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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
 

 
Η παρούσα μελέτη , η οποία συντάσσεται ύστερα από το με αριθμό πρωτοκόλλου 6813/01-07-2016 σύμβαση μεταξύ 

του Δήμου Αποκορώνου και του μελετητή Βλαχάκη Κων/νου, αφορά το έργο με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΑ1 ΚΑΙ ΝΑ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΣΩΝ». 

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο υπολογισμός των απαιτούμενων αντλιοστασίων, τα οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη 

των υφιστάμενων και μελλοντικών (40ετίας) αναγκών ύδρευσης του ανατολικού τμήματος Δ.Ε. Βάμου του Δήμου 

Αποκορώνου, συμπεριλαμβανομένου και του οικισμού Βάμου. Η καλύψη των παραπάνω αναγκών θα γίνει με νερά από 

γεωτρήσεις στην περιοχή Βρυσσών, με παράλληλη ανακούφιση των πηγών Αρμένων, από τις οποίες υδρεύεται σήμερα 

η παραπάνω περιοχή, ενώ προβλέπεται η μεταφορά μέγιστης συνεχούς (24 ώρου) παροχής 100 m3/ώρα από την 

υφιστάμενη δεξαμενή Δ1 (+120 m), στη θέση «Άγιος Παύλος», όπου συγκεντρώνονται σήμερα τα νερά των 

γεωτρήσεων περιοχής Βρυσσών, στην υφιστάμενη δεξαμενή Δ2 Βάμου – Υψηλή (+278 m), η οποία έχει κατασκευαστεί 

και δεν έχει ακόμα λειτουργήσει. 

. 
 

2. ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 
Η μεταφορά του νερού θα γίνεται μέσω νέου αγωγού, από σωλήνες πολυαιθυλαινίου, ονομαστικής διαμέτρου D250 mm, 

ονομαστικής πίεσης NP 10 atm, συνολικού μήκους 7.100 m. Ο αγωγός στα πρώτα 4.000 m θα μεταφέρει το νερό από 

την Δεξαμενή του Αγίου Παύλου Δ1 (+127,5 m) χωρητικότητας V =500 m3 με τη βαρύτητα στη θέση του νέου 

αντλιοστασίου ΝΑ1 (+83 m), που θα κατασκευαστεί πλησίον των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η., νότια του οικισμού Βάμου. 

Από το αντλιοστάσιο ΝΑ1 το νερό θα αντλείται σε μήκος 1.200 m, στη θέση του νέου αντλιοστασίου ΝΑ2 (+160 m), που 

θα κατασκευαστεί εντός ιδιοκτησίας του Δήμου Αποκορώνου. Από το αντλιοστάσιο ΝΑ2 το νερό θα αντλείται σε μήκος 

1.900 m, στην υφιστάμενη δεξαμενή Δ2 Βάμου V =300 m3 - Υψηλή (+278 m). 

Η επιλογή της άντλησης του νερού σε δύο βαθμίδες (αντλιοστάσια ΝΑ1 και ΝΑ2) έγινε πρώτον για να αποφευχθεί η 

τοποθέτηση σωλήνων ονομαστικής πίεσης άνω των 20 atm, που θα απαιτούσε τοποθέτηση μεταλλικών σωλήνων 

(χαλυβδοσωλήνων ή σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο), γεγονός που θα αύξανε τη δαπάνη κατασκευής του έργου 

και θα δημιουργούσε κατασκευαστικές δυσκολίες, λόγω της χρήσης στο έργο σωλήνων δύο διαφορετικών υλικών 

(πολυαιθυλαινίου και μεταλλικών) και για να αποφευχθεί πολύ μεγάλο μανομετρικό ύψος λειτουργίας του 

αντλιοστασίου ΝΑ1, που συνεπάγεται κινδύνους για το αντλιοστάσιο και τον καταθλιπτικό αγωγό λόγω υδραυλικού 

πλήγματος και ειδικές αντλίες μεγάλου μανομετρικού. Δίπλα στα αντλιοστάσια ΝΑ1 και ΝΑ2 θα κατασκευαστούν 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 



δεξαμενές εξισορρόπησης χωρητικότητας 50 κ.μ για αποθήκευση και προώθηση του νερού. Η χωρητικότητα των 

50 κ.μ επιλέγεται ώστε οι αντλίες να έχουν τις ελάχιστες απαραίτητες εκκινήσεις ανά ώρα. 

 
Τα δύο νέα αντλιοστάσια ΝΑ1 και ΝΑ2 θα είναι δυναμικότητας 120 m

3
/ώρα, αποτελούμενα από δύο αντλητικά 

συγκροτήματα και ένα εφεδρικό, παροχής εκάστου 60 m
3
/ώρα και μανομετρικού 89 m για το NA1 και 133 m για το ΝΑ2. 

Λόγω επάρκειας υδατικών πόρων στην περιοχή Βρυσσών προβλέπεται η ενίσχυση μελλοντικά και των υπόλοιπων 

περιοχών της Δ.Ε. Βάμου, με περαιτέρω ανακούφιση των πηγών Αρμένων. Προς τούτο τα αντλιοστάσια σχεδιάζονται 

ώστε η παροχή τους να δύναται να αυξηθεί σε 180 m
3
/ώρα, με την τοποθέτηση ενός επιπλέον όμοιου αντλητικού 

συγκροτήματος. Να σημειωθεί ότι τα αντλιοστάσια έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης και τέταρτου όμοιου αντλητικού 

συγκροτήματος ένα αυτό απαιτηθεί, ενώ ο αγωγός έχει διαστασιολογηθεί υπολογίζοντας και αυτήν την δυνατότητα. 

Εντός της δεξαμενής Δ3 (χαμηλή Βάμου) χωρητικότητας V = 70m3 θα τοποθετηθεί αντλητικό συγκρότημα τύπου booster 

παροχής 50 m3/h – μανομετρικού 6 μΣΥ το οποίο θα προωθεί το νερό προς την δεξαμενή Δ4 χωρητικότητας V = 70m3 . 

 
 
 

Η γενική διάταξη του προτεινόμενου δικτύου ύδρευσης, φαίνεται στο σχέδιο της γενικής οριζοντιογραφίας με αριθμό Υ1 και 

κλίμακα 1:10000, όπου αποτυπώνεται η διαδρομή του νέου αγωγού και τα νέα αντλιοστάσια. 

 
 

3. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Το αντλιοστάσιο ΝΑ1 και η δεξαμενή εξισορρόπησης του ΝΑΔ1, προτείνεται να κατασκευαστεί δίπλα από την εγκατάσταση 

της ΔΕΗ σε υψόμετρο Η= +83 μ και θα έχει 2 αντλίες συνολικής παροχής 2Χ60.00 = 120 m3/h και μανομετρικού 87.00m 

συν μια επιπλέον εφεδρική, με τα ίδια χαρακτηριστικά. 

 

 
Σε υψόμετρο +160μ εντός οικοπέδου του Δήμου Αποκορώνου προτείνεται η κατασκευή μιας νέας δεξαμενής ΝΑΔ2 

χωρητικότητας 50.00m3 με αντλιοστάσιο ΝΑ2. Το αντλιοστάσιο θα έχει 2 αντλίες συνολικής παροχής 2Χ60.00 = 120 m3/h 

και μανομετρικού 131.00m συν μια επιπλέον εφεδρική, με τα ίδια χαρακτηριστικά 

 

 
Τέλος εντός της δεξαμενής Δ3 χωρητικότητας 70 κ.μ προτείνεται η τοποθέτηση ενός booster λόγω του μικρού 

μανομετρικού αλλά και του κατάλληλου ύψους της δεξαμενής. Το booster θα προωθεί νερό παροχής 50 κ.μ/ώρα προς  

της δεξαμενή Δ4 χωρητικότητας 70κ.μ για την κάλυψη των αναγκών της. 

 
 

Παρακάτω γίνονται οι αναλυτικοί υπολογισμοί των αντλιοστασίων καθώς και η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας 
τους. 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ1 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
 
 
 
 

 

 

Το νερό εισέρχεται με βαρύτητα από την δεξαμενή Δ1 στην δεξαμενή εξισορρόπησης ΝΑΔ1 χωρητικότητας 50 κ.μ. 
και από εκεί προωθείται μέσω των δίδυμων αντλιών προς την ενδιάμεση δεξαμενή εξισορρόπησης ΝΑΔ2 
χωρητικότητας 50 m3. 

