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Γενικά 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηάγξαθεο πνπ ζα 

αλαθεξζνχλ θάησζη θαη’ ειάρηζην γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ πξνκεζεπφκελσλ 

εηδψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα θαηαζέηνπλ, επί ποινή αποκλειζμού, πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν 

ηεο πξνκήζεηαο. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο. 

Δπί ποινή αποκλειζμού, ν ζπκκεηέρσλ ζα πξνζθνκίζεη απφ έλα (1) πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφ 

δείγκα ησλ πξνζθεξφκελσλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ (γηα ηελ νλνκαζηηθή δηαηνκή DN15) 

ην νπνίν ζα είλαη 100% φκνην κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θάζε 

πξνκεζεπηή θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

κπνξεί λα επηδεηρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο, φηαλ θαη αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. 

Δπί ποινή αποκλειζμού, ν πξνζθέξσλ απαηηείηαη λα ππνβάιιεη θαηάινγν κε ηνπιάρηζηνλ 

δχν (2) έξγα ηειεκεηξίαο κε αληίζηνηρν εμνπιηζκφ (έμππλνη πδξνκεηξεηέο ζε ζχζηεκα 

ηειεκεηξίαο), ζπλνδεπφκελν κε θαηάιιειν ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο/ιεηηνπξγίαο). 

Δπί ποινή αποκλειζμού, ν πξνζθέξσλ απαηηείηαη λα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθά θαηά ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ θαζψο θαη 

ηνπ πξνκεζεπηή. 

Δπί ποινή αποκλειζμού, ν πξνζθέξσλ απαηηείηαη λα ππνβάιιεη Φχιιν πκκφξθσζεο πνπ 

ζα απαληά ζεκείν πξνο ζεκείν ζηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
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Α1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΣΙΚΩΝ (ΧΩΡΙ ΚΙΝΟΤΜΕΝΑ ΜΕΡΗ) ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΩΝ ΤΠΕΡΗΧΩΝ DN15. 

 

Γενικά σαπακηηπιζηικά  

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ 

Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/Δ.Δ. ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/E.E., ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία 

(Παξαξηήκαηα Ζ1 ή Β+Γ ή Β+Σ) ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά. Οη 

πξνζθεξφκελνη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ππεξήρσλ ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  

 

 Μεηξνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 = 2.5 m
3
/h θαη νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν DN15mm, νη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  

   

 πείξσκα ζχλδεζεο G3/4B  

 Μήθνο, L=110mm  

 Γπλακηθφ Δχξνο (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 400  

 ρέζε Q2/Q1 = 1,6  

 ρέζε Q4/Q3 = 1,25  

 Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30  

 Κιάζε πίεζεο MAP 16  

 Κιάζε απψιεηαο πίεζεο ≤ΓP63 (ζηε κφληκε παξνρή Q3),  

 Έλαξμεθαηαγξαθήο Qstarting flow rate < 3 lt/h  

   

*Η έναπξη καηαγπαθήρ θα ππέπει να πιζηοποιείηαι βάζει ςπεύθςνηρ δήλυζηρ ηος επγοζηαζίος 

καηαζκεςήρ ηυν τηθιακών ςδπομεηπηηών.    
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 Οη ζηαηηθνί ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ππεξήρσλ ζα πξέπεη λα ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε 

ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο: +1 .. +55 
ν
C.  

*Το ζςγκεκπιμένο ηεσνικό σαπακηηπιζηικό απαιηείηαι να αναθέπεηαι με ζαθήνεια ζηο ηεσνικό 

θςλλάδιο ηος ζηαηικού τηθιακού ςδπομεηπηηή ςπεπήσυν.  

 

Σα κέγηζηα επηηξεπηά ζθάικαηα γηα θάζε πεξηνρή κέηξεζεο, φπσο νξίδνληαη απφ 

ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 14154 είλαη: Σν κέγηζην επηηξεπηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα 

κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ Q2 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη ηεο Q4, ±2%. Δλψ, ην 

κέγηζην επηηξεπηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q1 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη Q2 (εμαηξνχκελεο), ±5%.  

Ζ κεηξεηηθή απφδνζε - αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ δελ ζα πξέπεη λα 

επεξεάδεηαη απφ ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο (νξηδφληηα, θάζεηε ή θεθιηκέλε).  

Γηα θαηαζθεπαζηηθά/ηερληθά ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ηερληθή 

πξνδηαγξαθή ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ MID 2014/32/Δ.Δ θαη ην ISO 4064. Οη 

ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο θαη ηα παξειθφκελα ηνπο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε 

δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα θέξνπλ ηα αλάινγα  πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφιεηαο 

απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δζληθνχο ή Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο–Φνξείο (WRAS, ACS, 

DVGW, CERMET, KIWA, NF, DTC, θ.α.).  

Οη πξνζθεξφκελνη ςεθηαθνί κεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλνη κε βαζκφ 

πξνζηαζίαο IP68, πηζηνπνηεκέλν απφ επίζεκν  αλεμάξηεην θνξέα θαη ζα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 

 Τιηθφ θαηαζθεπήο ζψκαηνο ςεθηαθνχ πδξνκεηξεηή  

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ ζα είλαη νξείραιθνο. Θα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ρεκηθή αλάιπζε ηνπ θξάκαηνο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα 

κε ηα  Δπξσπατθά πξφηππα EN 12163-8, DIN 50930-6 θ.α. ηελ αλάιπζε ηνπ θξάκαηνο ζα 

θαίλεηαη κε ζαθήλεηα ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην θξάκα θαζψο θαη 

ε θσδηθή ηνπ νλνκαζία. Οη θσδηθνί ησλ θξακάησλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε 

πφζηκν λεξφ, βάζεη Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε 
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πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ, θιπ., κε μέλε χιε ή θφιιεζε. Σέινο, επηζπκεηφ 

είλαη ην θξάκα νξείραιθνπ λα θέξεη ηελ δπλαηφλ ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν.  

  

 Δπηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά  

Οη πξνζθεξφκελνη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκνη θαη ζα 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ελζσκαησκέλε κπαηαξία. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη 

λα αλαθέξεηαη ζε εηδηθή ζέζε επί ηνπ ςεθηαθνχ πδξνκεηξεηή ή ζηελ νζφλε, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ ςεθηαθνχ πδξνκεηξεηή λα είλαη ε 

κέγηζηε δπλαηή (θαη’ ειάρηζην δέθα (10) έηε).   

Δπηζπκεηφ είλαη λα ρνξεγεζνχλ θαηάιιειεο βεβαηψζεηο (φπνπ ζα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ε 

ππεξεζία πνπ παξαδφζεθαλ θαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο) απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ ηερλνινγίαο ππεξήρσλ ρσξίο θηλνχκελα κέξε 

ζε ζχζηεκα απνκαθξπζκέλεο αλάγλσζεο, ηνπιάρηζηνλ 7 εηψλ ζε ιεηηνπξγία γηα ηελ 

απφδεημε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο.  

