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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε ΚΘ Ε Σ Η - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π ΡΟ∆ Ι Α Γ Ρ ΑΦ Ε Σ  

 
Η µελέτη αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση ενός αυτόνοµου συστήµατος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά για την τροφοδότηση του πίνακα 
των επικοινωνιακών συστηµάτων τηλεµετρίας και τηλεγχειρισµού που πρόκειται να 
εγκατασταθούν στην κεντρική δεξαµενή «Φανός» του αντλιοστασίου ύδρευσης 
«Σύνδεσµός» Λουτρόπολης Θερµής. Ο πίνακας των επικοινωνιακών διατάξεων έχει ήδη 
προµηθευτεί από την υπηρεσία, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία και αυτός 
µαζί µε τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 
 
1 . Π ε ρ ι γ ρ αφ ή  –  Α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο  τ η ς  π ρ ο µ ή θ ε ι α ς  
 
Το φωτοβολταϊκό σύστηµα που θα εγκατασταθεί θα αποτελείται από: 
 

• ∆ύο (2) πολυ-κρυσταλλικά φωτοβολταικά πάνελ 270 Wp το καθένα, τα 
οποία θα είναι  κατασκευασµένα και πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ISO 9001, 14001 και IEC/EN 61215, IEC/EN 61730 και CE. Οι βάσεις 
στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελς θα είναι κατασκευασµένα από 
τµήµατα µεταλλικών κοιλοδοκών τετραγωνικής διατοµής και δοκών 
διατοµής «Γ» πάχους 3mm γαλβανισµένα εν θερµό. Επίσης οι βάσεις θα 
έχουν τη δυνατότητα  χειροκίνητης αυξοµείωσης της κλίσης (σε 
προκαθορισµένες βαθµίδες από 30ο έως 60ο) για µεγιστοποίηση της 
ηλιακής ενεργειακής απολαβής. 

 
• Ένας (1) ρυθµιστής φόρτισης 20Α 12/24V τεχνολογίας MPPT για την 

φόρτιση των µπαταριών του συστήµατος. Ο ρυθµιστής φόρτισης θα 
παρέχει µεγάλη ταχύτητα ανίχνευσης mppt, θα έχει στάδια φόρτισης 
µπαταριών, θα είναι κατάλληλος για φόρτιση όλων των τύπων µπαταριών,  
µε ανεξάρτητο έλεγχο φορτίων, οθόνη ενδείξεων LCD, διεπαφή RJ45 και 
πιστοποιηµένος κατά CE. 

• Επίσης θα παρέχει όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές προστασίες από 
βραχυκυκλώµατα φορτίων, υπερφόρτισης, αποφόρτισης, βραχυκύκλωµα 
φωτοβολταικών στοιχείων, ανάποδης ή λάθος σύνδεσης πολικότητας των 
συσσωρευτών. 



 
• Ένας (1) αντιστροφέας (inverter) καθαρού ηµιτόνου 24VDC/230VAC 

λειτουργίας µε µικροεπεξεργαστή, συνεχόµενης ισχύος 150W, έξοδο schuko 
και  συχνότητα εξόδου 50Hz. Ο αντιστροφέας θα έχει προστασίες από: 
υπερφόρτωση, υπερθέρµανση, βραχυκύκλωµα, χαµηλή ή υψηλή τάση 
µπαταρίας. Ο αντιστροφέας θα φέρει εγκρίσεις CE / FCC / e-13 / UL. 

 
• ∆ύο (2) συσσωρευτές (µπαταρίες) τεχνολογίας AGM 12VDC 150Ah σε 

ρυθµό εκφόρτισης C10, για χρήση επανειληµµένων κύκλων βαθιάς 
φόρτισης και εκφόρτισης. 

 
• Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για τις συνδέσεις των 

φωτοβολταικών συστηµάτων θα είναι τύπου solar κατάλληλης διατοµής 
που θα εξαρτηθεί από την απόσταση της εγκατάστασης των panels. Για 
την προστασία των καλωδίων από τις καιρικές συνθήκες θα τοποθετηθούν 
εντός σωλήνα ή σπιράλ. 

 
• Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα διαθέτει κατάλληλα και πιστοποιηµένα 

εξαρτήµατα και διακοπτικό υλικό για την σύνδεση και αποσύνδεση των 
φορτίων, των συσσωρευτών και φωτοβολταικών πάνελς. Επίσης θα έχει 
ασφάλειες προστασίας έναντι συνθηκών ανάστροφου ή υπερβολικού 
ρεύµατος των φωτοβολταικών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
οργανισµού πιστοποίησης UL όσο και του IEC για φωτοβολταϊκά 
συστήµατα. Αντίστοιχες προστασίες θα εφαρµοστούν σε όλα τα 
απαραίτητα κυκλώµατα, όπως την ασφάλεια του αντιστροφέα, των 
φορτίων και της γραµµής που θα χρησιµοποιηθεί για την τροφοδότηση 
του πίνακα των επικοινωνιακών συστηµάτων. 

 
• Ο πίνακας και ο υπόλοιπος εξοπλισµός θα τοποθετηθούν εντός µεταλλικού 

pillar το οποίο θα είναι ανάλογων διαστάσεων µε τον πίνακα και µε τον 
εξοπλισµό µε την προϋπόθεση όµως να έχει τουλάχιστον 30% ελεύθερο 
χώρο. Επίσης το µεταλλικό pillar θα διαθέτει πόρτες που θα ασφαλίζουν 
στεγανά µε δικό τους µηχανισµό ασφαλείας. 

 
• Για την εγκατάσταση του πίνακα επικοινωνιακών διατάξεων απαιτείται η 

τοποθέτηση του µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά που θα 
απαιτηθούν για να τεθεί σε λειτουργία. Ακόµη απαιτείται η υδραυλική 
εγκατάσταση στον σωλήνα εκκένωσης της δεξάµενής καθώς και ηλεκτρική 
σύνδεση στον εν λόγω πίνακα, ενός πιεζοµετρικού σταθµηµέτρου που 
παρέχεται µαζί µε τον πίνακα επικοινωνιακών διατάξεων από την υπηρεσία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς  –  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ο ί  ό ρ ο ι  
 
 

α/α Είδος Αξία σε € 
1 Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό σύστηµα 3.700,00 
2 Πλήρης Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.500,00 
Φ.Π.Α 24% 1.080,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.580,00 
 
 
 
Οι συντάξαντες: 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ ∆ΕΥΑΛ 
 
 
 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ 
 

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 
 
 
 


