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ΕΡΓΟ:  H-Μ ΜΕΛΕΤΗ Α ΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ¨

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η περιγραφη περιλαμβανει τις Η-Μ εγκαταστασεις του αντλιοστασιου   

μεταφορας ακαθαρτων Α1 του οικισμου της Νικαιας στις εγκαταστασεις της 

ΕΕΛ.

Παροχη αντλιοστασιου

Οι παροχη του αντλιοστασιου εξαρταται από τον πληθυσμο του 

οικισμου (απορροες ακαθαρτων ) και την εκταση του (παροχη διηθησης) και 

ανεπιθυμητες  εισρροες  ομβριων υδατων.

Ο υπολογισμος της μεγιστης παροχης ακαθαρτων κατά ATV 118 

λαμβανεται σε 4 l/s/(1000 κατ.), η  παροχη διηθησης σε 0.10 l/(s.ha) η δε παροχη 

ομβριων σε 0.20 l/(s.ha). 

Υδραυλικη εγκατασταση αντλιοστασιoυ Α1

Το αντλιοστασιο Α1 είναι το κεντρικο αντλιοστασιο.

Οι υπολογισμοι γινονται για τον πληθυσμο της 20 ετιας και της 40 ετιας 

και φαινονται στον πινακα της επομενης σελιδας.

Το αντλιοστασιο Α1 θα κατασκευασθη από οπλισμενο σκυροδεμα και 

θα είναι δυο διαμερισματων, ξηρου θαλαμου. Οι ογκοι των δυο θαλαμων –

υγρου και ξηρου -, οι σωληνωσεις και ολος ο απαραιτητος εξοπλισμος  εκτος 

των αντλιων εχουν σχεδιασθη για τις αναγκες της 40ετιας. Οι αντλιες 

καλυπτουν τις αναγκες της 20ετιας.



ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατοικοι 4030 (E)

Εκταση 120 (ha)

Κατοικοι ανα εκταριο 34 E/(ha)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 20 ΕΤΙΑΣ

Κατοικοι 4950 (E)

Κατοικοι ανα εκταριο 36 E/(ha)

Eκταση 138 (ha)

Ειδικη παροχη ακαθαρτων qd = 4 l/(s.1000E.d)

Παροχη ακαθαρτων Qd = 19.8  l/s

Eιδικη παροχη διηθησης qiw = 0.1 l/(s.ha)

( qiw= 0.05…0.15) l/(s.ha)

Παροχη διηθησης  Qiw = 13.8  l/s

Παροχη ακαθαρτων ξηρης περιοδου Qdw = 33.6  l/s

121 m3/h

Ειδικη πλημμυρικη παροχη qr,t = 0.2 l/(s.ha)

( qr,t= 0.2…0.7) l/(s.ha)

Παροχη πλημμυρας Qr,t = 27.6  l/s

99 m3/h

Συνολικη παροχη  Qdw = 220 m3/h

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 40 ΕΤΙΑΣ

Κατοικοι 6000 (E)

Κατοικοι ανα εκταριο 38 E/(ha)

Eκταση 158 (ha)

Ειδικη παροχη ακαθαρτων qd = 4 l/(s.1000E.d)

Παροχη ακαθαρτων Qd = 24  l/s

Eιδικη παροχη διηθησης qiw = 0.1 l/(s.ha)

( qiw= 0.05…0.15) l/(s.ha)

Παροχη διηθησης  Qiw = 15.8  l/s

Παροχη ακαθαρτων ξηρης περιοδου Qdw = 39.8  l/s

143 m3/h

Ειδικη πλημμυρικη παροχη qr,t = 0.2 l/(s.ha)

( qr,t= 0.2…0.7) l/(s.ha)

Παροχη πλημμυρας Qr,t = 31.6  l/s

114 m3/h

Συνολικη παροχη  Qdw = 257 m3/h
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Κατά την 20ετια η ημερησια μεγιστη παροχη ακαθαρτων είναι 19.8 l/s

(71.28 m3/h) και η παροχη διηθησης 13.8 l/s (49.68 m3/h) το δε αθροισμα τους 

33.6 l/s (121 m3/h). H μεση ημερησια παροχη ακαθαρτων ξηρης περιοδου 

υπολογιζεται από την μεση απορροη ανα κατοικο η οποια λαμβανεται 150 l/d

και για 4950 κατοικους θα είναι 742.5 m3/d ή 30.94 m3/h.

