
 Application Notes / Success Stories  

ΜΕΤRΙCA A.E, Γκινοσάτη 88Α,14452, Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ. 210 2815440, fax. 210 2815481, info@metrica.gr, www.metrica.gr 

ΕΛΚΕΘΕ – Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Υδάτων 

Περιοχή: Σπερχειός, Γέφυρα 

Αλαμάνας, Λαμία 

Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης 

Υδρολογικής Παροχής 

Σκοπός: Εγκατάσταση εναέριου αυτόματου ενεργειακού 

αυτόνομου παροχομέτρου στον ποταμό Σπερχειό για: 

 απομακρυσμένη παρακολούθηση για δημιουργία 

χρονοσειρών 

 διαχείριση έκτακτων συμβάντων μέσω μετάδοσης 

συναγερμών / alarms  

 

 συνεχής, αξιόπιστη μέτρηση στάθμης / παροχής 

 μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο / 15min 

 βαθμονόμηση παροχόμετρου  

 διαχείριση, επεξεργασία, οπτικοποίηση δεδομένων 

 ενεργειακή αυτονομία με χρήση ηλιακών πάνελ 

 μετάδοση συναγερμών με χρήση SMS/email/viber 

 παρακολούθηση δεδομένων διαδικτυακό λογισμικό 

 προστασία του σταθμού από βανδαλισμούς και επικίνδυνα 

καιρικά φαινόμενα  

 εύκολη / ασφαλής πρόσβαση για συντήρηση 

 πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του σταθμού μέσω 

τηλεμετρίας  

 εξασφάλιση του σταθμού βανδαλισμούς και επικίνδυνα 

καιρικά φαινόμενα  

 μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού 

 εύκολη και ασφαλής πρόσβαση για τις ανάγκες 

συντήρησης 

 πλήρης έλεγχος των λειτουργιών του σταθμού μέσω 

τηλεμετρίας  

 

Υπόβαθρο 

Απαιτήσεις Εφαρμογής 
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 Μέτρηση στάθμης, ταχύτητας και υπολογισμός υδρολογικής 

παροχής του Σπερχειού με χρήση του εναέριου αισθητήρα 

GEOLUX RSS-2-300 WL 

 Τροφοδοσία του υδρολογικού σταθμού με χρήση μπαταρίας, 

φορτιστή και ηλιακού συλλέκτη 

 Μεταλλικό ερμάριο IP66 για την προστασία της 

καταγραφικής μονάδας, του μόντεμ, του ηλιακού φορτιστή 

και της μπαταρίας του σταθμού 

 Μικρές απαιτήσεις συντήρησης / διατήρησης και λειτουργίας 

του σταθμού  

 Χαμηλό κόστος τηλεπικοινωνιακού κόστους με χρήση 

GSM/GPRS 

 Κατασκευή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εφαρμογής 

 Διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση του 

λογισμικού Meteoview2 

    Η εφαρμογή 

Προβολή δεδομένων μέσω γραφήματος λογισμικού METEOVIEW2  

GEOLUX RSS-2-300 WL 

Αισθητήρας Μέτρησης στάθμης 

και Επιφανειακής Ταχύτητας, και 

υπολογισμός παροχής   

Phocos CM10 

ρυθμιστής φόρτισης του 

ηλιακού πάνελ   

GP12170 

Μπαταρία Μολύβδου 

κλειστού τύπου  

YDOC ML-215DS-DC  

Καταγραφική μονάδα για την 

συλλογή και αποστολή των 

δεδομένων 

Εξοπλισμός 

Meteoview2 

Λογισμικό διαχείρισης 

δεδομένων 