ε εηδηθή ζέζε επί ηνπ ςεθηαθνχ πδξνκεηξεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ ζα 

πξέπεη θαη’ ειάρηζην λα αλαθέξνληαη  ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία MID 

2014/32/Δ.Δ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

•Σν Δκπνξηθφ ζήκα ή ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή   

•Ο ηχπνο ηνπ ςεθηαθνχ πδξνκεηξεηή,  

•Σν δπλακηθφ εχξνο R,   

•Ζ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 ζε m3/h,  

•Σν έηνο θαηαζθεπήο,  

•Ζ θιάζε πίεζεο (ΜΑΡ),  

•Ζ θιάζε ζεξκνθξαζίαο (Σ),  

•Ζ πηψζε πίεζεο ΓΡ   
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•ήκαλζε CE  

•Σν ζήκα θαη ν αξηζκφο ηεο εγθξίζεσο πξνηχπνπ ΔΔ.  

ην ζψκα ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ ζα ππάξρεη αλάγιπθε ζήκαλζε θαηεχζπλζεο ηεο 

ξνήο κε βέιε επαξθνχο κεγέζνπο.  Οη πξνζθεξφκελνη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ 

αξζξσηά θαιχκκαηα πξνζηαζίαο (θαπάθηα) ηεο νζφλεο ελδείμεσλ.  

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ νζφλε ελδείμεσλ ηχπνπ LCD ή άιιεο 

ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη  νη παξαθάησ ελδείμεηο:  

 Ο ζπλνιηθά θαηαγεγξακκέλνο φγθνο λεξνχ  

 Έλδεημε ξνήο (κνλάδα κέηξεζεο m3/h)  

 Σε δηεχζπλζε ηεο ξνήο  (σο βέινο ή κε έλδεημε παξνρήο)  

 Σελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ιήμεο ηεο κπαηαξίαο  

 Σελ θσδηθή νλνκαζία ηνπ εθάζηνηε ζπλαγεξκνχ πνπ πξνθχπηεη (π.ρ. αλίρλεπζε 

δηαξξνήο, ρακειή ζεξκνθξαζία, ρακειή κπαηαξία θ.ν.θ.).  

  

 Μεηάδνζε κεηξήζεσλ & θαηαρσξεηήο δεδνκέλσλ  

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλε δηάηαμε θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ.  

Οη πξνζθεξφκελνη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα είλαη 

έηνηκνη ρσξίο θακία παξακεηξνπνίεζε (πξνζζήθε εμνπιηζκνχ ή/θαη ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε) 

λα εληαρζνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε δίθηπα Walk-by, Drive-by (AMR) αιιά 

θαη Fixed Network (AMI) ηαπηφρξνλα. Σν παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ 

δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ςεθηαθψλ  πδξνκεηξεηψλ.  

Ζ δηάηαμε επηθνηλσλίαο πνπ ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλε, νη πξνζθεξφκελνη ςεθηαθνί 

κεηξεηέο, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηα κεηάδνζεο 868MHz. Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

ζα είλαη κνλφδξνκνο (unidirectional) ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε ελεξγεηαθή 

δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθά απηφλνκσλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ. Οη πξνζθεξφκελνη 

ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ απνθιεηζηηθά κε ην 

αλνηθηφ δηαιεηηνπξγηθφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο  (T1 OMS ή C1) βάζεη ηνπ πξνηχπνπ EN 

13757 ζε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο 868 MHz. ηελ πεξίπησζε 
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ηνπ Mobile Reading (Drive/Walk By) ν ςεθηαθφο πδξνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα κεηαδίδεη 

κεηξήζεηο/δεδνκέλα θάζε 15 δεπηεξφιεπηα (ζπρλφηεηα κεηάδνζεο) ή ζπρλφηεξα. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Fixed Network (ζηαζεξφ δίθηπν αλάγλσζεο), ν ςεθηαθφο πδξνκεηξεηήο ζα 

πξέπεη λα κεηαδίδεη κεηξήζεηο/δεδνκέλα θάζε 15 ιεπηά (ζπρλφηεηα κεηάδνζεο) ή 

ζπρλφηεξα.  

Γεληθά, ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη’ ειάρηζην νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Αξηζκφο ςεθηαθνχ πδξνκεηξεηή,  

 πλνιηθφο θαηαγεγξακκέλνο φγθνο λεξνχ,  

 Σξέρνπζα ξνή λεξνχ,  

 Ξεξά ιεηηνπξγία (Dry Pipe/Air in pipe),  

 Εσή κπαηαξίαο  

 πλαγεξκφο Αληίζηξνθεο ξνήο,   

 Αλίρλεπζε δηαξξνήο ζηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή (leak detection)  

 Θεξκνθξαζία λεξνχ.  

  

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ (θαηαρσξεηή). Σν 

θαηαγξαθηθφ ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ςεθηαθνχ κεηξεηή. Ζ κλήκε 

ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζα είλαη ηθαλή λα απνζεθεχζεη ηνπιάρηζηνλ 400 ηηκέο κεηξήζεσλ. 

 

ηοισεία πος ππέπει να ςποβληθούν, επί ποινή αποκλειζμού:  

 Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ ςεθηαθψλ ζηαηηθψλ 

πδξνκεηξεηψλ ρσξίο θηλνχκελα κέξε.  

 Δγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ.  

 Γηάγξακκα ηεο θακπχιεο πηψζεο πηέζεσο θαη ηεο θακπχιεο ζθάικαηνο ησλ 

ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή.  

 ρέδηα ή παξαζηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ηνκέο.  

 Πιήξε έγθξηζε ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Οδεγία MID (2004/22/EΔ) ή ηε λεφηεξε MID (2014/32/EE) (Δλλνείηαη φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα απαηηνχληαη πιήξε κε ζρέδηα, αλαιπηηθά κεηξνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θ.α).  
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 Πηζηνπνίεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ ζχκθσλα 

κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/EΚ ή ηε 

λεφηεξε MID 2014/32/E.E (παξαξηήκαηα Ζ1+D ή Β+D)  

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφιεηαο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ γηα ρξήζε ζε αγσγνχο 

πφζηκνπ λεξνχ απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο-Φνξείο 

(KTW,DVGW, ACS, WRAS, θιπ)  

 Πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο πξνζηαζίαο ΗΡ68, απφ αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκφ.  

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ δνθηκήο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ 

ηνπ θαηαζθεπαζηή, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί απφ επίζεκν θνξέα δηαπίζηεπζεο ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο (MLA) θαηά ΔΝ17025. Ο θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο δηαπίζηεπζεο 

ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ην πξφηππν ΔΝ17025 πξέπεη λα αλήθεη ζε δηεζλή νξγαληζκφ 

δηαπίζηεπζεο εξγαζηεξίσλ.   