H ελαχιστη ωριαια παροχη θα ειναι 20.63 m3/h.

Ο καταθλιπτικος αγωγος εχει καθοδικη κλιση  με ικανοτητα απορροης 

περι τα 104 m3/h με φυσικη ροη και 100% πληροτητα.  Με τις συνθηκες αυτές 

επιλεγεται η ακολουθη λυση:

 2 αντλιες P1 & P2 (1 κυρια και 1 εφεδρικη) να καλυπτουν την 

μεγιστη ημερησια απορροη ακαθαρτων και διηθησης.

 2 αντλιες P3 &P4 (1 κυρια και 1 εφεδρικη) να καλυπτουν την 

μεγιστη παροχη όταν  εισερχονται και οβρια.

Από την υδραυλικη επιλυση προκυπτουν τα ακολουθα!

Αντλιες Ρ1 & Ρ2 : Παροχη  121 m3/h – Μανομετρικο Η = 14.17 m

Αντλιες Ρ3 & Ρ4 : Παροχη  220 m3/h – Μανομετρικο Η = 37.46 m

Με τα δεδομενα αυτά γινεται επιλογη αντλιων ώστε να αναγνωρισθουν 

τα χαρακτηριστικα τους χωρις οι τυποι και ο οικος κατασκευης που επιλεγονται 

να αποτελουν δεσμευτικο στοιχειο στην εκτελεση του εργου. Η επιλογη εχει 

πληροφοριακο χαρακτηρα που χρησιμοποιειται για την πληροτητα της 

μελετης.

O τροπος λειτουργιας των αντλιων είναι ο ακολουθος (βλ. σχεδιο 

Γ(88)001):

Η αντλια Ρ1 εκκινα όταν η σταθμη των υγρων στον υγρο θαλαμο ανελθη 

στην σταθμη  + 84.61  και σταματα όταν η σταθμη των υγρων κατελθη στην 

σταθμη 83.61. Στον επομενο κυκλο λειτουργει η αντλια Ρ2 (κυκλικη ενναλλαγη 

για ομοιομορφη λειτουργια).



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΒΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (20 ΕΤΙΑ)

Yλικο :

1.5 mm
Εξ. Διαμετρος Da= 280.00 mm

Παχος αγωγου  s= 16.6 mm
Εσ. Διαμετρος Di= 246.80 mm

Μηκος αγωγου L= 4830.00 m

121 m3/h

Ταχυτητα u= 0.7 m/s

0.0322

15.74 m

2 %

16.05 m

76.74 m

83.61 m

-6.87 m

Ειδος Ποσοτητα Συντ. ζ= Σζ=

Καμπυλη 45ο  
1    ****** 0.41

Καμπυλη 90ο  
3    ****** 66.75

Ταυ διελευσης 

Ταυ διακλαδωσης 1    ****** 107.65

Βαλβιδα αντεπ.  1    ****** 7.5

Βαννα  1    ****** 11.65

Εξοδος-Εισοδος 2    ****** 2

195.96

4.89 m

2 %

4.99 m

14.17 m

Οι τιμες των εξαρτηματων ζ είναι ανηγμενες στη ταχυτητα του

Αθροισμα Σζ=

Τοπικες απωλειες (ΔΗ)v=

Συντελεστης ασφαλειας   S=

Συν. Toπικες απωλειες Σ(ΔΗ)v =

καταθλιπτικου αγωγου

Aπαιτουμενο Συνολικο Μανομετρικο της Αντλιας  Η=

Γαιωδετικη Διαφορα ΔΖ=

Eξαρτηματα

Κατωτερη γαιωδετικη σταθμη Ζ1 =

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Α1

Δεδομενα

HDPE (10 AT)