 

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα δεδομένα στοιχεία είναι: 
α.  Υψόμετρο πυθμένα:   +83 m 
β.   Άνω στάθμη νερού στην δεξαμενή διανομής :  +84,6 m 
γ.   Ονομαστική παροχή :   60 m

3
/h 

δ. Διάμετρος καταθλιπτικού αγωγού: Φ.250-PN10 
ε.   Συνολικό μήκος αγωγού από τη αντλιοστάσιο μέχρι τη επόμενη δεξαμενή: 1200 m 
ζ.   Υψομετρική διαφορά από την δεξαμενή ΝΑΔ1 μέχρι την επόμενη δεξαμενή ΝΑΔ2: 77 m 

 
 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 
Το μανομετρικό ύψος της αντλίας στην ονομαστική παροχή της, προκύπτει από το άθροισμα των 

γραμμικών και τοπικών απωλειών από το σημείο αναρρόφησης της αντλίας μέχρι την δεξαμενή διανομής και του 
γεωμετρικού ύψους προς κάλυψη. Το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης υπολογίζεται σαν διαφορά της ανώτατης 
στάθμης νερού στη δεξαμενή και της κατώτατης στάθμης άντλησης. 

Από την μελέτη υδραυλικών υπολογισμών για τον καταθλιπτικό αγωγό οι απώλειες είναι 0,99 m ( για 
σωλήνες PE ύδρευσης τρίτης γενιάς). 
α.   Προς κάλυψη γεωμετρικό ύψος :  Η1= 76,4 m 
β.   Απώλειες στον καταθλιπτικό αγωγό (από στόμιο αντλίας ΝΑ1 μέχρι δεξαμενή ΝΑΔ2) :  Η2= 1,0 m 
γ.   Τοπικές απώλειες λόγω υδραυλικών εξαρτημάτων :  Η3= 6,0 m 
δ.  Περιθώριο ασφάλειας :  Η4= 3,6 m 

 

Η1+Η2+Η3+Η4 = 76,4+1,0+6,0+3,6 = 87 m Σ.Υ. 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ αντλιοστασίου Α/Σ1 : 87 m Σ.Υ. 

 
 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΤΗΡΑ 

α. Απορροφούμενη ισχύς αντλίας: 
γ * Q * H 1 * 25 * 87 

ΝΑ =  =  = 20,32KW 
367 * η 367 * 0,70 

β. Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα: ΝΚ = ΝΑ * 1,10 = 24,38 KW 
Επιλέγεται κινητήρας ισχύος 30 KW. 

 
 

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

α) Αντλία 
α1) Τύπος : Αντλία επιφανείας. 
α2) Παροχή :  Q = 60 m3/h 
α3) Συνολικό μανομετρικό :  H = 87 m Σ.Υ. 

α4) Βαθμός απόδοσης στο ονομ. σημείο :  η = 0,70 κατ'ελάχ. 
α5) Στροφές ανά λεπτό :  κ = 2.960 

β) Κινητήρας 
β1) Τύπος : Ηλεκτροκινητήρας τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, ψύξη με ανεμιστήρα 
προσαρμοσμένο στον άξονα, 3Ph / 400 V / 50 Hz / IP55/ κλάση μόνωσης F/ έδραση οριζόντια Β3 . 
β2) Τάση λειτουργίας :  U = 380 V ±5% 
β3) Συχνότητα :  ν = 50 Hz 
β4) Στροφές ανά λεπτό :  η = 3.000 
β5) Τυποποιημένη ισχύς :  Ν = 30 KW 
β6) Προστασία :  ΙΡ 44 
β7) Εκκίνηση :  Ομαλός εκκινητής 
β8) Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα τουλάχιστον :  λ = 5/h 



Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ 

Στις αντλητικές εγκαταστάσεις με υπερυψωμένη δεξαμενή το υδραυλικό πλήγμα έχει τη κλασσική του 
μορφή. Η υποπίεση και υπερπίεση που δημιουργείται στο καταθλιπτικό αγωγό, αντιμετωπίζεται με τη τοποθέτηση 
αυτοδιεγειρόμενης αντιπληγματικής υδραυλικής βαλβίδας, ελέγχου, η οποία θα εκτονώνει την απαιτούμενη 
ποσότητα νερού. 

Από τους υπολογισμούς προκύπτει η ονομαστική διάμετρος της βαλβίδας. Εδώ θα τοποθετηθεί μία 
υδραυλική αντιπληγματική βαλβίδα ονομαστικής διαμέτρου 2" (Φ50). 

 
 

ΣΤ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Αυτή θα είναι ισχυρής και σύγχρονης κατασκευής και θα αποτελείται από εξαρτήματα βαρέως τύπου. Η 
υδραυλική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν μέσα στον οικίσκο του 
αντλιοστασίου (ξεχωριστά για κάθε αντλητικό συγκρότημα, δηλαδή επί δύο για κάθε αντλιοστάσιο): 

 

α.   Δύο δικλείδες αγωγού αναρρόφησης τ.σύρτη χυτοσιδ. :  Φ.150 PN16 
β.   Δύο δικλείδες καταθλιπτικού αγωγού τ.σύρτη χυτοσιδ. :  Φ.125 PN16 
γ.   Δύο βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης :  Φ.125 PN16 
δ.   Δύο τεμάχια εξάρμοσης αγωγού αναρρόφησης :  Φ.150 PN16 
ε.   Δύο τεμάχια εξάρμοσης καταθλιπτικού αγωγού :  Φ.125 PN16 
ε.   Ένα υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες :  Φ.250 PN16 
στ.   Ένα αερεξαγωγό διπλής ενέργειας :  Φ. 80 PN16 
ζ.   Μία δικλείδα τ.σύρτη για τον αερεξαγωγό:  Φ. 80 PN16 
η.   Μία διαφραγματική αντιπληγματική βαλβίδα :  Φ. 50 PN16 
θ.   Μία δικλείδα τ.σύρτη για την αντιπληγματική :  Φ. 50 PN16 
ι.   Μία δικλείδα καθαρισμού δεξαμενής  τ. σύρτη :  Φ. 80 PN16 
ια.    Ένα μανόμετρο μεγάλου μεγέθους :  0-30 bar 
ιβ. Οι απαιτούμενες χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή. 
ιγ. Τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια σύνδεσης. 
ιδ.  Μία καμπύλη με το σύνδεσμο ανάρτησης. 

 
 

Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος ελέγχεται από τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή διανομής, με 
τρόπο ώστε να προσαρμόζεται με τη κάθε φορά η ζητούμενη παροχή. Αυτό πραγματοποιείται με διαδοχικές 
εκκινήσεις και στάσεις της αντλίας, που θα λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε ρύθμιση στο ονομαστικό σημείο της 
χαρακτηριστικής της καμπύλης. 

Η αυτόματη λειτουργία ελέγχεται κατ' αρχήν από την ύπαρξη νερού στο σύστημα τροφοδότησης της 
αντλίας (αναρρόφηση), με όργανο στάθμης. 

Για την αποφυγή συχνών εκκινήσεων και στάσεων του αντλητικού συγκροτήματος που θα είχε σαν 
αποτέλεσμα τη γρήγορη φθορά του ηλεκτροκινητήρα ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών εκκινήσεων πρέπει να είναι 
15 έως 20 λεπτά. 

 
 

Ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
α. Δίκτυο παροχής Δ.Ε.Η.- Πίνακα 
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, θα γίνει από τη ΔΕΗ με το μετασχηματιστή πού θα τοποθετηθεί έξω από 

το αντλιοστάσιο. 
Στο δίστηλο της ΔΕΗ, θα τοποθετηθούν από τον εργολάβο τα κιβώτια της ΔΕΗ για τη τοποθέτηση των 

απαραίτητων οργάνων μέτρησης. 
Η σύνδεση του πίνακα με τον μετρητή της ΔΕΗ, θα γίνει με υπόγεια καλώδια ΝΥΥ, μέσα σε δύο 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 4". 
β. Δίκτυο παροχής Πίνακα - Κινητήρα 

Το δίκτυο αυτό θα γίνει με καλώδια ΝΥΥ 5x25 mm2 μέσα σε σπιράλ προστασίας εντός αντλιοστασίου. 
γ. Δίκτυο αυτοματισμού 

Το δίκτυο αυτό θα αποτελείται: 
1. Από μία γραμμή ΝΥΥ 3x2,5 mm2 που θα ξεκινά από το πίνακα και θα συναντήσει το καλώδιο αυτοματισμού 