 Δγγχεζε ησλ νίθσλ θαηαζθεπήο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ςεθηαθψλ 

πδξνκεηξεηψλ γηα δψδεθα (12) κήλεο ηνπιάρηζηνλ. 
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Α2. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΜΠΟΔΕΚΣΗ ΕΞΤΠΝΩΝ ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΩΝ 

ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΩΝ DN40. 

  

Γενικά σαπακηηπιζηικά  

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί πδξνκεηξεηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ 

Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/Δ.Δ. ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/E.E., ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία 

(Παξαξηήκαηα Ζ1 ή Β+Γ ή Β+Σ) ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά. Οη 

πξνζθεξφκελνη νγθνκεηξηθνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  

 

 Μεηξνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά   

Γηα νλνκαζηηθή παξνρή Q3=16 m
3
/h θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN40mm, νη πδξνκεηξεηέο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

  

 πείξσκα ζχλδεζεο G 2”  

 Μήθνο, L=300mm  

 Γπλακηθφ Δχξνο, R=Q3 / Q1 ≥ 500  

 Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30  

 Κιάζε πίεζεο MAP 16  

 Κιάζε απψιεηαο πίεζεο ζηε Q3 ≤ΓP63  

 Έλαξμε θαηαγξαθήο < 5 lt/h  

*Η έναπξη καηαγπαθήρ θα ππέπει να πιζηοποιείηαι βάζει ςπεύθςνηρ δήλυζηρ ηος επγοζηαζίος 

καηαζκεςήρ ηυν ςδπομεηπηηών.    

Γηα ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη πδξνκεηξεηέο 

ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ISO4064 ή ην λεφηεξν ΔΝ14154:2005, 

αλάινγα κε ηελ επξσπατθή νδεγία κε ηελ νπνία ζπκκνξθψλνληαη.  
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Α.2.2 Διδικέρ απαιηήζειρ και ηεσνικά σαπακηηπιζηικά Έξςπνων Τδπομεηπηηών  

Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ μεθάζαξα ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηα πξαγκαηηθά 

κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έμππλνπ πδξνκεηξεηή. Ζ επαιήζεπζε ησλ αλαθεξφκελσλ 

κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί, εάλ θξηζεί ζθφπηκν απφ 

ηελ ππεξεζία, ζε δηαπηζηεπκέλν απφ αλεμάξηεην θνξέα, εξγαζηήξην πδξνκεηξεηψλ ηεο 

Διιάδνο ή ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. Ζ κε επαιήζεπζε ησλ 

δεισκέλσλ ζηελ πξνζθνξά κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηεο 

πξνζθνξάο.  

Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπνζέηεζε ζε παξνρέο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ην ζθνπφ απηφ.  

Με ηνλ φξν νγθνκεηξηθνί πδξνκεηξεηέο, ελλννχκε φηη ε θαηακέηξεζε ηνπ δηεξρφκελνπ λεξνχ 

ζα γίλεηαη νγθνκεηξηθά κέζσ ηεο πιήξσζεο ζαιάκνπ ζπγθεθξηκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ν φπνηνο 

ζα πεξηζηξέθεηαη κεηαθέξνληαο απφ ηελ είζνδν ζηελ έμνδν ηνπ πδξνκεηξεηή, κε κεγάιε 

αθξίβεηα, ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο λεξνχ αλάινγα κε ην ξπζκφ ηεο δηεξρφκελεο παξνρήο.  

Οη πδξνκεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ είηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν εληφο θξεαηίσλ, είηε ζε 

εζσηεξηθφ ρψξν φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζπιιέθηεο (θνιεθηέξ), ζε θάζεηε ή νξηδφληηα 

ζέζε ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο ε κεηξνινγηθή ηνπο θιάζε ζα 

εμαζθαιίδεηαη γηα θάζε ζέζε ηνπνζέηεζεο θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζην δίθηπν δε ζα πξέπεη 

λα απαηηεί επζχγξακκα ηκήκαηα αγσγψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ ςεθηαθφ κεηξεηή.  

Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο – Φνξείο.  

Χο νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο νξίδνληαη ηα 16 bar (ΜΑΡ16) θαη σο ειάρηζην εχξνο 

ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο 0,1έσο 30°C (Σ30).  

Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε πξνηχπνπ θπθινθνξίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Ζ πιήξεο έγθξηζε ζα επηζπλαθζεί ζηελ 

πξνζθνξά ζηελ γιψζζα έθδνζεο ηεο θαζψο θαη κεηάθξαζε ηεο ζηα Διιεληθά , λφκηκα 

επηθπξσκέλε.   
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Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα είλαη απφ νξείραιθν πςειήο 

πνηφηεηαο κε θαηάιιειεο αλαινγίεο ραιθνχ, θαζζίηεξνπ, ςεπδάξγπξνπ, φπσο νξίδνπλ ηα  

Δπξσπατθά πξφηππα EN 12163-8, ΔΝ 10204, DIN 50930-6 θ.α. Δπηζπκεηφ είλαη ην θξάκα 

νξείραιθνπ λα θέξεη ηελ δπλαηφλ ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν. Ζ 

πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ, θιπ. ησλ νξεηράιθηλσλ ηκεκάησλ, κε μέλε χιε ή 

θφιιεζε απαγνξεχεηαη.  

ην ζψκα ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα ππάξρεη αλάγιπθε ζήκαλζε θαηεχζπλζεο ηεο ξνήο κε βέιε 

επαξθνχο κεγέζνπο.  

Οη πδξνκεηξεηέο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζα θέξνπλ πιαζηηθά πψκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπεηξσκάησλ.   

Οη πδξνκεηξεηέο πξέπεη λα θέξνπλ θίιηξν εζσηεξηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κεηξεηηθνχ 

κεραληζκνχ.   

Όια ηα ζπεηξψκαηα ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο 

ζρεηηθνχο πεξί ζπεηξσκάησλ θαλνληζκνχο αλνρέο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή θαη αζθαιή 

θνριίσζε.  

Ο αξηζκφο ζεηξάο ησλ πδξνκεηξεηψλ (πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία) ζα είλαη 

ραξαγκέλνο ή εθηππσκέλνο κε έληνλα αλεμίηεια ζηνηρεία χςνπο 3-6 mm επί ηνπ 

πεξηθαιχκκαηνο ή ηεο άλσ ή θάησ κεξηάο ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ. Θα 

πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη εθηχπσζε γξακκσηνχ θψδηθα (barcode) επί ηνπ θαιχκκαηνο 

/πεξηθαιχκκαηνο ή επί ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πδξνκεηξεηή κέζσ νπηηθνχ αλαγλψζηε (barcode reader) ή κε ηελ κνξθή γξακκσηνχ θψδηθα 

άιιεο ηερλνινγίαο.  

