
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΧΡΕΩΣΗΣ 

 

Η Βαλβίδα υδροληψίας είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1074-1, 

ΕΝ1074-5 και ελευθερώνει πλήρως την διατομή που αντιστοιχεί στην ονομαστική της 

διάμετρο και δεν παρουσιάζει σε κανένα σημείο απομείωση - στένωση  για την αποφυγή 

του φαινομένου σπηλαίωσης. Διαθέτει ανταλλάξιμη έδρα φραγής ανοξείδωτη, ώστε να 

μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς και να κλείνει με ασφαλή τρόπο. 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ 

Η επιλογή του σωστού τύπου και διατομής γίνεται με βάση την πίεση λειτουργίας και την 

παροχή ως εξής 

1. Βαλβίδα AS-A/T-80 για πιέσεις από 0,5 έως 16ατμ, &διατομές DN50-DN100 

2. Βαλβίδα AS-E/T-80 για πιέσεις 0,8 ατμ έως 16ατμ και & διατομές  DN80 –

DN100 

3. Βαλβίδα AS-P/T-80 με πιστόνι (έμβολο) για πιέσεις 1,25ατμ έως 25ατμ 

&διατομές DN50-DN100 

 Mε δυνατότητα παροχής ανά διατομή  

1. DN50 & DN65 Q= 40m3/h  

2. DN80 Q= 60m3/h  

3. DN100 Q= 90m3/h  

Και για μέγιστη ταχύτητα 3,5 m/sec ώστε η βαλβίδα να μην κινδυνεύει από σπηλαίωση 

 

Η εγκατάσταση των υδροληψιών θα γίνεται απευθείας στον αγωγό. Οποιαδήποτε ήδη 

υφιστάμενη υδροληψία πρέπει να απομακρύνεται ώστε να μην δίδεται δυνατότητα το 

πότισμα να γίνεται μέσω της υφιστάμενης υδροληψίας παρακάμπτοντας τον 

ηλεκτρονικό μετρητή. 

 

Προτείνεται η τοποθέτηση μιας βάνας απομόνωσης τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 

κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074-1, ΕΝ1074-2 μικρού μήκους EN558-1 

σειράς 14  σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει διακοπή νερού για λόγους επισκευής ή 

συντήρησης. Σε αυτή την περίπτωση για λόγους ασφαλείας η βάνα θα τοποθετείται 

υπόγεια στο δίκτυο πριν την υδροληψία σε σημείο όπου θα είναι διαχειρίσιμη μόνο από 

την υπηρεσία ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης και 

χειραγώγησης της υδροληψίας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

 Πρότυπα κατασκευής ΕΝ1074-1, ΕΝ1074-5 

 Φλάντζες σύνδεσης κατά ΕΝ1092-2 

 Υλικό κατασκευής σώματος ελατός χυτοσίδηρος EN 1563, GGG40, EN GJS 400-15 

 Έδρα φραγής ανοξείδωτη ή από φωσφορούχο μπρούντζο  

 Eλατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ελατηρίων EN10270 

 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 ή ΑISI420 

 Διάφραγμα και Eλαστικά στεγανοποίησης από ΕPDM/ ΝBR/ ΝΕΟPRENE 



 Bίδες ανοξείδωτες. 

 Κιβώτιο χαλύβδινο στεγανό από γαλβανιζέ λαμαρίνα εποξειδικά βαμμένη και 

μονωμένο προκειμένου να διασφαλίζει προστασία από την παγωνιά αλλά και τυχόν 

παραβιάσεις. 

 Ενσωματωμένη Βελονοειδής βαλβίδα για ρύθμιση της παροχής και  του χρόνου 

ανοίγματος και κλεισίματος προκειμένου να αποφεύγονται τα πλήγματα κατά το 

άνοιγμα και κλείσιμο της υδροληψίας. 

 Βαφή των χυτοσιδηρών μερών: πριν την βαφή προηγείται αμμοβολή κατά SAE2 και 

στην συνέχεια εφαρμόζεται ηλεκτροστατική εποξειδική πούδρα πάχους 

τουλάχιστον 200 μm σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14901. 

 

Επιπλέον προαιρετικά εξαρτήματα εφόσον απαιτούνται: 

 Πιλότος μείωσης πίεσης με εύρος ρύθμισης 0,5 bar ως 16 bar εντός του 

προστατευτικού κουτιού ώστε να προστατεύεται από τις εξωτερικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στη βίδα ρύθμισης του 

πιλότου που είναι τοποθετημένη στην πρόσοψη του κουτιού.  