από τη δεξαμενή έξω από το αντλιοστάσιο. 
2. Από μία γραμμή ΝΥΥ 4x2,5 mm2 που θα ξεκινά από τον πίνακα και θα καταλήγει στα ηλεκτρόδια στάθμης μέσα 

στο αντλοστάσιο (προβλέπεται ένα ηλεκτρόδιο για εφεδρεία). 
δ. Δίκτυο Φωτισμού - Ρευματοδοτών 

Αυτό θα αποτελείται: 
1. Από μία γραμμή φωτισμού ΝΥΜ 3x1,5 mm2 μέσα σε πλαστικό επίτοιχο ίσιο σωλήνα PVC Φ.13,5 mm, που θα 

τροφοδοτεί τρία (3) φωτιστικά σώματα πυράκτωσης 100 W (στεγανή αρματούρα υάλινου και ορειχάλκινου 
πλέγματος με ορειχάλκινη βάση) και ένα στεγανό διακόπτη διπλό, και 



2. Από δύο γραμμές ρευματοδοτών ΝΥΑ 3x2,5 mm2 και ΝΥΑ 5x2,5 mm2 μέσα σε πλαστικούς επίτοιχους ίσιους 
σωλήνες PVC Φ.13,5 mm, που θα τροφοδοτεί ένα στεγανό ρευματοδότη SCHUCO και ένα στεγανό ρευματοδότη 
τριφασικό, δίπλα στο πίνακα του αντλιοστασίου. 

 
 

Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ισχύος τριφασικός, από   22 KW – 220 KW ( 30 ΗΡ έως 300 ΗΡ ) 
 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα αποτελείται από τα πιο κάτω πεδία που θα περιέχουν τα αναφερόμενα όργανα και 
ηλεκτρολογικά υλικά: 

 
α. Πεδίο εισόδου 

 
- εναν αυτόματο διακόπτη ισχύος ονομαστικής έντασης 400Α με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά 
-τρείς Μ/Σ έντασης 400/5Α 
-έναν μεταγωγέα βολτόμετρου και βολτόμετρου 96Χ96 χιλ κλάσης 1-1,5 περιοχής ένδειξης 0-500V 
-τρείς ενδεικτικές λυχνίες τάσης με τις ασφάλειες 
- τρία αμπερόμετρα τετράγωνα 96Χ96, 400Α/5Α τύπου κινητού σιδήρου κλάσης 1,5 
-τέσσερα ρελέ αντικεραυνικής προστασίας για τις τρείς φάσεις και τον ουδέτερο 125Α. 

 

β. Πεδίο ηλεκτροκινητήρα-Αυτοματισμού, που θα αποτελείται από: 

 
 Αυτόματος γενικός διακόπτης θερμομαγνητικής προστασίας, ισχύος 25% μεγαλύτερης του κινητήρα 

 Μία (1) Συσκευή ομαλής εκκίνησης – ομαλού σταματήματος (Soft-starter) 

 Ένα (1) Ρελέ για By-pass (για το Soft-starter), ισχύος αντίστοιχης με αυτή του κινητήρα 

 Τρεις (3) ασφάλειες ράγας για το βοηθητικό κύκλωμα (κύκλωμα αυτοματισμού) 

 Ένα (1) Βολτόμετρο πεδίου 0-500V, που να συνδέεται με μεταγωγικό διακόπτη έξι (6) θέσεων 

 Τρία (3) Αμπερόμετρα στην πρόσοψη του πίνακα 

 Τρεις (3) Μετασχηματιστές έντασης αντίστοιχους με τα αμπερόμετρα. 

 Ένας (1) Ωρομετρητής, στην πρόσοψη του πίνακα 

 Μια (1) συσκευή απεικόνισης και ελέγχου της θερμοκρασίας του κινητήρα, η οποία θα συνδέεται με το 
αισθητήριο θερμοκρασίας Pt100 του κινητήρα. Η ακρίβεια μέτρησης της συσκευής θα είναι ≤ 0,1%, για 
πεδίο μέτρησης 0-100°C , και η θερμοκρασία θα απεικονίζεται με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού (0,1°C). 
Στη συσκευή θα είναι ρυθμισμένο το όριο θερμοκρασίας στο οποίο θέλουμε ο κινητήρας να διακόψει την 
λειτουργία του. Η συσκευή θα είναι τύπου: προγραμματιζόμενος ελεγκτής (micro-processor controller) 

 Ένας (1) Επιτηρητής διαδοχής φάσεων και ασυμμετρίας δικτύου με δυνατότητα ρύθμισης 5%-20% 

 Ένας (1) Επιτηρητής στάθμης γεώτρησης (τύπου: ελέγχου αγωγίμων υγρών) για αποφυγή και διακοπή 
της λειτουργίας του σε περίπτωση έλλειψης νερού στη γεώτρηση. 

 Ένας (1) Αυτοματισμός δεξαμενής αποτελούμενος από ένα μετασχηματιστή 220V/24V και ένα 
μικρορελέ. 

 Ένας  Διακόπτης επιλογής λειτουργίας 1:  Χειροκίνητα  με μπουτόν start-stop 2: Αυτόματα από 

δεξαμενή 

 Δύο (2) κομβία χειρισμού ON-OFF (μπουτόν Start-Stop)) 

 Τρεις (3) λυχνίες ένδειξης τάσης (μία για κάθε φάση στην είσοδο του ομαλού εκκινητή) 

 Μία (1) λυχνία ένδειξης σφάλματος για τον ομαλό εκκινητή 

 Μία (1) λυχνία ένδειξης λειτουργίας του ρελέ BY-pass (ολοκλήρωση διαδικασίας εκκίνησης) 

 Μία (1) λυχνία ένδειξης διακοπής από στιγμιαία υπερένταση 

 Μία (1) λυχνία ένδειξης διακοπής από έλλειψη νερού 

 Μία (1) Ασφάλεια ράγας 16Α για φωτισμό και μία (1) Ασφάλεια ράγας 25Α για ρευματοδότη 

 Ένας (1) ρευματοδότης στεγανός με γείωση (μπρίζα SUKO), στην πρόσοψη του πίνακα 

 Μία (1) κλειδαριά στην εξωτερική πόρτα του πίνακα. 
 

Ο ομαλός εκκινητής (Soft-starter) θα πρέπει να ενσωματώνει τουλάχιστον τις παρακάτω προστασίες και σε 
περίπτωση ενεργοποίησης τους να εμφανίζει την αντίστοιχη ένδειξη (δηλ. όχι μία μόνο γενική ένδειξη βλάβης). 
Εάν ο ομαλός εκκινητής (Soft-starter) δεν τις ενσωματώνει, τότε θα πρέπει να παρέχεται αντίστοιχη προστασία από 
ξεχωριστές συσκευές που θα τοποθετηθούν και θα συνδεθούν επιπρόσθετα μέσα στον πίνακα. 

Απαραίτητες ενσωματωμένες προστασίες : 

 Έλεγχος διαδοχής φάσεων, αν αυτή αλλάξει . 

 Ρύθμιση της ροπής εκκίνησης, έως και 100% της ονομαστικής ροπής του κινητήρα, για εκκίνηση 
ακόμη και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. 

 Έλεγχος διαδικασίας εκκίνησης και διακοπή της, αν δεν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 



10sec . 

 Έλεγχος μπλοκαρίσματος κινητήρα-αντλίας : I > 5 x In  για  t >200ms. (In =ονομαστικό ρεύμα) 

 Θερμική προστασία υπερέντασης με δυνατότητα ρύθμισης της κατηγορίας προστασίας : “2” ή 

“10Α”. 

 Επιπλέον προστασία στιγμιαίας υπερέντασης , καθορίζοντας ένα “κατώφλι υπερέντασης”, και 
ενεργοποίηση προστασίας μόλις γίνει υπέρβαση αυτού για χρόνο μεγαλύτερο των 10sec. 

 Προστασία έναντι λειτουργίας χωρίς φορτίο (π.χ. έλλειψη νερού, σπασμένος άξονας αντλίας), 
καθορίζοντας ένα “κατώφλι υποφόρτισης” . 

 Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης που μετράει μετά από κάθε σταμάτημα. Εξασφαλίζει την τήρηση 

των μέγιστων εκκινήσεων / ώρα, ισοκατανεμημένες, που ορίζει ο κατασκευαστής του κινητήρα. (0 – 
15min) 

Ειδικά η «προστασία στιγμιαίας υπερέντασης» θα πρέπει να ενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εκκίνησης και να παραμένει σε ισχύ και κατά την ενεργοποίηση και λειτουργία του ρελέ By- 
pass 

 

 
Οι λειτουργίες του αυτοματισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με την τοποθέτηση στον 
πίνακα ηλεκτρονικού προγραμματιστή αυτοματισμού PLC. 

