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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 
 

ΜΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: 

 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ 
ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ 

ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ» 

  

 

Σεχνική Απαίτηςη 
Απάντηςη 

Παραπομπή – 
Σεχνική 

Προςφορά 

 Γενικά 
Για τθν προμικεια των προϊόντων πρζπει να 
τθροφνται οι τεχνικζσ προδιάγραφεσ που κα 
αναφερκοφν κάτωκι κατ’ ελάχιςτο για να 
διαςφαλίηεται θ ποιότθτα των προμθκευόμενων 
ειδϊν. Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζτουν, επί ποινή 
αποκλειςμοφ, προςφορζσ για το ςφνολο τθσ 
προμικειασ. Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για 
το ςφνολο του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ. 
Επί ποινή αποκλειςμοφ, ο ςυμμετζχων κα 
προςκομίςει από ζνα (1) πλιρεσ και λειτουργικό 
δείγμα των προςφερόμενων ψθφιακϊν 
υδρομετρθτϊν (για τθν ονομαςτικι διατομι DN15) το 
οποίο κα είναι 100% όμοιο με αυτά που 
περιγράφονται ςτθν προςφορά του κάκε προμθκευτι 
και κατά τθ διαδικαςία τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ κα 
πρζπει να είναι ςε κζςθ να μπορεί να επιδειχκεί θ 
εφρυκμθ λειτουργία του ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 
ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ, όταν και αν αυτό κρικεί 
απαραίτθτο. 
 

  

Επί ποινή αποκλειςμοφ, ο προςφζρων απαιτείται να 
υποβάλλει κατάλογο με τουλάχιςτον δφο (2) ζργα 

τθλεμετρίασ με αντίςτοιχο εξοπλιςμό (ζξυπνοι 
υδρομετρθτζσ ςε ςφςτθμα τθλεμετρίασ), 

ςυνοδευόμενο με κατάλλθλο ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ 
για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 

(βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ/λειτουργίασ). 
 

  

Επί ποινή αποκλειςμοφ, ο προςφζρων απαιτείται να 
υποβάλλει πιςτοποιθτικά κατά ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 του οίκου καταςκευισ των ψθφιακϊν 
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υδρομετρθτϊν κακϊσ και του προμθκευτι. 
 

Επί ποινή αποκλειςμοφ, ο προςφζρων απαιτείται να 
υποβάλλει Φφλλο Συμμόρφωςθσ που κα απαντά 

ςθμείο προσ ςθμείο ςτισ απαιτιςεισ όλων των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

  

Α1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΣΑΣΙΚΩΝ (ΧΩΡΙ 
ΚΙΝΟΤΜΕΝΑ ΜΕΡΘ) ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΩΝ 

ΤΠΕΡΘΧΩΝ DN15. 
 

Γενικά χαρακτηριςτικά  
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί ψθφιακοί 

υδρομετρθτζσ που ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν 
Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/Ε.Ε. ι τθ νεότερθ 

MID 2014/32/E.E., υπό τθν προχπόκεςθ ότι το 
εργοςτάςιο καταςκευισ φζρει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα 
με τθ ςυγκεκριμζνθ οδθγία (Ραραρτιματα Θ1 ι Β+Δ ι 

Β+ΣΤ) θ οποία κα πρζπει να υποβλθκεί με τθν 
προςφορά. Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί 

υδρομετρθτζσ υπεριχων κα πρζπει, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, να ςυμμορφϊνονται με τισ παρακάτω 

απαιτιςεισ:  
 

  

 Μετρολογικά Χαρακτθριςτικά  
Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 

2.5 m3/h και ονομαςτικι διάμετρο DN15mm, οι 
ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα 

ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  
   

Σπείρωμα ςφνδεςθσ G3/4B 
Μικοσ, L=110mm 

Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range): 
R=Q3 / Q1 ≥ 400 

Σχζςθ Q2/Q1 = 1,6 
Σχζςθ Q4/Q3 = 1,25 

Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30 
Κλάςθ πίεςθσ MAP 16 

Κλάςθ απϊλειασ πίεςθσ ≤ΔP63 (ςτθ μόνιμθ παροχι 
Q3), 

Ζναρξθ καταγραφισ Qstarting flow rate < 3 lt/h 
 

  

*Η ζναρξη καταγραφήσ θα πρζπει να πιςτοποιείται 
βάςει υπεφθυνησ δήλωςησ του εργοςταςίου 
καταςκευήσ των ψηφιακϊν υδρομετρητϊν.    

 

  

 Οι ςτατικοί ψθφιακοί υδρομετρθτζσ υπεριχων κα 
πρζπει να ικανοί να λειτουργοφν ςε κερμοκραςίεσ 

  



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ» 

                                                             [4] 

 

περιβάλλοντοσ: +1 .. +55 οC.  
*Το ςυγκεκριμζνο τεχνικό χαρακτηριςτικό απαιτείται 

να αναφζρεται με ςαφήνεια ςτο τεχνικό φυλλάδιο 
του ςτατικοφ ψηφιακοφ υδρομετρητή υπερήχων.  

Τα μζγιςτα επιτρεπτά ςφάλματα για κάκε περιοχι 
μζτρθςθσ, όπωσ ορίηονται από το Ευρωπαϊκό 

Ρρότυπο ΕΝ 14154 είναι: Το μζγιςτο επιτρεπτό 
ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ 
Q2 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και τθσ Q4, ±2%. Ενϊ, το 
μζγιςτο επιτρεπτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ 

ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Q1 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ) 
και Q2 (εξαιροφμενθσ), ±5%.  

Θ μετρθτικι απόδοςθ - ακρίβεια μζτρθςθσ των 
ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν δεν κα πρζπει να 

επθρεάηεται από τθ κζςθ εγκατάςταςθσ (οριηόντια, 
κάκετθ ι κεκλιμζνθ).  

 

  

Για καταςκευαςτικά/τεχνικά ςτοιχεία που δεν 
αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι 

ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν MID 2014/32/Ε.Ε 
και το ISO 4064. Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ και τα 

παρελκόμενα τουσ κα είναι κατάλλθλοι για 
τοποκζτθςθ ςε δίκτυο διανομισ πόςιμου νεροφ και 

κα φζρουν τα ανάλογα  πιςτοποιθτικά 
καταλλθλόλθτασ από αναγνωριςμζνουσ Εκνικοφσ ι 

Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ–Φορείσ (WRAS, ACS, 
DVGW, CERMET, KIWA, NF, DTC, κ.α.).  

 

  

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί μετρθτζσ κα πρζπει να 
είναι πλιρωσ προςτατευμζνοι με βακμό προςταςίασ 

IP68, πιςτοποιθμζνο από επίςθμο  ανεξάρτθτο φορζα 
και κα μποροφν να λειτουργοφν ςε αντίξοεσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ.  
 

  

Υλικό καταςκευισ ςϊματοσ ψθφιακοφ υδρομετρθτι 
Το υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ των ψθφιακϊν 
υδρομετρθτϊν κα είναι ορείχαλκοσ. Θα πρζπει να 
υποβλθκεί με τθν προςφορά χθμικι ανάλυςθ του 

κράματοσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά 
πρότυπα EN 12163-8, DIN 50930-6 κ.α. Στθν ανάλυςθ 

του κράματοσ κα φαίνεται με ςαφινεια θ 
περιεκτικότθτα των ςτοιχείων που απαρτίηουν το 

κράμα κακϊσ και θ κωδικι του ονομαςία. Οι κωδικοί 
των κραμάτων πρζπει να είναι κατάλλθλοι για χριςθ 

ςε πόςιμο νερό, βάςει Ευρωπαϊκοφ προτφπου. Επίςθσ 
απαγορεφεται θ πλιρωςθ χυτευτικϊν ελαττωμάτων, 

πόρων, κλπ., με ξζνθ φλθ ι κόλλθςθ. 
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Τζλοσ, επικυμθτό είναι το κράμα ορείχαλκου να φζρει 
τθν δυνατόν χαμθλότερθ περιεκτικότθτα ςε μόλυβδο.  

  

 Επιπρόςκετα χαρακτθριςτικά  
Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει 

να είναι ενεργειακά αυτόνομοι και κα 
τροφοδοτοφνται από ενςωματωμζνθ μπαταρία. Θ 

θμερομθνία λιξθσ τθσ μπαταρίασ κα πρζπει να 
αναφζρεται ςε ειδικι κζςθ επί του ψθφιακοφ 

υδρομετρθτι ι ςτθν οκόνθ, όπωσ προβλζπεται από 
τθν ζγκριςθ τφπου. Θ διάρκεια ηωισ του ψθφιακοφ 

υδρομετρθτι να είναι θ μζγιςτθ δυνατι (κατ’ 
ελάχιςτο δζκα (10) ζτθ).   

