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1. WAGAMET ORTOMAT® – Παρουσίαση του Συστήματος 
 
Τα Συστήματα της WAGAMET είναι σε παγκόσμια επιτυχή λειτουργία πάνω από 6 έτη 
και πείθουν με την υψηλή τεχνολογία, την ακρίβεια και την απόλυτη δυνατότητά τους να 
ανιχνεύουν διαρροές κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Πολλαπλώς ανιχνεύονται πάρα 
πολύ μικρές διαρροές και κατ’ αυτόν τον τρόπο προλαμβάνονται ζημίες στο δίκτυο οι 
οποίες δεν ξέρουμε ποίο θα μπορούσε να ήταν το μέγεθός εάν δεν εντοπίζονταν. 

Το Πρόγραμμα του WAGAMET-Συστήματος εποπτείας, ανιχνεύσεως και εντοπισμού 
διαρροών στα υδροδίκτυα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους ηλεκτρονικά μέρη:  

 

ΕΠΟΠΤΕIΑ -  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

• το σύστημα των ORTOMAT® αισθητήρων με ενσωματωμένο ασύρματο 
σύστημα ραδιο-επικοινωνίας, το λογισμικό και τους συσσωρευτές για 
τουλάχιστον πενταετή αυτόνομη λειτουργία 

• το σύστημα φορητού δέκτη: την μονάδα συλλογής και ενδείξεως δεδομένων 
από τους αισθητήρες, με λογισμικό και σύστημα δέκτη ραδιο-επικοινωνίας. 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

• το σύστημα CORRELATOR 3000 με το λογισμικό του  

• το σύστημα LOG1 

• το σύστημα LeckPEN 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• και το PC-WAGAMET- λογισμικό αποθήκευσης και επεξεργασίας του Η/Υ (PC). 

 

 
 

 

Λογισμικό   
Software 

Ortomat® 
Αισθητήρας 

Ελεγκτής Δυνατότητα:  GSM-
Ειδοποίηση 

WAGAMET AG
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1.1 Περιληπτική / Γενική λειτουργία του Συστήματος 
Το WAGAMET-Σύστημα παρακολουθεί και ανιχνεύει συνεχώς την εκάστοτε επιλεγμένη 
με  βάσει σχεδίου ζώνη του δικτύου (περιοχή) με την βοήθεια των ORTOMAT® -
αισθητήρων και καταγράφει την συχνότητα των θορύβων στην περιοχή δικτύου που 
εποπτεύει. Παράξενοι και διαρκείς θόρυβοι (η συχνότητα-Hz αυτών), καταγράφονται και 
αποθηκεύονται, μπορούν δε ανά πάσα στιγμή να μεταδοθούν τηλεματικά από τους 
αισθητήρες στην φορητή μονάδα και μέσω αυτής της φορητής μονάδας στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) όπου και αποθηκεύονται και, μπορούν με το ειδικό 
WAGAMET- λογισμικό Η/Υ τα ψηφιακά δεδομένα μετρήσεων όχι μόνο να 
επεξεργασθούν περαιτέρω, αλλά και να εξαχθούν προς άλλα λογισμικά συστήματα για 
κάθε χρήση.  

 

1.2 Βάση λειτουργίας του Συστήματος 
Η διαρροή σε ένα δίκτυο ύδρευσης έχει ενδιαφέρουσα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Στη 
βλάβη (τη ρωγμή, οπή ή σχισμή) η ταχύτητα ροής του ύδατος είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερη από την ταχύτητα που επικρατεί μέσα στο σωλήνα. Αυτή η ταχύτητα στη 
βλάβη δημιουργεί παλμούς και ηχητικές βοές, τα οποία γενικώς ονομάζουμε «ηχώ 
διαρροής». Αυτή η «ηχώ διαρροής» δημιουργεί τη βάση για την ακουστική μεν  επακριβή 
δε οριοθέτηση, εντοπισμό και προσδιορισμό του μεγέθους της διαρροής.  