Ζ άξζξσζε ζπλαξκνγήο θαιχκκαηνο-πεξηθαιχκκαηνο κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηα.  

Ζ θάςνπια ηνπ κεραληζκνχ δελ ζα ζνιψλεη εζσηεξηθά απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ζα είλαη 

αεξνζηεγψο θιεηζκέλε, ζα εμαζθαιίδεη άξηζηε αλαγλσζηκφηεηα κεηξήζεσλ θαη ζα θέξεη 

βαζκφ πξνζηαζίαο IP68. Λχζεηο κε ρξήζε παινθαζαξηζηήξσλ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο 

ιφγσ αλαμηνπηζηίαο ζε ζέκαηα πγξαζίαο/ζνιφηεηαο (λα ππνβιεζεί, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, 

πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ πξνζηαζία IP68 ηεο 

θάςνπιαο ηνπ κεραληζκνχ).   
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Γηα ηελ απνθπγή πξφσξεο θαηαζηξνθήο ηνπ κεραληζκνχ εμαηηίαο ησλ θεξηψλ πιηθψλ πνιχ 

κηθξήο δηαηνκήο (π.ρ. άκκνο) ηα νπνία δελ θαηαθξαηνχληαη απφ ην εζσηεξηθφ θίιηξν, είλαη 

απαξαίηεην, ην πεξηζηξεθφκελν έκβνιν θαζψο θαη ν ζάιακνο ηνπ ςεθηαθνχ κεηξεηή λα 

θέξνπλ παξάιιειεο, σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο, εγθνπέο νη νπνίεο λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

άκεζε απνκάθξπλζε ηνπο θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ εκβφινπ. Δπηπξφζζεηα ν θαηαζθεπαζηήο 

πξέπεη λα δηελεξγεί θαηάιιεινπο ειέγρνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή ηνπ 

πδξνκεηξεηή ζε θεξηά πιηθά   

Γηα ηελ άκεζε αληίιεςε ηεο θίλεζεο (ιεηηνπξγίαο) ηνπ κεραληζκνχ θαη γηα ηε δνθηκή ηνπ 

ςεθηαθνχ πδξνκεηξεηή κε ειεθηξνληθφ φξγαλν, ζα ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε κε 

αζηεξίζθν κε αλαθιαζηηθά ζηνηρεία.   

Γηα ηελ επρεξή αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ νη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα δηαζέηνπλ 

πεξηζηξεθφκελν θαηά  350
ν
 κεραληζκφ.  

Δπεηδή νη πδξνκεηξεηέο βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινλ κε απμεκέλε πγξαζία ν βαζκφο 

πξνζηαζίαο ηνπ πνκπνδέθηε ζα πξέπεη λα είλαη ΗΡ 68.   

ηελ πιάθα ελδείμεσλ ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ή επί ηνπ πεξηθαιχκκαηνο, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Δπξσπατθή Οδεγία ΜΗD2004/22/Δ.Δ ή ηε 

λεφηεξε MID 2014/32/E.E θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 Σν Δκπνξηθφ ζήκα ή ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή,  

 Ο ηχπνο ηνπ πδξνκεηξεηή,   

 Ζ κεηξνινγηθή θιάζε R,  

 Ζ κφληκε παξνρή Q3 ζε m3/h,   

 Σν έηνο θαηαζθεπήο,  

 Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζε bars (PN),  

 Ζ θιάζε ζεξκνθξαζίαο (Σ30),  

 Ο ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ ςεθηαθνχ πδξνκεηξεηή θαη  

 Σν ζήκα εγθξίζεσο πξνηχπνπ ΔΔ.  

Σα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε αθξίβεηα ελδείμεσλ, ηα αλεθηά ζθάικαηα, ε πηψζε 

πίεζεο, ε ζηεγαλφηεηα θαη ε αληνρή ζηελ πίεζε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ 

αλαθεξφκελνπο θαλνληζκνχο θαη επξσπατθέο νδεγίεο.  

Γηα θαηαζθεπαζηηθά, θιπ ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ 
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ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο.  

 

Α.2.3 Διδικέρ απαιηήζειρ και ηεσνικά σαπακηηπιζηικά Πομποδεκηών  

Οη πξνζθεξφκελνη πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ πξνεγθαηεζηεκέλε ππνδνκή γηα ζχλδεζε ηνπο 

ζε ζχζηεκα AMR/ΑΜΗ θαη ζα θέξνπλ δηάηαμε απνκαθξπζκέλεο κεηάδνζεο ησλ ελδείμεσλ 

(πνκπνδέθηε), πνπ ζα ελζσκαηψλεη ζπιιέθηε & πνκπφ ρσξίο θαιψδηα έηζη ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νπνηεζδήπνηε βιάβεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ιφγσ ηεο έθζεζεο ησλ 

θαισδίσλ ζην πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο.  

Ζ δηάηαμε απνκαθξπζκέλεο κεηάδνζεο ζα κπνξεί λα εληαρζεί ζηα ζπζηήκαηα WalkBy, 

DriveBy, FixedNetwork θαη ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ζπζηεκάησλ ρσξίο θακία παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ 

θαη ρσξίο επηπξφζζεην εμνπιηζκφ. 

Ζ δηάηαμε κεηάδνζεο ελδείμεσλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα είλαη λέαο γεληάο κνλήο 

θαηεχζπλζεο (unidirectional), κεγάιεο αθξηβείαο θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηεο 

κεηάδνζεο 868MHz/433MHz. Οη ζπρλφηεηεο επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα 

ρξήζε κε πξσηφθνιιν Wireless Mbus.  

Ζ δηάηαμε κεηάδνζεο ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκε θαη ζα 

ηξνθνδνηείηαη απφ ελζσκαησκέλε κπαηαξία. Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα 

έρεη ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ επηθνηλσλίαο (κηθξφηεξνο ή ίζνο 

απφ 15 ιεπηά γηα ζηαζεξφ δίθηπν - Fixed Network θαη κηθξφηεξνο ή ίζνο απφ 15 

δεπηεξφιεπηα γηα θηλεηφ δίθηπν - Drive/Walk By) πξνο ην δίθηπν AMR/AMI. Χο ξπζκφο 

επηθνηλσλίαο λνείηαη ε ζπρλφηεηα απνζηνιήο παθέησλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ 

ςεθηαθφ πδξνκεηξεηή. Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ςεθηαθνχ 

πδξνκεηξεηή ζα πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιχηεξε ησλ 

δέθα (10) εηψλ.   