 

γ. Το πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων που αποτελείται από: τις τρείς κοχλιωτές ασφάλειες 16Α βραδείας 
τήξης, δύο τριφασικούς μικροαυτόματους διακόπτες 16Α για τους ρευματοδότες και έναν μικροαυτόματο 10Α για 
τον φωτισμό. 

 
 

Θ. ΓΕΙΩΣΗ 
Θα κατασκευασθεί περιμετρική γείωση από γαλβανισμένη λαμαρίνα, μέσα στο έδαφος, και θα συνδεθεί με 

το μετρητή της ΔΕΗ με γυμνό πολύκλωνο χάλκινο αγωγό διατομής 16 mm2, προστατευμένο σε γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα 1". Η σύνδεση του αγωγού της γείωσης και των ηλεκτροδίων, θα γίνει με ειδικά χάλκινα κολάρα 
σύσφιξης. Επιπλέον για λόγους ασφαλείας θα κατασκευαστεί και ένα τρίγωνο γειώσεως , το οποίο θα διασυνδεθεί 
με την θεμελιακή γείωση του αντλιοστασίου. 



 
 
 

 
Το νερό εισέρχεται στην δεξαμενή εξισορρόπησης ΝΑΔ2, μέσω του αντλιοστασίου ΝΑ1, χωρητικότητας 50 κ.μ. 
και από εκεί προωθείται μέσω των δίδυμων αντλιών προς την δεξαμενή Δ2 του Βάμου χωρητικότητας 300 m3. 

 

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα δεδομένα στοιχεία είναι: 
α.  Υψόμετρο πυθμένα:   +160 m 
β.   Άνω στάθμη νερού στην δεξαμενή διανομής :  +161,6 m 
γ.   Ονομαστική παροχή :   60 m

3
/h 

δ. Διάμετρος καταθλιπτικού αγωγού: Φ.250-PN10 

ε.   Συνολικό μήκος αγωγού από τη αντλιοστάσιο μέχρι τη επόμενη δεξαμενή: 1900 m 
ζ.   Υψομετρική διαφορά από την δεξαμενή ΝΑΔ1 μέχρι την επόμενη δεξαμενή ΝΑΔ2: 278 m 

 
 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 
Το μανομετρικό ύψος της αντλίας στην ονομαστική παροχή της, προκύπτει από το άθροισμα των 

γραμμικών και τοπικών απωλειών από το σημείο αναρρόφησης της αντλίας μέχρι την δεξαμενή διανομής και του 
γεωμετρικού ύψους προς κάλυψη. Το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης υπολογίζεται σαν διαφορά της ανώτατης 
στάθμης νερού στη δεξαμενή και της κατώτατης στάθμης άντλησης. 

Από την μελέτη υδραυλικών υπολογισμών για τον καταθλιπτικό αγωγό οι απώλειες είναι 1,56 m ( για 
σωλήνες PE ύδρευσης τρίτης γενιάς). 
α.   Προς κάλυψη γεωμετρικό ύψος :  Η1= 119,6 m 

β.   Απώλειες στον καταθλιπτικό αγωγό (από στόμιο αντλίας ΝΑ2 μέχρι δεξαμενή Δ2) :   Η2= 2,0 m 
γ.   Τοπικές απώλειες λόγω υδραυλικών εξαρτημάτων :   Η3= 6,0 m 
δ.  Περιθώριο ασφάλειας :   Η4= 5,4 m 

 

Η1+Η2+Η3+Η4 = 119,6+2,0+6,0+5,4 = 133 m Σ.Υ. 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ αντλιοστασίου Α/Σ1 : 133 m Σ.Υ. 

 
 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΤΗΡΑ 
α. Απορροφούμενη ισχύς αντλίας: 

γ * Q * H 1 * 25 * 133 

ΝΑ =  =  = 31,6KW 
367 * η 367 * 0,70 

β. Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα: ΝΚ = ΝΑ * 1,10 = 37,28 KW 
Επιλέγεται κινητήρας ισχύος 40 KW. 

 
 

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

α) Αντλία 
α1) Τύπος : Αντλία επιφανείας. 
α2) Παροχή :  Q = 60 m3/h 
α3) Συνολικό μανομετρικό :  H = 133m Σ.Υ. 
α4) Βαθμός απόδοσης στο ονομ. σημείο :  η = 0,70 κατ'ελάχ. 
α5) Στροφές ανά λεπτό :  κ = 2.960 

β) Κινητήρας 
β1) Τύπος : Ηλεκτροκινητήρας τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, ψύξη με ανεμιστήρα 
προσαρμοσμένο στον άξονα, 3Ph / 400 V / 50 Hz / IP55/ κλάση μόνωσης F/ έδραση οριζόντια Β3 . 
β2) Τάση λειτουργίας :  U = 380 V ±5% 
β3) Συχνότητα :  ν = 50 Hz 
β4) Στροφές ανά λεπτό :  η = 3.000 
β5) Τυποποιημένη ισχύς :  Ν = 40 KW 
β6) Προστασία :  ΙΡ 44 
β7) Εκκίνηση :  Ομαλός εκκινητής 
β8) Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα τουλάχιστον :  λ = 5/h 

 
 

Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ 

Στις αντλητικές εγκαταστάσεις με υπερυψωμένη δεξαμενή το υδραυλικό πλήγμα έχει τη κλασσική του 
μορφή. Η υποπίεση και υπερπίεση που δημιουργείται στο καταθλιπτικό αγωγό, αντιμετωπίζεται με τη τοποθέτηση 
αυτοδιεγειρόμενης αντιπληγματικής υδραυλικής βαλβίδας, ελέγχου, η οποία θα εκτονώνει την απαιτούμενη 
ποσότητα νερού. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ2 



Από τους υπολογισμούς προκύπτει η ονομαστική διάμετρος της βαλβίδας. Εδώ θα τοποθετηθεί μία 
υδραυλική αντιπληγματική βαλβίδα ονομαστικής διαμέτρου 2" (Φ50). 

 
 

ΣΤ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Αυτή θα είναι ισχυρής και σύγχρονης κατασκευής και θα αποτελείται από εξαρτήματα βαρέως τύπου. Η 
υδραυλική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν μέσα στον οικίσκο του 
αντλιοστασίου (ξεχωριστά για κάθε αντλητικό συγκρότημα, δηλαδή επί δύο για κάθε αντλιοστάσιο): 

 

α.   Δύο δικλείδες αγωγού αναρρόφησης τ.σύρτη χυτοσιδ. :  Φ.150 PN16 
β.   Δύο δικλείδες καταθλιπτικού αγωγού τ.σύρτη χυτοσιδ. :  Φ.125 PN16 
γ.   Δύο βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης :  Φ.125 PN16 
δ.   Δύο τεμάχια εξάρμοσης αγωγού αναρρόφησης :  Φ.150 PN16 
ε.   Δύο τεμάχια εξάρμοσης καταθλιπτικού αγωγού :  Φ.125 PN16 
ε.   Ένα υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες :  Φ.250 PN16 
στ.   Ένα αερεξαγωγό διπλής ενέργειας :  Φ. 80 PN16 
ζ.   Μία δικλείδα τ.σύρτη για τον αερεξαγωγό:  Φ. 80 PN16 
η.   Μία διαφραγματική αντιπληγματική βαλβίδα :  Φ. 50 PN16 
θ.   Μία δικλείδα τ.σύρτη για την αντιπληγματική :  Φ. 50 PN16 
ι.   Μία δικλείδα καθαρισμού δεξαμενής  τ. σύρτη :  Φ. 80 PN16 
ια.    Ένα μανόμετρο μεγάλου μεγέθους :  0-30 bar 
ιβ. Οι απαιτούμενες χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή. 
ιγ. Τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια σύνδεσης. 
ιδ.  Μία καμπύλη με το σύνδεσμο ανάρτησης. 

 
 

Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος ελέγχεται από τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή διανομής, με 
τρόπο ώστε να προσαρμόζεται με τη κάθε φορά η ζητούμενη παροχή. Αυτό πραγματοποιείται με διαδοχικές 
εκκινήσεις και στάσεις της αντλίας, που θα λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε ρύθμιση στο ονομαστικό σημείο της 
χαρακτηριστικής της καμπύλης. 

Η αυτόματη λειτουργία ελέγχεται κατ' αρχήν από την ύπαρξη νερού στο σύστημα τροφοδότησης της 
αντλίας (αναρρόφηση), με όργανο στάθμης. 

