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Πεξίιεςε 

 

Ώληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε, ε εγθαηάζηαζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηηξίσλ ( Building Management System ) BMS.  

ηε ζεκεξηλή θνηλσλία, φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαθαιχπηεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ 

πεξηνξηζκνχ φισλ ησλ ελεξγνβφξσλ δξαζηεξηνηήησλ έλνο θηηξίνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμνθνλνκεζεί ελέξγεηα, θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

 

πγθεθξηκέλα έγηλε κειέηε ελφο ζπγθξνηήκαηνο θηηξίσλ. Ώθνχ κειεηήζεθαλ πξνζεθηηθά 

φιεο νη απαξαίηεηεο παξάκεηξνη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ, πξνηάζεθε ν 

θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ζπγθξφηεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο BMS. 

Σν εμεηδηθεπκέλν απηφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή δεδνκέλσλ 

απν ηνλ επθπή έιεγρν ηνπ θηηξίνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη λα επνπηεχζεη, κε απφθξηζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, κε 

κνληεινπνίεζε θαη παξακεηξνπνίεζε φισλ ησλ ελεξγψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ, ηελ 

δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηελ βέιηηζηε ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ επελδχζεσλ  ζε ζχγρξνλα θηίξηα.  
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Abstract 

 

 
The purpose of this thesis is the design, installation and operation of a Building 
Management System ( BMS ) . 
 
In today's society, it is apparent the need to restrict all of the intensive activities of a 
building, which can be achieved through such a system to spare energy, operating and 
maintenance costs. 
 
In particular, an industrial site of urban public transportation busses maintenance and 
repair is examined and evaluated. After studied carefully all the necessary parameters of 
the technical description of the project, proposed by appropriate equipment configuration 
and implementation of the energy system BMS. This specialized system using the verbose 
logging data from the intelligent control of the building may be the basis for reducing 
energy consumption and to supervise, in response to real-time, by modeling and 
configuration of all active elements of the building process, aimed the optimal energy and 
environmental management functions and investment in modern buildings. 
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1. Δηζαγσγή 

1.1 Γεληθά 

Με ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

ππνινγηζηψλ, δελ κπφξεζε λα κείλεη αλεπεξέαζηνο θαη ν ηνκέαο ησλ θηηξίσλ. 

πγθεθξηκέλα ηα θηίξηα θάλνληαο ρξήζε ησλ ζεκεξηλψλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ 

ραξαθηεξίδνληαη « έμππλα ». Βπίζεο, ε ζπλερήο ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο επηβάιιεη ηε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη δίλνληαο ζηνπο 

ελνίθνπο ηε δπλαηφηεηα λα κεηξνχλ θαη επνκέλσο λα ειέγρνπλ ηηο δηάθνξεο ελεξγνβφξεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζπληεινχληαη ζην ρψξν πνπ δηακέλνπλ. 

Ο πεξηνξηζκφο φισλ ησλ ελεξγνβφξσλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ηα νπνία είλαη γλσζηά κε ηηο 

νλνκαζίεο BMS ( Building Management Systems ). Σα ζπζηήκαηα απηά ηείλνπλ λα γίλνπλ 

έλα επηπιένλ θνκκάηη ηνπ θηηξίνπ  θαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπο κπνξεί λα  απνθαιχςεη ην 

ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, κε απηνζθνπφ ηελ κειινληηθή αλάπηπμε παξάιιεια κε 

απηήο ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ, ησλ δηθηχσλ θαη γεληθφηεξα ηεο ηερλνινγίαο. 

Ο θηηξηαθφο ηνκέαο ζήκεξα  επζχλεηαη  γηα ην 30% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Δ θαηαλάισζε απηή, είηε ζε 

κνξθή ζεξκηθήο ( πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην ) είηε ζε κνξθή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

πξνυπνζέηεη κεγάιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε σο απφξξνηα ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο 

ελέξγεηαο, ζπλάκα φκσο  επηβαξχλεη ηελ αηκφζθαηξα κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ( CO2 ) , 

πνπ επζχλεηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Δ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε έλα θηίξην εμαζθαιίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηνλ 

θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ζπζηεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία εγθαηεζηεκέλσλ 

ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ κειεηψλ πνπ ηνλ 

πξνδηαγξάθνπλ. Έλαο εμίζνπ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο φκσο, 

είλαη ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ, κία ζπζηεκαηηθή, νξγαλσκέλε θαη ζπλερήο 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ έλα πξνγξακκαηηζκέλν ζχλνιν δηνηθεηηθψλ, ηερληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ δξάζεσλ. 
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2. πζηήκαηα BMS 

2.1 θνπόο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο 
θηηξίσλ 

Δ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο BMS ζε έλα κεγάιν θηίξην ή 

θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα απνηειεί, κε βάζε ηηο ππνδείμεηο κίαο επηηφπηαο ελεξγεηαθήο 

επηζεψξεζεο, κία απφ ηηο δπλαηφηεηεο-κέηξα πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζε απηφ. 

Βπηηπρείο εθαξκνγέο BMS έρνπλ επηθέξεη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 20- 

50%. Ώθεηέξνπ έλα BMS απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγεηαθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη ζέζπηζεο ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ ( Monitoring and Targeting ), εηδηθά 

ζε θηίξηα φπνπ ε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο επνπηεχεηαη απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ ζεκείσλ 

κέηξεζεο θαη ειέγρνπ [ 1 ]. 

Σν ζχζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο έρεη ζθνπφ ηε δηαξθή επηηήξεζε θαη έιεγρν ησλ 

ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ελφο θηηξίνπ ή ζπγθξνηήκαηνο θηηξίσλ ψζηε αθελφο λα 

απνηεινχλ απηά έλα ζπληνληζκέλν ζχλνιν πςεινχ βαζκνχ αμηνπηζηίαο θαη αθεηέξνπ λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα αθξηβνχο θαηαγξαθήο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαη ησλ 

παξακέηξσλ άλεηεο αλζξψπηλεο δηαβίσζεο, έγθαηξσλ επεκβάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, 

θαζψο θαη κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ηελ νπζία ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ, σο απψηεξν ζηφρν έρεη λα εμαζθαιίζεη ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε έλα ρψξν, θαηαλαιψλνληαο φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξε 

ελέξγεηα θαη ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια ζηελ επξχηεξε κνξθή ηνπ, φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη έλα ζπγθξνηεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο. 

Με ιίγα ιφγηα ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ είλαη: 

 Δ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ απνβιέπεη ζηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ελφο θηηξίνπ. 

 Δ κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε 
ρξεκάησλ. 

 Δ δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο θαη παξνρήο 
ππεξεζηψλ ζηα θηίξηα. 

 Ο ζεβαζκφο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. 

 Ο έιεγρνο ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη φρη απιά ηεο 
ζεξκηθήο ελέξγεηαο ( πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην ) πνπ θαηαλαιψλεηαη. 

 

Βλ θαηαθιείδη, ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο κεηψλεη ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ελφο θηηξίνπ 

θαη ζπληειεί ζηελ άλεηε δηαβίσζε εληφο ησλ θηηξίσλ. Με άξηην ινηπφλ ζρεδηαζκφ 

κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε έλα ηέιεην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ θηηξίσλ θαη λα  

εθκεηαιιεπηνχκε ζην έπαθξνλ ηηο δπλαηφηεηεο απηνχ θάλνληαο ζσζηή ρξήζε θαη 
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ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, απνβιέπνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε 

κείσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη. 

2.2 Γηαδηθαζία επηινγήο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο BMS. 

Παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά ηα βαζηθφηεξα ζηάδηα γηα ηελ επηινγή ελφο εμεηδηθεπκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηηξίνπ, πνπ είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα καο παξέρνπλ έλα 

ιεηηνπξγηθφ θαη απνδνηηθφ BMS [1]: 

 Δ εθπφλεζε νινθιεξσκέλεο ηερληθήο κειέηεο πνπ ζα απαξηίδεηαη απφ ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Δ εθπφλεζε ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ην θφζηνο θαη ην 

ελεξγεηαθφ φθεινο πνπ ζα απνθνκίζνπκε απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα. 

 Δ αλάπηπμε ελφο δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

 

 Δ απνζαθήληζε θαη δνκή ηνπ BMS σο εξγαιείν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο,      

ζπζρεηηζκέλν κε ηελ δηαδηθαζία  ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. 

 Δ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ψζηε λα είκαζηε ελήκεξνη γηα απηά ηα απηνκαηνπνηεκέλα 

ζπζηήκαηα θαη λα γλσξίζνπκε ηηο εηαηξίεο πνπ παίδνπλ ζηξαηεγηθφ ξφιν ζηνλ ρψξν 

πψιεζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ.  

 Δ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα δηαγσληζκφ αλάιεςεο ηνπ έξγνπ απφ 

εηαηξίεο  πξνκεζεπηψλ - εγθαηαζηαηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Δ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ απηψλ θαη ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ πξνκεζεπηή.  

 Δ εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ BMS πνπ έρεη ηειηθά επηιεγεί. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πηζαλψλ ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο κε ζηφρν ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

2.3 Πιενλεθηήκαηα ησλ BMS. 

Έλα BMS απηνκαηνπνηεί ζε κέγηζην βαζκφ ην ζχζηεκα Monitoring and Targeting ( Μ &Σ ) 

ελφο κεγάινπ θηηξίνπ ή θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, έρνληαο ηα αθφινπζα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα : 

 Βπξεία ζπρλφηεηα θαη ηαρχηεηα κεραλνγξάθεζεο ησλ  ελεξγεηαθψλ αλαθνξψλ πξνο 

ηα αξκφδηα ηκήκαηα. 

 σζηή δηαρείξηζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ αιιά 

θαη επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηνπο. 

 Ώπηφκαηε πεξηθνπή θνξηίσλ πνπ επηβαξχλνπλ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο. 

 Ώπφθξηζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ θαη γξήγνξε επεμεξγαζία 

απηψλ. 

 Πξφβιεςε ελεξγεηαθήο δήηεζεο, αθξίβεηα ππνινγηζκψλ, απφιπηε αλάιπζε 

δεδνκέλσλ. 
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 Ώδηάιεηπηε επνπηεία ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ κε αλαθνξά ζρεηηθνχ ηζηνξηθνχ. 

 Παξνπζίαζε αλαθνξψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο ζην 

επίπεδν ησλ γξαθηθψλ. 

 Ώδηάθνπηε ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηε ιήςε θξίζηκσλ 

απνθάζεσλ, ζπλδεδεκέλσλ άκεζα κε ηελ άξηηα ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ησλ 

ειεγρφκελσλ ζπζηεκάησλ. 

 Με ηε ρξήζε δηθηχσλ επηθνηλσλίαο, άκεζε πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε ΏΚΒ 

(απνκαθξπζκέλν θέληξν ειέγρνπ ) απφ έλα εμσηεξηθφ θεληξηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ, φηαλ 

δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα.  

 Με ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο, ην θιαζζηθφ BMS 

πξνζθέξεη - κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

SCADA -  έλα πιήζνο δπλαηνηήησλ, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 Καηαγξαθή αλαινγηθψλ ή ςεθηαθψλ κεγεζψλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ ( 

trending ). 

 Υξνλνκέηξεζε ιεηηνπξγίαο κεραλψλ θαη πξνζδηνξηζκφο ρξφλνπ ζπληήξεζεο. 

 Ώλάιπζε ηεο εμέιημεο βιαβψλ ρξνληθά, αλαιχνληαο ηελ αιιεινπρία ησλ 

ζπκβάλησλ πνπ νδήγεζαλ ζηε βιάβε. 

 Βμαθξίβσζε ηεο αλαγλψξηζεο (acknowledge) ησλ βιαβψλ ζε ζπλάξηεζε κε 

θξίζηκεο βιάβεο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ επζπλψλ. 

Ίζσο ην θπξηφηεξν  απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ BMS πνπ αλαθέξακε  λα είλαη ε ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε κηαο εγθαηάζηαζεο θαη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο  ησλ 

ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Ώπηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φια ηα 

αξκφδηα φξγαλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε λα  « γλσξίζνπλ » θαιχηεξα ηα θηίξηα 

θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

απψηεξνπ ζηφρνπ, δειαδή ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ώπηή ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί, αθνχ ηα ζπζηήκαηα BMS κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα 

θαηαγξάθνπλ ηα δεδνκέλα απφ κεηξεηέο θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, θσηηζκνχ θαη φισλ ησλ άιισλ ελεξγνβφξσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζπληεινχληαη ζε έλα ζπγθξφηεκα θηηξίσλ. 

Βπίζεο ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη  ηα δηάθνξα δεδνκέλα κπνξνχλ  λα ειεγρζνχλ απφ 

απνκαθξπζκέλεο εγθαηαζηάζεηο, εθφζνλ ν έιεγρνο απφ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ είλαη 

αλέθηθηνο. Έηζη εμνηθνλνκείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο ζε πεξίπησζε θάπνηνπ ζπλαγεξκνχ, 
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δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ λα επέκβεη άκεζα, εβξηζθφκελνη ίζσο θνληχηεξα 

ζην ζεκείν πνπ εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα.  

Σέινο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ίζσο ην κνλαδηθφ ςεγάδη ησλ BMS. Σν φηη ε 

απηνκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο καο παξέρεη πνιιά νθέιε είλαη αδηακθηζβήηεην. 

Απζηπρψο φκσο ε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κηαο θαη ιηγφηεξνη ρξήζηεο είλαη 

αξθεηνί ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα, είλαη θάηη ην αλεζπρεηηθφ αθνχ ηα ζεκεξηλά 

πνζνζηά ηεο αλεξγίαο έρνπλ εθηνμεπζεί θαηαθφξπθα.  

2.4 Ννκνζεζία 

Βπηχρεκα είλαη ην γεγνλφο φηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Βιιάδα, ππάξρεη έλα 

νξγαλσκέλν θαη ζπγθξνηεκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ειέγρεη θαη πεξηνξίδεη ηελ 

απζαηξεζία πνιιψλ κεραληθψλ, επελδπηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ, επηβάιινληαο ηνπο λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ ηηο κειέηεο ηνπο ζεβφκελνη ην πεξηβάιινλ θαη πεξηνξίδνληαο 

φζν ην δπλαηφ ηηο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπο. Οη κειέηεο απηέο   

(εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ) είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιεςε κεγάιεο 

θιίκαθαο έξγσλ φπσο βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, αεξνδξφκηα, κεγάια μελνδνρεία θιπ. [2] 

Απζηπρψο  φκσο, ηα θηίξηα ηνπ νηθηαθνχ θαη ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα  απνηεινχλ έξγα ή 

θαηαζθεπέο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε απηή ηε λνκνζεζία. Ώπηφ ην απφιπην « θελφ », 

κπνξνχκε λα ην θαιχςνπκε δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο εθθφιαςεο κηαο 

ζρεδηαζκέλεο ελεξγεηαθήο θαη κε ξππνγφλαο αμηνιφγεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Βίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο, πσο ηψξα ηειεπηαία, πξνσζείηαη  κία θαηλνηφκνο ζθέςε, ηάζε 

θαη θηινζνθία, ε νπνία ζεσξεί ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο σο κία άκεζα ζπζρεηηδφκελε κε 

ην πεξηβάιινλ αθνινπζία ελεξγεηαθψλ παξαγφλησλ. Έηζη έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ε αλαγθαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη έρνπλ εηζέιζεη γηα ηα θαιά 

ζηε δσή καο έλλνηεο φπσο  βηψζηκε θνηλσληθφηεηα, βηψζηκε θνηλσληθή αλάπηπμε, 

πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε θαη βησζηκφηεηα ησλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ ( Sustainable 

Construction of Buildings ) [3]. 

Με απηέο ινηπφλ ηηο εμειίμεηο άξρηζε κε αξγά βήκαηα λα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε θαη ε 

ζεζκνζέηεζε κηαο ηέηνηαο λνκνζεζίαο ηελ νπνία πξέπεη φινη καο λα ζηεξίμνπκε θαη λα 

εθαξκφζνπκε. 

Άιισζηε απνηειεί πξνυπφζεζε ζε θάζε ρψξα ηεο επξσπατθήο έλσζεο ( εδψ θαη ρξφληα 

θαλεξψλνληαο γηα κηα αθφκε θνξά ηελ αδξάλεηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο απνθάζεσλ ) 

θαη ζπληζηάηαη ζε θάζε αλαπηπζζφκελε θαη αλαπηπγκέλε ρψξα λα δεκηνπξγεί 

εγθαηαζηάζεηο αμηνινγψληαο θαη θαζνξίδνληαο ηελ ελεξγεηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, 

πξνζβιέπνληαο ζηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ απνθέξνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο ζρεδηαζκνί θαη ελέξγεηεο.  
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2.5 Δμέιημε ηνπ BMS - Ηζηνξηθή αλαδξνκή. 

Σν BMS είλαη έλα ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ηνλ πεξαζκέλν αηψλα παξάιιεια κε ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ, ησλ δηθηχσλ θαη ησλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ '60 θαη 

αθνξνχζε απνθιεηζηηθά κεγάια θηίξηα. Δ δνκή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο απαξηηδφηαλ απφ 

απιά ειεθηξηθά θαιψδηα ειέγρνπ. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο φκσο, δεκηνπξγήζεθαλ 

θέληξα  πεξηζπιινγήο  ησλ ελεξγεηαθψλ  δεδνκέλσλ, ελψ ε ηερλνινγία ησλ πνιππιεθηψλ 

( multiplexers ), έιπζε ηα ρέξηα ησλ κεραληθψλ, κηαο θαη κε ην ίδην πιένλ θαιψδην, 

κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνληαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα 

ζεκεία ειέγρνπ. 

Σν επίπεδν ηεο κέρξη ηφηε ηερλνινγίαο φκσο, φπσο θαη ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ, 

αθνξνχζε  κφλν ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ζεκείσλ πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

ζέξκαλζε, ηνλ εμαεξηζκφ θαη ηνλ θσηηζκφ νη νπνίεο ειέγρνληαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε 

απινχο απηνκαηηζκνχο θαη θπξίσο κε αλζξψπηλε παξέκβαζε. Οη απηνκαηηζκνί απηψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ήηαλ θπξίσο απηφλνκνη κεραληθνί κε ειάρηζηα ειεθηξνινγηθά θαη 

ειεθηξνληθά ζηνηρεία ( ζεξκνζηάηεο, ειεθηξνλφκνη θ.ιπ. ) [ 4 ]. Βθφζνλ φκσο, εθείλα ηα 

ρξφληα, ην πξφβιεκα ηεο ελέξγεηαο ζηελ επξχηεξε κνξθή ηνπ δελ ήηαλ κεγάιν, ιφγσ ηεο   

ρακειήο δήηεζεο ζε θνξηία κηαο θαη νη αλάγθεο ηεο επνρήο δελ ήηαλ ίδηεο κε ηηο ζεκεξηλέο 

θαη αθνχ ε άλεζε ησλ ελνίθσλ ζηα θηίξηα θξηλφηαλ ηθαλνπνηεηηθή, δελ ζπλέηξερε θάπνηνο 

ηδηαίηεξνο ιφγνο, ψζηε νη θαηαζθεπαζηέο λα εθαξκφζνπλ θάπνηα άιιε ηερληθή, 

παξακέλνληαο πηζηνί ζηα << ζηάληαξ >> ηεο επνρήο θαη δηακνξθψλνληαο ηελ πξνζθνξά 

αλάινγα κε ηε δήηεζε. 

Δ θαθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο δελ απνηεινχζε ηφηε ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα θαη  ε 

αλάγθε γηα κεγαιχηεξα θνξηία δελ ήηαλ ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ζήκεξα. Δ απαιιαγή ησλ 

ρξεζηψλ απφ ηελ ελαζρφιεζε ηεο ξχζκηζεο ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα επαξθνχζε γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. 

ηε δεθαεηία ηνπ '70 εκθαλίδνληαη  ηα πξψηα επηθεληξσκέλα ζπζηήκαηα ζηηο ΔΠΏ ηα 

νπνία πεξηέρνπλ κηθξνεπεμεξγαζηή  ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ δηαρείξηζεο ( ΚΒ ), ελψ ηα 

απνκαθξπζκέλα θέληξα ειέγρνπ ( ΏΚΒ ), δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ απινχο 

πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ πίλαθεο κε ξειαί δηαθπγήο θαη  

απηφλνκεο  ζπλδέζεηο κε ηνπο αηζζεηήξεο. Φπζηθά ην θφζηνο απηψλ ησλ θαηλνηφκσλ 

ζηνηρείσλ επέηξεπε ηελ εθαξκνγή θαη εγθαηάζηαζή ηνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε 

κεγάιεο θιίκαθαο θηίξηα. Δ αξρηθή ηνπο δηαζχλδεζε επηθεληξσλφηαλ κφλν ζηνλ έιεγρν ηνπ 

θσηηζκνχ, ζηελ θίλεζε ησλ αλειθπζηήξσλ, ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο,  ηνλ έιεγρν ηνπ 

εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ θαη θάπνηα πεξηζζφηεξν εμειηγκέλα απφ απηά, κπνξνχζαλ λα 

εηδνπνηνχλ ζε πεξίπησζε θσηηάο.  

Σελ δεθαεηία ηνπ' 80 ε ηερλνινγηθή  επαλάζηαζε πνπ επηθέξνπλ ηα VLSI, επηηξέπεη θαη 

αθνκνηψλεη ηελ  ηνπνζέηεζε πιεζψξαο κηθξνζπζθεπψλ ζε έλα κηθξνηζίπ, παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηα ΏΚΒ λα ζπγθξνηνχλ απφ κφλα ηνπο απηφλνκεο κνλάδεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ [5]. 
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 Βπίζεο επηηπγράλεηαη ε απεμάξηεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηαζκψλ απφ ηνλ θεληξηθφ 

ζηαζκφ δηαρείξηζεο ζε κεγάιν βαζκφ, θαη πιένλ  << γελληέηαη >> έλαο βηψζηκνο 

νξγαληζκφο κε ηνλ εγθέθαιν ηνπ ( ΚΒ ) θαη ηα αξηηκειή θνκκάηηα ηνπ (ΏΚΒ).  

ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ παξέρνληαη  ππεξεζίεο ειέγρνπ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ ( 

θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ, θσηηζκνχ, αλειθπζηήξσλ ) θαη επηθνηλσληψλ. Δ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ αηζζεηήξσλ βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε ηνπο, δεκηνπξγψληαο 

πξφζθνξν έδαθνο γηα έλα απηνηειέο ζχζηεκα πνπ απνζθνπνχζε ζηελ ζπλνιηθή θεληξηθή 

δηαρείξηζε. Μνινλφηη φκσο παξαθνινπζνχληαη πνιπάξηζκα ζεκεία ειέγρνπ, νη 

απηνκαηηζκνί ησλ θηηξίσλ δελ αθνινπζνχλ ηα << ζεκάδηα ησλ θαηξψλ >> θαη ηελ αχμεζε 

ηεο δήηεζεο γηα ελέξγεηα.  

Καλείο θπζηθά δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη πσο ζπληειείηαη επηηέινπο γηα πξψηε θνξά 

κηα ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ έιεγρνπ ησλ θηηξίσλ απηψλ. Βπηηέινπο γηα 

πξψηε θνξά κειεηψληαη  θαη παξάκεηξνη φπσο ε αζθάιεηα ησλ αηφκσλ  ζηνλ εζσηεξηθφ 

θαη πεξηβάιινληα ρψξν, ζρεδηάδνληαη ζελάξηα δηαθπγήο ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ θαη 

δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζελαξίσλ. 

Βπίζεο, λέεο, εμειηγκέλεο, θαιχηεξα ειεγρφκελεο θαη πην απνδνηηθέο ζπζθεπέο, απνηεινχλ 

πιένλ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηηξίσλ. Δ ζπληήξεζε απηψλ παίδεη 

πιένλ πξσηεχνληα ξφιν θαη απνζθνπεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο λέσλ 

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. πλεπψο πινπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά θαη ζελάξηα 

εμνηθνλφκεζεο  ρξεκάησλ, νπφηε ν παξάγνληαο ρξήκα παίδεη πιένλ έλα ζεηηθφ ξφιν πνπ 

δελ είλαη άιινο απφ ηελ απνθπγή θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  

ην φιν θιίκα λεσηεξηζκψλ εληάρζεθε θαη ε πεξηνξηζκέλε ρξεζηκνπνίεζε ππνινγηζηψλ 

ζε απηή ηελ πξψηε γεληά “ έμππλσλ ” θηηξίσλ. Ώπηή πξαγκαηνπνηήζεθε φκσο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη γηα ιφγνπο 

εληππσζηαζκνχ ησλ ηφηε ελδηαθεξφκελσλ. Δ ρξήζε θαηλνηφκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε 

εθαξκνγή απνηειεί αλακθηζβήηεηα πφιν έιμεο γηα ηελ πιεηνςεθία. Ο ξφινο ηεο λέαο ηφηε 

ηερλνινγίαο φκσο απείρε πνιχ απφ ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο θαη ήηαλ 

απνθιεηζηηθά εθηειεζηηθνχ ραξαθηήξα. 

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80, ηα θηίξηα ηεο “ πξψηεο γεληάο ” πνπ πεξηγξάςακε 

δίλνπλ ηελ ζθπηάιε ζε απηά ηεο δεχηεξεο γεληάο θηίξηα πςειφηεξεο επθπΎαο  [6] . Λφγσ 

ησλ λέσλ ζπλζεθψλ δήηεζεο γηα πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, ηα λέα απηά ζπζηήκαηα απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, λένπο απηνκαηηζκνχο, πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ 

επηθνηλσλίαο ( LAN ) – πνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο - αιιά θαη επξεία ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ησλ νπνίσλ νη δπλαηφηεηεο εκθαλίδνπλ πιένλ ηεξάζηηα 

εμέιημε. 

Δ ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλεηαη πιένλ ζηελ δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ θαη 

πεξηζζφηεξεο άλεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ρψξσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηθαλνπνηεηηθή. Δ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο, ησλ δηθηχσλ, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε ηνπηθφ θαη θεληξηθφ 

επίπεδν απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ λέσλ θαη πεξηζζφηεξν 
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ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δ ηδηαίηεξε απηή αλάγθε φκσο γηα εθκεηάιιεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, γηα βειηηζηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξακέηξσλ, δελ ζπλεπάγεηαη εμ‟ νινθιήξνπ 

ηελ άκεζε θαη ζσζηή βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ θηηξίσλ. Καη απηφ γηαηί, ελψ ηα ζπζηήκαηα 

δεχηεξεο γεληάο ήηαλ πην νηθνλνκηθά απφ απηά ηεο πξψηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ, αθνχ ζην 

ζχλνιν ηνπο βειηηζηνπνίεζαλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο, παξέκεηλαλ ζηάζηκα θαη 

θξίζεθαλ αλεπαξθή ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο εθδνρέο ηεο δήηεζεο πνπ 

παξνπζηάδνληαλ. 

Φπζηθά ε ζηαζηκφηεηα απηή νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο θπξηφηεξνο εμ‟ απηψλ 

είλαη βέβαηα ην θφζηνο, κηαο θαη φπσο πεξηγξάςακε απηά ηα λέα ζπζηήκαηα ήηαλ θαη 

παξακέλνπλ ζρεηηθά αθξηβά. Καη ιέκε παξακέλνπλ επεηδή αθφκα θαη ζήκεξα, ηα δεχηεξεο 

γεληάο έμππλα θηίξηα απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία, παξά ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο. Δ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηα λέα απηά ζπζηήκαηα αιιά θαη ε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ λα έρεη ελδνηαζκνχο ζε εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ – πφζν πεξηζζφηεξν φηαλ 

απηέο θνζηίδνπλ - ζπλεηέιεζαλ εμίζνπ ζην λα παξακείλεη ζηάζηκνο ν θαηαζθεπαζηηθφο 

ηνκέαο απφ άπνςε ππνδνκήο θαη δηαρείξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ια απηά  ηείλνπλ ζην λα θαηαζηήζνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα αδξαλή θαη ειιηπή απφ πνιιέο 

πιεπξέο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νινέλα θαη πεξηζζφηεξε αχμεζε ηεο δήηεζεο ζηνλ ρψξν 

ηεο αλεξγίαο δεκηνπξγνχληαη εχινγα εξσηήκαηα γηα ην πφζν κπνξνχλ λα πάξνπλ 

βέιηηζηεο απνθάζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. 

ια απηά βέβαηα κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 [7] πνπ θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ε 

ηξίηε, θαη πιένλ ζχγρξνλε γεληά ησλ επθπψλ θηηξίσλ. Οη ειιείςεηο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ δεχηεξεο γεληάο πνπ εληνπίδνληαλ ζηνλ ηνκέα εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο 

απφθαζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ έξρνληαη λα θαιπθηνχλ απφ ηνπο 

απνγφλνπο ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν, ίζσο θαη πην ρξήζηκν ζηνηρείν ζηελ εμέιημε ησλ 

ζπζηεκάησλ ησλ έμππλσλ θηηξίσλ δεχηεξεο γεληάο απνηέιεζε ε βέιηηζηε δηαδηθηχσζε 

εμνπιηζκνχ, αηζζεηήξσλ θαη ππνινγηζηψλ, ζπγθξνηψληαο κηα ηδαληθή πιαηθφξκα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο λέαο γεληάο ζπζηεκάησλ. 

Δ νπζηψδεο αιιαγή απφ ηα κέρξη ηψξα ζπζηήκαηα έγθεηηαη ζηελ κειέηε θαη ηελ αλάπηπμε 

δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο, εθηφο απφ ηελ επνπηεία θαη βέιηηζηε απηνκαηνπνίεζε, 

δηαρεηξίδνληαη ην θηίξην σο δσληαλφ νξγαληζκφ, βειηηζηνπνηψληαο  ηελ ζπλνιηθή ηνπ 

ιεηηνπξγία, θαη παξάιιεια αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ιεηηνπξγίαο ζπκβαδίδνληαο θαη εθπιεξψλνληαο ηηο απαηηήζεηο γηα άλεζε απηψλ. 

