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WINGS ICT Solutions: Ποιοί είμαστε, τι κάνουμε 

Ψηφιακές λύσεις και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε κάθετους τομείς. 

Εξειδίκευση σε προηγμένες τεχνολογίες: wireless (4G/5G/B5G/WiFi), IoT, 
cloud and big data platforms, trustworthy AI, blockchain and distributed ledger 
technologies, orchestration / performance evaluation / diagnostics, AR/VR 

Κάθετοι τομείς: Περιβάλλον (ποιότητα αέρα, φυσικές καταστροφές), δίκτυα 
και υποδομές (νερό/ενέργεια/ αέριο), μεταφορές, Συστήματα παραγωγής 
(τρόφιμο/ εργοστάσιο/ logistics), τομέας υπηρεσιών (υγεία, πολιτισμό, 
ασφάλεια/άμυνα) 

Ψηφιακές λύσεις για Βιωσιμότητα και Έξυπνες – Ψηφιακές Πόλεις 
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WINGS ICT Solutions: Περιοχές & Προϊόντα 

Α Περιβάλλον 
 1. ΑIRWINGS: ποιότητα αέρα, πυρκαγιές, 

πολιτική προστασία. 
 

B Δίκτυα κοινωφελή & Υποδομές 
 2. ARTEMIS: Νερό, Ενέργεια, Αέριο 
 3. WINGSPARK: Πάρκινγκ, Υποδομές 

 

C Συστήματα Παραγωγής 
 4. AQUAWINGS: Ιχθυοκαλλιέργιες 
 5. AGNES: Ασφάλεια Τροφίμων, Αγροτική 

Παραγωγή, Ορυχεία.  
 6. WINGS-Chariot: Έξυπνες Αποθήκες, 

“Corridors”, Βιομηχανικό IoT 

 

D Τομείς Υπηρεσιών 
 7. STARLIT: Ψηφιακή και απομακρυσμένη 

υγεία 

Προϊόντα: 4 περιοχές, 7 προϊόντα 

2 Spin-Outs, 1 joint-product  
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Δίκτυα ύδρευσης σήμερα – προκλήσεις 

Η μέτρηση της κατανάλωσης με φυσική επίσκεψη επι τόπου στο μετρητή αλλά και σε 
λύσεις τύπου drive-by φορτώνει με υψηλά λειτουργικά ΄κόστη το φορέα, απαιτεί 
προσωπικό, είναι επιπερής σε λάθη. Λείπει η έγκαιρη πληροφόρηση για υψηλές 
καταναλώσεις ή διαροές. 
Οι υπηρεσίες λειτουργούν πυροσβεστικά, ανεβάζοντας τα κόστη βλαβών/συντήρησης 
αλλά και χάνοντας την εικόνα της ποιοτικής υπηρεσίας προς τον καταναλωτή. 

Το χαμένο και το μη τιμολογούμενο νερό αποτελεί ποσοστό 50% - 70% 

Οι απώλειες γίνονται αντιληπτές ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες μετά. 
Τα σημερινά δίκτυα δεν παρέχουν πληροφορία και δεδομένα για τη λειτουργία τους.  
Οι περισσότερε περιοχές ταλανίζονται από ελλειματικό υδατικό ισοζύγιο αλλά και από 
έλλειψη εικόνας ισοζυγίου καθώς και πρόβλεψη για τη ζήτηση. 

Ποιότητα του πόσιμου νερού και Μόλυνση: οι σημερινές διαδικασίες αξιολόγησης της 
ποιότητας του νερού είναι κοστοβόρες και χρόνοβορες αλλά και απουσιάζουν. 
Το νερό μπορεί να μολυνθεί με πολλούς τρόπους. Μια μόλυνση πρέπει να μπορεί να 
διαπιστωθεί άμεσα και να ειδοποιούνται άμεσα οι καταναλωτές ή μέτρα διακοπής της 
υδροδότησης θα έπρεπε να μπορούν να υλοποιηθούν. 
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ARTEMIS: Έξυπνα δίκτυα νερού 

Οι συσκευές WINGS 

Smart Gateway 

διασυνδέουν 
υπάρχουσες συσκευές 
στο δίκτυο 

 Συνδέεται σε παλαιά και νέα δίκτυα νερού 

 IoT: Συνδέεται με πολλούς τύπους εμπορικών 
μετρητών, και αισθητήρων για την ποιότητα του 
νερού. Χρησιμοποιεί στάνταρντ τρόπους 
επικοινωνίας (3G/4G, NB-IoT, LoRa) 

 Ανάλυση δεδομένων & Τεχνητή Νοημοσήνη: 
Πρόβλεψη της ζήτησης, υποστήριξη αποφάσεων 
για διαρροές, ποιότητα, ελλειματικό ισοζύγιο κτλ.)  