Η «ηχώ διαρροής» μεταδίδεται δια του ύδατος (ως μέσον)  σε όλο το σωληνο-δίκτυο και 
προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως διακλαδίζεται και το σωληνο-δίκτυο. Αυτή ακριβώς 
την ιδιότητα του «ύδατος-μέσου» εκμεταλλευόμαστε στην μελέτη τοποθέτησης των 
ORTOMAT® -αισθητήρων επί του δικτύου, για να έχουμε την πλήρη και εξ ολοκλήρου 
εποπτεία αυτού. 

 

1.3 Ανίχνευσης Διαρροών με τους ORTOMAT® -αισθητήρες 
Η ανίχνευση διαρροών στο δίκτυο, γίνεται επί καθημερινής βάσεως και με 
προεπιλεγμένο πρόγραμμα μετρήσεων. Οι  ORTOMAT® -αισθητήρες τοποθετούνται με 
τέτοιο τρόπο ώστε το δίκτυο να ελέγχεται εξ ολοκλήρου και να καταγράφεται η ηχώ (η 
συχνότητα-Hz αυτής) της οποιασδήποτε και οποιουδήποτε μεγέθους διαρροής, μεταξύ 
02.00 και 04.00 την πρωινή ώρα κατά την οποία επικρατεί και η μεγαλύτερη ησυχία 
όσον αφορά τη ροή λόγω καταναλώσεως στο δίκτυο. Οι τυχόν διαρροές - οι συχνότητες 
(Hz) αυτών -  οι οποίες καταγράφονται από τον εκάστοτε αισθητήρα και αποθηκεύονται 
σε αυτόν συγκρίνονται με τα δεδομένα του αισθητήρα, ο οποίος και προσδιορίζει την 
ύπαρξη διαρροής ή μη στην συγκεκριμένη περιοχή του δικτύου που εποπτεύει. Οι 
αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας και είναι «έξυπνοι», και γι’ αυτό το λόγο μπορούν 
αμέσως μετά την πάροδο της μέτρησης από μόνοι τους να αποφασίζουν για την ύπαρξη 
ή μή διαρροής στην περιοχή τους. Οι αισθητήρες επίσης εξοπλισμένοι με ένα 
υπερσύγχρονο μικρόφωνο, έναν μικροϋπολογιστή (microprocessor) και με ένα έξυπνο 
λογισμικό με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων 40 ημερών, καθώς και με ένα 
σύστημα ασύρματης επικοινωνίας (ραδιο-πομπό δεδομένων).  Με το ασύρματο σύστημα 
επικοινωνίας μεταδίδουν τα δεδομένων κλπ. τηλεματικά μέσω χαμηλότατων συχνοτήτων 
σε ακτίνα (απόσταση) έως και 80 μέτρων στο δέκτη (την φορητή μονάδα). Κάθε 
αισθητήρας έχει επίσης ενσωματωμένους συσσωρευτές (μπαταρίες) οι οποίοι έχουν 
διάρκεια ζωής έως και 7 έτη. 
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1.4 Τοποθέτηση των Αισθητήρων 
Η τοποθέτηση των  ORTOMAT® -αισθητήρων γίνεται χωρίς ιδιαίτερες δομικές ή 
υδραυλικές εργασίες με απ’ ευθείας τοποθέτηση τους (μαγνητική ή/και συνδετική 
ενσωμάτωση) επί του υλικού (σωληνώσεις, βάνες, κλπ.) του δικτύου.  Τοποθετούνται 
ακόμη και επίγεια μέσα σε ειδικούς γι’ αυτό το σκοπό κρουνούς πυρόσβεσης ή υπογείως 
σε οποιαδήποτε βάνα ή άλλη δυνατή πρόσβαση επί του υλικού (σωληνώσεις) του 
δικτύου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέσα εις τα φρεάτεια των Δικτύων ΥδρεύσεωςΜέσα εις τα φρεάτεια των Δικτύων Υδρεύσεως
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1.5 Συλλογή των Μετρήσεων Διαρροών 
 