Βμίζνπ  πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ ηξίηεο γεληάο απνηειεί ε ηθαλφηεηα  

ηνπο λα ζπλππνινγίδνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ θπζηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ επηηεινχκελσλ 

ιεηηνπξγηψλ εληνπίδνληαο ηελ βέιηηζηε γηα θάζε πεξίζηαζε αθνινπζία ελεξγεηψλ. 

Έκθαζε δίλεηαη πιένλ ζηελ ιήςε ησλ βέιηηζησλ απνθάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο απφθαζεο, θαη λέεο ηερλνινγίεο πνπ “ ηξέρνπλ ” καζεκαηηθά κνληέια 

θαη ππέξκεηξνπο αιγνξίζκνπο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηε θαξέηξα ησλ λέσλ απηψλ 

ζπζηεκάησλ. Οη αιγφξηζκνη απηνί θαη  ζχγρξνλεο ηερληθέο φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε ( 
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artificial  intelligence ), ε αζαθήο ινγηθή ( fuzzy logic ) θαη πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη, δίλνπλ 

ην αβαληάδ ζηα λέα ζπζηήκαηα λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη λα 

απνθηνχλ εκπεηξία απνθάζεσλ. 

Αίλεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ή δηακέλνπλ ζην 

ρψξν φπνπ ιεηηνπξγεί  έλα ζπζηήκα BMS, λα  απαζρνινχληαη  θαζαξά θαη κφλν κε ηελ 

εξγαζία ηνπο, ρσξίο λα αζρνινχληαη θαζφινπ κε ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ γηα δηαβίσζε, ηεο νπνίαο πιένλ ππεχζπλνο θαζίζηαηαη ν BMS. Σα επθπή θηίξηα 

ηξίηεο γεληάο επνκέλσο, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζεηηθά  ηερλνινγηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο 

γεληάο θαη εμνπιίδνληαη θπξίσο κε ινγηζκηθφ λέαο γεληάο ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο θαη 

επίδνζεο, ψζηε λα επηηχρεη ηελ κέγηζηε ελεξγεηαθή απφδνζε ζε έλα θηίξην.  
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3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΣΖΜΑΣΟ  BMS 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο απνηειείηαη απφ: 

 Σνλ  Κεληξηθφ ηαζκφ Βιέγρνπ ( ΚΒ ), ή Κεληξηθή Μνλάδα Βιέγρνπ, ε νπνία είλαη 

ην ζεκείν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ρεηξηζηέο. 

 Σα Ώπνκαθξπζκέλα Κέληξα Βιέγρνπ (ΏΚΒ), ηα νπνία είλαη νη ζηαζκνί ζπιινγήο 

θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζεκάησλ ησλ αηζζεηεξίσλ θαη νξγάλσλ ειέγρνπ. 

 Σν δίθηπν Πεξηθεξεηαθψλ Μνλάδσλ Βιέγρνπ, νη νπνίεο είλαη πιήξσο 

πξνγξακκαηηδφκελεο κνλάδεο ςεθηαθνχ ειέγρνπ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ησλ ΏΚΒ.  

 Σα δίθηπα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηα  αλνηρηά πξσηφθνιια  επηθνηλσλίαο. 

 Σα φξγαλα ιήςεσο πιεξνθνξηψλ ( αηζζεηήξηα, βνεζεηηθέο επαθέο θ.ιπ. ) ή 

εθηέιεζεο εληνιψλ ( βαιβίδεο, ξειέ εθθίλεζεο θ.ιπ. ) πνπ είλαη νη ζπζθεπέο πνπ 

πιεξνθνξνχλ κε ηηο ηηκέο ή θαηαζηάζεηο ησλ επηηεξνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ηηο 

πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ειέγρνπ, ή νδεγνχληαη θαηάιιεια απφ απηέο έηζη ψζηε λα 

πινπνηεζνχλ νη πξνγξακκαηηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ. 

3.1 ΣΟΜΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ BMS. 

Σν θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ BMS είλαη έλα νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ θαη 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ην νπνίν επηηεξεί θαη ειέγρεη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ θαη εηδηθφηεξα: 

 Tν  ζχζηεκα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ζεξκνχ θαη ςπρξνχ λεξνχ ( ιέβεηεο, 

ςχθηεο, θπθινθνξεηέο θ.α. ). 

 Σηο κνλάδεο δηαλνκήο αέξα ( Air Handling Units ). 

 Tνπο αλεκηζηήξεο αεξηζκνχ. 

 Tηο κνλάδεο Fan Coil. 

 Tα απηφκαηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο ηνπηθήο εθαξκνγήο. 

 Tηο  ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ ξεπκάησλ. 

 Σνπο ππνζηαζκνχο ( ηξνθνδνζία ΑΒΔ, απηφκαηνη Τ/Σ, Υ/Σ, Δ/Γ , UPS ). 

 Σνπο  αλειθπζηήξεο. 

 Σε κεγαθσληθή εγθαηάζηαζε 
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 Σελ θαηαγξαθή βιαβψλ. 

 Σελ αλίρλεπζε κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ( CO ). 

 Σελ απνρέηεπζε ( αληιηνζηάζηα ). 

 Σν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο (εληνιέο – πιεξνθνξίεο πξνο BMS) 

 Σν αληιηνζηάζην ππξφζβεζεο 

 Σελ ππξφζβεζε 

 Σν  θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο ( CCTV ) 

 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηάζκεπζεο 

 Σνπο πίλαθεο θσηηζκνχ (ρεηξηζκφο, παξαθνινχζεζε, βιάβε) 

θνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία, ε ξχζκηζε παξακέηξσλ, ε 

αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ έλα ρψξν 

ειέγρνπ. 

Δ δηαζχλδεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηζζεηεξίσλ / νξγάλσλ γίλεηαη αθηηληθά πξνο ην 

αληίζηνηρν απνκαθξπζκέλν θέληξν ειέγρνπ ( ΏΚΒ ), ελψ ην ηειεπηαίν ζπλδέεηαη κε ηα 

φκνηα ηνπ θαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ζε νκφηηκν δίθηπν ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο. 

Βηδηθφηεξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ κνλάδσλ fan coils ρξεζηκνπνηνχληαη απηφλνκεο κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα ηνπηθά ρεηξηζηήξηα ρψξνπ 

επηηξέπνπλ ηνλ ηνπηθφ έιεγρν αιιά θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ ελδείμεσλ 

ιεηηνπξγίαο ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ. Οη ζπζθεπέο ειέγρνπ 

ησλ FCU δηαζπλδένληαη ζε δεπηεξεχνλ δίθηπν επηθνηλσλίαο ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ 

ζπλδέεηαη κε ην θχξην δίθηπν επηθνηλσλίαο κέζσ θαηάιιειεο ζπζθεπήο. Σν ζχζηεκα 

ειέγρνπ ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ θαηαλεκεκέλε επεμεξγαζία ( Distributed Digital Control ), 

ελψ παξάιιεια είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ηα δηεζλψο πηζηνπνηεκέλα αλνηθηά πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο: BACnet, LonWorks θαη Modbus. 

3.2 Ο ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Δ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ή θεληξηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ ( ΚΒ ),  απνηειεί ηνλ εγθέθαιν 

ησλ BMS θαη ην βαζηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πεξηέρεη ην 

ινγηζκηθφ θαη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ώπνηειείηαη απφ έλα θεληξηθφ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κε εγθαηεζηεκέλν εηδηθφ 

πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, θαη εθηππσηή ζπλαγεξκψλ/αλαθνξψλ. 

Βπηθνηλσλεί κε θαηάιιειε πξνζαξκνζηηθή δηάηαμε ( θάξηα ), κε ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο 

ειέγρνπ κέζσ δηθηχνπ EtherNet ζε πξσηφθνιιν TCP/IP ( ζρ. 2.2 ) . 

ε ζχγθξηζε κε ηα απνκαθξπζκέλα θέληξα ειέγρνπ ( ΏΚΒ ), ν θεληξηθφο απηφο 
ππνινγηζηήο, δηαζέηεη κεγαιχηεξε επεμεξγαζηηθή ηζρχ, ηζρπξφηεξε κλήκε θαη πεξηζζφηεξν 
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απνζεθεπηηθφ ρψξν. Βπίζεο φπσο θαη θάπνηα απφ ηα ΏΚΒ έηζη θαη ν θεληξηθφο ζηαζκφο 
έρεη ηελ δπλαηφηεηα επέθηαζεο κέζσ θαξηψλ PCI πνπ ζπλδένληαη ζηελ κεηξηθή θάξηα  
ηνπ ππνινγηζηή ελψ έρεη νζφλε θαη πιεθηξνιφγην. 

 

ρήκα 3.1 Σνπνινγία. 

3.2.1 Πξόγξακκα Παξαθνινύζεζεο 

Δ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ επνπηεία ησλ ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο κηαο εγθαηάζηαζεο, γίλεηαη απφ ην ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο κε κηα Client 

server εθαξκνγή, ε νπνία απνηειεί ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο θαη ζηελ νπζία ην 

βαζηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξίσλ. 

Σν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο  πξέπεη λα  είλαη πιήξσο 

γξαθηθφ θαη εμαηξεηηθά θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. Ώπηφ  ζα επηηξέπεη πέξα απφ ηελ εχθνιε 

πξφζβαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κέζσ buttons, dialog boxes, pull down 

menus θ.ιπ., ζπλεξγαζία κε άιιεο εθαξκνγέο ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ φπσο 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πξνγξακκάησλ ινγηζηηθψλ θχιισλ ( spreadsheets ), 

θεηκελνγξάθσλ θ.ιπ., γηα εμαγσγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, φζν θαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο. 

Δ είζνδνο ζην πξφγξακκα ζα  γίλεηαη κέζσ ηξνπνπνηνχκελσλ θσδηθψλ πξφζβαζεο πνπ 

επηηξέπνπλ πιήξε ή κεξηθή πξφζβαζε ηφζν ζηελ εγθαηάζηαζε, φζν θαη ζηηο 

επηηξεπφκελεο ιεηηνπξγίεο θαη παξεκβάζεηο ( Enhanced Segregation ). Σν πξφγξακκα ζα 

έρεη θιηκαθνχκελε αξρηηεθηνληθή πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ζην κέιινλ κε κηθξφ θφζηνο λα 

αλαβαζκίδεηαη ζε κεγαιχηεξν γηα λα ππνζηεξίμεη πξφζζεηεο εγθαηαζηάζεηο. 
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3.2.2 ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Έηζη ινηπφλ, βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξάιιεια απνηεινχλ θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη νη εμήο :  
 

1. Γξαθηθή απεηθφληζε ζπλζεθψλ ρψξνπ. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο πγξαζίαο, 

θσηεηλφηεηαο, παξνπζίαο, θ.α. 

2. Γξαθηθή απεηθφληζε παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο Δ/Μ εμνπιηζκνχ. ζεξκνθξαζία 

εηζφδνπ-εμφδνπ εξγαδνκέλνπ κέζνπ, δηαθνξηθή πίεζε, θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ON - 

OFF. 

3. Αηακφξθσζε ησλ επηζπκεηψλ ζπλζεθψλ ( set points ) γηα θάζε ρψξν. 

4. Πεξηζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηηκψλ επηιεγκέλσλ παξακέηξσλ ( event log and 

viewer ). 

5. Παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε γηα θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε επίπεδα 

ηηκψλ εθηφο πξνθαζνξηζκέλνπ νξίνπ ( alarm notification ). 

6. Πξνγξακκαηηζκφο ρξνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ αλάινγα κε ηα σξάξηα θαη 

ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ. 

7. Βληνιέο έλαξμεο θαη παχζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηέο 

ζπλζήθεο κε ηελ ιηγφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ( optimum heating/cooling 

start stop ). 

8. Πξφβιεςε γηα ηελ απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ εληνιψλ. 

9. Ώπνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε κέζσ modem, ISDN, PSTN, Internet αιιά θαη 

νπνηνδήπνηε ηεξκαηηθνχ ζε έλα IP δίθηπν. 

10. Αηαβάζκηζε δηθαησκάησλ ρξήζεο. 

3.2.3 ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΚΔ ΜΔ ΑΛΛΔ ΜΟΝΑΓΔ 

Σν BMS είλαη ζπκβαηφ κε ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πιήξσο νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ζε 

αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. Δ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ζα κπνξεί λα δηαζπλδέεηαη θαη κε ηα 

αθφινπζα: 

 Σε κνλάδα πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ζηάζκεπζεο θαη ζπιινγήο νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζηαζκνχ. Ο ππνινγηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, πνπ κπνξεί λα 

είλαη  αλεμάξηεηνο, ζα δηαζέηεη  ζθιεξφ δίζθν φπνπ ζα απνζεθεχνληαη ζηνηρεία 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θηηξίσλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πιεξφηεηαο, 

ηηκνιφγεζε θαη άιιεο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηάζκεπζεο. 
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 Σνλ εμνπιηζκφ ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο, ν νπνίνο ζα απνηειείηαη απφ ηηο 

νζφλεο, ηνπο δηαθφπηεο θπθιηθήο ελαιιαγήο, ηα ηπρφλ ρεηξηζηήξηα ηειερεηξηζκνχ ησλ 

θηλνπκέλσλ θακεξψλ θαη ην καγλεηνζθφπην. 

 Σνλ εμνπιηζκφ ηεο κεγαθσληθήο εγθαηάζηαζεο, απνηεινχκελν απφ ην θεληξηθφ 

κηθξφθσλν, ηνπο πξνεληζρπηέο, ηε γελλήηξηα  ηφλσλ θαη ςεθηαθψλ κελπκάησλ, ηα 

θπθιψκαηα ειέγρνπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εληζρπηψλ θαη ηνπο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο 

ησλ θπθισκάησλ κεγαθσληθήο, πνπ βξίζθνληαη ζηε κνλάδα δηαθνπηψλ θαη νπηηθψλ 

ελδείμεσλ. 

 ηελ θεληξηθή κνλάδα ελδνεπηθνηλσλίαο απνηεινχκελε απφ ην θεληξηθφ ρεηξηζηήξην κε 

ηε ζπζθεπή θιήζεσο/αθξνάζεσο, ηνπο δηαθφπηεο θιήζεο, θαζψο θαη ην δηαθφπηε 

κεηαγσγήο κελπκάησλ πξνο ην κεγαθσληθφ ζχζηεκα. Οη δηαθφπηεο απηνί βξίζθνληαη 

επίζεο ζηε κνλάδα δηαθνπηψλ θαη νπηηθψλ ελδείμεσλ. 

3.3 ΣΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΑ ΚΔΝΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΑΚΔ) 

Σα απνκαθξπζκέλα θέληξα ειέγρνπ ( ΏΚΒ ) πνπ ζπγθξνηνχλ ην φιν ζχζηεκα,  είλαη 

ζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα. Κάζε ΏΚΒ πεξηέρεη 

ελζσκαησκέλν κηθξνυπνινγηζηή θαη εθεδξηθή ειεθηξηθή παξνρή κε ζπζζσξεπηέο ληθειίνπ 

- θαδκίνπ ( Ni - Cd ) ψζηε λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα. Σα ΏΚΒ 

επηηεξνχλ ζπλερψο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαη δίλνπλ αλαθνξά ζηνλ 

θεληξηθφ ππνινγηζηή  ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, φηαλ εξσηεζνχλ ή φηαλ 

πξνθχπηεη << αλψκαιε >> θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

Σα ΏΚΒ ζπλδένληαη απεπζείαο κε ηα επηηεξνχκελα ζεκεία ή  ηα ειεγρφκελα ζεκεία κε ηα 

φξγαλά ηνπο. Κάζε  ηέηνην επηηεξνχκελν ή ειεγρφκελν ζεκείν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θσδηθφ αξηζκφ πνπ δειψλεη ηε ζέζε ( επίπεδν, πεξηνρή ) θαη  ηελ 

εγθαηάζηαζε ( θιηκαηηζκφο , θσηηζκφο θ.ιπ. ). Ο ζηαζκφο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθδίδεη 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ( πξσηφθνιια ) ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ: αλψκαιεο θαηαζηάζεηο, ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ( εληφο, εθηφο, 

ζηξνθέο, ζεξκνθξαζία, ηζρχο θ.ιπ. π.ρ. δχν θνξέο ην 24 σξν ) ζηνηρεία θαηαλαιψζεσο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Παξέρεηαη εμίζνπ ε δπλαηφηεηα  επέκβαζεο 

ηνπηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ κέζσ κηαο θνξεηήο ηεξκαηηθήο 

θνλζφιαο πνπ << βπζκαηψλεη >> ζε νπνηνδήπνηε ΏΚΒ απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ 

ζπληήξεζεο. 

Ώπφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη ην φιν ζχζηεκα ησλ ΏΚΒ έρεη ειεπζεξία 

πξσηνβνπιηψλ θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα ρσξίο θακηά θεληξηθή ζπζθεπή. 

Τπάξρεη φκσο ε αλάγθε ηεο παξαζηαηηθήο παξνπζίαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε 

δηαγξάκκαηα γξαθηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ε εμ‟ απνζηάζεσο αιιαγή ξπζκίζεσλ, πξάγκα 

γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλν ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. 
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3.4 Πεξηθεξεηαθέο Μνλάδεο Διέγρνπ. 

Οη πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ειέγρνπ απνηεινχλ ηνλ ελδηάκεζν ζηαζκφ ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ θαη ειέγρνπ κεηαμχ ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ 

παξαθνινχζεζεο ( ΚΒ ) . Κάζε πεξηθεξεηαθή κνλάδα ειέγρνπ ζρεδηάδεηαη ψζηε λα 

παξαθνινπζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία άκεζνπ 

ςεθηαθνχ ειέγρνπ ( Direct Digital Control ), ππνζηεξίδνληαο φια  ηα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα αλνηθηά πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηεο αγνξάο. Οη πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο 

ειέγρνπ είλαη ειεχζεξα πξνγξακκαηηδφκελεο θαη ππνζηεξίδνπλ έλα ηθαλφ αξηζκφ εληνιψλ 

γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ( αιγφξηζκνπο PID, event counters, ζπλαξηήζεηο 

ππνινγηζκνχ ελζαιπίαο, καζεκαηηθέο, ινγηθέο θαη εκεξνινγηαθέο ζπλαξηήζεηο, θ.ιπ. ), 

ψζηε  λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη  λα ειέγρνπλ φζνλ ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν 

εχξνο κεραλεκάησλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην θηίξην. Έρνπλ ηελ επρέξεηα  λα είλαη πιήξσο 

απηφλνκεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ, κε ηηο νπνίεο 

φκσο  πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ  πιεξνθνξίεο. 

Δ ηαπηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ,πνπ εηζέξρνληαη ζε κηα ηέηνηα κνλάδα ειέγρνπ, γίλεηαη κε 

αιθαξηζκεηηθή πεξηγξαθή εχξνπο ηθαλψλ ραξαθηήξσλ, έηζη ψζηε ε θάζε πιεξνθνξία λα 

είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκε απφ ηνλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο ε 

πεξηθεξεηαθή κνλάδα, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξεί ηα απνζεθεπκέλα ζηνηρεία ηεο 

κλήκεο ηεο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα παξαηεηακέλε δηαθνπή ε 

πεξηθεξεηαθή κνλάδα ειέγρνπ έρεη εηδηθή κλήκε Flash Eprom ε νπνία  θξαηά φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Βπίζεο  δηαζέηνπλ θαηάιιειν ηκήκα 

κλήκεο ( Buffer ) γηα  λα απνζεθεχνληαη δηάθνξα ζηνηρεία φπσο: πλαγεξκνί ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαηαγξαθή ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ( Point trending ) 

θ.ιπ. 

Δ επηθνηλσλία κε θνξεηή κνλάδα παξαθνινχζεζεο, ζχλδεζε modem ή ηεξκαηηθφ ISDN, ή 

θνξεηφ ππνινγηζηή γίλεηαη κε κία ζχλδεζε ηχπνπ RS232 θαη κηα  ζχξα ηχπνπ RS485 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθνηλσλία κε ην ηνπηθφ δίθηπν ησλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ειέγρνπ 

θαη ηνπ ζηαζκνχ παξαθνινχζεζεο. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ην 

νπνίν  δηαζέηνπλ νη κνλάδεο ειέγρνπ, κπνξεί λα εθηειεί απηνέιεγρν ηεο πεξηθεξεηαθήο 

κνλάδαο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα εηζεξρφκελα ζήκαηα. 

Κάζε πεξηθεξεηαθή κνλάδα ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη compact ή modular. Οη πεξηθεξεηαθέο 

κνλάδεο ηχπνπ compact δηαζέηνπλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ ζεκάησλ εηζφδσλ/εμφδσλ. Οη 

πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ηχπνπ modular δηαζέηνπλ ειεχζεξα κεηαβαιιφκελν αξηζκφ 

ζεκάησλ εηζφδσλ/εμφδσλ αλαιφγσο ηεο ζχλζεζεο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε απηέο θαξηψλ 

ζεκάησλ. Οη θάξηεο ζεκάησλ εηζφδσλ/εμφδσλ δχλαηαη λα βξίζθνληαη είηε ζηνλ ίδην κε ηελ 

πεξηθεξεηαθή κνλάδα ειέγρνπ πίλαθα, είηε ζε δηαθνξεηηθφ ππνπίλαθα. 

Κάζε πεξηθεξεηαθή κνλάδα ειέγρνπ ζα ππνζηεξίδεη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο ζεκάησλ 

εηζφδσλ/εμφδσλ: 

 ΏΝΏΛΟΓΕΚΔ ΒΕΟΑΟ ( ΏΕ ): 0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC. 
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 ΏΝΏΛΟΓΕΚΔ ΒΞΟΑΟ ( ΏΟ ): 0-10VDC. 

 ΦΔΦΕΏΚΔ ΒΕΟΑΟ ( DI ): Βπαθέο ειεχζεξεο ηάζεο. 

 ΦΔΦΕΏΚΔ ΒΞΟΑΟ ( DO ): Έμνδνη ηχπνπ ςπρξψλ επαθψλ ή ηάζεο 24VAC. 

3.5 ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ - 
ΜΔΣΑΦΡΑΣΔ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΧΝ 

Δ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζχγθιηζε φιν θαη πεξηζζνηέξσλ κνξθψλ 

πιεξνθνξίαο. Δ επαλάζηαζε ηνπ Internet έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία πινπνηείηαη ε ζχγθιηζε απηή κε απνηέιεζκα πιεξνθνξίεο θάζε ηχπνπ ( data, voice, 

video, audio, control, θιπ ) λα κεηαθέξνληαη ζε εληαία κνξθή θαη κέζν κε ζθνπφ, θπζηθά, 

λα ιχζεη πξνβιήκαηα θαζεκεξηλήο θχζεο. 

 

ρήκα 3.2 εμέιημε ζπζηεκάησλ 

Δ πξψηε θάζε ηεο επαλάζηαζεο ζηνλ ρψξν ησλ δηθηχσλ μεθίλεζε πξηλ κηα δεθαεηία 

πεξίπνπ φηαλ ν ρψξνο ηεο πιεξνθνξηθήο πξνρψξεζε απφ ηελ ινγηθή ηεο ζπγθεληξσηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ mainframes ζηελ αλνηθηή θαη θαηαλεκεκέλε δηαζπνξά ηεο 

επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο. Σαπηφρξνλα, αλαπηχρζεθαλ θαη νη ηερλνινγίεο ησλ πξψησλ 

WAN/LAN. 

Δ δεχηεξε θάζε, απηήο ηεο εμέιημεο ησλ Internet / Intranet, βνήζεζε ηνπο ρξήζηεο ησλ 

δηθηχσλ λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα θαη γξεγνξφηεξα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ ηζηνζειίδσλ. 

ήκεξα, ε ηερλνινγία ησλ δηθηχσλ εηζέξρεηαη ζηελ ηξίηε θάζε ηεο φπνπ παξαδνζηαθά 

απνκνλσκέλεο « θπςέιεο » πιεξνθνξηψλ εληάζζνληαη ζε έλα επξχηαην παγθφζκην 

δίθηπν. Σέηνηεο « θπςέιεο » πιεξνθνξηψλ είλαη ηα δίθηπα ηειεθσλίαο ή ηα δίθηπα 

απηνκάηνπ ειέγρνπ. Δ νινθιήξσζε απηή επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε 

θαη λα δηαρεηξίδνληαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ηνπηθνχ ή ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπο. Δ ηξίηε απηή θάζε ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο ησλ δηθηχσλ 

αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε ηεο βειηίσζεο ηεο επαθήο ησλ αλζξψπσλ κε ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δνπλ θαη εξγάδνληαη. 
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Δ αλάγθε γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ πξσηνθφιισλ δηθηπαθήο επηθνηλσλίαο είλαη επηηαθηηθή. 

Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ δηθηχσλ απαηηεί αλνηθηά θαη ηππνπνηεκέλα 

ζπζηήκαηα ηα νπνία αθελφο λα κελ ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ, αθεηέξνπ λα επηηξέπνπλ ηελ νκαιή δηαζχλδεζε θαη επέθηαζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε πξντφληα πνιιψλ θαηαζθεπαζηψλ. 

εκείν αλαθνξάο γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ δηθηπαθψλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο είλαη ην 

θαηά ISO κνληέιν OSI ( Open Systems Interconnection Basic Reference model ). ηφρνο 

απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη λα ηνπνζεηήζεη ζε δηαθξηηά επίπεδα ηηο δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ινγηθή νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

γίλεηαη δπλαηή ε επηκέξνπο ηππνπνίεζε, ε ζχγθξηζε δχν δηαθνξεηηθψλ πξσηνθφιισλ, 

θιπ. Ώπνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ην κνληέιν ησλ επηά επηπέδσλ ( OSI 7 

Layers ) ζην νπνίν ζηεξίδνληαη φια ηα ζχγρξνλα πξσηφθνιια αλνηθηήο επηθνηλσλίαο 

(Πίλαθαο 3.1). 

  
OSI Layer 

 
Πεξηγξαθή 

7 Application Λνγηζκηθφ εθαξκνγήο θαη επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ 

6 Presentation Μνξθνπνίεζε πεξηερνκέλσλ ησλ παθέησλ ζε 
εληαίν πξφηππν 

5 Session Οδεγίεο-θαηεπζχλζεηο θαη επηινγέο δξνκνινγίνπ 

4 Transport Έιεγρνο αθίμεσλ- αλαρσξήζεσλ παθέησλ 

3 Network Αηεπζπλζηνδφηηζε θαη δξνκνιφγεζε παθέησλ 

2 Data Link Οκαδνπνηεί, θσδηθνπνηεί θαη «ζπζθεπάδεη» ηα 
δεδνκέλα ζε παθέηα. 

1 Physical Μεηαδίδεη ηα δεδνκέλα ζε θπζηθφ κέζν. 

ΠΕΝΏΚΏ 3.1 

3.5.1 ΟΕ ΒΞΒΛΕΞΒΕ ΣΏ ΏΝΟΕΥΣΏ ΤΣΔΜΏΣΏ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΑΕΚΣΤΧΝ 

Δ/Τ ΚΏΕ ΏΤΣΟΜΏΣΟΤ ΒΛΒΓΥΟΤ. 

ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη, ελδεηθηηθά, νη εμειίμεηο ζηα αλνηρηά ζπζηήκαηα ζε δχν 

βαζηθνχο θαη ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ρψξνπο: 

ηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ δηθηχσλ Δ/Τ έρεη πιένλ επηθξαηήζεη ην πξσηφθνιιν 

TCP / IP ην νπνίν κέζσ ηνπ επηπέδνπ επηθνηλσλίαο Ethernet (θαη ησλ παξαγψγσλ 

FastEthernet θαη Gigabit Ethernet ) έρεη εμειηρζεί ζε κηα ηζρπξή πιαηθφξκα αλάπηπμεο 

εθαξκνγψλ κε κεγάιεο απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο ( Graphics, Multimedia θιπ ). 

ηνλ ρψξν ησλ δηθηχσλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θηηξίσλ, ππάξρεη αθφκε κηα ζρεηηθή 

πνιπθσλία. Δ πνιπθσλία απηή είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ρψξνπ θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

παξνπζία ησλ πνιιψλ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζε έλα θηίξην, φπσο 

ζέξκαλζε-θιηκαηηζκφο, πξφζβαζε, αζθάιεηα, θσηηζκφο, θιπ.. Δ αδηακθηζβήηεηε ηάζε 

πάλησο, είλαη ε  πξνζπάζεηα γηα ηελ επηθξάηεζε ελφο πξσηνθφιινπ αλνηρηήο 

αξρηηεθηνληθήο ην νπνίν ζα είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα. 
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Έλα ζχζηεκα  BMS απαξηίδεηαη απφ δηάθνξα επηκέξνπο ηκήκαηα ηα νπoία πξέπεη λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 

απηνκαηηζκνχ, γηα ηηο νπoίεο είλαη ζρεδηαζκέλα λα επηηεινχλ. Θα πξέπεη ινηπφλ κε, απιά 

ιφγηα, φια απηά ηα δηακνξθσκέλα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο λα κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα 

επηθνηλσλίαο. Βίλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε απηή ηε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζηε ζχλδεζε 

θαη ζπλεξγαζία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ, κηαο θαη αλαθεξφκαζηε ζε δηάθνξεο 

ζπζθεπέο  πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο θαη νη νπνίεο  δελ είλαη 

απφιπηα  ζπκβαηέο  κεηαμχ ηνπο. Καη απηφ γηαηί ν πξνκεζεπηήο-θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα 

ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξεο εηαηξίεο ηνπ ρψξνπ, πνπ ηνπ παξέρνπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο, 

<< δηαθνξεηηθήο >> θαηαζθεπήο πξντφληα. 

Γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη νη αηζζεηήξεο, πνπ είλαη ππεχζπλνη ζην λα ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία, ηελ θίλεζε θ.ιπ.,  λα ζπλδεζνχλ 

κε ην ηνπηθφ απνκαθξπζκέλν θέληξν ειέγρνπ ( ΏΚΒ ), ην νπνίν φκσο  κπνξεί λα  είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν  απφ δηαθνξεηηθή εηαηξία παξαγσγήο, πνπ θαη απηφ απφ ηελ κεξηά ηνπ 

πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ θαη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί  κε ην θεληξηθφ  ζχζηεκα ειέγρνπ.  

