
Σύστημα Διαχείρισης Αντλιοστασίων 
 
Το ςφςτθμα διαχείριςθσ αντλιοςταςίων ςυνοδεφεται από πρόγραμμα ςε γραφικό 

περιβάλλον για τθν εφκολθ παρατιρθςθ τθσ κατάςταςθσ όλων των ςτακμϊν 

(γεωτριςεων και δεξαμενϊν) αλλά και τθν ρφκμιςι τουσ από απόςταςθ. 

Στισ επόμενεσ εικόνεσ εμφανίηονται αντιπροςωπευτικά ςτιγμιότυπα από τθν 

λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

Επίςθσ το πρόγραμμα κρατά ςτατιςτικά ςτοιχεία που ςτθν ςυνζχεια μπορεί να 

αναλυκοφν από ζνα άλλο πρόγραμμα π.χ. Excel™. 

Η επικοινωνία των ςτακμϊν με το κζντρο ελζγχου μπορεί να γίνει είτε μζςω κινθτισ 

τθλεφωνίασ (αν δεν υπάρχει οπτικι επαφι) ι μζςω Radio Modems. Η δεφτερθ 

περίπτωςθ εκτόσ από οικονομικι ςτθν λειτουργία τθσ, ζχει κι άμεςθ απόκριςθ ςτισ 

μετριςεισ (ςχεδόν πραγματικοφ χρόνου). 

Η εταιρία μασ δίνει τθν δυνατότθτα ςτον πελάτθ για προςαρμογι του ςυςτιματοσ 

ςτισ ανάγκεσ του, είτε αυτζσ οι αλλαγζσ αφοροφν ςτο υλικό μζροσ είτε ςτο 

λογιςμικό. 

Στον ιςτοτόπο τθσ www.signalcom.gr υπάρχει αναρτθμζνο video αρχείο για τθν 

παρακαλοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ. 
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Δεξαμενή ςτο κάτω όριό τησ. 

1. Η δεξαμενι αποκτά πράςινο χρϊμα, δίνοντασ τθν ζνδειξθ ότι ζχει φτάςει 

ςτο κάτω όριό τθσ. Αμζςωσ ξεκινά θ επαναπλιρωςι τθσ. 

2. Με κίτρινο εμφανίηονται οι μετριςεισ από τουσ αιςκθτιρεσ. 

3. Με άςπρο φόντο εμφανίηονται οι ρυκμίςεισ ορίων από τον χριςτθ. 

4. Οι μπλζ ςωλινεσ και αντλίεσ δείχνουν λειτουργία πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ. 

5. Στθν δεξιά πλευρά εμφανίηεται θ ζνδειξθ ςιματοσ (κινθτισ ι radio modem) 
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Λειτουργία Αντλίασ 1. 

1. Κακϊσ το φψοσ του νεροφ βρίςκεται ανάμεςα ςτο πάνω και κάτω όριο το 

χρϊμα τθσ δεξαμενισ είναι μπλζ. 

2. Με κίτρινο εμφανίηονται οι μετριςεισ από τουσ αιςκθτιρεσ. 

3. Με άςπρο φόντο εμφανίηονται οι ρυκμίςεισ ορίων από τον χριςτθ. 

4. Οι μπλζ ςωλινεσ και αντλίεσ δείχνουν λειτουργία πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ. 

5. Στθν δεξιά πλευρά εμφανίηεται θ ζνδειξθ ςιματοσ (κινθτισ ι radio modem) 
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Δεξαμενή ςτο πάνω όριό τησ. 

1. Η δεξαμενι αποκτά κόκκινο χρϊμα, δίνοντασ τθν ζνδειξθ ότι το φψοσ του 

νεροφ βρίςκεται ςτόο πάνω όριο και διακόπτεται θ πλιρωςι τθσ. 

2. Με κίτρινο εμφανίηονται οι μετριςεισ από τουσ αιςκθτιρεσ. 

3. Με άςπρο φόντο εμφανίηονται οι ρυκμίςεισ ορίων από τον χριςτθ. 

4. Οι μπλζ ςωλινεσ και αντλίεσ δείχνουν λειτουργία πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ. 

5. Στθν δεξιά πλευρά εμφανίηεται θ ζνδειξθ ςιματοσ (κινθτισ ι radio modem) 
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Λειτουργία Αντλίασ 2 (Η εναλλαγή αντλίασ 1 και 2 γίνεται αυτόματα). 

1. Με κίτρινο εμφανίηονται οι μετριςεισ από τουσ αιςκθτιρεσ. 

2. Με άςπρο φόντο εμφανίηονται οι ρυκμίςεισ ορίων από τον χριςτθ. 

3. Οι μπλζ ςωλινεσ και αντλίεσ δείχνουν λειτουργία πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ. 

4. Στθν δεξιά πλευρά εμφανίηεται θ ζνδειξθ ςιματοσ (κινθτισ ι radio modem) 

 
 

 


