
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΡΕΤΜΑΣΟ (Pillar) 

 
Πρόκειται για ςυςκευζσ διανομισ ρεφματοσ- νεροφ που μποροφν να τοποκετθκοφν ςε 

Μαρίνεσ, Camping ι όπου αλλοφ απαιτείται θ αυτοματοποιθμζνθ παροχι, χωρίσ τθν 

παρζμβαςθ προςωπικοφ, προςφζροντασ ςτο χριςτθ μια οριςμζνθ ιςχφ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ (κιλοβατϊρεσ kwh) και όγκο νεροφ (κυβικά μζτρα m3) με βάςθ τθν προπλθρωμι 

που κα ζχει κάνει ςτον ΟΛΗ ΑΕ.  

Σο ςφςτθμα κα πρζπει να αποτελείται από:  

 

1. Σον πυργίςκο 

• Σο υλικό καταςκευισ του πυργίςκου να είναι εξ’ ολοκλιρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 430, για μεγάλθ αντοχι κατά των διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν (καλάςςιο 

περιβάλλον), ςυμπεριλαμβανομζνου του νιτρικοφ οξζοσ και οριςμζνων οργανικϊν 

οξζων. 

• Ο χρωματιςμόσ να γίνεται με ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι, τφπου RAL, για μζγιςτθ 

προςταςία κατά τθσ διάβρωςθσ & τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ UV, ςτισ 

μεταβολζσ κερμοκραςίασ και ςτα ςυνικθ χθμικά που χρθςιμοποιοφνται ςε μαρίνεσ 

(π.χ. διαλυτικά, πετρζλαιο, χλωρίνθ). 

• Σο εςωτερικό του να είναι ευρφχωρο ϊςτε να υπάρχει άνεςθ ςτισ ςυνδζςεισ των 

παροχϊν νεροφ & ρεφματοσ, με εφκολθ πρόςβαςθ από ανοιγόμενεσ πόρτεσ που 

κλειδϊνουν. 

• Η βάςθ του πυργίςκου να είναι ξεχωριςτι (για εφκολθ τοποκζτθςθ), από 

ενιςχυμζνο ανοξείδωτο ατςάλι τουλάχιςτον 3mm και να φζρει ζνα άνοιγμα για τθν 

διζλευςθ του καλωδίου τθσ παροχισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ κακϊσ και του 

ςωλινα για τθν παροχι του νεροφ. Επίςθσ να διακζτει τζςςερισ οπζσ Φ14 για τθν 

πάκτωςθ του. 

• Ο δείκτθσ ςτεγανοποίθςθσ του πυργίςκου να πλθροί τισ IP65 προδιαγραφζσ.  

• Ο δείκτθσ προςταςίασ του πυργίςκου να πλθροί τισ ΙΚ10 προδιαγραφζσ κροφςθσ. 

• Να είναι πιςτοποιθμζνο για ανκεκτικότθτα  ςτθ φωτιά  ςε περίπτωςθ 

βραχυκυκλϊματοσ ι φωτιάσ από εξωτερικι αιτία. 

• Ο φωτιςμόσ να είναι τεχνολογίασ LED πολφ χαμθλισ κατανάλωςθσ, θ οποία να 

παρζχει επαρκι φωτιςμό ςτουσ χριςτεσ του pillar προκειμζνου να μποροφν να 

χρθςιμοποιοφν όλεσ τισ λειτουργίεσ κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. Η κάκε κζςθ 

παροχισ να διακζτει φωτεινι ζνδειξθ λειτουργίασ ϊςτε να είναι εφκολο να 

διακρίνεται ποιεσ κζςεισ παροχϊν είναι διακζςιμεσ και ποιζσ όχι. Ο φωτιςμόσ να 

ςβινει αυτόματα κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

• Να διακζτει κυρίδα ςτθν πίςω πλευρά για τθν πρόςβαςθ του χριςτθ ςτα ρελζ 

διαρροισ τθσ κατανάλωςθσ του ςε περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ από τον ίδιο.  

• Να υπάρχει πλιρθσ διαχωριςμόσ των υδραυλικϊν από τα θλεκτρικά & θλεκτρονικά 

ςυςτιματα που εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ αςφάλεια & ςτεγανότθτα του ςϊματοσ. 



• Να υπάρχουν ςφνδεςμοι ςτιριξθσ των καλωδίων ρεφματοσ και των ςωλινων του 

νεροφ, ϊςτε να υπάρχει τακτοποίθςθ ςτισ λιψεισ. 

