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Σκοπός έργου 

 

Δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Τηλεμέτρησης και 
Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Μετρήσεων 
του Δικτύου της, που να κάνει χρήση νέων 
τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών με 
απώτερο στόχο την αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών μέτρησης, αλλά και τον συνολικό 
έλεγχο όλων των σημείων των εγκαταστάσεων 
τροφοδοσίας νερού. 
 



Στόχοι Τηλεμετρίας 

 Εντοπισμός διαρροών δικτύου ύδρευσης σε πραγματικό χρόνο  
 Εποπτεία δικτύου ύδρευσης και στάθμες δεξαμενών  
 Ιστορικά δεδομένα  
 Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού – χλωρίωση και ανάλυση. 
 Μετρήσεις ποσότητας όγκου νερού και πιέσεις αγωγών σε 

πραγματικό χρόνο στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης 

 Γραφική αναπαράσταση δικτύου 

 Άμεση ενημέρωση μέσω email, SMS για τυχόν ανωμαλίες δικτύου 

 



Μετρήσεις ποσότητας όγκου νερού σε 
πραγματικό χρόνο σε κεντρικούς αγωγούς της 
πόλης 

 



Μετρήσεις ποσότητας όγκου νερού σε 
πραγματικό χρόνο σε κεντρικούς αγωγούς της 
πόλης 

 



Στάθμες δεξαμενών και παροχές 
real-time 



Γραφική αναπαράσταση μετρήσεων σημείων 
του δικτύου 



Γραφική αναπαράσταση μετρήσεων σημείων 
του δικτύου 



Control room 

 Εποπτεία και χειρισμός 
αντλιών και χλωρίωσης μέσω 
HSI (Διαλειτουργική διεπαφή - 
Τηλεέλεγχος) 

 Απεικόνιση των τιμών, 
μετρήσεων όλων των 
σταθμών ελέγχου. 

 Εφεδρεία στη λειτουργία των 
server και αποθήκευση 
ιστορικών δεδομένων 
(εξασφάληση ομαλής 
λειτουργίας με UPS) 



Αναμενόμενα οφέλη 

 Πλήρη εικόνα της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο 

 Ψηφιακό υδρολογικό ιστορικό για ανάλυση 

 Εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων από την αυτοματοποίηση 
διαδικασιών 

 Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των αντλητικών εγκαταστάσεων  
 Έγκαιρος Εντοπισμός Διαρροών 

 Εξαγωγή σημαντικών στατιστικών στοιχείων και χρησιμοποίησή τους 
προς βελτιστοποίηση διεργασιών. 

 Ενίσχυση της εικόνας της ΔΕΥΑΝ στον πολίτη. 
 Βελτίωση συνολικά της ποιότητας του νερού. 



ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΑ  

 Επέκταση ελέγχου δικτύου για όλη την πόλη της Νάουσας αλλά και 
κοινοτήτων του δήμου Νάουσας / αντλιοστασίων, δεξαμενών. 

 Τηλεχειριζόμενες ηλεκτροβάνες για ομαλή λειτουργία δικτύων. 
 Ενσωμάτωση όλων των υφιστάμενων αντλιοστασίων όλου του 

δήμου στην ψηφιακή πλατφόρμα.  
 Έξυπνα υδρόμετρα, δίκτυο υποστήριξης ελέγχου μέχρι τον τελικό 

καταναλωτή.  
 



ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  

ΔΕΥΑΝ 



Μελλοντικά πλάνα 

 Επέκταση εποπτείας και ελέγχου σε αρδευτικά 
συστήματα του δήμου Νάουσας. 

 



Σας ευχαριστούμε πολύ  