Για την αποφυγή συχνών εκκινήσεων και στάσεων του αντλητικού συγκροτήματος που θα είχε σαν 
αποτέλεσμα τη γρήγορη φθορά του ηλεκτροκινητήρα ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών εκκινήσεων πρέπει να είναι 
15 έως 20 λεπτά. 

 
 

Ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

α. Δίκτυο παροχής Δ.Ε.Η.- Πίνακα 
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, θα γίνει από τη ΔΕΗ με το μετασχηματιστή πού θα τοποθετηθεί έξω από 

το αντλιοστάσιο. 
Στο δίστηλο της ΔΕΗ, θα τοποθετηθούν από τον εργολάβο τα κιβώτια της ΔΕΗ για τη τοποθέτηση των 

απαραίτητων οργάνων μέτρησης. 
Η σύνδεση του πίνακα με τον μετρητή της ΔΕΗ, θα γίνει με υπόγεια καλώδια ΝΥΥ, μέσα σε δύο 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 4". 
β. Δίκτυο παροχής Πίνακα - Κινητήρα 

Το δίκτυο αυτό θα γίνει με καλώδια ΝΥΥ 5x25 mm2 μέσα σε σπιράλ προστασίας εντός αντλιοστασίου. 
γ. Δίκτυο αυτοματισμού 

Το δίκτυο αυτό θα αποτελείται: 
1. Από μία γραμμή ΝΥΥ 3x2,5 mm2 που θα ξεκινά από το πίνακα και θα συναντήσει το καλώδιο αυτοματισμού 

από τη δεξαμενή έξω από το αντλιοστάσιο. 
2. Από μία γραμμή ΝΥΥ 4x2,5 mm2 που θα ξεκινά από τον πίνακα και θα καταλήγει στα ηλεκτρόδια στάθμης μέσα 

στο αντλοστάσιο (προβλέπεται ένα ηλεκτρόδιο για εφεδρεία). 
δ. Δίκτυο Φωτισμού - Ρευματοδοτών 

Αυτό θα αποτελείται: 
1. Από μία γραμμή φωτισμού ΝΥΜ 3x1,5 mm2 μέσα σε πλαστικό επίτοιχο ίσιο σωλήνα PVC Φ.13,5 mm, που θα 

τροφοδοτεί τρία (3) φωτιστικά σώματα πυράκτωσης 100 W (στεγανή αρματούρα υάλινου και ορειχάλκινου 
πλέγματος με ορειχάλκινη βάση) και ένα στεγανό διακόπτη διπλό, και 

2. Από δύο γραμμές ρευματοδοτών ΝΥΑ 3x2,5 mm2 και ΝΥΑ 5x2,5 mm2 μέσα σε πλαστικούς επίτοιχους ίσιους 
σωλήνες PVC Φ.13,5 mm, που θα τροφοδοτεί ένα στεγανό ρευματοδότη SCHUCO και ένα στεγανό ρευματοδότη 
τριφασικό, δίπλα στο πίνακα του αντλιοστασίου. 

 
 

Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ισχύος τριφασικός, από   22 KW – 220 KW ( 30 ΗΡ έως 300 ΗΡ ) 

 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα αποτελείται από τα πιο κάτω πεδία που θα περιέχουν τα αναφερόμενα όργανα και 
ηλεκτρολογικά υλικά: 



α. Πεδίο εισόδου 
 

- εναν αυτόματο διακόπτη ισχύος ονομαστικής έντασης 400Α με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά 
-τρείς Μ/Σ έντασης 400/5Α 
-έναν μεταγωγέα βολτόμετρου και βολτόμετρου 96Χ96 χιλ κλάσης 1-1,5 περιοχής ένδειξης 0-500V 
-τρείς ενδεικτικές λυχνίες τάσης με τις ασφάλειες 
- τρία αμπερόμετρα τετράγωνα 96Χ96, 400Α/5Α τύπου κινητού σιδήρου κλάσης 1,5 
-τέσσερα ρελέ αντικεραυνικής προστασίας για τις τρείς φάσεις και τον ουδέτερο 125Α. 

 

β. Πεδίο ηλεκτροκινητήρα-Αυτοματισμού, που θα αποτελείται από: 

 
 Αυτόματος γενικός διακόπτης θερμομαγνητικής προστασίας, ισχύος 25% μεγαλύτερης του κινητήρα 

 Μία (1) Συσκευή ομαλής εκκίνησης – ομαλού σταματήματος (Soft-starter) 

 Ένα (1) Ρελέ για By-pass (για το Soft-starter), ισχύος αντίστοιχης με αυτή του κινητήρα 

 Τρεις (3) ασφάλειες ράγας για το βοηθητικό κύκλωμα (κύκλωμα αυτοματισμού) 

 Ένα (1) Βολτόμετρο πεδίου 0-500V, που να συνδέεται με μεταγωγικό διακόπτη έξι (6) θέσεων 

 Τρία (3) Αμπερόμετρα στην πρόσοψη του πίνακα 

 Τρεις (3) Μετασχηματιστές έντασης αντίστοιχους με τα αμπερόμετρα. 

 Ένας (1) Ωρομετρητής, στην πρόσοψη του πίνακα 

 Μια (1) συσκευή απεικόνισης και ελέγχου της θερμοκρασίας του κινητήρα, η οποία θα συνδέεται με το 
αισθητήριο θερμοκρασίας Pt100 του κινητήρα. Η ακρίβεια μέτρησης της συσκευής θα είναι ≤ 0,1%, για 
πεδίο μέτρησης 0-100°C , και η θερμοκρασία θα απεικονίζεται με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού (0,1°C). 
Στη συσκευή θα είναι ρυθμισμένο το όριο θερμοκρασίας στο οποίο θέλουμε ο κινητήρας να διακόψει την 
λειτουργία του. Η συσκευή θα είναι τύπου: προγραμματιζόμενος ελεγκτής (micro-processor controller) 

 Ένας (1) Επιτηρητής διαδοχής φάσεων και ασυμμετρίας δικτύου με δυνατότητα ρύθμισης 5%-20% 

 Ένας (1) Επιτηρητής στάθμης γεώτρησης (τύπου: ελέγχου αγωγίμων υγρών) για αποφυγή και διακοπή 
της λειτουργίας του σε περίπτωση έλλειψης νερού στη γεώτρηση. 

 Ένας (1) Αυτοματισμός δεξαμενής αποτελούμενος από ένα μετασχηματιστή 220V/24V και ένα 
μικρορελέ. 

 Ένας  Διακόπτης επιλογής λειτουργίας 1:  Χειροκίνητα  με μπουτόν start-stop 2: Αυτόματα από 

δεξαμενή 

 Δύο (2) κομβία χειρισμού ON-OFF (μπουτόν Start-Stop)) 

 Τρεις (3) λυχνίες ένδειξης τάσης (μία για κάθε φάση στην είσοδο του ομαλού εκκινητή) 

 Μία (1) λυχνία ένδειξης σφάλματος για τον ομαλό εκκινητή 

 Μία (1) λυχνία ένδειξης λειτουργίας του ρελέ BY-pass (ολοκλήρωση διαδικασίας εκκίνησης) 

 Μία (1) λυχνία ένδειξης διακοπής από στιγμιαία υπερένταση 

 Μία (1) λυχνία ένδειξης διακοπής από έλλειψη νερού 

 Μία (1) Ασφάλεια ράγας 16Α για φωτισμό και μία (1) Ασφάλεια ράγας 25Α για ρευματοδότη 

 Ένας (1) ρευματοδότης στεγανός με γείωση (μπρίζα SUKO), στην πρόσοψη του πίνακα 

 Μία (1) κλειδαριά στην εξωτερική πόρτα του πίνακα. 
 

Ο ομαλός εκκινητής (Soft-starter) θα πρέπει να ενσωματώνει τουλάχιστον τις παρακάτω προστασίες και σε 
περίπτωση ενεργοποίησης τους να εμφανίζει την αντίστοιχη ένδειξη (δηλ. όχι μία μόνο γενική ένδειξη βλάβης). 
Εάν ο ομαλός εκκινητής (Soft-starter) δεν τις ενσωματώνει, τότε θα πρέπει να παρέχεται αντίστοιχη προστασία από 
ξεχωριστές συσκευές που θα τοποθετηθούν και θα συνδεθούν επιπρόσθετα μέσα στον πίνακα. 

Απαραίτητες ενσωματωμένες προστασίες : 

 Έλεγχος διαδοχής φάσεων, αν αυτή αλλάξει . 

