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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ  ΕΜΡ
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΥΔΕΥΣΘΣ



φςτημα   Σηλεελζγχου / Σηλεχειριςμοφ για την αυτόματη διαχείριςη και τον 
ζλεγχο των διαρροών του Δικτφου Τδρευςησ του Δήμου Αρταίων.

• Θ Δθμοτικι Ενότθτα Αρτασ
τροφοδοτείται με πόςιμο νερό απο
τισ Ρθγζσ Αγ. Γεωργίου Φιλιππιάδοσ
του Ν. Ρρζβεηασ.

• Το νερό οδθγείται με φυςικι ροι 
ςτθν Δεξαμενή Δ5 και ςτθν 
Δεξαμενή Δ1 μζςω του ενιςχυτικοφ 
Α/Σ – Β1.

• Θ Δεξαμενι Δ1 τροφοδοτεί τθν 
Χαμθλι Ηϊνθ τθσ Ρόλθσ και  δια 
μζςου δίδυμων αντλιϊν τθν Δ2 και 
Δ3.

• Η Δ2 τροφοδοτεί τθν Μεςαία Ηϊνθ 
τθσ πόλθσ

• Η Δ3 τροφοδοτεί τθ Υψθλι ηϊνθ τθσ 
πόλθσ και δια μζςου δίδυμων 
αντλιϊν τθν Δ4 (Δεξαμενι 
Νοςοκομείου Αρτασ).



ΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ - (ΜΙΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ))
Λογιςμικό εποπτικοφ ελζγχου  SCADA   Δ.Ε Διμου Αρταίων. 



ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΤΣΕ 3 (ΔΕΞΑΜΕΝΘ Δ1 - 1500 Μ3)



ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΤΣΕ  
Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου Εςωτερικοφ Δικτφου  Υδρευςθσ



Σοπικόσ  ταθμόσ Ελζγχου  18  (ΚΟΜΜΕΝΟΤ & ΖΑΡΡΑ ) - ςτο Εςωτερικό δίκτυο φδρευςησ



ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

Πλοι οι απομακρυςμζνοι ςτακμοί ελζγχου εφοδιάςκθκαν 
με ερμάρια αυτοματιςμοφ, αποτελοφμενα από 

• Ρρογραμματιηόμενουσ Λογικοφσ Ελεγκτζσ (PLC) με τισ
απαραίτθτεσ κάρτεσ ειςόδων-εξόδων/επικοινωνίασ

• Μονάδα  τροφοδοςίασ  με  UPS  και  μπαταρία 
• Μετρθτζσ καταγραφισ θλεκτρικϊν παραμζτρων
• Τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό (radio modem, κεραία)  

για τθν αςφρματθ μετάδοςθ των μετριςεων ςτον 
Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ).



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΤΘΛΕΜΕΤΙΑΣ , ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΟΩΝ ΣΤΑ 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΕΥΣΘΣ ΤΩΝ Δ.Δ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΤΑΣ



ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΘΛΕΕΛΕΓΧΟΥ -
ΤΘΛΕΧΕΙΙΣΜΟΥ

• Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου (ΚΣΕ)
• Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου (ΤΣΕ)
• Το δίκτυο επικοινωνίασ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Παρακάτω βλζπουμε την αποτφπωςη του ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ όπωσ φαίνεται ςτο SCADA



• Ο Σηλεζλεγχοσ: Ρραγματοποιεί  τθν καταγραφι των 
παραμζτρων ιτοι: Ραροχζσ, Στάκμεσ 
Δεξαμενϊν, Ριζςεισ, Υπολειμματικό  Χλϊριο, ζλεγχο 
λειτουργίασ αντλιϊν, γεωτριςεων, Χλωριωτϊν,  θλεκτρικϊν 
ςτοιχείων κινθτιρων των αντλιϊν.
Γενικότερα ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ

• Ο Σηλεχειριςμόσ: Ρραγματοποιεί εκκίνθςθ / ςτάςθ 
αντλιϊν,  είτε αυτόματα (με παρακολοφκθςθ τθσ ςτάκμθσ των 
Δεξαμενϊν), 
είτε χειροκίνθτα (με απόφαςθ του χειριςτι του ςυςτιματοσ).
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ΘΜΕΘΣΙΕΣ ΡΑΟΧΕΣ ΜΘΝΟΣ ΟΚΤΩΒΙΟΥ



ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ

• Μεταφορά των δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο ςτον ΚΣΕ από τουσ ΤΣΕ.
• Καταχϊρθςθ μετριςεων
• Ζλεγχοσ  των τιμϊν ςυγκρίνοντασ τεσ με όρια που ζχουν τεκεί
• Απεικόνιςθ των τιμϊν και των ςφαλμάτων ςε μιμικό διάγραμμα 
• Ρροβαίνει ςε αυτόματεσ ενζργειεσ που προςτατεφουν τθν ορκότθτα 

διαδικαςίασ και του εξοπλιςμοφ
• Ειδοποίθςθ  τθλεφωνικά  των υπευκφνων ςε περιπτϊςεισ βλαβϊν
• Καταγραφι  των μετριςεων και των βλαβϊν για περαιτζρω επεξεργαςία
• Ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ απομακρυςμζνα μζςω διαδικτφου από 

διαπιςτευμζνο προςωπικό, οπουδιποτε, οποτεδιποτε.



Προμήθεια,   εγκατάςταςη   και   θζςη   ςε   λειτουργία   ςυςτήματοσ   
Σηλεελζγχου – Σηλεχειριςμοφ για την αυτόματη διαχείριςη και τον ζλεγχο 

των διαρροών του Δικτφου Τδρευςησ τησ  ΔΕΤΑ Αρτασ.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
• Συνεχισ εποπτεία , (παρακολοφκθςθ και καταγραφι ςτάκμθσ των δεξαμενϊν, των 

υδραυλικϊν μεγεκϊν του δικτφου και των ποιοτικϊν παραμζτρων – επίπεδο χλωρίου)  με 
ςτόχο τον βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό. 

• Εξοικονόμθςθ φυςικϊν πόρων-(Μείωςθ διαρροϊν ςτο δίκτυο)
• 2. Ρροςταςία τθσ υγείασ-(Βελτίωςθ ποιότθτασ πόςιμου νεροφ, μζςω on line 

παρακολοφκθςθσ τθσ χλωρίωςθσ).
• 3. Μείωςθ λειτουργικϊν δαπανϊν (μειωμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ ) 
• 4. Μείωςθ βλαβϊν ςε αντλίεσ , γεωτριςεισ , δεξαμενζσ -(Ορκολογικι λειτουργία , ζγκαιρθ 

γνϊςθ βλαβϊν).
• 5. Βελτιςτοποίθςθ τθσ μελλοντικισ επζκταςθσ του δικτφου
• 6. Άμεςθ ειδοποίθςθ για βλάβεσ 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΩ 


