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Προς  ∆ΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ.                                                     21/6/2013.                                                                                                              

 

Θέµα : προσφορά εγκατάστασης συστήµατος τηλεκοντρόλ 
Α: ΠΡΟΤΑΣΗ. 

Μετά από επιθυµία σας  ευχαρίστως σας αναλύοµε  το σύστηµα  και τις εργασίες που θα 

πρέπει να γίνουν ώστε να λειτουργήσουν αρµονικά τα συστήµατα  των αντλιοστασίων  για 

την τροφοδοσία και πλήρωση όλων των δεξαµενών. 

1. Στο αντλιοστάσιο Α θα εγκατασταθεί τηλεκοντρόλ που θα λαµβάνει σήµατα από το 

αντλιοστάσιο Β και ανάλογα την κατάσταση της δεξαµενής  θα ξεκινά και θα σταµατάει την 

αντλία. 

2. Στο αντλιοστάσιο Β θα εγκατασταθεί τηλεκοντρόλ που θα λαµβάνει σήµατα από το 

          αντλιοστάσιο Γ και ανάλογα την κατάσταση της δεξαµενής  θα ξεκινά και θα σταµατάει                                                                                 

         την αντλία και θα στέλνει και σήµατα στην δεξαµενή Α για τον έλεγχο της αντλίας.   

     3. Στο αντλιοστάσιο Γ θα εγκατασταθεί τηλεκοντρόλ που θα λαµβάνει σήµατα από το 

          αντλιοστάσιο ∆ και ανάλογα την κατάσταση της δεξαµενής  θα ξεκινά και θα σταµατάει    

          την αντλία που τροφοδοτεί  την δεξαµενή ∆ . 

          Επίσης θα στέλνει και σήµατα στην δεξαµενή Β για τον έλεγχο της αντλίας και                                                    

          στο αντλιοστάσιο της Γεώτρησης για να ενεργοποιηθεί  στην περίπτωση βλάβης  του                                                   

          συστήµατος  της τροφοδοσίας  από το αντλιοστάσιο Α, για να τροφοδότηση το σύστηµα.   

    4. Στο αντλιοστάσιο ∆ θα εγκατασταθεί τηλεκοντρόλ που θα λαµβάνει σήµατα από το 

            αντλιοστάσιο Ε και ανάλογα την κατάσταση της δεξαµενής  θα ξεκινά και θα σταµατάει    

           την  αντλία που τροφοδοτεί  την δεξαµενή Ε. και θα στέλνει και σήµατα στην δεξαµενή ∆                                                                                 

           για τον έλεγχο της αντλίας  που την τροφοδοτεί .   

5. Στο αντλιοστάσιο Ε θα εγκατασταθεί τηλεκοντρόλ που θα στέλνει σήµατα στο                            

     αντλιοστάσιο  ∆  για τον έλεγχο της αντλίας  που την τροφοδοτεί. 

6. από όλα τα αντλιοστάσια και της δεξαµενές θα στέλνονται σήµατα στον αρµόδιο που  

παρακολουθεί το όλο  σύστηµα  και  θα έχει  εικόνα για κάθε δεξαµενή  ανά πάσα στιγµή.    

 

Το όλο σύστηµα θα πραγµατοποιείτε µέσω των σηµάτων της κινητής τηλεφωνίας µε 

εξειδικευµένα Μηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας .  

 

  7.  Το κόστος για την εκτέλεση των παραπάνω  είναι  13000 ΕΥΡΩ  + ΦΠΑ 19%  .                                                                               

Περιλαµβάνει όλα τα υλικά , την εργασία εγκατάστασης , διαµόρφωση 

και προσαρµογή των κυκλωµάτων και δοκιµές. 

Τρόπος πληρωµής. 30% µε την ανάθεση και το υπόλοιπο µε την παράδοση του έργου. 

Είµαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία . 
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Β:ΠΡΟΤΑΣΗ 
1.Ελεγχος βλάβης και αποκατάσταση των υπογείων καλωδίων  που έχουν τοποθετηθεί για την 

επικοινωνία των αντλιοστασίων τα οποία παρουσιάζον βραχυκύκλωµα και διακοπή. 

2.αποκατασταση κοιλωµάτων αυτοµατισµού αντλιοστασίων µε αντικατάσταση βοηθητικού 

υλικού, (πλωτήρες µικρορελέ και σχετικές καλωδιώσεις απαραίτητες για την καλή λειτουργία). 

.  Το κόστος για την εκτέλεση της Β: πρότασης  είναι  3000 ΕΥΡΩ  + ΦΠΑ 23% +έξοδα 

εκσκαφής και αποκατάστασης. 

Όπου χριαστή. 

 

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΟΖΗΣ 


