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1 

SUMMARY 

 

As part of this thesis examines the KNX standard and the application of a small hotel unit in 

order to optimize the operation of electrical and mechanical installations offering automation 

control through the network of KNX. 

Selected network KNX and not the usual network Echelon (known as network Lon), is the 

non-necessity of a central computer for system operation. Also no central controller as all bus 

devices are autonomous so if there is a problem on a device simply lost communication of this 

device and only. 

At this point it is worth noting that the term B.M.S. (Building Management System) technique 

does not specify any name, but is for describing the operation of a building. 

Also the term instabus a certain brand name companies for their products in the KNX network 

and should not be used for all bus devices unless referring to specific companies. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτής της πτυχιακής εργασίας εξετάζεται το πρότυπο KNX και η εφαρµογή του 

µια µικρή ξενοδοχειακή µονάδα, µε στόχο την βελτιστοποίηση λειτουργίας των 

ηλεκτρολογικών αλλά και µηχανολογικών εγκαταστάσεων προσφέροντας µια 

αυτοµατοποίηση στον έλεγχο µέσω του δικτύου της KNX. 

Επιλέχτηκε το δίκτυο της KNX και όχι του συνηθισµένου δικτύου της Echelon (γνωστό ως 

δίκτυο Lon), είναι η µη αναγκαιότητα ύπαρξης κεντρικού υπολογιστή για την λειτουργία του 

συστήµατος. Επίσης δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός controller καθώς όλες οι bus συσκευές 

είναι αυτόνοµες µε αποτέλεσµα αν υπάρξει πρόβληµα σε µια συσκευή απλά θα χαθεί η 

επικοινωνία της συγκεκριµένης συσκευής και µόνο. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι ο όρος Β.Μ.S. (Building  Management System) 

δεν προσδιορίζει κάποια τεχνική αλλά είναι ονοµασία για την περιγραφή της λειτουργίας ενός 

κτιρίου. 

Επίσης ο όρος instabus αποτελεί εµπορικό όνοµα ορισµένων εταιριών για τα προϊόντα τους 

στο δίκτυο της KNX και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για όλες τις συσκευές bus παρά 

µόνο αν αναφερόµαστε στις συγκεκριµένες εταιρείες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  Οι λέξεις που χαρακτηρίζουν το αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας και 

κάνουν την ηλεκτρονική αναζήτησή της πιο εύκολη, είναι: ΚΝΧ ,έξυπνη ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση, ETS4. 
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1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

“ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ” 

 

 

 

1.1   Εισαγωγή 

Στη γλώσσα των υπολογιστών, µε τον όρο Bus εννοούµε ένα σύστηµα επικοινωνίας που 

µεταφέρει δεδοµένα µεταξύ των εξαρτηµάτων ενός υπολογιστή ή ακόµα και πολλών 

υπολογιστών. Ο όρος Bus περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα του υπολογιστή ( καλώδια, 

οπτικές ίνες, κ.α.) , το λογισµικό και φυσικά το πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

 

1.2  Ιστορία των συστηµάτων  BUS 

Η ιστορία των συστηµάτων BUS ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60 µαζί µε την εξέλιξη του 

πρώτου υπολογιστή. Τα συστήµατα αυτά εφευρέθηκαν µε σκοπό την ένωση των στοιχείων 

του υπολογιστή µεταξύ τους για την ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας. 

Αυτή η τάση συνεχίστηκε µε εξέλιξη της µικρογραφίας. Με την εισαγωγή κεντρικού 

υπολογιστή, εξωτερικά συστήµατα BUS χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον για πρώτη φορά, µε 

αποτέλεσµα την ένωση ξεχωριστών υπολογιστών µεταξύ τους. Τα συστήµατα BUS που 

χρησιµοποιήθηκαν µέχρι τότε ήταν κατασκευασµένα µερικώς, δηλαδή δεν ήταν ανοιχτά για 

αγορά από το ευρύ κοινό. 

Με την είσοδο του προσωπικού υπολογιστή την δεκαετία του ’80 , τα ιδιόκτητα συστήµατα 

BUS δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις της αγοράς, διότι οι πελάτες ζητούσαν ανοιχτά 

συστήµατα.  

Εκείνο τον καιρό τα συστήµατα BUS συνέδεαν τα συστήµατα µεταξύ τους. Τώρα τα 

συστήµατα BUS δεν είναι τα µέρη της εγκατάστασης που τα συνδέει µεταξύ τους, αλλά το 

σύστηµα BUS είναι η εγκατάσταση. Για παράδειγµα στην ΚΝΧ. ∆εν υπάρχει κεντρική 

µονάδα που τρέχει µόνιµα ένα πρόγραµµα, αλλά το πρόγραµµα είναι χωρισµένο, σε 

ολόκληρη την εγκατάσταση σε αµέτρητους ‘έξυπνους διαδικτυακούς κόµβους’, όπου η 

αλληλεπίδραση µεταξύ τους καθορίζει την πλήρη λειτουργία εγκατάστασης. 
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Σχήµα 1.1 

 

 

 

 

1.3  Στάδια εξέλιξης συστηµάτων BUS. 

Με την εξέλιξη των συστηµάτων BUS στο πεδίο των υπολογιστών, ο τοµέας της εφαρµογής 

συστηµάτων BUS έγινε πιο διαδεδοµένος. Σε πρώτη φάση, τα συστήµατα BUS και 

µικροεπεξεργαστών χρησιµοποιούνταν ακόµα στην παραγωγή και στον κτιριακό 

αυτοµατισµό. Όµως, οι διαθέσιµες εφαρµογές ήταν πολύ περιορισµένες και τα συστήµατα 

BUS που υπήρχαν τότε σπάνια ήτανε συµβατά µεταξύ τους. 

Στις µέρες µας υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήµατα BUS στην αγορά, όπου το καθένα 

έχει το δικό του εύρος κύριας χρήσης. Τα συστήµατα BUS όπου έχουν υποστήριξη από έναν 

ενωµένο κλάδο κατασκευαστών κερδίζουν έδαφος στις αγορές, π.χ. ΚΝΧ. 

Παρόλο που τα συστήµατα αυτά είναι πολύ µεγάλα για βασικές εφαρµογές (µε βάση το 

κόστος) ακόµη και τα ιδιόκτητα συστήµατα έχουν το µερίδιο τους στην αγορά. 

Τα περασµένα χρόνια, RF (Radio Frequency) συστήµατα BUS είχαν εισαχθεί δίπλα από τα 

συστήµατα BUS µε καλώδιο. Αυτά τα RF συστήµατα BUS εισάγονται ολοένα και 

περισσότερο στην ηλεκτροµηχανολογική κατασκευή µε βάση το γεγονός ότι µπορούν να 

τροποποιηθούν οι εφαρµογές χρήσης τους,  ακόµα και σε µία ανακαίνιση µιας βιοµηχανικής 

µονάδας. 
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Σχήµα 1.2 

 

 

 

1.4  Ιεραρχικό µοντέλο αυτοµατισµού 

 

Σχήµα 1.3 

 



 

6 

 

Κάθε σύστηµα BUS µπορεί να ταξινοµηθεί στο µοντέλο που βρίσκεται από πάνω, όπου 

πολλά συστήµατα καλύπτουν διάφορα  επίπεδα. Το σύστηµα ΚΝΧ εντάσσεται στην 

κατηγορία των Field Bus. Οπότε οι παρακάτω δηλώσεις µπορούν να γίνουν: 

- Ο όγκος δεδοµένων, οι απαιτήσεις για ανοχή σε σφάλµατα και το κόστος του 

συστήµατος αυξάνονται. 

- Ο χρόνος αντίδρασης σε συγκεκριµένες λειτουργίες να µειώνεται όπου αυτό είναι 

δυνατόν ανάλογα τις απαιτήσεις και τις εφαρµογές του συστήµατος BUS. 

- Υπάρχουν εφαρµογές όπου δεν χρησιµοποιούν όλα τα επίπεδα αυτού του µοντέλου, 

π.χ. το σύστηµα ΚΝΧ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ικανοποιητικά ως Field Bus. 

 

Στις µέρες µας για µία σύνθετη εφαρµογή, όπως η διοίκηση και διαχείριση των ιδιοτήτων 

ενός συστήµατος, είναι πολύ κοινή µία σύνθεση διαφορετικών συστηµάτων BUS. 

∆ιαφορετικά συστήµατα ΚΝΧ είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους, για παράδειγµα είτε µε 

Ethernet είτε µε το υπάρχον δίκτυο ή µε ολόκληρο τον ∆ιαδικτυακό Κόσµο.   

1.5  Ιστορικά στοιχεία 

Το 1990 ιδρύεται η European Installation Bus Association (EIBA). 

Για πρώτη φορά ευρωπαϊκές ανταγωνιστικές εταιρείες στον τοµέα εξέλιξης και παραγωγής 

ηλεκτρολογικού υλικού ξεκινούν µια κοινή προσπάθεια. Να δηµιουργήσουν µια νέα τεχνική 

για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων η οποία :  

• Να δίνει µεγάλη ευελιξία. 

• Να αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες των µικροϋπολογιστών. 

• Να είναι ανοικτή και ανεξάρτητη από τις εταιρείες. 

• Να είναι απλή στην εφαρµογή και στη χρήση. 

• Να έχει προσανατολισµό προς το µέλλον. 

Μια νέα εποχή για την τεχνική των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ξεκινά στην Ευρώπη: Η 

εποχή των εγκαταστάσεων Bus. 

Το 1999 ιδρύεται η KΝΧ Association µε έδρα τις Βρυξέλες ως κέντρο τριών ευρωπαϊκών 

ενώσεων. Είναι η συνεργασία των αυτόνοµων ευρωπαϊκών ενώσεων : 

• BCI (Γαλλία) η οποία προωθεί το σύστηµα Batibus. 

• EIB Association (Βέλγιο) η οποία προωθεί το σύστηµα EIB.  

• EHSΑ (Ολλανδία) η οποία προωθεί το σύστηµα EHS.  
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Η KΝΧ σήµερα σε αριθµούς: 

• 246 ενεργά µέλη σε 29 χώρες. 

• 26505 συνεργάτες σε 110 χώρες. 

• 185 πιστοποιηµένα εκπαιδευτικά κέντρα σε 35 χώρες. 

• 75 επιστηµονικούς συνεργάτες σε 20 χώρες. 

• 8 λέσχες σε 8 χώρες. 

• 6 συνδεδεµένων εταίρων. 

• 44876 άδειες πουλήθηκαν του λογισµικού ETS σε 100 χώρες. 

• 6844 πιστοποιηµένες οµάδες προϊόντων.  

1.6  Στόχοι της KNX Association 

• Να κάνει γνωστή την τεχνολογία του συστήµατος ΕΙΒ στο ευρύ κοινό. 

• Να εφοδιάσει τα µέλη του και τους εγκαταστάτες µε βιβλιογραφία αλλά και µε 

οποιοδήποτε άλλο υλικό υποστήριξης. 

• Να εγγυηθεί τον συντονισµό των σχετιζόµενων προϊόντων ΚΝΧ αλλά και των . 

• Να εξαπλώσει το πρότυπο του ΕΙΒ σε εθνικούς όσο και σε διεθνείς οργανισµούς ώστε 

να συµπεριλαµβάνεται σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα. 

• Να ασχοληθεί µε την θέσπιση και την επιτήρηση κριτηρίων ποιότητας και 

συµβατότητας σε συνεργασία µε ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιµών. 

• Να ενθαρρύνει τον σχηµατισµό εθνικών οµάδων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης. 

• Να δηµιουργήσει επιστηµονικές συνεργασίες µε τεχνικά ινστιτούτα. 

Η KNX Association αποτελούνταν από 9 µέλη όταν ιδρύθηκε, αυτός ο αριθµός αυξήθηκε 

κατά πολύ µέχρι που αριθµούσε περισσότερα από 200 µέλη (Νοέµβριος 2010), 

συµπεριλαµβανοµένων εταιρειών όπου δεν είχαν καµία ανάµειξη µε τις ευρωπαϊκές ενώσεις 

του κλάδου. Αυτές οι εταιρείες αποτελούν το 80 % των ευρωπαϊκών αγορών για συσκευές 

εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό υλικό.   

Όσον αφορά της ενώσεις που δόµησαν την KNX υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε αυτές, όπως:  

• Το Batibus Club έγινε το εθνικό γκρουπ ΚΝΧ της Γαλλίας. 

• Η ΚΝΧ Association πήρε τον έλεγχο της εξέλιξης αλλά και της διάθεσης πακέτων 

λογισµικών ΚΝΧ από την ΕΙΒΑ (Βρυξέλες). Σε αυτά περιλαµβάνεται και το ETS 

(Engineering Tool Software) . 

• Η EHSA εντάχθηκε στη δοµή της ΚΝΧ. 
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Στα τέλη του 2003, η ΚΝΧ Standard πιστοποιήθηκε από την CENELEC (European 

Committee of Electrotechnical Standardization) µε Ευρωπαϊκό πρότυπο για ηλεκτρονικά 

συστήµατα οικιακής και κτιριακής εγκατάστασης ως µέρος του ΕΝ 50090 Series. Το πρότυπο 

ΚΝΧ εγκρίθηκε επίσης από τον CEN (ΕΝ13321-1) για το πρωτόκολλο λειτουργίας του. Στα 

τέλη του 2006 το ΚΝΧ εγκρίθηκε ως παγκόσµιο πρότυπο (ISO/IEC 14543-3).  

1.7   Η τεχνολογία ΚΝΧ 

Η περίπτωση της πιο συνηθισµένης εγκατάστασης είναι η εγκατάσταση µε ‘ανεστραµµένα 

ζεύγη’, κατά την οποία το καλώδιο ελέγχου απλώνεται παράλληλα από τα καλώδια ισχυρών 

ρευµάτων. Το οποίο σηµαίνει ότι : 

• Η ποσότητα των καλωδίων σε σύγκριση µε µια κοινή εγκατάσταση είναι αισθητά 

µειωµένη όταν οι συσκευές Bus είναι τοποθετηµένες µε αποκεντρωµένο τρόπο. 

• Ο αριθµός των πιθανών λειτουργιών του συστήµατος είναι σαφώς αυξηµένος. 

• Η διαφάνεια της εγκατάστασης είναι εξελιγµένη. 

Το καλώδιο ελέγχου Bus: 

• Συνδέει τα φορτία και τους διακόπτες. 

• Τροφοδοτεί τις συσκευές Bus στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Μια κεντρική µονάδα ελέγχου π.χ. ένας υπολογιστής, δεν είναι απαραίτητη διότι οι συσκευές  

Bus έχουν την δική τους τεχνική ευφυΐα. Η τεχνολογία KNX µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 

σε µικρές εγκαταστάσεις όπως ένα διαµέρισµα αλλά και σε µεγαλύτερες εγκαταστάσεις όπως 

ξενοδοχεία, κτίρια διαχείρισης, κ.α.  

 

Σχήµα 1.4 
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1.7.1 Η τεχνική του πρότυπου ΚΝΧ  

 

Με την ευελιξία που διαθέτει η τεχνική ΚΝΧ µπορεί να προσαρµοστεί πολύ εύκολα στις 

συνθήκες διαβίωσης του χρήστη.  

Η τεχνική ΚΝΧ µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί µέσω υπαρχουσών γραµµών 230V καθώς 

επίσης µε ασύρµατο και Ethernet. Μέσω αντίστοιχων θυρών επικοινωνίας , είναι δυνατή η 

µεταβίβαση τηλεγραφηµάτων σε άλλα µέσα π.χ. οπτικές ίνες.  

Υπάρχει µια λύση Twisted Pair , µια λύση Power Line µια λύση ασύρµατης και µια λύση IP. 

Εάν πρόκειται να συνδεθούν µε διαφορετικά µέσα µεταξύ τους , πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

αντίστοιχοι Mediacoppler σχ.1.1. Το µέσον που υποστηρίζει µια συσκευή εµφανίζεται στην 

ετικέτα της.  

Στην περίπτωση του περισσότερο διαδεδοµένου µέσου Twisted Pair 1 σχ. 1.2. δηµιουργείται 

παράλληλα µε την γραµµή 230V και µια γραµµή ελέγχου (µέσο µεταβίβασης δεδοµένων 

Twisted Pair).Έτσι:  

• Η δαπάνη των καλωδιώσεων έναντι της συµβατικής τεχνικής εγκαταστάσεων 

µειώνεται δραστικά.  