Παροχη=

Υδραυλικοι Υπολογισμοι 

Συντελεστης τριβης λ=

Απωλειες  Τριβων (ΔΗ)f =

Συντελεστης ασφαλειας   S=

Συν. Γραμμικες απωλειες Σ(ΔΗ)f =

Ανωτερη γαιωδετικη σταθμη Ζ2 =

Τραχυτητα (EN 752-4)  ε=
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (20 ΕΤΙΑ)

Yλικο :

0.6 mm
Εξ. Διαμετρος Da= 280.00 mm

Παχος αγωγου  s= 16.6 mm
Εσ. Διαμετρος Di= 246.80 mm

Μηκος αγωγου L= 4830.00 m

220 m3/h

Ταχυτητα u= 1.28 m/s

0.02466

40.3 m

2 %

41.11 m

76.74 m

83.61 m

-6.87 m

Ειδος Ποσοτητα Συντ. ζ= Σζ=

Καμπυλη 45ο  
1   ******* 0.17

Καμπυλη 90ο  
3   ******* 11.2

Διευρυνση 1   ******* 0.98

Ταυ διακλαδωσης 1   ******* 15.13

Βαλβιδα αντεπ.  1   ******* 2.5

Βαννα  2   ******* 5.9

Εξοδος-Εισοδος 2   ******* 2

37.88

3.16 m

2 %

3.22 m

37.46 m

Οι τιμες των εξαρτηματων ζ είναι ανηγμενες στη ταχυτητα του

Κατωτερη γαιωδετικη σταθμη Ζ1 =

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Δεδομενα

HDPE (10 AT)

Παροχη=

Υδραυλικοι Υπολογισμοι 

Συντελεστης τριβης λ=

Απωλειες  Τριβων (ΔΗ)f =

Συντελεστης ασφαλειας   S=

Συν. Γραμμικες απωλειες Σ(ΔΗ)f =

Ανωτερη γαιωδετικη σταθμη Ζ2 =

Τραχυτητα (EN 752-4)  ε=

καταθλιπτικου αγωγου

Aπαιτουμενο Συνολικο Μανομετρικο της Αντλιας  Η=

Γαιωδετικη Διαφορα ΔΖ=

Eξαρτηματα

Αθροισμα Σζ=

Τοπικες απωλειες (ΔΗ)v=

Συντελεστης ασφαλειας   S=

Συν. Toπικες απωλειες Σ(ΔΗ)v =
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Υποθετοντας ότι εχει ενεργοποιηθη η αντλια Ρ1 και ότι  αντι της 

καθοδου η σταθμη ανερχεται μεχρις το επιπεδο +84.61 τοτε  παραλληλα  με την 

Ρ1 εκκινει και η αντλια Ρ2  και κατερχομενη η σταθμη στο +83.76 σταματα η Ρ2. 

Εάν η σταθμη συνεχιζη να κατερχεται τοτε στο επιπεδο +86.61 σταματα η Ρ1 

ειδαλλως σε ανοδικη πορεια στην σταθμη +84.41 επανενεργοποιειται η Ρ2  και ο 

κυκλος θα συνεχισθη με την αντλια Ρ1 στον ρολο της Ρ2 (κυκλικη ενναλλαγη).