 Ρύθμιση της ροπής εκκίνησης, έως και 100% της ονομαστικής ροπής του κινητήρα, για εκκίνηση 
ακόμη και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. 

 Έλεγχος διαδικασίας εκκίνησης και διακοπή της, αν δεν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 

10sec . 

 Έλεγχος μπλοκαρίσματος κινητήρα-αντλίας : I > 5 x In  για  t >200ms. (In =ονομαστικό ρεύμα) 

 Θερμική προστασία υπερέντασης με δυνατότητα ρύθμισης της κατηγορίας προστασίας : “2” ή 

“10Α”. 

 Επιπλέον προστασία στιγμιαίας υπερέντασης , καθορίζοντας ένα “κατώφλι υπερέντασης”, και 
ενεργοποίηση προστασίας μόλις γίνει υπέρβαση αυτού για χρόνο μεγαλύτερο των 10sec. 

 Προστασία έναντι λειτουργίας χωρίς φορτίο (π.χ. έλλειψη νερού, σπασμένος άξονας αντλίας), 

καθορίζοντας ένα “κατώφλι υποφόρτισης” . 



 Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης που μετράει μετά από κάθε σταμάτημα. Εξασφαλίζει την τήρηση 
των μέγιστων εκκινήσεων / ώρα, ισοκατανεμημένες, που ορίζει ο κατασκευαστής του κινητήρα. (0 – 
15min) 

Ειδικά η «προστασία στιγμιαίας υπερέντασης» θα πρέπει να ενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εκκίνησης και να παραμένει σε ισχύ και κατά την ενεργοποίηση και λειτουργία του ρελέ By- 
pass 

 
 

Οι λειτουργίες του αυτοματισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με την τοποθέτηση στον 
πίνακα ηλεκτρονικού προγραμματιστή αυτοματισμού PLC. 

 

γ. Το πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων που αποτελείται από: τις τρείς κοχλιωτές ασφάλειες 16Α βραδείας 
τήξης, δύο τριφασικούς μικροαυτόματους διακόπτες 16Α για τους ρευματοδότες και έναν μικροαυτόματο 10Α για 
τον φωτισμό. 

 
 

Θ. ΓΕΙΩΣΗ 
Θα κατασκευασθεί περιμετρική γείωση από γαλβανισμένη λαμαρίνα, μέσα στο έδαφος, και θα συνδεθεί με 

το μετρητή της ΔΕΗ με γυμνό πολύκλωνο χάλκινο αγωγό διατομής 16 mm2, προστατευμένο σε γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα 1". Η σύνδεση του αγωγού της γείωσης και των ηλεκτροδίων, θα γίνει με ειδικά χάλκινα κολάρα 
σύσφιξης. Επιπλέον για λόγους ασφαλείας θα κατασκευαστεί και ένα τρίγωνο γειώσεως , το οποίο θα διασυνδεθεί 
με την θεμελιακή γείωση του αντλιοστασίου. 



 

 
Το νερό αντλείται από την δεξαμενή Δ3 χωρητικότητας 70 m3 και προωθείται μέσω υποβρυχίου αντλητικού 
συγκροτήματος παροχής 50 κ.μ/ώρα, το οποίο θα τοποθετηθεί κάθετα εντός της δεξαμενής Δ3 (booster) προς 
την δεξαμενή Δ4 χωρητικότητας 70 m3. Αυτό προτείνεται λόγω του μικρού μανομετρικού αλλά και της μικρής διαφοράς 
ύψους της δεξαμενής Δ3 με την Δ4. 

 

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα δεδομένα στοιχεία είναι: 
α.  Υψόμετρο πυθμένα:   +276 m 
β.   Άνω στάθμη νερού στην δεξαμενή διανομής :  +282 m 
γ.   Ονομαστική παροχή :   50 m

3
/h 

δ. Διάμετρος καταθλιπτικού αγωγού από τη γεώτρηση μέχρι τη δεξαμενή (PE) :  Φ.200-ΡΝ10 

ε.   Συνολικό μήκος αγωγού από τη αντλιοστάσιο μέχρι τη επόμενη δεξαμενή :  2444 m 
ζ.   Υψομετρική διαφορά από την δεξαμενή Δ3 μέχρι την επόμενη δεξαμενή Δ4:  4 m 

 
 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 
Το μανομετρικό ύψος της αντλίας στην ονομαστική παροχή της, προκύπτει από το άθροισμα των 

γραμμικών και τοπικών απωλειών από το σημείο αναρρόφησης της αντλίας μέχρι την δεξαμενή διανομής και του 
γεωμετρικού ύψους προς κάλυψη. Το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης υπολογίζεται σαν διαφορά της ανώτατης 
στάθμης νερού στη δεξαμενή και της κατώτατης στάθμης άντλησης. 

Από την μελέτη υδραυλικών υπολογισμών για τον καταθλιπτικό αγωγό οι απώλειες είναι 16,21 m ( για 
σωλήνες PE ύδρευσης τρίτης γενιάς). 
α.   Προς κάλυψη γεωμετρικό ύψος :  Η1= 4 m 
β.   Απώλειες στον καταθλιπτικό αγωγό (από στόμιο αντλίας μέχρι δεξαμενή Δ2) :  Η2= 3,9 m 
γ.   Τοπικές απώλειες λόγω υδραυλικών εξαρτημάτων :  Η3= 6,0 m 
δ.  Περιθώριο ασφάλειας :  Η4= 6,1 m 

 

Η1+Η2+Η3+Η4 = 20 m Σ.Υ. 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ αντλιοστασίου Α/Σ3 : 20 m Σ.Υ. 

 
 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΤΗΡΑ 
α. Απορροφούμενη ισχύς αντλίας: 

γ * Q * H 1 * 25 * 20 

ΝΑ =  =  = 3,89KW 
367 * η 367 * 0,70 

β. Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα: ΝΚ = ΝΑ * 1,10 = 4,67 KW 
Επιλέγεται κινητήρας ισχύος 15 KW. 

 
 

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

α) Αντλία 
α1) Τύπος : Αντλία επιφανείας. 
α2) Παροχή :  Q = 50 m3/h 
α3) Συνολικό μανομετρικό :  H = 20m Σ.Υ. 

α4) Βαθμός απόδοσης στο ονομ. σημείο :  η = 0,70 κατ'ελάχ. 
α5) Στροφές ανά λεπτό :  κ = 2.960 

β) Κινητήρας 
β1) Τύπος : Ηλεκτροκινητήρας τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, ψύξη με ανεμιστήρα 
προσαρμοσμένο στον άξονα, 3Ph / 400 V / 50 Hz / IP55/ κλάση μόνωσης F/ έδραση οριζόντια Β3 . 
β2) Τάση λειτουργίας :  U = 380 V ±5% 
β3) Συχνότητα :  ν = 50 Hz 
β4) Στροφές ανά λεπτό :  η = 3.000 
β5) Τυποποιημένη ισχύς :  Ν = 15 KW 
β6) Προστασία :  ΙΡ 44 
β7) Εκκίνηση :  Ομαλός εκκινητής 
β8) Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα τουλάχιστον :  λ = 5/h 

 
 

Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ 

Στις αντλητικές εγκαταστάσεις με υπερυψωμένη δεξαμενή το υδραυλικό πλήγμα έχει τη κλασσική του 
μορφή. Η υποπίεση και υπερπίεση που δημιουργείται στο καταθλιπτικό αγωγό, αντιμετωπίζεται με τη τοποθέτηση 
αυτοδιεγειρόμενης αντιπληγματικής υδραυλικής βαλβίδας, ελέγχου, η οποία θα εκτονώνει την απαιτούμενη 
ποσότητα νερού. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ3 



Από τους υπολογισμούς προκύπτει η ονομαστική διάμετρος της βαλβίδας. Εδώ θα τοποθετηθεί μία 
υδραυλική αντιπληγματική βαλβίδα ονομαστικής διαμέτρου 2". 