• Αυξάνεται ο αριθµός των λειτουργιών του συστήµατος.  

• Αυξάνεται η διαφάνεια της εγκατάστασης.  

 

Αυτή η γραµµή:  Συνδέει καταναλωτές και συσκευές ενδείξεων και χειρισµού.  

Τροφοδοτεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, µε ενέργεια τις συσκευές Bus.  

 

 

 

Σχήµα 1.5 
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Σχήµα 1.6 Μέσω επικοινωνίας Twisted pair ή TP1 

1.7.2 Πεδία εφαρµογής των µέσων µετάδοσης. 

Σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει την επιλογή του µέσω µετάδοσης του πρότυπου είναι 

η δυσκολία της εγκατάστασης καθώς και η αισθητική του χώρου. Στον παρακάτω πίνακα 1.1 

προτείνονται τα µέσα µετάδοσης ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής. 

Μέσο επικοινωνίας Μέσω µετάδοσης Προτιµώµενο πεδίο 

εφαρµογής 

Twisted Pair Χωριστό δίκτυο αγωγών 

ελέγχου 

Νέες εγκαταστάσεις και 

εκτεταµένες ανακαινίσεις – 

µέγιστη ασφάλεια µετάδοσης 

Power line Υπάρχον δίκτυο ρεύµατος Πάντα σε σηµεία όπου δεν 

πρέπει να τοποθετηθεί 

πρόσθετο δίκτυο αγωγών 

ελέγχου , ενώ είναι διαθέσιµο 

ένα ηλεκτρικό δίκτυο 230V 

Radio frequency Ραδιοσήµατα Πάντα σε σηµεία όπου δεν 

είναι δυνατή ή επιθυµητή η 

τοποθέτηση αγωγών δικτύου 

IP Υπάρχον δίκτυο µετάδοσης 

δεδοµένων υπολογιστών 

Νέες εγκαταστάσεις και 

εκτεταµένες ανακαινίσεις – 

περιορισµένη ασφάλεια 
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1.7.3 Μέσα επικοινωνίας KNX και παραµετροποίηση των συσκευών. 

 

Λόγω της ευελιξίας της τεχνολογίας ΚΝΧ, µια εγκατάσταση ΚΝΧ µπορεί εύκολα να 

προσαρµοστεί στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του χρήστη. 

Είναι ακόµα πιθανό να εφαρµοστεί το σύστηµα ΚΝΧ στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, µε 

ασύρµατο υλικό και µε Ethernet. Μέσω των απαραίτητων εξόδων, η επικοινωνία στο 

σύστηµα ΚΝΧ µπορεί να γίνει και µε οπτικές ίνες. Για να υπάρχει επικοινωνία ανάµεσα σε 

αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχουν εγκατεστηµένοι οι σχετικοί 

ζεύκτες. Οι συσκευές µπορούν να παραµετροποιηθούν ανάλογα µε το τι είναι τυπωµένο στην 

ετικέτα του προϊόντος (π.χ. λογική σύνδεση και ορισµός των παραµέτρων).  

Μέθοδοι εγκαταστάσεων Easy (E-mode):  

Η διαµόρφωση δεν επιτυγχάνεται µε ένα PC , αλλά µε ένα κεντρικό controller , ή 

µικροδιακόπτες ή µε µπουτόν . Αυτός ο τρόπος διαµόρφωσης είναι εύκολα προσιτός για έναν 

ικανό εγκαταστάτη µε βασικές γνώσεις της τεχνολογίας Bus. Οι Easy συµβατές συσκευές 

έχουν φυσιολογικά µια περιορισµένης λειτουργικότητα και ενδείκνυνται για µικρές 

εγκαταστάσεις.  

Μέθοδοι εγκαταστάσεων System (S-mode) :  

Ο σχεδιασµός µίας εγκατάστασης και η διαµόρφωση της επιτυγχάνεται µέσω υπολογιστή µε 

το εγκατεστηµένο λογισµικό ETS , όπου οι βάσεις δεδοµένων προϊόντων του συγκεκριµένου 

κατασκευαστή βρίσκονται στην βάση δεδοµένων του ETS. Αυτός ο τρόπος διαµόρφωσης 

ενδείκνυται για πιστοποιηµένους KNX – µελετητές και εγκαταστάτες και προ πάντων για 

µεγάλες εγκαταστάσεις. 
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 Σχήµα 1.7 

  

 

 

 

1.7.4    Στοιχειώδης µέθοδος επικοινωνίας ΚΝΧ  

Μια εγκατάσταση ΤΡ1 -αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής στοιχεία:  

• Ένα τροφοδοτικό (29VDC)  

• Ένα πηνίο (Εάν δεν είναι ενσωµατωµένο στο τροφοδοτικό)  

• Αισθητήρες  

• ∆έκτες  

• Αγωγός bus (απαιτούνται µόνο 2 κλώνοι)  

 

Μετά την σύνδεση και την τροφοδότησης των S-mode συµβατών συσκευών ενός συστήµατος 

ΚΝΧ, δεν είναι ακόµη δυνατή η λειτουργία του. Για να τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα, θα 

πρέπει πρώτα να φορτωθούν στους αισθητήρες και στους δέκτες µε την βοήθεια του ETS τα 

προγράµµατα εφαρµογής. Προηγουµένως θα πρέπει να γίνουν τα εξής βήµατα µε το ETS:  

• Καταχώρηση των φυσικών διευθύνσεων για την αναγνώριση ενός αισθητήρα ή δέκτη 

σε µια εγκατάσταση ΚΝΧ. 

• Επιλογή και ρύθµιση (παραµετροποίηση του κατάλληλου προγράµµατος για 

αισθητήρες και    δέκτες ). 
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• ∆ηµιουργία διευθύνσεων οµάδων για την διασύνδεση των λειτουργιών των 

αισθητήρων και δεκτών. 

 

Εάν χρησιµοποιούνται συµβατές µε E-mode συσκευές θα πρέπει να ακολουθούνται τα ίδια 

βήµατα παραπάνω. 

• Των φυσικών διευθύνσεων.  

• Επιλογή και ρύθµιση (παραµετροποίηση του κατάλληλου προγράµµατος για 

αισθητήρες και δέκτες ).  

• ∆ηµιουργία διευθύνσεων οµάδων για την διασύνδεση των λειτουργιών των 

αισθητήρων και δεκτών.  

 

Αυτά µπορούν να γίνονται από τοπικές ρυθµίσεις ή από έναν κεντρικό ελεγκτή.  

Αφού έχουν γίνει όλα τα παραπάνω, εάν πατηθεί το πάνω πλήκτρο ενός µπουτόν (1.1.1) τότε 

αυτό αποστέλλει ένα τηλεγράφηµα, το οποίο εκτός από τις διάφορες πληροφορίες 

περιλαµβάνει και την διεύθυνση οµάδος (5/2/66) η οποία µεταφέρει την τιµή (1). Αυτό το 

τηλεγράφηµα παραλαµβάνεται από όλους τους συνδεδεµένους αισθητήρες και δέκτες και 

επεξεργάζεται κατάλληλα .Μόνο οι συσκευές οι οποίες έχουν αυτή την διεύθυνση οµάδας θα 

αναγνώσουν την τιµή και θα συµπεριφερθούν ανάλογα. Στο παράδειγµά µας η δυαδική 

έξοδος (1.1.2) θα ενεργοποιήσει τον ηλεκτρονόµο εξόδου .Θα αποστείλουν ένα τηλεγράφηµα 

επιβεβαίωσης. Άν πατηθεί το κάτω πλήκτρο του µπουτόν κα γίνει η ίδια διαδικασία µόνο που 

αυτή την φορά η τιµή είναι (0) και ο ηλεκτρονόµος απενεργοποιείται σχ.3.1.  

 
Σχήµα 1.8 Παράδειγµα βασικής µεθόδου λειτουργίας. 
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1.8 Τα πλεονεκτήµατα της  τεχνολογίας  ΚΝΧ. 

Η τεχνολογία ΚΝΧ είναι το αποτέλεσµα της συγκέντρωσης, της γνώσης και της εµπειρίας 

που αποκτήθηκε κατά τα τελευταία 15 χρόνια µε τις τεχνολογίες των προκατόχων της 

τεχνολογίας ΚΝΧ, δηλαδή η European Installation Bus (ΕΙΒ) , η European Home System 

(EHS) και η BatiBUS. 

1.8.1 ∆ιεθνές Πρότυπο. 

• ISO / IEC  

Εγκρίθηκε η τεχνολογίας ΚΝΧ ως το διεθνές πρότυπο ISO / IEC 14543-3 το 2006.  

• CENELEC 

    Εγκρίθηκε η KNX τεχνολογία ως το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50090 το 2003.  

• CEN 

    Εγκρίθηκε η τεχνολογία KNX ως EN 13321-1 (ως απλή παραποµπή στο EN 50090) και 

EN1332-2 (KNXnet / IP) το 2006.  

• SAC 

    Εγκρίθηκε η KNX τεχνολογία ως την κινεζική πρότυπο GB / Z 20965 το 2007.  

• ANSI / ASHRAE 

    Εγκρίθηκε η KNX τεχνολογία, όπως οι ΗΠΑ Πρότυπο ANSI / ASHRAE 135 το 2005. 

1.8.2 Πιστοποίηση ΚΝΧ 

Η διαδικασία πιστοποίησης ΚΝΧ εγγυάται διαφορετικά προϊόντα από διαφορετικούς 

κατασκευαστές για διαφορετικές εφαρµογές θα επικοινωνούν και θα συνεργάζονται µεταξύ 

τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να έχει σε µεγάλο βαθµό ελαστικότητα σε περαιτέρω 

επεκτάσεις ή και τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων.  Η εγκυρότητα της ελαστικότητας 

αυτής ελέγχεται από ουδέτερα εργαστήρια (τρίτους). 

Το πρότυπο ελέγχου για σπίτι και κτήριο ΚΝΧ είναι το µόνο που εκτελεί παγκόσµια 

συστήµατα πιστοποίησης για τα προϊόντα του, τα κέντρα εκπαίδευσης (εποχιακών και 

ιδιωτικών ιδρυµάτων εκπαίδευσης) ακόµα και για τα άτοµα που εµπλέκονται σε µία 

εγκατάσταση συστήµατος ΚΝΧ ( ηλεκτρολόγους, σχεδιαστές). 
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1.8.3 Υψηλή ποιότητα των προϊόντων 

Η KNX Association απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα 

στάδια της ζωής του προϊόντος. Ως εκ τούτου όλα τα µέλη παραγωγής πρέπει να 

συµµορφώνονται µε το ISO 9001, πριν καν µπορούν να υποβάλουν αίτηση για την 

πιστοποίηση των προϊόντων KNX. 

Εκτός από τη συµµόρφωση µε το πρότυπο ISO κατασκευαστή 9001, τα προϊόντα πρέπει να 

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού καθώς και ∆ιεθνή πρότυπου για  οικιακά 

και κτιριακά ηλεκτρονικά συστήµατα. Σε περίπτωση αµφιβολίας, η KNX Association έχει 

ακόµη το δικαίωµα να επανεξετάσει πιστοποιηµένα προϊόντα ή να απαιτούν τα στοιχεία των 

δοκιµών του κατασκευαστή τα οποία πρέπει να είναι στη δήλωση συµµόρφωσης του υλικού. 

1.8.4 ETS Engineering Tool Software 

Το πρόγραµµα υπολογιστή ETS επιτρέπει τον σχεδιασµό, την εξέλιξη και την διαµόρφωση 

όλων τον πιστοποιηµένων προϊόντων KNX.  Το ETS είναι ένα ανεξαρτήτου κατασκευαστή 

πρόγραµµα, το οποίο σηµαίνει ότι σε µία εγκατάσταση µπορούµε να έχουµε συνδυασµούς 

προϊόντων από διαφορετικούς κατασκευαστές. 

1.8.5 Χρησιµότητα τεχνολογίας ΚΝΧ 

Η τεχνολογία KNX µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλες τις πιθανές λειτουργίες / εφαρµογές 

στο σπίτι και τον έλεγχο κτιρίων που κυµαίνονται από το φωτισµό, τον έλεγχο των ρολών, 

για την ασφάλεια, τη θέρµανση, εξαερισµός, κλιµατισµός, την παρακολούθηση, του νερού, τη 

διαχείριση της ενέργειας, τη µέτρηση, καθώς και τον έλεγχο οικιακών συσκευών, ήχου και 

πολλά άλλα. 

Η τεχνολογία KNX βελτιώνει την άνεση και την ασφάλεια και συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό 

στην εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος (έως και 50% 

εξοικονόµηση από τον έλεγχο του φωτισµού και το ίδιο ποσό για εφαρµογές θέρµανσης). 

1.8.6 Εγκατάσταση τεχνολογίας ΚΝΧ  

Η τεχνολογία KNX µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε νέα όσο και υπάρχοντα κτίρια.  Μια 

KNX εγκατάσταση µπορεί να εύκολα να επεκταθεί και να προσαρµοστεί στις νέες ανάγκες, 

µε λίγο χρόνο και οικονοµική επένδυση (π.χ. νέους ενοικιαστές σε ένα εµπορικό κτίριο). 
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Το σύστηµα KNX µπορεί να εγκατασταθεί σε µικρού µεγέθους κατοικίες, καθώς και µεγάλα 

κτίρια (γραφεία, ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, νοσοκοµεία, σχολεία, πολυκαταστήµατα, 

αποθήκες, αεροδρόµια, κ.α.). 

1.8.7 Υποστήριξη διαφορετικών τρόπων διαµόρφωσης 

Η τεχνολογία ΚΝΧ προσφέρει διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης όπως : µέσω E-mode ο 

οποίος απευθύνεται σε µη πιστοποιηµένους κατασκευαστές και µέσω S-mode όπου ο 

πιστοποιηµένος κατασκευαστής – ρυθµιστής έχει πλήρη εικόνα της εγκατάστασης. 

• Το E-MODE µε το οποίο γίνεται διαµόρφωση χωρίς την βοήθεια υπολογιστή αλλά µε 

µια κεντρική µονάδα ελέγχου και διάφορα µπουτόν και άλλες συσκευές. 

Αυτός ο τρόπος διαµόρφωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε εγκαταστάτη µε 

βασικές γνώσεις Bus. Τα προϊόντα που είναι κοινώς συµβατά έχουν περιορισµένες 

λειτουργίες και χρησιµοποιούνται µέχρι και µεσαίου µεγέθους εγκαταστάσεις. 

• Το S-MODE όπου η διαχείριση και διαµόρφωση γίνετε µέσω υπολογιστή µε 

εγκατεστηµένο το ETS, το οποίο είναι πρόγραµµα των συστηµάτων EIB και έχει τη 

δυνατότητα προσθήκης βάσης δεδοµένων των συσκευών ΚΝΧ από τους 

κατασκευαστές τους. 

1.8.8 Υποστήριξη διαφόρων µέσων επικοινωνίας 

Κάθε µέσο επικοινωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε έναν ή περισσότερους τρόπους 

διαµόρφωσης , επιτρέποντας σε κάθε κατασκευαστή να επιλέξει τον σωστό συνδυασµό για να 

επιτευχθεί ο στόχος αγοράς. 

• Ανεστραµµένο ζεύγος (ΚΝΧ ΤΡ): 

ΚΝΧ µεταδίδεται σε ένα ξεχωριστό καλώδιο BUS. Χρησιµοποιείται για νέες 

εγκαταστάσεις και εκτενής ανακαινίσεις, παρέχει µεγαλύτερο επίπεδο αξιόπιστης 

επικοινωνίας. 

• Ισχυρή γραµµή (ΚΝΧ PL): 

Το ΚΝΧ µεταδίδεται στο υπάρχον δίκτυο ρεύµατος. 

• Ραδιοσυχνοτήτων (ΚΝΧ RF): 

Το ΚΝΧ µεταδίδεται µέσω ραδιοσηµάτων. Οι συσκευές µπορεί να είναι µονής ή 

διπλής κατεύθυνσης. Χρησιµοποιείται σε µέρη που δεν µπορούν να περαστούν νέα 

καλώδια ή δεν είναι επιθυµητό. 