 5G: Διαχείριση συσκευών 

 Πλεονεκτήματα: Οπτικοποίηση &  Έγκαιρες 
ειδοποιήσεις για την ποιότητα, τα προβλήματα, την 
ασφάλεια αλλα και προτάσεις για βελτιστοποίηση.  

WINGS  

Smart Gateway 

3G/4G, NB-IoT, 
GPRS, LoRa 

ARTEMIS  
Platform 

Water meters 

Gas meters 

Electricity meters 

Water quality sensors 
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ARTEMIS: έξυπνα δίκτυα νερού 

Έξυπνη μέτρηση κατανάλωσης νερού 

 Απομακρυσμένη και σε πραγματικό χρόνο μέτρηση της 
κατανάλωσης νερού, με τη συχνότητα που ορίζει ο χρήστης.  

 Στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης και συγκριτικά στοιχεία.  
 Ανίχνευση και έγκαιρες προειδοποιήσεις για συμβάντα (μη 

κανονικές συνθήκες) όπως διαρροές.  
 Νέες τεχνικές : Virtual DMAs (εικονικές ζώνες παρακολούθησης) που 

βασίζονται σε προγνωστικές αναλύσεις predictive analytics για την 
αναγνώριση αλλαγών από τα συνήθη μοτίβα λειτουργίας.  

 Χωρικός εντοπισμός των συμβάντων και προτάσεις σε ποιά 
σημεία hot spots πρέπει να γίνουν επι τόπου έλεγχοι.  

 Αξιολόγηση της σπόδοσης ενός δικτύου νερού με βάση τα 
παγκόσμια πρότυπα 

 International Water Association (IWA) indexes 

 Πρόβλεψη της ζήτησης και ζήτηση – απόκριση 

 Ειδοποιήσεις, συναγερμοί και συνιστώμενες διορθωτικές 
ενέργειες αλλά και ενεργοποίηση ηλεκτρικών διακοπτών. 

Διαχείριση ποιότητας νερού 

 Απομακρυσμένη και σε πραγματικό χρόνο μέτρηση των 
παραμέτρων ποιότητας νερού, με τη συχνότητα του χρήστη. 
 Ολικός οργανικός άνθρακας, pH, Αγωγιμότητα, Θολότητα, Διαλυμένο 

οξυγόνο, Δυναμικό Μείωσης Οξείδωσης, Θερμοκρασία, Χρώμα.  
 Ανάλυση δεδομένων των μετρήσεων ποιότητας του νερού 

 Ανίχνευση γεγονότων μόλυνσης 

 Νέες τεχνικές: Προγνωστική ανάλυση για την ανίχνευση αλλαγών από 
τα συννήθη μοτίβα, δυνατότητα προσαρμογής σε αλλαγές βάση 
παγκόσμιων προτύπων  

 (Environmental Protection Agency (EPA)) 

 Χωρικός εντοπισμός των συμβάντων και προτάσεις σε ποιά 
σημεία hot spots πρέπει να γίνουν επι τόπου έλεγχοι. 

 Αναγνώριση του τύπου και της αιτίας την μόλυνσης μέσω του 
συσχετισμού δεδομένων.  

 Προσαρμογή προσφοράς-ζήτησης με πολλαπλά κριτήρια 

 Ειδοποιήσεις, συναγερμοί και συνιστώμενες διορθωτικές 
ενέργειες αλλά και ενεργοποίηση ηλεκτρικών διακοπτών. 
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ARTEMIS Smart Gateway 

WINGS  

Smart Gateway 

4G/5G,  
NB-IoT, GPRS, 

LoRa 

ARTEMIS  
Platform 

Water meters 

Gas meters 

Electricity meters 

Water quality 
sensors 

WINGS Smart Gateway δυνατότητες: 

 Διασυνδέονται με μετρητές και αισθητήρες και μεταδίδουν 
δεδομένα και μετρήσεις πάνω από οποιοδήποτε διαθέσιμο 
δίκτυο (4G/5G, NB-IoT, GPRS, LoRa) 

 Υποστήριξη πολλών διαφορετικών πρωτοκόλλων  (μέτρηση 
πλαμών, ενσύρματη/ασύρματη, M-Bus, OMS etc.) 

 Δυνατότητα παραμετροποίησης και τροποποίησης από τον 
χρήστη του τρόπου των μετρήσεων και της μετάδοσης των 
δεδομένων.  

 Έξυπνο gateway με δυνατότητες Edge Computing, αναγνωρίζει 
συναγερμούς σε τοπικό επίπεδο και προσαρμόζει τις μετρήσεις 
και τις μεταδόσεις ανάλογα με τις συνθήκες.  

 Δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης 
(e.g., firmware updates) 

 Ειδοποιήσεις βανδαλισμού και παραβίασης 

 

Πλεονεκτήματα της χρήσης WINGS Smart Gateway: 

 Διασύνδεση με ύπάρχοντες μετρητές χωρίς την 

αναγκαστική αλλαγή/αναβάθμιση του δικτύου 

 Διασύνδεση με πολλούς διαφορετικούς τύπους 

μετρητών. 

 Ταυτόχρονη διασύνδεση με πολλούς 

μετρητές/αισθητήρες 

 Οικονομικότερη λύση (CAPEX/OPEX) 
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ARTEMIS-Water: Κεντρική διαχείριση & ευφυΐα  

Groups of devices 
GIS Information 

Live messages Real-time monitoring 

Managing Events Simulation 
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ARTEMIS: Έξυπνη άδρευση & διαχείριση υδάτων 

Network 
Network 

3rd party 
equipment 

Ολοκληρωμένη έξυπνη διαχείριση 
νερού 
 Άρδρευση αγροτικών περιοχών 
 Αστική άρδρευση – Χώροι 

πρασίνου 
 Ανοικτά δίκτυα νερού & 

Πλημμύρες 

 

• Διασύνδεση με πολλές συσκευές άρδευσης, μετεωρολογικούς σταθμούς, 
αισθητήρες, σταθμηγράφους, συστήματα πληρωμών και συσκευές και τηλ/κες 
τεχνολογίες.  

• Εντοπισμός και έγκαιρη ειδοποίηση (π.χ. Πλημμύρες) Πολλές πηγές δεδομένων.  
• Διαχείριση δικτύου νερού, παρακολούθηση & προβλέψεις 
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ARTEMIS: Εγκαταστάσεις 

 Έξυπνη Διαχείριση Νερού, μέτρηση κατανάλωσης & διαρροές 

 Μονεμβασιά, Ελλάδα 

 Έξυπνη Διαχείριση Νερού, μέτρηση κατανάλωσης & διαρροές 

 Άργος ΔΕΥΑ, Ελλάδα 

 Έξυπνη Διαχείριση Νερού, ποιότητα νερού χρήση NB-IoT 

 Ξάνθη, Ελλάδα 

 Έξυπνη Διαχείριση Νερού, μέτρηση κατανάλωσης & διαρροές με χρήση NB-IoT 

 Αθήνα, Ελλάδα 

 Έξυπνη Διαχείριση Νερού, ποιότητα νερού χρήση με χρήση δικτύπου LoRa 

 SenseCity, Paris, France 

 Almada, Portugal 
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Ψηφιακό δίδυμο για υποδομές νερού 

 Functional aspects 
 Data ingestion, management 
 Insights, predictions, early 

warnings, simulation, decisions 
 AR-powered visualization, 

inspection and decision 
enforcement 

 AENEIS PoC (2020) 

 Joint Venture: diTTo 
 Stakeholders: AvecoDeBondt, 

Wareco, WINGS 
 diTTo in full control of business 

development 
 WINGS: key technical 

development in first phases 
(eventually undertaken and 
done within diTTo) 

 

Credentials for access are provided following a request 

Digital Twins for Water Infrastructures AENEIS: Development of a Digital Twin for a ball joint 
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Γιατί WINGS για την έξυπνη διαχείριση νερού 

 WINGS προσφέρει: 
 ARTEMIS-Water για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων νερού με μοναδικές δυνατότητες 

 Έγκαιρη πληροφόρηση και ειδοποίηση για σημαντικά συμβάντα (π.χ. διαρροές, μόλυνση, πλημμύρες) 
 Διασύνδεση σε δίκτυα πολλών διαφορετικών τεχνολογιών 

 Αξιοποίηση δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη για την βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου 

 Οικονομική & βαθμωτή λύση 

 Προσέγγιση & Υπηρεσίες 

 WINGS εξειδικευμένος συνεργάτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών νερού. 
 WINGS με σημαντικές συνεργασίες και εξειδικευμένους συνεργάτες στο χώρο της ύδρευσης, 

άδρευσης, επικοινωνιών κτλ. 

 WINGS ελληνική εταιρία καινοτομίας με πάνω από 135 άτομα στις τεχνολογίες IoT, AI, και με 
γνώση στον τομέα των υποδομών νερού. 
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Contact Information 

@WINGS.ICT @WINGS_ICT @WINGS ICT Solutions @WINGS ICT 

WINGS ICT Solutions PC 

Address - 189, Syggrou Avenue, 17121, Athens, Greece 

Phone - +30 215 5011 555 

Web - http://wings-ict-solutions.eu  

E-mail -  info@wings-ict-solutions.eu 