Δ ζχλδεζε απηή κπνξεί λα γίλεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη εθφζνλ 

βέβαηα νη πξνκεζεπηέο ηνπ έξγνπ, παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ζπζθεπέο πνπ καο παξέρνπλ. 

πσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ειεθηξνληθνχο  ππνινγηζηέο ,νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο κε δηάθνξα  πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί, 

ην ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θηηξίνπ ψζηε λα ππάξρεη ππεξθάιπςε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη λα κελ 

εγθισβίδεηαη ν ρξήζηεο-αγνξαζηήο ζε έλα κφλν θαηαζθεπαζηή. 

3.5.2 ΑΕΒΘΝΧ ΏΝΏΓΝΧΡΕΜΒΝΏ ΚΏΕ ΒΤΡΒΕΏ ΥΡΔΔ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΏ. 

Σα πξσηφθνιια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δηεζλψο,  θαη είλαη επξέσο γλσζηά είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 Σν BACnet, ην νπνίν είλαη έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε 

θηηξίσλ θαη δηθηχσλ ειέγρνπ. Καηαζθεπάζηεθε απφ ηελ ASHRAE,  θαη ζεσξείηαη  ANSI θαη 

ISO  πξφηππν  πξσηφθνιιν. Σν BACnet ζρεδηάζηεθε γηα λα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία 

ησλ απηνκαηηζκψλ θηηξίνπ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα εθαξκνγέο φπσο ηε ζέξκαλζε, 

αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ, ειέγρνπ δηαρείξηζεο ηνπ θσηηζκνχ, ειέγρνπ πξφζβαζεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ ηνπο. Σν πξσηφθνιιν BACnet 

παξέρεη κεραληζκνχο γηα ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ θηηξίνπ γηα ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, (ρήκα 3.4) . 

 Σν Echelon LonWorks, ην νπνίν  είλαη κηα πιαηθφξκα δηθηχσζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

εηδηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθαξκνγψλ ειέγρνπ. Δ πιαηθφξκα  απηή 

είλαη ρηηζκέλε ζε έλα πξσηφθνιιν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ  ηελ Echelon Corporation γηα 

δηθηχσζε ζπζθεπψλ,  φπσο θαη γηα ζπλεζηξακκέλα δεχγε, γξακκψλ ειεθηξηθήο ηζρχνο, 
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νπηηθέο ίλεο, θαη RF. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ 

εληφο ησλ θηεξίσλ φπσο ν θσηηζκφο θαη ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ (ζρήκα 3.3) . 

Σν πην γλσζηφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο  ζηελ Βπξψπε είλαη ην Instαbus. Σν 

Instabus, είλαη έλα απνθεληξσκέλν αλνηθηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ εληφο κηαο εγθαηάζηαζεο. Έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνπο  Berker, Gira, 

Jung, Μέξηελ θαη Siemens AG. Τπάξρνπλ πνιιέο  επηρεηξήζεηο απφ ηελ παξνρή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο. H ηερληθή 

instabus είλαη κηα " λέα " ηερληθή ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ. Έλα θαιψδην ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα"   

έμππλα " κέξε κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη 

κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ ή εληνιψλ θαη απηφκαησλ ιεηηνπξγηψλ. 

Δ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ αλζξψπσλ 

πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ θαηάιιεινπ software, 

απινπνηψληαο ηφζν ηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη ηεο ρξήζεο. Οη ζπζθεπέο 

instabus κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ζπζθεπέο ηεο ειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο θαη λα πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη 

δηακνξθσζεί κε ηέηνην  ηξφπν ψζηε θαη έλαο απιφο ειεθηξνιφγνο-εξγνιήπηεο λα κπνξεί 

λα ην εγθαηαζηήζεη. Βπίζεο πξνγξακκαηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν ινγηζκηθφ. 

Σν FND standard, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηελ Γεξκαλία, επηρνξεγείηαη απφ ηελ 

γεξκαληθή θπβέξλεζε θαη πξνσζείηαη απφ ηηο γεξκαληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο 

θαηέρνπλ ην 50% ησλ κεγάισλ θηηξίσλ ζηε Γεξκαλία. Σν FND δελ έρεη φκσο πηνζεηεζεί 

απφ ρψξεο εθηφο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Βιβεηίαο. 

Σν Profibus, είλαη έλα πξφηππν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο  ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο 

απηνκαηηζκνχ θαη πξνσζήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1989 απφ BMBF (γεξκαληθφ ηκήκα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο). Αελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην πξφηππν PROFINET. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα εθαξκνγέο ζε  κηθξά θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θηίξηα θαη θπξίσο γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ  ησλ απνκαθξπζκέλσλ θέληξσλ ειέγρνπ ( ΏΚΒ ) ή κεηαμχ  ησλ 

ειεγθηψλ. Σν κήθνο ησλ γξακκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απ' απηφ ην ζχζηεκα δελ κπνξεί 

λα ππεξβεί ηα 4800m. Βπίζεο πξνγξακκαηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν ινγηζκηθφ. 

Σν Intelligent Room Bus ή R-bus, έλα κηθξφ ζχζηεκα, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ 

Honeywell κε κέγηζηε δηαδξνκή θαισδίνπ 200m. Υξεζηκνπνηεί θαιψδηα δηαηνκήο 3 x 1,5  

mm2  κπνξεί λα ζηέιλεη θαη λα δέρεηαη ζήκαηα απφ ελεξγνπνηεηέο θαη αηζζεηήξεο. 
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ρήκα 3.3: Ώξρηηεθηνληθή δηθηχνπ LONWORK 
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ρήκα 3.4 IQ Network- port {Bacnet} 

3.6 ΑΗΘΖΣΖΡΗΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΤΚΔΤΔ ΔΗΟΓΟΤ-ΔΞΟΓΟΤ 

Οη ζπζθεπέο εηζφδνπ-εμφδνπ κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο απφ θαη πξνο έλα δίθηπν 
απηφκαηνπ ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε δηθηχσλ LONWORKS ή επηθνηλσλία απηή γίλεηαη κε 
δχν ηξφπνπο[8]: 

1. Με ζχλδεζε ζε κηα ζχξα εηζφδνπ ή εμφδνπ ελφο ειεγθηή ν νπνίνο θέξεη 
επεμεξγαζηή Neuron. 
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2. Ώπεπζείαο ζην δίθηπν φηαλ ε ζπζθεπή θέξεη ε ίδηα επεμεξγαζηή Neuron έρνληαο 
έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαηξέςεη ηελ πιεξνθνξία ζε κεηαβιεηή «αλαγλσξίζηκε» 
απφ ην δίθηπν. 

 

 

Δ ηάζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ είλαη 24 VDC, AC ή 230 VAC θαη παξέρεηαη απφ εηδηθά 
ηξνθνδνηηθά θαη κεηαζρεκαηηζηέο πίλαθα ή ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ. Ώθνινπζεί 
κηα αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπψλ εηζφδνπ-εμφδνπ θαζψο θαη ζηα 
κεγέζε ηα νπνία ειέγρνπλ. 

3.6.1 ΒΕΟΑΟ  

Οη ζπζθεπέο εηζφδνπ κεηαθέξνπλ ζην δίθηπν ηηο ηξέρνπζεο ή ηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο ηεο 
ειεγρφκελεο πεξηνρήο. Σν είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαθέξεηαη είλαη αλαινγηθφ ή 
ςεθηαθφ ( δπαδηθφ ). Με απηή ηελ δηάθξηζε γίλεηαη ε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
ζπζθεπψλ εηζφδνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο απφ ηηο ζπζθεπέο εηζφδνπ 
δηαζέηνπλ ρεηξηζηήξηα γηα ηελ απνζηνιή ζην δίθηπν ησλ επηζπκεηψλ ζπλζεθψλ (setpoints) 
θαζψο θαη ελδείμεηο κε κελχκαηα απφ ην δηθηχν ( alarm ).  

Αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο 
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Οη κεηαβνιέο θαηάζηαζεο ζηα θπζηθά κεγέζε πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ειεγρφκελεο πεξηνρέο 
επεξεάδνπλ αλαινγηθά ηηο παξακέηξνπο ησλ ειεθηξηθψλ κηθξνθπθισκάησλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζηηο ζπζθεπέο εηζφδνπ. Δ κέηξεζε ησλ κεγεζψλ απηψλ γίλεηαη θαηφπηλ 
αληηζηνηρίαο ( γξακκηθήο ή άιιεο ) ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθαινχλ ζηηο επφκελεο 
παξακέηξνπο: 

Χκηθήο αληίζηαζεο KOhm. 

Σάζεο 0-10 Volts. 

Έληαζεο ξεχκαηoο 4-20 mA. 

Σα θπξηφηεξα κεγέζε θαζψο θαη νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ κέηξεζε ηνπο 
πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηελ ζπλέρεηα:  

Θεξκνθξαζία. Ώπνηειεί ηελ βαζηθφηεξε παξάκεηξν ειέγρνπ γηα ηα ζπζηήκαηα HVAC. Δ 
κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη γηα ηνλ αέξα θαη ηα πγξά ή αέξηα κέζα πνπ 
θπθινθνξνχλ ζηηο πεξηνρέο ειέγρνπ. Σν εχξνο κέηξεζεο θαζψο θαη νη ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο ειέγρνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

Μέζν  Δύξνο κέηξεζεο C  Αθξίβεηα κέηξεζεο  

Ώέξαο  -10 -+40  +-0,5  

Ώέξην  +30 -+850  +-3  

Φπρξφ λεξφ  -10 -+30  +-0,25  

Νεξφ  -10-+150  +-0,5  

Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη αηζζεηεξίσλ αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή είλαη: 

 Βπίηνηρνη-εληνηρηζκέλνη εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 

 Βπίηνηρνη εμσηεξηθνχ ρψξνπ. 

 Βκβάπηηζεο. 

 Βπαθήο αγσγνχ. 

 Μέζεο ηηκήο γηα αεξαγσγνχο. 

ρεηηθή πγξαζία. Μεηξάηαη κφλε ηεο ή (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ ζεξκνθξαζία. Οη βαζηθνί ηχπνη θαζψο θαη νη απαηηήζεηο αθξίβεηαο αλαθέξνληαη 
ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

Σύπνο  Δύξνο κέηξεζεο C  Αθξίβεηα κέηξεζεο  

Βπίηνηρνο εληνηρηζκέλνο -10 -90%RH  +-5%  
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εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

Βπίηνηρνο εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ 

-40 -+60% RH  +-3%  

Ώεξαγσγνχ   +-2%  

Γηαθνξηθή πίεζε. Οη κεηξήζεηο αθνξνχλ ζηελ δηαθνξηθή πίεζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ ελφο 
αεξαγσγνχ ή αγσγνχ ςπθηηθνχ κέζνπ, κέγεζνο απαξαίηεην γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ησλ 
ξεπζηψλ. 

Σύπνο  Δύξνο κέηξεζεο C  Αθξίβεηα κέηξεζεο  

Ώέξα ρψξνπ-αεξαγσγνχ  0-7500 Kpa  +-1%FS  

Ώεξίσλ θαη πγξψλ κέζσλ  0-5000 Kpa  +-1,3%FS  

ηαηηθή πίεζε. Ώθνξά ζηελ κέηξεζε ζε πγξά θαη αέξηα κέζα. Οη βαζηθνί ηχπνη θαη νη 
απαηηήζεηο αθξίβεηαο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Σύπνο  Δύξνο κέηξεζεο C  Αθξίβεηα κέηξεζεο  

Ώεξίσλ θαη πγξψλ κέζσλ  0-600 Bar  +-0,3% FS  

πγθέληξσζε CO2. Ώθνξά ζηελ πνηφηεηα αέξα ζηνπο ειεγρφκελνπο ρψξνπο: 

Σύπνο  Δύξνο κέηξεζεο C  Αθξίβεηα κέηξεζεο  

πγθέληξσζεο CO2  0-5000 ppm  -+5%  

Φσηεηλόηεηα. Δ κέηξεζε είλαη απαξαίηεηε γηα εθαξκνγέο ειέγρνπ θσηηζκνχ φπσο ε 
αληηζηάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. 

Σύπνο  Δύξνο κέηξεζεο  

Βπίηνηρνη, εληνηρηζκέλνη, νξνθήο, 
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ.  

0-20 Klux  

Γπαδηθέο πιεξνθνξίεο  

Οη ζπζθεπέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαθέξνπλ ζην δίθηπν δπαδηθή πιεξνθνξία 
ηχπνπ ON_OFF, OPEN_CLOSE, θιπ. 

Φεθηαθνί δηαθόπηεο. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνχ αιιά 
θαη νπνπδήπνηε αιινχ ρξεηαζηεί ε δπαδηθή πιεξνθνξία εηζφδνπ ( alarm button θιπ ). 
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Αηζζεηήξηα παξνπζίαο. Μεηαθέξνπλ ηελ δπαδηθή πιεξνθνξία: παξνπζία-κε παξνπζία ( 
occupied-unoccupied ) ε νπνία αμηνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ HVAC ή θσηηζκνχ. Δ 
αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο γίλεηαη θπξίσο κε ηελ ηερλνινγία ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ( 
passive infrared principle ). 

3.6.2 ΒΞΟΑΟ. 

Οη ζπζθεπέο εμφδνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ξχζκηζε ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ Δ/Μ. Δ ελεξγνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ γίλεηαη θαηφπηλ εληνιψλ 
πνπ ιακβάλνπλ απφ ηηο ζχξεο εμφδνπ ησλ ειεγθηψλ: 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπζθεπψλ εηζφδνπ, ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ εμφδνπ 
κπνξεί λα είλαη αλαινγηθή ή δπαδηθή.  

Αλαινγηθή ιεηηνπξγία 

Δ αλαινγηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ εμφδνπ νδεγείηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 
αθνινχζσλ παξακέηξσλ ηνπ ειεθηξηθνχ κηθξνθπθιψκαηνο πνπ δηαζέηνπλ νη έμνδνη ησλ 
ειεγθηψλ: 

Έληαζε ξεχκαηνο 4-20 mA 

Σάζε 0-10 Volts 

Οη βαζηθφηεξεο ζπζθεπέο θαζψο θαη νη εθαξκνγέο ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα: 

Ρπζκηζηηθέο βάλεο θαη ελεξγνπνηεηέο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ξχζκηζε 
ηνπ βαζκνχ αλάκεημεο, παξάθακςεο ή ηεο παξνρήο ελφο πγξνχ εξγαδνκέλνπ κέζνπ. 
Αεπηεξνγελψο θαζνξίδνληαη ηα ζεξκηθά ή ςπθηηθά θνξηία πνπ απάγνληαη απφ ην κέζν κε 
ζπλέπεηα ηελ ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δψλεο. Σππηθέο εθαξκνγέο είλαη ν έιεγρνο ησλ 
Fan Coil ή ησλ ςπθηηθψλ θαη ζεξκηθψλ ζσκάησλ ηεο ΚΚΜ. ηνπο πίλαθεο πνπ 
αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο βάλεο θαζψο 
θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ δηαζηαζηνιφγηζε ηνπο. 

Τιηθό  Σύπνο  
Σξόπνο 
ζύλδεζεο  

Υαξαθηεξηζηηθή  Διεγρνο  

Brass 
Οξείραιθνο 
Rg5 
Υπηνζίδεξνο 

Αίνδε  
Σξίνδε 
αλάκεημεο 
Σξίνδε 
δηαλνκήο 
Σεηξάνδε  

Κνριησηή  
Φιαλδσηή  

Γξακκηθή  
Equal Percentage  

ON-OFF  
Modulating 
3-point  

 

Γηαθξάγκαηα αέξα θαη ελεξγνπνηεηέο ( Dampers ). Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο παξνρήο αέξα ζε αεξαγσγνχο. ηα ζπζηήκαηα VAV ε ξχζκηζε ηεο παξνρήο θαζνξίδεη 
θαη ην ζεξκηθφ ή ςπθηηθφ θνξηίν ην νπνίν παξέρεηαη ζηνλ ρψξν. 
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Ρπζκηζηέο εληάζεσο θνξηίνπ ( dimmers ). Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ ξχζκηζε 
ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλήο ηζρχνο ζε γξακκέο ή απηφλνκεο κνλάδεο θσηηζκνχ. Οη 
ξπζκηζηέο είλαη θαηάιιεινη γηα ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο αιιά θαη θζνξηζκνχ κε 
ειεθηξνληθφ πελίν. Βπίζεο, κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ νπνηνδήπνηε θνξηίν σκηθήο 
αληίζηαζεο. 

Γπαδηθή ιεηηνπξγία 

Δλεξγνπνηεηέο βαλώλ θαη δηαθξαγκάησλ αέξα. Βθαξκφδνπλ ζηηο ζπζθεπέο εμφδνπ 
πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο αιιά παξέρνπλ έιεγρν δχν ή ηξηψλ ζπζθεπψλ ( 
ON_OFF, 3 point ) 

Ρειέ. Σνπνζεηνχληαη ζηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο θαη αλαιακβάλνπλ ηνλ δπαδηθφ έιεγρν ( 
ON_OFF, OPEN_CLOSE ) ειεθηξηθψλ θνξηίσλ 1-20 Ώ ( θσηηζκνχ, θηλεηήξσλ, θιπ ).  
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4. ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηηξίσλ απνηεινχλ ζήκεξα εκπνξηθά πξντφληα κε έληνλε 

δξαζηεξηνπνίεζε, εηδηθφηεξα ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηείλνπλ λα ηαπηηζηνχλ κε απφιπηα 

εξγαιεία εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ. Σα απηνκαηνπνηεκέλα απηά ζπζηήκαηα ,απφ ηφηε 

πνπ εκθαλίζηεθαλ, έρνπλ πεηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ λα βειηηψλνπλ θαη λα κεηψλνπλ ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εδξαηψλνληαο ηα ζε 

παγθφζκην επίπεδν σο νινθιεξσκέλα πξντφληα. 

Πξσηνπφξνη ζηνλ ηνκέα ηνπ θηηξηαθνχ ειέγρνπ ζηελ αγνξά είλαη νη εηαηξείεο Siemens, 

Hitachi, Johnson Controls, Honeywell, Electro Controls Ltd, Enernoc, Scientific 

Conservation, Cisco, Satchwell, Potterton, Jel, Trend, θαη έλα ζχλνιν απφ κηθξφηεξεο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκα εμαξηήκαηα θαη δηαηάμεηο θαη αζρνινχληαη κε ηελ δηαζχλδεζε 

- εγθαηάζηαζε, ηελ επνπηεία θαη ηνλ απνδνηηθφ έιεγρν. Σν θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εκπνξηθψλ ιχζεσλ είλαη αθφκα απαγνξεπηηθφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη πςειφ γηα ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε απνηέιεζκα λα κελ πξνσζνχληαη απφ ην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ 

θαη λα ζεσξνχληαη ζηνηρείν πνιπηέιεηαο θαη εληππσζηαζκνχ. Σα πξντφληα ηεο αγνξάο 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηηξίσλ δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ 

επθνιηψλ θαη ρεηξηζκνχ απφ απφζηαζε θαη ιηγφηεξν ζηνλ επθπή θαη πξνζαξκνδφκελν 

έιεγρν. Οη απνθάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ πεξηγξάθνληαη θαιχηεξα σο απνηέιεζκα 

απηνκαηηζκψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ κηθξνχ παξακεηξηθνχ εχξνπο επεμεξγαζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Δ ζθαηξηθή δπλαηφηεηα αγνξάο γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ειέγρνπ 

(BMS) ππνινγίζηεθε ζε $37.7 δηζεθαηνκκχξηα ην 2004. Ώπμαλφκελε ζε έλα κέζν πνζνζηφ 

εηήζηαο αλάπηπμεο (AAGR) 2.9%, ε δηαζέζηκε αγνξά θαηάθεξε  λα θζάζεη ηα $43.6 

δηζεθαηνκκχξηα ην 2009. Ο εμνπιηζκφο απνηειεί ην ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην φισλ ησλ 

επελδχζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ελζσκαησκέλνπ BMS. Σν ππφινηπν απνδίδεηαη 

ζηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηαβνχιεπζε θαη ην ζρέδην, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ αλάζεζε (ζρήκα 4.1). 

 

ρήκα 4.1 : πλνιηθά έζνδα ζε ζρέζε κε ην θφζηνο εμνπιηζκνχ 
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Οη ρψξεο ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ Βηξεληθνχ είλαη ν ηαρχηαηεο αλάπηπμεο πεξηθεξεηαθφο ηνκέαο 

αγνξάο. Δ Κίλα, ε Εαπσλία, νη ΔΠΏ θαη ε δπηηθή Βπξψπε απνηεινχλ ην 75% ηεο 

παγθφζκηαο  αγνξάο ζπζηεκάησλ BMS. Δ αγνξά ζηελ Κίλα απμάλεηαη ζε έλαλ ξπζκφ πνπ 

πεξηνξίδεηαη θαηλνκεληθά απφ ηε ηερλνγλσζία πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηε ρψξα. Σα 

εηζνδήκαηα ηνπ BMS φκσο θαζπζηεξνχλ ζεκαληηθά  ζε ζρέζε κε ηελ επθαηξία αγνξάο 

πνπ ππάξρεη. 

ηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο, πνιιά  εκπνξηθά θηίξηα έρνπλ πξνβεί ζε ελέξγεηεο λα κεηψζνπλ 

ην θφζηνο  ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο  πνπ θαηαλαιψλνπλ, ζχκθσλα κε ηελ  έξεπλα αγνξάο, 

πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Pike  [9], κηα  ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία πνπ παξέρεη ζε βάζνο 

αλάιπζε ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ. Γηα λα κεησζεί ε 

θαηαζπαηάιεζε  ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, ε έξεπλα ηεο Pike ππνζηεξίδεη  φηη νη πσιεηέο πξνσζνχλ κηα λέα γεληά 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ( BMS ), πνπ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θηηξίσλ θαη πξνεγκέλσλ ιχζεσλ ινγηζκηθνχ πνπ βνεζνχλ ζηελ επνπηεία, 

ψζηε ην θηίξην λα  ιεηηνπξγεί κε έλα πην ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ηξφπν, αληαπνθξηλφκελν 

ζηε δήηεζε ησλ απαηηεηηθψλ  ειέγρσλ. 

Μνινλφηη ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηδηαίηεξα απηνκαηνπνηεκέλα θαη ε αγνξά ησλ 

ζπζηεκάησλ ΐMS είλαη αθφκα αξθεηά ελ ηε γελέζεη, άθζνλεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 

βξίζθνληαη πξν ησλ ππιψλ θαη  ε εκθάληζε λέσλ εηαηξεηψλ πνπ  επηθεληξψλνληαη ζην 

ρψξν, θπξίσο παγησκέλσλ εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο θαη  εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε 

ζπζηήκαηα δφκεζεο δηαρείξηζεο , ηείλεη λα θαηαθιχζεη  απηή ηελ αλαπηπζζφκελε αγνξά. 

Κχξηνη εθπξφζσπνη – παξάγνληεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, απνηεινχλ << κεγαζήξηα >> 

ηεο  ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο φπσο ε Johnson Controls, ε Enernoc θαη ε Cisco. Δ έξεπλα 

ηεο Pike, πξνβιέπεη φηη φινη απηνί νη παξάγνληεο ζα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ζπλερψο 

απμεκέλε  δήηεζε θαη ζα ζηεξίμνπλ κε ηηο εκπνξηθέο ελέξγεηέο  ηνπο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο, θηάλνληαο ηνλ ζηφρν ησλ  6,3 δηζεθαηνκκπξίσλ  

δνιαξίσλ ζε επελδχζεηο ζπζηεκάησλ ΐMS κέρξη ην 2020 ( ΔΠΏ ). Ώπηή ε εξεπλεηηθή 

έθζεζε  ηεο Pike αλαιχεη ηελ αλαδπφκελε αγνξά ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο  δηαρείξηζεο γηα 

εκπνξηθά θηίξηα  ζε βάζνο, κε έκθαζε ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. 

Με βάζε ηελ εθηεηακέλε πιεπξά αλάιπζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ε έθζεζε 

παξέρεη, κηα ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ησλ νδεγψλ ηεο 

αγνξάο, πξνζέγγηζε ζεκάησλ  ηερλνινγίαο θαη αλαγλσξίδεη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

ζην πιαίζην απηνχ ηνπ δπλακηθά πξνζαξκνζκέλνπ  ρψξνπ. 

 Χο έλα ζεκάδη ησλ εμειίμεσλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη αλακέλνληαη, ν << ινγηζκηθφο >> 

γίγαληαο Microsoft,  αλαθνίλσζε ηνλ πεξαζκέλν  Μάξηην, φηη πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη κηα 

ζηξαηεγηθή ινγηζκηθνχ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

θηηξίσλ. χκθσλα κε ηνλ Robert Bernard, επηθεθαιήο ζηξαηεγηθφ αλαιπηή πεξηβάιινληνο 

ηεο Microsoft, νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ελφο θηηξίνπ, κπνξεί λα κεησζνχλ κέρξη 20 ηνηο εθαηφ 

( 20% ), κε ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνδνκηθήο ηερλνινγίαο δηαρείξηζεο. Δ Microsoft αλαδεηά 

ηξφπνπο γηα λα εμειίμεη  ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηηξίσλ σο εξγαιεία πξφβιεςεο θαη 

αλάιπζεο, κε ζηφρν ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  
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Βλψ πνιιέο  ηάζεηο  πνπ αθνξνχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηηξίσλ είλαη αθφκε ππφ 

εμέιημε, ππάξρνπλ εμέρνπζεο εηαηξίεο ηνπ ρψξνπ, εθηφο απφ ηε Microsoft, πνπ 

επζπγξακκίδνληαη κε  ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα. Δ IBM, ε Honeywell, ε Johnsons Controls, 

θαζψο θαη πνιιέο άιιεο εηαηξείεο ζρεδηάδνπλ απφ θνηλνχ  ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ απνηειεζκαηηθά, ηα 

δίθηπα ηεο δήηεζεο κε ηα δίθηπα ηεο απφθξηζεο, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία.  

Ώθφκε θαη ε General Electric επελδχεη  ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα. πγθεθξηκέλα ζπλεξγάδεηαη 

κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην ζηνλ  Καλαδά, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 200.000 

ηεηξαγσληθψλ πνδηψλ θέληξνπ θαηλνηνκίαο, φπσο αλαθνηλψζεθε πξφζθαηα ζε δειηίν 

ηχπνπ. Δ εγθαηάζηαζε, πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2012, ζα επηθεληξσζεί ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ. Ήδε ε 

εηαηξεία πξνζθέξεη κεγάια θηίξηα κε ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζρεδηαζκέλα ψζηε λα 

παξέρνληαη ζηνπο  δηαρεηξηζηέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ  ηα θαηάιιεια εξγαιεία δηαρείξηζεο 

εηθφλαο, κε ζθνπφ ηελ επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ δηαπίζησζε ζε πνηνπο ρψξνπο 

θαη κε πνηνλ ηξφπν θαηαλαιψλεηαη  ελέξγεηα. 

Γηα λα θαηαιάβνπκε πφζν ζεκαληηθφ είλαη πιένλ λα εμνηθνλνκήζνπκε ελέξγεηα, αξθεί λα 

θνηηάμνπκε ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Καη απηφ γηαηί ε ρξήζε  ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηηξίσλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο 

ΔΠΏ ή ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Τπάξρνπλ πιένλ θαη ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ ηξίηνπ θφζκνπ, 

ζηηο νπνίεο νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο έρνπλ απιψζεη ηα πινθάκηα ηνπο θαη επεθηείλνληαη. 

Ώλαθεξφκελνη ζην παξάδεηγκα ηεο Νφηηαο Ώθξηθήο [10], αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ην εμήο : 

Μνινλφηη νη δαπάλεο θεθαιαίνπ  γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο νηθνδφκεζεο έρνπλ ζεσξεζεί 

παξαδνζηαθά πεξηηηέο, δεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο ελέξγεηαο ήηαλ  πάληα πάξα πνιχ ρακειέο 

γηα λα δηθαηνινγήζνπλ κηα ξεαιηζηηθή πεξίνδν απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο, εληνχηνηο, ε 

Νφηηα Ώθξηθή αληηκεησπίδεη κηα ελεξγεηαθή θξίζε ηεο νπνίαο ην απμαλφκελν θφζηνο 

απμάλεη ζεκαληηθά ηελ αλάγθε γηα άκεζεο ιχζεηο. Σα κε νηθηζηηθά θηήξηα απνηεινχλ 

πεξίπνπ ην 40 ηνηο εθαηφ ( 40% )  ηεο ζθαηξηθήο ελεξγεηαθήο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

εξεπλήηξηα Linda Harding Sullivan. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο - νηθνδφκεζεο κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κέρξη 30 ηνηο εθαηφ ( 30% ), ρακειψλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη παξέρνληαο κεγαιχηεξε άλεζε θαη 

παξαγσγηθφηεηα. 

 Νέα αλάιπζε δείρλεη πσο, ε λνηηναθξηθαληθή αγνξά  BMS θέξδηζε εηζνδήκαηα $19.2 

εθαηνκκπξίσλ ην 2008 θαη ππνινγίδεηαη απηφ λα θζάζεη ζε $57.3 εθαηνκκχξηα ην 2015. Οη 

αγνξέο πνπ θαιχπηνληαη απφ  απηήλ ηελ έξεπλα, είλαη εκπνξηθά γξαθεία, λνζνθνκεία,, 

αεξνιηκέλεο, μελνδνρεία θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. " Δ θξίζε  ζηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

ξεχκαηνο θαη ε ζρεηηθή άλνδνο ηνπ θφζηνπο  ηεο ελέξγεηαο είλαη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη 

νη θχξηνη νδεγνί ηεο αχμεζεο ηεο λνηηναθξηθαληθήο αγνξάο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

νηθνδφκεζεο " , ιέεη ε  Harding. Δ  Eskom, ε εηαηξία παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, έρεη 

πξνηείλεη κηα εηήζηα αχμεζε ηηκψλ 35 ηνηο εθαηφ ( 35% ) γηα ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 3 εηψλ, κε κηα πεξαηηέξσ αχμεζε 12 ηνηο εθαηφ ( 12% ) ην 

ηέηαξην θαη πέκπην έηνο. Ώπηφ θεληξίδεη ηελ απαίηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

νηθνδφκεζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γηα λα επηηεξήζεη, λα ειέγμεη θαη λα 
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βειηηζηνπνηήζεη ηηο θηηξηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

ειαρηζηνπνηήζεη αξθεηά ηελ  θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.  