 
 

ΣΤ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Αυτή θα είναι ισχυρής και σύγχρονης κατασκευής και θα αποτελείται από εξαρτήματα βαρέως 
τύπου. Η υδραυλική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν μέσα στον 
οικίσκο του αντλιοστασίου (ξεχωριστά για κάθε αντλητικό συγκρότημα, δηλαδή επί δύο για κάθε αντλιοστάσιο): 

 

α.   Δύο δικλείδες αγωγού αναρρόφησης τ.σύρτη χυτοσιδ. :  Φ.150 PN16 
β.   Δύο δικλείδες καταθλιπτικού αγωγού τ.σύρτη χυτοσιδ. :  Φ.125 PN16 
γ.   Μια βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης :  Φ.125 PN16 
δ.   Ένα  τεμάχιο εξάρμοσης αγωγού αναρρόφησης :  Φ.125 PN16 
ε.   Ένα υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες :  Φ.125 PN16 
στ.   Ένα αερεξαγωγό διπλής ενέργειας :  Φ. 80 PN16 
ζ.   Μία δικλείδα τ.σύρτη για τον αερεξαγωγό:  Φ. 80 PN16 
η.   Μία διαφραγματική αντιπληγματική βαλβίδα :  Φ. 50 PN16 
θ.   Μία δικλείδα τ.σύρτη για την αντιπληγματική :  Φ. 50 PN16 
ι.   Μία δικλείδα καθαρισμού δεξαμενής  τ. σύρτη :  Φ. 80 PN16 
ια.    Ένα μανόμετρο μεγάλου μεγέθους :  0-30 bar 
ιβ. Οι απαιτούμενες χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή. 
ιγ. Τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια σύνδεσης. 
ιδ.  Μία καμπύλη με το σύνδεσμο ανάρτησης. 

 
 

Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος ελέγχεται από τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή διανομής, με 

τρόπο ώστε να προσαρμόζεται με τη κάθε φορά η ζητούμενη παροχή. Αυτό πραγματοποιείται με διαδοχικές 
εκκινήσεις και στάσεις της αντλίας, που θα λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε ρύθμιση στο ονομαστικό σημείο της 
χαρακτηριστικής της καμπύλης. 

Η αυτόματη λειτουργία ελέγχεται κατ' αρχήν από την ύπαρξη νερού στο σύστημα τροφοδότησης της 
αντλίας (αναρρόφηση), με όργανο στάθμης. 

Για την αποφυγή συχνών εκκινήσεων και στάσεων του αντλητικού συγκροτήματος που θα είχε σαν 
αποτέλεσμα τη γρήγορη φθορά του ηλεκτροκινητήρα ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών εκκινήσεων πρέπει να είναι 
15 έως 20 λεπτά. 

 
 

Ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
α. Δίκτυο παροχής Δ.Ε.Η.- Πίνακα 
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, θα γίνει από τη ΔΕΗ με το μετασχηματιστή πού θα τοποθετηθεί έξω από 

το αντλιοστάσιο. 
Στο δίστηλο της ΔΕΗ, θα τοποθετηθούν από τον εργολάβο τα κιβώτια της ΔΕΗ για τη τοποθέτηση των 

απαραίτητων οργάνων μέτρησης. 
Η σύνδεση του πίνακα με τον μετρητή της ΔΕΗ, θα γίνει με υπόγεια καλώδια ΝΥΥ, μέσα σε δύο 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 4". 
β. Δίκτυο παροχής Πίνακα - Κινητήρα 

Το δίκτυο αυτό θα γίνει με καλώδια ΝΥΥ 5x25 mm2 μέσα σε σπιράλ προστασίας εντός αντλιοστασίου. 
γ. Δίκτυο αυτοματισμού 

Το δίκτυο αυτό θα αποτελείται: 
1. Από μία γραμμή ΝΥΥ 3x2,5 mm2 που θα ξεκινά από το πίνακα και θα συναντήσει το καλώδιο αυτοματισμού 

από τη δεξαμενή έξω από το αντλιοστάσιο. 
2. Από μία γραμμή ΝΥΥ 4x2,5 mm2 που θα ξεκινά από τον πίνακα και θα καταλήγει στα ηλεκτρόδια στάθμης μέσα 

στο αντλοστάσιο (προβλέπεται ένα ηλεκτρόδιο για εφεδρεία). 
δ. Δίκτυο Φωτισμού - Ρευματοδοτών 

Αυτό θα αποτελείται: 
1. Από μία γραμμή φωτισμού ΝΥΑ 3x1,5 mm2 μέσα σε πλαστικό επίτοιχο ίσιο σωλήνα PVC Φ.13,5 mm, που θα 

τροφοδοτεί τρία (3) φωτιστικά σώματα πυράκτωσης 100 W (στεγανή αρματούρα υάλινου και ορειχάλκινου 
πλέγματος με ορειχάλκινη βάση) και ένα στεγανό διακόπτη διπλό, και 

2. Από δύο γραμμές ρευματοδοτών ΝΥΑ 3x2,5 mm2 και ΝΥΑ 5x2,5 mm2 μέσα σε πλαστικούς επίτοιχους ίσιους 
σωλήνες PVC Φ.13,5 mm, που θα τροφοδοτεί ένα στεγανό ρευματοδότη SCHUCO και ένα στεγανό ρευματοδότη 
τριφασικό, δίπλα στο πίνακα του αντλιοστασίου. 

 
 

Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα αποτελείται από τα πιο κάτω πεδία που θα περιέχουν τα αναφερόμενα όργανα και 
ηλεκτρολογικά υλικά: 



α. Πεδίο εισόδου 
 

- εναν αυτόματο διακόπτη ισχύος ονομαστικής έντασης 400Α με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά 
-τρείς Μ/Σ έντασης 400/5Α 
-έναν μεταγωγέα βολτόμετρου και βολτόμετρου 96Χ96 χιλ κλάσης 1-1,5 περιοχής ένδειξης 0-500V 
-τρείς ενδεικτικές λυχνίες τάσης με τις ασφάλειες 
- τρία αμπερόμετρα τετράγωνα 96Χ96, 400Α/5Α τύπου κινητού σιδήρου κλάσης 1,5 
-τέσσερα ρελέ αντικεραυνικής προστασίας για τις τρείς φάσεις και τον ουδέτερο 125Α. 

 

β. Πεδίο ηλεκτροκινητήρα-Αυτοματισμού, που θα αποτελείται από: 
 

- ένα γενικό ρελέ ισχύος κατάλληλης ισχύος κατηγορίας AC36 
- κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση soft starter ισχύος 30KW με τους απαραίτητους ζυγούς, καλώδια, 
ακροδέκτες κλπ. 
- ένα ρελέ BY PASS κατάλληλης ισχύος κατηγορίας AC3 
-από έναν διακόπτη επιλογής 1-0-2 για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία 
- δύο μπουτόν για start και stop 
- ηλεκτρονικό φλοτέρ για την γεώτρηση 
-μπουτόν έλεγχου λυχνιών με τα απαραίτητα μικρορελέ 
-μια μικροαυτόματη ασφάλεια 10 Α 
-μια μικροαυτόματη ασφάλεια 16 Α 
-μια μικροαυτόματη ασφάλεια 3Χ16 Α 
-τις λυχνίες ένδειξης των σφαλμάτων και λυχνία λειτουργίας 
-μπουτόν ελέγχου κινδύνου 
-μια αυτόματη μικροασφάλεια 6Α για το κύκλωμα αυτοματισμού 
-ένα χρονοδιακόπτη εβδομαδιαίο ένδειξης υγρού κρυστάλλου για την λειτουργία και στάση 
Οι λειτουργίες του αυτοματισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με την τοποθέτηση στον 
πίνακα ηλεκτρονικού προγραμματιστή αυτοματισμού PLC. 

 

γ. Το πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων που αποτελείται από: τις τρείς κοχλιωτές ασφάλειες 16Α βραδείας 
τήξης, δύο τριφασικούς μικροαυτόματους διακόπτες 16Α για τους ρευματοδότες και έναν μικροαυτόματο 10Α για 
τον φωτισμό. 

 
 

Θ. ΓΕΙΩΣΗ 

Θα κατασκευασθεί περιμετρική γείωση από γαλβανισμένη λαμαρίνα, μέσα στο έδαφος, και θα συνδεθεί με 
το μετρητή της ΔΕΗ με γυμνό πολύκλωνο χάλκινο αγωγό διατομής 16 mm2, προστατευμένο σε γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα 1". Η σύνδεση του αγωγού της γείωσης και των ηλεκτροδίων, θα γίνει με ειδικά χάλκινα κολάρα 
σύσφιξης. Επιπλέον για λόγους ασφαλείας θα κατασκευαστεί και ένα τρίγωνο γειώσεως , το οποίο θα διασυνδεθεί 
με την θεμελιακή γείωση του αντλιοστασίου. 



5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

 
 

Η ρύθμιση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων γίνεται βάσει της ζητούμενης παροχής. Σ' αυτό το 

σύστημα ρυθμίσεως η παροχή προσαρμόζεται αυτόματα με τη ζήτηση του δικτύου με εκκίνηση (μέσω soft starter) 

ή στάση της πρώτης αντλίας. 