 



 

17 

• IP/Ethernet (KNX IP): 

Αυτό το ευρέως διαδεδοµένο µέσο επικοινωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

συνδυασµό µε τις KNXnet/IP  προδιαγραφές ,οι οποίες επιτρέπουν την σίγουρη και 

ασφαλή επικοινωνία. 

1.8.9 Συνδυασµός µε άλλα συστήµατα 

Αρκετοί ΚΝΧ κατασκευαστές προσφέρουν πύλες σε άλλα δίκτυα, δηλαδή σε άλλα 

συστήµατα κτιριακού αυτοµατισµού, τηλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα πολυµέσων, ΙΡ δίκτυα, κ.α. 

Τα συστήµατα ΚΝΧ µπορούν να χαρτογραφηθούν σε αντικείµενα BACnet (ως προς το 

∆ιεθνές πρότυπο ISO 16484-5). Ακόµα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης µε την τεχνολογία 

DALI. 

1.8.10 Η τεχνολογία ΚΝΧ είναι ανεξάρτητη 

Ένα σύστηµα ΚΝΧ µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οποιαδήποτε πλατφόρµα 

µικροεπεξεργαστή. Μία εφαρµογή ενός συστήµατος ΚΝΧ µπορεί να ξεκινήσει από την αρχή, 

αλλά για την εύκολη είσοδο στην αγορά οι πιστοποιηµένοι κατασκευαστές µπορούν να 

προµηθευτούν υλικό ΚΝΧ από τους προµηθευτές – µέλη ΚΝΧ.  

1.9 Τοπολογία Γραµµής  

Κάθε συνδροµητής-bus (DVC)µπορεί να ανταλλάξει πληροφορίες µε έναν άλλο συνδροµητή-

bus µέσω τηλεγραφηµάτων. Μια γραµµή µπορεί να αποτελείται από το πολύ 4 τµήµατα 

γραµµής µε έως και 64 συνδροµητές στο κάθε τµήµα. Κάθε τµήµα της γραµµής απαιτεί το 

δικό του τροφοδοτικό(PSL) σχ.1.9 

Ο πραγµατικός αριθµός bus-συνδροµητών ανά τµήµα γραµµής εξαρτάται από το επιλεγµένο 

τροφοδοτικό και την απορρόφηση ισχύος κάθε bus-συνδροµητή.  

 
Σχήµα 1.9 Τοπολογία µιας γραµµής η οποία αποτελείται από ένα τροφοδοτικό.  
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1.9.1 Τοπολογία περιοχής  

 

Εάν χρησιµοποιηθούν περισσότερες γραµµές ή όταν πρέπει να επιλεγεί µια διαφορετική 

διάταξη , τότε µπορούν µέσω ενός προσαρµοστή γραµµής (LC) να συνδεθούν έως και 15 

γραµµές στην κύρια γραµµή . Αυτή η τοπολογία ονοµάζεται ‘περιοχή’ σχ.1.10  

Επίσης και στην κύρια γραµµή µπορούν να τοποθετηθούν έως και 64 συνδροµητές. Ο 

µέγιστος αριθµός συνδροµητών της κύριας γραµµής µειώνεται κατά τον αντίστοιχο αριθµό 

των τοποθετηµένων προσαρµοστών  γραµµής .Για την κύρια γραµµή απαιτείται ένα 

τροφοδοτικό.  

Η κύρια γραµµή και η γραµµή περιοχής δεν επιτρέπεται να επεκταθούν µε τοποθέτηση 

ενισχυτών γραµµής. 

  
Σχήµα 1.10 Τοπολογία περιοχής όπου απεικονίζεται η κεντρική γραµµή µε το τροφοδοτικό καθώς και 

οι αντίστοιχες γραµµές µαζί µε τον προσαρµοστή και το τροφοδοτικό. 
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1.9.2 Τοπολογία πολλών περιοχών  

Μια εγκατάσταση KNX TP1 µπορεί να επεκταθεί και πέρα από την κύρια γραµµή.  

Ο προσαρµοστής γραµµής (ΒC) είναι υπεύθυνος για την διασύνδεση της περιοχής µε την 

γραµµή περιοχής. Επίσης και στην γραµµή περιοχής µπορούν να τοποθετηθούν bus-

συνδροµητές. Ο µέγιστος αριθµός συνδροµητών στη γραµµή περιοχής µειώνεται κατά τον 

αντίστοιχο αριθµό των τοποθετηµένων προσαρµοστών περιοχής.  

Με τις 15 περιοχές (µέγιστο όριο) µπορούν να συνεργαστούν έως και 58000 συνδροµητές 

σχ.1.11  

Με τον διαχωρισµό µιας εγκατάστασης ΚΝΧ ΤΡ1 σε γραµµές και περιοχές αυξάνεται 

σηµαντικά η ασφάλεια του συστήµατος.  

 
Σχήµα 1.11 Τοπολογία πολλών περιοχών όπου απεικονίζεται το τροφοδοτικό της κύριας γραµµής ή οι 

προσαρµοστές περιοχής , το τροφοδοτικό της γραµµής περιοχής καθώς και οι επιµέρους γραµµές της 

περιοχής. 
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1.10    ETS Engineering Tool Software 

Το ETS είναι ένα λογισµικό ανεξαρτήτου κατασκευαστή προϊόντος ΚΝΧ, µε το οποίο µπορεί 

ο εγκαταστάτης να ρυθµίσει ή και να σχεδιάσει από την αρχή µία ‘έξυπνη’ ηλεκτρική 

εγκατάσταση µε το σύστηµα ΚΝΧ. Το ETS είναι λογισµικό το οποίο τρέχει µόνο σε 

συµβατούς υπολογιστές µε Windows λειτουργικό. 

Η ΚΝΧ ως ιδρυτής και ιδιοκτήτης του πρότυπου ΚΝΧ προσφέρει το ETS ένα λειτουργικό το 

οποίο είναι απαραίτητο του πρότυπου ΚΝΧ και φυσικά και σε ολοκληρωµένα συστήµατα 

ΚΝΧ. Αυτό έχει ορισµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα το οποία είναι : 

• Εγγύηση της µέγιστης συµβατότητας του ETS µε το πρότυπο ΚΝΧ. 

• Όλοι οι κατάλογοι προϊόντων KNX διαφορετικού κατασκευαστή µπορούν να 

εισαχθούν στις βάσεις δεδοµένων του ETS. 

• Συµβατότητα µε τις προηγούµενες εκδόσεις ETS τόσο των αποθηκευµένων έργων 

όσο και των βάσεων δεδοµένων, έτσι ώστε να µπορείς να αποθηκεύσεις εκ νέου αλλά 

και να επεξεργαστείς ένα έργο. 

• Σε όλο τον κόσµο εγκαταστάτες των προϊόντων ΚΝΧ χρησιµοποιούν όλοι το ETS για 

κάθε εγκατάσταση ΚΝΧ και για κάθε πιστοποιηµένο προϊόν ΚΝΧ. Ως αποτέλεσµα η 

αξιοπιστία της ανταλλαγής δεδοµένων να είναι εγγυηµένη. 

 

 

1.10.1 Εκδόσεις ETS 

Τα συστήµατα ΚΝΧ είναι στο χώρο για πάνω από 20 χρόνια, οπότε αυτή τη περίοδο µερικές 

εκδόσεις ETS κυκλοφόρησαν. 

• ETS 1        1993-1996 

• ETS 2        1996-2004 

• ETS 3        2004-2010 

• ETS 4        2010- 

Το ETS 4 είναι συµβατό µε το ETS 3 αλλά και µε το ETS 2, χωρίς κανένα πρόβληµα στην 

επεξεργασία παλαιών έργων. 
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Το ETS Professional είναι για πιστοποιηµένους χρήστες, η έκδοση αυτή δεν έχει 

περιορισµούς σε καµία παράµετρο εγκατάστασης και διαµόρφωσης. Όπως για παράδειγµα µε 

το συνολικό αριθµό των εγκατεστηµένων συσκευών ή µε τον αριθµό των σχεδίων.  

Η επέκταση του ETS σε έκδοση Professional επιτρέπει την εγκατάσταση και συντήρηση του 

συστήµατος µέσω internet και ονοµάζεται iETS.  

Οι εκδόσεις ETS starter και Professional βρίσκονται ελεύθερες για download από το site της 

KNX www.knx.org ή  µπορούν να παραγγελθούν σε CD από την KNX χωρίς χρέωση. Μετά 

την εγκατάσταση τους µπορούν να αποκτήσουν την πλήρη λειτουργικότητα τους αφού 

ενεργοποιηθούν µε ένα κλειδί το οποίο πρέπει να δοθεί από την KΝΧ . Αυτό το κλειδί µπορεί 

να αγοραστεί από το Online shop της KΝΧ στην διεύθυνση  https://onlineshop.knx.org .  

Είναι δύο ειδών κλειδιά:  

• Κλειδί εξαρτώµενο από το PC : Αυτό το κλειδί δίδει την δυνατότητα στο ETS να είναι 

ελεύθερο , αλλά µόνο για το PC στο οποίο είναι εγκατεστηµένο.  

• Κλειδί ανεξάρτητο από το PC : Αυτό το κλειδί δεν βασίζεται στο Hardware (PC) αλλά 

σε ένα Dongle ή Hasp το οποίο τοποθετείται σε µια θύρα USB του υπολογιστή στον 

οποίο είναι εγκατεστηµένο το ETS. Αυτό το κλειδί κοστίζει κάτι περισσότερο.  
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2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

“ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ” 

2.1 Γενικά 

Κτίρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν µε αποδοτική ενεργειακή κατανάλωση δεν 

αποτελούν πλέον σήµερα κάτι το ιδιαίτερο. Ακόµα και η φράση «έξυπνο κτίριο» τείνει να 

χάσει την εξωτική της διάσταση. Με στόχο την αποδοτικότητα και την «εξυπνάδα», µπορούν 

να δηµιουργηθούν επαναστατικές λύσεις για τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις της 

αρχιτεκτονικής και της παγκόσµιας µάχης κατά της κλιµατικής αλλαγής. 

Πράγµατι, η εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα έχει γίνει σε µεγάλο βαθµό 

κυρίαρχο θέµα, και αποτελεί καθηµερινή µέριµνα τόσο για τους αρχιτέκτονες όσο και για 

τους κατασκευαστές κτιρίων. Οι τελευταίως συχνά επαναλαµβανόµενες µεγάλες και µικρές 

φυσικές καταστροφές µάς υποχρεώνουν να δούµε την επίδραση της αυξανόµενης 

ανισορροπίας στο περιβάλλον µας και µας αναγκάζουν να κοιτάξουµε προς το µέλλον µε 

περισσότερη προσοχή και αυξηµένη κοινωνική υπευθυνότητα.  

Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη χρήση ενός κτιρίου, καταναλώνονται µεγάλες 

ποσότητες ενέργειας και γι’ αυτόν το λόγο ένα στοχευόµενο σχέδιο δράσης στον τοµέα αυτόν 

µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό. Αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα πως πρέπει να 

θέτουµε υποχρεωτικά τον ακραίο στόχο ενός κτιρίου «µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας», 

αλλά και µόνο η έξυπνη δικτύωση όλων των κτιριακών λειτουργιών σε ένα αποκεντρωµένο 

σύστηµα ελέγχου µπορεί να προσφέρει απροσδόκητα αποδοτική εξοικονόµηση.  

Η δικτύωση όλων των ηλεκτρικών λειτουργιών µε ένα απλό σύστηµα bus προσφέρει τη 

δυνατότητα για ένα βέλτιστο και συντονισµένο έλεγχο. Oι λειτουργίες της θέρµανσης, του 

κλιµατισµού, του φωτισµού και της σκίασης, για παράδειγµα, µπορούν να ρυθµίζονται µε 

βάση τις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος και να ελέγχονται επίσης εύκολα µε τοπικά 

χειριστήρια. Έτσι η κατανάλωση ενέργειας διατηρείται σε ελάχιστα όρια.  

∆εδοµένου ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις µπορούν εύκολα να 

διασυνδεθούν µεταξύ τους και να ελεγχθούν από οθόνη αφής ή ακόµα και από ένα δηµόσιο 

δίκτυο (τηλέφωνο, internet), δηµιουργούνται σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες στον τοµέα 

της διαµόρφωσης λειτουργιών και της άνεσης.  
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Σειρά τώρα έχει η δηµιουργικότητα των µελετητών, ώστε ο στόχος µιας εκφραστικής και 

συναρπαστικής αρχιτεκτονικής, που να είναι παράλληλα οικολογική και αποδοτική, να 

επιτευχθεί µε πιο γοργούς ρυθµούς. 

Απεριόριστες δυνατότητες σχεδίασης στο φωτισµό, υψηλή ενεργειακή απόδοση και µειωµένα 

έξοδα συντήρησης χάρη στη µοναδική παγκοσµίως αναγνωρισµένη ανοιχτής αρχιτεκτονικής 

τεχνολογία ελέγχου για κατοικίες και επαγγελµατικά κτίρια. Είτε πρόκειται για τον τερµατικό 

σταθµό 5 στο αεροδρόµιο του Χίθροου είτε για ένα φιλόδοξο σπίτι στη λίµνη της Ζυρίχης, 

ένα ενιαίο πρότυπο για τον έλεγχο διαφορετικών συσκευών σε ένα κτίριο κάνει πιο απλή την 

εφαρµογή πρωτοποριακών και καινοτόµων αρχιτεκτονικών ιδεών.  

Εδώ, η απρόσκοπτη λειτουργία των διασυνδεδεµένων συστηµάτων καθώς επίσης και η 

οικονοµική χρήση της ενέργειας αποτελούν σηµαντικότατους παράγοντες για την απόδοση 

αυτών των κτιρίων. Οι συνηθισµένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καλύπτουν απλώς αυτές τις 

απαιτήσεις µέχρι ένα βαθµό, και µάλιστα µε αυξηµένες δαπάνες για εργασία και υλικά. Για 

το λόγο αυτόν οι σχεδιαστές και οι επενδυτές, όλο και πιο συχνά, εµπιστεύονται συστήµατα 

ελέγχου σε κατοικίες και επαγγελµατικά κτίρια µε βάση το διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο 

ΚΝΧ (πρώην ΕΙΒ).  

∆έκτες και αισθητήρια που ελέγχουν εγκαταστάσεις φωτισµού, θέρµανσης, κλιµατισµού και 

ασφάλειας, µπορούν να ενοποιηθούν σε ένα δίκτυο ελέγχου, το οποίο είναι άνετο, αποδοτικό, 

εξαιρετικά ευέλικτο και µπορεί ανά πάσα στιγµή να επεκταθεί. Η τεχνολογία κτιριακών 

αυτοµατισµών ΚΝΧ προσφέρει διαρκώς αναβαθµιζόµενες καινοτόµες λύσεις σε σχέση µε τις 

παραδοσιακές µεθόδους εγκατάστασης. Αυτό το αποδεικνύει ο ανοδικός δείκτης εφαρµογής 

σε νεοαναγειρόµενες οικοδοµές αλλά και ανακαινίσεις. Βιοµηχανικά, δηµόσια και ιδιωτικά 

κτίρια και ιδιοκτησίες εξοπλίζονται µε αυτή την τεχνολογία πάνω από δεκαπέντε χρόνια 

τώρα.  

Συχνά κατά τη σχεδίαση των εγκαταστάσεων οι µελλοντικές χρήσεις αλλά και αλλαγές 

χώρων δεν λαµβάνονται υπόψη. Μια παράλειψη µπορεί να αποδειχθεί στο µέλλον εξαιρετικά 

ακριβή, δεδοµένου ότι οι εργασίες µετατροπής απαιτούν κατά κανόνα αυξηµένο κόστος. Εδώ 

είναι που η τεχνολογία ΚΝΧ προσφέρει µεγάλο βαθµό ευελιξίας.  

Η εγκατάσταση ΚΝΧ µπορεί πολύ εύκολα και µε µικρή δαπάνη να αναπρογραµµατιστεί. 

Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθεί µια εγκατάσταση ΚΝΧ πολύ γρήγορα ώστε να 

συµβαδίζει µε τις νέες απαιτήσεις, ενώ µπορούν να εισαχθούν και νέες χρήσεις. 
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2.1.1 Περιγραφή των χώρων του Hostel 

Ισόγειο 

• Χώρος υποδοχής 

Ο χώρος της υποδοχής είναι στην είσοδο του Hostel. Είναι µεγάλος χώρος όπου περιλαµβάνει 

την υποδοχή και ένα χώρο αναµονής. Ο πελάτης µπαίνοντας πηγαίνει στην υποδοχή για 

check-in και για τις απαραίτητες πληροφορίες δωµατίου, αν πρέπει να περιµένει θα κάτσει 

στο χώρο αναµονής. 

• Αίθουσα συνεδριάσεων 

Η αίθουσα συνεδριάσεων είναι µια µεγάλη αίθουσα η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

συνέδρια , εκθέσεις, σεµινάρια κ.α. Περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα για την 

πραγµατοποίηση των εκάστοτε αναγκών µε ευελιξία και άνεση. 

• Κουζίνα 

Ο χώρος της κουζίνας περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα είδη λευκών συσκευών αλλά και τα 

είδη οικιακής χρήσης. 

• Τραπεζαρία 

Η τραπεζαρία βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την κουζίνα µε ένα µεγάλο τραπέζι και 12 

καρέκλες. 

• Καθιστικό 

Το καθιστικό βρίσκεται δίπλα από την τραπεζαρία. Είναι χώρος άνετος µε πολυθρόνες και 

καναπέ ο οποίος προορίζεται για τις στιγµές χαλάρωσης του πελάτη, είτε για να πιεί τον καφέ 

του και να διαβάσει ένα βιβλίο είτε για να δουλέψει στον υπολογιστή του. 

• Πλυσταριό 

Το πλυσταριό είναι ο χώρος όπου γίνεται το πλύσιµο και το σιδέρωµα των λευκών ειδών του 

Hostel . Ακόµα θα περιέχει, εκτός από τον επαγγελµατικό εξοπλισµό, πλυντήριο, 

στεγνωτήριο και ηλεκτρικό σίδερο για την ανάγκη των πελατών. 

• ∆ωµάτιο προσωπικού 

Το δωµάτιο προσωπικού είναι το δωµάτιο στο οποίο θα έχει πρόσβαση µόνο το προσωπικό. 

Είναι ο χώρος που θα αλλάζει ρούχα το προσωπικό. 

• Χώροι ψυχαγωγίας 

Έχουµε δύο χώρους ψυχαγωγίας, το µπιλιάρδο και το ping-pong . Οι χώροι αυτοί είναι για 

την ψυχαγωγία του πελάτη ανάλογα την όρεξη του. Είναι χώροι µεγάλοι για να προσφέρουν 

την άνεση κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. 
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Ά Όροφος 

• Τετράκλινα δωµάτια 

Στον Α όροφο υπάρχουν δύο τετράκλινα δωµάτια. Και τα δύο έχουν από δύο κουκέτες 

κρεβάτια, δύο ντουλάπες και από ένα τραπέζι το καθένα. 

• Εξάκλινο δωµάτιο 

Το δωµάτιο αυτό περιέχει τρείς κουκέτες κρεβάτια, τρείς ντουλάπες και δύο τραπέζια. Είναι 

δωµάτιο µεγάλο µε δύο παράθυρα µεγάλα και ρολά. 

• Χώρος καθιστικού 

Ο χώρος αυτός θα έχει καναπέδες και πολυθρόνες και τρία τραπέζια. Στον χώρο αυτόν θα 

µπορεί ο πελάτης να χαλαρώσει διαβάζοντας ένα βιβλίο ή χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή 

του ακόµα και να χαλαρώσει µε την παρέα του. 

 

 

Β’  Όροφος 

• Μονόκλινα δωµάτια 

Τα δωµάτια αυτά έχουν από ένα κρεβάτι, µια ντουλάπα και ένα τραπεζάκι. Είναι δωµάτια 

άνετα για ένα άτοµο µε ένα παράθυρο και ρολό. 

• ∆ίκλινα δωµάτια 

Υπάρχουν δύο δίκλινα δωµάτια. Έχουν από δύο κρεβάτια δύο ντουλάπες και ένα τραπεζάκι. 

Κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των δύο κρεβατιών µε ένα διπλό κρεβάτι. 

• Τετράκλινο δωµάτιο 

Αυτό το δωµάτιο περιλαµβάνει δύο κουκέτες κρεβάτια, δύο τραπεζάκια και δύο ντουλάπες. 

Είναι δωµάτιο χωρίς µπάνιο. 

• ∆ωµάτιο ελέγχου 

Στο δωµάτιο αυτό θα γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και για την οµαλή λειτουργία του 

Hostel. Ακόµα θα υπάρχει κεντρικός υπολογιστής διασυνδεδεµένος µε το BUS για την 

οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστηµα. 
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2.1.2 Περιγραφή της εγκατάστασης 

Η ηλεκτρολογική µελέτη της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, που µελετάµε στην 

εργασία αυτή περιλαµβάνει: 

• Υπολογισµό των στοιχείων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που µελετάµε 

(∆ιατοµές αγωγών, υπολογισµός ασφαλειών και διακοπτών των πινάκων διανοµής, 

την κατανοµή των φορτίων και φυσικά τους δέκτες αλλά και τους αισθητήρες του 

συστήµατος ΚΝΧ όπως ακόµα και το κέντρο λειτουργιών). 

• Τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά σχέδια για την κατασκευή της εγκατάστασης τα οποία 

είναι:  Α. Το µονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης ΚΝΧ 

                       Β. Το µονογραµµικό σχέδιο πινάκων διανοµής 

                       Γ. Αναλυτικό σχέδιο καλωδίωσης πινάκων 

                       ∆. Υπόµνηµα των συµβόλων που χρησιµοποιούνται στα ηλεκτρολογικά σχέδια 

• Λίστες ελέγχου ΚΝΧ ( ∆ιαχείρισης έργου από την έναρξη ως την παράδοση).  

• Τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 

 

Η εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση που µελετάµε περιλαµβάνει ισχυρά και ασθενή 

ρεύµατα. Τα ισχυρά ρεύµατα της εγκατάστασης είναι: 

• Γραµµή πρίζας ηλεκτρικού πλυντηρίου ρούχων. 

• Γραµµή ηλεκτρικού µαγειρείου. 

• Γραµµή φωτισµού κοινόχρηστων χώρων. 

• Γραµµή φωτισµού δωµατίων. 

• Γραµµή φωτισµού χώρων υπηρεσίας. 

• Γραµµή ηλεκτρικού θερµοσίφωνα. 

• Γραµµή ηλεκτρικού στεγνωτηρίου. 

• Γραµµή πριζών λουτρών. 

• Γραµµή κλιµατισµού. 

• Γραµµή ηλεκτρικού πλυντηρίου πιάτων. 

 

Τα ασθενή ρεύµατα της εγκατάστασης µας είναι: 

• Γραµµή κεραίας. 

• Γραµµή τηλεφώνου. 

• Γραµµή για κουδούνι. 
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2.1.3 ∆ίκτυο µε πολύ χαµηλή τάση ασφάλειας.  

Για την εγκατάσταση του δικτύου bus θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι 

κανονισµοί της χώρας που γίνεται η εγκατάσταση. Για την Ελλάδα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 

HD 384.  

Τα αρχικά SELV σηµαίνουν πολύ χαµηλή τάση ασφάλειας.  

Προδιαγραφές για πολύ χαµηλές τάσεις.  

Οι παρακάτω αναφερόµενες αποστάσεις ερπυσµού και αποστάσεις διαπίδυσης σε αέρα 

ισχύουν για:  

• Βαθµό ρύπανσης 2 (γραφεία)  

• Κατηγορία υπερτάσεων 3 (διαρκής σύνδεση στο δίκτυο, αυξηµένη διαθεσιµότητα)  

• Οµάδα µονωτικού υλικού 3 (π.χ. µονωτικό υλικό)  

Επιτρεπόµενη περιοχή τάσης:  

• Εναλλασσόµενη τάση: ≤50V  

• Συνεχής τάση: ≤120V  

Έως 25V ~ ή αντίστοιχα 60 V_ δεν απαιτείται κάποια προστασία έναντι επαφής.  

 

Σχήµα 2.1 ∆ίκτυο SELV  

 

H παραγωγή της τάσης SELV για το ΚΝΧ παράγεται από έναν µετασχηµατιστή ασφαλείας 

µε χαµηλή τάση προστασίας: 29V dc  

Σηµαντική σηµείωση για την τροφοδοσία του δικτύου Bus:  

Τα δίκτυα SELV δεν επιτρέπεται να γειωθούν!  

Αγωγοί που προορίζονται για την εγκατάσταση δικτύων ισχυρών ρευµάτων δεν επιτρέπεται 

να χρησιµοποιηθούν στην εγκατάσταση δικτύων Bus.  
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2.1.4 Τύποι καλωδίων Bus  

Τα καλώδια TP1, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΝΧ όπως αυτές αναφέρονται στο 

Volume 9 του εγχειριδίου ΚΝΧ (π.χ. YCYM 2x2x0,8 ή JY(st)Y 2x2x0,8 σε έκδοση TP1), 

µπορούν να αναγνωριστούν (χωρίς λογότυπο ΚΝΧ) ή να πιστοποιηθούν (µε λογότυπο ΚΝΧ). 

Μόνον το πράσινο τυποποιηµένο καλώδιο ΚΝΧ TP1 εγγυάται:  

• Το µέγιστο µήκος αγωγού µίας γραµµής.  

• Τη µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο συνδροµητών Bus µιας γραµµής.  

• Μέγιστος αριθµός συνδροµητών Bus ανά γραµµή.  

 

Η αντίσταση γραµµής ανέρχεται σε 72 Ω και η χωρητικότητα γραµµής σε 0,12 µF ανά 1000 

m. 

Σε όλα τα υπόλοιπα καλώδια θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο µέγιστο µήκος, όπως αυτό 

αναγράφεται και στο φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του καλωδίου.  

Στην εγκατάσταση ενός τυποποιηµένου καλωδίου µε τάση ελέγχου 4kV ισχύουν οι 

παρακάτω περιορισµοί.  

• Χρησιµοποιούµενο ζεύγος αγωγών  

Κόκκινο: θετικό  

Μαύρο: αρνητικό  

 

• Ελεύθερο ζεύγος αγωγών: επιτρεπόµενες χρήσεις  

Ελεύθερο  

Χρήση για άλλα δίκτυα χαµηλής τάσης SELV  

 

• Τάση ελέγχου κατά ΕΝ 50090:  

Η αναφερόµενη τάση ελέγχου µεταξύ των συνδεδεµένων αγωγών εφαρµόζεται µαζί µε τον 

αγωγό ελέγχου που υπάρχει στο περίβληµα του καλωδίου.  

 

Υπόδειξη: όλοι οι εγκατεστηµένοι Bus – αγωγοί θα πρέπει να σηµανθούν µε τον 

προβλεπόµενο τρόπο. 
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Σχήµα.2.2 Τυποποιηµένο καλώδιο ΚΝΧ.  

2.1.5 Τοποθέτηση καλωδίων  

Για την τοποθέτηση των καλωδίων bus ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις εγκατάστασης όπως και 

στις γραµµές 230/400V.  

Ιδιαιτερότητες:  

• Οι µονωµένοι αγωγοί των γραµµών ισχύος επιτρέπεται να περνούν δίπλα από τα 

καλώδια ΚΝΧ, χωρίς να προκαθορίζεται κρίσιµη ελάχιστη απόσταση.  

• Οι µονωµένοι αγωγοί των καλωδίων Bus ΚΝΧ θα πρέπει να απέχουν απόσταση 

τουλάχιστον 4mm από τους µονωµένους αγωγούς του δικτύου των 230V~ ή να 

τοποθετηθεί επάνω στους αγωγούς του καλωδίου Bus µία µονωτική βαθµίδα 

διαχωρισµού ή µονωτικός σωλήνας (DIV VDE 0110-1 µόνωση βάσης). Αυτό ισχύει 

και για τους αγωγούς άλλων δικτύων εκτός SELV.  

• Θα πρέπει να τηρηθεί επαρκής απόσταση από την εξωτερική αντικεραυνική 

εγκατάσταση (αλεξικέραυνα εφόσον υπάρχουν).  

• Θα πρέπει να γίνει µέριµνα για µία διαρκή σήµανση των αγωγών του Bus µε KNX 

TP1 ή BUS για εύκολο διαχωρισµό.  

 

Μία τερµατική αντίσταση των bus- αγωγών δεν είναι απαραίτητη. 



 

30 

 

Σχήµα 2.3 Αποστάσεις καλωδίων.  

 

 

2.1.6 Συσκευές στον πίνακα διανοµής. 

  

Για την εγκατάσταση ΚΝΧ TP1 συσκευών µπορούν να χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένοι 

πίνακες διανοµής µε ράγες στερέωσης υλικών διατοµής U των 35 mm κατά DIN EN 50022 

35 x 7.5 mm.  

Ορισµένες ΚΝΧ TP1 συσκευές ράγας, διαθέτουν επαφές µε ελατήριο για να συνδέονται µε 

τη ράγα δεδοµένων, άλλες χρησιµοποιούν bus – κλέµενς για να συνδέονται µε το bus. Για τις 

πρώτες, τοποθετούνται αυτοκόλλητες τυποποιηµένες ράγες δεδοµένων, κατάλληλες για την 

τοποθέτηση σε ράγα πίνακα.  

Τα τµήµατα των ραγών δεδοµένων που δεν χρησιµοποιούνται θα πρέπει να προστατευθούν 

µε κατάλληλα καλύµµατα ράγας.  

Εάν οι αγωγοί ισχυρών ρευµάτων έχουν αποµονωθεί κατάλληλα από τους αγωγούς του Bus, 

δεν χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις.  

Εάν οι αγωγοί ισχυρών ρευµάτων δεν έχουν αποµονωθεί από τους αγωγούς του Bus, τότε οι 

αγωγοί Bus θα πρέπει να διαθέτουν προστατευτικό περίβληµα µέχρι τις κλέµενς σύνδεσης.  

Θα πρέπει να αποφευχθούν τυχόν επαφές µεταξύ των αγωγών ισχυρών ρευµάτων και αγωγών 

Bus, π.χ. µε ανάλογη οδήγηση των αγωγών ή µε κατάλληλη στερέωση τους.  

Για λόγους θερµότητας, δεν θα πρέπει οι συσκευές Bus να τοποθετηθούν επάνω από 

συσκευές ισχυρών ρευµάτων που εκπέµπουν θερµότητα.  
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Εάν γίνεται η χρήση συσκευών απαγωγής ρευµάτων από κεραυνούς που τοποθετούνται στις 

ράγες πίνακα διατοµής U, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:  

• Περιµετρική µόνωση των απαγωγών (π.χ. να µην προκύπτουν ανοικτές διαδροµές).  

• Η ράγα µε διατοµή U δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί σαν γείωση. Αντίθετα, οι 

συσκευές απαγωγής θα πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστή κλέµα γείωσης.  

 

2.2  Τροφοδοτικό  

Τα τροφοδοτικά παράγουν και εποπτεύουν την τάση συστήµατος των 29V που απαιτείται για 

τη λειτουργία µιας εγκατάστασης KNX TP-1. Για κάθε γραµµή απαιτείται ένα τροφοδοτικό 

για την τροφοδοσία των bus- συνδροµητών.  

Το τροφοδοτικό διαθέτει διάταξη ελέγχου ρεύµατος και τάσης και για αυτό δεν δηµιουργείται 

σε αυτό πρόβληµα από τυχόν βραχυκύκλωµα στην γραµµή bus.  

Οι µικρές διακοπές στο δίκτυο τροφοδοσίας 230V καλύπτονται από το τροφοδοτικό µε χρόνο 

εξοµάλυνσης τουλάχιστον 100 ms.  

Οι συνδροµητές µπορούν να λειτουργήσουν µε ελάχιστη τάση 21V και λαµβάνουν από το 

Bus ισχύ έως και 200 mW, εξαιρουµένων ορισµένων συσκευών, για τις οποίες οι ανάγκες 

ενέργειας αναφέρονται στο αντίστοιχο φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του 

κατασκευαστή (π.χ. βαλβίδες ελέγχου θέρµανσης). 