Βληνχηνηο, κηα κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ κηζζσηψλ είλαη αλίθαλεο λα 

θαηαιάβνπλ πιήξσο ηα νθέιε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη απνζαξξχλνληαη ζπρλά απφ 

ηελ ζρεηηθή θχξηα δαπάλε. Ώπηφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο είλαη κηα 

ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηε λνηηναθξηθαληθή αγνξά ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο νηθνδφκεζεο. 

Ώπηήλ ηελ πεξίνδν, κφλν ηα κεγαιχηεξα θαη πην ζχλζεηα θηήξηα εμεηάδνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο νηθνδφκεζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, εμεγεί ε Harding.  Παξά ηελ 

ρακειή ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ε απαίηεζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζε απάληεζε ζηε ελεξγεηαθή θξίζε αλακέλεηαη λα επηηαρχλεη ηελ 

σξηκφηεηα ηεο βηνκεραλίαο ζηε Νφηηα Ώθξηθή. Δ απμαλφκελε δήηεζε γηα νηθνδφκεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο είλαη επίζεο πηζαλφ λα νδεγήζεη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα 

εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά θαη κε απηήλ ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, λα επηηεπρζεί κηα 

κείσζε ηεο ηηκήο νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ησλ ζπζηεκάησλ, απμάλνληαο ζπλάκα ηελ 

πνηφηεηα  ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ λνηηναθξηθαληθή αγνξά γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππεξεζηψλ ζπλεξγαζίαο θαη αχμεζεο 

δηνηθεηηθψλ ηερλνινγηψλ νηθνδφκεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ έξεπλα ζηηο 

αθφινπζεο αγνξέο : λνηηναθξηθαληθή δηνηθεηηθή αγνξά εγθαηαζηάζεσλ, λνηηναθξηθαληθή 

αγνξά HVAC, λνηηναθξηθαληθή αγνξά ειέγρσλ θσηηζκνχ, θαη λνηηναθξηθαληθή αγνξά 

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. ιεο νη εξεπλεηηθέο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ζπλδξνκέο παξέρνπλ ηηο ιεπηνκεξείο επθαηξίεο αγνξάο θαη ηηο ηάζεηο βηνκεραλίαο πνπ 

έρνπλ αμηνινγεζεί κεηά απφ ηηο εθηελείο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο αγνξάο. 

Μηα άιιε ηεξάζηηα αγνξά πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηζν γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηέηνηνπ είδνπο ζπζηεκάησλ είλαη νη ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ << καχξν ρξπζφ >> , δειαδή νη 

ρψξεο ηεο  Μέζεο Ώλαηνιήο. Δ ζεηξά θαηαζθεπαζηηθψλ ακεηάβιεηα πξνγξακκάησλ πνπ 

είλαη ελ εμειίμεη ζηε Μέζε Ώλαηνιή, ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πςειά εηζνδήκαηα πεηξειαίνπ 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο λφκνπο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ πξνζπάζεηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη 

ηνπηθέο νηθνλνκίεο, έρεη ππνθηλήζεη ηελ αγνξά γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο ( BMS ) ζηελ πεξηνρή. 

Ώπνθιείνληαο ηε ανπδηθή Ώξαβία, ε αγνξά γηα ηα πξντφληα BMS ππνινγίζηεθε ζε 301 

εθαηνκκχξηα AED ( 82 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ) ην 2006, ζχκθσλα κε ην Chris Fountain, 

δηεπζπληή ηεο Cmpi ( ΔΝΧΜΒΝΏ ΏΡΏΐΕΚΏ ΒΜΕΡΏΣΏ ). Ο θ. Fountain ζεκείσζε φηη απηφο 

ν αξηζκφο δελ πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε, πνπ ζα πξφζζεηε θαη' εθηίκεζε έλα 

επηπιένλ πνζφ ηεο ηάμεο ηνπ 15-20% ζηα εηζνδήκαηα ησλ πξντφλησλ. Δ γεληθή αγνξά 

πξνβιέπεηαη  λα ηξηπιαζηαζηεί ζρεδφλ θαη λα πιεζηάζεη  πεξίπνπ ηα 810 εθαηνκκχξηα 

AED ( 220.6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ) κέρξη ην 2012, απμαλφκελε θαηά έλα 17.9% ζηα 

πιαίζηα ηνπ CAGR ( ζχλζεην πνζνζηφ εηήζηαο αλάπηπμεο ). Ώπηφ είλαη κηα εληππσζηαθή 

αχμεζε, εηδηθά αλ γίλεη ζχγθξηζε κε ηελ Βπξψπε, φπνπ ε αγνξά απμάλεηαη θαηά 2%  

ιηγφηεξν ( CAGR ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Fountain. 

O ζεκαληηθφηεξνο νδεγφο πίζσ απφ ηελ αλαπηπζζφκελε αγνξά γηα ηα πξντφληα BMS ζηηο 

ρψξεο ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο είλαη ζαθψο ε ζπλερήο αλάγθε γηα επέλδπζε ζηελ θαηαζθεπή.  

Δ απεξηφξηζηε  άλεζε, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα γηα κεησκέλεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη  
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θαηαλάισζε ελέξγεηαο, είλαη θάηη πνπ δηεγείξεη ηηο επελδχζεηο ζηε Μέζε Ώλαηνιή  αιιά ην 

πην ζεκαληηθφ, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ εμειίμεσλ πνιπηέιεηαο, πνπ αλαδεηνχλ νη ιανί ηεο 

ελδνρψξαο δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη πξαγκαηηθά ρσξίο έλα ηέηνην νπζηαζηηθά 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα, φπσο ην BMS. 

Δ άλεζε είλαη ε ηξέρνπζα χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ 

BMS. Ώπηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε κηα πεξηνρή, φπνπ ιφγσ ηνπ θιίκαηφο ηεο, ε 

ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θιηκαηηζκνχ είλαη εμαηξεηηθά πςειή. Βληνχηνηο, καθξνπξφζεζκα ηα 

πξντφληα BMS ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηε 

βειηηζηνπνηεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Ώπηή ηε ζηηγκή, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

επθαηξίεο βξίζθνληαη ζηα Βκηξάηα, φπνπ αλ θαη ην Νηνπκπάη ππήξμε κηα απφ ηηο- 

ηαρχηαηεο αλάπηπμεο - αγνξέο ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο, ην Άκπνπ Νηάκπη δείρλεη λα  

αλαπηχζζεηαη κε εμσθξεληθνχο ξπζκνχο.  

Μηα άιιε αλεξρφκελε αγνξά είλαη ην Καηάξ. Δ αχμεζε ηεο αγνξάο ησλ BMS νθείιεηαη ζηε 

ραιάξσζε ησλ λφκσλ ηδηνθηεζίαο, ε νπνία επηηξέπεη ηψξα ζηνπο μέλνπο ππεθφνπο λα 

είλαη θχξηνη ηνπ ηίηινπ ζε νπνηαδήπνηε αθίλεηε πεξηνπζία, θαζψο θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

δηαθνξνπνηεζεί ε εγρψξηα  νηθνλνκία καθξηά απφ ην πεηξέιαην. Δ αγνξά γηα BMS είλαη 

πηζαλφ λα απμεζεί εμαηξεηηθά γξήγνξα ζηα επφκελα κεξηθά ρξφληα. Ώλ θαη ην αξρηθφ πνζφ 

πνπ επελδχεηαη είλαη  ρακεινχ αθφκα επηπέδνπ, ην ηξέρνλ κέγεζνο ηεο  αγνξάο BMS 

πξνβιέπεηαη  λα ηεηξαπιαζηάζεη κέρξη ην 2012. 

Ώθφκα θη αλ ην Οκάλ είλαη κεγάιε ρψξα, ε αγνξά BMS ηεο είλαη ζρεηηθά κηθξή, ιφγσ ηνπ 

ρακεινχ αξηζκνχ ησλ ηξερφλησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πξνγξακκάησλ. ην παξειζφλ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ 

ηελ θπβέξλεζε. Έρεη παξαηεξεζεί πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

ηνπξηζκφ, δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα πξνζπαζεί λα αθνινπζήζεη ηα βήκαηα ησλ γεηηφλσλ ηεο. 

Βληνχηνηο, απηφ κπνξεί λα είλαη έλα δχζθνιν έξγν κηαο θαη πξέπεη λα αληαγσληζηεί κε 

άιινπο πην θηιειεχζεξνπο πξννξηζκνχο, φπσο ην Νηνπκπάη ζηε ζηελή εγγχηεηά ηνπ. Οη 

ππφινηπεο ρψξεο φπσο ην Κνπβέηη θαη ην Μπαρξέηλ, είλαη ζρεηηθά ψξηκεο αγνξέο κε ην 

ιηγφηεξν φκσο εληππσζηαθφ αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ.  

Σα ιεηηνπξγηθά θηίξηα λέαο γεληάο ζηε Μέζε Ώλαηνιή, εγθαζηζηψληαο έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θηηξίνπ, ζα παξάζρνπλ κηα πνιχηηκε επθαηξία γηα ηηο ηνπηθέο θαη δηεζλείο 

επηρεηξήζεηο λα επηδείμνπλ ηα πξντφληα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθή αγνξά ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο. Θα θαηαθέξνπλ έηζη λα ζρεδηάζνπλ, λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ζπληεξήζνπλ  ηα θηίξηα ηνπο, εξεπλψληαο νινέλα θαη  πην πξνεγκέλα 

πξντφληα, παξέρνληαο  ηηο  θαιχηεξεο ππεξεζίεο θαη καζαίλνληαο ηα πάληα, ζρεηηθά κε ηνλ 

πιήξε θχθιν δσήο ελφο θηηξίνπ. 

Σέινο ζα πξέπεη θπζηθά λα αλαθεξζνχκε θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ζε κηα αγνξά ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρψξα καο, ε Βιιάδα. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ 

Βπξψπε, ε αγνξά γηα BMS ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, θπξίσο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηα θηίξηα 

γξαθείσλ θαη θηηξίσλ βηνκεραλίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αθφινπζεο απαηηήζεηο 

ζρεδίνπ: 
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1. Έιεγρνο  HVAC. 
2. Έιεγρνο θσηηζκνχ. 
3. Έιεγρνο ζθίαζεο. 
4. Έιεγρνο πνηφηεηαο αηκνζθαηξηθνχ αέξα. 
5. Οινθιήξσζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 
6. Βπηθνηλσλίεο. 
7. Ώζθάιεηα. 

Ο έιεγρνο ηνπ HVAC γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο, ηδηαίηεξα ζηα εκπνξηθά 

θηίξηα, ελψ ζπζηήκαηα εγρψξηαο απηνκαηνπνίεζεο, θπξίσο επηθεληξψλνληαη ζηε 

ζέξκαλζε, ζην θσηηζκφ, ζηελ αζθάιεηα, ζηνλ έιεγρν ησλ εγρψξησλ ζπζθεπψλ θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε. Αεδνκέλνπ φηη ε επξσπατθή αγνξά θαηαθιχδεηαη απφ κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα ζπγθξνηήκαηα επηρεηξήζεψλ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ έλα θνηλφ ζχζηεκα 

κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνζέγγηζε πειαηψλ, νη επηρεηξήζεηο απηέο αλαπηχζζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο αγνξάο ηερλνινγηψλ πνπ αθνξνχλ  <<  έμππλα  >>  θηίξηα [9] . 

 Δ αμηνιφγεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ηερλνινγηψλ θηηξίνπ ηχπνπ έμππλσλ  

επηδεηλψλεηαη απφ ηα αθφινπζα πξνβιήκαηα : Δ αγνξά ζηα δηαθνξεηηθά επξσπατθά έζλε 

πνηθίιιεη αξθεηά, κε ηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο, ηηο ηερληθέο θαλνληζκψλ θαη 

θαηαζθεπήο. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα έμππλα 

θηίξηα είλαη πξντφληα δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ( φπσο θαιψδηα, δηαθφπηεο, απινί 

ζεξκνζηάηεο θ.ιπ. ). εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηνπ 

επαγγέικαηνο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο ππάξρεη αθφκα. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πνηθηιίαο είλαη φηη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο νκαδνπνηνχληαη θαη πσινχληαη κέζσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ ελψζεσλ πνπ ηέηνηα έλσζε πεξηιακβάλεη γεληθά ην δηαθνξεηηθφ 

είδνο επηρεηξήζεσλ θαη είλαη, θαηά ζπλέπεηα, πνιχ δχζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηφ πφζν ηνπ 

δεισκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη πξαγκαηηθά ζηηο ηερλνινγίεο έμππλνπ θηηξίνπ.  

Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξνπκε ηελ ζεκαληηθφηεξε ηηαιηθή έλσζε ANCISS, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηηο κηθξέο, κέζεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο νηθνδφκεζεο. Σν 

αζξνηζκέλν ζηνηρείν δελ επηηξέπεη ηελ θαζηέξσζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο 

θαη απηφ ησλ πξντφλησλ νηθνδφκεζεο ηνπ Smart building ( ησλ νπνίσλ ε αζθάιεηα 

κπνξεί, ή δελ κπνξεί, λα εμεηαζηεί σο αλαπφζπαζην ηκήκα ). Σν ζηνηρείν αγνξάο γηα ηελ 

απηνκαηνπνίεζε αζθάιεηαο θαη νηθνδφκεζεο ζηελ Εηαιία παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1 

 2000 2001 2002 2000-2001 
Change [%] 

2001-2002 
Change [%] 

 Βθαη € Βθαη € Βθαη €   

Internal 
market 

1494 1546 1549        3.5    0.2 

Turnover 1613 1670 1700        3.5    1.8 

Exports  180  193  206        7.2    6.7 

Imports   61   69   55       12.3    -20.7 
 

Πίλαθαο 4.1 ηνηρεία αγνξάο πξνζηαζίαο θαη θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ ζηελ Εηαιία 



 42 

Μηα επηζθφπεζε ηεο αγνξάο ηερλνινγίαο « έμππλσλ » θηεξίσλ ζε κεξηθέο επξσπατθέο 

ρψξεο παξνπζηάδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο αξηζκνχο. Σν ζρήκα 4.2 εθζέηεη ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ζηε Γαιιία ην 2003 θαη πψο είλαη ρσξηζκέλν ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, ελψ 

ηα ζρήκαηα 4.3, 4.4 θαη 4.5 εθζέηνπλ ηε γεληθή ηάζε ηεο αγνξάο απηνκαηνπνίεζεο 

νηθνδφκεζεο γηα ηε Γεξκαλία, ηελ Βιιάδα θαη ηελ Εηαιία, αληίζηνηρα. Δ γεληθή απμαλφκελε 

ηάζε ηεο αγνξάο είλαη εκθαλήο. 

 

ρήκα 4.2. πλνιηθή αγνξά ζηε Γαιιία ην 2003 ζε ζπζηήκαηα BMS, ππεξεζίεο θαη ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ -280 εθαη. επξψ- 

 

ρήκα 4.3. Ώγνξά θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ ζηελ Γεξκαλία 
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ρήκα 4.4. Ώγνξά θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ ζηελ Eιιάδα 

 

ρήκα 4.5. Ώγνξά θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ ζηελ Εηαιία 

4.1 Δθηηκήζεηο αγνξάο 

χκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ εδάθην, αιιά 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη άιιεο πεγέο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα : 

ην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ε νηθνδνκηθή βηνκεραλία έρεη δηαηεξήζεη κηα ζπλεπή αχμεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ ελψ ν αξηζκφο επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηά ζηαζεξφο, 

δείρλνληαο φηη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο έρνπλ βειηησζεί. 
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Βληνχηνηο, ε ζπκβνιή  ζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηεο βηνκεραλίαο είλαη κφλν ιηγφηεξν 

απφ 1%. Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ έρεη δηαηεξήζεη κηα παξφκνηα αχμεζε πνπ 

απνιακβάλεηαη απφ ηε βξεηαληθή νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

ηεζζάξσλ εηψλ. 

ηε Γαιιία, ε αγνξά IB ( intelligent buildings ) επέηπρε κηα εηήζηα αχμεζε 1.2% σο 1.3% 

απφ ην έηνο 2001 σο 2003. Οη ππεξεζίεο απμεζήθαλ θαηά  14% αιιά ε πψιεζε ηνπ 

πιηθνχ BMS παξνπζίαζε κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 3% 

ηελ Βιιάδα, ε αγνξά BMS έρεη δηαηεξήζεη κηα κέζε εηήζηα αχμεζε 10%. Σν 2003, 

ππήξμε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο πσιήζεηο BMS ιφγσ ησλ νηθνδνκψλ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Ώζήλα ηελ πεξίνδν πξηλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ 2004. 

ηελ Εηαιία, ε αγνξά δηεζλνχο εκπνξίνπ έρεη δηαηεξήζεη κηα εηήζηα αχμεζε κεγαιχηεξνπ 

απφ 3.5% απφ ην έηνο 2000 σο 2002 

Με βάζε ηα ζηηγκηφηππα ηεο αγνξάο ησλ κεκνλσκέλσλ επξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ, θαη 

εμεηάδνληαο ηε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε κάξθεηηλγθ πνπ πηνζεηείηαη απφ ηνπο θχξηνπο θνξείο, 

πνιιά είλαη  ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ  κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή 

αγνξά γηα ηα θηίξηα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα κε Smart ηερλνινγίεο θαη εθαξκφδνπλ απφιπηα 

ηε ινγηθή ελφο BMS ζπζηήκαηνο. 

Ώξρηθά, θαη ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ θάλνπλ πην ιεπηνκεξείο ηηο 

αλαιχζεηο ηεο αγνξάο, πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πσο ε αγνξά ησλ επθπψλ 

ηερλνινγηψλ θηηξίνπ είλαη πνιχ αληαγσληζηηθή ζε φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, κε ηελ 

παξνπζία ζεκαληηθψλ θαηαζθεπαζηψλ θαη θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Ώπφ ηελ άιιε   

ππάξρνπλ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ πνπ αλαπηχζζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζχζηεκα απηνκαηνπνίεζεο ηεο νηθνδφκεζεο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζηαζίαο θαη νχησ θαζεμήο ), αιιά είλαη δχζθνιν λα απνθηεζνχλ ηα 

ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη  ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο κφλν. 

 Σέινο, ην ηξέρνλ κέγεζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο είλαη κηθξφ ζε φιεο ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο έλαληη ηνπ κεγέζνπο ηεο νηθνδνκηθήο βηνκεραλίαο ηνπο θαη δελ 

ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνζαθελίδεη κε αθξίβεηα  φηη ην κέγεζνο  ηεο αγνξάο ησλ 

επθπψλ ηερλνινγηψλ θηεξίνπ απμάλεηαη γξήγνξα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηέηνηα αχμεζε 

κπνξεί λα εμαξηεζεί πεξηζζφηεξν απφ πεξηζηαζηαθά γεγνλφηα αλέγεξζεο θηηξίσλ ( π.ρ. 

Ώζήλα 2004 Οιπκπηαθνί Ώγψλεο ). Βλ πάζε πεξηπηψζεη, ε αγνξά ηερλνινγηψλ « έμππλσλ 

» θηηξίσλ είλαη ζε ζηαζεξή εμέιημε. 

Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα BMS ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή, νη λέεο 

ηερλνινγίεο αλαπηχζζνληαη, βειηηψλνληαο ηελ απφδνζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ λα θξνληίδνπλ  γηα έλα θηίξην άλεην, αζθαιέο θαη ιηγφηεξν ελεξγνβφξν. 

 Δ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηεο βηνκεραλίαο θαηαζθεπήο ιχζεσλ γηα « έμππλα » θηίξηα είλαη 

δπλακηθή θαη επνκέλσο νη εχθακπηεο εκπνξηθέο ζηξαηεγηθέο, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηα 

ππάξρνληα εκπφδηα ζηε δηείζδπζε ζηελ αγνξά, είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

δηείζδπζεο ησλ ηερλνινγηψλ. Δ αγνξά ηερλνινγηψλ έμππλσλ θηηξίσλ αθ' ελφο κελ 
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πεξηνξίδεηαη απφ ηα εκπφδηα ηεο  αγνξάο, ηα νπνία δηαηεξνχλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο φζνλ αθνξά ην ζχλνιν  ηνπ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο ζε πνιχ πεξηνξηζκέλα 

επίπεδα, αθεηέξνπ δε εκθαλίδεηαη λα είλαη ζηα πξφζπξα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, 

δεδνκέλνπ φηη απηέο νη ηερλνινγίεο απνηεινχλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ 

κέιινληνο. 
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5. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
(BMS) 

5.1 Γεληθά 

θνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη: 

 Δ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, έηζη 

ψζηε λα είλαη γλσζηή αλά πάζα ζηηγκή ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ 

κεραλεκάησλ. 

 Δ απηφκαηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο κε βάζε ηηο εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο. 

 Δ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκεηψλ ζπλζεθψλ κε ηελ κηθξφηεξε θαηά ην δπλαηφλ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο.  

 Σν κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηε κείσζε 

θζνξάο ησλ κεραλεκάησλ. 

 Δ θαηακέηξεζε ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ( ζέξκαλζε – ςχμε – ειεθηξηζκφο ) 

γηα επεμεξγαζία θαη δηνξζψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Δ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

Βπηπιένλ, ην ΑΚ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο εμ‟ απνζηάζεσο ( remote 

monitoring ) θαη κπνξεί λα επεθηαζεί κε πξνζζήθε λέσλ ξπζκηζηψλ ή  θαη ζχλδεζε κε φια 

ηα γλσζηά πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηηο Δ/Μ 

εγθαηαζηάζεηο ( Bacnet, LonWorks, Modbus, Jbus ). 

5.2 Γνκή πζηήκαηνο. 

Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ: 

 Σνλ Κεληξηθφ ηαζκφ Βιέγρνπ ( ΚΒ ) . 

 Σα Ώπνκαθξπζκέλα Κέληξα Βιέγρνπ (ΏΚΒ) . 

 Σν δίθηπν ξπζκηζηψλ. 

 Σνπο κεηαθξαζηέο πξσηνθφιισλ. 

 Σα φξγαλα ιήςεσο πιεξνθνξηψλ (αηζζεηήξηα, βνεζεηηθέο επαθέο θ.ιπ.) ή 

εθηέιεζεο εληνιψλ (βαιβίδεο, ξειέ εθθίλεζεο θ.ιπ.). 
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Σν δίθηπν ζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ αηζζεηεξίσλ, ειεθηξνλφκσλ, ζπζθεπψλ θιηκαηηζκνχ, 

πηλάθσλ, πξνγξακκαηηζκέλσλ ειεγθηψλ θιπ. αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Σν ζχζηεκα ζα έρεη επαξθή ρσξεηηθφηεηα, ψζηε λα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο θαη κε 

δπλαηφηεηα επεθηάζεσο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20%. 

5.2.1 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο - Σνπνινγία 

ηα παξαθάησ ζρήκαηα δίλεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζρήκαηα είλαη: 

1. Μνλνγξακκηθφ Σνπνινγία 
2. Κάηνςε Εζφγεηνπ 
3. Κάηνςε Εζφγεηνπ - ιεπηνκέξεηα 
4. Κάηνςε 1νπ νξφθνπ 
5. Κάηνςε Τπνγείνπ ιεπηνκέξεηα 
6. Κάηνςε Αψκαηνο 
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5.2.2 Κεληξηθόο ηαζκόο Διέγρνπ θαη Παξαθνινύζεζεο ( ΚΔ ) . 

Ο Κεληξηθφο ηαζκφο Βιέγρνπ θαη Παξαθνινχζεζεο ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ρψξν 

αζθαιείαο πνπ επξίζθεηαη ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ ΕΕ θαη ζα απνηειείηαη απφ ηνλ Δ/Τ, ηνλ 

εθηππσηή ζπκβάλησλ θαη αλαθνξψλ, ηε κνλάδα αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο UPS ( εθφζνλ 

δελ πξνβιέπεηαη θεληξηθφ UPS )  θαη ην ινγηζκηθφ ειέγρνπ. 

Ο ΚΒ: 

 Βπηθνηλσλεί κε φινπο ηνπο Ρπζκηζηέο Αηθηχνπ θαη απηφλνκνπο Ρπζκηζηέο. 

 Αηαζέηεη πςειήο επθξίλεηαο έγρξσκα γξαθηθά. 

 Αέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη κελχκαηα ζπλαγεξκψλ. 

 Αεκηνπξγεί αλαθνξέο. 

 Γεληθά είλαη δηακνξθψζηκνο απφ ην ρξήζηε γηα ηε ζπιινγή θαη αλαπαξάζηαζε 

δεδνκέλσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηαζκνύ εξγαζίαο  

Ο ζηαζκφο εξγαζίαο ζα απνηειείηαη απφ ηα : 

 Βπεμεξγαζηή Pentium IV 3.0 GHz κε 512 MB κλήκε RAM. 

 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft WindowsXP Professional. 

 εηξηαθέο ζχξεο, παξάιιειε ζχξα θαη ζχξεο USB. 

 Κάξηα δηθηχνπ Ethernet 100MBPS.  

 θιεξφ δίζθν 60.0 GB.  

 Οδεγφ δηζθέηαο 3 ½”. 

 Οδεγφ CD-ROM. 

 Κάξηα γξαθηθψλ SVGA θαη νζφλε 17‟‟ TFT κε ειάρηζηε αλάιπζε 1024x768. 

 Πνληίθη. 

 Πιεθηξνιφγην.  

 Κάξηα ήρνπ θαη ζχζηεκα ερείσλ. 

 Άδεηεο ρξήζεηο φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ινγηζκηθψλ.  
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 Μνλάδα κφληεκ ζπκβαηφ κε WindowsXP θαη ηαρχηεηα 56Κ. 

Δθηππσηήο 

Θα ππάξρεη έλαο εθηππσηήο αλαθνξψλ/γξαθηθψλ. Ο εθηππσηήο ζα είλαη Inkjet έγρξσκνο 

κε κέγεζνο ζειίδαο Ώ4. 

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : HPxxx ηεο Hewlett Packard. 

Μνλάδεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Βθφζνλ απαηηείηαη θαη δε γίλεηαη ρξήζε ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο ηνπο θηηξίνπ ζα ππάξρεη 

κνλάδα ελεξγνχ θφκβνπ δηθηχνπ Ethernet TCP/IP ζηα 100Μbit θαηάιιεισλ ζέζεσλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ.  

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : OfficeConnect DualSpeed Hub8 ηεο 3COM. 

Μνλάδα αδηάιεηπηεο παξνρήο (UPS). 

Βθφζνλ ην θηίξην δελ ππνζηεξίδεηαη κε κνλάδα UPS γηα ην ρψξν ηνπ Κέληξνπ Βιέγρνπ, 

ζα ππάξρεη μερσξηζηή κνλάδα UPS γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΚΒ. 

Λνγηζκηθό ηαζκνύ Δξγαζίαο 

Γεληθή Πεξηγξαθή 

Σν ινγηζκηθφ ζα βαζίδεηαη ζε αληηθεηκελνζηξαθή αξρηηεθηνληθή θαη ζα απνηειεί έλα 

ζχλνιν εθαξκνγψλ 32-bit πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ OLE, COM, DCOM θαη 

ODBC ηεο Microsoft. Ώπηέο νη ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηεο ηζρχoο 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θνηλή ρξήζε αλάκεζα ζε εθαξκνγέο ( θαη σο εθ 

ηνχηνπ θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ εθαξκνγψλ ) ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ απφ ην 

ΑΚ.  

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

πξνγξακκαηηζκφ φισλ ησλ ξπζκηζηψλ Άκεζνπ Φεθηαθνχ Βιέγρνπ ( ΏΦΒ ). Δ 

παξαθνινχζεζε απνηειείηαη απφ ηα κελχκαηα ζπλαγεξκψλ, ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ, ηηο 

γξαθηθέο απεηθνλίζεηο, ηελ ηζηνξηθή ζπιινγή θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θαζψο θαη 

ελέξγεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο φπσο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο θαη 

ξπζκίζεηο επηζπκεηψλ ηηκψλ.  

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ξπζκηζηψλ ζα γίλεηαη είηε εθηφο δηθηχνπ είηε εληφο δηθηχνπ απφ 

θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο. ιεο νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε απεηθνλίζεηο 

γξαθηθψλ ή θεηκέλνπ. Οη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ εθέ θίλεζεο γηα λα 

δηαλζίζνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ εηδνπνίεζε πξνβιεκάησλ ζηνπο 

ρξήζηεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπνζεζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ 

ΑΚ. ιεο νη ιεηηνπξγίεο ζα είλαη επηιέμηκεο κέζσ ηνπ πνληηθηνχ.  

ΐάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
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Δ βάζε δεδνκέλσλ ( ΐΑ ) ηνπ ΑΚ ζα είλαη Miscrosoft SQL Data Engine ( MSDE ), 

ζπκβαηή κε ODBC. Δ ζπκβαηή κε ODBC ( Open Database Connectivity ) κεραλή 

δεδνκέλσλ επηηξέπεη ζηνλ ηδηνθηήηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε « δηθή » ηνπ επηινγή ΐΑ θαη 

ιφγσ ηεο « αλνηθηήο » αξρηηεθηνληθήο επηηξέπεη ζηνλ ηδηνθηήηε λα δεκηνπξγεί εθαξκνγέο 

ή/θαη αλαθνξέο πνπ ζα επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ηελ ΐΑ απνθεχγνληαο ζπλαξηήζεηο 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ άιισλ εθαξκνγψλ. Δ ΐΑ πεξηέρεη φιε ηε 

δηακφξθσζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζε θάζε ξπζκηζηή ζην δίθηπν. 

Βπηπιένλ, ε ΐΑ πεξηέρεη φια ηα αξρεία ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο καδί κε γξαθηθέο 

απεηθνλίζεηο, αλαθνξέο ζπλαγεξκψλ, ηζηνξηθά δεδνκέλα, ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

Μέζν επηθνηλσλίαο ρξήζηε. 