Ζ δηάηαμε κεηάδνζεο ζα επηηξέπεη ζηελ Τπεξεζία λα ιακβάλεη ελδείμεηο θαη λα ζπιιέγεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Σχπν/ Αξηζκφ  Φεθηαθνχ Τδξνκεηξεηή  

 Έλδεημε Φεθηαθνχ Τδξνκεηξεηή  
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  Έλδεημε ζπλαγεξκψλ  

 Γηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο  

Ζ απφζηαζε κεηάδνζεο ηεο δηάηαμεο κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 400 κέηξα 

ζε ειεχζεξν νπηηθφ πεδίν θαη ε πνηφηεηα ηεο ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

βέιηηζηε.  

 

Α.2.4 Ακπίβεια Δνδείξεων – Μέγιζηα ανεκηά ζθάλμαηα   

Σα κέγηζηα αλεθηά ζθάικαηα ζε θάζε πεξηνρή κέηξεζεο νξίδνληαη ην Δπξσπατθφ Πξφηππν 

ΔΝ 14154 θαη είλαη ηα αθφινπζα :  

 Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q2 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη ηεο Q4, ± 2% .  

 Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q1 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη Q2 (εμαηξνπκέλεο),   ± 5% .  

Ζ Τπεξεζία, εάλ θξίλεη ζθφπηκν, δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ αιιά θαη 

κέξνπο ηεο πνζφηεηαο παξαιαβήο ζε επίζεκα δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην πδξνκεηξεηψλ ηεο 

Διιάδνο ή ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο ηεο επηινγήο ηεο, κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ησλ 

δεισκέλσλ, ζηηο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ, κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.   

 

Α.2.5 Ανηοσή ζηην πίεζη  

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο πξέπεη λα αληέρνπλ ηε ζπλερή πίεζε ηνπ λεξνχ γηα ηελ νπνία 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνη (πίεζε ιεηηνπξγίαο) ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ή 

ειαηηψκαηα. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη PN16 bar (MAP16 ) Κάζε πδξνκεηξεηήο πξέπεη 

λα κπνξεί λα αληέμεη, ρσξίο θαηαζηξνθή ή εκπινθή, πίεζε 2 θνξέο ηε κέγηζηε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο εθαξκνδφκελε επί 1 ιεπηφ.  

Ζ θιάζε απψιεηαο θνξηίνπ ππφ ηελ κφληκε παξνρή Q3 πξέπεη λα είλαη κέρξη ΓΡ63 γηα 

ςεθηαθνχο πδξνκεηξεηέο κε έγθξηζε ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή 

νδεγία MID 2004/22/EE ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/EE.  

 



«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ» 

 

Α.2.6 Γοκιμέρ  

Ζ ξχζκηζε δνθηκή φισλ ησλ Τδξνκεηξεηψλ ζα γίλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζην 

δηαπηζηεπκέλν κε ην ΔΝ17025 εξγαζηήξην δνθηκψλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν 

θαηαζθεπαζηήο ησλ πδξνκεηξεηψλ. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο ησλ δνθηκψλ ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Οη παξνρέο δνθηκήο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) θαη επηπιένλ ε ξχζκηζε ζηα φξηα αθξίβεηαο.   

Οη παξνρέο δνθηκήο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ε Q1θαη ε Q2, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Οδεγία MID 2004/22/ EE ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/EE, ε ηξίηε παξνρή 

δνθηκήο ζα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο Q2- Q4 , ελψ ε ηέηαξηε ζα είλαη ε ξχζκηζε 

ζηα φξηα αθξίβεηαο. Οη κεηξήζεηο ζηηο παξνρέο απηέο ζα δηελεξγνχληαη κε ραξαθηεξηζηηθά ( 

φγθνο ή ρξφλνο) ηα νπνία ζα δηαζθαιίδνπλ αβεβαηφηεηα κέηξεζεο θαιχηεξε ή ίζε κε ην 1/10 

ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο απφθιηζεο ζηελ θάζε παξνρή, βάζεη ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ 

θαη πξνηχπσλ.  

 

Α.2.7 ηοισεία ςδπομεηπηηών πος ππέπει να ςποβληθούν, επί ποινή αποκλειζμού:  

 Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ πδξνκεηξεηψλ θαη ησλ 

πνκπνδεθηψλ.  

 Δγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ θαη ησλ πνκπνδεθηψλ.  

 Γηάγξακκα ηεο θακπχιεο πηψζεο πηέζεσο θαη ηεο θακπχιεο ζθάικαηνο ησλ 

πδξνκεηξεηψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή.  

 ρέδηα ή παξαζηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ηνκέο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εμαξηεκάησλ 

πνπ απνηεινχλ ηνλ πδξνκεηξεηή.  

 Πιήξε έγθξηζε ησλ πδξνκεηξεηψλ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Οδεγία MID (2004/22/EΔ) ή ηε λεφηεξε MID (2014/32/EE) (Δλλνείηαη φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα απαηηνχληαη πιήξε κε ζρέδηα, αλαιπηηθά κεηξνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θ.α).  

 Πηζηνπνίεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/EΚ ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/E.E (παξαξηήκαηα 

Ζ1+D ή Β+D)  

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πδξνκεηξεηψλ γηα ρξήζε ζε αγσγνχο πφζηκνπ 

λεξνχ απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο-Φνξείο 

(KTW,DVGW, ACS, WRAS, θιπ)  

 Πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο πξνζηαζίαο ΗΡ68, απφ αλεμάξηεην νξγαληζκφ γηα ηνλ 

κεηξεηηθφ κεραληζκφ ησλ πδξνκεηξεηψλ.   
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 Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ δνθηκήο ησλ πδξνκεηξεηψλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί απφ επίζεκν θνξέα δηαπίζηεπζεο ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο (MLA) θαηά ΔΝ17025. Ο θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο δηαπίζηεπζεο 

ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ην πξφηππν ΔΝ17025 πξέπεη λα αλήθεη ζε δηεζλή νξγαληζκφ 

δηαπίζηεπζεο εξγαζηεξίσλ.   

 Δγγχεζε ησλ νίθσλ θαηαζθεπήο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ  πδξνκεηξεηψλ θαη ησλ 

πνκπνδεθηψλ γηα δψδεθα (12) κήλεο ηνπιάρηζηνλ.  
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Α3. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΛΑΣΖΩΣΩΝ ΣΑΣΙΚΩΝ (ΧΩΡΙ ΚΙΝΟΤΜΕΝΑ ΜΕΡΗ) 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΩΝ ΤΠΕΡΗΧΩΝ DN50-DN200. 