 

  

Επικυμθτό είναι να χορθγθκοφν κατάλλθλεσ 
βεβαιϊςεισ (όπου κα αναφζρεται με ςαφινεια θ 
υπθρεςία που παραδόκθκαν και θ θμερομθνία 

παράδοςθσ) από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία για 
τθν τοποκζτθςθ ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν 

τεχνολογίασ υπεριχων χωρίσ κινοφμενα μζρθ ςε 
ςφςτθμα απομακρυςμζνθσ ανάγνωςθσ, 

τουλάχιςτον 7 ετϊν ςε λειτουργία για τθν απόδειξθ 
τθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και τθν 

διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ.  

  

Σε ειδικι κζςθ επί του ψθφιακοφ υδρομετρθτι όπωσ 
προβλζπεται από τθν ζγκριςθ τφπου κα πρζπει κατ’ 

ελάχιςτο να αναφζρονται  τα προβλεπόμενα από τθν 
Ευρωπαϊκι Οδθγία MID 2014/32/Ε.Ε και 

ςυγκεκριμζνα:  
•Το Εμπορικό ςιμα ι το όνομα του καταςκευαςτι   

•Ο τφποσ του ψθφιακοφ υδρομετρθτι,  
•Το δυναμικό εφροσ R,   

•Θ ονομαςτικι παροχι Q3 ςε m3/h,  
•Το ζτοσ καταςκευισ,  

•Θ κλάςθ πίεςθσ (ΜΑ),  
•Θ κλάςθ κερμοκραςίασ (Τ),  

•Θ πτϊςθ πίεςθσ Δ   
•Σιμανςθ CE  

•Το ςιμα και ο αρικμόσ τθσ εγκρίςεωσ προτφπου ΕΕ.  
Στο ςϊμα των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν κα υπάρχει 
ανάγλυφθ ςιμανςθ κατεφκυνςθσ τθσ ροισ με βζλθ 
επαρκοφσ μεγζκουσ.  Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί 

υδρομετρθτζσ κα φζρουν αρκρωτά καλφμματα 
προςταςίασ (καπάκια) τθσ οκόνθσ ενδείξεων.  

 

  

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να φζρουν 
οκόνθ ενδείξεων τφπου LCD ι άλλθσ τεχνολογίασ ςτθν 
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οποία κα εμφανίηονται  οι παρακάτω ενδείξεισ:  

 Ο ςυνολικά καταγεγραμμζνοσ όγκοσ νεροφ  

 Ζνδειξθ ροισ (μονάδα μζτρθςθσ m3/h)  

 Τθ διεφκυνςθ τθσ ροισ  (ωσ βζλοσ ι με ζνδειξθ 
παροχισ)  

 Τθν προβλεπόμενθ θμερομθνία λιξθσ τθσ 
μπαταρίασ  

 Τθν κωδικι ονομαςία του εκάςτοτε ςυναγερμοφ 
που προκφπτει (π.χ. ανίχνευςθ διαρροισ, χαμθλι 

κερμοκραςία, χαμθλι μπαταρία κ.ο.κ.).  
  
 

Μετάδοςθ μετριςεων 
& καταχωρθτισ δεδομζνων 

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα φζρουν 
ενςωματωμζνθ διάταξθ καταγραφισ και μετάδοςθσ 

δεδομζνων.  
 

  

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, κα πρζπει να είναι ζτοιμοι χωρίσ καμία 

παραμετροποίθςθ (προςκικθ εξοπλιςμοφ ι/και 
ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ) να ενταχκοφν και να 

λειτουργοφν ςε δίκτυα Walk-by, Drive-by (AMR) αλλά 
και Fixed Network (AMI) ταυτόχρονα. Το παραπάνω, 

κα πρζπει να πιςτοποιείται από διλωςθ του 
εργοςταςίου καταςκευισ των προςφερόμενων 

ψθφιακϊν  υδρομετρθτϊν.  
 

  

Θ διάταξθ επικοινωνίασ που κα φζρουν 
ενςωματωμζνθ, οι προςφερόμενοι ψθφιακοί 

μετρθτζσ, κα πρζπει να λειτουργεί ςε ςυχνότθτα 
μετάδοςθσ 868MHz. Ο τρόποσ επικοινωνίασ κα είναι 
μονόδρομοσ (unidirectional) ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

βζλτιςτθ ενεργειακι διαχείριςθ των ενεργειακά 
αυτόνομων ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν. 

  

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει 
να επικοινωνοφν αποκλειςτικά με το 

ανοικτό διαλειτουργικό πρωτόκολλο επικοινωνίασ  
(T1 OMS ι C1) βάςει του προτφπου EN 13757 ςε 

ςυχνότθτα επικοινωνίασ 868 MHz. Στθν περίπτωςθ 
του Mobile Reading (Drive/Walk By) ο 

ψθφιακόσ υδρομετρθτισ κα πρζπει να μεταδίδει 
μετριςεισ/δεδομζνα κάκε 15 δευτερόλεπτα 

(ςυχνότθτα μετάδοςθσ) ι ςυχνότερα. Στθν περίπτωςθ 
του Fixed Network (ςτακερό δίκτυο ανάγνωςθσ), ο 
ψθφιακόσ υδρομετρθτισ κα πρζπει να μεταδίδει 
μετριςεισ/δεδομζνα κάκε 15 λεπτά (ςυχνότθτα 
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μετάδοςθσ) ι ςυχνότερα.  

Γενικά, κα πρζπει να ςυλλζγονται κατ’ ελάχιςτο οι 
ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:  

 Αρικμόσ ψθφιακοφ υδρομετρθτι,  

 Συνολικόσ καταγεγραμμζνοσ όγκοσ νεροφ,  

 Τρζχουςα ροι νεροφ,  

 Ξθρά λειτουργία (Dry Pipe/Air in pipe),  

 Ηωι μπαταρίασ  

 Συναγερμόσ Αντίςτροφθσ ροισ,   

 Ανίχνευςθ διαρροισ ςτθν πλευρά του 
καταναλωτι (leak detection)  

 Θερμοκραςία νεροφ.  
 

  

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα φζρουν 
ενςωματωμζνο καταγραφικό τιμϊν (καταχωρθτι). Το 

καταγραφικό κα πρζπει να εμπεριζχεται εντόσ του 
ςϊματοσ του ψθφιακοφ μετρθτι. Θ μνιμθ του 
καταγραφικοφ κα είναι ικανι να αποκθκεφςει 

τουλάχιςτον 400 τιμζσ μετριςεων. 
 

  

τοιχεία που πρζπει να υποβληθοφν, επί ποινή 
αποκλειςμοφ:  

 Ρλιρθ τεχνικά φυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ των ψθφιακϊν ςτατικϊν 

υδρομετρθτϊν υπεριχων χωρίσ κινοφμενα 
μζρθ.  

 

  

 Εγχειρίδια χριςθσ των ψθφιακϊν 
υδρομετρθτϊν.  

 
  

 Διάγραμμα τθσ καμπφλθσ πτϊςθσ πιζςεωσ και 
τθσ καμπφλθσ ςφάλματοσ των ψθφιακϊν 

υδρομετρθτϊν, ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι.  
 

  

 Σχζδια ι παραςτάςεισ με τισ κατάλλθλεσ 
τομζσ.  
 

  

 Ρλιρθ ζγκριςθ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν 
ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι 

Οδθγία MID (2004/22/EΕ) ι τθ 
νεότερθ MID (2014/32/EE) (Εννοείται ότι τα 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα απαιτοφνται πλιρθ με 
ςχζδια, αναλυτικά μετρολογικά 

χαρακτθριςτικά κ.α).  
 

  

 Ριςτοποίθςθ του εργοςταςίου καταςκευισ   
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των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν ςφμφωνα με 
τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EΚ ι τθ 

νεότερθ MID 2014/32/E.E (παραρτιματα 
Θ1+D ι Β+D)  

 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ των ψθφιακϊν 
υδρομετρθτϊν για χριςθ ςε αγωγοφσ πόςιμου 

νεροφ από αναγνωριςμζνουσ Ευρωπαϊκοφσ 
Οργανιςμοφσ-Φορείσ 

(KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ)  
 

  

 Ριςτοποιθτικό κλάςθσ προςταςίασ Ι68, από 
ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο οργανιςμό.  