Για την αποφυγή στατικών φορτίσεων στην πλευρά του bus έχουν τοποθετηθεί αντιστάσεις 

σε κάθε αγωγό αντιστάσεως για τη γείωση της τροφοδοσίας τάσης. Για να είναι δυνατή η 

διαφυγή των στατικών φορτίσεων, θα πρέπει αυτή η γείωση να συνδεθεί µε το σύστηµα των 

αγωγών προστασίας η αντίστοιχα µε τον αγωγό γείωσης της εγκατάστασης. Τα καλώδια 

αυτής της συνδεσµολογίας θα πρέπει να φέρουν κίτρινο-πράσινο χρώµα. Η συνδεσµολογία 

αυτή δεν προσφέρει καµία προστατευτική δράση στα πλαίσια των κανονισµών ασφαλείας και 

δεν αντιτίθεται στις προδιαγραφές που ισχύουν για τα δίκτυα SELV.  

Ορισµένα τροφοδοτικά η αντίστοιχα τα εξωτερικά πηνία διαθέτουν έναν διακόπτη Reset και 

ένα κόκκινο LED ελέγχου. Με αυτό το διακόπτη είναι δυνατή η επαναφορά της bus- γραµµής 

στα 0 V.  

Τα πηνία εµποδίζουν εκτός των άλλων και το βραχυκύκλωµα των τηλεγραφηµάτων Bus 

(εναλλασσόµενη τάση 9600 Hz) από τον πυκνωτή εξοµάλυνσης τάσης του τροφοδοτικού.  

∆ιατίθενται διάφοροι τύποι τροφοδοτικών, ανάλογα µε την περιοχή του ονοµαστικού 

ρεύµατος εξόδου (160 mA, 640 mA, 1280 mA).  
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Είναι εύκολα κατανοητό, ότι ο αριθµός των bus συσκευών που µπορούν να λειτουργήσουν σε 

µία γραµµή, εξαρτάται από την απαίτηση τους σε ρεύµα και από την δυνατότητα παροχής του 

τροφοδοτικού που έχει τοποθετηθεί.  

Ορισµένα τροφοδοτικά διαθέτουν ενσωµατωµένο πηνίο, άλλα χρειάζονται ένα εξωτερικό.  

Τα περισσότερα τροφοδοτικά είναι συσκευές κατάλληλες για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα 

στα οποία η τάση για το bus εµφανίζεται στις δύο εσωτερικές διαδροµές της ράγας 

δεδοµένων.  

Σε άλλα υπάρχει διαθέσιµη µια πρόσθετη έξοδος από την οποία µπορεί να τροφοδοτηθεί µια 

δεύτερη γραµµή µε την παρεµβολή ενός ξεχωριστού εξωτερικού πηνίου.  

∆ιατίθενται και τροφοδοτικά µε δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας. Σε ορισµένους τύπους 

από αυτά, υπάρχει µία έξοδος ηλεκτρονόµου άνευ δυναµικού για αξιολόγηση της 

πληροφορίας: Κανονική Λειτουργία/ ∆ιακόπτη ∆ικτύου.  

 

Οι περισσότεροι τύποι τροφοδοτικών διαθέτουν LED τα οποία παρουσιάζουν την κατάσταση 

λειτουργίας τους π.χ. :  

Πράσινο: η τροφοδοσία τάσης είναι ενεργή.  

Κόκκινο: υπερφόρτωση του τροφοδοτικού, ενδεχοµένως λόγω βραχυκυκλώµατος στους 

αγωγούς του Bus.  

Κίτρινο (σε ορισµένα τροφοδοτικά) : στην πλευρά του Bus υπάρχει ξένη τάση µεγαλύτερη 

των 30 V.  

 

Σχήµα 2.4  Παράδειγµα συνδεσµολογίας τροφοδοτικού.  
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2.2.1 Ένα τροφοδοτικό για δύο γραµµές. 

  

Ανάλογα µε την φόρτιση σε ρεύµα της γραµµής bus, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα 

τροφοδοτικό για τροφοδοσία και µίας δεύτερης γραµµής. Ανάλογα µε τον κατασκευαστικό 

τύπο του τροφοδοτικού µπορεί να απαιτείται και ένα πρόσθετο πηνίο για την τροφοδοσία της 

δεύτερης γραµµής.  

Σηµείωση: µε την συνδεσµολογία αυτή δεν εξασφαλίζεται η επικοινωνία µεταξύ των δύο 

γραµµών. Για την επικοινωνία µεταξύ των γραµµών είναι απαραίτητος προσαρµοστής 

γραµµής ή ενισχυτής. 

 

Σχήµα 2.5 Συνδεσµολογία τροφοδοτικού για 2 γραµµές.  

 

 

2.2.2 ∆ύο τροφοδοτικά σε µία γραµµή.  

Εάν τοποθετηθούν περισσότεροι από 30 bus - συνδροµητές, π.χ. στον πίνακα διανοµής µε 

µικρές αποστάσεις µεταξύ τους, τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί το τροφοδοτικό κοντά τους.  

Εάν απαιτείται η εγκατάσταση πρόσθετου κεντρικού τροφοδοτικού, τότε η απόσταση µεταξύ 

τους (σε µήκος bus-καλωδίου) θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 200 m. Σε µία bus- 

γραµµή επιτρέπεται η εγκατάσταση το πολύ 2 κεντρικών τροφοδοτικών.  

Η ανάγκη για την απόσταση των 200 m καλωδίου προέρχεται από την συµπεριφορά του 

πηνίου.  
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Σχήµα 2.6∆ύο τροφοδοτικά σε µία γραµµή. 

 

 

 

 

2.3 Περιγραφή της ‘έξυπνης’ εγκατάστασης 

Σε ένα ξενοδοχειακό περιβάλλον, οι αυτοµατισµοί κτιρίου έχουν µεγάλα περιθώρια 

ολοκλήρωσης, και µε αυτό τον τρόπο η εµπειρία του επισκέπτη εκτοξεύεται σε σύγκριση µε 

τις συµβατικές εγκαταστάσεις. Με αυτό τον τρόπο, ένα ξενοδοχείο µπορεί όχι µόνο να 

ξεχωρίσει και να διεκδικήσει ένα πελατολόγιο που είναι διατεθειµένο να πληρώσει πολύ 

περισσότερα, αλλά και να απλοποιήσει κατά πολύ τις καθηµερινές εργασίες συντήρησης, να 

εξοικονοµήσει ενέργεια, χρήµατα και προσωπικό. 

Παρουσιάζουµε παρακάτω µερικές µόνο εφαρµογές των τεχνολογιών και των δυνατοτήτων 

τους: 

 

 

2.3.1 On-line σύστηµα κλειδαριών 

  Με αυτό το σύστηµα, οι κλειδαριές επικοινωνούν (ενσύρµατα ή ασύρµατα) µε κεντρικό 

διακοµιστή, όπου καταγράφονται τα συµβάντα εισόδου και εξόδου από το δωµάτιο. Το κλειδί 

αντικαθίσταται από κάρτες proximity τεχνολογίας RFID, οι οποίες ξεκλειδώνουν την πόρτα 

πλησιάζοντας τες στην κλειδαριά, χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή τους σε κάποιον 

αναγνώστη (όπως π.χ. συµβαίνει µε τις µαγνητικές κάρτες). Οι κάρτες αυτές µπορούν να 

αντικατασταθούν από περικάρπια για άτοµα µε αναπηρία ή παιδιά.  
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Ακόµα επιτρέπεται η είσοδος στους επισκέπτες µε χρήση κινητού τηλεφώνου που 

υποστηρίζει την τεχνολογία Near Field Communication (NFC), όπου ο πελάτης µπορεί να 

εισέλθει στο δωµάτιο χωρίς να περάσει από την υποδοχή (self check-in), αφού έχει λάβει το 

ηλεκτρονικό κλειδί του µε SMS. 

Με την ίδια τεχνολογία επιτρέπεται η εξατοµικευµένη παραµετροποίηση των συστηµάτων 

του δωµατίου σε πραγµατικό χρόνο. Για παράδειγµα, ένας πελάτης που έχει επισκεφτεί και 

παλαιότερα το ξενοδοχείο την ίδια εποχή, θα βρει το δωµάτιό του ρυθµισµένο σε 

θερµοκρασίες που είχε επιλέξει σε προηγούµενη επίσκεψή του. Η ίδια κάρτα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για άνοιγµα του χρηµατοκιβωτίου σε συνδυασµό µε έναν προσωπικό κωδικό 

που επιλέγει ο χρήστης. 

Ακόµα µπορείτε να διατηρείτε στατιστικά για το προσωπικό καθαρισµού και να κλειδώνετε 

κάποιες υπηρεσίες του δωµατίου (mini-bar, τηλέφωνο κλπ) όταν εισέρχονται άτοµα του 

προσωπικού στο δωµάτιο. 

Επειδή το σύστηµα είναι on-line, θα µπορείτε να ξέρετε σε πραγµατικό χρόνο ποιός 

βρίσκεται στο δωµάτιο, πού βρίσκεται κάθε υπάλληλος του συνεργείου καθαρισµού (και 

κατ’επέκταση ποια δωµάτια έχουν καθαριστεί), ενώ θα µπορείτε να ακυρώσετε κάρτες ή 

δικαιώµατα πρόσβασης στους χώρους χωρίς να χρειάζεται να µεταβεί κάποιος στην 

κλειδαριά.  

Ακόµα, είναι δυνατή η µεταφορά επισκέπτη σε άλλο δωµάτιο, ή η παράταση της διαµονής 

του χωρίς να χρειάζεται να µεταβεί στην υποδοχή για επαναπρογραµµατισµό της κάρτας. 
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2.3.2 Αυτοµατισµοί φωτισµού, θέρµανσης, εξαερισµού, κλιµατισµού 

κλπ. 

  Εδώ συναντάµε όλες τις ανέσεις και την εξοικονόµηση ενέργειας που µπορείτε να δείτε 

στην ενότητα «έξυπνο σπίτι», µε κάποιες επιπλέον λειτουργίες που είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές για ξενοδοχειακά περιβάλλοντα. 

 

Ενδεικτικά, προσφέρονται (µεταξύ άλλων) οι εξής δυνατότητες:  

• Ρύθµιση της θερµοκρασίας ενός δωµατίου λίγο πριν καταφθάσει ο πελάτης, 

αυτόµατα, βάσει της καταχωρηµένης ώρας άφιξης στο ξενοδοχειακό πρόγραµµα.  

• Αυτόµατη απενεργοποίηση ενεργοβόρων συστηµάτων όταν το δωµάτιο δεν είναι 

κατειληµµένο (αλλά χωρίς την απενεργοποίηση π.χ. πριζών που χρησιµοποιούνται για 

φόρτιση τηλεφώνων ή φωτογραφικών µηχανών).  

• Αυτόµατος χειρισµός κουρτινών, ρολών, τεντών ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες 

και τις προτιµήσεις του πελάτη.  

• Αυτοµατοποιηµένες ενέργειες ανάλογα µε τη χρήση του δωµατίου (π.χ. κατέβασµα 

ρολών και ρύθµιση της έντασης του φωτισµού µόλις ο πελάτης αγοράσει ταινία από 

το σύστηµα Pay-TV).  

• Εµφάνιση της κατάστασης όλων των φώτων, κλιµατιστικών, κουρτινών και γενικά 

όλων των συστηµάτων που συµµετέχουν στους αυτοµατισµούς σε ειδικό πίνακα 

ελέγχου µε την κάτοψη του ξενοδοχείου που µπορεί να προσπελαστεί από 

οποιοδήποτε (εξουσιοδοτηµένο) Η/Υ (είτε από το δίκτυο του ξενοδοχείου, είτε από το 

διαδίκτυο).  

• Αυτόµατος έλεγχος φωτισµού και κλιµατισµού σε κοινόχρηστους χώρους ανάλογα µε 

την παρουσία ανθρώπων και την φυσική φωτεινότητα.  

• Αυτόµατη καταγραφή καµένων λαµπτήρων σε πραγµατικό χρόνο. 

• Αισθητήρες για διαρροές νερού, θερµοκρασία, παρουσία επικίνδυνων αερίων κλπ και 

άντληση δεδοµένων από διαδικτυακό πίνακα ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο.  

• Λειτουργία do-not-disturb (ελεγχόµενη από το τηλέφωνο ή από επίτοιχο διακόπτη µε 

φωτεινή ένδειξη) που απενεργοποιεί τις κάρτες του προσωπικού για το δωµάτιο, 
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εµφανίζει φωτεινή ένδειξη έξω από την πόρτα του δωµατίου και φράσσει τις 

εισερχόµενες κλήσεις. Επίτοιχιο µπουτόν ή ρύθµιση του τηλεφώνου για αιτήµατα 

room service µε φωτεινή ένδειξη έξω από την πόρτα του δωµατίου.  

• Εµφάνιση των καταστάσεων room service, do not disturb σε διαδικτυακό πίνακα 

ελέγχου σε κάτοψη του ξενοδοχείου.  

• Οθόνες αφής, φορητές, επίτοιχες ή επιτραπέζιες ή/και εφαρµογές smartphone 

(android, iOS, Meego) που µπορεί να προσφέρονται µε το check-in για έλεγχο των 

αυτοµατισµών (φώτα, θερµοστάτης κλπ) και των οπτικοακουστικών συστηµάτων του 

δωµατίου.  

2.3.3 Τηλεφωνικά κέντρα και συσκευές τηλεφώνου 

 
  Τα τηλεφωνικά κέντρα για ξενοδοχεία παρουσιάζουν αυξηµένες απαιτήσεις σε σχέση µε 

αυτά που εγκαθίστανται σε άλλα περιβάλλοντα. Πέρα από την δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας, 

µεταφοράς κλήσεων, προσωπικού τηλεφωνητή κλπ, τα τηλέφωνα σε ένα ξενοδοχείο µπορούν 

να συµµετέχουν σε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αφύπνισης (µε ταυτόχρονη συµµετοχή του 

φωτισµού και των κουρτινών), να προσφέρουν πληροφορίες για τον καιρό, για τις τιµές τον 

µετοχών, επικεφαλίδες από τα τελευταία νέα και πολλά άλλα.  

Ακόµα µπορούν να παραµετροποιηθούν ώστε να παρέχουν πληροφορίες για υπηρεσίες του 

ξενοδοχείου και να επιτρέπουν την αγορά τους όπως: ραντεβού στο κοµµωτήριο ή το spa, 

ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο για φορητούς υπολογιστές κλπ µε αυτόµατη χρέωση στο 

δωµάτιο. 

2.3.4 Οπτικοακουστικά συστήµατα 

 
  Πέρα από την διανοµή τηλεοπτικού σήµατος από επίγεια και δορυφορικά κανάλια χωρίς 

απώλειες στην ποιότητα της εικόνας, αλλά και τη δυνατότητα για Pay-TV, ένα έξυπνο 

ξενοδοχείο πρέπει να προσφέρει την ενοποίηση των συστηµάτων αυτών µε τα συστήµατα 

αυτοµατισµών, υπηρεσίες Internet-on-TV µε πρόσβαση σε emails και τον παγκόσµιο ιστό, 

πλοήγηση σε διαφηµιστικές σελίδες και βίντεο για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου αλλά και 

κοντινών επιχειρήσεων, και διαδραστικό χαρακτήρα (π.χ. παραγγελία πρωινού γεύµατος από 

την τηλεόραση µε εµφάνιση των διαθέσιµων µενού).  
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Φυσικά, προσφέρεται η δυνατότητα εξατοµικευµένων µηνυµάτων καλωσορίσµατος ή 

ενηµέρωσης στους πελάτες από την συσκευή της τηλεόρασης. Ακόµα, γίνονται ολοένα και 

πιο δηµοφιλή τα iPod docks για αναπαραγωγή µουσικής από τα iPods των επισκεπτών και η 

επιλογή των χώρων όπου θα αναπαράγεται η µουσική αυτή (καθώς και η έντασή της) από τις 

οθόνες αφής του συστήµατος αυτοµατισµών. 