 

Γενικά σαπακηηπιζηικά  

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θιαηδσηνί ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη 

πιήξσο κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/Δ.Δ. ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/E.E., ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε νδεγία (Παξαξηήκαηα Ζ1 ή Β+Γ ή Β+Σ) ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κε 

ηελ πξνζθνξά. Οη πξνζθεξφκελνη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ππεξήρσλ ζα πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  

 

 Μεηξνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 = 25 m
3
/h θαη νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν DN50mm, νη ςεθηαθνί θιαηδσηνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  

   

 Μήθνο, L=300mm  

 Γπλακηθφ Δχξνο (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30  

 Κιάζε πίεζεο MAP 16  

 Έλαξμεθαηαγξαθήο Qstarting flow rate < 20 lt/h  

 

Γηα ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 = 40 m
3
/h θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN65mm, νη ςεθηαθνί 

θιαηδσηνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

   

 Μήθνο, L=300mm  

 Γπλακηθφ Δχξνο (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  
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 Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30  

 Κιάζε πίεζεο MAP 16  

 Έλαξμεθαηαγξαθήο Qstarting flow rate < 30 lt/h  

Γηα ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 = 63 m
3
/h θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN80mm, νη ςεθηαθνί 

θιαηδσηνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

   

 Μήθνο, L=350mm  

 Γπλακηθφ Δχξνο (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30  

 Κιάζε πίεζεο MAP 16  

 Έλαξμεθαηαγξαθήο Qstarting flow rate < 40 lt/h  

 

 

Γηα ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 = 100 m
3
/h θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN100mm, νη 

ςεθηαθνί θιαηδσηνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

   

 Μήθνο, L=350mm  

 Γπλακηθφ Δχξνο (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30  

 Κιάζε πίεζεο MAP 16  

 Έλαξμεθαηαγξαθήο Qstarting flow rate < 50 lt/h  

Γηα ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 = 160 m
3
/h θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN125mm, νη 

ςεθηαθνί θιαηδσηνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

   

 Μήθνο, L=250mm  

 Γπλακηθφ Δχξνο (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  
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 Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30  

 Κιάζε πίεζεο MAP 16  

Έλαξμεθαηαγξαθήο Qstarting flow rate < 75 lt/h 

Γηα ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 = 250 m
3
/h θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN150mm, νη 

ςεθηαθνί θιαηδσηνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

   

 Μήθνο, L=300mm  

 Γπλακηθφ Δχξνο (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30  

 Κιάζε πίεζεο MAP 16  

 Έλαξμεθαηαγξαθήο Qstarting flow rate < 260 lt/h  

 

Γηα ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 = 400 m
3
/h θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN200mm, νη 

ςεθηαθνί θιαηδσηνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

   

 Μήθνο, L=350mm  

 Γπλακηθφ Δχξνο (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30  

 Κιάζε πίεζεο MAP 16  

 Έλαξμεθαηαγξαθήο Qstarting flow rate < 420 lt/h  

 

*Η έναπξη καηαγπαθήρ θα ππέπει να πιζηοποιείηαι βάζει ςπεύθςνηρ δήλυζηρ ηος επγοζηαζίος 

καηαζκεςήρ ηυν τηθιακών ςδπομεηπηηών.    

Γηα θαηαζθεπαζηηθά/ηερληθά ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ηερληθή 

πξνδηαγξαθή ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ MID 2014/32/Δ.Δ θαη ην ISO 4064. Οη 

ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο θαη ηα παξειθφκελα ηνπο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε 
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δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα θέξνπλ ηα αλάινγα  πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφιεηαο 

απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δζληθνχο ή Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο – Φνξείο (WRAS, ACS, 

DVGW, CERMET, KIWA, NF, DTC, θ.α).  

Οη πξνζθεξφκελνη ςεθηαθνί κεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλνη κε βαζκφ 

πξνζηαζίαο IP68, πηζηνπνηεκέλν απφ επίζεκν  αλεμάξηεην θνξέα θαη ζα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Μεηάδνζε κεηξήζεσλ & θαηαρσξεηήο δεδνκέλσλ  

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλε δηάηαμε θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ.  

Οη πξνζθεξφκελνη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα είλαη 

έηνηκνη ρσξίο θακία παξακεηξνπνίεζε (πξνζζήθε εμνπιηζκνχ ή/θαη ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε) 

λα εληαρζνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε δίθηπα Walk-by, Drive-by (AMR) αιιά 

θαη Fixed Network (AMI) ηαπηφρξνλα. Σν παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ 

δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ςεθηαθψλ  πδξνκεηξεηψλ.  

Οη πξνζθεξφκελνη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ απνθιεηζηηθά κε ην 

αλνηθηφ δηαιεηηνπξγηθφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο  (T1 OMS ή C1) βάζεη ηνπ πξνηχπνπ EN 

13757 ζε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο 868 MHz. ηελ πεξίπησζε ηνπ MobileReading 

(Drive/WalkBy) ν ςεθηαθφο πδξνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα κεηαδίδεη κεηξήζεηο/δεδνκέλα θάζε 

15 δεπηεξφιεπηα (ζπρλφηεηα κεηάδνζεο) ή ζπρλφηεξα. ηελ πεξίπησζε ηνπ FixedNetwork 

(ζηαζεξφ δίθηπν αλάγλσζεο), ν ςεθηαθφο πδξνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα κεηαδίδεη 

κεηξήζεηο/δεδνκέλα θάζε 15 ιεπηά (ζπρλφηεηα κεηάδνζεο) ή ζπρλφηεξα. 

ηοισεία πος ππέπει να ςποβληθούν, επί ποινή αποκλειζμού:  

 Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ θιαηδσηψλ ςεθηαθψλ 

ζηαηηθψλ πδξνκεηξεηψλ ρσξίο θηλνχκελα κέξε.  

 Δγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ θιαηδσηψλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ.  

 Γηάγξακκα ηεο θακπχιεο πηψζεο πηέζεσο θαη ηεο θακπχιεο ζθάικαηνο ησλ 

θιαηδσηψλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή.  

 ρέδηα ή παξαζηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ηνκέο.  

 Πιήξε έγθξηζε ησλ θιαηδσηψλ  ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή Οδεγία MID (2004/22/EΔ) ή ηε λεφηεξε MID (2014/32/EE). 
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 Πηζηνπνίεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ θιαηδσηψλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/EΚ ή ηε 

λεφηεξε MID 2014/32/E.E (παξαξηήκαηα Ζ1+D ή Β+D)  

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφιεηαο ησλ θιαηδσηψλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ γηα ρξήζε 

ζε αγσγνχο πφζηκνπ λεξνχ απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο-Φνξείο 

(KTW,DVGW, ACS, WRAS, θιπ)  

 Πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο πξνζηαζίαο ΗΡ68, απφ αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκφ.  

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ δνθηκήο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ 

ηνπ θαηαζθεπαζηή, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί απφ επίζεκν θνξέα δηαπίζηεπζεο ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο (MLA) θαηά ΔΝ17025. Ο θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο δηαπίζηεπζεο 

ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ην πξφηππν ΔΝ17025 πξέπεη λα αλήθεη ζε δηεζλή νξγαληζκφ 

δηαπίζηεπζεο εξγαζηεξίσλ.   

