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Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 
Ελεούσας για την ΚΞ ΔΕΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ -ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ στον Αξιό 
 

Ολοκληρωμένη real - time 
εφαρμογή παρακολούθησης 
ποιοτικών παραμέτρων και 
στάθμης με σκοπό την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων 

 (3) σταθμοί μέτρησης ποιοτικών 
παραμέτρων υδάτων 

 (2) σταθμοί μέτρησης στάθμης του 
Αξιού  

 Hydromet Web-interface 
 

Υπόβαθρο 

Το δίκτυο των σταθμών εγκαταστάθηκε για λογαριασμό 

της εταιρίας ΚΞ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ –ΤΕΡΝΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  

Σκοπός: 

 Τήρηση περιβαλλοντικών όρων 

 Μέτρηση ποιοτικών παραμέτρων υδάτων 
σε τρείς θέσεις ανάντη και κατάντη του 
υδροηλεκτρικού 

 Μέτρηση στάθμης Αξιού στις θέσεις 
Πολύκαστρο και Εύζωνοι. 

 Real time παρακολούθηση όλων των 
παραμέτρων 

 Προειδοποίηση απότομης αύξησης 
στάθμης με 2 επίπεδα συναγερμών σε 
περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων με 
έγκαιρη προειδοποίηση αρκετών ωρών 
πριν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτήσεις εφαρμογής 

 Η τηλεματική μετάδοση των κύριων ποιοτικών και 

ποσοτικών παραμέτρων του νερού δημιουργώντας 

ιστορικό αρχείο δεδομένων  

 Διαπίστωση πιθανής περιβαλλοντικής μόλυνσης   

 24 h συνεχής μέτρηση και μετάδοση σε πραγματικό 

χρόνο των μετρούμενων τιμών  

 Δύο επίπεδα συναγερμού σε απότομη αύξηση 

στάθμης η σε υπέρβαση συγκεκριμένων τιμών 

 Webinterface - Ταυτόχρονη παρακολούθηση των 

τιμών από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές: Αθήνα, 

Ελεούσα, Θεσσαλονίκη, (ΔΕΚΕ, ΥΔ ΕΛΕΟΥΣΑΣ, 

ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ) 

 Πρόσβαση από εξουσιοδοτημένους χρήστες με 

διαφορετικές βαθμίδες πρόσβασης και ξεχωριστό 

προφίλ για τον κάθενα, από οποιοδήποτε σημείο εντός 

διαδικτύου 

 Ελεγχόμενη πρόσβαση ανάλογα με τα δικαιώματα του 

χρήστη 

 Κάθε χρήστης ενεργοποιεί τους δικούς του 

συναγερμούς ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας του 

 Δόθηκε έμφαση στη λειτουργικότητα και την 

απρόσκοπτη παρακολούθηση των καταγραφών των 

συστημάτων 
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Περίληψη - Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Καταγραφική μονάδα Duosens σε συνδυασμό με 

πολυμετρικό αισθητήρα MS5,  

 Καταγραφική μονάδα Duosens σε συνδυασμό με 

αισθητήρα μέτρησης στάθμης ΟΤΤ RLS  

 Τροφοδοσία με ηλιακούς συλλέκτες για συνεχή και 

αδιάλειπτη μετάδοση δεδομένων  

 GPRS σύνδεση μέσω συσκευής modem 

 Πρόσβαση στο webinterface Hydromet της εταιρίας με 

τις τρέχουσες μετρήσεις 

 Αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμού με SMS και e-

mail μέσω web server,  όταν οι μετρούμενες τιμές 

υπερβούν κάποιο κρίσιμο προκαθορισμένο επίπεδο. 

Τα όρια των συναγερμών και οι ειδοποιήσεις 

προέρχονται από το web interface ή τους σταθμούς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


