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ΕΡΟ

Πόλεμος
στις διαρροές
Έγκαιρη ανίχνευση διαρροών
και προβλημάτων στην ποιό
τητα του νερού, καθώς και ανά
πτυξη πρωτοποριακού συστή
ματος ελέγχου της πίεσης για
μείωση των απωλειών υπόσχε

ται το έργο SmartWater 2020.
Χρηματοδότηση 907.000 ευ
ρώ και συντονισμός από το
έντρο Αριστείας για Έρευνα
και αινοτομία του Πανεπι
στήμιο ύπρου. ΣΕ . 25

Το έργο
SmartWater2020,

με συντονιστή το
Παν. ύπρου, έχει
λάβει χρημα
τοδότηση ύψους
907.000 ευρώ
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ΠΟΛΙΤΗΣ
ημερομηνία: 03/01/2018

Έγκαιρη ανίχνευση διαρροών και προβλημάτων σχην ποιότητα νερού

ιγότερο χαμένο νερό
Το νερό είναι
ένας σπάνιος
πόρος και π
εξοικονό
μηση του

μέσω της
εφαρμογής
καινοτόμων
τεχνολογιών
αναμένεται
να είναι

πολύτιμη

υδρευτικα δίκτυα νερού, η διασύν
δεση τους με ένα καινοτόμο λογι
Εγκαιρη ανίχνευση διαρροών σμικό έξυπνης παρακολούθησης δι
και προβλημάτων στην ποι κτύων νερού για έγκαιρη ανίχνευση
ότητα του νερού, καθώς και διαρροών και προβλημάτων στην ποι
ανάπτυξη ενός πρωτοπορια ότητα του νερού, καθώς και η ανά
κού συστήματος ελέγχου της πίεσης πτυξη ενός πρωτοποριακού συστή
για μείωση των απωλειών νερού υπό ματος ελέγχου της πίεσης για μείωση
σχεται το έργο SmartWater2O2O «Ευ των απωλειών νερού. Συμφωνά με
φυή Δίκτυα Διανομής ερού για εί τον συντονιστή του έργου, καθ. ά
ωση Απωλειών». Το ερευνητικό έρ ριο Πολυκάρπου, «η έξυπνη παρα
γο, που αφορά τη μείωση των απω κολούθηση δικτύων νερού συμπερι
λειών νερού σε ύπρο και ρήτη, έχει λαμβάνει την εποπτεία όλων των πα
λάβει χρηματοδότηση ύψους 907.000 ραγόντων που δύνανται να επηρεά
ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμμα σουν την εύρυθμη λειτουργία τους,
τος Συνεργασίας INTERREG VA όπως διαρροές, κλοπές, βλάβες, με
«Ελλάδα ϋπρος 20142020» και το ταβολές ποιοτικών χαρακτηριστικών,
συντονίζει το έντρο Αριστείας για αλλά και η κυβερνοασφάλεια. Στό
Έρευνα και αινοτομία « οίος» του χος είναι ο άμεσος εντοπισμός των
Πανεπιστημίου ύπρου. Συμμετέχουν παραγόντων που έχουν αρνητική επί
επίσης, από την ϋπρο τα Συμβούλια
δράση στο δίκτυο και η έγκαιρη απο
Υδατοπρομήθειας εμεσού και άρ
κατάσταση του προβλήματος μέσα
νακας και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδά
από αυτοματοποιημένες και ελεγχό
των, και από την Ελλάδα το δρυμα
μενες διαδικασίες. Απώτερος σκο
Τεχνολογίας Έρευνας και η Δημοτική
πός είναι η εξοικονόμηση πόρων με
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
παράλληλη αύξηση της αξιοπιστίας
αλεβιζίου.
και ασφάλειας της υφιστάμενης υπο
δομής». Όπως τονίστηκε από τους
Ανίχνευση διαρροών
εταίρους, «το νερό είναι ένας σπά
Η εναρκτήρια συνάντηση των εταί
νιος πόρος, τόσο στην ρήτη όσο και
ρων του έργου πραγματοποιήθηκε
στην ϋπρο, και η εξοικονόμηση του
πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο ύπρου,
μέσω της εφαρμογής των καινοτό
και όπως αναφέρθηκε οι κύριοι στό
μων τεχνολογιών που θα υλοποιη
χοι του θα είναι η εγκατάσταση και
θούν στο πλαίσιο του Έργου
νοτόμων τεχνολογιών, όπως αισθη
SmartWater2O2O αναμένεται να εί
τήρων, βαλβίδων και μετρητών σε

ΓΡΑΦΕ

ΓΕΩΡΓ Α ΨΑΡ Α

ναι πολύτιμη».
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