 

2. Σο Ηλεκτρονικό ςφςτθμα 

• Ηλεκτρονικόσ πίνακασ ελζγχου λειτουργίασ και  κατανάλωςθσ χρζωςθσ 

προπλθρωμζνθσ κάρτασ με ςφςτθμα “ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ” (απλι 

τοποκζτθςθ τθσ κάρτασ κοντά ςτον αναγνϊςτθ του Πυργίςκου) χωρίσ να ειςζρχεται 

ςε ςχιςμι ϊςτε να μθν υπάρχουν προβλιματα διάβρωςθσ του μθχανιςμοφ 

ανάγνωςθσ και εγγραφισ καρτϊν. 

• Έγχρωμθ μεγάλθ LCD TFT οκόνθ  με μεγάλεσ γραμματοςειρζσ για πλθροφορίεσ ςτο 

χριςτθ ςε δυο γλϊςςεσ (Ελλθνικά-Αγγλικά). 

• Όταν ο χριςτθσ κελιςει να αποχωριςει να επιςτρζφεται το υπόλοιπο ποςό που 

δεν ζχει καταναλϊςει ςτθν κάρτα του για επόμενθ χριςθ.  

 

3. Σο λογιςμικό  

• Να επιτρζπει τθν πίςτωςθ του ποςοφ για το οποίο δεν ζχει γίνει χριςθ. 

• Να επιτρζπει τθν εμφάνιςθ τθσ κατανάλωςθσ απ’ ευκείασ για κάκε χριςτθ ςε (Kwh) 

και (m³)  όπωσ και το ποςό ςε ευρϊ (€) χωρίσ να χρειάηεται να απενεργοποιοφνται 

οι παροχζσ. 

• Να υπάρχει δυνατότθτα επζκταςθσ του λογιςμικοφ για απομακρυςμζνθσ 

διαςφνδεςθσ των pillars με τον κεντρικό server του φορζα διαχείριςθσ και 

εκμετάλλευςθσ ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα λιψθσ και επεξεργαςίασ ςτατιςτικϊν 

& των δεδομζνων λειτουργίασ. 

• Να δφναται θ κωδικοποίθςθ του μζςου λειτουργίασ του pillar (Μαγνθτικισ 

Κάρτασ),με ςτόχο τθν πολφ δφςκολθ ζωσ μθδενικι τρωτότθτα του ςυςτιματοσ.  

• Να υπάρχει ευχζρεια εξατομίκευςθσ χρεϊςεων για κάκε χριςτθ κακϊσ & 

δυνατότθτα εφκολθσ αλλαγισ των παραμζτρων για το κόςτοσ χρζωςθσ τθσ μονάδοσ 

κατανάλωςθσ νεροφ και ρεφματοσ εφκολα από το λογιςμικό του προγραμματιςμοφ 

τθσ κάρτασ. Να χρειάηεται μόνο μία κάρτα για τον χειριςμό του μθχανιματοσ & όχι 

διαφορετικι για τουσ Έλλθνεσ & διαφορετικι για τουσ ξζνουσ χριςτεσ. 

• Να είναι δυνατι θ εμφάνιςθ του λογότυπου του ΟΛΗ ΑΕ ςτθν οκόνθ των 

πλθροφοριϊν. 

• Οι κάρτεσ προπλθρωμισ να είναι από ανκεκτικό υλικό, αδιάβροχεσ, να μθν 

απομαγνθτίηονται, να είναι χαμθλοφ κόςτουσ με δυνατότθτα εκτφπωςθσ του 

λογότυπου του ΟΛΗ ΑΕ, του ποςοφ χρζωςθσ τθσ κάρτασ και χριςιμεσ πλθροφορίεσ. 

Οι κάρτεσ να ζχουν τθ δυνατότθτα επανεγγραφισ/επαναπρογραμματιςμοφ μετά τθ 

χριςθ. 

 

4. Πιςτοποιιςεισ  

Σα ςυςτιματα να διακζτουν τισ ακόλουκεσ πιςτοποιιςεισ: 

 CE 

 IP 65 

 IK 10 

 Glowwire test  

 EN ISO 9001:2008  



 

Ειδικά χαρακτθριςτικά για τα pillars γενικισ χριςθσ. 

Σα ςυςτιματα να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των παραπάνω γενικϊν χαρακτθριςτικϊν με 

επιπλεόν: 

 

H θλεκτρικι εγκατάςταςθ (με δυνατότθτα ζωσ 4 παροχζσ ρεφματοσ) 40 τεμάχια 

Να δίνεται θ επιλογι για: 

• Πρίηεσ CEE, 16Α, 32Α, μονοφαςικζσ, με δείκτθ ςτεγανοποίθςθσ IP67. 