Όλες οι μετρήσεις ανίχνευσης διαρροής των τελευταίων 40 ημερών αποθηκεύονται στον 
εκάστοτε αισθητήρα και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες προς μετάδοση. Οι υπεύθυνοι 
του δικτύου συλλέγουν τις αποθηκευμένες μετρήσεις (40 νυκτών) των αισθητήρων με 
την ειδική τηλεματική φορητή μονάδα δέκτη, καθώς περνούν π.χ. με το αυτοκίνητο κοντά  
στους αισθητήρες.  Κάθε τηλεματική φορητή μονάδα μπορεί να συλλέξει και να 
αποθηκεύσει δεδομένα μετρήσεων έως και 536 αισθητήρων. Κατά τη συλλογή οι 
υπεύθυνοι του δικτύου έχουν την δυνατότητα της οπτικοποίησης (γραφικώς ή 
αριθμητικώς) των δεδομένων μέτρησης του εκάστοτε αισθητήρα και έτσι μπορούν να 
γνωρίζουν ακριβώς, εκείνη τη στιγμή, την ύπαρξη ή μη διαρροής. 
 

1.6 Μετάδοση Δεδομένων προς τη Φορητή Μονάδα και προς τον Η/Υ 
Η μετάδοση των μετρήσεων (δεδομένων) από τον αισθητήρα προς τη φορητή μονάδα 
(δέκτη) γίνεται αυτόματα και τηλεματικά, όταν η φορητή μονάδα βρεθεί κοντά στον 
αισθητήρα (μέσα στο πεδίο εκπομπής του, ακτίνα περίπου 80 μέτρων)  κατά την 
προγραμματισμένη ώρα εκπομπής των δεδομένων. Πάντοτε μεταδίδονται ως «πακέτο 
δεδομένων» όλες οι τελευταίες μετρήσεις 40 ημερών. Οι υπεύθυνοι του δικτύου 
περνώντας κοντά στον αισθητήρα, π.χ. μέσα από ένα αυτοκίνητο, ειδοποιούνται επίσης 
από την φορητή μονάδα με έναν ήχο (μπιπ), ο οποίος μηνύει τη σωστή λήψη και 
αποθήκευση των δεδομένων από τον αισθητήρα στη φορητή μονάδα. Παράλληλα δε η 
φορητή μονάδα εκπέμπει και μίας άλλης χρειάς ακουστικό σήμα το οποίο μηνύει την 
ύπαρξη διαρροής στην περιοχή του αισθητήρα ή αλλιώς εκπέμπει άλλης χρειάς 
ακουστικό σήμα, το οποίο φανερώνει την καθαρότητα της περιοχής ελέγχου του δικτύου 
(και συνεπώς την ύπαρξη καμίας διαρροής). 
Ολες οι τελευταίες 40 μετρήσεις μπορούν κατόπιν εντολής να  εμφανισθούν στην οθόνη 
της φορητής μονάδος, αριθμητικώς ή γραμμικώς, ώστε να γίνεται επιτόπου και η οπτική 
εξακρίβωση της ύπαρξης διαρροής και του όγκου της στην περιοχή από τους 
υπεύθυνους.   
 

1.7 Ανάλυση Δεδομένων 
Η ανάλυση των μετρήσεων (δεδομένων) και η εξακρίβωση διαρροής, μπορεί να γίνει με 
τη χρήση ή χωρίς τη χρήση του WAGAMET-Η/Υ, δηλαδή απ’ ευθείας και μόνον από την 
φορητή μονάδα.  Η φορητή μονάδα φέρει λογισμικό το οποίο αναλύει και οπτικοποιεί τα 
δεδομένα έτσι ώστε να μπορεί ο ειδικός του δικτύου να εκφέρει άμεσο συμπέρασμα 
διαρροής/βλάβης στην περιοχή εποπτείας του εκάστοτε αισθητήρα στο δίκτυο. 