Εάν παρ’ όλα αυτά η σταθμη εχει ανοδικη πορεια τοτε στο επιπεδο 

+84.56 ενεργοποιειται η αντλια Ρ3 και απενεργοποιουνται οι αντλιες Ρ1 & Ρ2. Η 

αντλια σταματα όταν η σταθμη κατελθη στο +83.61 ενώ σε ανοδικη πορεια στο 

+84.71 διδεται σημα ALARM ενώ η αντλια συνεχιζει να λειτουργη. Μετα το 

επιπεδο αυτό η εξελιξη της ανοδου της σταθμης εξαρταται από την παροχη και 

από την χωρητικοτητα του βαρυτικου δικτυου . Στην περιπτωση που 

εξαντληθη η χωρητικοτητα αυτή και η σταθμη υπερβη την σταθμη +88.46 

(σταθμη εδαφους)  τοτε εμφανιζεται φαινομενο πλημμυρας.  Η αντλια Ρ3 θα 

συνεχιση να λειτουργη και σε σταθμη υγρων +30.0 cm ανω του εδαφους  

(+88.76) καταθλιβοντας 336 m3/h στον αγωγο ενώ παραλληλα λειτουργει σε 

σημειο με υψηλο βαθμο αποδοσεως. Ο παραλληλισμος των Ρ3 & Ρ4 δεν 

μεταβαλλει ουσιωδως την παροχη και δεν κρινεται σκοπιμος. Oι αντλιες Ρ3 & 

Ρ4 θα ενεργοποιουνται μια φορα την ημερα λειτουργωντας στο 50% των 

στροφων τους για να αποφευγεται οποιαδηποτε στερεοποιηση σωματιδιων 

στο εσωτερικο τους.  Επισης μια φορα την εβδομαδα οι αντλιες Ρ1 & Ρ2 θα 

λειτουργουν μεχρι την σταθμη +83.07 (αρχη ξηρης λειτουργιας) ώστε να 

καθαριζεται ο υγρος θαλαμος.

Περαν των αντλιων αυτων στον ξηρο θαλαμο προβλεπεται η 

εγκατασταση αντλιας αποστραγγισης σε φρεατιο καταλληλων διαστασεων. Τα 

χαρακτηριστικα της αντλιας είναι: παροχη 10 m3/h  και μανομετρικο 10 m ΣΥ. Η 

αντλια θα καταθλιβη στον υγρο θαλαμο.

Στο βανοστασιο και σε κάθε καταθλιπτικο αγωγο αντλιας μετα την 

βαλβιδα αντεπιστροφης τοποθετειται ηλεκτροκινητη βανα τυπου πεταλουδας. 

Η  βανα θα είναι κλειστη οσο η αντλια είναι εκτος λειτουργιας και θα ανοιγη με 

την εντολη εκκινησης της αντλιας. Όταν η βαννα ανοιξη στο 50% της διαδρομης 

της τοτε θα εκκινη η αντιστοιχη αντλια.  Το κλεισιμο της βανας θα γινεται 
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παραλληλα με το κλεισιμο της αντλιας. Η κατασταση λειτουργιας της βανας θα 

μεταφερεται μεσω του συστηματος SCADA στο κεντρο ελεγχου. 

Ο συντελεστης τραχυτητας στους αποχετευτικους αγωγους είναι 

μεταβλητος , καθοριζεται από την ταχυτητα και θεωρειται ανεξαρτητος του 

υλικου των τοιχωματων. Οσο μεγαλυτερη η ταχυτητα τοσο μεγαλυτερες και οι 

διατμητικες δυναμεις που αναπτρυσσονται στην περιοχη των τοιχωματων και 

όταν υπερβουν την τιμη 0.3 Κp/m2 αρχιζει ο αυτοκαθαρισμος του αγωγου. Αυτή 

η μεταβολη μαζι με την μεταβολη της σταθμης εχουν σαν συνεπεια την 

μετακινηση του σημειου λειτουργιας των αντλιων. 

Oι παροχες των αντλιων στις διαφορες σταθμες παρουσιαζεται στο 

κατωτερω πινακα:

Αντλια Σταθμη Παροχη

Ρ1 +83.61 127 m3/h
P1 +84.26 153 m3/h
P1 +84.41 84 m3/h
P2 +84.41 84 m3/h
P3 +84.56 326 m3/h
P3 +88.76 336 m3/h
P3 +83.61 323 m3/h

H παροχη της επιλεγεισας αντλιας Ρ3 στην σταθμη OFF είναι 323 m3/h και 

είναι αρκετα μεγαλυτερη της υπολογισθεισης στην 20ετια (220 m3/h) αλλα 

πλησιον εκεινης της 40ετιας (257 m3/h) . Δεδομενου ότι είναι αντλια ακραιων 

παροχων είναι αποδεκτη η επιλογη.

