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Δςσαπιζηίερ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην Αληψλην Λάδν θπξίσο 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, θαη ηελ ππνκνλή πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Όπσο επίζεο θαη γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηνπ θ. Λάδνπ, γηα ηελ επίιπζε δηάθνξσλ ζεκάησλ. 

Θα ήζεια επίζεο λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο, νη νπνίνη 

ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή κφξθσζή κνπ.   
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Πεπίλητη 

 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε θαηαζθεπή ελφο ελζσκαησκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ελίζρπζεο πνξηψλ αζθαιείαο πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην, κε ην 

ζχζηεκα θιεηδαξηάο κε ειεθηξφππξνπο. 

Θα αλαθέξνπκε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θιεηδαξηψλ θαζψο θαη πνηνη ήηαλ νη 

δεκηνπξγνί απηψλ. Δπηπιένλ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ έλλνηα ηνπ Access Control, 

πνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ζε πνηεο ηνπνινγίεο ρσξίδεηαη. 

Πηελ πηπρηαθή εξγαζία απηή ζα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα ηεο θπζηθήο αζθάιεηαο.  

Αξρηθά ζα δνχκε ηη είλαη ε θπζηθή αζθάιεηα, ηελ ζεκαζία πνπ έρεη πάξεη ζηελ 

ζεκεξηλή καο δσή θαη πψο εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Πηελ ζπλέρεηα 

ζα εζηηάζνπκε ζηελ θπζηθή αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνχ καο ή κηαο επηρείξεζεο.  Θα 

δνχκε ηη νθέιε κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε γηα ηελ πξνζσπηθή καο αζθάιεηα εάλ 

αθνινπζήζνπκε θάπνηα βαζηθά βήκαηα θαζψο θαη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ην λα 

επηιέμνπκε κηα θαιή θιεηδαξηά ή κηα θαιή πφξηα.  

Πηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Έμππλνπ ζπηηηνχ θαη 

θηεξίνπ, ζα αλαιχζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα 

αλαθεξζνχκε ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξνπλ θαζψο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. Ρέινο ζα κηιήζνπκε γηα ηνλ βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ ελφο θηεξίνπ 

θαζψο θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηεο κεραηξνληθήο.  

 

Summary 
 

Scope of work is the design and construction of an integrated payment system 

security doors that are marketed with a ilektropyrous lock system. 

We are to mention the various types of theirs locks and who their creators were. 

In addition we will deal with the meaning of Access Control, what the functions 

are and what topologies are divided into. 

In this thesis work we will analyze the concept of physical security. What physical 

security is, the importance of getting our lives today and how it evolves over 

time. Then we will focus on physical security of our home or a business. We will 
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see what benefits we can learn about our own safety if you follow some basic 

steps and the importance of choosing a good lock or a good door. 

Then we will refer to the usefulness of intelligent home and building, we will 

analyze the characteristics of this system and we will refer to their safety and 

energy savings. Finally we will talk about the bioclimatic design of a building and 

for the definition of mechatronics.  
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Ππόλογορ 

 

Θαλέλα ζπίηη ή γξαθείν ή θαηάζηεκα δελ είλαη απαξαβίαζην. Ρνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ νη εθεκεξίδεο αλαθέξνληαη θαζεκεξηλά ζε δηαξξήμεηο θαη δηαθεθξηκέλεο 

θινπέο . 

Ππλήζσο ε αμία ησλ θινπηκαίσλ μεπεξλά θαηά πνιχ ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο .Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κπνξεί 

λα πξνζηαηέςεη ηελ πεξηνπζία καο θαη λα καο βγάιεη έμσ απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θιεθηψλ εηδηθά αλ απηφ είλαη κειεηεκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ζσζηά. 

Πηελ Διιάδα παξακεινχκε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζηελ 

πεξηνπζία ηνπ γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο , φπσο π.ρ. 

 

 πνηηκάκε ηελ αμία ησλ πξαγκάησλ πνπ δηαζέηνπκε. 