Η μεταφορά των δεδομένων στον Η/Υ γίνεται για λόγους αποθήκευσής τους και για να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω και από άλλα λογισμικά συστήματα και 
προγράμματα. Ο «έξυπνος» αισθητήρας, για την ανάλυση των δεδομένων του, μας 
προτείνει καθημερινά μία μονάδα μέτρησης την οποία χρησιμοποιούμε για το σκοπό της 
εξακρίβωσης μίας διαρροής. Οι υπεύθυνοι έχουν επίσης την δυνατότητα να 
προσδιορίσουν οι ίδιοι μία μονάδα μέτρησης ως βάση σύγκρισης διαρροής ή μη στην 
περιοχή του εκάστοτε αισθητήρα. Όταν δεν υπάρχει στην περιοχή εποπτείας του 
αισθητήρα διαρροή, τότε η κατώτερη τιμή μετρήσεως είναι πολύ χαμηλή και αγγίζει το 
0dB. Στην περίπτωση κατά την οποία η κατωτάτη τιμή μέτρησης είναι υψηλή (π.χ. 
μεγαλύτερη των 10 dB) είναι καθαρή ένδειξη ότι παράξενοι θόρυβοι (Hz) υπάρχουν στο 
ελεγχόμενο από αυτό τον αισθητήρα δίκτυο - συνεπώς υποψία διαρροής  -  οι οποίοι 
θόρυβοι θα πρέπει αφού εντοπισθούν, να ελεγχθούν επακριβώς.  
Από τη φορητή μονάδα μεταδίδονται τα δεδομένα προς τον Η/Υ, σε κλάσματα 
δευτερολέπτου, μέσω ενός ειδικού καλωδίου και την βοήθεια του WAGAMET-λογισμικού 
προγράμματος του Η/Υ. 
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1.8 Εντοπισμός και Εξακρίβωση Διαρροών με το CORRELATOR 3000 ή το LOG 1 

Για την εξακρίβωση και τον ακριβή εντοπισμό (χωροθέτηση) της διαρροής, οι ειδικοί 
υπεύθυνοι της υπηρεσίας εντοπισμού με τη βοήθεια των συστημάτων CORRELATOR 
3000 (ή με το LOG 1(*) ή το  LeckPEN) εντοπίζουν τη διαρροή και οριοθετούν την 
ακριβή περιοχή βλάβης επί του δικτύου με όσο το δυνατόν πιο μεγάλη ευκρίνεια και 
ακρίβεια, (εκατοστών του μέτρου).    

(*)Όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο CORRELATOR 3000, λόγω χωροταξικών 
δυσκολιών, έρχεται το σύστημα LOG1 ή το LeckPEN και μας βοηθάει στον ακριβή 
εντοπισμό και εύρεση θέσης της διαρροής.  

1.9 Επεξεργασία Δεδομένων 
 
Το Software (το λογισμικό) του WAGAMET-Συστήματος και συγκεκριμένα των εκάστοτε 
αισθητήρων, είναι έτσι δομημένη, ώστε να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή σε κλάσματα 
δευτερολέπτου να στέλνει τηλεματικά τα αποθηκευμένα ψηφιακά δεδομένα προς τη 
φορητή μονάδα.  

Μέσω της φορητής μονάδας και με τη βοήθεια του λογισμικού WAGAMET του Η/Υ 
μεταφέρονται τα ψηφιακά δεδομένα ανίχνευσης των αισθητήρων για επεξεργασία προς 
τον Η/Υ, από όλες τις μετρήσεις που έχει κάνει ο αισθητήρας στο διάστημα των 40 
τελευταίων ημερών.  

Η επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων μετρήσεων ανίχνευσης, εντοπισμού, 
οριοθέτησης και προσδιορισμού διαρροής, γίνεται αυτόματα με την βοήθεια των ειδικών 
λογισμικών προγραμμάτων, τα οποία υπάρχουν στα εκάστοτε λογισμικά συστήματα του 
αισθητήρα,  της φορητής μονάδας, του  CORRELATOR και του WAGAMET-Η/Υ.  
 
Η ανάλυση και τα αποτελέσματα των μετρήσεων βγαίνουν σε μία πολύ απλή μορφή που 
μπορούν να διαβασθούν, να ερμηνευθούν, να εκτυπωθούν, να επεξεργασθούν και να 
χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από τον οποιονδήποτε.  
 
Με το WAGAMET-λογισμικό Η/Υ επεξεργάζονται και αποθηκεύονται στον Η/Υ επίσης και 
τα δεδομένα εντοπισμού του CORRELATOR 3000.  