 

2.3.5 Αίθουσες συνεδριάσεων 

 

  Οι αυτοµατισµοί εξελίσσουν τους χώρους αυτούς σε νέα επίπεδα. Για παράδειγµα, 

χειριστήρια για τον έλεγχο του φωτισµού, της οθόνης προβολής και άλλων συστηµάτων 

µπορούν να βρίσκονται ενσωµατωµένα στην τράπεζα συνεδριάσεων. Ο κάθε σύνεδρος 

µπορεί να έχει, εκτός από µικρόφωνο, και υποδοχές ρεύµατος, δικτύου αλλά και υποδοχές 

µεταφοράς εικόνας προς τον προβολέα ή την τηλεόραση χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει 

θέση, ή να διατρέχουν καλώδια ολόκληρη την αίθουσα. 

 

2.4 Υπολογισµός διατοµής αγωγών 

Παρακάτω γίνεται υπολογισµός της διατοµής των αγωγών που θα χρησιµοποιήσουµε στην 

εγκατάσταση µας. Ο υπολογισµός της διατοµής των αγωγών γίνεται µε την µέθοδο ασφαλούς 

λειτουργίας και µε την µέθοδο επιτρεπόµενης πτώσης τάσης. 

 Με την µέθοδο ασφαλούς λειτουργίας επιλέγεται η διατοµή των αγωγών σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 των ΕΗΕ και στη συνέχεια µε την µέθοδο της επιτρεπόµενης πτώσης 

τάσης εξετάζεται αν οι αγωγοί που επιλέξαµε µε την πρώτη µέθοδο ικανοποιούν τα κριτήρια 

της µέγιστης πτώσης τάσης που είναι 4% για ΕΗΕ.  

Σε περίπτωση που η πτώση τάσης ξεπερνά το 4%  τότε επιλέγουµε την αµέσως µεγαλύτερη 

διατοµή αγωγού και επανεξετάζουµε την πτώση τάσης στους αγωγούς της γραµµής.  
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2.4.1  Μέθοδος ασφαλούς λειτουργίας. 

Η διατοµή των αγωγών µιας εγκατάστασης σύµφωνα µε την µέθοδο ασφαλούς λειτουργίας 

υπολογίζεται από τον πίνακα 52-Κ1 του ΕΛΟΤ HD384 του κανονισµού των ΕΗΕ που 

φαίνεται παρακάτω: 

Μ
ό
νω

σ
η

 

Π
λ
ή
θ
ο
ς 

φ
ο
ρ
τ
ισ
µ
έν
ω
ν 

α
γ
ω
γ
ώ
ν

 
Οι αριθµοί παραπέµπουν στις στήλες που ακολουθούν 

Μονωµένοι αγωγοί σε 

σωλήνα 

Πολυπολικό καλώδιο 

Γυµνό Σε σωλήνα 

Εντοιχισµένο Επιτοίχιο Εντοιχισµένο Επιτοίχιο Εντοιχισµένο Επιτοίχιο 

PVC 
2 3 5 3 6 2 4 

3 2 4 2 5 1 3 

EPR 

ή 

XLPE 

2 5 9 6 9 5 8 

3 5 7 5 8 4 6 

 

 Στήλες 

Χ
α
λ
κ
ό
ς 

mm² 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1,5 13 13,5 14,5 15,5 17 19 20 22 23 

2,5 17,5 18 19,5 21 23 26 28 30 31 

4 23 24 26 28 31 35 37 40 42 

6 29 31 34 36 40 44 48 51 54 

10 39 42 46 50 54 60 66 69 75 

16 52 56 61 68 73 80 88 91 100 

25 68 73 80 89 95 105 117 119 133 

35 83 89 99 109 117 128 144 146 164 

50 99 108 118 130 141 154 175 175 198 

70 125 136 149 164 179 194 222 221 253 

95 150 164 179 197 216 233 269 265 306 

120 172 188 206 227 249 268 312 305 354 

150 196 216 240 259 285 318 - 371 441 

185 223 245 273 295 324 362 - 424 506 

240 261 286 321 346 380 424 - 500 599 

300 298 328 367 396 435 486 - 576 693 

Α
λ
ο
υ
µ
ίν
ιο

 

16 41 43 48 53 58 64 71 72 79 

25 53 57 62 70 73 84 93 90 101 

35 65 70 77 86 90 103 116 112 126 

50 78 84 92 104 110 124 140 136 154 

70 98 107 116 131 140 156 179 174 198 

95 118 129 139 157 170 188 217 211 241 

120 135 149 160 180 197 216 251 245 280 

150 155 170 189 206 226 253 - 283 324 

185 176 194 215 233 256 288 - 323 371 

240 207 227 252 273 300 338 - 382 439 

300 237 261 289 313 344 387 - 440 508 

 

Πίνακας 2.1 : ∆ιατοµές αγωγών ασφαλούς λειτουργίας για θερµοκρασία περιβάλλοντος 30 °C. 
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Παρακάτω υπολογίζεται η διατοµή των αγωγών για κάθε γραµµή της ηλεκτρικής µας 

εγκατάστασης σύµφωνα µε την µέθοδο ασφαλούς λειτουργίας των ΕΗΕ : 

 

• Ηλεκτρικό πλυντήριο: 

Η µέγιστη ισχύς του ηλεκτρικού πλυντηρίου είναι, P = 3500W και η ένταση που το διαρρέει 

είναι I = P / (V*cosΦ) = 3500 / ( 230*1 ) = 15,2 Α 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 1 η διατοµή των αγωγών της γραµµής ηλεκτρικού πλυντηρίου είναι 

Q = 2.5 mm²  

 

• Ηλεκτρική κουζίνα: 

 Η µέγιστη ισχύς της ηλεκτρικής κουζίνας είναι, P = 10 ΚW και η ένταση που το διαρρέει 

είναι I = P / (V*cosΦ) = 10000 /  230 = 43,5 Α 

Επειδή οι ηλεκτρικές κουζίνες δεν λειτουργούν σχεδόν ποτέ στο 100% και πολλές από αυτές 

είναι κατασκευασµένες να λειτουργούν στο 70% της µέγιστης ισχύος τους 

πολλαπλασιάζουµε την µέγιστη ένταση ρεύµατος µε ένα συντελεστή ετεροχρονισµού που 

είναι ε=0,7. Άρα η ένταση ρεύµατος που διαρρέει την ηλεκτρική κουζίνα είναι: 

 Ιολ = Ι *ε = 43,05 * 0,7 = 30,5 Α 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 1 η διατοµή των αγωγών της γραµµής ηλεκτρικής κουζίνας είναι:    

Q = 6 mm²  

 

• Ηλεκτρικός θερµοσίφωνας: 

Η µεγίστη ισχύς του ηλεκτρικού πλυντηρίου είναι, P = 5 ΚW και η ένταση που το διαρρέει 

είναι I = P / (V*cosΦ) = 5000 /  230  = 21,7 Α 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 1 η διατοµή των αγωγών της γραµµής ηλεκτρικού θερµοσίφωνα 

είναι: Q = 4 mm²  

 

• Γραµµή φωτισµού 1: (περιλαµβάνει 10 φωτιστικά) 

Η µέγιστη ισχύς της γραµµής 1 φωτισµού είναι, P = (10*100) 1000W και η ένταση που το 

διαρρέει είναι I = P / (V*cosΦ) = 1000 /  230  = 4,35 Α 

Επειδή το φορτίο στη γραµµή φωτισµού είναι πολύ µικρό θα χρησιµοποιήσουµε την 

µικρότερη επιτρεπόµενη βάση ΕΛΟΤ HD384 διατοµή για ΕΗΕ που είναι: Q = 1.5mm². 
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• Γραµµή φωτισµού 2: (περιλαµβάνει 20 φωτιστικά) 

Η µέγιστη ισχύς της γραµµής 1 φωτισµού είναι, P = (20*100) 2000W και η ένταση που το 

διαρρέει είναι I = P / (V*cosΦ) = 1000 /  230  = 8.7 Α 

Επειδή το φορτίο στη γραµµή φωτισµού είναι πολύ µικρό θα χρησιµοποιήσουµε την 

µικρότερη επιτρεπόµενη βάση ΕΛΟΤ HD384 διατοµή για ΕΗΕ που είναι: Q = 1.5mm². 

 

• Παροχή ∆Ε∆∆ΗΕ 

Η παροχή της ∆Ε∆∆ΗΕ είναι τριφασική άρα µέσα στον σωλήνα έχουµε 5 αγωγούς για την 

παροχή, τρείς αγωγούς για τις φάσεις, έναν αγωγό γείωσης  και έναν αγωγό για το νυχτερινό 

τιµολόγιο που είναι ο πιλότος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. 
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3o Κεφάλαιο 

 

“ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΝΧ ” 

 

Για να µπορέσουµε να εγκαταστήσουµε ένα σύστηµα ΚΝΧ θα πρέπει να γνωρίζουµε τις 

ανάγκες του πελάτη. Στην προκειµένη περίπτωση είναι ένα Hostel, δηλαδή µια µικρή 

ξενοδοχειακή µονάδα, η οποία παρέχει ανέσεις σε οικονοµική τιµή.  

Για να γίνει η εγκατάσταση πρέπει να γίνει γενική µελέτη της εγκατάστασης αλλά και 

λεπτοµερείς.  

Για να µάθουµε τις ανάγκες του πελάτη συµπληρώνουµε ένα ερωτηµατολόγιο, όπου ο 

πελάτης µας περιγράφει την εγκατάσταση όπως την θέλει, δηλαδή συσκευές που θέλει να 

χειρίζεται, χρονοπρογράµµατα λειτουργίας ορισµένων συσκευών, σενάρια φωτισµού, και ότι 

άλλο χρειάζεται για µια πλήρη εγκατάσταση ενός συστήµατος ΚΝΧ.  

Μια καλή µελέτη όπου περιλαµβάνει όλες τις διεργασίες που θα εκτελούνται, µας γλυτώνει 

χρόνο και χρήµα αλλά και από σχετικές παρεξηγήσεις µεταξύ του εγκαταστάτη και του 

πελάτη. 

Κατά την µελέτη της εγκατάστασης θα πρέπει να γνωρίζουµε την σχετική λειτουργία κάθε 

δωµατίου. Για αυτό το λόγο η ΚΝΧ έχει δύο λίστες µε τις οποίες συµπληρώνοντας τες µαζί 

µε τον πελάτη, µπορούµε να κάνουµε µια µελέτη της εγκατάστασης, έτσι ώστε ο πελάτης να 

έχει µια εγκατάσταση ευέλικτη και έτσι όπως την επιθυµεί.  

Η πρώτη λίστα όπως φαίνεται παρακάτω έχει να κάνει µε την µελέτη της εγκατάστασης, ενώ 

η δεύτερη λίστα έχει να κάνει µε την παράδοση της εγκατάστασης. 
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3.1 Λίστες ελέγχου
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3.2 Έλεγχος σεναρίων 

Ο έλεγχος ενεργοποίησης διαφόρων λειτουργιών όπως διακόπτες ή ροοστάτες φωτισµού, 

ρολά, ρύθµιση του συστήµατος θέρµανσης και κλιµατισµού, ακόµα και ενεργοποίηση / 

απενεργοποίηση του συναγερµού γίνεται εύκολα χρησιµοποιώντας ελεγκτές σεναρίων. Αυτοί 

οι ελεγκτές έχουν δύο µεθόδους λειτουργίας.   

 

 

 

3.2.1  Υπενθύµιση σεναρίων 

Η µικρότερη δυνατή λειτουργία ενός ελεγκτή σεναρίων επιτυγχάνεται µε την σύνδεση ενός 

εύρους ελέγχων µεταξύ των ενεργοποιητών  και των αντίστοιχων αντικειµένων, έπειτα 

γίνεται η ενεργοποίηση τους από τους τοπικούς ελεγκτές. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί 

συνδυασµοί σεναρίων για τα αντικείµενα που θέλουµε να ελέγχουµε. Οι απλοί ελεγκτές 

στέλνουν τα τηλεγραφήµατα σεναρίων στο Bus µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα 

επικοινωνίας, χωρίς χρονικούς παράγοντες ρύθµισης. Ενώ οι πιο πολύπλοκοι ελεγκτές και 

στέλνουν τηλεγραφήµατα σεναρίων στο Bus, όµως µπορούµε και να ρυθµίσουµε την χρονική 

περίοδο που θα το κάνει και σε πόσους κύκλους θα επαναλαµβάνεται η εντολή.  

 

 

 

 

3.2.2 Προγραµµατισµός σεναρίων µέσω ETS 

Ο προγραµµατισµός των σεναρίων µέσω ETS γίνεται µε την παραµετροποίηση των 

αντικειµένων που ανήκουν σε µια οµάδα µε σκοπό τον πλήρη έλεγχο του συστήµατος. Ο 

τρόπος της υπενθύµισης σεναρίων είναι δυνατός µόνον όταν οι ελεγκτές το επιτρέπουν. Με 

τον προγραµµατισµό των σεναρίων πρέπει να ονοµάσουµε κάθε ελεγκτή και ενεργοποιητή 

και να τους βάλουµε σε µια οµάδα λειτουργιών. Όταν αποθηκευτεί το πρόγραµµα και γίνει 

φόρτιση των υλικών του Bus µε το σενάριο, τότε όποτε και να δώσουµε την εντολή 

υπενθύµισης τότε το σενάριο επανέρχεται στα δεδοµένα που εµείς το προγραµµατίσαµε.   
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3.3 Περιγραφή λειτουργιών χώρων Hostel 

 

3.3.1  Ισόγειο 

• Χώρος υποδοχής 

Ο χώρος της υποδοχής θα έχει τον πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης, το οποίο σηµαίνει ότι ο 

Server της εγκατάστασης θα είναι συνδεδεµένος µε την υποδοχή. Θα έχει τη δυνατότητα 

χειρισµού προγραµµατισµένων λειτουργιών του ισογείου που υπάγονται στην οθόνη αφής 

της υποδοχής. Ακόµα όλοι οι συναγερµοί, όπως πυρανίχνευσης και πληµµύρας θα ειδοποιούν 

και την υποδοχή. 

• Αίθουσα συνεδριάσεων 

Η αίθουσα συνεδριάσεων είναι µία πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα, η οποία περιλαµβάνει όλες 

τις ανέσεις. Μέσω µίας οθόνης αφής γίνεται ο έλεγχος της αίθουσας. Ο έλεγχος της αίθουσας 

περιλαµβάνει των φωτισµό, τον κλιµατισµό, τα ρολά, ακόµα και τα οπτικοακουστικά µέσα 

που διαθέτει (προβολέα, οθόνη προβολής, ηχοσύστηµα, δίκτυο Internet, δυνατότητα 

διασύνδεσης πρόσθετων µέσων). 

• Κουζίνα 

Ο χώρος της κουζίνας είναι ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται προσοχή, για αυτό το λόγο οι 

έλεγχοι της κουζίνας έχουν προτεραιότητα εκτέλεσης. ∆ιαθέτει ανιχνευτές πυρασφάλειας και 

διαρροής νερού, ο έλεγχος του ρολού γίνεται µε τοπικό ελεγκτή ενώ ο φωτισµός της γίνεται 

µε ανιχνευτή κίνησης όπου είναι προγραµµατισµένος µε δεκάλεπτη καθυστέρηση 

απενεργοποίησης. 

• Τραπεζαρία 

Η τραπεζαρία διαθέτει ανιχνευτή πυρασφάλειας, το ρολό και ο φωτισµός της ελέγχονται από 

έναν τοπικό ελεγκτή. 

• Καθιστικό 

Στο καθιστικό βρίσκεται µία οθόνη αφής όπου ελέγχει τον φωτισµό, το ρολό και τον 

κλιµατισµό. ∆ιαθέτει Internet Wi-Fi και ανιχνευτή πυρασφάλειας. 