 Γελ πηζηεχνπκε πσο ζα ζπκβεί ζε εκάο ε δηάξξεμε. 

 Δπαλαπαπφκαζηε ζε θιεηδαξηέο «αζθαιείαο» , ελψ ππάξρνπλ ηφζνη άιινη 

ηξφπνη εηζφδνπ γηα ην δηαξξήθηε. 

 Θεσξνχκε φηη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα , θάηη 

πνπ θπζηθά δελ ηζρχεη αλ θαλείο θαηαθχγεη ζε επψλπκνπο πξνκεζεπηέο – 

θαηαζθεπαζηέο. 

Πηηο κέξεο καο ε αζθάιεηα ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα.  

Ζ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ δηαξξήμεσλ, έρεη 

δψζεη ζεκαληηθή έκθαζε ζηνλ ζπλερή έιεγρν / παξαθνινχζεζε ησλ ηδησηηθψλ 

καο ρψξσλ.  
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Κεθάλαιο 1ο 

 

Αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο επηρείξεζεο καο 

Γενικά 

Ζ θπζηθή αζθάιεηα ζπλδπάδεη φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ, ησλ αλζξψπηλσλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ καο αξεηψλ απφ 

κηα ιεειαζία, κηα θινπή ή κηα θαπειεία αληίζηνηρα. Ζ ηδέα θαη ε θηινζνθία ηεο 

θπζηθήο αζθάιεηαο ππάξρνπλ απφ πνιχ παιηά θαη φπσο είλαη ινγηθφ, φζν 

βειηηψλεηαη ε ηερλνινγία, ηφζν βειηηψλνληαη θαη νη εθαξκνγέο ηεο θπζηθήο 

αζθάιεηαο. 

Όηαλ ιέκε θςζική αζθάλεια, ελλννχκε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο. Όπνπ ην θπζηθφ καο πεξηβάιινλ 

είλαη ν ρψξνο ν νπνίνο πεξλάκε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηεο κέξαο καο ζε απηφλ. 

Γειαδή ην ζπίηη καο ή ηελ επηρείξεζε καο. Έηζη, ε θπζηθή αζθάιεηα κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο ζρεηίδεηαη απφ ηνλ θξάθηε ή ηελ κάληξα πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ην 

ζπίηη καο γηα λα εκπνδίζεη θάπνηνλ εγθιεκαηία λα πιεζηάζεη ηνλ ρψξν καο, κέρξη 

ην «καηάθη» θαη ηνπο ζχξηεο ηεο πφξηαο καο, ηηο θιεηδαξηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, 

ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πνπ δηαζέηνπκε θαη γεληθά νηηδήπνηε άιιν 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ καο.  

Πεπιγπαθή ηος πποβλήμαηορ 

Ρα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη αζθάιεηαο είλαη πιένλ θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο καο. Έρνπλ εμειηρζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, θαιχπηνληαο ηηο 

αλάγθεο θχιαμεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο. Δίλαη 

πιένλ απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ ζα πξνζηαηεχζνπλ 

ηηο εγθαηαζηάζεηο απφ πξάμεηο δνιηνθζνξάο – δηάξξεμεο – θινπήο θ. α. 

Θάζε ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δηάθνξεο ζπζθεπέο, φπνπ ε θάζε κηα εθηειεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ 

απαηηνχληαη. Θάζε ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη μερσξηζηφο θαη έρεη μερσξηζηέο 
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απαηηήζεηο. Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα λα ηθαλνπνηνχληαη πάληα νη 

απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε φπνηεο θαη λα είλαη απηέο.  
 

Ρα ζπζηήκαηα αζθαιείαο έρνπλ εμειηρζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, θαιχπηνληαο 

ηηο αλάγθεο θχιαμεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο. 