  Η εκκινηση των αντλιων Ρ1 & Ρ2 θα γινεται με ομαλο εκκινητη με 

ενσωματωμενα τα ρελλε bay-pass ενώ οι αντλιες Ρ3 & Ρ4 θα οδηγουνται από 

inverter. 

Ο μετρηση της σταθμεης των υγρων γινεται με υδροστατικο ηλεκτροδιο 

και καταλληλο PLC.

Η διαμορφωση του πυθμενα του υγρου θαλαμου εγινε συμφωνα με τις 

οδηγιες κατασκευαστων (FLYGT, GRUNDFOSS). Η διαμορφωση επιτρεπει την 

αναρροφηση χωρις τον σχηματισμο δινων.  
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  Η εισοδος των υγρων στον υγρο θαλαμο γινεται με ταχυτητα 

μικροτερη των 0,6 m/s και με τροπο που να αποφευγεται λογω της πτωσης η 

δημιουργια φυσσαλιδων.

Ο ογκος του υγρου θαλαμου είναι κατά προσεγγιση 6 m3. Στον πινακα 

που ακολουθει φαινονται ο κυκλος λειτουργιας  και οι εκκινησεις  της αντλιας 

Ρ1, όπως επισης και η γραφικη παρασταση τους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ Ρ1

Ογκος υγρου θαλαμου Vp1 (m3)= 6
Παροχη αντλιας Qp1(m3/h)= 127

Eισερχομενη Κυκλος Αριθμος
παροχη λειτουργιας εκκινησεων

Q (m3/h)= Τ (h) z
10 0.65 1.54
20 0.36 2.78
30 0.26 3.85
40 0.22 4.55
50 0.20 5.00
60 0.19 5.26
70 0.19 5.26
80 0.20 5.00
90 0.23 4.35
100 0.28 3.57
110 0.41 2.44
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Όπως φαινεται ο αριθμος είναι  μικροτερος της συνηθους τιμης 8-10 και 

λειτουργει  υπερ της αντλιας. 

Το υδραυλικο δικτυο κατασκευαζεται από ανοξειδωτους σωληνες AISI

316L κλαση 5S. H συνδεση του με τον κεντρικο αγωγο γινεται εκτος του 

βαννοστασιου. 

Εγκατασταση αερισμου-εξαερισμου αντλιοστασιου Α1

Ο υγρος θαλαμος αλλα και ο ξηρος και το βανοστασιο κατατασσονται 

από απόψη επικινδυνοτητας σαν χωροι ATEX Ζ1. 

Προβλεπεται διαρκης αερισμος – εξαερισμος με παροχη 750 m3/h. Η 

προσαγωγη του αερα γινεται με υποπιεση ενώ η απαγωγη με τον ανεμιστηρα 

του φιλτρου αποσμησης. Προβλεπεται η εγκατασταση στον οικισκο του 

αντλιοστασιου φιλτρου αποσμησης τυπου DRUM SCRUBBER ενεργου ανθρακα-

αλουμινας για τον περιορισμο του H2S , θειολων και κυκλικων ενωσεων. Ο 

βαθμος αποδοσης του φιλτρου θα είναι 99.5%. Ο ανεμιστηρας του φιλτρου θα 

εχη το καταλληλο μανομετρικο ώστε περαν των αλωλειων του φιλτρου να 

καλυψη και την πτωση πιεσης του δικτυου που ανερχονται περιπου σε 100 Pa.
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Ο ξηρος θαλαμος και το βανοστασιο επισης εξαεριζονται συνεχως με 

παροχη 1400 m3/h. Η προσαγωγη και η απαγωγη γινονται δυναμικα με

καταλληλους ανεμιστηρες αεραγωγου στην προσαγωγη και στην απαγωγη που 

είναι τοποθετημενοι στον οικισκο του αντλιοστασιου. Οι τριβες του δικτυου 

απαγωγης είναι περιπου 100 Pa.