Ο ζηαζκφο εξγαζίαο ηνπ ΑΚ ζα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο κέζνπ επηθνηλσλίαο ηχπνπ 

ηζηνζειίδαο πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ην ρξήζηε πνπ έρεη ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα. Σν κέζν 

απηφ ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία «ελεξγψλ ζεκείσλ» ηα νπνία ν ρξήζηεο ζα ηα ζπλδέεη κε 

επεμεξγαζία ή πξνβνιή νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ ζην ζχζηεκα ή ηελ εθηέιεζε θάζε 

επεμεξγαζηή αληηθεηκέλσλ ή εξγαιείν δηακφξθσζεο πνπ πεξηέρεηαη ζην ινγηζκηθφ. 

Βπηπιένλ, ην κέζν απηφ ζα είλαη δηακνξθψζηκν απφ ηνλ ρξήζηε ψζηε λα απνηειέζεη κηα 

«νινθιεξσκέλε επηθάλεηα εξγαζίαο » – κε φιεο ηηο ζπληνκεχζεηο γηα εθαξκνγέο ηνπ 

ρξήζηε. Ώπηφ, καδί κε ηηο δπλαηφηεηεο αζθαιείαο ησλ Windows ζα επηηξέπεη ζην 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ φρη κφλν γηα λα 

πεξηνξίζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ρξήζηε ζην ΑΚ αιιά θαη απηέο ζηνλ ίδην Δ/Τ ή ηνπηθφ 

δίθηπν. Ώπηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έηζη ψζηε ν ρξήζηεο ελφο ζηαζκνχ εξγαζίαο 

ιήςεο ζπλαγεξκψλ λα κελ κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηελ πξνβνιή ησλ ζπλαγεξκψλ ή λα κελ 

κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη λέν ινγηζκηθφ ζηνλ Δ/Τ.  

Ώζθάιεηα Υξήζηε 

Σν ινγηζκηθφ ζα είλαη ηέηνην ψζηε θάζε ρξήζηεο έρεη κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ θαη 

ζπλζεκαηηθφ. Ο ζπλδπαζκφο αλαγλσξηζηηθνχ / ζπλζεκαηηθνχ ζα ζπλδεζεί κε κηα νκάδα 

δπλαηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ην ινγηζκηθφ, νη νπνίεο νξίδνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη κφλν απφ 

ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη νη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο λα 

εθαξκφδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε κηα θιάζε αληηθεηκέλσλ ζην ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεη θαη‟ ειάρηζην ηε δεκηνπξγία 256 ρξεζηψλ γηα θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο. 

Σέινο, ππάξρεη ρξφλνο αδξάλεηαο γηα θάζε ρξήζηε θαη αθνχ παξέιζεη ν ρξφλνο απηφο ν 

ρξήζηεο ζα απνζπλδέεηαη απηφκαηα.  

Μέζν δηακφξθσζεο 

Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεί έλα κέζν φπσο ε Βμεξεχλεζε ησλ 

Windows γηα λα κπνξεί έλαο ρξήζηεο ή πξνγξακκαηηζηήο λα πξνβάιεη θαη/ή λα 

επεμεξγάδεηαη θάζε αληηθείκελν ( ξπζκηζηή, ζεκείν, ζπλαγεξκφ, αλαθνξά, 

ρξνλνπξφγξακκα θ.ιπ. ) ζε φιν ην ζχζηεκα. Βπηπξφζζεηα, ην κέζν απηφ ζα παξνπζηάδεη 

έλα «ράξηε δηθηχνπ» φισλ ησλ ξπζκηζηψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ζεκείσλ, πξνγξακκάησλ, 

ζπλαγεξκψλ θαη αλαθνξψλ ζε κηα απιή θαη θαηαλνεηή δνκή. ια ηα νλφκαηα είλαη 

αιθαξηζκεηηθά θαη θάλνπλ ρξήζε ησλ ζπκβάζεσλ κεγάισλ νλνκάησλ αξρείσλ ησλ 
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Windows. Σα νλφκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη κνλαδηθά ζε φιν ην εχξνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ώπηφ επηηξέπεη ζηαζεξφηεηα ζηελ νλνκαζία ζεκείσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

θάζε ξπζκηζηήο VAV κπνξεί λα έρεη έλα ζεκείν πνπ νλνκάδεηαη Space Temperature θαη 

κηα επηζπκεηή ηηκή CFM Setpoint. Σν φλνκα ηνπ ξπζκηζηή VAV ζα πξέπεη λα είλαη 

κνλαδηθφ φπσο VAV for LAB101. πζηήκαηα πνπ απαηηνχλ κνλαδηθά νλφκαηα ζε φιν ην 

ζχζηεκα δελ ζα είλαη απνδεθηά.  

Σν κέζν δηακφξθσζεο ζα ππνζηεξίδεη θαη αληηθείκελα πξνηχπσλ. Σα αληηθείκελα 

πξνηχπσλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δνκηθά ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ΐΑ ηνπ ΑΚ. Ο 

ηχπνο ησλ αληηθεηκέλσλ πξνηχπσλ πεξηιακβάλεη φια ηα είδε ζεκείσλ ( είζνδνη, έμνδνη, 

κεηαβιεηέο, θ.ιπ. ), αιγφξηζκνπο ζπλαγεξκνχ, εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνχ, αλαθνξέο, 

γξαθηθά δηαγξάκκαηα, ρξνλνπξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα. Οκάδεο απφ πξφηππα 

κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο ππνζπζηήκαηα ή ζπζηήκαηα πξνηχπσλ. Σν ζχζηεκα πξνηχπσλ 

δεηάεη απφ ην ρξήζηε γηα ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. Σν ζχζηεκα δηαηεξεί δεζκνχο κε φια 

ηα αληηθείκελα «παηδηά» πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ θάζε πξφηππν. Ώλ έλαο ρξήζηεο 

επηζπκεί λα θάλεη αιιαγή ζε έλα πξφηππν αληηθείκελν ην ινγηζκηθφ ζα ξσηά ην ρξήζηε αλ 

ζέιεη λα ελεκεξψζεη φια ηα αληίγξαθα γηα ηηο αιιαγέο. Σν ζχζηεκα πξνηχπσλ 

ππνζηεξίδεη ηε ζηαζεξφηεηα ζηε δηακφξθσζε θαη πξνγξακκαηηζκφ θαη παξέρεη ζην 

ρξήζηε κηα απιή θαη γξήγνξε κέζνδν γηα ηε δεκηνπξγία ζπλνιηθψλ αιιαγψλ ζην ΑΚ. 

Έγρξσκέο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο. 

Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία έγρξσκσλ γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ Δ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ή δηαγξακκάησλ ηνπ θηηξίνπ. Σα γξαθηθά απηά 

πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία απφ ηε ΐΑ θαζψο θαη φιεο ηηο ζπζρεηηδφκελεο 

παξακέηξνπο ( κνλάδεο, πεξηγξαθή θ.ά ). Βπηπιένλ, νη ρεηξηζηέο κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηήζνπλ ζπζθεπέο ή λα αιιάμνπλ επηζπκεηέο ηηκέο απφ έλα γξαθηθφ κε ηε ρξήζε 

κφλν ηνπ πνληηθηνχ. Οη απαηηήζεηο γηα ην ππνζχζηεκα γξαθηθψλ πεξηιακβάλεη: 

 Ώπεηθνλίζεηο κπηη SVGA. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη αξρεία εηθφλσλ απφ ην 

AutoCAD σο απεηθνλίζεηο ππνβάζξνπ. 

 Βλζσκαησκέλε βηβιηνζήθε θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ φπσο δηαθξάγκαηα, 

αλεκηζηήξεο, αληιίεο, θνκβία θαη γξαθήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα «εηζαρζνχλ» ζε 

θάπνην γξαθηθφ κε ηε ρξήζε εθαξκνγήο «κάγνπ». Ώπηά ηα αληηθείκελα επηηξέπνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα κηκηθά δηαγξάκκαηα κε έλαλ ηξφπν πνπ 

κηκείηαη ηα κεραληθά ηζνδχλακα πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζην θηίξην. Με ην 

πνληίθη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ επηζπκεηέο ηηκέο, λα εθθηλνχλ ή λα 

ζηακαηνχλ εγθαηαζηάζεηο, λα αιιάδνπλ παξακέηξνπο ζε βξφρνπο PID ή λα 

αιιάδνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

 Ώιιαγέο θαηάζηαζεο ή ζπλζήθεο ζπλαγεξκψλ ζεκαηνδνηνχληαη κε αιιαγή ζέζεο 

αληηθεηκέλσλ, κεγέζνπο, ρξψκαηνο, θεηκέλνπ ή αιιαγήο απφ κηα κνξθή ζε άιιε. 

 Σα αληηθείκελα κηκηθψλ δηαγξακκάησλ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ κε πνιιαπιέο 

ζειίδεο επηηξέπνληαο ζε έλα ρξήζηε λα πξνβάιεη μερσξηζηά γξαθηθά εμνπιηζκνχ 

πνπ απνηεινχλ ζχζηεκα ή ππνζχζηεκα. 
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 Απλαηφηεηα ζχλδεζεο γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ κε αληηθείκελα, δνθηκέο 

ζπλαγεξκψλ ή απνηέιεζκα καζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

κεηαβνχλ απφ ην έλα γξαθηθφ ζην άιιν κε επηινγή ελφο αληηθεηκέλνπ κε ην πνληίθη 

, ρσξίο ηε ρξήζε κελνχ. 

Ώπηφκαηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

Σν ινγηζκηθφ ζα ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη αλαθνξψλ απφ θάζε 

ξπζκηζηή είηε κέζσ ελζχξκαηεο ζχλδεζεο ή ηειεθσληθήο. Δ ζπρλφηεηα ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ είλαη ηειείσο επηιεγφκελε απφ ην ρξήζηε.  

Αηαρείξηζε ζπλαγεξκψλ 

Σν ινγηζκηθφ ιακβάλεη ζπλαγεξκνχο απεπζείαο απφ ηνπο ξπζκηζηέο ή δεκηνπξγεί 

ζπλαγεξκνχο αθνχ επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα ζηνπο ξπζκηζηέο θαη ηα ζπγθξίλεη κε φξηα ή 

ζπλζήθεο. Κάζε ζπλαγεξκφο (αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπ) εληάζζεηαη ζην 

ζπλνιηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαγεξκψλ θαη εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο αλαθνξέο 

ζπλαγεξκψλ γηα αλαγλψξηζε απφ ην ρξήζηε, ελψ ππνζηεξίδεηαη ε πξνβνιή γξαθηθψλ ή 

αλαθνξψλ γηα θάζε ζπλαγεξκφ.  

Δ δηαρείξηζε ζπλαγεξκψλ πεξηιακβάλεη: 

 255 επίπεδα γλσζηνπνίεζεο. Κάζε επίπεδν γλσζηνπνίεζεο θαζνξίδεη κνλαδηθφ 

ζεη παξακέηξσλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ζπλαγεξκνχ, ηελ 

εθηχπσζε, ηελ θαηαγξαθή ή ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαγεξκνχ. 

 Ώπηφκαηε θαηαγξαθή ζηε ΐΑ ηνπ κελχκαηνο ζπλαγεξκνχ, ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

ζεκείνπ, ηεο ηηκήο ηνπ ζεκείνπ ηνπ ξπζκηζηή, ηεο ψξαο, ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ 

ρξήζηε θαη ηεο ψξαο αλαγλψξηζεο, ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ ρξήζηε θαη ηεο ψξαο 

ζίγεζεο (κεξηθή αλαγλψξηζε). 

 Ώπηφκαηε εθηχπσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζπλαγεξκνχ ή αλαθνξάο ζπλαγεξκνχ 

ζηνλ εθηππσηή ζπλαγεξκψλ ή αλαθνξψλ. 

 Βθηέιεζε αξρείνπ ήρνπ ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ ή επηζηξνθήο ζε θαλνληθή 

θαηάζηαζε. 

 Ώπνζηνιή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ή αιθαξηζκεηηθή ζήκαλζε ζε ζχζηεκα 

pager ζε θάπνηα ιίζηα παξαιεπηψλ email είηε θαηά ηελ αξρηθή εκθάληζε ηνπ 

ζπλαγεξκνχ θαη/ή ν ζπλαγεξκφο επαλαιεθζεί αθνχ θαλέλαο ρξήζηεο δελ 

αλαγλψξηζε ην ζπλαγεξκφ κέζα ζην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη αιθαξηζκεηηθήο εηδνπνίεζεο ζα απνηειεί 

ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε ην κέζν 

αιιεινγξαθίαο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ (MAPI). Αελ απαηηνχληαη πξφζζεηα κέζα 

δηαζχλδεζεο. 

 Ξερσξηζηνί ζπλαγεξκνί κπνξνχλ λα επαλαδξνκνινγεζνχλ ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζε νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη εκέξεο. 



 59 

Γηα παξάδεηγκα, κηα θξίζηκε πςειή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα ξπζκηζηεί λα 

δξνκνινγείηαη ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαηά ην δηάζηεκα 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο  (7-18, Αεπηέξα σο Παξαζθεπή), ελψ φιεο ηηο ππφινηπεο 

ψξεο λα δξνκνινγείηαη ζηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ πλαγεξκψλ.  

 Μέζν πξνβνιήο ησλ ελεξγψλ ζπλαγεξκψλ ην νπνίν ξπζκίδεηαη γηα θάζε ρξήζηε ή 

νκάδα ρξεζηψλ ψζηε λα εκθαλίδεη ή απνθξχπηεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

ζπλαγεξκνχο. 

 Αηαθνξεηηθφ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ησλ ζπλαγεξκψλ (γξακκαηνζεηξά, ρξψκα 

γξακκαηνζεηξάο θαη ππνβάζξνπ) γηα θάζε επίπεδν εηδνπνίεζεο ζπλαγεξκψλ. Έηζη 

είλαη ακεζφηεξε ε αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ. 

 Δ πξνβνιή ησλ ελεξγψλ ζπλαγεξκψλ πεξηιακβάλεη πξνθαζνξηζκέλα θείκελα ή 

ελέξγεηεο ρξεζηψλ θαηά ηελ αλαγλψξηζε ζπλαγεξκψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε θαηαγξαθή ησλ απνθξίζεσλ ζε θξίζηκνπο 

ζπλαγεξκνχο.  

Αεκηνπξγία Ώλαθνξψλ. 

Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ δηακνξθψζηκεο απφ ην ρξήζηε, πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ. Ώπηέο νη αλαθνξέο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ λα 

εθηεινχληαη απηφκαηα ή λα ελεξγνπνηνχληαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ρξήζηε. Κάζε ζηαζκφο 

εξγαζίαο ζπλδπάδεη αλαθνξέο κε πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ πνπ βξίζθνληαη 

θνξησκέλα ζηνλ Δ/Τ. ηαλ ε αλαθνξά εκθαλίδεηαη ζα εθθηλεί απηφκαηα ν αληίζηνηρνο 

επεμεξγαζηήο.  

Οη αλαθνξέο κπνξνχλ λα έρνπλ νπνηνδήπνηε κέγεζνο θαη λα πεξηιακβάλνπλ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη παξάκεηξφ ηνπ, απφ θάζε ξπζκηζηή ζην δίθηπν. Δ δεκηνπξγία 

αλαθνξψλ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε 

καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ ζην ζψκα ηεο αλαθνξάο, ηε κνξθνπνίεζε ηεο αλαθνξάο ή 

ηελ αίηεζε γηα πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πξνο ην ρξήζηε. Θα είλαη δπλαηφ λα εθηεινχληαη 

πξνγξάκκαηα φηαλ κηα αλαθνξά μεθηλά.  

Δ δεκηνπξγία αλαθνξψλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαγεξκψλ, 

ψζηε φιεο νη αλαθνξέο λα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε απάληεζε κηαο ζπλζήθεο 

ζπλαγεξκνχ.  

Σππηθέο αλαθνξέο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 εκεία ζε θάζε ξπζκηζηή. 

 εκεία ζε ζπλαγεξκφ. 

 Ώπελεξγνπνηεκέλα ζεκεία. 

 εκεία κε ρεηξνθίλεηεο ηηκέο. 
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 Βλέξγεηεο ρξήζηε. 

 Εζηνξηθά ζηνηρεία ζπλαγεξκψλ. 

 Λίζηεο πξνγξακκάησλ ζε θάζε ξπζκηζηή κε θαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο. 

 Καηάζηαζε δηθηχνπ γηα θάζε ξπζκηζηή. 

Ώλαθνξέο ινγηζηηθνχ θχιινπ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα επηηξέπεη ηελ απιή δηακφξθσζε αλαθνξψλ γξακκψλ – ζηειψλ 

(ινγηζηηθφ θχιιν) ζε θάζε θιάζε αληηθεηκέλσλ ζην ΑΚ. Οη αλαθνξέο ζα είλαη 

δηακνξθψζηκεο απφ ην ρξήζηε θαη ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ζεκεία ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν απφ ηνπο ξπζκηζηέο ή απφ ηε ΐΑ. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα νξίζεη ηε κνξθή ηεο 

αλαθνξάο (γξακκαηνζεηξά, ρξψκαηα). Βπηπιένλ, ζα κπνξεί λα δηακνξθσζεί ε αλαθνξά 

ψζηε λα θηιηξάξεη, λα ηαμηλνκεί ή λα δίλεη έκθαζε ζε δεδνκέλα ζχκθσλα κε θάπνηα 

θξηηήξηα.  

Ώλαθνξέο ζε κνξθή HTML. 

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε θάπνην πξφηππν αξρείν HTML. 

Ώπηή ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγεί αξρείν HTML ζηε δηαδξνκή ηνπ πξνηχπνπ. Δ δηαδξνκή 

απηή κπνξεί λα νξηζηεί γηα θνηλή ρξήζε αλάκεζα ζε άιινπο ρξήζηεο. Έηζη νη αλαθνξέο 

εθηεινχληαη απφ αλαγλψζηεο ηζηνζειίδσλ θαη ζε άιινπο ππνινγηζηέο. 

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο. 

Γηα θάζε ξπζκηζηή ζην δίθηπν ζα είλαη δπλαηφ λα δηακνξθσζνχλ θαη λα θνξησζνχλ 

ρξνλνπξνγξάκκαηα απφ ην ζηαζκφ εξγαζίαο. 

Σα ρξνλνπξνγξάκκαηα ζα είλαη ζε κνξθή εκεξνινγίνπ θαη ζα κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν. Κάζε ηππηθή εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαη 

εκέξεο νξηζκέλεο απφ ην ρξήζηε ζπλδπάδνληαη κε νξηζκέλν ρξψκα ψζηε λα είλαη ζαθήο 

κε κηα καηηά ε ιεηηνπξγία ηνπ   ρξνλνπξνγξάκκαηνο, αθφκα θαη ζε κνξθή εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα, ν 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θιηθάξεη πάλσ ζηελ εκέξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ επηζπκεηφ ηχπν 

εκέξαο. Κάζε ρξνλνπξφγξακκα ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ζε εηήζηα, κεληαία, 

εβδνκαδηαία ή εκεξήζηα κνξθή. Με έλα απιφ πάηεκα κε ην πνληίθη ζα είλαη δπλαηή ε 

κεηάβαζε απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε.  

Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζα αλαηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ξπζκηζηέο θαη απνζεθεχνληαη 

ζηε κλήκε RAM. πνηα αιιαγή ζπκβεί ζε θάπνην ρξνλνπξφγξακκα ζην ζηαζκφ εξγαζίαο 

ελεκεξψλεηαη απηφκαηα ζηνπο ξπζκηζηέο. 

Πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνχ. 

Σν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ ζα πεξηιακβάλεη πξφζβαζε ζε ππεξζχλνιν ηεο 

γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ξπζκηζηψλ. Ο πξνγξακκαηηζηήο ζα κπνξεί λα 
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δηακνξθψζεη ξνπηίλεο εθηφο δηθηχνπ (εθφζνλ ην επηζπκεί)  γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ, λα 

γξάςεη πξνγξάκκαηα, αλαθνξέο ζπζηήκαηνο θαη ξνπηίλεο ζπλαγεξκψλ. ηελ ίδηα νζφλε 

κε ηνλ επεμεξγαζηή πξνγξακκάησλ ππάξρεη πεξηνρή εχξεζεο ζθαικάησλ θαζψο θαη 

παξάζπξν γηα ηελ παξαθνινχζεζε παξακέηξσλ. Βπηπιένλ, ην εξγαιείν «κάγνπ» ( wizard 

) εηζάγεη πξνγξάκκαηα απφ ηε βηβιηνζήθε ζηνλ επεμεξγαζηή πξνγξάκκαηνο γηα ηαρχηεξε 

ζπγγξαθή εθαξκνγψλ ειέγρνπ. 

Ώπνζήθεπζε / θφξησκα. 

Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ζα δηαζέηεη εθαξκνγή γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ην 

θφξησκα αξρείσλ κλήκεο φισλ ησλ ξπζκηζηψλ. Βθηφο απφ ηνπο ξπζκηζηέο κπνξεί λα 

απνζεθεχεη θαη λα θνξηψλεη νξηζκέλα κφλν αληηθείκελα. Ώπηφ επηηξέπεη γηα παξάδεηγκα 

ηελ εχξεζε ζθαικάησλ εθηφο δηθηχνπ ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

θφξησκα κφλν ησλ αιιαγκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηε κλήκε ηνπ ξπζκηζηή. 

Καηαγξαθή δεδνκέλσλ. 

Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη νκάδεο 

ζεκείσλ θαη ηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ κε ιίζηεο ή κε θαηαγξαθέο ηάζεσλ. Μηα νκάδα 

ζεκείσλ ζα δεκηνπξγείηαη κε ηε κέζνδν « drag n‟ drop » ηα ζεκεία ζε έλαλ θάθειν. Δ 

γξακκή ηάζεο επηιέγεηαη απφ θνκβίν ζηελ νκάδα ζεκείσλ. Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ 

λα εθηππσζνχλ θαη λα απνζεθεπηνχλ ζε αξρείν.  

Παξαθνινχζεζε ελεξγεηψλ  

Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ζα θαηαγξάθεη απηφκαηα θάζε ιεηηνπξγία ησλ 

ρξεζηψλ θαζψο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηή έιαβε ρψξα. Ώιιαγέο ηηκψλ, κεηαηξνπέο 

πξνγξακκάησλ, είζνδνο ή έμνδνο απφ ην ζχζηεκα, πξνβνιή γξαθηθψλ, εθηέιεζε 

αλαθνξάο, δηφξζσζε ρξνλνπξνγξάκκαηνο θαηαγξάθνληαη καδί κε ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

ρξήζηε.  

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : Cyberstation ηεο tac ζηελ Βιιεληθή έθδνζε. 

5.2.3 Απνκαθξπζκέλα Κέληξα Διέγρνπ (ΑΚΔ) 

Δ ζπγθξφηεζε ηνπ ΑΚ ζε ΏΚΒ γίλεηαη κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε ηνπνινγία γηα κείσζε ησλ 

θαισδηψζεσλ, αιιά θαη ηελ ακεζφηεξε επνπηεία, έιεγρν θαη ζπληήξεζε ησλ ΏΚΒ θαη ησλ 

ειεγρφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε  δέθα ( 10 ) ΏΚΒ ζηνπο ρψξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

αλαιπηηθφ θαηάινγν ειεγρνκέλσλ ζεκείσλ. εκεηψλεηαη φηη είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηα ΏΚΒ λα δηαηξεζνχλ ζε κηθξφηεξα ΏΚΒ γηα ηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζή ηνπο 

πιεζηέζηεξα ζηηο εμππεξεηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο ή θαη λα ζπκπηπρζνχλ θάπνηα απφ 

απηά. 

Κάζε Ώπνκαθξπζκέλν Κέληξν Βιέγρνπ ( ΏΚΒ ) ζα απνηειείηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 

πξνγξακκαηηδφκελεο κνλάδεο ειέγρνπ (αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ειεγρφκελσλ 
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ζπζθεπψλ) θαη ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο εηζφδσλ/εμφδσλ ( κνλάδεο Β/Β ). Οη κνλάδεο απηέο 

ζα είλαη ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, πιήξσο πξνγξακκαηηδφκελεο, κε αλεμάξηεην 

κηθξνεπεμεξγαζηή θαη κλήκε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

ζπλεπψο ν έιεγρνο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζ' απηέο κεραλεκάησλ, γηα ηελ πεξίπησζε βιάβεο 

ζην δίθηπν επηθνηλσλίαο. Οη ξπζκηζηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κπνξεί λα αλήθνπλ ζην 

πξψην ή δεχηεξν επίπεδν δηθηχσζεο ησλ ξπζκηζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία 

θάζε ΏΚΒ ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ΚΒ θαη ησλ ππφινηπσλ ΏΚΒ 

θαη ζα ζπλερίδεη αθφκε θαη θαηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ΚΒ απφ ην δίθηπν ή ησλ 

ξπζκηζηψλ πξψηνπ επηπέδνπ. Κάζε ΏΚΒ έρεη ηελ απαηηνχκελε δπλακηθφηεηα- 

ρσξεηηθφηεηα ζε ζεκεία ειέγρνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ειέγρνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε απηφ 

Δίδε ζεκείσλ ειέγρνπ 

Σα είδε ησλ ζεκείσλ είλαη ηέζζεξα: 

 αλαινγηθή είζνδνο (ΏΕ) 

 δπαδηθή είζνδνο (ΐΕ) 

 αλαινγηθή έμνδνο (ΏΟ) 

 δπαδηθή έμνδνο (ΐΟ) 

Αλαινγηθή είζνδνο : Θεσξείηαη θάζε ζπλερέο ειεθηξηθφ ζήκα φπσο ηάζε 0-5 Vdc, 0-10 

Vdc, έληαζε ξεχκαηνο 0-20mA, 4-20mA, ζεξκνζηνηρείν. ηηο αλαινγηθέο εηζφδνπο 

ζπλδένληαη ηα αηζζεηήξηα φξγαλα ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, πίεζεο, ηάζεο ή έληαζεο 

ξεχκαηνο, θσηεηλφηεηαο θαη πνηφηεηαο. 

Γπαδηθή είζνδνο : Θεσξνχληαη νη ςπρξέο επαθέο ή ηα ςεθηαθά ζήκαηα 0 ή 5 Vdc. ηηο 

δπαδηθέο εηζφδνπο ζπλδένληαη ηα αηζζεηήξηα φξγαλα ηχπνπ ζεξκνζηάηεο, πξεζζνζηάηεο, 

δηαθφπηεο ξνήο αιιά θαη κεηξεηέο παικψλ κέρξη θαη 4 Δz.  

Αλαινγηθή έμνδνο : Θεσξείηαη ειεθηξηθφ ζήκα ηάζεο 0-10 Vdc ή ζήκα έληαζεο 0-20mA. 

ηηο αλαινγηθέο εμφδνπο ζπλδένληαη νη θηλεηήξεο ησλ ηξηφδσλ βαιβίδσλ αλαινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο, νη θηλεηήξεο δηαθξαγκάησλ θαη νη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ (Inverter) ησλ 

αλεκηζηήξσλ θαη αληιηψλ. 

Γπαδηθή έμνδνο : ζεσξείηαη εληνιή ξειέ ή triac ε νπνία είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη θνξηία 

κέρξη 5 Ώ ζηα 24 Vac γηα ηνπο απηφλνκνπο ξπζκηζηέο θαη 5 Ώ ζηα 240 Vac γηα ηνπο 

ξπζκηζηέο δηθηχνπ. Οη έμνδνη δηαζέηνπλ δηαθφπηε ηξηψλ ζέζεσλ Ώ-0-Υ πάλσ ζηε κνλάδα 

ειέγρνπ γηα απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Μέζσ ινγηζκηθνχ παξαθνινπζείηαη ε ζέζε 

ηνπ δηαθφπηε γηα ζήκαλζε ζηνλ ΚΒ. Γηα θάζε έμνδν ζα ππάξρεη ελδεηθηηθή ιπρλία LED 

γηα ηελ έλδεημε θαηάζηαζεο ηεο εμφδνπ (on-off). 

ιεο νη πξνγξακκαηηδφκελεο κνλάδεο ειέγρνπ, ζα πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο 

απφ πςειέο ηάζεηο αιιά θαη νπηηθή ειεθηξνκεραληθή απνκφλσζε ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ 

εηζφδσλ θαη εμφδσλ.  
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Οη ειεγρφκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ειεγρφκελα ζεκεία αλά Ώ.Κ.Β θαη αλά εγθαηάζηαζε 

είλαη 

5.3 Πξόζζεηα ζεκεία ιακβαλόκελα από ην Λνγηζκηθό 

5.3.1 Κιηκαηηζκόο 

Κιηκαηηζηηθή κνλάδα πξνθιηκαηηζκέλνπ αέξα, 100% λσπνχ κε αλεμάξηεην αλεκηζηήξα 

απφξξηςεο. 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 Βπηζπκεηή ζεξκνθξαζία, πγξαζία. 

 πλνιηθφ ζεξκηθφ θνξηίν. 

 ξεο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα. 

 Μέζε δεηνχκελε ζεξκνθξαζία θαη κέζε ζεξκνθξαζία. 

Αληιίεο ζεξκόηεηαο 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 Βπηζπκεηή ζεξκνθξαζία ςπρξνχ. 

 πλνιηθφ ζεξκηθφ θνξηίν. 

 ξεο ιεηηνπξγίαο αληιηψλ. 

 Μέζε δεηνχκελε ζεξκνθξαζία θαη κέζε ζεξκνθξαζία παξαγφκελε. 

Κπθινθνξεηέο δεπηεξεύνληνο 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 ξεο ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηψλ. 

Λεβεηνζηάζην 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 Βπηζπκεηή ζεξκνθξαζία δεζηνχ λεξνχ. 

 ξεο ιεηηνπξγίαο αληιηψλ. 

 Μέζε δεηνχκελε ζεξκνθξαζία θαη κέζε ζεξκνθξαζία παξαγφκελε. 

πιιέθηεο θιηκαηηζκνύ 
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Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 Μέζεο ζεξκνθξαζίεο λεξνχ. 

 πλνιηθφ ζεξκηθφ θνξηίν. 

Θεξκαληήξεο – Εεζηό Νεξό Υξήζεο 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 Βπηζπκεηή ζεξκνθξαζία δεζηνχ λεξνχ. 