Δίλαη πιένλ απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ ζα 

πξνζηαηεχζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο απφ πξάμεηο δνιηνθζνξάο – δηάξξεμεο – 

θινπήο - ππξθαγηάο θ.η.ι.. Θάζε ζχζηεκα αζθαιείαο απνηειείηαη απφ δηάθνξεο 

ζπζθεπέο, φπνπ ε θάζε κηα εθηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ απαηηνχληαη. Θάζε ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη μερσξηζηφο θαη έρεη μερσξηζηέο απαηηήζεηο. Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε γηα λα ηθαλνπνηνχληαη πάληα νη απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε φπνηεο θαη λα είλαη 

απηέο.  

 

Κηα πνιχ γξήγνξε επίδεημε ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ ειεθηξνληθή θιεηδαξηά κηαο 

πφξηαο, πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Κηα ηλεκηπονική κλειδαπιά (ή ειεθηξηθή θιεηδαξηά) είλαη κηα δηάηαμε 

θιεηδψκαηνο ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζιεθηξηθέο 

θιεηδαξηέο κεξηθέο θνξέο απηφλνκα κε έλα ειεθηξνληθφ ζπγθξφηεκα ειέγρνπ 

ηνπνζεηείηαη απεπζείαο ζηελ θιεηδαξηά. Νη πην πνιιέο ειεθηξηθέο θιεηδαξηέο 

ζπλδένληαη κε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο. Ρα πιενλεθηήκαηα ελφο 

ειεθηξηθνχ θιεηδψκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο, 

πεξηιακβάλνπλ:  

πιήθηξν ειέγρνπ, φπνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη λα αθαηξεζνχλ ηα θιεηδηά 

ρσξίο εθ λένπ πιεθηξνιφγεζε ηνπ θπιίλδξνπ θιεηδαξηάο,  

πνηνηηθφ έιεγρν πξφζβαζεο, φπνπ ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο είλαη παξάγνληεο θαη 

θαηαγξαθή ηεο ζπλαιιαγήο, φπνπ θαηαγξάθεηαη ε δξαζηεξηφηεηα. 
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Ηλεκηποπύπορ  

 

Ο ηλεκηποπύπορ είναι ένα ζημείο 

κλειδώμαηορ, εθηφο απφ ηε θιεηδαξηά, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ έλα ειεγρφκελν 

έκβνιν ην νπνίν θηλείηαη απηφκαηα θαη 

ειεθηξνληθά απφ ην κπνπηφλ ή απφ ην 

Access Control ηεο επηινγήο ζαο (κε ειεθηξνληθφ θιεηδί, θσδηθφ ή αλαγλψξηζε 

δαθηπιηθνχ απνηππψκαηνο), ψζηε λα αζθαιίδνπκε ηελ πφξηα φιν ην 24σξν. 

 

Πλεονεκηήμαηα 

 

Ν ειεθηξνπχξνο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πφξηαο θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο ζπξνηειενξάζεηο θαη φια ηα ζπξνηειέθσλα,  δηαζέηεη 

απηφλνκε κπαηαξία πνπ ιεηηνπξγεί γηα δπν εκέξεο ζε ελδερφκελε δηαθνπή 

ξεχκαηνο. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο είλαη πσο 

δελ είλαη εκθαλήο, φπσο ε θιεηδαξηά, θαη έηζη νη επίδνμνη δηαξξήθηεο δελ κπνξνχλ 

λα ην εληνπίζνπλ, κε απνηέιεζκα κφλν νη ηδηνθηήηεο λα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ηε 

πφξηα. 

Ζ πφξηα ζα παξακέλεη απηφκαηα θιεηζηή θαη δελ ζα αλνίγεη κε θιεηδί ή αληηθιείδη 

έηζη ψζηε αθφκα θαη εάλ θάπνηνο ηελ μεθιεηδψζεη, δελ ζεκαίλεη πσο ζα κπνξέζεη 

λα εηζέιζεη ή θαη λα ηελ παξαβηάζεη. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα εηζέιζεη 

ρξεζηκνπνηεί ην Access Control, ην ειεθηξνληθφ θιεηδί/θάξηα, θσδηθφ ή κε 

αλαγλψξηζε ηνπ δαθηπιηθνχ ηνπ απνηππψκαηνο. 
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Μποςηόν εξόδος 

 

Γηα λα εμέιζεη θάπνηνο ππάξρεη κπνπηφλ εμφδνπ. Ν ειεθηξνπχξνο είλαη έλα 

ζχζηεκα εχθνιν ζηε ρξήζε γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη πξνζθέξεη πςειή αζθάιεηα 

ζηελ πνιπθαηνηθία ζαο.  