• Πλυσταριό 

Το πλυσταριό είναι και αυτός χώρος που χρειάζεται προσοχή διαθέτει ενεργοβόρες συσκευές 

µαζί µε την παρουσία νερού οπότε ο έλεγχος του θέλει διακοπτικές λειτουργίες, π.χ. σε 

περίπτωση πληµµύρας θα αποµονώνεται η ηλεκτρική παροχή του χώρου. Για αυτό το λόγο 

διαθέτει ανιχνευτές διαρροής νερού και πυρασφάλειας. Ο έλεγχος του ρολού και του 

φωτισµού του χώρου γίνεται µέσω τοπικού χειριστηρίου. 
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• ∆ωµάτιο προσωπικού 

Το δωµάτιο προσωπικού διαθέτει τοπικό χειριστήριο για τον έλεγχο του ρολού και του 

φωτισµού. Επιπλέον διαθέτει και ανιχνευτή πυρασφάλειας. Ακόµα στο χώρο αυτό θα υπάρχει 

δυνατότητα επίβλεψης συστήµατος ΚΝΧ αλλά και ο προγραµµατισµός του. 

• Χώροι ψυχαγωγίας 

Στους χώρους ψυχαγωγίας, το µπιλιάρδο και την επιτραπέζια αντισφαίριση, µε µία οθόνη 

αφής γίνεται ο έλεγχος του φωτισµού, των ρολών και του κλιµατισµού. Ακόµη διαθέτουν 

ανιχνευτή πυρασφάλειας.  

 

  3.3.2  Ά Όροφος 

 

• ∆ωµάτια διαµονής 

Με µία οθόνη αφής θα γίνεται ο έλεγχος του φωτισµού, των ρολών και του κλιµατισµού τους. 

∆ιαθέτουν επίσης και ανιχνευτή πυρασφάλειας. Ο κλιµατισµός τους θα ενεργοποιείται 

τριάντα λεπτά πριν το check-in, ώστε να υπάρχει µία ευχάριστη ατµόσφαιρα στο δωµάτιο. 

• ∆ωµάτιο προσωπικού 

Το δωµάτιο προσωπικού διαθέτει τοπικό χειριστήριο για τον έλεγχο του ρολού και του 

φωτισµού. Επιπλέον διαθέτει και ανιχνευτή πυρασφάλειας. Ακόµα στο χώρο αυτό θα υπάρχει 

δυνατότητα επίβλεψης συστήµατος ΚΝΧ αλλά και ο προγραµµατισµός του. 

• Χώρος καθιστικού 

Ο χώρος αυτός ελέγχεται από µία οθόνη αφής για τον έλεγχο του φωτισµού αλλά και του 

κλιµατισµού των κοινόχρηστων χώρων του ορόφου. ∆ιαθέτει Internet Wi-Fi.  

• ∆ιάδροµοι 

Στους διαδρόµους του κάθε ορόφου ο φωτισµός ελέγχεται από ανιχνευτές κίνησης µε 

καθυστέρηση απενεργοποίησης πέντε λεπτών. Ακόµη διαθέτουν ανιχνευτές πυρασφάλειας.  

• Μπάνια και τα WC 

Στα µπάνια και τα WC  ο φωτισµός ελέγχεται από ανιχνευτές κίνησης µε καθυστέρηση 

απενεργοποίησης δέκα λεπτών. Ακόµη διαθέτουν ανιχνευτές διαρροής νερού.  
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3.3.3 Β’  Όροφος 

• ∆ωµάτια διαµονής 

Με µία οθόνη αφής θα γίνεται ο έλεγχος του φωτισµού, των ρολών και του κλιµατισµού τους. 

∆ιαθέτουν επίσης και ανιχνευτή πυρασφάλειας. Ο κλιµατισµός τους θα ενεργοποιείται 

τριάντα λεπτά πριν το check-in, ώστε να υπάρχει µία ευχάριστη ατµόσφαιρα στο δωµάτιο. 

• ∆ωµάτιο προσωπικού 

Το δωµάτιο προσωπικού διαθέτει οθόνη αφής για τον έλεγχο του ρολού, του φωτισµού και 

του κλιµατισµού. Επιπλέον διαθέτει και ανιχνευτή πυρασφάλειας. Ακόµα στο χώρο αυτό θα 

υπάρχει δυνατότητα επίβλεψης συστήµατος ΚΝΧ αλλά και ο προγραµµατισµός του. 

• ∆ιάδροµοι 

Στους διαδρόµους του κάθε ορόφου ο φωτισµός ελέγχεται από ανιχνευτές κίνησης µε 

καθυστέρηση απενεργοποίησης πέντε λεπτών. Ακόµη διαθέτουν ανιχνευτές πυρασφάλειας.  

• Μπάνια και τα WC 

Στα µπάνια και τα WC  ο φωτισµός ελέγχεται από ανιχνευτές κίνησης µε καθυστέρηση 

απενεργοποίησης δέκα λεπτών. Ακόµη διαθέτουν ανιχνευτές διαρροής νερού.  
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3.4 Λίστες ελέγχου παράδοσης
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Πίνακας 3.1 Υλικά ανά χώρο ισογείου. 

 

Χώρος 
Περιγραφή 

λειτουργιών 

Κωδικός 

φορτίου 

Υλικό 

ΚΝΧ 

Περιγραφή υλικού 

ΚΝΧ 

∆ιευθύνσεις  

BUS 

∆ωµάτιο 

προσωπικού 

Έλεγχος ρολών 
Μ.1.1 - 

Μ.1.2 5WG1525-

2AB01 

Μηχανισµός 

dimmer για 

φωτισµό και ρολά 

1.1.1 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.1.1 - 

Φ.1.2 
1.1.2 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.1.3 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.4 

Πλυσταριό 

Έλεγχος ρολού Μ.1.3 
5WG1525-

2AB01 

Μηχανισµός 

dimmer για 

φωτισµό και ρολά 

1.1.5 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.2.1 1.1.6 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.1.7 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.4 

Έλεγχος διαρροής 

νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.1.8 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.4 

WC Ανδρών 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.3.3 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.1.9 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.4 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.10 

Έλεγχος διαρροής 

νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.1.11 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.12 

WC Γυναικών 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.3.4 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.1.13 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.12 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.10 

Έλεγχος διαρροής 

νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.1.14 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.12 

Κουζίνα 
Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.7.1-

Φ.7.2 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.1.15 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.12 
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ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.10 

Έλεγχος ρολού Μ.4.1 
5WG1525-

2AB01 

Μηχανισµός 

dimmer για 

φωτισµό και ρολά 

1.1.16 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.1.17 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.18 

Έλεγχος διαρροής 

νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.1.19 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.18 

Τραπεζαρία 

Έλεγχος 

φωτιστικών 
Φ.7.3 5WG1525-

2AB01 

Μηχανισµός 

dimmer για 

φωτισµό και ρολά 

1.1.20 

Έλεγχος ρολού Μ.4.2 1.1.21 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.1.22 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.18 

Καθιστικό 

Έλεγχος 

φωτιστικών 
Φ.7.4 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.23 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.10 

Έλεγχος ρολού Μ.4.3 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.24 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.1.25 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.1.26 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.18 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.5 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.1.27 

ZN1AC-

NTC68S 

Αισθητήρας 

θερµοκρασίας 
1.1.28 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.29 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.30 

Αίθουσα 

συνεδριάσεων 

Έλεγχος ρολών 
Μ.3.1-

Μ.3.2 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.31 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.1.32 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.8.1-

Φ.8.5 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.33 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.34 
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Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.1.35 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.29 

Έλεγχος 

οπτικοακουστικών 

µέσων 

- 
ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.36 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.4 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.1.37 

ZN1AC-

NTC68S 

Αισθητήρας 

θερµοκρασίας 
1.1.38 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.29 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.39 

Υποδοχή 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.5.1-

Φ.5.5 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.40 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.34 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.1.41 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.29 

Έλεγχος ΚΝΧ 

εγκατάστασης 
- 52900 Server 1.1.42 

Έλεγχος 

κλιµατιστικών 
Κ.3 , Κ.6 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.1.43 

ZN1AC-

NTC68S 

Αισθητήρας 

θερµοκρασίας 
1.1.44 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.45 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.46 

∆ιαδροµός 

δεξιά 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.6.1-

Φ.6.4 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.47 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.34 

∆ιαδροµός 

πίσω 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.3.1-

Φ.3.2 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.48 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.34 

∆ιαδροµός 

αριστερά 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.4.1-

Φ.4.4 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.49 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.50 

Eπιτραπέζια 

αντισφαίριση 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.1.5 

5WG1525-

2AB01 

Μηχανισµός 

dimmer για 

φωτισµό και ρολά 

1.1.51 

Έλεγχος ρολών 
Μ.2.2-

Μ.2.3 
1.1.52 
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Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.1.53 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.45 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.2 

ZN1AC-

NTC68S 

Αισθητήρας 

θερµοκρασίας 
1.1.54 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.45 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.1.55 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.56 

Μπιλιάρδο 

Έλεγχος ρολού Μ.2.1 
5WG1525-

2AB01 

Μηχανισµός 

dimmer για 

φωτισµό και ρολά 

1.1.57 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.1.4 1.1.58 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.1.59 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.45 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.1 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.1.60 

ZN1AC-

NTC68S 

Αισθητήρας 

θερµοκρασίας 
1.1.61 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.62 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.1.63 

WC 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.1.3 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.1.64 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.62 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.50 

Έλεγχος διαρροής 

νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.1.65 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.62 

Κλιµακοστάσιο 
Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.4.3 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.1.66 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.1.50 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.1.62 
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Πίνακας 3.2 Υλικά ανά χώρο Α’ ορόφου. 

 

 

Χώρος 
Περιγραφή 

λειτουργιών 

Κωδικός 

φορτίου 

Υλικό 

ΚΝΧ 

Περιγραφή υλικού 

ΚΝΧ 

∆ιευθύνσεις 

BUS 

∆ωµάτιο 

ελέγχου 

Έλεγχος ρολού Μ.1.1 
5WG1525-

2AB01 

Μηχανισµός 

dimmer για 

φωτισµό και ρολά 

1.2.1 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.1.1 1.2.2 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.2.3 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.4 

∆ιάδροµος 

πάνω 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.3.1 - 

Φ.3.2 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.2.5 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.4 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.6 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.2.7 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.4 

WC Ανδρών 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.3.3 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.2.8 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.4 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.6 

Έλεγχος 

διαρροής νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.2.9 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.10 

WC Γυναικών 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.3.4 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.2.11 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.10 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.6 

Έλεγχος 

διαρροής νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.2.12 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.10 

Εξάκλινο 
Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.6.1-

Φ.6.2 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.6 
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ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.13 

Έλεγχος ρολών 
Μ.2.1 - 

Μ.2.2 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.14 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.2.15 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.2.16 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.10 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.3 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.2.17 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.18 

Τετράκλινο 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.6.3 - 

Φ.6.4 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.19 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.20 

Έλεγχος ρολού 
Μ.2.3 - 

Μ.2.4 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.2.21 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.22 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.2.23 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.24 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.2 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.2.25 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.26 

∆ιάδροµος 

δεξιά 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.4.1-

Φ.4.5 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.2.27 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.24 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.19 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.2.28 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.24 

Μπάνιο 

Γυναικών 

Έλεγχος 

φωτιστικών 
Φ.5.4 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.2.29 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.24 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.19 

Έλεγχος 

διαρροής νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.2.30 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.31 
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Μπάνιο 

Ανδρών 

Έλεγχος 

φωτιστικών 
Φ.5.3 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.2.32 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.31 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.19 

Έλεγχος 

διαρροής νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.2.33 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.31 

∆ιαδροµός 

κάτω 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.5.1-

Φ.5.2 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.2.34 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.31 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.35 

∆ιαδροµός 

αριστερά 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.2.1-

Φ.2.5 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.2.36 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.37 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.35 

Τετράκλινο 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.1.4 - 

Φ.1.5 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.35 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.38 

Έλεγχος ρολού 
Μ.1.2 - 

Μ.1.3 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.2.39 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.40 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.2.41 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.37 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.2 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.2.42 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.43 

Καθιστικό 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.1.2 - 

Φ.1.3 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.35 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.44 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.2.45 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.37 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικών 
Κ.4 - Κ.5 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.2.46 
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ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.2.47 

Κλιµακοστάσιο 
Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.5.5 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.2.48 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.2.49 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.2.37 
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Πίνακας 3.3 Υλικά ανά χώρο Β’ ορόφου. 

 

 

Χώρος 
Περιγραφή 

λειτουργιών 

Κωδικός 

φορτίου 

Υλικό 

ΚΝΧ 

Περιγραφή υλικού 

ΚΝΧ 

∆ιευθύνσεις 

BUS 

∆ωµάτιο 

ελέγχου 

Έλεγχος ρολών 
Μ.1.1 - 

Μ.1.2 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.3.1 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.2 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.1.1 - 

Φ.1.2 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.3 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.4 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 

Κ.1, Κ.7, 

Κ.8 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.3.5 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.6 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.3.7 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.8 

∆ιάδροµος 

πάνω 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.3.1 - 

Φ.3.6 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.3.9 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.8 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.3 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.3.10 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.8 

WC Ανδρών 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.6.3 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.3.11 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.8 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.3 

Έλεγχος 

διαρροής νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.3.12 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.13 

WC Γυναικών 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.6.4 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.3.14 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.13 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.3 

Έλεγχος 

διαρροής νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.3.15 
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ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.13 

Τετράκλινο 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.5.1-

Φ.5.2 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.16 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.17 

Έλεγχος ρολών 
Μ.3.1 - 

Μ.3.2 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.18 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.3.19 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.3.20 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.13 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.6 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.3.21 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.22 

∆ίκλινο 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.5.3 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.16 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.23 

Έλεγχος ρολού Μ.3.3 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.3.24 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.25 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.3.26 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.27 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.5 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.3.28 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.29 

∆ίκλινο 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.5.4 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.16 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.30 

Έλεγχος ρολού Μ.3.4 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.3.31 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.32 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.3.33 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.27 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.4 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.3.34 
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ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.35 

Μπάνιο 

Γυναικών 

Έλεγχος 

φωτιστικών 
Φ.6.2 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.3.36 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.27 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.16 

Έλεγχος 

διαρροής νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.3.37 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.27 

Μπάνιο 

Ανδρών 

Έλεγχος 

φωτιστικών 
Φ.6.1 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.3.38 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.39 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.40 

Έλεγχος 

διαρροής νερού 
- 

5WG1272-

2AB21 

Ανιχνευτής 

διαρροής νερού 
1.3.41 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.39 

∆ιάδροµος 

δεξιά 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.4.1 - 

Φ.4.3 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.3.42 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.39 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.40 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.3.43 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.39 

∆ιάδροµος 

κάτω 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.4.4 - 

Φ.4.5 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.3.44 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.45 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.40 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.3.46 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.45 

∆ιάδροµος 

αριστερά 

Έλεγχος 

φωτιστικών 

Φ.2.1 - 

Φ.2.3 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.3.47 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.45 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.40 
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Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.3.48 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.45 

Μονόκλινο 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.1.4 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.49 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.50 

Έλεγχος ρολών 
Μ.2.2 - 

Μ.2.3 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.3.51 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.52 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.3.53 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.54 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.3 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.3.55 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.56 

Μονόκλινο 

Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.1.3 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.49 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.57 

Έλεγχος ρολού Μ.2.1 

5WG1521-

4AB02 

Έξοδος ρελέ 1 

καναλιού ρολού 
1.3.58 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.59 

Πυρασφάλεια - 

5WG1256-

3AB01 
Αισθητήριο καπνού 1.3.60 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.54 

Έλεγχος 

κλιµατιαστικού 
Κ.2 

ZN1ICL-

KLC-DD 

Ελεγκτής µονάδας 

Daikin 
1.3.61 

ZN1VI-

TPZAS-B 
Οθόνη αφής 1.3.62 

Κλιµακοστάσιο 
Έλεγχος 

φωτιστικού 
Φ.2.4 

ZN1IO-

DETEC 
Ανιχνευτής κίνησης 1.3.63 

ZN1DI-

RGBX4 

Έξοδος ρελέ 4 

καναλιών LED 
1.3.49 

ZN1IO-

4IAD 

Είσοδος 4 

αισθητηρίων 
1.3.54 
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Πίνακας 3.4 Αναγνώριση γραµµών ισογείου. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

(Α)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

(Α)

ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΤΟΜΗ 

(mm²)

ΦΟΡΤΙΟ 

(W)
ΦΑΣΗ

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.1 Φ.1.1-Φ.1.5 - Β10 3 1.5 500 L1

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.2 Φ.2.1 - Β10 3 1.5 100 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.3 Φ.3.1-Φ.3.4 - Β10 3 1.5 400 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.4 Φ.4.1-Φ.4.4 - Β10 3 1.5 400 L1