 
  

 Ριςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ του εργαςτθρίου 
δοκιμισ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν του 

καταςκευαςτι, το οποίο κα ζχει εκδοκεί από 
επίςθμο φορζα διαπίςτευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

ζνωςθσ (MLA) κατά ΕΝ17025. Ο 
κοινοποιθμζνοσ φορζασ διαπίςτευςθσ του 

εργαςτθρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 
πρζπει να ανικει ςε διεκνι οργανιςμό 

διαπίςτευςθσ εργαςτθρίων.   
 

  

 Εγγφθςθ των οίκων καταςκευισ για τθν καλι 
λειτουργία των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν για 

δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον. 
 

  

Α2. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΨΘΦΙΑΚΟΤ 
ΠΟΜΠΟΔΕΚΣΘ ΕΞΤΠΝΩΝ ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΩΝ 

ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΩΝ DN40. 
  

Γενικά χαρακτηριςτικά  
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί υδρομετρθτζσ που 

ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 
MID 2004/22/Ε.Ε. ι τθ νεότερθ MID 2014/32/E.E., υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι το εργοςτάςιο καταςκευισ φζρει 

πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ οδθγία 
(Ραραρτιματα Θ1 ι Β+Δ ι Β+ΣΤ) θ οποία κα πρζπει 

να υποβλθκεί με τθν προςφορά.  
 
 

  

Οι προςφερόμενοι ογκομετρικοί υδρομετρθτζσ κα 
πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμμορφϊνονται 

με τισ παρακάτω απαιτιςεισ:  
 Μετρολογικά Χαρακτθριςτικά   

Για ονομαςτικι παροχι Q3=16 m3/h και ονομαςτικι 
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διάμετρο DN40mm, οι υδρομετρθτζσ κα πρζπει να 
ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

  
Σπείρωμα ςφνδεςθσ G 2”  

Μικοσ, L=300mm  
Δυναμικό Εφροσ, R=Q3 / Q1 ≥ 500  

Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  
Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

Κλάςθ απϊλειασ πίεςθσ ςτθ Q3 ≤ΔP63  
 

 Ζναρξθ καταγραφισ < 5 lt/h  
*Η ζναρξη καταγραφήσ θα πρζπει να πιςτοποιείται 

βάςει υπεφθυνησ δήλωςησ του εργοςταςίου 
καταςκευήσ των υδρομετρητϊν.    

 

 

 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν 
αναφζρονται παραπάνω, οι υδρομετρθτζσ κα είναι 
ςφμφωνοι με τα πρότυπα καταςκευισ ISO4064 ι το 
νεότερο ΕΝ14154:2005, ανάλογα με τθν ευρωπαϊκι 

οδθγία με τθν οποία ςυμμορφϊνονται.  
 

 

 

Α.2.2 Ειδικζσ απαιτήςεισ και τεχνικά χαρακτηριςτικά 
Ζξυπνων Τδρομετρητών  

Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να περιγράφουν ξεκάκαρα 
ςτισ προςφορζσ τουσ τα πραγματικά μετρολογικά 

χαρακτθριςτικά του ζξυπνου υδρομετρθτι. Θ 
επαλικευςθ των αναφερόμενων μετρολογικϊν 

χαρακτθριςτικϊν είναι δυνατόν να πραγματοποιθκεί, 
εάν κρικεί ςκόπιμο από τθν υπθρεςία, ςε 

διαπιςτευμζνο από ανεξάρτθτο φορζα, εργαςτιριο 
υδρομετρθτϊν τθσ Ελλάδοσ ι τθσ Ευρωπαϊκισ 

ζνωςθσ, επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. Θ μθ επαλικευςθ 
των δθλωμζνων ςτθν προςφορά μετρολογικϊν 
χαρακτθριςτικϊν, ςυνεπάγεται αποκλειςμό τθσ 

προςφοράσ.  
Οι υδρομετρθτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν για 

τοποκζτθςθ ςε παροχζσ πόςιμου νεροφ και κα πρζπει 
να είναι κατάλλθλοι για το ςκοπό αυτό.  

Με τον όρο ογκομετρικοί υδρομετρθτζσ, εννοοφμε ότι 
θ καταμζτρθςθ του διερχόμενου νεροφ κα γίνεται 

ογκομετρικά μζςω τθσ πλιρωςθσ καλάμου 
ςυγκεκριμζνθσ χωρθτικότθτασ ο όποιοσ κα 

περιςτρζφεται μεταφζροντασ από τθν είςοδο ςτθν 
ζξοδο του υδρομετρθτι, με μεγάλθ ακρίβεια, 

ςυγκεκριμζνεσ ποςότθτεσ νεροφ ανάλογα με το ρυκμό 
τθσ διερχόμενθσ παροχισ.  

Οι υδρομετρθτζσ κα τοποκετθκοφν είτε ςε εξωτερικό 
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χϊρο εντόσ φρεατίων, είτε ςε εςωτερικό χϊρο όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ςυλλζκτθσ (κολεκτζρ), ςε 
κάκετθ ι οριηόντια κζςθ λειτουργίασ. Για τουσ 

αναφερόμενουσ λόγουσ θ μετρολογικι τουσ κλάςθ κα 
εξαςφαλίηεται για κάκε κζςθ τοποκζτθςθσ και θ 

εγκατάςταςι τουσ ςτο δίκτυο δε κα πρζπει να απαιτεί 
ευκφγραμμα τμιματα αγωγϊν πριν και μετά τον 

ψθφιακό μετρθτι.  
Οι υδρομετρθτζσ κα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ 

ςε δίκτυο διανομισ πόςιμου νεροφ. Για τθν 
εκπλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ, ο 
προμθκευτισ κα προςκομίςει πιςτοποιθτικά 

καταλλθλότθτασ από αναγνωριςμζνουσ Ευρωπαϊκοφσ 
Οργανιςμοφσ – Φορείσ.  

Ωσ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ ορίηονται τα 
16 bar (ΜΑ16) και ωσ ελάχιςτο εφροσ κερμοκραςίασ 
λειτουργίασ 0,1ζωσ 30°C (Τ30). Οι υδρομετρθτζσ κα 

πρζπει να ζχουν ζγκριςθ προτφπου κυκλοφορίασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςφμφωνα με όςα περιγράφονται 

ανωτζρω. Θ πλιρθσ ζγκριςθ κα επιςυναφκεί ςτθν 
προςφορά ςτθν γλϊςςα ζκδοςθσ τθσ κακϊσ και 

μετάφραςθ τθσ ςτα Ελλθνικά , νόμιμα επικυρωμζνθ.   
 
 

Το υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ των υδρομετρθτϊν 
κα είναι από ορείχαλκο υψθλισ ποιότθτασ με 
κατάλλθλεσ αναλογίεσ χαλκοφ, καςςίτερου, 
ψευδάργυρου, όπωσ ορίηουν τα  Ευρωπαϊκά 

πρότυπα EN 12163-8, ΕΝ 10204, DIN 50930-6 κ.α. 
Επικυμθτό είναι το κράμα ορείχαλκου να φζρει τθν 
δυνατόν χαμθλότερθ περιεκτικότθτα ςε μόλυβδο. Θ 
πλιρωςθ χυτευτικϊν ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των 

ορειχάλκινων τμθμάτων, με ξζνθ φλθ ι κόλλθςθ 
απαγορεφεται.  

 

 

 

Στο ςϊμα των υδρομετρθτϊν κα υπάρχει ανάγλυφθ 
ςιμανςθ κατεφκυνςθσ τθσ ροισ με βζλθ επαρκοφσ 

μεγζκουσ.  
Οι υδρομετρθτζσ κατά τθ μεταφορά τουσ κα φζρουν 

πλαςτικά πϊματα για τθν προςταςία των 
ςπειρωμάτων.   

Οι υδρομετρθτζσ πρζπει να φζρουν φίλτρο εςωτερικά 
για τθν προςταςία του μετρθτικοφ μθχανιςμοφ.   