Ζ εηαηξεία FETRONIC πξνλφεζε γη’ απηφ κε ην λέν ζχζηεκα αζθαιείαο, 

ειεθηξνπχξν, ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα εηζφδνπο πνιπθαηνηθηψλ θαζψο επίζεο 

θαη δηακεξηζκάησλ. 

 

      

 

Αζθάλεια ηος ζπιηιού ζηιρ μέπερ μαρ  

 

Όζν πεξλάλε ηα ρξφληα θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα απμάλεηαη, φιν θαη πην πνιχ 

άλζξσπνη αλεζπρνχλ φηαλ πξέπεη λα αθήζνπλ ην ζπίηη ηνπο απξνζηάηεπην ηελ 

ζηηγκή πνπ πεγαίλνπλ ζηε δνπιεηά ή φηαλ θεχγνπλ γηα έλα ηαμίδη. Ζ αλεζπρία 

απηή είλαη αθφκα πην έληνλε φηαλ θάπνηνο κέλεη ζε κηα ―θαθή‖ πεξηνρή φπνπ νη 

εγθιεκαηηθέο πξάμεηο είλαη ζπρλέο. Γπζηπρψο, ην λα δεηο κέζα ζην θφβν δελ είλαη 

αζπλήζηζην ζηηο κέξεο καο. 

Νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη πνπ κέλνπλ κφλνη ηνπο αιιά θαη ηα παηδηά πνπ κέλνπλ 

θάπνηεο ψξεο κφλα ζην ζπίηη φηαλ ιείπνπλ νη γνλείο ηνπο είλαη νη πην επάισηεο 

νκάδεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ εχθνια λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Ν 

θφβνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο κέξεο καο κπνξεί λα νδεγήζεη θάπνηα άηνκα ζην λα 
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αγνξάζνπλ έλα φπιν. Απηφ φκσο δελ 

είλαη ζσζηφ, θαζψο απμάλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο ηα άηνκα απηά λα 

απηνηξαπκαηηζηνχλ ή λα ηξαπκαηίζνπλ 

θάπνην άιιν άηνκν θαηά ιάζνο θαζψο 

δελ γλσξίδνπλ πψο λα ρεηξίδνληαη 

ζσζηά ηα φπια πνπ αγνξάδνπλ. 

Αθφκα θαη αλ νη παξαπάλσ αλεζπρίεο ζαο θαίλνληαη νπηνπηθέο ή ππεξβνιηθέο, 

πξέπεη λα μέξεηε πσο βαζίδνληαη ζε αιεζηλά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη 

θαζεκεξηλά ζε δηάθνξεο γεηηνληέο. Νη θαζεκεξηλέο εηδήζεηο είλαη ην πεηζηήξην ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ππάξρεη γηα νπνηνλδήπνηε απφ εκάο λα πέζεη ζχκα κηαο 

εγθιεκαηηθήο πξάμεο ζηηο κέξεο καο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν θφζκνο λα είλαη 

πην πξνζεθηηθφο. Αθφκα θαη ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, νη άλζξσπνη 

θιεηδψλνπλ ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηνπο ζπλερψο. Ιέλε ζηα παηδηά λα κελ 

αλνίγνπλ ηελ πφξηα ζε αγλψζηνπο. Νη πσιήζεηο ζε ζχξηεο, ζε ινπθέηα θαη ζε 

αιπζίδεο απμάλνληαη ζπλερψο. Όηαλ θάπνηνο θεχγεη απφ ηελ πφιε ηνπ γηα κεξηθέο 

κέξεο, δεηάεη απφ ηνπο γείηνλεο ηνπ λα ξίρλνπλ κηα καηηά ζην ζπίηη ηνπ νχησο 

ψζηε λα κελ πέζεη ζχκα θάπνηα δηάξξεμεο. Ρέινο, φιν θαη πην πνιχ άλζξσπνη 

πξνκεζεχνληαη κε δηάθνξεο ζπζθεπέο αζθαιείαο ψζηε λα αηζζαλζνχλ πην 

αζθαιήο. 