 Δγγχεζε ησλ νίθσλ θαηαζθεπήο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θιαηδσηψλ ςεθηαθψλ 

πδξνκεηξεηψλ γηα δψδεθα (12) κήλεο ηνπιάρηζηνλ.  

 

Δπηπξφζζεηα, νη ςεθηαθνί νηθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ νξεηράιθηλα 

αθξνζηφκηα ζχλδεζεο θαζψο επίζεο θαη απφ ζθαηξηθνχο θξνπλνχο κε ζχζηεκα θιεηδψκαηνο. 

Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ζεκεία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο  φπνπ 

απαηηείηαη ε  απμνκείσζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ  δπν ζπλδεφκελσλ εμαξηεκάησλ (π.ρ. 

αληηθαηαζηάζεηο ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ  κε δηαθνξεηηθφ κήθνο, θιπ) θαη δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα θιεηδψκαηνο γηα ηελ δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο κηαο παξνρήο κέζσ εηδηθνχ θιεηδηνχ 

παζπαξηνχ. 

 Θα αλαγξάθνληαη,  πάλσ ζην ζψκα ησλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ (αλάγιπθε ζήκαλζε) ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

• θαηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή) 

• Γηάκεηξν ζθαηξηθνχ θξνπλνχ  

• Πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ 

Δπίζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ν ζθαηξηθφο θξνπλφο ζα πξέπεη λα αζθαιίδεηαη ζε θιεηζηή ή 

αλνηθηή ζέζε, ή λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ειεχζεξα κέζσ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο θιεηδψκαηνο ην 

νπνίν ζα θέξεη. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο ιχζεηο κε δηαηάμεηο θιεηδψκαηνο πνπ απαξηίδνληαη 

απφ ζχξκα κε κνιπβδνζθξαγίδα  ή ινπθέηα κε αιπζίδα, απιά θιεηδηά θιπ. Σν μεθιείδσκα 

ηνπ θξνπλνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε έλα  θιεηδί  “παζπαξηνχ” πνπ ζα είλαη αδχλαην λα 

αληηγξαθεί. 
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ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν: 

• Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ θξνπλψλ 

• Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

• Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

Οη ςεθηαθνί θιαηδσηνί ζηαηηθνί πδξνκεηξεηέο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο θεληξηθνχο αγσγνχο 

νη νπνίνη ηξνθνδνηνχληαη απφ ηηο δεμακελέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Μειέηε. Οη 

αηζζεηήξεο πίεζεο, θαζψο επίζεο νη αηζζεηήξεο επηπέδνπ ζηάζκεο δεμακελψλ, pH θαη 

ζεξκνθξαζίαο (φπνπ θξηζεί απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε απηψλ) ζα κεηαδίδνπλ ηηο επηκέξνπο 

πιεξνθνξίεο ηνπο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο αλίρλεπζεο δηαξξνψλ ζε θαηάιιειν 

cloud ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο δηαξξνψλ. Σν ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο δηαξξνψλ ζα είλαη cloud γηα 

ζχλδεζε απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ζπλδεδεκέλε ζην δηαδίθηπν, κε απιή ρξήζε ησλ θσδηθψλ 

εηζφδνπ (εθαξκνγή πνιιαπιψλ ρξεζηψλ κε δηαβάζκηζε εμνπζηνδνηήζεσλ αλά ρξήζηε), 

αθφκα θαη απφ θηλεηφ (smartphone). Θα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί καζεκαηηθέο πξάμεηο θαη 

ηχπνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, λα εηδνπνηεί κέζσ sms θαη email 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ζε πεξηπηψζεηο ζπλαγεξκψλ (alarms), θαζψο επίζεο λα εμάγεη 

δεδνκέλα ζε κνξθή excel θαη csv. Ζ πξναλαθεξζείζα ζπζθεπή αλίρλεπζεο δηαξξνψλ θαη 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ αηζζεηήξσλ ζα δηαζέηεη αδηάβξνρν αζχξκαην ηξνθνδνηηθφ κε 

κπαηαξίεο, κε πεξίβιεκα βαζκνχ πξνζηαζίαο IP68 θαη κε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζε 

ηνίρν. Θα δηαζέηεη, επίζεο, ελζσκαησκέλν GSMmodem κε ζπρλφηεηα απνζηνιήο δεδνκέλσλ 

θάζε πέληε (5) ιεπηά έσο κία (1) θνξά ην κήλα, δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο θάζε πέληε (5) 

δεπηεξφιεπηα έσο κία (1) εβδνκάδα θαη ζα απνζηέιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα επηθνηλσλίαο 

ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα δεδνκέλα: ν αξηζκφο (id) ηεο ζπζθεπήο, ν αξηζκφο ηεο θάξηαο sim, 

ε ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ψξα, ηα δεδνκέλα ηνπ θαηαγξαθέα (logger), ην επίπεδν 

κπαηαξίαο, ε ηζρχο ηνπ ζήκαηνο gprs/gsm θαη ε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηψλ ηεο ζπζθεπήο ζην πεδίν απφ 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ρσξίο ηελ απψιεηα δεδνκέλσλ. Οη αηζζεηήξεο πνπ ζα 

εγθαηαζηαζνχλ (π.ρ. πίεζεο, ζηάζκεο, ρισξίσζεο θ.α.) ζα δηαζέηνπλ ζήκα εμφδνπ 4 – 20Ma, 

ζα ιεηηνπξγνχλ ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο  απφ -10
ν
C έσο 50

ν
C θαη ζα δηαζέηνπλ 

βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP65. Ζ ζπζθεπή αλίρλεπζεο δηαξξνψλ θαη κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ αηζζεηήξσλ θαζψο θαη νη ζπλδεδεκέλνη αηζζεηήξεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 
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ζηελ Δ.Δ θαη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη κε CE. 

 

ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν: 

• Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ζπζθεπήο αλίρλεπζεο δηαξξνψλ θαη ινγηζκηθνχ. 

• Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

• Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

 

Σεσνική Πποδιαγπαθή Δπγαζιών Ανηικαηάζηαζηρ Τδπομεηπηηών 

ηε δηαδηθαζία ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κεηξεηψλ πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη 

αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: 

 Ζ ιήςε ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο θαη ε θαηαρψξεζε ζε ζρεηηθή ςεθηαθή ιίζηα ηνπ 

αξηζκνχ ζεηξάο, ηεο έλδεημεο θαηαλάισζεο θαη ηεο ζέζεο ηνπ πξνο αληηθαηάζηαζε 

κεηξεηή. 

 Ζ απνμήισζε ηνπ παιηνχ πδξνκεηξεηή ή/ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ ζθαηξηθνχ θξνπλνχ 

αλάληε ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ κεηξεηή. 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ ςεθηαθνχ κεηξεηή θαη ησλ παξειθνκέλσλ απηνχ  

 Ζ ιήςε ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο θαη ε θαηαρψξεζε ζε ζρεηηθή ςεθηαθή ιίζηα ηνπ 

αξηζκνχ ζεηξάο θαη ηεο έλδεημεο θαηαλάισζεο ηνπ λένπ ςεθηαθνχ κεηξεηή. 