 πλνιηθφ ζεξκηθφ θνξηίν. 

 ξεο ιεηηνπξγίαο αληιηψλ. 

 Μέζε δεηνχκελε ζεξκνθξαζία θαη κέζε ζεξκνθξαζία παξαγφκελε. 

Δμαεξηζκόο 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 ξεο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα. 

Κύθισκα ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ (Θ..) 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 Βπηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνχ Θ.. 

 Μέζε δεηνχκελε ζεξκνθξαζία θαη κέζε ζεξκνθξαζία επηζηξεθφκελε. 

Μνλάδεο VRV 

Γηα θάζε εζσηεξηθή  κνλάδα VRV ειέγρνληαη κέζσ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο Bacnet ηα 

αθφινπζα ζεκεία: 

 Θεξκνθξαζία ρψξνπ, επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. 

 Βληνιή εθθίλεζεο, έλδεημε θαηάζηαζεο. 

 Βπηινγή, έλδεημε ηαρχηεηαο αλεκηζηήξα. 

 Βπηινγή, έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (ζέξκαλζε/ςχμε). 

 Έλδεημε ξππαξφηεηαο θίιηξνπ. 

 Καζαξηζκφο θίιηξνπ.  

 Κιείδσκα ζπζθεπήο.  



 65 

 Λεηηνπξγίαο εμσηεξηθήο κνλάδαο. 

5.3.2 Λνηπέο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Αληιηνζηάζην νκβξίσλ – αθαζάξησλ – ιπκάησλ 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 ξεο ιεηηνπξγίαο αληιηψλ. 

 Μέζε δηάξθεηα άληιεζεο. 

5.3.3 Ζιεθηξηθά – Ηζρπξά ξεύκαηα 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 Μέζε ηηκή ξεχκαηνο αλά θάζε. 

 Μέγηζηε ηηκή ξεχκαηνο αλά θάζε ζε δηαζηήκαηα 15 ιεπηψλ θαη ζπλνιηθή. 

 Εζρχο αλά θάζε. 

 Καηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα. 

 Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Δθεδξηθό Ζ/Ε 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 ξεο ιεηηνπξγίαο ΒΔΓ. 

 Παξερφκελε ελέξγεηα απφ ην ΒΔΓ. 

 Παξερφκελε ηζρχο. 

Μνλάδα UPS 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 ξεο ιεηηνπξγίαο απφ ζπζηνηρίεο. 

Κπθιώκαηα θσηηζκνύ 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 ξεο ιεηηνπξγίαο θσηηζηηθνχ θπθιψκαηνο. 

Βηδηθά ζηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ ειέγρεηαη θαη ε εμσηεξηθή θσηεηλφηεηα.  
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5.3.4 Αλειθπζηήξεο. 

Βπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 ξεο ιεηηνπξγίαο.  

5.4 Γίθηπν ξπζκηζηώλ 

Σν ζχλνιν ησλ ΏΚΒ θαη ν ΚΒ ζπλδένληαη ζε ηνπηθφ δίθηπν κεηαθνξάο δεδνκέλσλ γηα 

ηελ ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ θεληξηθφ έιεγρν ζηνλ ΚΒ. Σν δίθηπν κε ηελ 

έληαμε ή απνκάθξπλζε ξπζκηζηή απφ ην δίθηπν απηφκαηα αλαδηακνξθψλεηαη γηα λα 

ζπλερίζεη απξφζθνπηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ππφινηπνπ ζπζηήκαηνο.  

Δ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ξπζκηζηψλ παξακέλεη απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε απφ ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία ( ΏΚΒ ή ΚΒ ). Σν ςεθηαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ( direct digital control ) 

ζα βαζίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο πεξηθεξεηαθέο πξνγξακκαηηδφκελεο κνλάδεο ειέγρνπ 

ησλ ΏΚΒ. Οη κνλάδεο ζα δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο επεμεξγαζηή θαη κλήκε θαη ιεηηνπξγνχλ 

απηφκαηα ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ ηνπο έρεη εηζαρζεί θαη αλεμάξηεηα απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε κνλάδα ζην ίδην ή ζε άιια ΏΚΒ. 

Οη κνλάδεο ειέγρνπ ζα δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο απφιπηα ζπκβαηνχο κεηαμχ ηνπο:  

1. ηνπο ξπζκηζηέο δηθηχνπ (πξψηνπ επηπέδνπ) ηχπνπ modular θαη  

2. ηνπο απηφλνκνπο ξπζκηζηέο (δεχηεξνπ επηπέδνπ) ζπκπαγνχο ηχπνπ.  

Δ δπλακηθφηεηα ησλ Ρπζκηζηψλ πξψηνπ επηπέδνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο κνλάδεο 

εηζφδσλ – εμφδσλ πνπ ζπλδένληαη ζηε κνλάδα. Οη κνλάδεο Β/Β ζα είλαη πιήξσο 

αληαιιάμηκεο κεηαμχ ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηεξεζεί ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζην είδνο 

ησλ κνλάδσλ. Έηζη, ζα εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε θαη εχθνιε επεθηαζηκφηεηα ηεο 

δπλακηθφηεηαο ηνπ ξπζκηζηή. 

Δ δπλακηθφηεηα ησλ Ώπηφλνκσλ ξπζκηζηψλ ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ ζα δηαθέξεη απφ 

κνλάδα ζε κνλάδα, ηφζν απφ άπνςε ρσξεηηθφηεηαο φζν θαη απφ ην είδνο ησλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κνλάδαο, αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Ώλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάζε ΏΚΒ, κία ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ειέγρνπ ( πξψηνπ ή 

δεχηεξνπ επηπέδνπ ) θαζψο θαη κνλάδεο Β/Β, ζα ζπλδπάδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ, ην 

νπνίν ηνπνζεηείηαη θνληά ζηελ ή ζηηο ειεγρφκελεο εγθαηαζηάζεηο.  

Βλδεηθηηθνί ηχπνη: CX9900, CMX9924, bCX1 γηα ην πξψην επίπεδν θαη i2920, i2800/804, 

i2810/814, i2867, i2866, i2865, i2851 γηα ην δεχηεξν επίπεδν, ηεο Σac ζεηξά Andover 

Continuum™.  

5.4.1 Πξνγξακκαηηζκόο – ξνπηίλεο ειέγρνπ 



 67 

Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ βξφρσλ ειέγρνπ ζε θάζε πεξίπησζε κε 

άκεζν ηξφπν θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αιιαγή ζηελ ηνπνζέηεζε ή ζχλδεζε ησλ ινηπψλ 

νξγάλσλ απηνκαηηζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αιιαγή ιεηηνπξγηψλ ή επέθηαζή ηνπο ζα 

γίλεηαη ρσξίο αληηθαηάζηαζε πιηθψλ αιιά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ειέγρνπ. 

Ώλαιπηηθφηεξα, νη κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

 Κάζε κνλάδα ςεθηαθνχ ειέγρνπ, ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλεο ξνπηίλεο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο θαιήο ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 Οη απηφλνκνη ξπζκηζηέο ζα παξέρνπλ έιεγρν γηα ηνλ θιηκαηηζκφ θαη θσηηζκφ. Κάζε 

ξπζκηζηήο ζα έρεη ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο θαη ζα ζπλερίδεη λα 

ιεηηνπξγεί αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ραζεί ε επηθνηλσλία κε ηα ππφινηπα 

ΏΚΒ ή ην ξπζκηζηή πξψηνπ επηπέδνπ.  

 Σα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ζα απνζεθεχνληαη ζε κλήκε RAM πνπ ππνζηεξίδεηαη 

απφ κπαηαξία θαη EPROM. Κάζε ξπζκηζηήο ζα δηαζέηεη θαη‟ ειάρηζην 32 Kbytes 

κλήκε RAM γηα ην ρξήζηε θαη 128Κ bytes κλήκεο EPROM. Σα δεδνκέλα ζα 

θξαηνχληαη ζηε κλήκε αθφκε θαη φηαλ ζπκβεί κία δηαθνπή ξεχκαηνο. Αηαθνπέο 

ξεχκαηνο θαζψο θαη ππεξθνξηψζεηο, δε ζα πξνθαινχλ απψιεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Σν πξφγξακκα θαη νη δηάθνξεο παξάκεηξνη ζα απνζεθεχνληαη ζε ΒΒΡRΟΜ πνπ 

ζα εμαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο δηαθνπήο 

ξεχκαηνο. 

 Οη απηφλνκνη ξπζκηζηέο ζα παξέρνπλ ζχξα επηθνηλσλίαο κε ην ηνπηθφ δίθηπν ησλ 

ΏΚΒ. Βπηπιένλ, ζα ππάξρεη ζχξα γηα ζχλδεζε κε θνξεηή κνλάδα 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ ηνπηθή ξχζκηζε θαη αιιαγή παξακέηξνπ είηε ν 

ξπζκηζηήο δηθηχνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία είηε φρη. Θα είλαη δπλαηή ε επέκβαζε ζηνλ 

ίδην ή θαη ζε άιιν απηφλνκν ξπζκηζηή ή ξπζκηζηή δηθηχνπ απφ ηε θνξεηή κνλάδα 

ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Κάζε απηφλνκνο ξπζκηζηήο ζα κπνξεί λα αληαιιάμεη πιεξνθνξίεο ζε ηζφηηκε βάζε 

κε άιινπο απηφλνκνπο ξπζκηζηέο θαηά ηνλ θχθιν ζάξσζεο ηνπ δηθηχνπ. Κάζε 

ξπζκηζηήο ζα κπνξεί λα απνζεθεχεη θαη λα αλαθέξεηαη ζε «παγθφζκηεο» 

κεηαβιεηέο (ζην δίθηπν) αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ΚΒ. Ώπφ θάζε 

ξπζκηζηή ζα είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε, ελεξγνπνίεζε θαη ε αιιαγή πξνγξακκάησλ 

είηε απφ θνξεηή κνλάδα είηε απφ ζηαζκφ ειέγρνπ (Δ/Τ) θαη αλάινγα κε ην 

επίπεδν πξνζπέιαζεο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε. 

 Οη ξπζκηζηέο ζα έρνπλ θαη‟ ειάρηζην ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ( CPU ) θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

επηθνηλσλίαο.  

 Κάζε ξπζκηζηήο ζα έρεη ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ είηε ζε πιηθφ ή ινγηζκηθφ. Δ 

αθξίβεηα ηνπ ξνινγηνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξε απφ 10 δεχηεξα αλά εκέξα. Σν 

ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο φπσο: ψξα ηεο εκέξαο, 
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εκέξα, κήλαο, έηνο θαη εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Κάζε ξπζκηζηήο ζα δέρεηαη ζήκα 

αλά κηα ψξα απφ ην δίθηπν γηα ην ζπγρξνληζκφ ησλ ξνινγηψλ. Σα ξνιφγηα ζα 

αιιάδνπλ απφ θαινθαηξηλή ζε ρεηκεξηλή ψξα θαη ην αληίζηξνθν απηφκαηα ή 

ρεηξνθίλεηα. Σα ξνιφγηα ζα αιιάδνπλ απφ θαινθαηξηλή ζε ρεηκεξηλή ψξα θαη ην 

αληίζηξνθν απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα. 

 Με ηελ επαλαζχλδεζε ηεο ηξνθνδνζίαο, ν ξπζκηζηήο ζα εθθηλεί ρσξίο ηελ 

αλζξψπηλε επέκβαζε. Θα ελεκεξψλεη φιεο ηηο ζπλαξηήζεηο θαη ζα αλαθηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κε βάζε ηε ζπγρξνληζκέλε ψξα θαη θαηάζηαζε. Βθφζνλ απαηηείηαη 

ζα ελεξγνπνηνχληαη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο επαλεθθίλεζεο.  

 Κάζε ξπζκηζηήο ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ γηα 3 ρξφληα ηε κλήκε ηνπ θαη ην ξνιφη 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.  

 Ο επεμεξγαζηήο θάζε πξνγξακκαηηδφκελεο κνλάδαο ειέγρνπ, ζα έρεη έλα θχθιν 

ελεξγεηψλ ( cycle time ) πνπ δε ζα ππεξβαίλεη ην 500msec. 

 Γηα θάζε ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέγνληαη παξάκεηξνη φπσο θιίκαθα θαη 

κνλάδεο κέηξεζεο γηα φια ηα κεγέζε ( κεηξνχκελεο, ππνινγηδφκελεο ηηκέο θ.ιπ. ), 

κνξθή, ζπλαγεξκνί θ.ιπ. 

 Γηα θάζε ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλαγεξκνί 

βαζηζκέλνη ζε άλσ/θάησ φξηα ή εηδηθέο ζπλζήθεο. ινη νη ζπλαγεξκνί ζα 

ειέγρνληαη ζε θάζε ζάξσζε ηνπ ξπζκηζηή θαη ζα κπνξνχλ λα πξνθαινχλ ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα κελχκαηα ζπλαγεξκψλ ή αλαθνξψλ. Μέρξη 8 ζπλαγεξκνί ζα 

κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ γηα θάζε ζεκείν ζην ξπζκηζηή. Έηζη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα ηεξάξρεζε ησλ ζπλαγεξκψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη. Μελχκαηα 

ζπλαγεξκνχ κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζε ηνπηθά ηεξκαηηθά, κνλάδεο κφληεκ γηα 

απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε ή ζε θάπνηνλ/νπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Οη ζπλαγεξκνί ζα 

ελεξγνπνηνχληαη κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο. Σνπιάρηζηνλ 255 επίπεδα ζα 

πξέπεη λα παξέρνληαη. Ώλ ε επηθνηλσλία κε ην ξπζκηζηή δηθηχνπ ραζεί πξνζσξηλά, 

νη ζπλαγεξκνί ζα δηαηεξνχληαη ζηε κλήκε ηνπ ξπζκηζηή. ηαλ απνθαηαζηαζεί ε 

επηθνηλσλία, ην κήλπκα ζα κεηαδνζεί ζην ξπζκηζηή θαη ζην ζηαζκφ εξγαζίαο 

εθφζνλ παξακέλεη ζε θαηάζηαζε  ζπλαγεξκνχ.  

Οη ξπζκηζηέο πξψηνπ επηπέδνπ θαη ν ΚΒ ζα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ δηθηχνπ 

Ethernet 10Mbit/100Μbit θαη ρξεζηκνπνηνχλ θαισδίσζε UTP θαηεγνξίαο 5. Έηζη, ηα ΏΚΒ 

πνπ δηαζέηνπλ ξπζκηζηέο πξψηνπ επηπέδνπ ζα ζπλδεζνχλ ζηε δνκεκέλε θαισδίσζε ηνπ 

θηηξίνπ.  

Οη ξπζκηζηέο δεχηεξνπ επηπέδνπ ζα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε θαιψδην δχν 

ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ θαη ζσξάθηζε. Σν δίθηπν είλαη ηχπνπ RS485 κε ηαρχηεηα 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 19200 baud. Σν πξσηφθνιιν είλαη ην Infinet ηεο tac ή Bacnet 

MS/TP πνπ απνηειεί πξαγκαηηθφ Peer-to-peer, token passing δίθηπν. Σν δίθηπν κε ηελ 

έληαμε ή απνκάθξπλζε ξπζκηζηή απφ ην δίθηπν απηφκαηα αλαδηακνξθψλεηαη γηα λα 

ζπλερίζεη απξφζθνπηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ππφινηπνπ ζπζηήκαηνο.  
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Σν δίθηπν ησλ ξπζκηζηψλ ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ ζπλδέεηαη ζε θάπνηνλ ξπζκηζηή ηνπ 

πξψηνπ επηπέδνπ.  

Δ ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν επηπέδσλ δηθηχνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ ξπζκηζηψλ, έηζη ψζηε λα ζπλερίδεηαη απξφζθνπηα ε ιεηηνπξγία φισλ 

ησλ πγηψλ κνλάδσλ ζην δίθηπν. 

5.4.2 Μεηαθξαζηέο πξσηνθόιισλ. 

Γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ ΑΚ κε ηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαθνινπζνχληαη (ςχθηεο, 

πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο, αληιίεο ζεξκφηεηαο θ.ιπ.) νη ξπζκηζηέο ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ ζα 

δηαζέηνπλ ζχξεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο νη νπνίεο κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ κεηάθξαζε πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο.  

Αηαζέζηκα πξσηφθνιια είλαη ηα επξέσο γλσζηά θαη δηαδεδνκέλα Bacnet, Modbus, J-bus, 

LonWorks θ.ιπ. Ώθφκε δηαηίζεληαη θαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα ή εμεηδηθεπκέλα πξσηφθνιια 

φπσο γηα ηνπο ξπζκηζηέο ζηξνθψλ Danfoss, ABB, Hitachi, πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο φπσο 

Gent, Notifier, Simplex θαη γηα θαηαγξαθηθά, PLC, πνιππιέθηεο ζήκαηνο Video θ.ά. 

Δ ιεηηνπξγία ησλ πξσηνθφιισλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ πξψηνπ 

ή δεπηέξνπ επηπέδνπ ή ηνπ ΚΒ. Οη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζην ξπζκηζηή ηνπ 

πξψηνπ επηπέδνπ θαη επεμεξγάδνληαη. Οη πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη ζε φιν ην ΑΚ θαη 

ζηνλ ΚΒ φπνπ θαηαγξάθνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο. 

5.5 ΑΗΘΖΣΖΡΗΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εληνιψλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ αηζζεηήξηα /φξγαλα ειέγρνπ : 

 Θεξκνθξαζίαο. 

 ρ. Τγξαζίαο. 

 ηάζκεο. 

 Αηαθνξηθήο πίεζεο. 

 Μνξθνκεηαηξνπέαο ηάζεσο, εληάζεσο, ηζρχνο. 

Έηζη, ηα φξγαλα ιήςεσο πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ: 

 Οη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ, αεξαγσγνχ, εκβαπηίζεσο θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 Οη κεηαδφηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ρψξνπ, αεξαγσγνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 
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 Οη δηαθφπηεο δηαθνξηθήο πίεζεο αέξα γηα θαηάζηαζε ξνήο αέξα θαη ξππαξφηεηαο 

θίιηξσλ. 

 Οη κεηαδφηεο δηαθνξηθήο πίεζεο αέξα θαη λεξνχ. 

 Οη δηαθφπηεο ξνήο λεξνχ. 

 Οη κεηαδφηεο πίεζεο αέξα θαη λεξνχ. 

 Οη δηαθφπηεο ζηάζκεο ( αριάδηα ). 

 Οη κεηαδφηεο ζηάζκεο δεμακελψλ. 

 Οη κεηαδφηεο θσηεηλφηεηαο. 

Σνπο ελεξγνπνηεηέο απνηεινχλ: 

 Οη θηλεηήξεο ηξηφδσλ θαη δηφδσλ βαιβίδσλ. 

 Οη ειεθηξνκαγλεηηθέο δίνδεο βαιβίδεο λεξνχ γηα ηελ χγξαλζε. 

 Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ( ξειέ ). 

 Οη θηλεηήξεο δηαθξαγκάησλ ( αλαινγηθήο ιεηηνπξγίαο ή δχν ζέζεσλ ). 

5.5.1 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο αεξαγσγνύ 

Ώηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο κε ζεξκναληίζηαζε θαηάιιειν γηα κεηξήζεηο –30/ +150νC, ζε 

θνπηί κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΕΡ65. Μήθνο δεηγκαηνιήπηε 150mm. Βλδεηθηηθφο ηχπνο : 

STD501-150, ηεο TAC. 

 

5.5.2 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο εμσηεξηθνύ αέξα. 

Ώηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο κε ζεξκναληίζηαζε θαηάιιειν γηα κεηξήζεηο –30/ +60 νC, ζε 

θνπηί κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΕΡ65. 

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : EGU500, tac. 

5.5.3 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ. 

Ώηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο κε ζεξκναληίζηαζε θαηάιιειν γηα κεηξήζεηο 0-40 νC, 

θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε.  

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : STR500, ηεο TAC. 

5.5.4 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο εκβαπηηδόκελνο. 
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Ώηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο κε ζεξκναληίζηαζε θαηάιιειν γηα κεηξήζεηο –30/100 νC, ζε 

θνπηί κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΕΡ65. Βίλαη θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε ζε θαηλίν 

εκβαπηίζεσο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ην θαηλίν εκβαπηίζεσο. Μήθνο δεηγκαηνιήπηε 150mm. 

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : STP501-150+Pocket, ηεο TAC. 

5.5.5 Μεηαδόηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο αεξαγσγνύ. 

Μεηαδφηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο αεξαγσγνχ. Βχξνο κέηξεζεο 10-90% RH, αθξίβεηα 

κέηξεζεο 3% RH. Έμνδνο κεηαδφηεο 0-5 V, 0-10 V ή 4-20 mA. Κνπηί ηνπνζέηεζεο ΕΡ65. 

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : SHD100-T, ηεο TAC. 

5.5.6 Γηαθόπηεο δηαθνξηθήο πίεζεο. 

Αηαθφπηεο δηαθνξηθήο πίεζεο θαηάιιεινπ εχξνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ππεξπίεζεο, 

ππνπίεζεο ή δηαθνξά πίεζεο. Καηάιιειν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ξνήο ή φρη ζε 

αλεκηζηήξα ή ηε ξππαξφηεηα θίιηξσλ. Πεξηιακβάλεη ζσιήλα ζχλδεζεο 2m θαη 

δεηγκαηνιήπηεο θαηάιιεινπο γηα ηνπνζέηεζε ζε αεξαγσγφ. 

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : SPD900-200 ή SPD900-600, ηεο TAC. 

5.5.7 Γηαθόπηεο ξνήο λεξνύ. 

Αηαθφπηεο ξνήο λεξνχ κεραληθφο θαηάιιεινο γηα δηαηνκή ζσιήλα 1-6 „‟. Ρπζκηδφκελν 

φξην ξνήο. Αηαζέηεη επαθή 240 Vac, 3 A γηα ζχλδεζε κε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ. 

Σνπνζέηεζε κέζσ ζπεηξψκαηνο εζσηεξηθνχ 1„.  

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : DBSF-1K, ΣΒΏΐΒ ΒΠΒ / Industrie Technik. 

5.5.8 Μεηαδόηεο πίεζεο λεξνύ. 

Μεηαδφηεο γηα ηε κέηξεζε ζηαηηθήο πίεζεο λεξνχ ζηνπο ζπιιέθηεο. Βχξνο κέηξεζεο 0-

10Bar θαη ηξνθνδνζία 24Vac. ήκα εμφδνπ 0-10 Vdc. Κνπηί ηνπνζέηεζεο ΕΡ65. 

Σνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθφ ζπείξσκα ¼΄΄ 

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : SPP110-1000kPa, ηεο TAC. 

5.5.9 Κηλεηήξαο ηξηόδνπ αλαινγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Κηλεηήξαο αλαινγηθήο ιεηηνπξγίαο (γξακκηθφο) γηα ηε ξχζκηζε πνζνζηνχ αλνίγκαηνο 

ηξίνδεο βαιβίδαο έδξαο, θαηάιιεινο γηα απεπζείαο ζχλδεζε κε ηε βαιβίδα. Σξνθνδνζία 

24 Vac/dc.  

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : NVD24-SR, NV24-MFT, AV24-MFT, Belimo Air Controls. 
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5.5.10 ώκα ηξηόδνπ βαιβίδαο ΚΚΜ. 

Σξίνδνο βάλα ηχπνπ έδξαο θνριησηή γηα δηαηνκέο κέρξη 2‟‟ θαη θιαηδσηή γηα δηαηνκέο 

κεγαιχηεξεο ησλ 2‟‟. Θα δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά ίζσλ πνζνζηψλ θαη ζα εκθαλίδεη 

γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ζην εχξνο ηνπ ζήκαηνο ειέγρνπ. 

 Βλδεηθηηθφο ηχπνο : Δ5xxB ή H7xxN, Belimo Air Controls. 

5.5.11 Γίνδε βάλα ύγξαλζεο. 

Αίνδε βάλα χγξαλζεο κε αληνρή 6 Bar γηα λεξφ. Βλεξγνπνηείηαη απφ πελίν κε ηξνθνδνζία 

24Vac θαη ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε παξακέλεη θιεηζηεί. Αηαηνκή ½΄΄. 

Βλδεηθηηθφο ηχπνο : CEME ½΄΄. 

5.5.12 Σειερεηξηδόκελνο δηαθόπηεο (ξειέ). 

Σειερεηξηδφκελνο δηαθφπηεο (ξειέ) κε πελίν ιεηηνπξγίαο ζηα 24 Vac. Γεληθά ηα θπθιψκαηα 

απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγνχλ κε ηάζε 24Vac γηα αζθάιεηα. 

5.6 Υεηξηζκόο θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ε γεληθέο γξακκέο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο Κηηξίνπ είλαη λα: 

 Παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ελεκεξψλεη 

γηα θάζε αλσκαιία ζηελ γέλλεζε ηεο, ψζηε ε αληηκεηψπηζε ηεο λα γίλεη έγθαηξα. 

Βπηπιένλ, ελεξγνπνηεί ελαιιαθηηθά ζελάξηα ιεηηνπξγίαο – εθφζνλ πξνβιέπνληαη – 

γηα ηελ απηφκαηε αληηκεηψπηζε ηεο αλσκαιίαο. 

 Βπηηξέπεη ή απνηξέπεη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ ή 

απνηξαπνχλ ζνβαξέο θαηαζηάζεηο. 

 Βπεκβαίλεη ζηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηε δηαδηθαζία " ιήςε 

πιεξνθνξηψλ - εληνιέο – επηβεβαίσζε ". 

 Καηαγξάθεη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη αλαγγειίαο βιαβψλ. 

 Καηαγξάθεη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξφγξακκα ζπληήξεζεο, πξνεηδνπνηεί γηα ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

 Καηαγξάθεη ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο, θαηαλαιψζεηο θαπζίκνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο παξάγεη αλαθνξέο αμηνπνίεζεο ελέξγεηαο ( Energy 

Utilization ). 

 Αεκηνπξγεί αλαθνξέο γηα κέζεο ηηκέο θαηαλάισζεο αλά επηθάλεηα, εγθαηάζηαζε ή 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Δ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλνληαη κέζσ ηνπ Διεθηξνληθνχ 

Τπνινγηζηή ηνπ Κεληξηθνχ ηαζκνχ Βιέγρνπ θαη Παξαθνινχζεζεο. Σν χζηεκα 

Αηαρείξηζεο Κηηξίνπ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ παξαθνινπζνχκελσλ ζεκείσλ ζα είλαη 

ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ αθελφο ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ Δ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

αθεηέξνπ ηελ νηθνλνκηθφηεξε ρξήζε ηνπο. Δ νηθνλνκηθφηεξε ρξήζε ησλ Δ/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ έγθεηηαη ζε δχν ζηνηρεία. Σε ινγηθή ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ γηα ηε 

κείσζε ηεο θζνξάο ηνπο αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο.  

Σν ΑΚ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θιηκαηηζκνχ ζα θαηαγξάθεη θαη ζα παξαθνινπζεί ηα εμήο 

ελεξγεηαθά ζηνηρεία: 

 Θεξκηθφ θνξηίν θιηκαηηζκνχ (ςχμε – ζέξκαλζε). 

 Διεθηξηθή θαηαλάισζε – ψξεο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ. 

 Μέζε ηηκή επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο. 

 Μέζε ηηκή πξνζαγφκελεο ζεξκνθξαζίαο. 

 Μέζε ηηκή ζεξκνθξαζίαο. 

 Μέζε ηηκή εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. 

 Μέζε ηηκή λεξνχ ζπιιεθηψλ. 

 Μέζε ηηκή λεξνχ ςχμεο – ζέξκαλζεο. 

 Διεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο απφ ΓΠΥΏ αλά αλαρψξεζε. 

 

 Μέγηζηεο ηηκέο ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ζε δηαζηήκαηα 15 ιεπηψλ θαη εκεξήζηα. 

 Μέζε ηηκή ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ. 

 Ρπζκφ θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. 

Ώπφ ηα παξαπάλσ κεγέζε ζα πξνθχπηνπλ κεηά απφ επεμεξγαζία δείθηεο απφδνζεο, 

πνζνζηά θαηαλνκήο ελέξγεηαο ζηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο. Οη δείθηεο ζα ζπγθξίλνληαη 

κε ζηνηρεία φπσο κέζεο ηηκέο εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ ζηνηρεία γηα ηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε ή φρη ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ.  

Οη ξπζκηζηέο ζα πξνγξακκαηηζηνχλ γηα λα εθηεινχλ φιεο ή κέξνο απφ ηηο παξαθάησ 

ξνπηίλεο ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ: 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφ εκεξήζην. 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφ εηήζην ( εκεξνινγηαθφο ). 
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 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφ Βνξηψλ θαη Ώξγηψλ. 

 Πξφζθαηξα πξνγξάκκαηα ρεηξνθίλεηεο επέκβαζεο. 

 ΐέιηηζηε εθθίλεζε θιηκαηηζκνχ. 

 ΐέιηηζηε ζηάζε θιηκαηηζκνχ. 

 Ώληηζηάζκηζε λπρηεξηλήο ιεηηνπξγίαο. 

 Βμνηθνλφκεζε κε έιεγρν ελζαιπίαο. 

 Πεξηνξηζκφ κέγηζηεο δήηεζεο θνξηίσλ. 

 Ώληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο ζε θχθιν εξγαζίαο. 

 Παξαθνινχζεζε παξνρψλ αέξα. 

 Βλδαζθαιίζεηο ςχμεο/ζέξκαλζεο. 

 Βιεχζεξε ςχμε. 

 Ώιιεινπρία θαη παξαιιειηζκφ αληιηψλ ζεξκφηεηαο. 

Σέινο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα δεδνκέλα ησλ αλαθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παξαπάλσ ζπλαξηήζεσλ ζα εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζελαξίσλ 

ειέγρνπ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ζσζηή ελεξγεηαθή ρξήζε ζε έλα θηίξην εμαξηάηαη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

 Οξζφ πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ. Πξνυπφζεζε είλαη ε ρξήζε 

ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ. 

 Παξαθνινχζεζε ησλ θαηαλαιψζεσλ γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα 

εμαρζνχλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην ελεξγεηαθφ πξνθίι ηνπ θηηξίνπ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Μειέηε ησλ εμαγφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ, ηξνπνπνηήζεσλ ή 

επεκβάζεσλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ. 

