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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ  

 
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου παροχής γεωτρήσεων με κάρτα  βοηθά στην 

ορθολογιστική διαχείριση και εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων καθώς και στην 
αναλογική ως προς την κατανάλωση χρέωση των καλλιεργητών.  

Περιγραφή 
Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου παροχής προσφέρει πλήρη έλεγχο πρόσβασης στην 

λειτουργία του αντλιοστασίου. 

Είναι ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου παροχής νερού που λειτουργεί με σύνδεση 230 
Vac στον ηλεκτρικό πίνακα του αντλιοστασίου, και με την χρήση ειδικής κάρτας μνήμης  
ενεργοποιείται και μετρά προγραμματιζόμενα κυβικά που καταναλώθηκαν. 

Το σύστημα αποτελείται από την ηλεκτρονική μονάδα με φωτιζόμενη οθόνη LED για 
την ένδειξη των μονάδων της κάρτας , το μπουτόν επιλογής , την υποδοχή της κάρτας 
χρέωσης, συνδεδεμένο στο αντλιοστάσιο, ένα υδρόμετρο τύπου προπέλας ( puddle ) και 
από τον φορτιστή μονάδων με το λογισμικό. Ενεργοποιείται με την κάρτα του χρήστη, 
λειτουργεί η γεώτρηση για την προγραμματισμένη ποσότητα κυβικών που έχουμε επιλέξει 
και κλείνει αυτόματα όταν καταναλωθούν τα κυβικά που προγραμματίσαμε .  

Επιτρέπει την χρήση του σε χρήστες που κατέχουν την κατάλληλη κάρτα, και είναι 
ενήμεροι ταμειακά, αφού πρώτα πρέπει να προπληρώσουν τα κυβικά που επιθυμούν να 
καταναλώσουν. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
1. Ηλεκτρονική μονάδα Οθόνη - ελεγκτής 

Η ηλεκτρονική μονάδα - οθόνη είναι τοποθετημένη  σε ανθεκτικό κουτί ,  με ειδικά 
ελαστικά στεγανοποίησης, ώστε να προστατεύεται από τις δυσχερείς  καιρικές συνθήκες . 

Η ηλεκτρονική μονάδα είναι εφοδιασμένη με φωτεινές ψηφιακές ενδείξεις LED τεσσάρων 
ψηφίων και δίνει την δυνατότητα επιλογής των κυβικών που θέλει να καταναλώσει ο 
χρήστης ώστε μετά το πέρας των επιλεγμένων κυβικών, η γεώτρηση να κλείσει αυτόματα. 
Έχει την δυνατότητα να σταματά προσωρινά, ή να κλείνει τελείως, επιστρέφοντας στον 
χρήστη τα κυβικά που δεν καταναλώθηκαν. Υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης των 
υπόλοιπων προς κατανάλωση κυβικών που έχουν επιλεχθεί, ώστε ο επόμενος χρήστης 
να  υπολογίσει τον χρόνο που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την γεώτρηση .  
 
2. Υδρόμετρο με παλμό ανά κυβικό 
 
Το υδρόμετρο είναι  ξηρού τύπου και επισκέψιμο. Η έλικα του μετρητή  είναι τοποθετημένη 
στο άνω μέρος  του σώματος ,τύπου puddle , ώστε να μην επηρεάζεται από τυχόν φερτά 
υλικά . 
Οι ενδείξεις του υδρομετρητή  είναι εμφανής ώστε να είναι δυνατόν να γίνει έλεγχος των 
καταναλισκομένων  κυβικών ( σύγκριση μηχανικού και ηλεκτρονικού μετρητή )και 
αποτελούνται από έξι ψηφία για την ένδειξη των δεκάδων κυβικών και τρείς 

 



περιστρεφόμενους δείκτες για την ένδειξη των κυβικών – εκατοντάδων λίτρων – δεκάδων 
λίτρων  και το σφάλμα δεν ξεπερνάει το +-5%. Η εταιρία μας  διαθέτει ειδικά 
διαμορφωμένο δοκιμαστήριο για τον έλεγχο  των ηλεκτρονικών υδροληψιών ο οποίος θα 
γίνετε σύμφωνα με το πρότυπο EN 14268 : 2005 . Είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας 
16 bar. Όλα τα χυτοσιδηρά μέρη , μετά την αμμοβολή ,  βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή 
πάχους τουλάχιστον 200 μm. 
 
3. Χειρισμός ∆ιακόπτης ( μπουτόν ) για την επιλογή κυβικών . 
 

Ο χειρισμός για την επιλογή των κυβικών γίνεται μόνο από ένα μπουτόν ανθεκτικό στην 
υγρασία και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

 
4. Υποδοχή κάρτας. 
 

Η υποδοχή της ηλεκτρονικής κάρτας είναι κατασκευασμένη από πλαστικό ABS με 
ειδικές ανοξείδωτες επαφές AISI 304 , ώστε να είναι ανθεκτική στην υγρασία και στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες ,είναι δε σε εμφανές σημείο και εύκολα προσβάσιμη .   

 
5. Επαναφορτιζόμενη κάρτα μνήμης. 

Η κάρτα μνήμης είναι ανεξάρτητη μονάδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, 
τεχνολογίας i-button , αδιάβροχη, συμπαγής , δεν έχει εσοχές και ανοίγματα που μπορούν 
να αποφραχθούν από σκουπίδια , νερά, χώμα κλπ ώστε να επηρεάζουν την ομαλή 
λειτουργία της, με ειδική κωδικοποίηση για την αδιάβλητη και απρόσκοπτη χρήση της και  
δέχεται απεριόριστες φορτίσεις. 

Φορτίζεται με κυβικά  μέσω του λογισμικού και του φορτιστή, στον ∆ήμο , όπου  
καταγράφεται αναλυτικά η κίνηση των χρεώσεων και εισπράξεων του κάθε χρήστη. Κάθε 
κάρτα μπορεί να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα ( να ανοίξει και να κλείσει )  μια ή και 
παραπάνω γεωτρήσεις . Σε περίπτωση βλάβης ή βανδαλισμού του υδρομέτρου , η 
γεώτρηση  κλείνει αυτόματα, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη παροχή νερού . 
 
6. Συσκευή φόρτισης των καρτών. 

Η συσκευή φόρτισης των καρτών και το λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή  θα 
εγκατασταθούν στον ∆ήμο . Ο ∆ήμος θα έχει την απόλυτη διαχείριση του αρδευτικού 
νερού που καταναλώνεται μέσω του ειδικού λογισμικού που κατασκευάζουμε. 
 
7. Λογισμικό φόρτισης καρτών  
 
Το   λογισμικό φόρτισης των καρτών,  μας δίνει την δυνατότητα να διαχειριστούμε  τα 
παρακάτω στοιχεία : 
 

 Στοιχεία καταναλωτή 

 Ημερομηνία φόρτισης κάρτας 

 Τιμή χρέωσης κυβικών 

 ∆ιαφορετική χρέωση ανά κυβικό και καταναλωτή 

 Χρέωση, είσπραξη 

 Παλαιό υπόλοιπο , νέο υπόλοιπο 

 Συνολικά κυβικά ανά καταναλωτή 

 Συνολικά κυβικά ανά περίοδο 

 