(Σημείωση: αν το πότισμα γίνεται με σταγονίδια τότε ο πιλότος είναι απαραίτητο 

να ενσωματωθεί στην υδροληψία) 

 Μανόμετρα γλυκερίνης ανοξείδωτα για ένδειξη της πίεσης στην είσοδο και έξοδο 

της υδροληψίας απαραίτητη για τη ρύθμιση του πιλότου 

 

Μετρητής παροχής  

Ο μετρητής είναι ηλεκτρονικός παλμικού τύπου  ακριβείας +/- 1,5%. 

Έχει δυνατότητα παραμετροποίησης καθώς διαθέτει πρόγραμμα όπου μπορεί  επιτόπου 

να γίνει διόρθωση και  αλλαγή ρύθμισης. 

Προσφέρει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τη συχνότητα να γίνεται λίπανση με ακρίβεια 

μέσω δοσομετρικών συσκευών. 

Ο μετρητής, η ηλεκτρονική μονάδα - οθόνη και οι μπαταρίες είναι τοποθετημένα σε 

ανθεκτικό κουτί χαλύβδινο γαλβανικά απομονωμένο ώστε να μην επηρεάζεται από 

κεραυνούς, με ειδικά ελαστικά στεγανοποίησης, ώστε να προστατεύεται από τις δυσχερείς  

καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, κεραυνούς κ.α.). 

Η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι τουλάχιστον τρία χρόνια 

 

Κάρτα μνήμης  

Διαθέτει ειδική κωδικοποίηση για την αδιάβλητη και απρόσκοπτη χρήση της και  δέχεται 

απεριόριστες φορτίσεις. Θα φορτίζεται με μονάδες (κυβικά) μέσω του λογισμικού και του 

φορτιστή, στον οργανισμό/υπηρεσία, όπου καταγράφεται αναλυτικά η κίνηση των 

χρεώσεων και εισπράξεων του κάθε χρήστη. Κάθε κάρτα θα μπορεί να ενεργοποιήσει 

ταυτόχρονα (να ανοίξει και να κλείσει) μια ή και περισσότερες ηλεκτρονικές υδροληψίες σε 

οποιαδήποτε θέση. Σε περίπτωση βλάβης ή βανδαλισμού της συσκευής, η ηλεκτρονική 

υδροληψία θα πρέπει να έχει εφεδρικό πρόγραμμα όπου θα κάνει καταγραφή των κυβικών 

με πρόστιμο και αφού τελειώσει την παροχή των δηλωμένων κυβικών να κλείνει αυτόματα 

και να μην μπορεί να ξανανοίξει παρά μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο από την 

υπηρεσία.  



Για την ασφάλεια του συστήματος πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην 

μπορεί να παραβιαστεί με σκοπό τη λειτουργία της υδροληψίας χωρίς την ειδική κάρτα. 

 

 Λογισμικό φόρτισης καρτών και πρόγραμμα ελέγχου . 

Το   λογισμικό φόρτισης καρτών δίνει την δυνατότητα να γίνει διαχείριση των παρακάτω 

στοιχείων: 

 Στοιχεία καταναλωτή 

 Ημερομηνία φόρτισης κάρτας 

 Παλαιό υπόλοιπο , νέο υπόλοιπο 

 Συνολικά κυβικά ανά καταναλωτή 

 Συνολικά κυβικά ανά περίοδο 

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής της συνολικής κατανάλωσης σε κάθε ηλεκτρονική 

υδροληψία , για κάθε κάρτα χρήστη και για όλους τους χρήστες του έτους. Τα δεδομένα 

που έχουν καταγραφεί στην ηλεκτρονική υδροληψία θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται 

εύκολα σε ειδικό λογισμικό «πρόγραμμα ελέγχου» όπου και αποθηκεύονται για 

επεξεργασία. 

Ο Οργανισμός/Υπηρεσία μπορεί να κάνει  εύκολο και γρήγορο έλεγχο των καταναλώσεων. 

( π.χ. σύγκριση κυβικών που καταναλώθηκαν από κάθε χρήστη ή  συνολικά κατά την 

αρδευτική περίοδο με το σύνολο των κυβικών που αγοράστηκαν από τον Οργανισμό κ.α.).  

Το πρόγραμμα μπορεί να διαχειριστεί τουλάχιστον τα παρακάτω δεδομένα: 

 Κωδικό υδροληψίας. 