 Σαθηηθή θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φισλ ησλ Δ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Οξζή πξαθηηθή ιεηηνπξγίαο – ρεηξηζκνχ ηνπ ΑΚ απφ ηνπο εθπαηδεπκέλνπο 

ρξήζηεο. 

Σν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

παξαπάλσ παξαγφλησλ. Θα ζπλεηζθέξεη δε, θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ζθαικάησλ 

ρξήζηε ιφγσ ηεο αζθάιεηαο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα, ηελ επθνιία θαη θηιηθφηεηα ζηε 

ρξήζε, θαζψο θαη ηνλ άξηην ζρεδηαζκφ ησλ ΏΚΒ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ. 
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5.7 Σεθκεξίσζε. 

ηελ παξνχζα εξγνιαβία πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο κειέηε, θαηαζθεπή θαη παξάδνζε ηνπ 

ΑΚ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Δ νξζή ιεηηνπξγία ζα ηεθκεξηψλεηαη κε: 

 Οδεγίεο ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηφζν γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, 

φζν θαη γηα ην ινγηζκηθφ εθαξκνγήο. 

 Λίζηεο ειέγρνπ ζεκείσλ. 

 Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα απηνκαηηζκνχ θαη θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ. 

 Γξακκέο ηάζεο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ θιηκαηηζκνχ, νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ηελ 

ηζνξξνπία ζε κηα επηζπκεηή ζεξκνθξαζία θαη ζηε ζπλέρεηα αιιαγή ηεο επηζπκεηήο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά 10% θαη λέα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. 

 Ανθηκαζηηθνχο ζπλαγεξκνχο. 
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6. BMS εμνπιηζκόο Ακαμνζηαζίνπ ηεο ΔΘΔΛ ζηελ Αλζνύζα  

6.1 ΤΝΟΦΖ 

Δ παξνχζα απνηειεί ηερληθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ ζην ππφ θαηαζθεπή έξγν <<  ΒΘΒΛ λέν Ώκαμνζηάζην ζηελ Ώλζνχζα  >> . 

Μεηά ηελ ζχληνκε αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Δ/Μ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

BMS, ε έθζεζε πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ αθφινπζσλ ελνηήησλ:  

1. Βμνπιηζκφο ειέγρνπ – Οινθιήξσζε ηξίησλ ζπζηεκάησλ. 

2. Σνκείο ειέγρνπ. 

3. Κεληξηθή δηαρείξηζε. 

6.2 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΚΔ) 

Δ εγθαηάζηαζε ζα πινπνηεζεί ζε πεξηβάιινλ δηθηχσλ ειέγρνπ LonWorks. Δ ηερλνινγία 

απηή αλαπηχρηεθε θαη ζρεδηάζηεθε ζηελ Ώκεξηθή ( Paolo Alto ) απφ ηελ εηαηξία Echelon 

θαη απεπζχλεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξηαθνχ θαη βηνκεραληθνχ απηνκαηηζκνχ. 

Τπνζηεξίδεηαη ελεξγά απφ ηνπο θνξπθαίνπο νίθνπο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Οη θφκβνη  ζπλδένληαη ζην δίθηπν TP/FT-10 κέζσ transceiver Echelon FTT-10A. Δ 

ηαρχηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ δηθηχνπ είλαη 78Κbps. Δ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα είλαη 

κνλνχ ηεξκαηηζκνχ Bus, Star, Loop, ειεχζεξεο κνξθήο ( Free Topology ) ή θαη δηπινχ 

ηεξκαηηζκνχ. Σν δίθηπν ππνζηεξίδεη ηελ αλνηθηή επηθνηλσλία 64 θφκβσλ. Με ηελ ρξήζε  

router θαη επαλαιεπηψλ ππνζηεξίδεη κέρξη 32.385 θφκβνπο. Δ επηθνηλσλία ηνπ ζηαζκνχ 

παξαθνινχζεζεο κε ην δίθηπν LON ζα γίλεη κέζσ πξσηνθφιινπ C-Bus ην νπνίν ζα 

αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπ ζηαζκνχ ηνπ πξνζαξκνγέα θαη ησλ controller. O BNA 

θαηαιακβάλεη κηα δηεχζπλζε  IP ζην δίθηπν TCP/IP ησλ ππνινγηζηψλ ειέγρνπ θαη 

αληαιιάζζεη καδί ηνπο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη απφ ην δίθηπν ειέγρνπ C-Bus. 

Σα ΏΚΒ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα θαηαλεκεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. Σα 

βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ παξαζέηνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Οη θαισδηψζεηο απφ ηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ( αηζζεηήξηα, ελεξγνπνηεηέο θ.ιπ. ) πξνο ηα 

modules ζα γίλνπλ κε εηδηθά θαιψδηα ηχπνπ LiyCy n x  1 mm². 

 

Δπηηξεπηέο απνζηάζεηο θαισδίσζεο πιηθώλ πεδίνπ  

Μέγηζην κήθνο θαισδίνπ C-Bus.  1200 m 
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Μέγηζην κήθνο θαισδίνπ LonWorks.  900 m 

Μέγηζην κήθνο ηξνθνδνζίαο 24 VAC κνλάδσλ εμφδνπ ( π.ρ. θηλεηήξα ) 

κέζα απφ ηελ ηξνθνδνζία ειεγθηή. 

 170 m 

Μέγηζην κήθνο 24 VAC ηξνθνδνζίαο κνλάδσλ εμφδνπ ( π.ρ. θηλεηήξα ) 

απφ μερσξηζηφ κεηαζρεκαηηζηή. 

 400 m 

 

 

6.3 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

6.3.1 ΔΛΔΓΚΣΔ 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ BMS ( PLANT 

CONTROL) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεγθηέο Centraline Lion θαη Panther ηνπ νίθνπ 

Honeywell. Οη ειεγθηέο είλαη ειεπζέξσο πξνγξακκαηηδφκελνη ελψ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ 

Honeywell κε βηβιηνζήθε έκπεηξσλ εμειηγκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ αιγνξίζκσλ γηα 

εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ , ππνζηαζκψλ ,ελαιιαγήο θνξηίσλ θιπ.  

Οη ειεγθηέο δηαζέηνπλ ηζρπξή θαη ηαρχηαηε επεμεξγαζηηθή δπλαηφηεηα θαη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη γηα επηθνηλσλία ζε πεξηβάιινλ δηθηχσλ LonWorks. Δ επηθνηλσλία εηζφδσλ 

εμφδσλ κε ηα απαηηνχκελα ζεκεία ειέγρνπ γίλεηαη κε ηα αθφινπζα modules κέζσ δηθηπνχ 

LonWorks : 

 Centraline XFL  821          : Οθηψ αλαινγηθέο είζνδνη 0-10 V, NTC 20. 

 Centraline  XFL 822          : Οθηψ αλαινγηθέο έμνδνη 0-10 V. 

 Centraline  XFL 823         : Αψδεθα ςεθηαθέο είζνδνη ςπρξψλ επαθψλ. 

 Centraline  XFL 824         : Έμη ςεθηαθέο έμνδνη 24 VAC, 230 VAC , 2A. 

 Centraline  XFC-XFCL    : πλδπαζκφο  AI, DI, DO, AO, ( 4, 4, 2, 2, ).  

 

LonMark Excel Smart κνλάδα κηθηνύ ηύπνπ ζεκάησλ, XFC 

Πηζηνπνηεκέλεο θαηά LonMark κνλάδεο κηθηνχ ηχπνπ ζεκάησλ εηζφδνπ / εμφδνπ. 

Καηάιιειεο γηα επέθηαζε ρσξεηηθφηεηαο ζεκάησλ ησλ ειεγθηψλ Panther, Lion θαη ρξήζε 

ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν LON. 

 πξνγξακκαηηζκφο ησλ κνλάδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην αληίζηνηρν 

LNS plug-in 
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 πίλαθαο, ξάγα ηχπνπ DIN ή επίηνηρν 

 Αηαθφπηεο ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο θαη πξνγξακκαηηδφκελεο ιεηηνπξγίεο LED 

 Ρειέ αλά κνλάδα: 2x SPST, 2x SPDT 

 

ρήκα 6.1 LonMark Excel Smart κνλάδα κηθηνχ ηχπνπ ζεκάησλ, XFC 

 

LonMark Excel Smart Compact κνλάδα κηθηνύ ηύπνπ ζεκάησλ, XFCL. 

Πηζηνπνηεκέλεο θαηά LonMark κνλάδεο κηθηνχ ηχπνπ ζεκάησλ εηζφδνπ / εμφδνπ. 

Καηάιιειεο γηα επέθηαζε ρσξεηηθφηεηαο ζεκάησλ ησλ ειεγθηψλ Panther, Lion θαη ρξήζε 

ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν LON. 

 Πξνγξακκαηηδφκελν κε ην ινγηζκηθφ CARE 

 Mπνπηφλ LonWorks κε αληίζηνηρν LED. 

 Έσο 3 δηαθνξεηηθέο ςεθηαθέο ινγηθέο, ιεηηνπξγηθέο ηαπηφρξνλα (αλεμάξηεηεο απ;o 

ην πξφγξακκα ηνπ ειεγθηή) 

 Πίλαθαο: ξάγα ηχπνπ DIN ή επίηνηρν 

 Σχπνο θιέκαο: ζηαζεξφο 

 Βίζνδνη:  3x NTC20k ή 3x ηάζε/επαθή + 3x επαθή ηαρείαο απφθξηζεο 

 

ρήκα 6.2 LonMark Excel Smart Compact κνλάδα κηθηνχ ηχπνπ ζεκάησλ, XFCL 

 

Βπηπιένλ νη ειεγθηέο Panther πέξαλ ησλ επεμεξγαζηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ δηαζέηνπλ 

ελζσκαησκέλεο εηζφδνπο – εμφδνπο αλάινγα κε ηελ έθδνζε( ρήκα 5.4.2.γ ). 

 

javascript:top.openCatWin(%22../ecatdata/gr_xfc2_xfc3a04001.html%22,%20%22400%22,%20%22300%22)
javascript:top.openCatWin(%22../ecatdata/gr_xfcl_xfcl3a1.html%22,%20%22400%22,%20%22300%22)
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HVAC controller with configurable applications, PANTHER 

 

CentraLine controller for HVAC applications The controller can 

be applied for stand-alone operation, dial-up and in network 

systems.  

 

Control software 
application card with control software, with hundreds of different 

selectable applications and parameter settings  

Hardware inputs 

• Analog Inputs (AI) for NTC20k sensors 

• Digital Inputs (DI) for potential free contacts or 24 Vdc 

 

Hardware outputs 

• Analogue Outputs (AO) 0..10 Vdc 

• Digital Outputs (DO) 24 Vac 

 

Management 

applications 
ARENA / RANGER  

Stand-alone operation yes  

Bus system 

description 

• 

LonWorks(R) bus for data exchange with other PANTHER, or 

TIGER controllers, and building automation management 

systems with ARENA, or alarm monitoring with RANGER 

• 
models available with C-bus, for data exchange with other 

PANTHER or MCR200 controllers (max. 30 devices per bus) 

• 

models available with M-bus, to import heating- , cooling- or 

electric energy values; hot/cold water- or oil/gas volumes from 

M-Bus metering devices 

 

Transceiver type LonWorks(R) FTT10A  

Application cards 
with removable card for communication, application storage, 

operating system and local language texts for operator panel  

Mounting DIN rail or cabinet front door  
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Protection class IP30, IP54 with mounting accessories (supplied)  

Type of terminals screw terminals with terminal block  

Memory back-up goldcap capacitor for 72 hours buffer  

Power supply 24 Vac | 10 VA   

C-bus connection directly connectable via application card  

LonWorks(R) 

connection 
directly connectable via application card  

M-bus connection directly connectable via application card  

Additional description 
Use COACH software from CentraLine to select the right control 

software for the required installation.  

6.3.2 ΒΑΛΒΗΓΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ (ΚΚΜ) 

Οη πξνηεηλφκελεο βαιβίδεο ειέγρνπ ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ αθινπζνχλ 

ραξαθηεξηζηηθή ξνήο equal percentage.  

Βπηηξέπνληαο ηελ γξακκηθή ζρέζε ζπλαιιαγήο ζεξκφηεηαο ζην ζηνηρείν κε ηελ δηαδξνκή 

ηνπ εκβφινπ. Γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ βαιβίδσλ πξέπεη λα γίλεηαη ε παξαδνρή ίζεο 

πηψζεο πίεζεο κε ηνλ αλάληε ζηνηρείν θαη επηιέγεηαη ην πιεζηέζηεξν KVs πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε value authority ζηελ πεξηνρή ηνπ 0.5. ( valve authority :  ιφγνο πηψζεο 

πίεζεο ζηελ βαιβίδα πξνο ηε ζπλνιηθή πηψζε πίεζεο ζην θχθισκα ειέγρνπ ) . 

Οη θηλεηήξεο ησλ βαιβίδσλ ειέγρνπ έρνπλ δηαδξνκή 20mm, δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη επηιέγνληαη κε θξηηήξην ηελ αζθαιή θξάηεζε ηεο βαιβίδαο ζηελ θιεηζηή 

ζέζε θάησ απφ ζπλζήθεο νλνκαζηηθήο δηαθνξηθήο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ. Ώθνινπζεί 

ζρεηηθφο πίλαθαο: 

DN CLOSE OFF PRESURE 

600 N KPa 

CLOSE OFF PRESURE 

1800 N KPa 

25 1000 1600 

32 600 1600 

40 350 1300 

50 200 750 
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65 120 470 

80 50 230 

100 N/A 230 

6.3.3 ΤΛΗΚΑ ΠΔΓΗΟΤ ( ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΣΔ ) . 

Ώπφ ηνλ πίλαθα ζεκείσλ ειέγρνπ ηνπ ΚΒ επηκεηξήζεθαλ πιηθά πεδίνπ ( φξγαλα ) θαη 

επηιχζεθαλ ηα θαηάιιεια γηα ηελ εθάζηνηε εγθαηάζηαζε. πλνπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα , ελψ πεξηγξαθηθά νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε νξγάλνπ αθνινπζνχλ ηνπ 

πίλαθα ηεο ζπλνπηηθήο πεξηγξαθήο. 

ΔΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΤΠΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 

Διεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο Τ/ Πνιπφξγαλν ειεθηξηθψλ κεγεζψλ 

Όγξαλζε Μαγλεηηθή βαιβίδα 

Ρππαξφηεηα θίιηξσλ Αηαθνξηθφο πξεζνζηάηεο αέξα 

Βπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα ΐνεζεηηθή επαθή ξειαί 

Βπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα 

ΚΚΜ 

Αηαθνξηθφο πξεζνζηάηεο αέξα 

Αεμακελή ππξφζβεζεο Βιεγθηήο ζηάζκεο κε ειεθηξφδην 

Αεμακελή πεηξειαίνπ Αηαθφπηεο ζηάζκεο -ηχπνπ αριάδη -

πεηξειαίνπ 

Αεμακελή χδξεπζεο Βιεγθηήο ζηάζκεο κε ειεθηξφδην 

Πίεζε δηθηχνπ ππξφζβεζεο Μεηαδφηεο πίεζεο 4-20 mA 

Φξεάηηα απνρέηεπζεο Βπαθή αληιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

Ώληιίεο βηνινγηθνχ Αηαθνξηθφο πξεζνζηάηεο λεξνχ 

Ώληιίεο θιηκαηηζκνχ Αηαθνξηθφο πξεζνζηάηεο λεξνχ 

 

πγθεθξηκέλα, αηζζεηήξεο θαη ελεξγνπνηεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο : 
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Κηλεηήξαο 0 / 2..10V γηα έιεγρν δσλώλ, 6,5 mm 180 / 300 N, M7410E. 

 

Διεθηξηθφο θηλεηήξαο γηα αλαινγηθφ έιεγρν, γηα βαιβίδεο: 

V5822, V5823, V5832, θαη V5833.  

 

ΐαζκφο πξνζηαζίαο :     IP42  

Έλδεημε ζέζεο :     θφθθηλνο ελδείθηεο  

Λεηηνπξγία ηεξκαηηθνχ 

δηαθφπηε 
:     SPDT, ξεχκα 1 A επαγσγηθφ, ξεχκα 5 A σκηθφ  

Σξνθνδνζία :     24 Vac | 1,4 VA   

ήκα εηζφδνπ :     0/2..10Vdc  

Αηαδξνκή εκβφινπ :     6,5 mm 

Υξφλνο δηαδξνκήο :     150 s 

Μήθνο θαισδίνπ :     1,5 m 

Πξφζζεηε πεξηγξαθή: 

Δ δξάζε ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη αλάζηξνθε. Γηα ηα κνληέια 

M7410E1.. Σν θάιπκκα βαιβίδαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε. Γηα κνληέια κε 2 ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο, ε 

δεχηεξε επαθή είλαη ξπζκηδφκελε.  
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Κηλεηήξαο 0/2..10V, 20 mm 600 N, ML7420 / ML7425. 

 

Διεθηξηθφο θηλεηήξαο γηα αλαινγηθφ έιεγρν: γηα βαιβίδεο 

V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 θαη 

V5329.  

 

ΐαζκφο πξνζηαζίαο :     IP54  

Έλδεημε ζέζεο :     γξακκηθφο δείθηεο  

Θέζε εκβφινπ ζε απψιεηα 

ζήκαηνο 
:     ξπζκηδφκελν  

Σεξκαηηθνί δηαθφπηεο :     πξναηξεηηθφ  

Ώμνληθή δχλακε :     600 N 

Αηαδξνκή εκβφινπ :     20 mm 

Πξφζζεηε πεξηγξαθή: 

Δ δξάζε ειέγρνπ είλαη αλάζηξνθε. Γηα κνληέια ML7425: 

πηζηνπνηεκέλα θαηά DIN EN 14597 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

βαιβίδεο V5016A / V5025A / V5328A / V5049A.  
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Σξίνδε βαιβίδα ειέγρνπ PN16, βηδσηή ζύλδεζε DN15-50, V5013R 

 

Γηα ζέξκαλζε, εμαεξηζκφ θαη θιηκαηηζκφ, αλνηρηνχ 

θπθιψκαηνο. Θεξκφ / ςπρξφ λεξφ, πνηφηεηα VDI2035.  

 

Καηεγνξίεο βαιβίδσλ :    V5013R  

Σχπνο βαιβίδαο :    ηξίνδε αλάκημεο  

Σχπνο κέζνπ :    λεξφ  

Τιηθά 
: νξεηράιθηλν ζψκα, άμνλαο απφ αλνμείδσην αηζάιη,         

νξεηράιθηλν βχζκα  

Θέζε βαιβίδαο αλνηθηή : :    έκβνιν θάησ  

Αηαδξνκή εκβφινπ :    20 mm 

Θεξκ. κέζνπ :     2 ... 170 oC 

ηαηηθή πίεζε :     PN16  

Σχπνο ζχλδεζεο :     εζσηεξηθφ ζπείξσκα θαηά ISO228  

Υαξαθηεξεζηηθή ξνήο :     ίζσλ πνζνζηψλ  
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Σξίνδε βαιβίδα ειέγρνπ PN16, ζύλδεζε κε θιάληδα DN 15-150, V5329A / V5050A,B. 

 

Γηα ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφ. Θεξκφ ή θξχν λεξφ πνηφηεηα 

VDI2035. Καηάιιειν γηα ζεξκνθήπηα.  

 

Καηεγνξίεο βαιβίδσλ 

 
:     V5329A/V5050  

Σχπνο κέζνπ :     λεξφ  

Τιηθά 
:   ψκα απφ ρπηνζίδεξν GG25, 

άμνλαο απφ αλνμείδσην αηζάιη.  

Θέζε βαιβίδαο 

αλνηθηή 
:     έκβνιν θάησ  

ηαηηθή πίεζε :     PN16  

Σχπνο ζχλδεζεο :     θιάληδεο θαηά ISO7005  
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Γίνδε βαιβίδα ειέγρνπ PN16, επίπεδν ηειείσκα DN25-40, V5832B. 

 

ΐαιβίδα ειέγρνπ εμηζνξξνπεκέλεο πίεζεο.  

Γηα κνλάδεο fan coil θαη κηθξά αλαζεξκαληηθά / ςπθηηθά. Θεξκφ ή 

θξχν λεξφ (max. 50% γιπθφιε), πνηφηεηα λεξνχ VDI2035.  

 

Καηεγνξίεο βαιβίδσλ :     V5832B2  

Σχπνο βαιβίδαο :     δίνδε εμηζνξξνπεκέλεο πίεζεο  

Σχπνο κέζνπ :     λεξφ  

Τιηθά 
:Οξεηράιθηλν ζψκα, άμνλαο απφ αλνμείδσην αηζάιη, νξεηράιθηλν 

βχζκα.  

Θέζεβαιβίδαο αλνηθηή :     έκβνιν θάησ  

Αηαδξνκή εκβφινπ :     6,5 mm 

Θεξκ. κέζνπ :     2 ... 130 oC 

ηαηηθή πίεζε :     PN16  

Σχπνο ζχλδεζεο :     εμσηεξηθφ ζπείξσκα επίπεδν ηειείσκα  

Υαξαθηεξεζηηθή ξνήο :     γξακκηθή  
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Μηθηό αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο αεξαγσγνύ. 

 

ΐαζκφο πξνζηαζίαο :     IP54  

Βχξνο ζρεηηθήο πγξαζίαο :     5 ... 95 %rh 

ηνηρείν Μέηξεζεο ρεηηθήο Τγξαζίαο :     ρσξεηηθφο  

ήκα εμφδνπ ζρεηηθήο πγξαζίαο :     0..1/10Vdc  

Σξνθνδνζία :     24 Vac | 0,48 VA   

Σνπνζέηεζε :     ζε αεξαγσγφ  

Μήθνο εκβάπηηζεο :     235 mm 

Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο αεξαγσγνύ, NTC. 

ηνηρείν Μέηξεζεο Θεξκνθξαζίαο :     NTC20k  

Βχξνο ζεξκνθξαζίαο :     -20 ... 80 oC 

Σνπνζέηεζε :     ζε αεξαγσγφ  

Μήθνο εκβάπηηζεο :     280 mm 

Κιέκεο :     2  

Πξφζζεηε πεξηγξαθή  :    ρεηηθή πγξαζία 5..95 %rh, ρσξίο ζπκπχθλσζε  
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Aηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ NTC 

 

ΐαζκφο πξνζηαζίαο :     IP30  

ηνηρείν Μέηξεζεο 

Θεξκνθξαζίαο 
:     NTC20k  

Βχξνο ζεξκνθξαζίαο :     6 ... 40 oC 

Σνπνζέηεζε :     εζσηεξηθνχ ρψξνπ, επίηνηρε  

Αηαζηάζεηο (ΤxΠxΐ) :     56 mm | 46 mm | 19,3 mm   

Κιέκεο :     2  

Σχπνο θιέκαο :     κε έιαζκα  

Πξφζζεηε πεξηγξαθή 
:     To T7470A1009 δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 5 

ηεκαρίσλ.  
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Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο, NTC 

 

 

 

Σνπνζέηεζε εμσηεξηθνχ ρψξνπ, επίηνηρε  

 

Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο λεξνύ, NTC 

 

Ώηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο λεξνχ κε θπάζην ή επαθήο.  

 

ΐαζκφο πξνζηαζίαο :    IP30  
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Γηαθνξηθόο Πξεζνζηάηεο γηα αέξα (DPS). 

 

Παξαθνινχζεζε θίιηξνπ ή δηαθφπηεο ξνήο γηα αέξα θαη αέξηα 

πνπ δελ θιέγνληαη θαη δελ είλαη δηαβξσηηθά. Υξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ θαη εμαεξηζκνχ.  

 

Βίδνο πίεζεο :         ππεξπίεζε, ζρεηηθή πίεζε  

Βίδνο ζχλδεζεο :    πιαζηηθή ζχλδεζε γηα 5 mm ιαζηηρέλην ζσιήλα (εζσηεξηθά)  

Διεθηξηθή ζχλδεζε :    ΏΜΡ ζχλδεζκνο 6,3 x 0,8 (DIN46244) ή βηδσηέο θιέκεο  

ΐαζκφο πξνζηαζίαο :    IP54  

Τιηθφ αηζζεηεξίνπ :     ABS + ηιηθφλε  

Θεξκ. κέζνπ :    -20 ... 85 oC 

Θεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 
:    -20 ... 85 oC 

Λεηηνπξγία δηαθφπηε :     SPDT κεηαγσγέαο 240 Vac; 1,5 A (0.4)A  

Πηζηνπνηήζεηο :     CE0085AR0013 ζχκθσλα κε DIN EN 1854  

Μέγηζηε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο 
:     50 mbar 

Πξφζζεηε πεξηγξαθή 

:     Βμαξηήκαηα πνπ παξέρνληαη κε ηνλ πξεζνζηάηε: 2 m ιάζηηρν  

ζηιηθφλεο, 2 ηεκάρηα ζχλδεζεο κε βίδεο ζηήξημεο, 2 βίδεο γηα 

ζηήξημε ζην πιαίζην, 3 βηδσηεο θιέκεο γηα ειεθηξηθή ζχλδεζε.  
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Γηαθόπηεο ξνήο λεξνύ. 

Αηαθφπηεο ξνήο λεξνχ κεραληθφο θαηάιιεινο γηα δηαηνκή ζσιήλα 1-6 „‟. Ρπζκηδφκελν 

φξην ξνήο. Αηαζέηεη επαθή 240 Vac, 3 A γηα ζχλδεζε κε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ. 

Σνπνζέηεζε κέζσ ζπεηξψκαηνο εζσηεξηθνχ 1„.  

 

6.3.4 ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΡΗΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. 

Σν πξνηεηλφκελν ΚΒ έρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κε πεξηθεξεηαθέο δηαηάμεηο 

LonWorks. Πεξαηηέξσ έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ηα ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια 

Modbus θαη Bacnet. Δ πξνζθεξφκελε έθδνζε ηνπ ζηαζκνχ παξαθνινχζεζεο παξέρεηαη 

κε ηελ επηινγή ελφο απφ ηα αλσηέξσ. 

ΣΟΜΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Φσηηζκόο : Παξέρνληαη νη δπλαηφηεηεο ζπλνιηθήο ή κεξηθήο απνθνπήο ησλ γξακκψλ 

θσηηζκνχ βάζεη θεληξηθνχ ρξνλνπξνγξάκκαηνο. Παξάιιεια επηηεξείηαη ε θαηάζηαζε ηνπ 

δηαθφπηε ΏΟΥ ( ηξηπιήο ιεηηνπξγίαο: αλνηρηφο - θιεηζηφο – απηφκαηνο ) θαζψο θαη ε ζέζε 

ηνπ ξειαί θσηηζκνχ. 

Αεξηζκόο : Οη δηαηάμεηο αεξηζκνχ ειέγρνληαη σο πξνο ηελ εθθίλεζε ηνπο ζε επίπεδν 

αλαρψξεζεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη εληάζζνληαη ζηνλ θεληξηθφ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ 

ηεο εγθαηάζηαζεο. Βλδέρεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζελάξηα αεξηζκνχ free cooling, night 

purge θαζψο θαη ππξαλίρλεπζεο. 
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VRV : Δ ελνπνίεζε κε ην ζχζηεκα VRV  παξέρεη ζην ΚΒ θξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε 

εζσηεξηθή κνλάδα (ή VAM ). Οη ζρεηηθέο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο είλαη : 

 

 ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟ 

Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο √ √ 

Setpoint κνλάδαο √ √ 

Θεξκνθξαζία ρψξνπ √  

Σαρχηεηα κνλάδαο √ √ 

ΐιάβε κνλάδαο √  

HVAC Mode √ √ 

 

Ώλάινγα κε ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζπλδπαζκέλνπ ρεηξηζκνχ θεληξηθά θαη ηνπηθά. Βλδεηθηηθφ ζελάξην :  

 Κεληξηθφο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο. 

 Βθθίλεζε boost ή optimum start. 

 Πεξηνξηζκφο δηαζέζηκνπ εχξνπο ρεηξηζκνχ Setpoint. 
 

ΚΚΜ : Πξνβιέπεηαη ηειερεηξηζκφο, ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο Setpoint ησλ 

ΚΚΜ ζέξκαλζεο θαη θνηλνχ ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε αιγφξηζκνπο βειηηζηνπνηεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απαηηήζεηο θνξηίνπ ηεο κειέηεο θιηκαηηζκνχ. 

Παξαγσγή ςπρξνύ/ζεξκνύ λεξνύ θιηκαηηζκνύ : Έιεγρνο θαη επηηήξεζε 

ζπγθξνηήκαηνο θαζψο θαη πιήξεο παξαιιειηζκφο θαη ελαιιαγή ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαπζηήξσλ – θπθινθνξεηψλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. 

Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο : Έιεγρνο θαη επηηήξεζε αληιηψλ θίιηξνπ ζηεξεψλ ρισξίσζεο, 

θπζεηήξα, δεμακελήο επεμεξγαζκέλσλ. 

Ζιεθηξηθέο ζχξεο : Βληνιή θαη επηηήξεζε ησλ ειεθηξνθίλεησλ ζπξψλ. 

ΕΝΥ : Έιεγρνο θαπζηήξα Boiler θαη αληιίαο επαλαθπθινθνξίαο. 

Τπνζηαζκόο ινηπέο ειεθηξηθέο παξνρέο : Πξνβιέπεηαη ε επηηήξεζε θαη θαηαγξαθή 

θξίζηκσλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ κέζσ δηθηπαθψλ πνιπνξγάλσλ. 

Γεμακελέο ππξόζβεζεο – ύδξεπζεο : Έιεγρνο ζηάζκεο θαη εληνινδφηεζε πιήξσζεο. 

Δπηηήξεζε Ζ/Μ : Σν ΚΒ επηηεξεί σο πξνο ηελ νξζή ιεηηνπξγία εμνπιηζκφ φπσο : 
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 Πηεζηηθφ ππξφζβεζεο. 

 Ώλειθπζηήξεο. 

 χζηεκα ππξαλίρλεπζεο. 

 Ώεξνζπκπηεζηέο. 

 Αεμακελή πεηξειαίνπ. 

 UPS. 

 Διεθηξνπαξαγσγφ Γεχγνο. 

