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1) Πήγατε διακοπές και  αφήσατε το αυτόματο πότισμα 
ανοιχτό; Είστε σίγουροι ότι δεν θα τρέχει για  15 μέρες 
συνεχώς;
2) Σας ήρθε φουσκωμένος ο λογαριασμός  του νερού 2000 
ευρώ;
3) Κοιμάστε ήσυχοι και το πρωί επιπλέετε;
4) Βρίσκετε το εξοχικό σας πλημμυρισμένο;
5) Είστε ευαισθητοποιημένοι στην σπατάλη του νερού και 
θέλετε να συνεισφέρετε στην εξοικονόμησή του;

Σας έχουμε τη λύση: Εμπιστευθείτε τη συσκευή μας, την 
καινοτομία των GreekCodersK12

=NeroAlert=

Για να έχετε τον έλεγχο της κατανάλωσης 
νερού στο σπίτι σας !!

Η ιστορία μιας διαρροής νερού στο σπίτι σας

Τεστ

1η δοκιμή: Μισό λίτρο 
νερό. 
2η δοκιμή: Με ένα λίτρο 
νερό.
3η δοκιμή: Με λάστιχο. 
Οι ενδείξεις ήταν 
αναμενόμενες.

H Αξία της Συσκευής και Επεκτάσεις
✓ Η συσκευή είναι χαμηλού κόστους < 25 ευρώ
✓ Έλεγχος αφανών διαρροών σε οικήματα
✓ Μεγάλη εξοικονόμηση νερού από την έγκαιρη 

διαπίστωση υπερκατανάλωσης
✓ Μεγάλο χρηματικό όφελος για τον καταναλωτή 
✓ Είναι παραμετροποιήσιμη για κάθε οίκημα και κάθε 

χώρα
✓ Είναι open hardware 
✓ Δυνατότητα ειδοποίησης ALERT με sms
✓ Δυνατότητα υπολογισμού συνολικής κατανάλωσης 

τριμήνου μέσω mobile app

Η ιδέα της συσκευής ανίχνευσης 
διαρροής

Το brainstorming όλων των μελών του Coding Club (22 
άτομα) ανέδειξε πολλές ιδέες εξοικονόμησης νερού στην 
καθημερινή μας ζωή. Ο  απόφοιτος του σχολείου μας κ. 
Χάρης Κ. μας βοήθησε στο ξεκαθάρισμα των ιδεών μας. Μας 
έφερε κοντά στο πρακτικό μέρος μιας κατασκευής. 

Ιδέα:  Μια συσκευή παρεμβάλλεται στην κεντρική παροχή 

του νερού μέσα στο σπίτι, μετράει την κατανάλωση και 
ενημερώνει όταν γίνεται υπερκατανάλωση. Είναι συχνό 
φαινόμενο ένας λογαριασμός 30 ευρώ να μετατραπεί σε 
1800 ευρώ λόγω διαρροής στο εσωτερικό ενός σπιτιού.

Υπέρογκοι λογαριασμοί υπάρχουν, 
όταν εμφανίζονται βλάβες στο 

εσωτερικό δίκτυο των υδρευόμενων 
(εμφανής ή αφανής διαρροή) 

και κάποιες φορές οφείλονται σε 
ανεξακρίβωτα αίτια.

https://www.eydap.gr/CustomerService/AskUs/

Ομάδα GreekCodersK12: Ζάχος Γιώργος , Κουτσουμπού Μαρία , 

Κρόιτορ Καταρτζίου Ιωάννης , Οσανντσίβ Ιουλία , Ταμπουράκη Ιωάννα-Ασπασία και 
Φλωράκη Μαργαρίτα

Υπεύθυνη Καθηγήτρια/ Coach: Σταυρούλα (Πόλα) Μισθού

Project  =NeroAlert= 

Ανάλυση του προβλήματος
Βήμα 1ο: Μελετάμε το λογαριασμό ενός σπιτιού. Πχ. Είναι 28 
ευρώ και 25 κυβικά μέτρα η κατανάλωση ενός τριμήνου.  Δηλ. η 
κατανάλωση είναι 8,3 κ.μ. ανά μήνα, δηλαδή 2,1 κ.μ. ανά 
εβδομάδα. 
Βήμα 2ο: Υπολογίζουμε την ποσότητα του νερού που περνάει από 
την κεντρική παροχή για μία εβδομάδα. Όποτε η εβδομαδιαία 
κατανάλωση ξεπερνά το διπλάσιο της συνήθους εβδομαδιαίας 
κατανάλωσης τότε ενεργοποιείται το ALERT υπερκατανάλωσης. 
Πιθανότατα η αυξημένη κατανάλωση οφείλεται σε διαρροή.
Βήμα 3ο:  Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί δειγματοληπτικά 1 
βδομάδα το μήνα ή κάθε δεύτερη βδομάδα για να προλαβαίνει 
τυχόν διαρροές.

Υλοποίηση
Για την κατασκευή της συσκευής χρησιμοποιήσαμε ένα
μικροελεγκτή τύπου Arduino UNO και ένα water flow sensor, το 
οποίο παρεμβάλλεται στην κεντρική παροχή του σπιτιού. Σε 
περίπτωση υπερκατανάλωσης το πρόγραμμα που είναι 
φορτωμένο στον μικροελεγκτή θα ανάβει ένα λαμπάκι και θα 
ενεργοποιεί επαναλαμβανόμενα το buzzer. Στην τελική κατασκευή 
είχαμε την πολύτιμη βοήθεια του κ. Δημήτρη Λουκάτου.

https://greekcodersk12.school.blog
Coding Club 7ου Γυμνασίου Αθηνών 
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