 Όνομα καταναλωτή για κάθε υδροληψία. 

 Συνολική κατανάλωση ανά καταναλωτή. 

 Χρήσεις ανά καταναλωτή και ώρες χρήσης.  

 Συνολική κατανάλωση ανά υδροληψία.  

 

Κλειδιά ελέγχου 

Η υπηρεσία/οργανισμός διαχείρισης του νερού θα διαθέτει δύο κλειδιά ελέγχου ως εξής: 

1. Ένα κλειδί διαγνωστικό βλαβών  που διαθέτει το τεχνικό προσωπικό για τον 

εντοπισμό και διάγνωση των βλαβών 

2. Ένα κλειδί παραμετροποίησης για αλλαγή των παραμέτρων των υδροληψιών που 

παραδίδεται  στον διευθυντή της Υπηρεσίας/Οργανισμού. 

 

ΔΟΚΙΜΕΣ 

Κάθε βαλβίδα δοκιμάζεται σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΝ 12266-1. Η πίεση δοκιμής του σώματος της βαλβίδας είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη της 

μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας. Οι βαλβίδες επιπλέον δοκιμάζονται για έλεγχο 

στεγανότητας (SEAT TEST) σε πίεση 1,1 φορές την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας. 

Κατά την διάρκεια του χρόνου δοκιμής δεν θα πρέπει να εμφανιστεί καμία ορατή διαρροή 

και για επιπλέον ασφάλεια η δοκιμή θα γίνει επί 1,3 φορές την ονομαστικής πίεσης. Για 

παράδειγμα αν η πίεση είναι PN16 η δοκιμή θα πρέπει να γίνει 16x1,5x1,3=31,2 atm.  

 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:  

Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO9001 

 

Οι βαλβίδες υδροληψίας πρέπει να διαθέτουν  

α) Πιστοποιητικό επιθεώρησης (Inspection Certificate) EN10204 

β) πιστοποιητικό δοκιμών αναγνωρισμένου εργαστηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO /IEC 17024 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: 

I.Βαλβίδα AS-A/T-80 για πιέσεις από 0,5 έως 16ατμ, &διατομές DN50-DN100 

 

ΔΙΑΤΟΜΗ TIMH MONAΔΟΣ 

Υδροληψία DN50  1125,00 

Υδροληψία DN65  1150,00 

Υδροληψία DN80 1240,00 

Υδροληψία DN100  1480,00 

Επαναφορτιζόμενη κάρτα 30,00 

Λογισμικό & φορτιστής καρτών 1200,00 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TIMH MONAΔΟΣ 

Πιλότος μείωσης πίεσης  180,00 

Μανόμετρο γλυκερίνης  16,00 

Ταχυσύνδεσμος perrot 30,00 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο  Φ.Π.Α. 24%, τα συνδετικά υλικά το 

κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης. 

 

II.Βαλβίδα AS-E/T-80 για πιέσεις 0,8 ατμ έως 16ατμ και & διατομές  DN80 –DN100 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH MONAΔΟΣ 

Υδροληψία DN80 με στόμιο 80 1150,00 

Υδροληψία DN100 με στόμιο 80 1220,00 

Επαναφορτιζόμενη κάρτα 30,00 

Λογισμικό & φορτιστής καρτών 1200,00 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TIMH MONAΔΟΣ 



Πιλότος μείωσης πίεσης  180,00 

Μανόμετρο γλυκερίνης  16,00 

Ταχυσύνδεσμος perrot 30,00 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο  Φ.Π.Α. 24%, τα συνδετικά υλικά το 

κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης. 

 

ΙΙΙ. ΒΑΛΒΙΔΑ  AS-P/T-80 για πιέσεις 1,25ατμ έως 25ατμ &διατομές DN50-DN100 

 

ΔΙΑΤΟΜΗ TIMH MONAΔΟΣ 

Υδροληψία DN50 1800,00 

Υδροληψία DN65 1900,00 

Υδροληψία DN80 2020,00 

Υδροληψία DN100 2200,00 

Επαναφορτιζόμενη κάρτα 30,00 

Λογισμικό & φορτιστής καρτών 1200,00 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TIMH MONAΔΟΣ 

Πιλότος μείωσης πίεσης  250,00 

Μανόμετρο γλυκερίνης  25,00 

Ταχυσύνδεσμος perrot 30,00 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο  Φ.Π.Α. 24%, τα συνδετικά υλικά το 

κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης. 

 