 

2. Αποδιδόμενα Στοιχεία Εποπτείας και Ανίχνευσης Διαρροών 
 

Το Πρόγραμμα αποδιδόμενων αναφορών και στοιχείων του WAGAMET-Συστήματος 
εποπτείας και ανίχνευσης των διαρροών στο υδροδίκτυο αποτελείται από: 

Το WAGAMET-Σύστημα παρακολουθεί και ανιχνεύει καθημερινά την εκάστοτε 
επιλεγμένη με  βάσει σχεδίου ζώνη του δικτύου (περιοχή) με την βοήθεια των 
ORTOMAT® -αισθητήρων και καταγράφει, αποθηκεύει και αναλύει την ύπαρξη διαρροών 
στην περιοχή δικτύου που εποπτεύει.  

Με την βοήθεια της φορητής μονάδας συλλέγονται τα δεδομένα των 40 τελευταίων 
ημερών και κατόπιν αποθηκεύονται στον Η/Υ. Με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών 
προγραμμάτων αναλύονται και εκτυπώνονται τα δεδομένα ανίχνευσης, τα οποία και σας 
παραδίδουμε ως έχει το παράδειγμα παρακάτω: 

Θα παραδίδεται αναφορά με τμήμα του δικτυακού χάρτου, στο οποίο θα είναι εμφανής ο 
αισθητήρας με τα στοιχεία του (αριθμός του, οδός, κλπ.) που ανίχνευσε διαρροή στον 
τομέα εποπτείας του.  
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Τμήμα Χάρτη με απεικόνιση του δικτύου και του αισθητήρα με ένδειξη διαρροής 

 

 

 

 

 
 
Ανω: Ψηφιακή απεικόνιση των δεδομένων ενός αισθητήρα, τα δεδομένα του οποίου εχουν ένδειξη διαρροής  
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Ανω: Επικέντρωση στις μετρήσεις του αισθητήρα, από τις οποίες φαίνεται ξεκάθαρα ότι τις τελευταίες δύο 
ημέρες υπάρχει πρόβλημα διαρροής στην εποπτεία του αισθητήρα με αριθμό 000006 

Ένδειξη διαρροής τις τελευταίες 10 ημέρες του αισθητήρα 101801 

 
Άλλα στοιχεία του αισθητήρα με δεδομένα διαρροής και άλλες ενδείξεις, όπως διεύθυνση, υλικό 
σωληνώσεως και ημερομηνία και ώρα μετρήσεως 

 

Ακολουθεί αναφορά-ένδειξη του αισθητήρα με αριθμό 101911, με καμία ένδειξη διαρροής τις τελευταίες 36 
ημέρες  (No Leack) 
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3. Αποδιδόμενα Στοιχεία Εντοπισμού Βλαβών 
 
Ψηφιακά δεδομένα αναφοράς εντοπισμού τα οποία δίνονται από το λογισμικό του 
«CORRELATOR LOG 3000» με εμφανή την ένδειξη διαρροής σε εκατοστά του μέτρου. 
3,11μέτρα από τον βοηθητικό ερυθρό αισθητήρα και 7,89 μέτρα από τον βοηθητικό 
γαλάζιο αισθητήρα του correlator Log 3000 (απεικονίζονται στην επομένη σελίδα).    
 
Επίσης υπάρχει και το αντίστοιχο σχεδιάγραμμα για την απλούστευση των διαδικασιών 
εύρεσης και αποκατάστασης της βλάβης. 
 

 
 
Ακολουθούν και άλλα ψηφιακά παραδείγματα. 
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Επίσης εκτός των γραπτών ψηφιακών δεδομένων για τον εντοπισμό των διαρροών, θα 
δίνονται και ψηφιακές φωτογραφίες καθώς και θα ζωγραφίζονται τα σημεία των 
διαρροών με αντίστοιχα χρώματα και σχέδια, για τον καθοδήγηση των συνεργείων 
εκσκαφής και αποκατάστασης της διαρροής. Επίσης τα χρώματα βοηθούν τον καλύτερο 
σχεδιασμό αποκατάσταση των διαρροών. Π.χ. Ερυθρός χρωματισμός επί του σημείου 
διαρροής, σημαίνει μεγάλη διαρροή και άμεσης προτεραιότητας αποκατάσταση της 
βλάβης. Γαλάζιο μηνύει τη μεσαίου μεγέθους διαρροή και απώλεια ύδατος. Πράσινος 
χρωματισμός σημαίνει μικρή διαρροή με μικρή προτεραιότητα αποκατάστασης της 
βλάβης. 
 