 

Νη δηαξξήθηεο, νη βάλδαινη θαη γεληθά νη εηζβνιείο είλαη πνιχ έμππλνη ζηηο κέξεο 

καο. Γελ εηζέξρνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζπίηη. Ξξηλ θάλνπλ θάηη, παξαθνινπζνχλ θαη 
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πεξηκέλνπλ ηελ θαηάιιειε επθαηξία λα θιέςνπλ θάηη απφ ην ζπίηη ή λα 

θαηαζηξέςνπλ θάπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ξξηλ θάλνπλ νπνηαδήπνηε απφπεηξα, 

θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη θαηαγξάθνπλ: ηα ζεκεία ηνπ θηεξίνπ φπνπ ε είζνδνο 

είλαη εχθνιε, ην πξφγξακκα ησλ ελνίθσλ (πφηε έξρνληαη ζην θηήξην θαη πφηε 

θεχγνπλ), θαη ζπρλά ζρεδηάδνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα πην γξήγνξε δηάξξεμε. 

Ξιένλ ην λα θιεηδψλεη θάπνηνο ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα δελ έρεη θαη ηφζν 

κεγάιε ζεκαζία. Δθηφο θαη αλ ην ζπίηη ζην νπνίν κέλεη είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε 

αλζεθηηθά πιηθά, δηαζέηεη ηεξάζηηεο θαη πνιχ δπλαηέο πφξηεο θαη έρεη ηδάκηα πνπ 

δελ ζπάλε. 

Αθφκα φκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, έλαο έκπεηξνο δηαξξήθηεο κπνξεί λα ηα 

παξαβηάζεη φια απηά. Ρν κφλν ζεηηθφ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη, φηη ζα ηνπ 

πάξεη πεξηζζφηεξε ψξα γηα λα κπνξέζεη λα εηζέιζεη ζην θηήξην απηφ. Αθφκα, 

απηφ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ παξαβίαζε θαζψο ν εηζβνιέαο ζα πξέπεη λα θάλεη 

πνιχ ζφξπβν. 

Νη εγθιεκαηίεο ζηηο κέξεο καο δίλνπλ επίζεο κεγάιε ζεκαζία ζην αλ έρεη 

εγθαηαζηαζεί θάπνην ζχζηεκα αζθαιείαο ζην θηήξην πνπ ζέινπλ λα 

παξαβηάζνπλ. 

 

Κπνξεί νη εγθιεκαηίεο λα μέξνπλ ηερληθέο γηα ηνλ πψο λα απελεξγνπνηήζνπλ θαη 

πψο  λα πξνζπεξάζνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα, αιιά έλα ζπίηη κε έλα αμηφπηζην 

ζχζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν ζπλδπάδεη αληρλεπηέο, ζπλαγεξκνχο θαη ζπζθεπέο 

βίληεν, είλαη έλα θαιφ, αμηφπηζην ζχζηεκα ην νπνίν απνηειεί ―θφβεηξν‖ γηα έλαλ 
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εηζβνιέα. Ζ αιήζεηα είλαη φηη αθφκα θαη ηα θαιχηεξα ζπζηήκαηα αζθαιείαο απφ 

κφλα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Ρα 

ζπίηηα πνπ πεξηέρνπλ αθξηβά θαη κεγάιεο αμίαο αληηθείκελα ρξεηάδνληαη επηπιένλ 

κέηξα αζθαιείαο γηα λα ζεσξνχληαη αζθαιή. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαιφο 

θσηηζκφο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θηεξίνπ θαη ηεο απιήο απνζαξξχλεη ηνπο εηζβνιείο 

πνπ δελ ζέινπλ λα θαλνχλ θαη λα γίλνπλ αληηιεπηνί. 

