
• Βαφή: εποξειδική κατά DIN3476 ποιότητας RAL662 
• Γλώσσα: περιβαλλόμενη από βουλκανισμένο ελαστομερές κατάλληλο για πόσιμο νερό 
• Βίδες allen σύσφιξης καπακιού: St 8.8 DIN912 ανοξείδωτες καλυπτόμενες από κερί 
• Πίεση λειτουργίας 16 atm 

 
Ίασμος,31 / 07 /2019 

 
O Συντάξας 

 
 
 

Χρήστος Μπαλγκουρανίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ     ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ&     
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αμύνης 4 
Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος 
Τηλ.:2531350103  
E-mail: balgkouranidis@iasmos.gr 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 36/2019    

 

CPV: 31100000-7, CPV: 31211100-9, CPV: 42131146-1, CPV: 43134100-2, CPV: 44165200-6, 

CPV: 42131291-2 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 

1 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης δύο (2) 
αντλιών, με σύστημα σταθερής πίεσης και 
κυκλικής εναλλαγής μέσω  ΔΥΟ 
ρυθμιστών στροφών (Inverter) 
37KW/50HP, σύστημα ελέγχου 
λειτουργίας με χρήση PLC, δυο 
αισθητήρες πίεσης και προεγκατεστημένη 
υποδομή για τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό 

Τεμάχιο 1 6.245,00 6.245,00 

2 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης μιας (1) 
αντλίας, με σύστημα σταθερής πίεσης 
ρυθμιστών στροφών (Inverter) 
37KW/50HP, αισθητήρα πίεσης και 
προεγκατεστημένη υποδομή για 
τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό 

Τεμάχιο 1 4.000,00 4.000,00 

3 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης μίας (1) 
αντλίας, 50ΗΡ σε διάταξη αστερα 
τριγώνου με θερμομαγνητικό, 
πολυοργανο ,εγκατάσταση ασύρματης 
επικοινωνίας ,πολυεπιτηρητή. και 
προεγκατεστημένη υποδομή για 
τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό 

Τεμάχιο 1 2.350,00 2.350,00 

4 Υποβρύχια αντλία  8΄΄ιντσών ανοξείδωτη 
50HP, παροχής 72m³σε μανομετρικό 
ύψος 130 μέτρα  

Τεμάχιο 1 2.567,00 2.567,00 

5 Υποβρύχια αντλία 6΄΄ ανοξείδωτη 15HP, 
παροχής 36m³ σε μανομετρικό ύψος 70 
μέτρα 

Τεμάχιο 1 997,00 997,00 



Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 

6 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρα 8΄΄, 60HP 
45KW, 400V 

Τεμάχιο 1 3.092,00 3.092,00 

7 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας  6΄΄, 
17,5HP, 13KW, 400V 

Τεμάχιο 1 1.606,00 1.606,00 

8 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6΄΄ 40HP, 
30KW, 400V 

Τεμάχιο 1 2.362,00 2.362,00 

9 Σωλήνες ανάρτησης υποβρυχίων 
αφανούς ραφής 3 ΄΄ 

Μέτρα 81 28,00 2.268,00 

10 Κάθετο επιφανειακό αντλητικό 
συγκρότημα παροχής 60m³, σε 
μανομετρικό ύψος 95 μέτρα, με 
ηλεκτροκινητήρα 30ΚW/40ΗΡ, 400V 
2900rpm, σε μεταλλική βάση στιβαρής 
κατασκευής 

Τεμάχιο 1 4.250,00 4.250,00 

11 Ρελέ ισχύος 30 KW Τεμάχιο 2 165,00 330,00 

12 Πομπός και δέκτης συστήματος Τεμάχιο 1 145,00 145,00 

13 Πολυεπιτηρητής 360-415V Τεμάχιο 1 76,00 76,00 

14 Ρελέ ισχύος 22KW Τεμάχιο 1 116,00 116,00 

15 Πλάκα στήριξης 6’’ σε 3’’ Τεμάχιο 1 65,00 65,00 

16 Μεταλλική συστολή 5'' σε 4'' Τεμάχιο 1 105,00 105,00 

17 Μεταλλικός μαστός 4'' με μούφα βαρέως 
τύπου 25cm 

Τεμάχιο 1 75,00 75,00 

18 Μαστός 3΄ψιλό΄ πάσο σε 3΄΄χοντρό πάσο Τεμάχιο 2 55,00 110,00 

19 Μεταλλική συστολή από 3΄΄ σε 4΄΄ με 
μούφα 4΄΄ 

Τεμάχιο 3 78,00 234,00 

20 Βαλβίδα αντεπιστροφής DIN100 Τεμάχιο 2 370,00 740,00 

21 Βάνα ελαστικής έμφραξης DIN 100 Τεμάχιο 5 105,00 525,00 

ΣΥΝΟΛΟ 32.258,00 

ΦΠΑ 24% 7.741,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.999,92 

 
Ίασμος  31/ 07 /2019 

 
  θΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας Η Τμηματάρχης Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
   
   

Χρ. Μπαλγκουρανίδης Αναστασία Φραντζέσκου Χρήστος Ζέκος 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Γεωπόνος 

 