Το εσωτερικο δικτυο αεραγωγων κατασκευαζεται από πλαστικους 

σωληνες PVC-U ενώ το εξωτερικο από ΡΡ και είναι συμφωνο με την οδηγια 

DW154 Specification και τα προτυπα DIN 4740-1, DIN 4740-2 ,DIN 4741-1 και DIN

4741-2.

Η διαταξη του δικτυου, τα σημεια  προσαγωγης και απαγωγης καθως και 

ολες οι πληροφοριες φαινονται στο σχεδιο Γ(57)001.

Ο χειρισμος του συστηματος αερισμου του ξηρου θαλαμου θα μπορει να 

γινεται και από τον ξηρο θαλαμο με καταλληλα μπουτον όπως φαινεται στ0 

σχεδιο Γ(62)002. 

Ηλεκτρικη εγκατασταση αντλιοστασιου Α1 

Το τροφοδοτικο καλωδιο τυπου XLPE/PVC 5Χ1Χ185 mm2 από το σημειο 

τροφοδοσιας της ΔΕΗ στην περιφραξη του οικοπεδου οδηγειται στον γενικο 

πινακα ΑΠ της εγκαταστασης που είναι τοποθετημενος στον οικισκο του 

αντλιοστασιου. Από τον πινακα ΑΠ τροφοδοτουνται  oι πινακες ΒΠ και ΓΠ.

Ο πινακας χρησιμοποιειται για την κινηση και τους αυτοματισμους ενώ 

ο ΓΠ για τον φωτισμο.

Όπως φαινεται στα σχεδια της σειρας Γ(62) από τον οικισκο οδευουν τα 

αναγκαια καλωδια στον ξηρο θαλαμο για την κινηση των αντλιων, τον 

φωτισμο του χωρου, όπως επισης και τα καλωδια των αυτοματισμων και των 

χειρισμων του φωτισμου και των αντλιων. Tονιζεται εδώ ότι ο φωτισμος, το 

συστημα εξαερισμου αλλα και ο χειρισμος των αντλιων εκτος από τον οικισκο 

θα είναι δυνατον να γινη και από τον ξηρο θαλαμο.

Ολος ο εξοπλισμος του ξηρου θαλαμου – φωτιστικα φωτισμου,  

φωτιστικα ασφαλειας μπουτον κ.λ.π θα είναι καταλληλα για τοποθετηση σε 

χωρους με καταταξη ATEX Z2.

Στα σχεδια της σειρας Γ(62) φαινονται ολες οι λεπτομερειες της 

ηλεκτρικης εγκαταστασης.
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Κυρια πηγη ενεργειας είναι το δικτυο της ΔΕΗ ενώ εφεδρικη 

ηλεκτροπαραγωγο ζευγος  καταλληλης ισχυος.

Η εγκατεστημενη ισχυς του αντλιοστασιου Α1 είναι 87.82 KW η δε 

μεγιστη ζητηση 96.66 KVA.

Η κλαση λειτουργιας του ζευγους είναι G2 κατά ISO 8528-1. H

συμπεριφορα του ζευγους θα είναι συμφωνη με το προτυπο ISO 8528. Η 

μεγιστη βυθιση τασης κατά την ζευξη του κινητηρα θα είναι 20%  της 

ονομαστικης η δε λειτουργια τους αυτοματη.  Όπως φαινεται στα σχεδια 

καταλληλα ανοιγματα θα παρεχουν την απαιτουμενη ποσοτητα αερα για την 

ψυξη του ψυγειου,  για την καυση αλλα και για την ψυξη του χωρου με την 

βοηθεια του αξονικου εξαεριστηρα τοιχου.

Στον οικισκο του αντλιοστασιου τοποθετειται ολος ο επιπλεον

εξοπλισμος, η εγκατασταση φωτισμου του οικισκου, η εγκατασταση παροχης 

ποσιμου νερου και ψυχρου – θερμου νερου χρησης και η πυροπροστασια .