Νη ζπλαγεξκνί είλαη απνηειεζκαηηθνί 

θαη δηθαηνινγεκέλα δεκνθηιήο, αθνχ νη 

πεξηζζφηεξνη εηζβνιείο ην «βάδνπλ ζηα 

πφδηα» φηαλ ελεξγνπνηεζεί ν 

ζπλαγεξκφο θαη αξρίζεη λα ρηππάεη ε 

ζεηξήλα ηνπ. Ρα θαιχηεξα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκψλ πεξηέρνπλ κηα πνηθηιία 

―κέηξσλ‖ αζθαιείαο φπσο αληρλεπηέο ήρνπ θαη θίλεζεο, πνιιαπιά θέληξα 

ειέγρνπ θαη ζπζθεπέο ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο εηζάγεη έλαλ θσδηθφ γηα λα 

απελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξκφο. Νπνπδήπνηε θαη αλ κέλνπκε κπνξνχκε λα 

ζσξαθίζνπκε ην ζπίηη καο απφ κηα παξάλνκε είζνδν ελφο εηζβνιέα. 

Γελ ππάξρνπλ ―ραδά‖ ζπζηήκαηα αζθαιείαο, απιψο νη εηζβνιείο είλαη αξθεηά 

έμππλνη θαη θαηαθέξλνπλ λα ηα παξαθάκπηνπλ. Έηζη, εάλ ζέινπκε λα 

ηνπνζεηήζνπκε έλα αμηφπηζην ζχζηεκα αζθαιείαο ζην ζπίηη καο ψζηε λα 

πξνζηαηεχζνπκε θαη απηφ αιιά θαη εκάο, πξέπεη λα θάλνπκε κηα πιήξε αλάιπζε 

έηζη ψζηε ην ζχζηεκα καο λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη λα αλεβάδεη πςειά ηα 

επίπεδα αζθαιείαο ηνπ ζπηηηνχ καο. 

Ξξέπεη λα γλσξίδνπκε ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ ζπηηηνχ καο αιιά θαη ηη πξέπεη λα 

θάλνπκε ψζηε λα αζθαιίζνπκε ηα ζεκεία απηά. 

Δάλ ρξεηαδφκαζηε ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, θαιφ ζα ήηαλ πξηλ αγνξάζνπκε θάηη, 

λα θάλνπκε πξψηα κηα έξεπλα αγνξάο γηα ην θφζηνο αιιά θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θάζε εμνπιηζκνχ πνπ ζα βξνχκε. Ξξέπεη λα ζθεθηνχκε 

φιεο ηηο επηινγέο πνπ έρνπκε γηα λα αζθαιίζνπκε ην ζπίηη καο, παξάδεηγκα λα 

αγνξάζνπκε ζθπιηά - θχιαθεο. Γελ είλαη αλάγθε λα δνχκε κε ην θφβν κηαο 

δηάξξεμεο ή λα αγνξάζνπκε θάπνην φπιν ψζηε λα ληψζνπκε αζθαιείο. 

Αληηζέησο, κπνξνχκε λα πάξνπκε ινγηθά κέηξα πξνθχιαμεο ηα νπνία ζα θάλνπλ 

ην ζπίηη καο πξαγκαηηθά αζθαιέο. 
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Κεθάλαιο 2ο 

Θιεηδαξηέο 

Κλειδαπιέρ και παπαβίαζη κλειδαπιών 

Νη θιεηδαξηέο είλαη ζπζθεπέο κεραληθνχ θιεηδψκαηνο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε πφξηεο, ζε νρήκαηα ή αθφκα θαη ζε θνληέηλεξ. Νη θιεηδαξηέο πεξηνξίδνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε κηα πεξηνρή ή ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ είλαη πεξηθξαγκέλεο 

ή θιείλνπλ. Ππλήζσο νη θιεηδαξηέο απειεπζεξψλνληαη (μεθιεηδψλνπλ) κε ηε ρξήζε 

ελφο θιεηδηνχ ή κε ηε ρξήζε ελφο ζπλδπαζκνχ αξηζκψλ. 