Πλα τα ςπειρϊματα του ςϊματοσ των μετρθτϊν κα 
ζχουν τισ προβλεπόμενεσ από τουσ ςχετικοφσ περί 

ςπειρωμάτων κανονιςμοφσ ανοχζσ και κα 
εξαςφαλίηουν ομαλι και αςφαλι κοχλίωςθ.  
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Ο αρικμόσ ςειράσ των υδρομετρθτϊν (που κα 
κακορίηεται από τθν Υπθρεςία) κα είναι χαραγμζνοσ ι 
εκτυπωμζνοσ με ζντονα ανεξίτθλα ςτοιχεία φψουσ 3-

6 mm επί του περικαλφμματοσ ι τθσ άνω ι κάτω 
μεριάσ του καλφμματοσ του μετρθτικοφ μθχανιςμοφ. 
Θα πρζπει επίςθσ να υπάρχει εκτφπωςθ γραμμωτοφ 

κϊδικα (barcode) επί του καλφμματοσ 
/περικαλφμματοσ ι επί του μετρθτικοφ μθχανιςμοφ 
για τθν ανάγνωςθ τθσ ταυτότθτασ του υδρομετρθτι 
μζςω οπτικοφ αναγνϊςτθ (barcode reader) ι με τθν 

μορφι γραμμωτοφ κϊδικα άλλθσ τεχνολογίασ.  
Θ άρκρωςθ ςυναρμογισ καλφμματοσ-

περικαλφμματοσ μετρθτικοφ μθχανιςμοφ πρζπει να 
εξαςφαλίηει αςφαλι και ομαλι λειτουργικότθτα.  

Θ κάψουλα του μθχανιςμοφ δεν κα κολϊνει 
εςωτερικά από οποιαδιποτε αιτία, κα είναι 

αεροςτεγϊσ κλειςμζνθ, κα εξαςφαλίηει άριςτθ 
αναγνωςιμότθτα μετριςεων και κα φζρει βακμό 

προςταςίασ IP68. Λφςεισ με χριςθ 
υαλοκακαριςτιρων δεν κα γίνονται αποδεκτζσ λόγω 

αναξιοπιςτίασ ςε κζματα υγραςίασ/κολότθτασ (να 
υποβλθκεί, επί ποινισ αποκλειςμοφ, πιςτοποιθτικό 
επίςθμου φορζα του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ για 

τθν προςταςία IP68 τθσ κάψουλασ του μθχανιςμοφ).   
 

Για τθν αποφυγι πρόωρθσ καταςτροφισ του 
μθχανιςμοφ εξαιτίασ των φερτϊν υλικϊν πολφ μικρισ 
διατομισ (π.χ. άμμοσ) τα οποία δεν κατακρατοφνται 

από το εςωτερικό φίλτρο, είναι απαραίτθτο, το 
περιςτρεφόμενο ζμβολο κακϊσ και ο κάλαμοσ του 

ψθφιακοφ μετρθτι να φζρουν παράλλθλεσ, ωσ προσ 
τον άξονα περιςτροφισ, εγκοπζσ οι οποίεσ να 

εξαςφαλίηουν τθν άμεςθ απομάκρυνςθ τουσ κατά τθν 
περιςτροφι του εμβόλου. Επιπρόςκετα ο 

καταςκευαςτισ πρζπει να διενεργεί κατάλλθλουσ 
ελζγχουσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι του 

υδρομετρθτι ςε φερτά υλικά   
 

 

 

Για τθν άμεςθ αντίλθψθ τθσ κίνθςθσ (λειτουργίασ) του 
μθχανιςμοφ και για τθ δοκιμι του ψθφιακοφ 

υδρομετρθτι με θλεκτρονικό όργανο, κα υπάρχει 
ςυμπλθρωματικι διάταξθ με αςτερίςκο με 

ανακλαςτικά ςτοιχεία.   
Για τθν ευχερι ανάγνωςθ των ενδείξεων οι ψθφιακοί 

υδρομετρθτζσ κα διακζτουν περιςτρεφόμενο 
κατά  350ο μθχανιςμό.  

Επειδι οι υδρομετρθτζσ βρίςκονται ςε περιβάλλον με 
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αυξθμζνθ υγραςία ο βακμόσ προςταςίασ του 
πομποδζκτθ κα πρζπει να είναι Ι 68.   

Στθν πλάκα ενδείξεων του μετρθτικοφ μθχανιςμοφ ι 
επί του περικαλφμματοσ, κα πρζπει να αναφζρονται 

τα προβλεπόμενα ςτθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 
ΜΙD2004/22/Ε.Ε ι τθ νεότερθ MID 2014/32/E.E και 

ςυγκεκριμζνα:  
 Το Εμπορικό ςιμα ι το όνομα του 

καταςκευαςτι,  
 Ο τφποσ του υδρομετρθτι,   

 Θ μετρολογικι κλάςθ R,  
 Θ μόνιμθ παροχι Q3 ςε m3/h,   

 Το ζτοσ καταςκευισ,  
 Θ μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ςε bars (PN),  

 Θ κλάςθ κερμοκραςίασ (Τ30),  
 Ο ςειριακόσ αρικμόσ του ψθφιακοφ 

υδρομετρθτι και  
 Το ςιμα εγκρίςεωσ προτφπου ΕΕ.  

 
Τα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά, θ ακρίβεια 

ενδείξεων, τα ανεκτά ςφάλματα, θ πτϊςθ πίεςθσ, θ 
ςτεγανότθτα και θ αντοχι ςτθν πίεςθ κα είναι 
ςφμφωνα με τουσ παραπάνω αναφερόμενουσ 

κανονιςμοφσ και ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ.  
Για καταςκευαςτικά, κλπ ςτοιχεία που δεν 

αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν τα 
προβλεπόμενα από τουσ παραπάνω κανονιςμοφσ.  

 

Α.2.3 Ειδικζσ απαιτήςεισ και τεχνικά χαρακτηριςτικά 
Πομποδεκτών  

Οι προςφερόμενοι υδρομετρθτζσ κα φζρουν 
προεγκατεςτθμζνθ υποδομι για ςφνδεςθ τουσ ςε 

ςφςτθμα AMR/ΑΜΙ και κα φζρουν διάταξθ 
απομακρυςμζνθσ μετάδοςθσ των ενδείξεων 

(πομποδζκτθ), που κα ενςωματϊνει ςυλλζκτθ & 
πομπό χωρίσ καλϊδια ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται 

οποιεςδιποτε βλάβεσ που μποροφν να προκλθκοφν 
λόγω τθσ ζκκεςθσ των καλωδίων ςτο περιβάλλον 

εγκατάςταςθσ.  
 

 

 

Θ διάταξθ απομακρυςμζνθσ μετάδοςθσ κα μπορεί να 
ενταχκεί ςτα ςυςτιματα Walk By, Drive By, Fixed 

Network και κα μπορεί να λειτουργεί ςτον 
ςυνδυαςμό των προαναφερκζντων ςυςτθμάτων 

χωρίσ καμία παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ ι των 
ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν και χωρίσ επιπρόςκετο 

εξοπλιςμό. 
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Θ διάταξθ μετάδοςθσ ενδείξεων, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, κα είναι νζασ γενιάσ μονισ 

κατεφκυνςθσ (unidirectional), μεγάλθσ ακριβείασ και 
κα πρζπει να λειτουργεί ςε ςυχνότθτεσ μετάδοςθσ 
868MHz/433MHz. Οι ςυχνότθτεσ επικοινωνίασ κα 

πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για χριςθ με 
πρωτόκολλο Wireless Mbus.  

Θ διάταξθ μετάδοςθσ ενδείξεων κα πρζπει να είναι 
ενεργειακά αυτόνομθ και κα τροφοδοτείται από 
ενςωματωμζνθ μπαταρία. Θ διάρκεια ηωισ τθσ 

μπαταρίασ κα πρζπει να ζχει υπολογιςκεί 
λαμβάνοντασ υπόψθ ςυγκεκριμζνο ρυκμό 

επικοινωνίασ (μικρότεροσ ι ίςοσ από 15 λεπτά για 
ςτακερό δίκτυο - Fixed Network και μικρότεροσ ι ίςοσ 

από 15 δευτερόλεπτα για κινθτό δίκτυο -
 Drive/Walk By) προσ το δίκτυο AMR/AMI. Ωσ ρυκμόσ 

επικοινωνίασ νοείται θ ςυχνότθτα αποςτολισ 
πακζτων αςφρματθσ επικοινωνίασ από τον ψθφιακό 

υδρομετρθτι. Βάςει των παραπάνω προχποκζςεων θ 
διάρκεια ηωισ του ψθφιακοφ υδρομετρθτι κα πρζπει 

να είναι θ μζγιςτθ δυνατι και ςε κάκε περίπτωςθ 
μεγαλφτερθ των δζκα (10) ετϊν.   