 
Δύο παραδείγματα το ένα με γαλάζιο και άλλο με πράσινο χρωματισμό επί των 
διαρροών αντίστοιχα στο υδροδίκτυο της Αττάλειας, Τουρκία 
 
 

         
 
 
Ακολουθεί εικόνα η οποία δείχνει υπάλληλο να εντοπίζει διαρροή σε υπόγεια βάνα στην 
Λουκέρνη Ελβετίας με το σύστημα LOG 1 
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4. Αποδιδόμενα Στοιχεία Ελέγχου και Αποκατάστασης των Διαρροών 
 
Εκτός από τις ψηφιακές φωτογραφίες ως αποδεικτικά στοιχεία αποκατάστασης της 
βλάβης θα γίνεται και γραπτή αναφορά του έργου, η οποία υποστηρίζεται με ανάλογο 
λογισμικό πρόγραμμα, από τον αρμόδιο υπάλληλο της τεχνικής εταιρείας,. 
 
Ακολουθούν παραδείγματα φωτογραφικού υλικού εντοπισμού και αποκατάστασης 
βλαβών. 
 
 
Στην Τουρκία (Δοσημεάλκειον, ευρύτερη περιοχή Ατταλείας) με το συνεργείο της 
ΠΕΚΑ Holding A.E. 
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Άλλη ανίχνευση, εντοπισμός και επιδιόρθωση διαρροής στη Λάρνακα (Κύπρος) με 
το συνεργείο της ΠΕΚΑ Holding A.E. σε συνεργασία με το συνεργείο της 
υδατοπρομήθειας Λάρνακας. 
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Η αποκατάσταση της βλάβης έγινε με ειδικό δακτύλιο.  
Η χρονική διάρκεια ανίχνευσης, εντοπισμού και ολικής αποκατάστασης με 
ασφαλτόστρωση  της παραπάνω διαρροής διήρκεσε λιγότερο από δύο ώρες. 

4.1 Εξαγωγή Δεδομένων 

Όλα τα ψηφιακά δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μορφή εκτυπώσεως όπως και σε 
ηλεκτρονική και είναι αναγνώσιμα και προς περαιτέρω επεξεργασία ή εξαγωγή από το 
λογισμικό του WAGAMET-Η/Υ και προς άλλα Η/Υ υπολογιστικά συστήματα και 
λογισμικά προγράμματα.  
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5. Kέρδος και Ωφέλεια για την Υπηρεσία και τον Πολίτη 
Όσον αφορά το οικονομικό όφελος της Υπηρεσίας από το έργο, αυτό είναι κατ’ έτος  ίσο 
τουλάχιστον με την μείωση της απώλειας ύδατος λόγω των διαρροών, (τουλάχιστον 
μείωση 70% των βλαβών στο υπό εποπτεία δίκτυο).  Δεν υπολογίζεται εδώ σε αυτή την 
προσφορά, το όφελος από την συνεισφορά στην πραγματική ανάπτυξη του πολιτισμού 
και τα οφέλη από την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών. 
Επίσης δεν συνυπολογίζεται και η περαιτέρω συνεισφορά  στους υπαλλήλους 
/συντηρητές  οι οποίοι λόγω της καλή κατάστασης του δικτύου, άνευ βλαβών, εργάζονται 
ορθά και παραγωγικά. 
 
 
Στο πιο κάτω πίνακα φαίνεται η ετήσια απώλεια ύδατος σε σχέση με τη πίεση του 
δικτύου και το μέγεθος της διαρροής. Έτσι είναι εύκολος ο υπολογισμός της 
εξοικονόμησης που θα επέλθει με την αποκατάσταση των διαρροών και ο χρόνος 
απόσβεσης του συστήματος.  