• Πρίηεσ CEE, 16Α, 32 και 63Α τριφαςικζσ, με δείκτθ ςτεγανοποίθςθσ IP67. 

• Ρελζ διαφυγισ 16Α & 32A / 30mA (μονοφαςικά & τριφαςικά) για τθν προςταςία 

των αντιςτοίχων πριηϊν. 

• Ρελζ ιςχφοσ 25Α & 40Α αντίςτοιχα για τον ζλεγχο των καταναλϊςεων. 

Σα ςυςτιματα να φζρουν: 

• Ψθφιακοφσ μετρθτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ παλμοφ (μονοφαςικοί & τριφαςικοί). 

• Ρελζ διαφυγισ 10Α / 30mA για τθν προςταςία των μετρθτϊν ενζργειασ, των 

θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων και του φωτιςμοφ LED του ςτφλου. 

 

Η υδραυλικι εγκατάςταςθ (ζωσ 4 παροχζσ νεροφ). 

Σα ςυςτιματα να φζρουν 

• Παροχζσ νεροφ 1/2" από ανκεκτικό μζταλλο ζναντι τθσ διάβρωςθσ. 

• Ορειχάλκινουσ ογκομετρθτζσ νεροφ (παλμοφ) με ενςωματωμζνθ αρίκμθςθ. 

• Ορειχάλκινεσ θλεκτροβάνεσ με ενιςχυμζνα πθνία χαμθλισ τάςθσ (12 Volt). 

 

 

Ειδικά χαρακτθριςτικά για τα pillars βαρζασ χριςθσ που προορίηονται ςτθ 

ναυπθγοεπιςκευαςτικι ηώνθ του ΟΛΗ.(8τεμάχια) 

Σα ςυςτιματα να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των παραπάνω γενικϊν χαρακτθριςτικϊν με 

επιπλεόν: 

 

Η θλεκτρικι Εγκατάςταςθ (με δυνατότθτα ζωσ 12 παροχζσ ρεφματοσ). 

 Πρίηεσ CEE, 32Α τριφαςικζσ, IP67 (τεμ.2). 

 Πρίηεσ CEE, 32Α μονοφαςικζσ, IP67 (τεμ.2). 

 Πρίηεσ CEE, 16Α μονοφαςικζσ, IP67 (τεμ.8). 

 

• Ρελζ διαφυγισ 32A / 30mA τριφαςικά για τθν προςταςία των αντιςτοίχων πριηϊν 

(τεμ.2). 

• Ρελζ διαφυγισ 32A / 30mA μονοφαςικά για τθν προςταςία των αντιςτοίχων πριηϊν 

(τεμ.2). 

• Ρελζ διαφυγισ 16A / 30mA μονοφαςικά για τθν προςταςία των αντιςτοίχων πριηϊν 

(τεμ.8). 

 

• Ρελζ ιςχφοσ 4Χ40Α για τον ζλεγχο των 3Φ καταναλϊςεων (τεμ.2). 

• Ρελζ ιςχφοσ 2Χ40Α για τον ζλεγχο των 1Φ καταναλϊςεων (τεμ.2). 

• Ρελζ ιςχφοσ 2Χ25Α για τον ζλεγχο των 1Φ καταναλϊςεων (τεμ.8). 

 



• Ψθφιακοί μετρθτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ παλμοφ τριφαςικοί (τεμ.2). 

• Ψθφιακοί μετρθτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ παλμοφ μονοφαςικοί (τεμ.10). 

 

• Ρελζ διαφυγισ 10Α / 30mA για τθν προςταςία των μετρθτϊν ενζργειασ, των 

θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων και του φωτιςμοφ LED του πίνακα (τεμ.2). 

 

Η υδραυλικι εγκατάςταςθ (ζωσ 4 παροχζσ νεροφ). 

Σα ςυςτιματα να φζρουν: 

• Παροχζσ νεροφ 1/2" από ανκεκτικό μζταλλο ζναντι τθσ διάβρωςθσ (τεμ.4). 

• Ορειχάλκινουσ ογκομετρθτζσ νεροφ (παλμοφ) με ενςωματωμζνθ αρίκμθςθ (τεμ.4).  

• Ορειχάλκινεσ θλεκτροβάνεσ με ενιςχυμζνα πθνία χαμθλισ τάςθσ (12 Volt) (τεμ.4). 

 

Σα ςυςτιματα να διακζτουν τισ ακόλουκεσ πιςτοποιιςεισ: 

 CE 

 IP 65 

 IK 10 

 Glowwire test  

 EN ISO 9001:2008  

    
 


