Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων
Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ
Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων
Radio telemetry

Η ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων
πόρων αποτελεί ςτθ ςθμερινι
εποχι επιτακτικι ανάγκθ, διότι τα
προβλιματα από τθν ζλλειψθ του
νεροφ αλλά και από τθν
υποβακμιςμζνθ ποιότθτά του
εντείνονται ςυνεχϊσ. Το ζργο
αποτελείται από ανεξάρτθτα
τμιματα που ςυνεργάηονται μεταξφ
τουσ και μποροφν να προςτεκοφν
και εκ των υςτζρων για να
προςδϊςουν μεγαλφτερθ ευελιξία
ςτθ εγκατάςταςθ.
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Βαςικι δομι λειτουργίασ
Σε κάκε ςθμείο που βρίςκεται δεξαμενι νεροφ, τοποκετοφνται αιςκθτιρεσ
ςτάκμθσ (προτείνονται υπεριχων για δεξαμενζσ βάκουσ ζωσ 10μ.). Οι
μετριςεισ μεταβιβάηονται αςφρματα με τθν xριςθ radio-modem ςε
πραγματικό χρόνο ςτο κζντρο ελζγχου και ςτθν αντίςτοιχθ αντλία. Η αντλία,
κατά τθν λειτουργία τθσ καταναλϊνει το ρεφμα λειτουργίασ που είναι γνωςτό
και το παρακολουκεί αιςκθτιρασ ρεφματοσ. Επίςθσ θ ακολουκία φάςθσ
παρακολουκείται από τριφαςικό επιτθρθτι. Η ροι του νεροφ και θ πίεςθ ςτον
αγωγό μετρϊνται από τουσ αντίςτοιχουσ αιςκθτιρεσ. Όλεσ οι μετριςεισ
μεταφζρονται ςτο κζντρο ελζγχου και απεικονίηονται ςε γραφικό περιβάλλον,
εφκολα κατανοθτό ςτον χριςτθ.
Εκτόσ από τθν ςτακερι εγκατάςταςθ ςτο κζντρο ελζγχου, τα άλλα ςθμεία είναι
δομικζσ μονάδεσ που προςτίκενται για τθν επζκταςθ του δικτφου. Επίςθσ ςε
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ αντλίασ ι όταν οι ενδείξεισ είναι πζρα των
φυςιολογικϊν τιμϊν, υπάρχει θ δυνατότθτα να ενεργοποιθκεί θ εφεδρικι και
να αποςταλεί ςιμα alarm ςτον αρμόδιο τεχνικό ςτο κζντρο ελζγχου ι και με
SMS ςε οποιοδιποτε προγραμματιςμζνο κινθτό τθλζφωνο.
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• βλζπει ςε πραγματικό χρόνο τθν ςτάκμθ των
δεξαμενϊν
• βλζπει τθν κατάςταςθ των αντλιϊν (ρεφμα, τάςθ,
προςταςίεσ)
• βλζπει τθν κατάςταςθ του δικτφου (πιεςόμετρα,
ροόμετρα)
• ελζγχει μζςω τθλεχειριςμοφ τθν λειτουργία ι τθν
διακοπι κάποιων τμθμάτων
του δικτφου
• διατθρεί αρχεία θμερολογίων για τθν εξαγωγι
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
• παρακολοφκθςθ παραμζτρων όπωσ πίεςθ,
υπολειμματικό χλϊριο κ.λ.π
• Επίςθσ κα δοκεί θ δυνατότθτα ςε μεταγενζςτερο
χρόνο τα παραπάνω χαρακτθριςτικά να γίνονται και
μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου, χωρίσ τθν φυςικι παρουςία
ςτο χϊρο του τεχνικοφ τμιματοσ.
• Δίδεται επίςθσ θ δυνατότθτα τθσ παρακολοφκθςθσ
και του ελζγχου από ζνα
κομβικό ςθμείο (π.χ. το τεχνικό τμιμα) με γραφικό
περιβάλλον ςε
Ηλεκτρονικό Υπολογιςτι. Με αυτό τον τρόπο Για
αποςτολι εντολισ εκκίνθςθσ – ςτάςθσ ςε
αντλιοςτάςιο
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• Για αποςτολι εντολισ εκκίνθςθσ – ςτάςθσ ςε αντλιοςτάςιο
• Για αμφίδρομθ μεταφορά ψθφιακϊν και αναλογικϊν ςθμάτων
• Για δικτφωςθ πολλϊν αςυρμάτων ςε κοινό δίκτυο
• Κάλυψθ απόςταςθσ ζωσ 40km και 90Km με χριςθ αναμεταδότθ
• Σε ςυχνότθτεσ που επιτρζπονται από το νόμο (license free)
• Με διεκνι πιςτοποιθτικά
• Συχνότθτεσ 400-870MHz
• Ιςχφσ 5mW ζωσ 10Watt
• Modular ςχεδίαςθσ: οι μονάδεσ «χτίηονται» ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ
εφαρμογισ
• Εφκολα επεκτάςιμεσ, ϊςτε να ςυμπεριλάβουν και επιπλζον ςιματα
• Compact διαςτάςεων, με εφκολθ τοποκζτθςθ ςε υπάρχοντεσ πίνακεσ
• Βιομθχανικοφ τφπου
• Πλιρθσ ςειρά κεραιϊν και αντικεραυνικϊν
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Επικοινωνία ανσλιοςσαςίοτ – δεξαμενήρ
Δικσύωςη πολλών ανσλιοςσαςίων και δεξαμενών
Επικοινωνία με κενσπικό ςσαθμό ελέγφοτ
Γεωσπήςειρ
Ανσλιοςσάςια
Δεξαμενέρ
Μονάδερ επεξεπγαςίαρ νεπού
Φπεάσια παπακολούθηςηρ και ελέγφοτ
Πηγέρ – τδπομαςσεύςειρ
Σσαθμούρ κενσπικού ελέγφοτ
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10 λόγοι για να προτιμιςετε τθν αυτοματοποίθςθ
1. Αποφυγι πλθγμάτων πίεςθσ
2. Αποφυγι βλαβϊν ςτουσ ςωλινεσ και ςτισ αντλίεσ
3. Αποφυγι τθσ επιςφαλοφσ ενςφρματθσ επικοινωνίασ αντλιοςταςίων –δεξαμενϊν
4. Υλοποίθςθ ςφνκετων αυτοματιςμϊν
5. Ευκολία χειριςμϊν
6. Άμεςθ ενθμζρωςθ ςε περιπτϊςεισ ςφαλμάτων
7. Εξοικονόμθςθ νεροφ μζςω μείωςθσ των διαρροϊν
8. Συγκζντρωςθ και καταγραφι πολλϊν ςτατιςτικϊν δεδομζνων
9. Εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ
10. Διατιρθςθ θ επαναφορά τθσ ποιότθτασ του νεροφ ςτα επικυμθτά επίπεδα
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