 

 

 

Θ διάταξθ μετάδοςθσ κα επιτρζπει ςτθν Υπθρεςία να 
λαμβάνει ενδείξεισ και να ςυλλζγει τουλάχιςτον τισ 

ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:  
 Τφπο/ Αρικμό  Ψθφιακοφ Υδρομετρθτι  

 Ζνδειξθ Ψθφιακοφ Υδρομετρθτι  
  Ζνδειξθ ςυναγερμϊν  

 Διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ  
Θ απόςταςθ μετάδοςθσ τθσ διάταξθσ μετάδοςθσ κα 
πρζπει να είναι τουλάχιςτον 400 μζτρα ςε ελεφκερο 

οπτικό πεδίο και θ ποιότθτα τθσ λιψθσ των 
δεδομζνων κα πρζπει να είναι βζλτιςτθ.  

 

 

 

Α.2.4 Ακρίβεια Ενδείξεων – Μζγιςτα ανεκτά 
ςφάλματα   

Τα μζγιςτα ανεκτά ςφάλματα ςε κάκε περιοχι 
μζτρθςθσ ορίηονται το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 14154 

και είναι τα ακόλουκα :  
 Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια 

μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Q2 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και τθσ Q4, ± 2% .  

 Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια 
μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Q1 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και Q2 
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(εξαιρουμζνθσ),   ± 5% .  
Θ Υπθρεςία, εάν κρίνει ςκόπιμο, διατθρεί το δικαίωμα 

αποςτολισ των δειγμάτων αλλά και μζρουσ τθσ 
ποςότθτασ παραλαβισ ςε επίςθμα διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο υδρομετρθτϊν τθσ Ελλάδοσ ι τθσ 
Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ τθσ επιλογισ τθσ, με ςκοπό τθν 
επαλικευςθ των δθλωμζνων, ςτισ προςφορζσ των 
προμθκευτϊν, μετρολογικϊν χαρακτθριςτικϊν.   

 

Α.2.5 Αντοχή ςτην πίεςη  
Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ πρζπει να αντζχουν τθ 

ςυνεχι πίεςθ του νεροφ για τθν οποία είναι 
καταςκευαςμζνοι (πίεςθ λειτουργίασ) χωρίσ να 

παρουςιάηονται προβλιματα ι ελαττϊματα. Θ πίεςθ 
λειτουργίασ κα είναι PN16 bar (MAP16 ) Κάκε 

υδρομετρθτισ πρζπει να μπορεί να αντζξει, χωρίσ 
καταςτροφι ι εμπλοκι, πίεςθ 2 φορζσ τθ μζγιςτθ 

πίεςθ λειτουργίασ εφαρμοηόμενθ επί 1 λεπτό.  
Θ κλάςθ απϊλειασ φορτίου υπό τθν μόνιμθ 

παροχι Q3 πρζπει να είναι μζχρι Δ63 για ψθφιακοφσ 
υδρομετρθτζσ με ζγκριςθ τφπου ςφμφωνα με τθν 

ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EE ι τθ 
νεότερθ MID 2014/32/EE.  

 

 

 

Α.2.6 Δοκιμζσ  
Θ ρφκμιςθ δοκιμι όλων των Υδρομετρθτϊν κα γίνει 

από τον καταςκευαςτι ςτο διαπιςτευμζνο με το 
ΕΝ17025 εργαςτιριο δοκιμϊν που κα πρζπει να 

διακζτει ο καταςκευαςτισ των υδρομετρθτϊν. Οι 
ςχετικζσ δαπάνεσ των δοκιμϊν κα 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν προςφορά του 
προμθκευτι. Οι παροχζσ δοκιμισ κα είναι 

τουλάχιςτον τρείσ (3) και επιπλζον θ ρφκμιςθ ςτα 
όρια ακρίβειασ.   

Οι παροχζσ δοκιμισ κα είναι υποχρεωτικά θ Q1και θ 
Q2, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 

MID 2004/22/ EE ι τθ νεότερθ MID 2014/32/EE, θ 
τρίτθ παροχι δοκιμισ κα βρίςκεται ςτο διάςτθμα 

μεταξφ τθσ Q2- Q4 , ενϊ θ τζταρτθ κα είναι θ ρφκμιςθ 
ςτα όρια ακρίβειασ. Οι μετριςεισ ςτισ παροχζσ αυτζσ 

κα διενεργοφνται με χαρακτθριςτικά ( όγκοσ ι 
χρόνοσ) τα οποία κα διαςφαλίηουν αβεβαιότθτα 
μζτρθςθσ καλφτερθ ι ίςθ με το 1/10 τθσ μζγιςτθσ 

επιτρεπόμενθσ απόκλιςθσ ςτθν κάκε παροχι, βάςει 
των ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν και προτφπων.  

Α.2.7 τοιχεία υδρομετρητών που πρζπει να 
υποβληθοφν, επί ποινή αποκλειςμοφ:  
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 Ρλιρθ τεχνικά φυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ των υδρομετρθτϊν και των 

πομποδεκτϊν.  
 Εγχειρίδια χριςθσ των υδρομετρθτϊν και των 

πομποδεκτϊν.  
 Διάγραμμα τθσ καμπφλθσ πτϊςθσ πιζςεωσ και 

τθσ καμπφλθσ ςφάλματοσ των υδρομετρθτϊν, 
ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι.  

 Σχζδια ι παραςτάςεισ με τισ κατάλλθλεσ τομζσ 
για τθν αναγνϊριςθ των εξαρτθμάτων που 

αποτελοφν τον υδρομετρθτι.  
 Ρλιρθ ζγκριςθ των υδρομετρθτϊν ςφμφωνα 

με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία MID (2004/22/EΕ) ι 
τθ νεότερθ MID (2014/32/EE) (Εννοείται ότι τα 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα απαιτοφνται πλιρθ με 

ςχζδια, αναλυτικά μετρολογικά 
χαρακτθριςτικά κ.α).  

 Ριςτοποίθςθ του εργοςταςίου καταςκευισ 
των υδρομετρθτϊν ςφμφωνα με τθν 

Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EΚ ι τθ 
νεότερθ MID 2014/32/E.E (παραρτιματα 

Θ1+D ι Β+D)  
 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ των 

υδρομετρθτϊν για χριςθ ςε αγωγοφσ πόςιμου 
νεροφ από αναγνωριςμζνουσ Ευρωπαϊκοφσ 

Οργανιςμοφσ-Φορείσ 
(KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ)  

 Ριςτοποιθτικό κλάςθσ προςταςίασ Ι68, από 
ανεξάρτθτο οργανιςμό για τον μετρθτικό 

μθχανιςμό των υδρομετρθτϊν.   
 Ριςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ του εργαςτθρίου 

δοκιμισ των υδρομετρθτϊν του 
καταςκευαςτι, το οποίο κα ζχει εκδοκεί από 

επίςθμο φορζα διαπίςτευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
ζνωςθσ (MLA) κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιθμζνοσ φορζασ διαπίςτευςθσ του 
εργαςτθρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 
πρζπει να ανικει ςε διεκνι οργανιςμό 

διαπίςτευςθσ εργαςτθρίων.   
 Εγγφθςθ των οίκων καταςκευισ για τθν καλι 

λειτουργία των  υδρομετρθτϊν και των 
πομποδεκτϊν για δϊδεκα (12) μινεσ 

τουλάχιςτον.  
 

Α3. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΦΛΑΣΗΩΣΩΝ ΣΑΣΙΚΩΝ 
(ΧΩΡΙ ΚΙΝΟΤΜΕΝΑ ΜΕΡΘ) ΨΘΦΙΑΚΩΝ 

ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΩΝ ΤΠΕΡΘΧΩΝ DN50-DN200. 
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Γενικά χαρακτηριςτικά  

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί φλατηωτοί ψθφιακοί 
υδρομετρθτζσ που ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν 
Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/Ε.Ε. ι τθ νεότερθ 

MID 2014/32/E.E., υπό τθν προχπόκεςθ ότι το 
εργοςτάςιο καταςκευισ φζρει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα 
με τθ ςυγκεκριμζνθ οδθγία (Ραραρτιματα Θ1 ι Β+Δ ι 

Β+ΣΤ) θ οποία κα πρζπει να υποβλθκεί με τθν 
προςφορά. 