Από ιδιαιτερο πινακα φωτισμου τροφοδοτουνται οι ηλεκτρικες γραμμες 

φωτισμου καθως επισης και δυο ρευματοδοτες – ο ενας μονοφασικος και ο 

άλλος τριφασικος βιομηχανικου τυπου-.

Τα φωτιστικα του εσωτερικου χωρου είναι στεγανα φθορισμου 2x58W

τα δε εξωτερικα στεγανα της εκλογης της επιβλεψης.

Στον οικισκο του αντλιοστασιου Α1 επισης:

 Προβλεπεται η εγκατασταση νιπτηρα και μικρου θερμοσιφωνα για 

την παρασκευη θερμου νερου. H Η παροχη νερου γινεται από το 

δικτυο πολης με διαμετρο συνδεσης DN25.

 Προβλεπεται η εγκατασταση πυροπροστασιας αποτελειται από τα 

αυτονομα φωτιστικα ασφαλειας τοποθετημενα επανω από τις 

εξοδους και τους φορητους πυροσβεστηρες Pa και CO2.

 Η γειωση είναι θεμελειακη και όπως φαινεται στο σχεδιο αποτελειται 

από δυο βρογχους. Ο ενας τοποθετειται εντος των θεμελειων και ο 

δευτερος εξωτερικα. Στις ακρες του βρογχου εμπηγονται ηλεκτροδια 

τυπου ραβδου χαλυβδινα ηλεκτρολυτικα επιχαλκωμενα διαμετρου 

14 mm και μηκους 3 m.
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Οι υπολογισμοι της γειωσης εγιναν με το μοντελλο των δυο στρωματων 

διαφορετικης αντιστασης και η αναμενομενη τιμη της αντιστασης γειωσης είναι 

4.65 Ω.  Ο δευτερος βρογχος συμβαλλει στην μειωση της βηματικης τασης αλλα 

και της τασης αφης. Να σημειωθη ότι ο δευτερος βρογχος μπορει να 

τοποθετηθη και στην θεμελειωση της περιφραξης. Επισης πρεπει να τονισθη 

ότι η τελικη επιστρωση της ενδιαμεσης επιφανειας των βρογχων θα πρεπη να 

ασφαλτοστρωθη για να ισχυη το υπολογιστικο μοντελλο. Ο περιορισμος των 

δυναμικων βηματικης τασης αλλα ται της τασης αφης θεωρουνται κρισιμοι 

παραμετροι για την ασφαλεια του προσωπικου.

Οι υπολογισμοι της ηλεκτρικης εγκαταστασης παρατιθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

Συστημα τηλεμετριας

Το συστημα τηλεμετριας θα επιτηρη και θα μεταδιδη τα ακολουθα στις 

οθονες SCADA:

Θεση του διακοπτη ελεγχου της αντλιας

Διαθεσιμοτητα αντλιας

Λειτουργια της αντλιας σε παρελθοντα χρονο

Ωρες λειτουργιας της αντλιας

Λειτουργια της αντλιας σε πραγματικο χρονο

Θεση βανας πεταλουδας

Σταθμη υγρων στον υγρο θαλαμο

ALARM σταθμης υγρων

Απωλεια στεγανοτητος αντλιας

Απωλεια ηλεκτρικης ενεργειας

Υπερθερμανση κινητηρα

Αποροφουμενη ηλεκτρικη ενεργεια από το αντλιοστασιο

Ρευμα αντλιας

Σφαλμα κινητηρα

Κατασταση τηλεμετριας

Κατασταση PLC
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To κεντρικο συστημα ελεγχου ευρισκεται στην μοναδα ΕΕΛ με την οποια 

όμως τα δυο αντλιοστασια δεν εχουν οπτικη επαφη. Για τον λογο αυτό θα 

τοποθετηθη ενδιαμεσος αναμεταδοτης σε θεση που θα καθορισθη αργοτερα. Η 

απαιτουμενη ενεργεια θα παρεχεται από αυτονομο φωτοβολταικο συστημα.
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