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Η διαχείριση υδάτων για την ΑΒΒ: 

2 

Η  πολύχρονη εμπειρία 
μας στην βιομηχανία 

νερού οδηγεί σε 
υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας και ασφάλειας 

 

Ασφαλής 

1 

Χρησιμοποιούμε την 
καινοτομία για να 
επιτύχουμε την 

καλύτερη αναλογία 
αποδοτικότητας και 

κόστους 

 

Έξυπνη 

3 

Παρέχουμε αποδοτικά,  
αειφόρα συστήματα  σε 
συνδυασμό με  χαμηλό 
κόστος και  αξιόπιστη 

λειτουργία  
 

Αειφόρος 

— 
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Water facts to keep in mind 

© 

Σχεδόν 

 

 

 

του παγκόσμιου 
πληθυσμού ζει σε 
περιοχές με έλλειψη 
υδάτινων πόρων. Ένας 
στους τέσσερις 
ανθρώπους χρησιμοποιεί 
μολυσμένο νερό θέτοντας 
σε κίνδυνο την υγεία και 
την ζωή του…Και δεν 
σταματάει εδώ, η ζήτηση 
του νερού αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 55% έως το 
2050. 

Αν σήμερα σας φαίνεται 
δύσκολο, το αύριο είναι 
δυσκολότερο 

20% 
Η γη παράγει πολύ 
νερό ακόμα 
ευτυχώς….δεν είναι 
διαθέσιμο όμως όπου 
και όταν είναι 
απαραίτητο. 
Λιγότερο από 

 

 

 
του νερού που 
διατίθεται στη γη είναι 
πόσιμο. Το υπόλοιπο 
είναι θαλάσσιο νερό ή 
απλά μη πόσιμο. 

It is a scarce resource 

3% 



— 
The most common  
water challenges  

— 

 

Αυξανόμενος 
πληθυσμός 

Καθώς ο παγκόσμιος 
πληθυσμός έφτασε τα 

9,7 δις οι δημοτικές 
υποδομές χρειάζονται 

μεγαλύτερη 
χωρητικότητα 
παγκοσμίως. 

 

Υψηλότερα 
standard 

Το γεγονός ότι το 80% 
των λυμάτων παραμένει 

ανεπεξέργαστο 
επισημαίνει την ανάγκη 
για την επεξεργασία των 

υδάτων.  

 

 

Αστικοποίηση 
Καθώς ο αριθμός των 
μεγαλουπόλεων θα 

αυξηθεί δραματικά, οι 
υπάρχουσες υποδομές 

πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν. 

 

 

Πεπαλαιωμένες 
δομές 

Οι διαρροές και οι 
απώλειες οδηγούν σε 

σπατάλη πόρων σε όλο 
τον κόσμο και καθιστούν 

τις ανακαινίσεις των 
υποδομών υποχρεωτικές. 

 

Κλιματική 
αλλαγή 

Η έλλειψη του νερού 
λόγω των κλιματικών 

αλλαγών είναι ένα πού 
σοβαρό πρόβλημα που 
οι επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας πρέπει να 

λάβουν υπόψη. 
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Διαχείριση Δικτύων Νερού - Λυμάτων 
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– Το portfolio μας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
από προϊόντα και λύσεις. 
 

– Παραδίδουμε ολοκληρωμένα συστήματα σε 
πλήρη, επιβεβαιωμένη λειτουργία. 
 

– Προσφέρουμε λογισμικά ελέγχου του δικτύου που 
ενημερώνουν για διαρροές, βλάβες ή σφάλματα 
στο δίκτυο επιτόπου. 
 

– Διασφαλίζουμε την εκπαίδευση των χειριστών και 
την  τεχνική υποστήριξη των έργων. 

Τομείς που εφαρμόζονται τα προϊόντα και οι λύσεις της ΑΒΒ 

 

 

 

 

 

 

Αφαλάτωση 

Δημοτική 
διαχείριση 

ανακύκλωσης 

λυμάτων  

Άρδευση 

Αντλιοστάσια 

Δίκτυα 
διανομής 

Βιολογικός 
καθαρισμός 

λυμάτων 

Παρακολούθηση 

δικτύων ύδρευσης 
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Λύσεις για την διαχείριση υδάτινων πόρων 

Condition monitoring  

Leakage 

management Remote monitoring 

and distributed 

systems  

Electrical Integration 

Alarm and Event 

Management 

Process Control  

Connected 

Operations 

Cyber  

Security 

…across the main water industry segments 

Πόσιμο νερό Λύματα Αφαλάτωση 
Υποδομές 
Ύδρευσης 
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Αρχιτεκτονική Συστήματος 
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Αρχιτεκτονική Συστήματος - Οθόνες 
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Σχηματική Αναπαραγωγή Δικτύου 
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Εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία 

September 12,  

2019 
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Χαρακτηριστικά Οφέλη 

Πιστοποιημένοι μηχανικοί 

Τοποθέτηση & θέση σε 

λειτουργία προϊόντων 

Measurements & Analytics  

Ρύθμιση, δοκιμή και καταγραφή 

Παραμέτρων, βάση προδιαγραφών, 
με σκοπό την μελλοντική συντήρηση 

& αξιολόγηση του έργου 

  

Διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

αξιοπιστίας και επίδοσης της 

 εγκατάστασης 
 

Γρήγορη & οικονομική θέση σε 

λειτουργία 

Σωστή εφαρμογή για βέλτιστη 

απόδοση κύκλου ζωής της εγκατάστασης  
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Εκπαίδευση προσωπικού τοπικού φορέα 

September 12,  

2019 
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Εκπαίδευση Οφέλη 

Service Video Training  
Videos με οδηγίες συντήρησης, θέσης 

σε λειτουργία και αντιμετώπισης  
προβλημάτων  

Global Product eLearning*  

Online κατάλογος μαθημάτων 

(προϊόντα και εφαρμογές) 

Global Classroom Training  
Προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις 

στα εργοστάσια μας 

 

Λεπτομερής γνώση προϊόντων 

& εφαρμογών  

Εκπαίδευση από ειδικούς της ΑΒΒ 

Λεπτομερής καταγραφή 

των προϊόντων ΑΒΒ 

Ανάλυση λειτουργίας μηχανισμών 

& μηχανημάτων  

Πρακτική εξάσκηση με τον 

εξοπλισμό ΑΒΒ 

Υποστήριξη όποτε και 
όπου χρειαστεί 

https://new.abb.com/products/measurement-products/service/training
https://new.abb.com/products/measurement-products/service/training
https://new.abb.com/products/measurement-products/service/training
https://new.abb.com/products/measurement-products/service/training
https://new.abb.com/products/measurement-products/service/training
https://new.abb.com/products/measurement-products/service/training
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Τεχνική υποστήριξη - service  
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Περιγραφή Οφέλη 

Στοχευμένες στρατηγικές συντήρησης 

για τα μηχανήματα και τις εφαρμογές 
 

Προσδιορισμός και παροχή κατάλληλων 

αντικαταστάσεων 

Πιστοποιημένοι μηχανικοί που θα 

βοηθήσουν στη διατήρηση της αξιοπιστίας 

και της σωστής λειτουργίας της συσκευής  

Διασφάλιση μακροπρόθεσμης 

αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας 
 

Ποιότητα μέτρησης και ανάλυσης 

εξοπλισμού. Βελτίωση επιδόσεων 

 

Σωστή εφαρμογή των ρυθμίσεων 

για βέλτιστη απόδοση κύκλου ζωής 

 

Ελεγχόμενο κόστος μέσω 
προβλέψιμου αριθμού προσωπικού 
και κλήσεων για υποστήριξη  

Εξειδίκευση κατασκευής  εξοπλισμού  

Μειωμένες κεφαλαιουχικές 
δαπάνες 

Επιλογές επισκευής, συμπεριλαμβανομένου του 
συνεργείου ABB, των εγκαταστάσεων ή 

Της επισκευής μέσω online καθοδήγησης 



— 

• Διαχείριση υδάτων & 
λυμάτων 

• Αφαλάτωση 

• Άρδευση 

• Δίκτυα μεταφοράς 
και διανομής υδάτων 

• Αντλιοστάσια 

• ABB’s AC500 and 

800 PLCs, 

Compatible with 3rd 

party PLCs 

• ABB AbilityTM 

Symphony® Plus 

SCADA HMI 

• Full ABB ABB 

AbilityTM System 

800xA 

• Field 

instrumentation 

• Analytics 

• Electrical Equipment 

• Substations 

Transformers  

• Μotors 

•  (UPS) 

• Emergency power 

supplies 

 

• Distributed Control 

System (DCS)  

• Supervisory Control 

And Data Acquisition 

(SCADA) 

• Telemetry and 

communication 

systems 

• Advanced functions 

(simulation, 

optimization) 

ABB Solutions 
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Αυτοματισμός Λύσεις Όργανα Εφαρμογή 
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… Με ανοιχτό, ευέλικτο και επεκτάσιμο λογισμικό 
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Η τεχνολογία και καινοτομία της ΑΒΒ μπορεί να αντιμετωπίσει σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις 

 

High performance HMI  

με κεντρική, ενοποιημένη 
προβολή όλων των λειτουργιών 
του δικτύου 

 

Ενημέρωση διαφοροποιήσεων 
στο σύστημα με προηγμένο 
σύστημα διαχείρισης 
συναγερμών 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση 
πληροφοριών υποστηρίζει 
επιχειρηματικές αποφάσεις σε 
πραγματικό χρόνο 

 

Πρόσβαση σε δεδομένα 
οποιαδήποτε στιγμή από 
οπουδήποτε με λειτουργίες 
κινητής τηλεφωνίας 

 

Interactive exploration  

of spatial and process information 

with integrated GIS 

Παρακολούθηση και έλεγχος επι 
τόπου στις εγκαταστάσεις με 
τοπικούς πίνακες ελέγχου 

 

IA EDGE πύλη στο ABB Ability 

Platform και το Digital Twin 

concept εφαρμόζουν ευέλικτα 
μοντέλα προσομοίωσης και 
απομακρυσμένης διαχείρισης   