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ υπεριχων 
κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 

ςυμμορφϊνονται με τισ παρακάτω απαιτιςεισ:  
 

 Μετρολογικά Χαρακτθριςτικά  
Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 

25 m3/h και ονομαςτικι διάμετρο DN50mm, οι 
ψθφιακοί φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να 

ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  
   

 Μικοσ, L=300mm  
 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 

800  
 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  
 Ζναρξθ καταγραφισ Qstarting flow rate < 

20 lt/h  
Η ζναρξη καταγραφήσ θα πρζπει να πιςτοποιείται 

βάςει υπεφθυνησ δήλωςησ του εργοςταςίου 
καταςκευήσ των ψηφιακϊν υδρομετρητϊν.    

 

 

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 40 m3/h και 
ονομαςτικι διάμετρο DN65mm, οι ψθφιακοί 

φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

   
 Μικοσ, L=300mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 
800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  
 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθ καταγραφισ Qstarting flow rate < 
30 lt/h  
 

Η ζναρξη καταγραφήσ θα πρζπει να πιςτοποιείται 
βάςει υπεφθυνησ δήλωςησ του εργοςταςίου 
καταςκευήσ των ψηφιακϊν υδρομετρητϊν.    

 

 

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 63 m3/h και   
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ονομαςτικι διάμετρο DN80mm, οι ψθφιακοί 
φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα 

ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  
   

 Μικοσ, L=350mm  
 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 

800  
 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  
 Ζναρξθ καταγραφισ Qstarting flow rate < 

40 lt/h  
 

Η ζναρξη καταγραφήσ θα πρζπει να πιςτοποιείται 
βάςει υπεφθυνησ δήλωςησ του εργοςταςίου 
καταςκευήσ των ψηφιακϊν υδρομετρητϊν.    

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 100 m3/h και 
ονομαςτικι διάμετρο DN100mm, οι ψθφιακοί 

φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

   
 Μικοσ, L=350mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 
800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  
 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθ καταγραφισ Qstarting flow rate < 
50 lt/h  

Η ζναρξη καταγραφήσ θα πρζπει να πιςτοποιείται 
βάςει υπεφθυνησ δήλωςησ του εργοςταςίου 
καταςκευήσ των ψηφιακϊν υδρομετρητϊν.    

 

 

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 160 m3/h και 
ονομαςτικι διάμετρο DN125mm, οι ψθφιακοί 

φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

   
 Μικοσ, L=250mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 
800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  
 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθ καταγραφισ Qstarting flow rate < 
75 lt/h  
 

Η ζναρξη καταγραφήσ θα πρζπει να πιςτοποιείται 
βάςει υπεφθυνησ δήλωςησ του εργοςταςίου 
καταςκευήσ των ψηφιακϊν υδρομετρητϊν.    
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Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 250 m3/h και 
ονομαςτικι διάμετρο DN150mm, οι ψθφιακοί 

φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

   
 Μικοσ, L=300mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 
800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  
 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθ καταγραφισ Qstarting flow rate < 
260 lt/h  
 

Η ζναρξη καταγραφήσ θα πρζπει να πιςτοποιείται 
βάςει υπεφθυνησ δήλωςησ του εργοςταςίου 
καταςκευήσ των ψηφιακϊν υδρομετρητϊν.    

 

 

 

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 400 m3/h και 
ονομαςτικι διάμετρο DN200mm, οι ψθφιακοί 

φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

   
 Μικοσ, L=350mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 
800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  
 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθ καταγραφισ Qstarting flow rate < 
420 lt/h  
 

Η ζναρξη καταγραφήσ θα πρζπει να πιςτοποιείται 
βάςει υπεφθυνησ δήλωςησ του εργοςταςίου 
καταςκευήσ των ψηφιακϊν υδρομετρητϊν.    

 

 

 

Για καταςκευαςτικά/τεχνικά ςτοιχεία που δεν 
αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι 

ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν MID 2014/32/Ε.Ε 
και το ISO 4064. Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ και τα 

παρελκόμενα τουσ κα είναι κατάλλθλοι για 
τοποκζτθςθ ςε δίκτυο διανομισ πόςιμου νεροφ και 

κα φζρουν τα ανάλογα  πιςτοποιθτικά 
καταλλθλόλθτασ από αναγνωριςμζνουσ Εκνικοφσ ι 
Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ – Φορείσ (WRAS, ACS, 

DVGW, CERMET, KIWA, NF, DTC, κ.α).  
 

 

 

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί μετρθτζσ κα πρζπει να 
είναι πλιρωσ προςτατευμζνοι με βακμό προςταςίασ 
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IP68, πιςτοποιθμζνο από επίςθμο  ανεξάρτθτο φορζα 
και κα μποροφν να λειτουργοφν ςε αντίξοεσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ. 
 

Μετάδοςθ μετριςεων 
& καταχωρθτισ δεδομζνων  

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα φζρουν 
ενςωματωμζνθ διάταξθ καταγραφισ και μετάδοςθσ 

δεδομζνων.  
 

 

 

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, κα πρζπει να είναι ζτοιμοι χωρίσ καμία 

παραμετροποίθςθ (προςκικθ εξοπλιςμοφ ι/και 
ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ) να ενταχκοφν και να 

λειτουργοφν ςε δίκτυα Walk-by, Drive-by (AMR) αλλά 
και Fixed Network (AMI) ταυτόχρονα. Το παραπάνω, 

κα πρζπει να πιςτοποιείται από διλωςθ του 
εργοςταςίου καταςκευισ των προςφερόμενων 

ψθφιακϊν  υδρομετρθτϊν.  
 

 

 

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει 
να επικοινωνοφν αποκλειςτικά με το ανοικτό 

διαλειτουργικό πρωτόκολλο επικοινωνίασ  (T1 OMS ι 
C1) βάςει του προτφπου EN 13757 ςε ςυχνότθτα 

επικοινωνίασ 868 MHz. Στθν περίπτωςθ του Mobile 
Reading (Drive/Walk By) ο ψθφιακόσ υδρομετρθτισ 

κα πρζπει να μεταδίδει μετριςεισ/δεδομζνα κάκε 15 
δευτερόλεπτα (ςυχνότθτα μετάδοςθσ) ι ςυχνότερα. 
Στθν περίπτωςθ του Fixed Network (ςτακερό δίκτυο 

ανάγνωςθσ), ο ψθφιακόσ υδρομετρθτισ κα πρζπει να 
μεταδίδει μετριςεισ/δεδομζνα κάκε 15 λεπτά 

(ςυχνότθτα μετάδοςθσ) ι ςυχνότερα. 
τοιχεία που πρζπει να υποβληθοφν, επί ποινή 

αποκλειςμοφ:  
 Ρλιρθ τεχνικά φυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ 

εταιρείασ των φλατηωτϊν ψθφιακϊν ςτατικϊν 
υδρομετρθτϊν χωρίσ κινοφμενα μζρθ.  

 Εγχειρίδια χριςθσ των φλατηωτϊν ψθφιακϊν 
υδρομετρθτϊν.  

 Διάγραμμα τθσ καμπφλθσ πτϊςθσ πιζςεωσ και 
τθσ καμπφλθσ ςφάλματοσ των φλατηωτϊν 

ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν, ςε ςυνάρτθςθ με 
τθν παροχι.  

 Σχζδια ι παραςτάςεισ με τισ κατάλλθλεσ 
τομζσ.  

 Ρλιρθ ζγκριςθ των φλατηωτϊν  ψθφιακϊν 
υδρομετρθτϊν ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι 
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Οδθγία MID (2004/22/EΕ) ι τθ 
νεότερθ MID (2014/32/EE). 

 Ριςτοποίθςθ του εργοςταςίου καταςκευισ 
των φλατηωτϊν ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν 

ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι 
οδθγία MID 2004/22/EΚ ι τθ 

νεότερθ MID 2014/32/E.E (παραρτιματα 
Θ1+D ι Β+D)  

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ των 
φλατηωτϊν ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν για 

χριςθ ςε αγωγοφσ πόςιμου νεροφ από 
αναγνωριςμζνουσ Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ-

Φορείσ (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ)  
 Ριςτοποιθτικό κλάςθσ προςταςίασ Ι68, από 

ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο οργανιςμό.  
 Ριςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ του εργαςτθρίου 

δοκιμισ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν του 
καταςκευαςτι, το οποίο κα ζχει εκδοκεί από 

επίςθμο φορζα διαπίςτευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
ζνωςθσ (MLA) κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιθμζνοσ φορζασ διαπίςτευςθσ του 
εργαςτθρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 
πρζπει να ανικει ςε διεκνι οργανιςμό 

διαπίςτευςθσ εργαςτθρίων.   
 Εγγφθςθ των οίκων καταςκευισ για τθν καλι 

λειτουργία των φλατηωτϊν ψθφιακϊν 
υδρομετρθτϊν για δϊδεκα (12) μινεσ 

τουλάχιςτον.  
 