 Ζ ηνπνζέηεζε ζηνπο παιαηνχο κεηξεηέο, ησλ πιαζηηθψλ ηαπψλ πξνζηαζίαο ησλ 

ζπεηξσκάησλ πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηνπο λένπο ςεθηαθνχο κεηξεηέο. 

 Ζ θφξησζε ησλ παιαηψλ κεηξεηψλ θαη ε επηζηξνθή ηνπο ζε ζεκείν πνπ ζα ηνπο 

ππνδεηρζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο. 

 Ζ ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξάδνζήο ηνπο ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ςεθηαθφ 

πιηθψλ (θσηνγξαθίεο) ησλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιίζηα κε ηηο αληηζηνηρίζεηο ησλ 

παιαηψλ θαη λέσλ ςεθηαθψλ κεηξεηψλ κε πιήξε ζηνηρεία (αξηζκνχο ζεηξάο, 

θαηαλαιψζεηο θιπ). 
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  Β. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (AMR Drive by, Walk by) 

  

Γενικά  

Σα δεδνκέλα απφ ηνπο ςεθηαθνχο πδξνκεηξεηέο ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνλ δέθηε/ζπιιέθηε ν 

νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαδίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ θνξεηφ ππνινγηζηή ρεηξφο θαη έπεηηα 

φιεο νη κεηξήζεηο ζα κεηαθέξνληαη ζηνλ Ζ/Τ ηεο ππεξεζίαο, κέζσ ινγηζκηθνχ. Πην 

αλαιπηηθά, ε κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη έλα Bluetooth δέθηε, δειαδή κία ζπζθεπή πνπ 

ηνπνζεηείηαη είηε ζηελ νξνθή, είηε εληφο ελφο απηνθηλήηνπ ηεο ππεξεζίαο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (Driveby). πκπιεξσκαηηθά, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε κέζνδνο Walkby, φπνπ ν θαηαγξαθέαο ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα κέζσ 

δέθηε πεξπαηψληαο. Δπηπξφζζεηα, ν ζπιιέθηεο απνζηέιιεη ηα δεδνκέλα ζηνλ ππνινγηζηή 

ρεηξφο/ tablet, ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηηο κεηξήζεηο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ θαη ηηο 

κεηαθέξεη ζηνλ ππνινγηζηή ηεο ππεξεζίαο κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ.  

   

Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά Γεκηών/ςλλεκηών Γεδομένων:  

 Ο δέθηεο πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζηαζία ηνπιάρηζηνλ IP 50.  

 Ο δέθηεο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο έσο 60
ν 
C  

 Διάρηζηε εκβέιεηα ιήςεο ζεκάησλ 400κ ζε αλνηρηφ πεδίν.  

 πρλφηεηα 868 ή 434 Mhz  

 Απηνλνκία κπαηαξίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ψξεο ιεηηνπξγίαο.  

 Τπνδνκή γηα ζχλδεζε κε εμσηεξηθή θεξαία γηα ηελ κέζνδν Drive-by.  

 Μεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ Bluetooth ζηνλ Τπνινγηζηή Υεηξφο.  

   

Φοπηηή μονάδα ανάγνωζηρ ηων μεηπούμενων ηιμών με καηάλληλο λογιζμικό:  

Ζ ζπιινγή ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ ησλ ςεθηαθψλ κεηξεηψλ θαηαλάισζεο, ε αλάιπζε θαη ε 

επεμεξγαζία (κέζνδνο Drive/Walkby) ζα γίλεηαη κέζσ tablet/ππνινγηζηή ρεηξφο.  Ζ θνξεηή, 

απηή, κνλάδα ζα δηαζέηεη ινγηζκηθφ θαη ζα είλαη ην κέζν γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 
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παξακεηξνπνίεζε  ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ. Ζ επηθνηλσλία ησλ ςεθηαθψλ 

πδξνκεηξεηψλ κε ηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο αλάγλσζεο ησλ ελδείμεσλ ζα γίλεηαη είηε 

απεπζείαο είηε κέζσ επηπξφζζεηεο δηάηαμεο επηθνηλσλίαο ε νπνία ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη θάζε θνξεηφ ππνινγηζηή. 

Ζ θνξεηή κνλάδα δηαζέηεη ππνρξεσηηθά ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Οζφλε αθήο 

 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα WINDOWS 10 ή ANDROID, 

 Βαζκφ πξνζηαζίαο IP65, 

 ππνδνρή θάξηαο SIM, 

 ζχξεο γηα αθνπζηηθά θαη κηθξφθσλν, 

 Bluetooth, Wifi, 

 GPS. 

Σν ινγηζκηθφ αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηηο 

θνξεηέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο 

 Φηιηξάξηζκαδεδνκέλσλ 

 Γπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη ε αλάγλσζεο φισλ ησλ ζηαζκψλ θαηαλάισζεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα λα γίλεηαη απηφκαηα. 

 Γπλαηφηεηα ρξσκαηηθήο απεηθφληζεο δπζιεηηνπξγηψλ ή ζπλαγεξκψλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ ηηκψλ 

 Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δηαδξνκψλ αλάγλσζεο ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ, 

 Δηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ θαη ζε αξρεία Microsoftoffice (excel θιπ). 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά κενηπικού Λογιζμικού Σηλεμεηπίαρ (software): 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο/δεδνκέλα θαη νη κεηξήζεηο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ ζα 

θαηαιήγνπλ ζηνλ Ζ/Τ ζην γξαθείν ηνπ πειάηε, φπνπ θαη ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα ηα 

επεμεξγαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη αλαιχζεηο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ ηειεκεηξίαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο: 

 Δπθνιία ζηελ ρξήζε θαη είζνδνο ζην ινγηζκηθφ κε ρξήζε θσδηθνχ. 

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (αλά ρξήζηε θιπ.) 
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 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο απφ αξρείν CSV. 

 Απνζήθεπζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ηζηνξηθνχ κεηξήζεσλ. 

 Δμαγσγή δεδνκέλσλ ζε αξρεία Microsoft Office Excel. 

 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζχλζεηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ ηηκψλ. 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο γξαθεκάησλ. 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ ζε ράξηε γηα ηελ αθξηβή ηνπνζεζία 

ηνπ. 

 Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιιεο πιαηθφξκεο γηα ηελ κειινληηθή δηαρείξηζε φισλ 

ησλ κέζσλ απφ έλα ζχζηεκα (π.ρ. λεξφ, αέξην, ελέξγεηα θ.α.). 

 Πηζηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ην ISO27001 ηνπ παξφρνπ ηνπ 

ινγηζκηθνχ, γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ  πιεξνθνξηψλ. 
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