Designed to lead operators towards  

greater awareness, faster response  

and better decisions 



— — 

AC500/800 

PLC to create scalable, cost-

effective and flexible automation 

ABB AbilityTM system 

800xA 

Efficient, safe, and continuous 

process performance with DCS 

technology  

 

 

Instrumentation 

Πρότυπα συστήματα αυτοματισμού ΑΒΒ 

Extensive range of reliable 

measurement and analytical 

products, services and solutions 
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Combined with first-class engineering and project management 

800xA Symphony® Plus AC500 Instrumentation 

ABB AbilityTM 

Symphony® Plus 

Smart, efficient and reliable 

monitor and control with SCADA 

technology  
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Προϊόντα Μέτρησης & Ανάλυσης 
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Προϊόντα Μέτρησης & Ανάλυσης 

Compact 

transmitters 

Absolute 

pressure 

Gauge 

pressure 
Multi-variable 

Field mount 

transmitters 
High  

temperature Multipoint 
Rail mount 

transmitters 

Temperature  

measurement 

Pressure 

measurement 

Wireless 

Differential 

pressure 
Direct & remote mount 

seals 

Wireless 

Head mount 

transmitters 

Thermo- 

wells 
Sanitary / 

Hygienic 
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Προϊόντα Κίνησης 
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New Cairo 
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Το Νέο Κάιρο είναι μια κοινότητα που 
καλύπτει μια έκταση περίπου 30.000 
εκταρίων. Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 5 
εκατομμύρια κατοίκους. Έπρεπε να 
σχεδιαστεί και να εγκατασταθεί μια 
αποτελεσματική και σύγχρονη υποδομή 
διανομής νερού.  
 

Η ABB έχει παράσχει στο CAPW1 μια 
πλήρως ολοκληρωμένη λύση, χτισμένη σε 
ένα μείγμα συμφωνικής ABB AbilityTM® 

Plus και 800xA, συμπεριλαμβανομένων 
βασικών χαρακτηριστικών όπως η 
ανίχνευση διαρροών, η ενσωμάτωση GIS 
και η πλήρης συνδεσιμότητα με την αίθουσα 
ελέγχου της πόλης. 
 

Το έργο εκτιμάται ότι διαχειρίζεται 
περισσότερα από 2 εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα νερού την ημέρα σε 3 διαφορετικά 
δίκτυα: πόσιμο νερό, άρδευση και λύματα. 
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Ο σταθμός ύδρευσης και ηλεκτρικής 
ενέργειας Fujairah (FWPP) εγκατέστησε 
διάφορα πακέτα βελτιστοποίησης ABB για 
να μειώσει το κόστος λειτουργίας  του 
υπάρχοντος συστήματος DCS ABB 
AbilityTM Symphony® Plus για να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό το 
εργοστάσιο 200.000 κυβικών μέτρων / ημέρα 

 

Συνολικά, εξοικονομείται περισσότερο από 
το 4 τοις εκατό της συνολικής κατανάλωσης 
καυσίμου, με πρόσθετη εξοικονόμηση που 
αποδίδεται στη βελτιστοποίηση της 
διαδικασίας εργασίας. Τα οφέλη που 
πραγματοποιήθηκαν υποδεικνύουν τις 
δυνατότητες που υπάρχουν για άλλα 
υβριδικά και μη υβριδικά εργοστάσια. 

Al Ghubra 



— 
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Naousa 

Ο Δήμος Νάουσας ακολουθώντας τις 
οδηγίες του Ο.Η.Ε. να καλύπτει τις 
ανάγκες των πολιτών  όσον αφορά την 
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, 

προέβη στη προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 
υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών. 

Η χρήση του νερού στο δίκτυο ύδρευσης 
της Νάουσας έχει την εξής κατανομή: 30% 

αστική χρήση, 20% άρδευση κήπων, 12% 
αγροτική χρήση, 10% κτηνοτροφική 
χρήση, 20% τουριστική χρήση, 8% 
βιοτεχνική/βιομηχανική χρήση.  

Το έργο που υλοποιήσαμε αφορά την 
τηλεμετρία/τηλεέλεγχο των υφιστάμενων 
υδρευτικών υποδομών του δικτύου και 
περιλαμβάνει: 6 ΤΣΕ, 10 ΣΜΠ, Φορητό 
Εξοπλισμό Ελέγχου(ΦΣΕ), 1 ΚΣΕ, 
παράδοση, δοκιμαστική λειτουργία και 
εκπαίδευση προσωπικού της υπηρεσίας. 
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Επιλέγοντας λύσεις και προϊόντα ΑΒΒ επιτυγχάνεται 
πρόσβαση σε έναν αξιόπιστο φορέα του 

βιομηχανικού αυτοματισμού, της λειτουργικής 

αρτιότητας και των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Η ΑΒΒ έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες για όλα τα 

στάδια του κύκλου ζωής μιας εγκατάστασης, 
εξασφαλίζοντας μέγιστο και μακροπρόθεσμο όφελος 

της επένδυσης σας. 