 

Επιπρόςκετα, οι ψθφιακοί οικιακοί υδρομετρθτζσ κα 
ςυνοδεφονται από ορειχάλκινα ακροςτόμια ςφνδεςθσ 

κακϊσ επίςθσ και από ςφαιρικοφσ κρουνοφσ με 
ςφςτθμα κλειδϊματοσ. Οι ςφαιρικοί κρουνοί 

προορίηονται για χριςθ ςε ςθμεία του δικτφου 
φδρευςθσ  όπου απαιτείται θ  αυξομείωςθ τθσ 

απόςταςθσ μεταξφ  δυο ςυνδεόμενων εξαρτθμάτων 
(π.χ. αντικαταςτάςεισ ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν  με 

διαφορετικό μικοσ, κλπ) και διακζτουν ςφςτθμα 
κλειδϊματοσ για τθν δυνατότθτα κλειδϊματοσ μιασ 

παροχισ μζςω ειδικοφ κλειδιοφ παςπαρτοφ. 
 Θα αναγράφονται,  πάνω ςτο ςϊμα των ςφαιρικϊν 

κρουνϊν (ανάγλυφθ ςιμανςθ) τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά: 

• καταςκευαςτισ (ι αναγνωριςμζνο ςιμα 
καταςκευαςτι) 

• Διάμετρο ςφαιρικοφ κρουνοφ  
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• Ρίεςθ λειτουργίασ Ν 
Επίςθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο ςφαιρικόσ κρουνόσ 
κα πρζπει να αςφαλίηεται ςε κλειςτι ι ανοικτι κζςθ, 

ι να μπορεί να λειτουργεί ελεφκερα μζςω ειδικοφ 
ςυςτιματοσ κλειδϊματοσ το οποίο κα φζρει. Δεν 

γίνονται αποδεκτζσ λφςεισ με διατάξεισ κλειδϊματοσ 
που απαρτίηονται από ςφρμα με μολυβδοςφραγίδα  ι 

λουκζτα με αλυςίδα, απλά κλειδιά κλπ. Το 
ξεκλείδωμα του κρουνοφ κα πρζπει να γίνεται με ζνα  

κλειδί  “παςπαρτοφ” που κα είναι αδφνατο να 
αντιγραφεί. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 
• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια των 

προςφερόμενων κρουνϊν 
• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι  

• Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ 

Οι ψθφιακοί φλατηωτοί ςτατικοί υδρομετρθτζσ κα 
εγκαταςτακοφν ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ οι οποίοι 

τροφοδοτοφνται από τισ δεξαμενζσ που 
περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Μελζτθ. Οι αιςκθτιρεσ 

πίεςθσ, κακϊσ επίςθσ οι αιςκθτιρεσ επιπζδου 
ςτάκμθσ δεξαμενϊν, pH και κερμοκραςίασ (όπου 

κρικεί απαραίτθτθ θ εγκατάςταςθ αυτϊν) κα 
μεταδίδουν τισ επιμζρουσ πλθροφορίεσ τουσ μζςω 

τθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ ανίχνευςθσ διαρροϊν ςε 
κατάλλθλο cloud λογιςμικό ανίχνευςθσ διαρροϊν. Το 

λογιςμικό ανίχνευςθσ διαρροϊν κα είναι cloud για 
ςφνδεςθ από οποιαδιποτε ςυςκευι ςυνδεδεμζνθ ςτο 

διαδίκτυο, με απλι χριςθ των κωδικϊν ειςόδου 
(εφαρμογι πολλαπλϊν χρθςτϊν με διαβάκμιςθ 

εξουςιοδοτιςεων ανά χριςτθ), ακόμα και από κινθτό 
(smartphone). Θα δφναται να πραγματοποιεί 

μακθματικζσ πράξεισ και τφπουσ για τον υπολογιςμό 
των διαφόρων παραμζτρων, να ειδοποιεί μζςω sms 

και email εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ ςε περιπτϊςεισ 
ςυναγερμϊν (alarms), κακϊσ επίςθσ να εξάγει 

δεδομζνα ςε μορφι excel και csv. Θ προαναφερκείςα 
ςυςκευι ανίχνευςθσ διαρροϊν και μετάδοςθσ 

δεδομζνων αιςκθτιρων κα διακζτει αδιάβροχο 
αςφρματο τροφοδοτικό με μπαταρίεσ, με περίβλθμα 

βακμοφ προςταςίασ IP68 και με δυνατότθτα 
εγκατάςταςθσ ςε τοίχο. Θα διακζτει, επίςθσ, 
ενςωματωμζνο GSM modem με ςυχνότθτα 

αποςτολισ δεδομζνων κάκε πζντε (5) λεπτά ζωσ μία 
(1) φορά το μινα, δυνατότθτα καταχϊρθςθσ κάκε 

πζντε (5) δευτερόλεπτα ζωσ μία (1) εβδομάδα και κα 
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αποςτζλλονται κατά τθ διάρκεια επικοινωνίασ 
τουλάχιςτον τα ακόλουκα δεδομζνα: ο αρικμόσ (id) 

τθσ ςυςκευισ, ο αρικμόσ τθσ κάρτασ sim, θ τρζχουςα 
θμερομθνία και ϊρα, τα δεδομζνα του καταγραφζα 
(logger), το επίπεδο μπαταρίασ, θ ιςχφσ του ςιματοσ 

gprs/gsm και θ ζκδοςθ του λογιςμικοφ. Τζλοσ, κα 
πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ των 

μπαταριϊν τθσ ςυςκευισ ςτο πεδίο από 
εκπαιδευμζνο προςωπικό χωρίσ τθν απϊλεια 

δεδομζνων. Οι αιςκθτιρεσ που κα εγκαταςτακοφν 
(π.χ. πίεςθσ, ςτάκμθσ, χλωρίωςθσ κ.α.) κα διακζτουν 

ςιμα εξόδου 4 – 20Ma, κα λειτουργοφν ςε 
κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ  από -10οC ζωσ 50οC και 
κα διακζτουν βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον IP65. Θ 

ςυςκευι ανίχνευςθσ διαρροϊν και μετάδοςθσ 
δεδομζνων αιςκθτιρων κακϊσ και οι ςυνδεδεμζνοι 

αιςκθτιρεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςτθν Ε.Ε και κα 
είναι πιςτοποιθμζνοι με CE. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 
• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

ςυςκευισ ανίχνευςθσ διαρροϊν και λογιςμικοφ. 
• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

• Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 

 

Σεχνική Προδιαγραφή Εργαςιών Αντικατάςταςησ 
Τδρομετρητών 
Στθ διαδικαςία τθσ αντικατάςταςθσ των μετρθτϊν 
περιλαμβάνονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ 
διαδικαςίεσ: 

 Θ λιψθ ψθφιακισ φωτογραφίασ και θ 
καταχϊρθςθ ςε ςχετικι ψθφιακι λίςτα του 
αρικμοφ ςειράσ, τθσ ζνδειξθσ κατανάλωςθσ 
και τθσ κζςθσ του προσ αντικατάςταςθ 
μετρθτι. 

 Θ αποξιλωςθ του παλιοφ υδρομετρθτι ι/ και 
του υφιςτάμενου ςφαιρικοφ κρουνοφ ανάντθ 
τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ του μετρθτι. 

 Θ τοποκζτθςθ του νζου ψθφιακοφ μετρθτι και 
των παρελκομζνων αυτοφ  

 Θ λιψθ ψθφιακισ φωτογραφίασ και θ 
καταχϊρθςθ ςε ςχετικι ψθφιακι λίςτα του 
αρικμοφ ςειράσ και τθσ ζνδειξθσ κατανάλωςθσ 
του νζου ψθφιακοφ μετρθτι. 

 Θ τοποκζτθςθ ςτουσ παλαιοφσ μετρθτζσ, των 
πλαςτικϊν ταπϊν προςταςίασ των 
ςπειρωμάτων που αφαιρζκθκαν από τουσ 
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νζουσ ψθφιακοφσ μετρθτζσ. 