Η ιζηοπία ηυν κλειδαπιών 

 

Μχιηλεο θιεηδαξηέο θαη μχιηλα θιεηδηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξψηε θνξά πξηλ 4000 ρξφληα 

ζηελ Αζζπξία. Ζ πξψηε γλσζηή θιεηδαξηά ε νπνία 

άλνηγε κε θιεηδί ήηαλ ε θιεηδαξηά pin lock. Ζ 

θιεηδαξηά απηή δελφηαλ κε έλα ζπάγθν ζε έλα ζθνηλί 

ην νπνίν θξεκφηαλ απφ κηα ηξχπα ζηελ πφξηα. Ρν 

θιεηδί γηα απηή ηελ θιεηδαξηά ήηαλ έλαο μχιηλνο 

θχιηλδξνο κε κηα ηξχπα δηακέζνπ ηνπ λνεηνχ άμνλα 

ηνπ. Ρν κάθξνο ηνπ θπιίλδξνπ απηνχ απνηεινχζε 

θξίζηκν παξάγνληα γηα ην αλ ζα αλνίμεη ε πφξηα ή φρη. 

Όηαλ ην θιεηδί εηζεξρφηαλ ζηελ ηξχπα ηεο πφξηαο, έζπξσρλε ηνλ ζχξηε. Έηζη 

εάλ ην κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ ήηαλ ζσζηφ ηφηε ε πφξηα άλνηγε. Γηα λα θιεηδψζεη 

ηψξα ε πφξηα ν ρξήζηεο έπξεπε απιψο λα ηξαβήμεη 

ην ζθνηλί νχησο ψζηε λα βγάιεη έμσ απφ ηελ ηξχπα 

ηεο πφξηαο ην θιεηδί θαη ηαπηφρξνλα λα θιεηδψζεη ν 

ζχξηεο. Απηφο ν ηχπνο θιεηδαξηάο ρξεζηκνπνηείηαη 

αθφκα θαη ζήκεξα ζε κεξηθά ζεκεία ηνπ θφζκνπ 

φπνπ ε ηερλνινγία δελ έρεη πξνρσξήζεη. 
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Νη πξψηκεο βειηηψζεηο ζηηο θιεηδαξηέο pin lock πεξηιάκβαλαλ έλα κεγαιχηεξν 

αξηζκφ pins νχησο ψζηε λα απμεζνχλ ηα επίπεδα αζθαιείαο θαη αιιάδνληαο ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ pins, ψζηε ην θιεηδί λα κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα μεθιεηδψζεη 

ηελ πφξηα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ ζθνηληνχ. Απηφ, 

δεκηνχξγεζε ηελ ηδενινγία γηα ην πψο λα θαηαζθεπαζηνχλ νη ζεκεξηλέο 

κεηαιιηθέο θιεηδαξηέο νη νπνίεο αλνίγνπλ κε έλα κφλν θιεηδί ην νπνίν ην κήθνο 

ηνπ θάζε ―δνληηνχ‖ ηνπ είλαη ζπγθεθξηκέλν. 

Αξγφηεξα, αλαπηχρζεθαλ νη θιεηδαξηέο ward lock37 νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

αθφκα θαη ζήκεξα φηαλ νη απαηηήζεηο αζθαιείαο δελ είλαη πνιχ πςειέο θαη ην 

θφζηνο ηεο θιεηδαξηάο δελ ζέινπκε λα είλαη πςειφ. Νη θιεηδαξηέο απηέο ήηαλ νη 

πξψηεο θιεηδαξηέο πνπ γηα λα μεθιεηδψζνπλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηχπνπο θιεηδηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε αθφκα θαη ζήκεξα. Ρέινο νη θιεηδαξηέο puzzle lock38 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα απνθξχςνπλ ηνλ κεραληζκφ ηεο θιεηδαξηάο απφ ηνλ 

θιέθηε αιιά θαη λα ηνλ θαζπζηεξήζνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα παξαβίαζεο ηεο 

θιεηδαξηάο απηήο. 