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.5 Φ.5.1-Φ.5.5 - Β10 3 1.5 500 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.6 Φ.6.1-Φ.6.4 - Β10 3 1.5 400 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.7 Φ.7.1-Φ.7.4 - Β10 3 1.5 400 L1

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.8 Φ.8.1-Φ.8.5 - Β10 3 1.5 500 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.9 Π.1.1-Π.1.2 - Β16 3 2.5 1000 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.10 Π.2.1-Π.2.4 - Β16 3 2.5 2000 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.11 Π.3.1-Π.3.2 - Β16 3 2.5 1000 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.12 Π.4.1-Π.4.4 - Β16 3 2.5 2000 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.13 Π.5.1-Π.5.4 - Β16 3 2.5 2000 L1

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.14 Π.6.1-Π.6.4 - Β16 3 2.5 2000 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.15 Π.7.1-Π.7.3 - Β16 3 2.5 1500 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.16 Π.8.1-Π.8.3 - Β16 3 2.5 1500 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.17 Π.9.1-Π.9.3 - Β16 3 2.5 1500 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.18 Μ.1.1-Μ.1.3 - Β10 3 1.5 900 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.19 Μ.2.1-Μ.2.3 - Β10 3 1.5 900 L1

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.20 Μ.3.1-Μ.3.2 - Β10 3 1.5 600 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.21 Μ.4.1-Μ.4.3 - Β10 3 1.5 900 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.22 Κ.1.1 - Β16 3 2.5 2000 L1

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.23 Κ.2.1 - Β16 3 2.5 2000 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.24 Κ.3.1 - Β16 3 2.5 2000 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.25 Κ.4.1 - Β25 3 4 4000 L1

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.26 Κ.5.1 - Β16 3 2.5 2000 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.27 Κ.6.1 - Β16 3 2.5 2000 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.28 ΠΛ.1.1 - Β16 3 2.5 2000 L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.29 ΠΛ.1.2 - Β16 3 2.5 2000 L2

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.30 ΚΝΧ.1.1 Β16 3 2.5 500 L1

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.31 Η.1.1 3Χ40 Β25 5 6 9000 L1,L2,L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.32 Θ.1.1 2Χ25 Β20 3 4 4000 L1

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.33 A.0 3X40 B32 5 10 30900 L1,L2,L3

ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι.34 B.0 3X40 B32 5 10 38900 L1,L2,L3

122300ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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Πίνακας 3.5 Αναγνώριση γραµµών Α’ ορόφου. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

(Α)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

(Α)

ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΤΟΜΗ 

(mm²)

ΦΟΡΤΙΟ 

(W)
ΦΑΣΗ

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.1 Φ.1.1-Φ.1.5 - Β10 3 1.5 500 L1

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.2 Φ.2.1-Φ.2.5 - Β10 3 1.5 500 L2

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.3 Φ.3.1-Φ.3.4 - Β10 3 1.5 400 L3

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.4 Φ.4.1-Φ.4.5 - Β10 3 1.5 500 L1

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.5 Φ.5.1-Φ.5.5 - Β10 3 1.5 500 L2

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.6 Φ.6.1-Φ.1.4 - Β10 3 1.5 400 L3

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.7 Π.1.1-Π.1.4 - Β16 3 2.5 2000 L1

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.8 Π.2.1-Π.2.3 - Β16 3 2.5 1500 L3

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.9 Π.3.1-Π.3.4 - Β16 3 2.5 2000 L3

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.10 Π.4.1-Π.4.4 - Β16 3 2.5 2000 L1

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.11 Π.5.1-Π.5.4 - Β16 3 2.5 2000 L2

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.12 Π.6.1-Π.6.4 - Β16 3 2.5 2000 L3

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.13 Μ.1.1-Μ.1.3 - Β10 3 1.5 900 L1

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.14 Μ.2.1-Μ.2.4 - Β10 3 1.5 1200 L2

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.15 Κ.1.1 - Β16 3 2.5 2000 L3

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.16 Κ.2.1 - Β16 3 2.5 2000 L1

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.17 Κ.3.1 - Β16 3 2.5 2000 L2

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.18 Κ.4.1 - Β16 3 2.5 2000 L3

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.19 Κ.5.1 - Β16 3 2.5 2000 L1

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.20 Θ.1.2 2Χ25 Β20 3 4 4000 L2

Α'ΟΡΟΦΟΥ Α.21 ΚΝΧ.1.2 - Β16 3 2.5 500 L1

30900ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Α'ΟΡΟΦΟΥ
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Πίνακας 3.6 Αναγνώριση γραµµών Β’ ορόφου. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

(Α)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

(Α)

ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΤΟΜΗ 

(mm²)

ΦΟΡΤΙΟ 

(W)
ΦΑΣΗ

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.1 Φ.1.1-Φ.1.4 - Β10 3 1.5 400 L1

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.2 Φ.2.1-Φ.2.4 - Β10 3 1.5 400 L2

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.3 Φ.3.1-Φ.3.6 - Β10 3 1.5 600 L3

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.4 Φ.4.1-Φ.4.5 - Β10 3 1.5 500 L1

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.5 Φ.5.1-Φ.5.4 - Β10 3 1.5 400 L2

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.6 Φ.6.1-Φ.1.4 - Β10 3 1.5 400 L3

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.7 Π.1.1-Π.1.4 - Β16 3 2.5 2000 L1

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.8 Π.2.1-Π.2.4 - Β16 3 2.5 2000 L2

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.9 Π.3.1-Π.3.4 - Β16 3 2.5 2000 L3

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.10 Π.4.1-Π.4.4 - Β16 3 2.5 2000 L1

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.11 Π.5.1-Π.5.4 - Β16 3 2.5 2000 L2

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.12 Π.6.1-Π.6.3 - Β16 3 2.5 1500 L3

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.13 Π.7.1-Π.7.3 - Β16 3 2.5 1500 L2

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.14 Μ.1.1-Μ.1.2 - Β10 3 1.5 600 L2

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.15 Μ.2.1-Μ.2.3 - Β10 3 1.5 900 L3

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.16 Μ.3.1-Μ.3.4 - Β10 3 1.5 1200 L3

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.17 Κ.1.1 - Β16 3 2.5 2000 L2

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.18 Κ.2.1 - Β16 3 2.5 2000 L3

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.19 Κ.3.1 - Β16 3 2.5 2000 L1

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.20 Κ.4.1 - Β16 3 2.5 2000 L2

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.21 Κ.5.1 - Β16 3 2.5 2000 L3

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.22 Κ.6.1 - Β16 3 2.5 2000 L1

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.23 Κ.7.1 - Β16 3 2.5 2000 L2

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.24 Κ.8.1 - Β16 3 2.5 2000 L3

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.25 Θ.1.3 2X25 B20 3 4 4000 L1

Β'ΟΡΟΦΟΥ Β.26 ΚΝΧ.1.3 - Β16 3 2.5 500 L3

38900ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Β'ΟΡΟΦΟΥ
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4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

“ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ” 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρω τα υλικά που χρησιµοποίησα αλλά και το πόσο θα κοστίσει η 

αγορά τους. 

 

 

A/α Κωδικός προιόντος Περιγραφή προιόντος Τεμάχια 
Τιμή 

τεμαχίου 

Ποσό 

τεμαχίων 

1 ZN1DI-RGBX4 Έξοδος ρελέ 4 καναλιών LED 10 265.0 € 2,650.0 € 

2 5WG1521-4AB02 Έξοδος ρελέ 1 ρολού 10 250.8 € 2,508.5 € 

3 5WG1525-2AB01 Dimmer (φωτισμού και ρολών) 7 203.4 € 1,424.0 € 

4 ZN1ICL-KLIC-DD Ελεγκτής μονάδας Daikin 16 175.0 € 2,800.0 € 

5 5WG1272-2AB21 Ανιχνευτής διαρροής νερού 13 209.7 € 2,725.6 € 

6 5WG1256-3AB01 Ανιχνευτής καπνού 31 93.8 € 2,906.6 € 

7 ZN1IO-DETEC Ανιχνευτής κίνησης 18 65.0 € 1,170.0 € 

8 ZN1IO-4IAD Είσοδος αισθητηρίων 17 119.0 € 2,023.0 € 

9 52900 Home server 1 2,700.0 € 2,700.0 € 

10 ZN1VI-TPZAS-B Οθόνη αφής 14 205.0 € 2,870.0 € 

11 5WG1125-1AB21 Τροφοδοτικό γραμμής 640mA 3 470.1 € 1,410.3 € 

12 5WG1140-1AB13 Προσαρμοστής γραμμής 2 461.8 € 923.5 € 

      

  
Συνολικά τεμάχια 143 

Συνολικό 

ποσό 
26,316.5 € 
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5O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

“ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ETS 4” 

 

 

5.1 Βήµατα  

• Έναρξη των ρυθµίσεων του ETS. 

• ∆ιαβάζουµε τα δεδοµένα των ρυθµίσεων και αν θέλουµε τα µετατρέπουµε. 

• Ρυθµίζουµε την δοµή του έργου (δοµή του κτηρίου, τοπολογία του Bus). 

• Τοποθέτηση των προϊόντων ΚΝΧ στη δοµή του κτιρίου. 

• Ρύθµιση των προϊόντων ΚΝΧ ανάλογα τις απαιτήσεις. 

• ∆ηµιουργία των διευθύνσεων οµάδων. 

• Σύνδεση των αντικειµένων οµάδας των προϊόντων ΚΝΧ µε τις διευθύνσεις οµάδος. 

• Αντιστοίχηση των διαµορφωµένων προϊόντων ΚΝΧ στην τοπολογία του δίαυλου  

(εδώ γίνετε ο τελικός καθορισµός των διευθύνσεων). 

• Αντιστοίχηση των διαµορφωµένων προϊόντων ΚΝΧ µε τις εγκατεστηµένες 

λειτουργίες. 

• Έλεγχος του σχεδιασµού του έργου. 

• Εκτύπωση των αποτελεσµάτων των έλεγχων του ETS. 

• Αποθήκευση έργου. 

 

 

 

Είναι δυνατόν  η αλληλουχία να αλλάζει σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όπως και ότι µπορούν 

να παραλειφθούν µερικά βήµατα σε µικρότερα έργα και αντίστροφα να προστεθούν νέα 

βήµατα σε µεγαλύτερα έργα. 
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5.2 Βήµα 1° 

 

 
 

 

 

 

• Αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ETS4 ένα εικονίδιο εµφανίζεται στην 

επιφάνειας εργασίας. 

• Με διπλό πάτηµα, το πρόγραµµα εκτελείτε. Είναι δυνατόν να ανοίξουµε το 

πρόγραµµα µέσα από την γραµµή εργασιών. 
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5.3 Βήµα 2° 

 

 
 

 

• Πρώτα απ’ όλα πρέπει να δηµιουργήσουµε τις βιβλιοθήκες υλικών όπου θα 

χρειαστούν στο εκάστοτε έργο. 

• Πατώντας την γρήγορη επιλογή δηµιουργίας της βιβλιοθήκης, ανοίγει ένας διάλογος 

όπου ρυθµίζουµε την ονοµασία της βιβλιοθήκης, το που θα αποθηκεύετε, και πολλά 

άλλα. 
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5.4 Βήµα 3° 

 

 
 

 

 

• Κατά τη διάρκεια δηµιουργίας της βιβλιοθήκης επιλέγουµε και τους κατάλογους των 

υλικών που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε. Μέσω της επιλογής ‘κατάλογοι’ µας 

δίνετε η δυνατότητα να εισάγουµε τους αντίστοιχους καταλόγους. 

• Με την διαδικασία εισαγωγής των αρχείων που θα χρειαστούµε έχουµε τη δυνατότητα 

να παραµετροποιήσουµε τις ρυθµίσεις, όπως την αλλαγή γλώσσας. 

• Αφού κλείσουµε την παραµετροποίηση τότε ξεκινάει η διαδικασία φόρτωσης των 

καταλόγων, ταξινοµηµένες ανά κατασκευαστή. Ακόµη µπορούµε να κάνουµε 

γρήγορη αναζήτηση για να βρούµε το υλικό που θέλουµε. Από δω και πέρα οι 

βιβλιοθήκες θα είναι έτοιµες προς χρήση κάθε φορά που εκτελείτε το ETS. 
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5.5 Βήµα 4° 

 

 

• Με την επιλογή ‘έργο’ και πάτηµα ‘νέο έργο’, ένα νέο έργο δηµιουργείται. 

• Στις ρυθµίσεις του έργου, εµφανίζονται τα µέσα του συστήµατος ΚΝΧ και οι 

διευθύνσεις οµάδων. 

• Όταν δηµιουργηθεί το έργο, µπορεί να ανοιχτεί από την πλαϊνή λίστα έργων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

5.6 Βήµα 5° 

 
 

 

• ∆ηµιουργία της δοµής του κτιρίου ανά χώρο, το έργο αποτελείται από τα υλικά ΚΝΧ 

και την σύνδεση µεταξύ τους. 

• Τα υλικά ΚΝΧ εµφανίζονται στην κτηριακή δοµή που εµείς φτιάξαµε. 
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5.7 Βήµα 6° 

 

 

 

 

• Εισάγουµε τις συσκευές ΚΝΧ που θα χρησιµοποιήσουµε στο χώρο που επιλέγουµε, 

µέσω του µενού των καταλόγων. 

• Οι συσκευές ΚΝΧ  εµφανίζουν και διάφορες επιλογές παραµετροποίησης αναλόγως 

τον χώρο, π.χ. σε ένα παιδικό δωµάτιο, ο φωτισµός θα δέχεται παραµετροποίηση στον 

τρόπο ανάµατος και σβησίµατος. 
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5.8 Βήµα 7° 

 
 

 

• Σύνδεση µεταξύ των συσκευών ΚΝΧ (οµαδοποίηση). Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει 

τουλάχιστον δύο συσκευές ΚΝΧ να ‘συρθούν’ στην οµάδα που φτιάξαµε. Το 

αποτέλεσµα είναι η λογική σύνδεση µεταξύ αυτών. 
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5.9 Βήµα 8° 

 
 

 

• Παραµετροποίηση κάθε συσκευής, π.χ. χρονικό όριο κλειστής επαφής, γίνετε µε το 

άνοιγµα του παραθύρου πρόσθετων επιλογών – παραµετροποίηση. 

• Το εύρος των επιλογών κάθε συσκευής διαφέρουν, έλεγχος αν έχουµε τις επιλογές 

που χρειαζόµαστε για την παραµετροποίηση τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

5.10 Βήµα 9° 

  

 

• Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραµετροποίησης, τότε είµαστε έτοιµοι να 

φορτίσουµε τα δεδοµένα σε κάθε συσκευή ΚΝΧ. Θα πρέπει να είναι σηµαδεµένες οι 

συσκευές και µετά να επιλέξουµε φόρτιση, αφού το επιλέξουµε τότε οι συσκευές 

µπαίνουν σε διαδικασία προγραµµατισµού. 

• Ακόµα όταν αλλάζουµε µία παράµετρο, αντί να πατήσουµε ολική φόρτιση πατάµε 

µερική φόρτιση, έτσι ώστε να αλλάξει µόνο αυτή η παράµετρος στην συσκευή. 

• Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης των συσκευών ΚΝΧ, προσαρµόζεται η 

κατάσταση των συσκευών µέσω ETS4. Η κατάσταση αυτή δείχνει αν είναι σωστές οι 

παραµετροποιήσεις που έγιναν και αν υπήρχαν διάφορα σφάλµατα κατά την φόρτιση. 

Αν θέλουµε να ελέγξουµε την κατάσταση µιας συσκευής τότε επιλέγουµε την 

συσκευή και επιλέγουµε εµφάνιση κατάστασης. 
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5.11 Βήµα 10° 

 
 

 

• Πριν τερµατίσουµε το πρόγραµµα ETS4 θα πρέπει πάντα να κρατάµε αρχείο των 

βιβλιοθηκών που έχουµε φτιάξει. Σε αντίθετη περίπτωση απλά τερµατίζουµε το 

πρόγραµµα. 

• Βέβαια υπάρχει και µία ρύθµιση για την αυτόµατη αποθήκευση των βιβλιοθηκών 

όπως και του έργου που δουλεύουµε. 
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