 Θ φόρτωςθ των παλαιϊν μετρθτϊν και θ 
επιςτροφι τουσ ςε ςθμείο που κα τουσ 
υποδειχκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ. 

 Θ ςφνταξθ πρωτοκόλλου παράδοςισ τουσ θ 
οποία κα ςυνοδεφεται από ψθφιακό υλικϊν 
(φωτογραφίεσ) των κζςεων εγκατάςταςθσ και 
λίςτα με τισ αντιςτοιχίςεισ των παλαιϊν και 
νζων ψθφιακϊν μετρθτϊν με πλιρθ ςτοιχεία 
(αρικμοφσ ςειράσ, καταναλϊςεισ κλπ). 

 
 

Β. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΤΣΘΜΑΣΟ ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
(AMR Drive by, Walk by)  
  
Γενικά  
Τα δεδομζνα από τουσ ψθφιακοφσ υδρομετρθτζσ 
κα ςυλλζγονται από τον δζκτθ/ςυλλζκτθ ο οποίοσ 
ςτθ ςυνζχεια κα μεταδίδει τισ πλθροφορίεσ ςτον 
φορθτό υπολογιςτι χειρόσ και ζπειτα όλεσ οι 
μετριςεισ κα μεταφζρονται ςτον Θ/Υ τθσ 
υπθρεςίασ, μζςω λογιςμικοφ. Ριο αναλυτικά, θ 
μζκοδοσ αυτι περιλαμβάνει ζνα Bluetooth δζκτθ, 
δθλαδι μία ςυςκευι που τοποκετείται είτε ςτθν 
οροφι, είτε εντόσ ενόσ αυτοκινιτου τθσ 
υπθρεςίασ για να πραγματοποιθκεί θ ςυλλογι 
των δεδομζνων (Drive by). Συμπλθρωματικά, 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και θ μζκοδοσ Walk by, 
όπου ο καταγραφζασ ςυλλζγει τα δεδομζνα μζςω 
δζκτθ περπατϊντασ. Επιπρόςκετα, ο ςυλλζκτθσ 
αποςτζλλει τα δεδομζνα ςτον υπολογιςτι 
χειρόσ/ tablet, ο οποίοσ καταγράφει τισ μετριςεισ 
των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν και τισ μεταφζρει 
ςτον υπολογιςτι τθσ υπθρεςίασ μζςω του 
κατάλλθλου λογιςμικοφ.  
   
Σεχνικά Χαρακτηριςτικά Δεκτών/υλλεκτών 
Δεδομζνων:  
 Ο δζκτθσ πρζπει να διακζτει προςταςία 

τουλάχιςτον IP 50.  
 Ο δζκτθσ κα είναι κατάλλθλοσ για 

κερμοκραςία λειτουργίασ ζωσ 60ο C  
 Ελάχιςτθ εμβζλεια λιψθσ ςθμάτων 400μ ςε 

ανοιχτό πεδίο.  
 Συχνότθτα 868 ι 434 Mhz  
 Αυτονομία μπαταρίασ για τουλάχιςτον 10 
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ϊρεσ λειτουργίασ.  
 Υποδομι για ςφνδεςθ με εξωτερικι κεραία για 

τθν μζκοδο Drive-by.  
 Μετάδοςθ δεδομζνων μζςω Bluetooth ςτον 

Υπολογιςτι Χειρόσ.  
 

Φορητή μονάδα ανάγνωςησ των μετροφμενων 
τιμών με κατάλληλο λογιςμικό:  
Θ ςυλλογι των μετροφμενων τιμϊν των 
ψθφιακϊν μετρθτϊν κατανάλωςθσ, θ ανάλυςθ και 
θ επεξεργαςία (μζκοδοσ Drive/Walk by) κα γίνεται 
μζςω tablet/υπολογιςτι χειρόσ.  Θ φορθτι, αυτι, 
μονάδα κα διακζτει λογιςμικό και κα είναι το 
μζςο για τθν επικοινωνία και τθν 
παραμετροποίθςθ  των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν. 
Θ επικοινωνία των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν με 
τουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ ανάγνωςθσ των 
ενδείξεων κα γίνεται είτε απευκείασ είτε μζςω 
επιπρόςκετθσ διάταξθσ επικοινωνίασ θ οποία ςε 
αυτιν τθν περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφει 
κάκε φορθτό υπολογιςτι. 
Θ φορθτι μονάδα διακζτει υποχρεωτικά τα εξισ 
χαρακτθριςτικά: 
 Οκόνθ αφισ 
 Λειτουργικό ςφςτθμα WINDOWS 10 

ι ANDROID, 
 Βακμό προςταςίασ IP65, 
 υποδοχι κάρτασ SIM, 
 κφρεσ για ακουςτικά και μικρόφωνο, 
 Bluetooth, Wifi, 
 GPS. 
Το λογιςμικό ανάγνωςθσ και επεξεργαςίασ των 
μετριςεων που κα εγκαταςτακεί ςτισ φορθτζσ 
διατάξεισ κα πρζπει να ζχει τα ακόλουκα 
χαρακτθριςτικά: 
 Δυνατότθτα χειροκίνθτθσ ειςαγωγισ 

δεδομζνων καταγραφισ 
 Φιλτράριςμα δεδομζνων 
 Δυνατότθτα ανίχνευςθσ και θ ανάγνωςθσ όλων 

των ςτακμϊν κατανάλωςθσ που βρίςκονται 
ςτο ςφςτθμα να γίνεται αυτόματα. 

 Δυνατότθτα χρωματικισ απεικόνιςθσ 
δυςλειτουργιϊν ι ςυναγερμϊν κατά τθν 
ανάγνωςθ των τιμϊν 

 Δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ διαδρομϊν 
ανάγνωςθσ των μετροφμενων τιμϊν, 

 Ειςαγωγι και εξαγωγι δεδομζνων από και ςε 
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αρχεία Microsoft office (excel κλπ). 
 

Σεχνικά χαρακτηριςτικά κεντρικοφ 
Λογιςμικοφ Σηλεμετρίασ (software): 
Πλεσ οι πλθροφορίεσ/δεδομζνα και οι μετριςεισ 
των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν κα καταλιγουν 
ςτον Θ/Υ ςτο γραφείο του πελάτθ, όπου και κα 
ζχει τθν ευχζρεια να τα επεξεργαςτεί και να 
δθμιουργιςει αναλφςεισ και ςτατιςτικά ςτοιχεία 
μζςω του λογιςμικοφ προγράμματοσ. 
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του λογιςμικοφ 
τθλεμετρίασ κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω 
προδιαγραφζσ: 
 Ευκολία ςτθν χριςθ και είςοδοσ ςτο λογιςμικό 

με χριςθ κωδικοφ. 
 Δυνατότθτα διαχείριςθσ ςε διαφορετικά 

επίπεδα (ανά χριςτθ κλπ.) 
 Δυνατότθτα ειςαγωγισ και εξαγωγισ από 

αρχείο CSV. 
 Αποκικευςθ ςτθν βάςθ δεδομζνων 

πλθροφοριϊν ιςτορικοφ μετριςεων. 
 Εξαγωγι δεδομζνων ςε αρχεία Microsoft 

Office Excel. 
 Δυνατότθτα εκτφπωςθσ των δεδομζνων. 
 Δυνατότθτα ζκδοςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

και ςφνκετθσ επεξεργαςίασ των 
καταγεγραμμζνων τιμϊν. 

 Δυνατότθτα εμφάνιςθσ γραφθμάτων. 
 Δυνατότθτα εμφάνιςθσ ψθφιακϊν 

υδρομετρθτϊν ςε χάρτθ για τθν ακριβι 
τοποκεςία του. 

 Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με άλλεσ 
πλατφόρμεσ για τθν μελλοντικι διαχείριςθ 
όλων των μζςων από ζνα ςφςτθμα (π.χ. νερό, 
αζριο, ενζργεια κ.α.). 

 Ριςτοποίθςθ, ςφμφωνα με το ISO27001 του 
παρόχου του 
λογιςμικοφ, για τθν διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ 
των  πλθροφοριϊν. 
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Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

22/10/2020 

Η ζςνηάξαζα 

 

 

 

Αθηνά Φπιζηοδούλος 

ΠΕ Ηλεκηπολόγων Μησανικών 

& Μησανικών Υπολογιζηών 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            Με απόθαζη Δημάπσος 

 Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ                          
Δ.Τ.Υ. 
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