 
 

       
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΓΚΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 
      

Bar Διαρροή mm Λίτρα/sec Λίτρα/Ωρα m3/Ημέρα m3/Μήνα m3/Ετος

  
2 7 420 10 305 3.650 
4 27 1.620 39 1.190 14.230 
6 60 3.600 86 2.623 31.390 

10 

8 100 6.000 144 4.392 52.580 
2 6,5 390 9 274 3.280 
4 23 1.380 33 1.006 12.040 
6 50 3.000 72 2.196 26.280 

8 

8 85 5.100 122 3.721 44.530 
2 4,8 288 7 213 2.550 
4 18 1.080 26 793 9.490 
6 40 2.400 58 1.769 21.170 

6 

8 70 4.200 101 3.080 36.880 
2 3,8 228 5 152 1.820 
4 14 840 20 610 7.300 
6 32 1.920 46 1.403 16.790 

4 

8 55 3.300 78 2.409 28.830 
2 3,2 192 5 138 1.650 
4 12 720 17 516 6.190 
6 27 1.620 39 1.164 13.920 

3 

8 48 2.880 69 2.073 24.870 
2 1,8 108 3 75 900 
4 7 420 10 300 3.600 
6 15 900 22 648 7.776 

1,5 

8 27 1.620 39 1.164 13.968 
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6. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
και τις προσφερόμενες εργασίες στις απαιτήσεις, δυνατότητες και επιθυμίες της 
υπηρεσίας.  

Η βέλτιστη και προτεινόμενη πρόταση είναι η υπηρεσία να προμηθευτεί τον 
απαραίτητο αριθμό αισθητήρων με το απαιτούμενο λογισμικό. Έτσι μετά από την 
παρεχόμενη από εμάς εκπαίδευση του προσωπικού της θα είναι δυνατόν με μικρό 
κόστος, να ελέγχεται η καλή λειτουργία του δικτύου. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η 
ύπαρξη διαρροών η εταιρεία μας θα εντοπίζει και θα υποδεικνύει επακριβώς τη θέση της 
διαρροής.  

Εναλλακτικά, χωρίς να απαιτηθεί η προμήθεια εξοπλισμού, μπορούμε να σας 
προσφέρουμε υπηρεσίες ανίχνευσης και εντοπισμού της θέσης των αφανών διαρροών.  

Στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις η αποκατάσταση των εντοπισμένων 
αφανών διαρροών μπορεί να γίνει από τα συνεργεία της υπηρεσίας ή τα συνεργεία μας. 
Οι εργασίες αποκατάστασης των διαρροών γίνεται από τα συνεργεία μας σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα τιμολόγια υδραυλικών έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ προσαρμοσμένα ως προς 
τις εκσκαφές ανάλογα με το βαθμό διασποράς του έργου.   

Στη περίπτωση που η υπηρεσία προμηθευτεί τους απαραίτητους αισθητήρες και 
το ανάλογο λογισμικό στη τιμή πώλησης του περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση του 
προσωπικού της υπηρεσίας. Η ακριβής θέση της διαρροής θα εντοπίζεται από τα 
συνεργεία μας με μικρή χρέωση που εξαρτάται από τις συνθήκες του έργου. 

 

7. ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το σύστημα στην Ελλάδα άρχισε να παρουσιάζεται από τον Απρίλιο του 2005 και έτυχε 
μεγάλης αποδοχής. Γίνονται παρουσιάσεις σε διάφορες ΔΕΥΑ ενώ ήδη έχουν 
υπογραφεί συμβάσεις και έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία στις πιο κάτω επιχειρήσεις.  

• ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Ι. Μαργαρώνης τηλ. 2297022409) 

• ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Α. Βασιλοπανάγου τηλ. 2631026734) 

• ΔΕΥΑ ΒΟΛΟΥ (Δ. Κουτσιφέλης τηλ. 2421052927) 

• ΔΕΥΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ) 

 

8. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

Το σύστημα εφαρμόζεται με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας της Αφρικής, 
της Αμερικής κλπ. (Ιαπωνία, Κίνα, Σιγκαπούρη, Βραζιλία, Αίγυπτος κλπ). Στην Ευρώπη  
μεταξύ άλλων έχει εφαρμοσθεί στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 
Ελβετία, την Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, την Δανία,  την Σουηδία κλπ.  