 Πίλαθαο αλίρλεπζεο αεξίνπ. 

 Πίλαθαο κεγαθσληθήο. 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ηαζκόο παξαθνινύζεζεο. 

Δ επνπηεία ησλ ζεκάησλ ALARM θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο κηαο 

εγθαηάζηαζεο γίλεηαη απφ ηνλ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο SymmetrΒ. Σν SymmetrΒ  είλαη 

κηα Client Server εθαξκνγή ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ. 

ΐαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζηαζκνχ είλαη : 

 Γξαθηθή απεηθφληζε ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ. 

 Πεξηζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηηκψλ επηιεγκέλσλ παξακέηξσλ (event log and 
viewer ). 

 Παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε γηα θαηαζηάζεηο  ηνπ ζπζηήκαηνο ζε επίπεδα 
ηηκψλ εθηφο πξνθαζνξηζκέλνπ νξίνπ (Alarm notification ). 

 Πξνγξακκαηηζκφο ρξνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ αλάινγα κε ηα σξάξηα θαη 
ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ. 

 Πξφβιεςε γηα ηελ απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ εληνιψλ. 

 Αηαβάζκηζε δηθαησκάησλ ρξήζεο. 
 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ  αλαγθψλ ηεο ελνπνηεκέλεο εγθαηάζηαζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ινγηζκηθφ κε άδεηα ρξήζεο 2000 ζεκείσλ. 

Παξαθνινύζεζε εγθαηάζηαζεο από Internet - Intranet . 

Ο SymmetrΒ Server έρεη ελζσκαησκέλν Web Server θαη είλαη πξνζδφθηκνο κέζσ Internet 

Explorer απφ ηνπο client ( έσο 5 ηαπηφρξνλα ) κέζσ ηνπ δηθηχνπ TCP/IP. Δ πξφζβαζε 

είλαη δπλαηή ζε ηνπηθφ επίπεδν ( δίθηπν ππνινγηζηψλ ) θαζψο θαη απφ ην Internet. Γηα ηελ 

πξφζβαζε απφ ην Internet απαηηείηαη θαηάιιειε ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ( γξακκή 

ADSL, πξνζηαζία Firewall, θιπ ). 

Δλεκέξσζε κέζσ e – mail, SMS. 

Παξέρεηαη ( κε ηελ πξνζζήθε δηαηάμεσλ SMS – modem ) δπλαηφηεηα άκεζεο ελεκέξσζεο 

ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο επηιεγκέλσλ βιαβψλ ή ζπλαγεξκψλ κε e – mail θαη 

κελπκάησλ SMS – GSM. 
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6.3.5 Κεληξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο SymmetrE. 

Σν θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο SymmetrE ( ρήκα 6.3 ), επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο 

απαηηήζεηο γηα έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δ 

αλνηθηή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο SymmetrE, θέξλεη ζε απφιπηε ηζνξξνπία ηηο αλάγθεο ηνπ 

ρξήζηε κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη θφζηνπο. Βίλαη ε απφιπηε ιχζε γηα ηελ 

απινχζηεπζε ηνπ ρεηξηζκνχ, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. To SymmetrE είλαη κηα εμειηγκέλε πιαηθφξκα πνπ παξέρεη νινθιεξσκέλεο 

ιχζεηο. Ο ρξήζηεο παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ππνζπζηήκαηα, έρεη πξφζβαζε ζηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ, δηαρεηξίδεηαη ηελ ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, δεκηνπξγεί γξαθηθά, 

ζηαηηζηηθά, αλαθνξέο θαη έρεη ειεγρφκελε πξφζβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Δ κνλαδηθή ηερλνινγία ηνπ SymmetrE εθκεηαιιεχεηαη ηα ζχγρξνλα αλνηθηά πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο επηηξέπνληαο ηελ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κε πιήξσο 

ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε θάζε είδνπο εθαξκνγήο ρσξίο ηελ ρξήζε κεηαθξαζηψλ 

πξσηνθφιινπ θαη θαξηψλ επηθνηλσλίαο. πζηήκαηα άιισλ θαηαζθεπαζηψλ 

νινθιεξψλνληαη ζε κηα θεληξηθή πιαηθφξκα ε νπνία εχθνια ρεηξίδεηαη θάζε είδνπο 

απαίηεζε. 

Σν SymmetrE μεπεξλά ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεζηζκέλσλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ 

παξέρνληαο ηελ ηερλνινγία αηρκήο ζηελ δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Βίλαη ππεχζπλν ζην λα ζπιιέγεη δεδνκέλα ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 

έλα δεπηεξφιεπην έσο κηα κέξα, λα εηνηκάδεη  πξφηππεο θαη παξακεηξνπνηήζηκεο 

αλαθνξέο, λα θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, λα παξαθνινπζεί ζπλερψο θαη 

λα θαηαγξάθεη ζήκαηα θαη ελδείμεηο θαη ηέινο, λα αλαθηά θαη λα αλαιχεη αξρεηνζεηεκέλα 

δεδνκέλα. 

Με δπν ιφγηα ην θεληξηθφ ζχζηεκα SymmetrE, βειηηζηνπνηεί ηελ εγθαηάζηαζε, αθνχ 

δηαζέηεη έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο θαη κείσζεο ηεο δαπαλψλ. 
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ρήκα 6.3 Δ  παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο SymmetrE 

Βπίζεο ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Client Server εθαξκνγήο 

ηνπ SymmetrE ( ρήκα 6.4 ), κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο EXCEL 5000 ηεο 

HONEYWELL φπσο θαη ελζσκαησκέλσλ ζε απηφ ην ζχζηεκα άιισλ ειεγθηψλ. (XL 500, 

XL 600, XL 100, XL 80, XL 50, XL 20 O-Link, Zone Manager  XL10 (VAV II, ROI, CVAHU, 

UV, FCU, CHC, HYD), πνπ απνζθνπεί ζηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ελφο θηηξίνπ. 

 

ρήκα 6.4 Ώξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο EXCEL 5000 κέζσ SymmetrE Server 
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6.4 εκεία Διέγρνπ θαη δηαρείξηζεο – Αληίζηνηρνο εμνπιηζκόο 

Μεηά απφ δηεμνδηθή κειέηε ζηα θηίξηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνηαμίνπ ηνπ λένπ 

ακαμνζηαζίνπ, εληνπίζηεθαλ ηα ζεκεία πξνο έιεγρν θαη επηιέρηεθαλ ηα αληίζηνηρα 

φξγαλα πξνο έιεγρν απηψλ ησλ ζεκείσλ. 

Οη παξαθάησ πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ ηα ζεκεία ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη κέζσ ηνπ 

αλαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ απφ ηα δέθα Ώπνκαθξπζκέλα Κέληξα Βιέγρνπ (ΏΚΒ) ηνπ 

πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο Κηηξίνπ (BMS) ηνπ λένπ ακαμνζηαζίνπ  ηεο ΒΘΒΛ: 
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ΑΚΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟ ΑΗ ΑΟ DI DO ΚΑΛΧΓΗΧΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Τ-1 ΤΠΟΓΔΗΟ ΚΣΗΡΗΟΤ VII - ΤΓΡΟΣΑΗΟ               

Τ-1 

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-10 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-10 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-10 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-10 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-10 3W DN40   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-10 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-10 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-10 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-10 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-4 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-4 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΚΦΏ-4 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ - 
ΤΓΡΏΕΏ ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       

Liycy 5x1,5 
Κνηλφ αηζζεηήξην 
Θεξκνθξαζίαο - 

Τγξαζίαο ΥΒΣΕΚΔ ΤΓΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΚΦΏ-4 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ - 
ΤΓΡΏΕΏ ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       

ΐΛΏΐΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΕΒΣΕΚΟΤ ΠΤΡΟΐΒΔ 
1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΕΒΣΕΚΟΤ ΠΤΡΟΐΒΔ 
2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΕΒΣΕΚΟΤ ΠΤΡΟΐΒΔ 
3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΕΒΣΕΚΟΤ ΤΑΡΒΤΔ 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΏ-7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΏ-7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΏ-7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   



 

ΑΚΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟ ΑΗ ΑΟ DI DO ΚΑΛΧΓΗΧΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Τ-1 ΤΠΟΓΔΗΟ ΚΣΗΡΗΟΤ VII - ΤΓΡΟΣΑΗΟ               

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΏ-7 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΥΏΜΔΛΔ ΣΏΘΜΔ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΠΤΡΟΐΒΔ ΔΛ.ΣΏΘΜΔ     1   Liycy 2x1,5   

ΣΏΘΜΔ ΠΛΔΡΧΔ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΠΤΡΟΐΒΔ ΔΛ.ΣΏΘΜΔ     1   Liycy 2x1,5   

ΤΦΔΛΔ ΣΏΘΜΔ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΠΤΡΟΐΒΔ ΔΛ.ΣΏΘΜΔ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΐΏΛΐΕΑΧΝ ΠΛΔΡΧΔ 
ΑΒΞΏΜΒΝΔ ΠΤΡΟΐΒΔ 1 ΐΒ     2   Liycy 4x1,5 

Γηα θάζε ζήκα 
2x1,5 

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΐΏΛΐΕΑΧΝ ΠΛΔΡΧΔ 
ΑΒΞΏΜΒΝΔ ΠΤΡΟΐΒΔ 2 ΐΒ     2   Liycy 4x1,5 

Γηα θάζε ζήκα 
2x1,5 

ΠΕΒΔ ΤΛΛΒΚΣΔ ΠΤΡΟΐΒΔ ΜΒΣΏΑΟΣΔ ΠΕΒΔ 1       Liycy 3x1,5   

ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΡΟΔ ΤΛΛΒΚΣΔ 
ΠΤΡΟΐΒΔ ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΡΟΔ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΣΛΕΏ 
ΐΕΟΛΟΓΕΚΟΤ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΥΏΜΔΛΔ ΣΏΘΜΔ ΑΒΞΏΜΒΝΔ ΤΑΡΒΤΔ ΔΛ.ΣΏΘΜΔ     1   Liycy 2x1,5   

ΣΏΘΜΔ ΠΛΔΡΧΔ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΤΑΡΒΤΔ ΔΛ.ΣΏΘΜΔ     1   Liycy 2x1,5   

ΤΦΔΛΔ ΣΏΘΜΔ ΑΒΞΏΜΒΝΔ ΤΑΡΒΤΔ ΔΛ.ΣΏΘΜΔ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΐΏΛΐΕΑΧΝ ΠΛΔΡΧΔ 
ΑΒΞΏΜΒΝΔ ΤΑΡΒΤΔ ΏΠΟ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟ ΐΒ     2   Liycy 4x1,5 

Γηα θάζε ζήκα 
2x1,5 

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΐΏΛΐΕΑΧΝ ΠΛΔΡΧΔ 
ΑΒΞΏΜΒΝΔ ΤΑΡΒΤΔ ΏΠΟ ΓΒΧΣΡΔΔ ΐΒ     2   Liycy 4x1,5 

Γηα θάζε ζήκα 
2x1,5 

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΐΏΛΐΕΑΧΝ ΠΛΔΡΧΔ 
ΑΒΞΏΜΒΝΔ ΤΑΡΒΤΔ ΐΒ     2   Liycy 4x1,5 

Γηα θάζε ζήκα 
2x1,5 

ΤΦΔΛΔ ΣΏΘΜΔ ΦΡΒΏΣΕΟΤ ΏΠΟΥΒΣΒΤΔ 
ΠΚ-Τ-7.3Β ΔΛ.ΣΏΘΜΔ     1   Liycy 2x1,5   

ΤΦΔΛΔ ΣΏΘΜΔ ΦΡΒΏΣΕΟΤ ΏΠΟΥΒΣΒΤΔ 
ΠΚ-Τ-7.4Β ΔΛ.ΣΏΘΜΔ     1   Liycy 2x1,5   
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0-1 

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-1Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-1Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-1Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-1Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-1Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-1Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-1Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-1Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-1Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-1Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9ΒΏ.1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9ΒΏ.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9ΒΏ.1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9ΒΏ.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9ΒΏ.1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9ΒΏ.2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9ΒΏ.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9ΒΏ.2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9ΒΏ.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9ΒΏ.2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   
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2 

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   
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ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-2Β 
7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-2Β 7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-2Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-2Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-2Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-2Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-2Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-2Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-2Β 7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-0-2Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-0-
2Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-
0-2Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8ΒΏ.1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   
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ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8ΒΏ.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8ΒΏ.1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8ΒΏ.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8ΒΏ.1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8ΒΏ.2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8ΒΏ.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8ΒΏ.2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8ΒΏ.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8ΒΏ.2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΣΛΕΏ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΒΠΒΞΒΡΓΏΜΒΝΧΝ ΠΚ-0-1.1Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΣΛΕΏ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΒΠΒΞΒΡΓΏΜΒΝΧΝ ΠΚ-0-1.1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΣΛΕΏ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΒΠΒΞΒΡΓΏΜΒΝΧΝ ΠΚ-0-1.1Β ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΣΛΕΏ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΒΠΒΞΒΡΓΏΜΒΝΧΝ ΠΚ-0-1.1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΒΦΒΑΡΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΒΠΒΞΒΡΓΏΜΒΝΧΝ ΠΚ-0-1.1Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΒΦΒΑΡΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ 
ΑΒΞΏΜΒΝΔ ΒΠΒΞΒΡΓΏΜΒΝΧΝ ΠΚ-0-1.1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΒΦΒΑΡΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΒΠΒΞΒΡΓΏΜΒΝΧΝ ΠΚ-0-1.1Β ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΒΦΒΑΡΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ 
ΑΒΞΏΜΒΝΔ ΒΠΒΞΒΡΓΏΜΒΝΧΝ ΠΚ-0-1.1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-08 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-08 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-08 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-08 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-09 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-09 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-09 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   
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ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-09 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-10.1,2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-10.1,2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-10.1,2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ VAM RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ VAM ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ VAM ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-9 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-8 3W DN40   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-8 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-8 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-8 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-8 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-9 3W DN25   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-9 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-9 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-9 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   
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ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-9 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-8 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΚΦΏ-8 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ - 
ΤΓΡΏΕΏ ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       

Liycy 5x1,5 
Κνηλφ αηζζεηήξην 
Θεξκνθξαζίαο - 

Τγξαζίαο ΥΒΣΕΚΔ ΤΓΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΚΦΏ-8 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ - 
ΤΓΡΏΕΏ ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-9 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΚΦΏ-9 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ - 
ΤΓΡΏΕΏ ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       

Liycy 5x1,5 
Κνηλφ αηζζεηήξην 
Θεξκνθξαζίαο - 

Τγξαζίαο ΥΒΣΕΚΔ ΤΓΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΚΦΏ-9 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ - 
ΤΓΡΏΕΏ ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ VAM ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟΤ 1  ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟΤ 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΒΛΏΕΟΑΕΏΥΧΡΕΣΔ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟΤ 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΜΒΣΡΔΔ ΣΏΘΜΔ ΑΒΞΏΜΒΝΔ 
ΐΕΟΛΟΓΕΚΟΤ ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ  ΤΠΒΡΔΥΧΝ 1       Liycy 3x1,5   
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0-2 

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
9 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   
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ΠΦ-0-3Β 8 

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-3Β 
9 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   
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ΠΦ-0-3Β 7 

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-3Β 9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-3Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-3Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-3Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-3Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-3Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-3Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-3Β 7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-3Β 8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-3Β 9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
9 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   
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10 

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
11 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 10 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 11 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   
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5 

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
9 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
10 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-4Β 
11 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-4Β 10 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   
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ΠΦ-0-4Β 11 

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 10 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-4Β 11 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-0-7Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-0-
7Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-
0-7Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-0-7Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-0-
7Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-
0-7Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-7.1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-7.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-7.1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-7.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-7.2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-7.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-7.2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-7.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.1,2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   
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ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.1,2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.1,2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.3,4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.3,4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.3,4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.5,6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.5,6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.5,6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.7,8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.7,8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-7.7,8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-5.1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-5.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-5.1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-5.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-5.2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-5.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-5.2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-5.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-6 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΏ-5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΏ-5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΏ-5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.1,2,3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.1,2,3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.1,2,3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.4,5,6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.4,5,6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   
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ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.4,5,6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-5.8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-6.1,2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-6.1,2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-6.1,2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-6.3,4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-6.3,4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-6.3,4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-Π-1Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-Π-
1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-
Π-1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-Π-1Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-Π-
1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-
Π-1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 3 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-Π-1Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 3 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-Π-
1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 3 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-
Π-1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 4 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-Π-1Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 4 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-Π-
1Β ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 4 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ- ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   
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Π-1Β 

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-5.1 3W DN40   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-5.1 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-5.1 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-5.1 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-5.1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-5.2 3W DN40   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-5.2 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-5.2 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-5.2 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-5.2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-6 3W DN32   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-6 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-6 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-6 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-6 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-7.1 3W DN40   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-7.1 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-7.1 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-7.1 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-7.1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-7.2 3W DN32   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-7.2 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-7.2 ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 1       Liycy 2x1,5   
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ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-7.2 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-7.2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ4 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΚΟΜΐΕΟ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ4 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΣΏΔ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ4 BE     1   Liycy 2x1,5   
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0-3 

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-3 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-4.1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-4.1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-4.1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-4.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-4.2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-4.2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-4.2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-4.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-5.1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-5.1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-5.1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-5.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-5.2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-5.2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-5.2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-5.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-6.1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-6.1 BE     1   Liycy 2x1,5   
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ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-6.1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-6.1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-6.2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-6.2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-6.2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-6.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΓΝΥ RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΓΝΥ BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΓΝΥ ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΓΝΥ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΠ-1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΠ-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΠ-1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΛΒΐΔΣΏ Λ1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΓΔΣΔΔ ΤΓΡΟΣΏΣΔ ΛΒΐΔΣΏ Λ1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΛΒΐΔΣΏ Λ1 RELAY     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΛΒΐΔΣΏ Λ2 ΐΒ       1 Olflex 2x1,5   

ΓΔΣΔΔ ΤΓΡΟΣΏΣΔ ΛΒΐΔΣΏ Λ2 RELAY     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΛΒΐΔΣΏ Λ2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΛΒΐΔΣΏ Λ3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΓΔΣΔΔ ΤΓΡΟΣΏΣΔ ΛΒΐΔΣΏ Λ3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΛΒΐΔΣΏ Λ3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΤΓΡΟΤ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΤΓΡΟΤ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-3 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΤΓΡΟΤ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-4.1,2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΤΓΡΟΤ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-5.1,2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΤΓΡΟΤ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛΘ-6.1,2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΤΓΡΟΤ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΤΛΛΒΚΣΔ ΠΡΟΏΓΧΓΔ 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΒΜΐΏΠΣΕΒΧ 1       Liycy 2x1,5   
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ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΤΛΛΒΚΣΔ ΒΠΕΣΡΟΦΔ 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΒΜΐΏΠΣΕΒΧ 1       Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΘΒΡΜΏΝΔ     1     Liycy 3x1,5   

ΜΒΣΡΔΔ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ PIL 1       Liycy 3x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ BOILER  

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΒΜΐΏΠΣΕΒΧ 1       Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΏΝΏΚΤΚΛΟΦΟΡΕΏ BOILER 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΒΜΐΏΠΣΕΒΧ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ BOILER 3W DN65    1     Liycy 3x1,5   

ΠΕΒΔ ΤΛΛΒΚΣΔ ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ 1 ΜΒΣΏΑΟΣΔ ΠΕΒΔ 1       Liycy 3x1,5   

ΠΕΒΔ ΤΛΛΒΚΣΔ ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ 2 ΜΒΣΏΑΟΣΔ ΠΕΒΔ 1       Liycy 3x1,5   

ΠΕΒΔ ΤΛΛΒΚΣΔ ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ 3 ΜΒΣΏΑΟΣΔ ΠΕΒΔ 1       Liycy 3x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΠΕΝΏΚΏ ΏΝΕΥΝΒΤΔ ΏΒΡΕΟΤ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ALARM ΠΕΝΏΚΏ ΏΝΕΥΝΒΤΔ ΏΒΡΕΟΤ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ALARM 1 ΜΒΣΏΥΔΜΏΣΕΣΔ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ALARM 2 ΜΒΣΏΥΔΜΏΣΕΣΔ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΜΒΣΏΥΔΜΏΣΕΣΔ 
ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΡΏΕΏ ΥΧΡΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΘΒΔ ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΓΠΥΣ 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΔ ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΓΠΥΣ 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΔ ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΓΠΥΣ 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΔ ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΓΠΥΣ 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΠΟΓΒΤΞΔ TRIP ΓΒΝΕΚΟΤ RELAY       1 Liycy 2x1,5   
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ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΏΦΕΞΔ ΓΠΥΣ 

ΘΒΔ ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΑΒΔ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΔ ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΔΓ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΥΧΡΟΤ ΓΠΥΣ, UPS, 
ΤΧΡΒΤΣΧΝ 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΡΏΕΏ ΥΧΡΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΠΟΛΤΟΡΓΏΝΟ ΓΠΥΣ 
LONWORKS PROTOCOL 

        
Liycy 5x1,5 

  

UPS - ΤΧΡΒΤΣΒ           

ΐΛΏΐΔ UPS ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ HZ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   
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0-4 

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
9 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
10 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 4 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 5 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 6 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ BE     1   Liycy 2x1,5   
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ΠΦ-0-5Β 7 

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 8 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 9 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 10 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
9 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-5Β 
10 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ BE     1   Liycy 2x1,5   
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ΠΦ-0-5Β 4 

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 5 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 6 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 7 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 8 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 9 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-5Β 10 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-5Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-5Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-5Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-5Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-5Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-5Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-5Β 7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-5Β 8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-5Β 9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-5Β 10 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-4 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-4 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM1 ΠΦ-0-7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM1 ΠΦ-0-7 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM1 ΠΦ-0-7 BE     1   Liycy 2x1,5   
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ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-8 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-9 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-9 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-9 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-4.1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-4.1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-4.1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-4.1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-4.2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-4.2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-4.2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-4.2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΦΘ-11 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΦΘ-11 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΦΘ-11 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΦΘ-11 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-3 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-4.1,2,3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-4.1,2,3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-4.1,2,3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-4.4,5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-4.4,5 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-4.4,5 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-6 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-6 BE     1   Liycy 2x1,5   
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ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΦΘ-12 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΦΘ-12 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΦΘ-12 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΦΘ-12 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-4.1 3W DN40   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-4.1 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-4.1 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-4.1 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-4.1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-4.2 3W DN40   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-4.2 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-4.2 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-4.2 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-4.2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΦΘ-11 3W DN50   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΦΘ-11 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΦΘ-11 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΦΘ-
11 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΦΘ-11 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΦΘ-12 3W DN80   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΦΘ-12 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΦΘ-12 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΦΘ- ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   
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ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΦΘ-12 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-3 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ 
ΏΏ-3 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-4 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM1 ΠΦ-0-7 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM2 ΠΦ-0-7 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   
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0-5 

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 4 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 5 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 6 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΏΝΟΕΓΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 7 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   
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ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
4 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ ΠΦ-0-6Β 
7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 4 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 5 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 6 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΘΒΔ ΚΛΒΕΕΜΏΣΟ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ 
ΠΦ-0-6Β 7 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-6Β 1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-6Β 2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-6Β 3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-6Β 4 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-6Β 5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-6Β 6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΔΛ. ΘΤΡΧΝ  ΠΦ-0-6Β 7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-3 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   
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ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-3 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΠΡ-13 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΠΡ-13 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΠΡ-13 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΠΡ-13 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-3.1,2,3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-3.1,2,3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-3.1,2,3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-3.4,5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-3.4,5 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-3.4,5 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-0-8Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-0-
8Β BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-
0-8Β BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-0-8Β RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-0-
8Β BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-
0-8Β BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-1.1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-1.1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-1.1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-1.2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   
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ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-1.2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-1.2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-2.1,2,3 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-2.1,2,3 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-8 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-
Α-8 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-8 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-
Α-8 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 3 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-8 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 3 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-8 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 3 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-
Α-8 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-1.1 3W DN32   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-1.1 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-1.1 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-1.1 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-1.1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   
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ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-1.2 3W DN32   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-1.2 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-1.2 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-1.2 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-1.2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-2 3W DN40   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-2 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-2 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-2 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΘ-3 3W DN32   1     Liycy 3x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΤΓΡΏΝΔ ΚΜΘ-3 FGLINE       1 Olflex 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΘ-3 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΘ-3 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΘ-3 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΠΡ-13 3W DN15   1     Liycy 3x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΠΡ-13 FGLINE 1       Olflex 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΠΡ-
13 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΠΡ-13 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AA-2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ 
ΏΏ-2 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   
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ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ 
ΚΦΏ-1 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ - 
ΤΓΡΏΕΏ ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       

Liycy 5x1,5 
Κνηλφ αηζζεηήξην 
Θεξκνθξαζίαο - 

Τγξαζίαο 

Υ. ΤΓΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ 
ΚΦΏ-1 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ - 
ΤΓΡΏΕΏ ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ 
ΚΦΏ-2 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ - 
ΤΓΡΏΕΏ ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       

Liycy 5x1,5 
Κνηλφ αηζζεηήξην 
Θεξκνθξαζίαο - 

Τγξαζίαο 

Υ. ΤΓΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ 
ΚΦΏ-2 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ - 
ΤΓΡΏΕΏ ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       

VRV LONWORKS PROTOCOL         Liycy 5x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ8 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΚΟΜΐΕΟ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ8 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΣΏΔ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ8 BE     1   Liycy 2x1,5   
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1-1 

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 1 ΠΦ-1-1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 1 ΠΦ-1-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 1 ΠΦ-1-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 2 ΠΦ-1-1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 2 ΠΦ-1-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 2 ΠΦ-1-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-12 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-12 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-12 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 1 ΠΦ-1-1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 2 ΠΦ-1-1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 3 ΠΦ-1-1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 4 ΠΦ-1-1 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-12 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΏΝΣΛΕΏ ΘΒΡΜΟΣΔΣΏ LONWORKS PROTOCOL         Liycy 5x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ1 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΚΟΜΐΕΟ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΣΏΔ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ1 BE     1   Liycy 2x1,5   
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1-2 

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 1 ΠΦ-1-2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 1 ΠΦ-1-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 1 ΠΦ-1-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-11 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-11 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ AΞ-11 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-
Α-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 2 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-
Α-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-11 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-11 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-11 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-12 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-12 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-12 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 1 ΠΦ-1-2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ VAM 2 ΠΦ-1-2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-11 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΏΝΣΛΕΏ ΘΒΡΜΟΣΔΣΏ LONWORKS PROTOCOL         Liycy 5x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΠΕΝΏΚΏ ΏΝΕΥΝΒΤΔ ΏΒΡΕΟΤ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

PRE ALARM ΠΕΝΏΚΏ ΏΝΕΥΝΒΤΔ ΏΒΡΕΟΤ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ALARM ΠΕΝΏΚΏ ΏΝΕΥΝΒΤΔ ΏΒΡΕΟΤ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΠΕΝΏΚΏ ΠΤΡΏΝΕΥΝΒΤΔ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΠΕΝΏΚΏ ΜΒΓΏΦΧΝΕΚΔ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΣΔΛ. ΚΒΝΣΡΟΤ ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   
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ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΚΟΜΐΕΟ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΣΏΔ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ2 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   
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1-3 

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-5 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-5 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-5 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-5 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-6 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-6 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-6 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-7 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-7 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-7 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΏ-6 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΏ-6 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΏ-6 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΠΡ-14 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΠΡ-14 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΠΡ-14 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΠΡ-14 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-8.1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-8.1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-8.1 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-8.2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-8.2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΏΞ-8.2 BE     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-5 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ 
ΚΦΏ-5 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-6 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   
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ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ 
ΚΦΏ-6 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-7 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ 
ΚΦΏ-7 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΣΟΛΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΣΟΕΥΒΕΟΤ ΚΜΠΡ-14 3W DN32   1     Liycy 3x1,5   

ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΜΠΡ-14 

ΏΕΘΔΣΔΡΕΟ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 
ΏΒΡΏΓΧΓΟΤ 1       Liycy 2x1,5   

ΒΝΑΒΕΞΔ ΡΤΠΏΡΟΣΔΣΏ ΦΕΛΣΡΟΤ ΚΜΠΡ-
14 ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΜΠΡ-14 BE     1   Liycy 2x1,5   
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Γ-1 ΓΧΜΑ ΚΣΗΡΗΟΤ VΗΗ               

  ΒΝΣΟΛΔ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-7 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

  ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΚ-Α-7 BE     1   Liycy 2x1,5   

  
ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΓΡΏΜΜΔ 1 ΦΧΣΕΜΟΤ ΠΦ-
0-8Β BE     1   Liycy 2x1,5   

  ΒΝΣΟΛΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-10 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

  ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-10 BE     1   Liycy 2x1,5   

  ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-10 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

  ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-10 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

  ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΏΝΒΜΕΣΔΡΏ ΚΦΏ-10 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΏΒΡΏ     1   Liycy 2x1,5   

  ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛ-Ώ/Θ-1 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

  ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛ-Ώ/Θ-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

  ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛ-Ώ/Θ-1 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

  ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛ-Ώ/Θ-1 BE     1   Liycy 2x1,5   

  ΒΝΣΟΛΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛ-Ώ/Θ-2 RELAY       1 Olflex 2x1,5   

  ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛ-Ώ/Θ-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

  ΐΛΏΐΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛ-Ώ/Θ-2 ΘΒΡΜΕΚΟ     1   Liycy 2x1,5   

  ΒΝΑΒΕΞΔ ΥΟΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛ-Ώ/Θ-2 BE     1   Liycy 2x1,5   

  ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΣΔ ΚΛ-Ώ/Θ-1,2 ΑΡ ΠΕΒΓΟΣΏΣΔ ΤΓΡΟΤ     1   Liycy 2x1,5   

  ΏΝΣΛΕΏ ΘΒΡΜΟΣΔΣΏ LONWORKS PROTOCOL         Liycy 5x1,5   

  ΐΛΏΐΔ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ7 ΐΒ     1   Liycy 2x1,5   

  ΚΟΜΐΕΟ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ7 BE     1   Liycy 2x1,5   

  ΣΏΔ ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΏ Ώ7 BE     1   Liycy 2x1,5   
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