 

 
Το βασικό όργανο με το οποίο επιτυγχάνεται ο αυτοματισμός στην λειτουργία των αντλιοστασίων, αποτελείται από 

ένα σύστημα μετρήσεως της στάθμης των δεξαμενών μέσω ηλεκτροδίων και ενός συστήματος αυτοματισμού σε 

κάθε ηλεκτρικό πίνακα, που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω υπόγειου καλωδίου NYY 5X2.5 mm2. Το σύστημα 

αυτό βάσει των ενδείξεων της ζητούμενης παροχής δίνει εντολή εκκινήσεως ή στάσεως στις αντλητικές μονάδες. 

 

 
Η περιγραφή των διαδοχικών φάσεων λειτουργίας της εγκαταστάσεως γίνεται αναλυτικά παρακάτω: θεωρούμε μια 

χρονική στιγμή, όποτε δεν υπάρχει ζήτηση στο δίκτυο. Οι αντλίες δεν λειτουργούν και το δίκτυο βρίσκεται στην 

κανονική του πίεση. Εάν η ζήτηση του δικτύου υπερβεί μια καθορισμένη τιμή, τότε βάση των ρυθμίσεων στα 

ηλεκτρόδια στάθμης της αντίστοιχης δεξαμενής θα δοθεί εντολή στο προηγούμενο αντλιοστάσιο να ξεκινήσει την 

λειτουργία του, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία ζήτηση. Αυτό με την σειρά του σημάνει την σταδιακή (αν 

απαιτηθεί) εκκίνηση σε σειρά όλων των αντλιοστασίων επιφανείας προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση. Η δεύτερη 

(εφεδρική) αντλία εναλλάσσονται αυτόματα στην σειρά λειτουργίας, ώστε να μειωθεί η συχνότητα εκκινήσεως 

αυτών και να εξασφαλισθεί κατά το δυνατόν ομοιόμορφη φθορά τους. 

 

 
Συγκεκριμένα: Στην δεξαμενή Δ1 τοποθετείται απλή φλοτεροβάνα για το έλεγχο της στάθμης. Από αυτήν με φυσική 

ροή το νερό πηγαίνει στην δεξαμενή εξισορρόπησης του αντλιοστασίου ΝΑ1, στην οποία τοποθετούνται τρία 

ηλεκτρόδια στάθμης. Το χαμηλό ηλεκτρόδιο αποτελεί την γείωση του συστήματος ενώ τα άλλα δύο αποτελούν την 

άνω και κάτω στάθμη, με την οποία προσδιορίζεται η λειτουργία της αντλίας ( προστασία από ξηρά λειτουργία). Το 

ίδιο σύστημα υπάρχει και στο αντλιοστάσιο ΝΑ2, ενώ στην Δεξαμενή Δ2 υπάρχει ηλεκτρική φλοτεροβάνα (on-off). 

Σε ηρεμία το σύστημα ελέγχει και αναμένει. Όταν η Δ2 ξεκινά και δίνει νερό ανοίγει η επαφή της φλοτεροβάνας της 

και δίνει εντολή μέσω του καλωδίου στον αυτοματισμό του πίνακα του αντλιοστασίου ΝΑ2. Αυτός ελέγχει αν 

τηρείται η συνθήκη της αποφυγής ξηράς λειτουργίας (στάθμη νερού δεξαμενής εξισορρόπησης ανάμεσα στο 2 και 

3 ηλεκτρόδιο) και εκκινεί μία από τα δύο αντλίες (εναλλάξ) τροφοδοτώντας την δεξαμενή Δ2 με νερό. Ταυτόχρονα 

αρχίζει και πέφτει η στάθμη νερού στην δεξαμενή εξισορρόπησης του ΝΑ2 οπότε ανοίγει η επαφή στην ηλεκτρική 

φλοτεροβάνα αυτής και δίνει σήμα , μέσω του καλωδίου, στο αυτοματισμού του ηλεκτρικού πίνακα του 

αντλιοστασίου ΝΑ1. Με τον ίδιο τρόπο αυτός ελέγχει αν τηρείται η συνθήκη της αποφυγής ξηράς λειτουργίας 

(στάθμη νερού δεξαμενής εξισορρόπησης ανάμεσα στο 2 και 3 ηλεκτρόδιο) και εκκινεί μία από τα δύο αντλίες 

(εναλλάξ) τροφοδοτώντας με νερό την δεξαμενή εξισορρόπησης του αντλιοστασίου ΝΑ2. Η δεξαμενή 

εξισορρόπησης του ΝΑ1 τροφοδοτείται με φυσική ροή από την δεξαμενή Δ1, ενώ για τον έλεγχο της ροής της 

χρησιμοποιείται απλή φλοτεροβάνα. 

Με την ίδια λογική όταν η δεξαμενή Δ2 παύει να τροφοδοτεί με νερό το δίκτυο κλείνει η επαφή της φλοτεροβάνας, 

που με την σειράς της δίνει εντολή στον ηλεκτρικό πίνακα του ΝΑ2 να σταματήσει τις αντλίες του (όποια 

λειτουργεί). Στην συνέχεια κλείνει η επαφή της φλοτεροβάνας στην δεξαμενή εξισορρόπησης του ΝΑ2, η οποία 



στέλνει σήμα για να σταματήσουν οι αντλίες του ΝΑ1 (μέσω του ηλεκτρικού του πίνακα). Αν το νερό φτάσει στην 

ανώτατη στάθμη της δεξαμενής εξισορρόπησης του ΝΑ1 τότε η φλοτεροβάνα του διακόπτει την ροή από την Δ1. 

Για τον έλεγχο της λειτουργίας του Booster στο ΝΑ3 θα τοποθετηθεί σύστημα τηλεχειρισμού αυτοματοποίησης 

δεξαμενής αντλιοστασίου. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί συσκευή πομπού και δέκτης τηλεχειρισμού για τον έλεγχο 

της στάθμης της δεξαμενής Δ4. Η συγκεκριμένη συσκευή θα διασυνδεθεί και θα στέλνει σήμα VHF στον 

αυτοματισμού του ηλεκτρικού πίνακα του Booster ΝΑ3. Θα αποτελείται από ενσωματομένο φορτιστή 12 V για 

μπαταρία 7 Ah και ενσωματομένο ηλιακό φορτιστή. 

Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων 

 
Ο βασικός σκοπός του συστήματος αυτοματισμού είναι να εξασφαλίζει την αυτόματη προσαρμογή της ποσότητας 

του νερού που παρέχει κάθε αντλητική εγκατάσταση με τη ζητούμενη, με λειτουργία και στάση των αντλιών όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 16. Εκτός όμως από αυτά το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα ελέγχου και 

μετρήσεως των διαφόρων μεγεθών παροχής και στάθμης, όπως με λεπτομέρειες περιγράφεται στη συνέχεια, 

καθώς και να δίνει εικόνα της καταστάσεως που επικρατεί κάθε στιγμή με κατάλληλα σήματα, προστατεύοντας 

συγχρόνως την εγκατάσταση από συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας. 

Το σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 
 

Διάταξη μετρήσεως της παροχής νερού της αντλητικής εγκαταστάσεως. 

 
Διάταξη μετρήσεως της στάθμης νερού στην δεξαμενή νερού και προστασίας από λειτουργία των αντλιών εν ξηρώ. 

 
Πίνακα αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων στον οποίο καταλήγουν οι εντολές και σημάνσεις των διατάξεων 

αυτών μέσα στον οποίο βρίσκονται τα όργανα που εξασφαλίζουν την αυτόματη και ομαλή λειτουργία του 

αντλιοστασίου. 

Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος αυτοματισμού 
 

• Το σύστημα αυτοματισμού, μετρήσεως και σημάνσεων, πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των 

αντλιοστασίων και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιεί κατάλληλα και να προφυλάσσει την 

εγκατάσταση από βλάβες. 

• Για την εκπλήρωση αυτού του προορισμού του, το σύστημα αυτοματισμού πρέπει να παρέχει απαραίτητα τις 

δυνατότητες, που αναφέρονται στη συνέχεια και εκτός από αυτές τυχόν άλλες που θα υποδειχθούν από τον οίκο 

κατασκευής του συστήματος. 

 

Ο Συντάξας  Θεωρήθηκε 

Πιταριδάκης Παντελής  Πατρελάκης Μάρκος 
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Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
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