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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΕΜΕΣΟΥ- ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ

(ΣΑΛΑ) 

Απομακρυσμένη παρακολούθηση

της συνολικής βροχόπτωσης στην 

ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού.

Το έργο αφορά την προμήθεια δέκα (10) αυτόνομων

τηλεμετρικών σταθμών με κύριο σκοπό τη μέτρηση

βροχόπτωσης.

Η μέτρηση της βροχόπτωσης και η έγκαιρη ειδοποίηση

για υψηλές τιμές βροχόπτωσης είναι κρίσιμα μετρήσιμα

μεγέθη για το Συμβούλιο αποχέτευσης Λεμεσού –

Αμαθούντος.

Η έγκαιρη ενημέρωση μέσω μηνυμάτων – συναγερμών

(Alarm messages) από τους τηλεμετρικούς σταθμούς

είναι βασική προϋπόθεση για άμεση επέμβαση από το

ΣΑΛΑ σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (πλημμυρικά

φαινόμενα κλπ.)

▪ Ο εξοπλισμός είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με

δυνατότητα χρήσης απλών μπαταριών μολύβδου και

μεγάλη αυτονομία για περιόδους σκίασης καθώς και

μεγάλη διάρκεια ζωής.

▪ Οι αισθητήρες διαθέτουν δείκτη στεγανότητας IP67 με

αποτέλεσμα να είναι δυνατή η λειτουργία τους σε ακραίες

συνθήκες.

▪ Το δίκτυο σταθμών υποστηρίζει απομακρυσμένη, συνεχή

παρακολούθηση των μετρήσεων μέσω διαδικτυακού

λογισμικού με δυνατότητα πρόσβασης από υπολογιστή,

κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ κτλ.

▪ Αυτόματη αποστολή συναγερμών SMS / e-mail όταν οι

μετρούμενες τιμές υπερβούν κρίσιμα προκαθορισμένα

όρια.

▪ Περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης με ελάχιστες

επισκέψεις τον χρόνο.

▪ Διαφορετικές βαθμίδες πρόσβασης και διαχείρισης στα

δεδομένα του σταθμού διαδικτυακά, με χρήση του

λογισμικού Meteoview και με ελεγχόμενα δικαιώματα για

κάθε χρήστη.

Υπόβαθρο

Ο εξοπλισμός 
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▪ Απομακρυσμένη παρακολούθηση.

▪ Παροχή αξιόπιστων μετρήσεων και δεδομένων. 

▪ Απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των σταθμών.

▪ Διάθεση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο. 

▪ Έγκαιρη ενημέρωση των υπευθύνων σε περίπτωση υπερβάσεων των επιθυμητών ορίων.

▪ Καλύτερη οργάνωση σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

▪ Εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

▪ Καλύτερη κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού του ΣΑΛΑ.

▪ Μείωση του κόστους λειτουργίας, έγκαιρη ενημέρωση βλαβών και προβλημάτων.

▪ Γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων με μικρότερο οικονομικό κόστος.

▪ Κεντρική διαχείριση προβλημάτων.

▪ Αύξηση παραγωγικότητας.

▪ Αποτελεσματικότερος έλεγχος των διεργασιών επεξεργασίας – απολύμανσης.

▪ Καταγραφή και συγκέντρωση των δεδομένων για αποτελεσματικότερο μελλοντικό σχεδιασμό.

▪ Έμπρακτη απόδειξη των διοικήσεων ότι επενδύουν στην προστασία του καταναλωτή, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά 

αναβαθμισμένες μεθόδους και επιβεβαίωση ότι παρέχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα νερού στον καταναλωτή.

Οφέλη