Γιάζημοι κλειδαπάδερ 

 

 Ν Al Jazari ζρεδίαζε ηελ πξψηε θιεηδαξηά ζπλδπαζκψλ (combination lock) ην 

1309 

 Ν Robert Barrion δεκηνχξγεζε κηα δηπιήο δξάζεο θιεηδαξηά tumbler lock ην 1778. 

Νπζηαζηηθά απηφ ήηαλ ε πξψηε νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο ησλ θιεηδαξηψλ. 

 Ν Joseph Bramah θαηαζθεχαζε κηα θιεηδαξηά αζθαιείαο ην 1784. Ζ θιεηδαξηά 

απηή ήηαλ αλίθεηε θαζψο γηα λα παξαβηαζηεί πέξαζαλ 67 ρξφληα φηαλ ν A.C 

Hobbs θαηάθεξε λα ηελ παξαβηάζεη κεηά απφ 50 ψξεο πξνζπάζεηαο. 

 Ν Jeremiah Chubb θαηαζθεχαζε ηελ θιεηδαξηά detector lock ην 1818. 

 Βξαβεχηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε επεηδή ε θιεηδαξηά δελ κπνξνχζε λα αλνίμεη απφ 

θαλέλαλ, παξά κφλν κε ηε ρξήζε ηνπ θιεηδηνχ ηεο. 

 Ν James Sargent θαηαζθεχαζε ηελ θιεηδαξηά ζπλδπαζκψλ (combination lock) κε 

επηηπρία ην 1857. Ρν 1873 θαηαζθεχαζε ηνλ κεραληζκφ ησλ θιεηδαξηψλ ρξφλνπ 
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(time lock) ν νπνίνο αθφκα θαη ζήκεξα απνηειεί πξφηππν γηα ηηο θιεηδαξηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηξάπεδεο ζηα ζεζαπξνθπιάθηα. 

 Ν Harry Soref ρξεκαηνδφηεζε ηελ εηαηξία Master Lock ην 1921 θαη θαηαζθεχαζε 

έλα εμειηγκέλν γηα ηελ επνρή ινπθέην ην 1924. 

 Ν Linus Yale Sr θαηαζθεχαζε ηελ pin tumbler θιεηδαξηά ην 1848 

 Ν Linus Yale Jr βειηίσζε ηελ θιεηδαξηά ηνπ παηέξα ηνπ ην 1861, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα κηθξφηεξν θιεηδί, πην επίπεδν, κε νδνλησηά πιαίζηα ε νπνία 

ήηαλ ε βάζε γηα ηηο ζεκεξηλέο pin-tumbler θιεηδαξηέο. Ρέινο, αλάπηπμε ηελ 

ζεκεξηλή combination θιεηδαξηά ην 1862. 

Αναγνώπιζη κλειδαπιών 

 

πάξρνπλ πνιινί ηχπνη θιεηδαξηψλ. Νη πην ρξεζηκνπνηνχκελεο θιεηδαξηέο είλαη: 

 Νη θιεηδαξηέο Pin tumbler lock. Νη θιεηδαξηέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πφξηεο 

ζπηηηνχ θαη γθαξάδ, ζε ινπθέηα, ζε θνπηηά αιιεινγξαθίαο θαη ζε απηνθίλεηα. 

 Νη θιεηδαξηέο Wafer tumbler lock. Νη θιεηδαξηέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πφξηεο 

γθαξάδ θαη ηξέειεξ, ζε γξαθεία, ζε θιεηδαξηέο παξαζχξσλ, ζε ινπθέηα, ζε 

ληνπιάπηα θαη ζηηο πφξηεο ησλ πεξηζζφηεξσλ απηνθηλήησλ. 

 Νη θιεηδαξηέο Double wafer lock. Νη θιεηδαξηέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

εθαξκνγέο θιεηδαξηψλ Wafer tumbler φπνπ νη απαηηήζεηο αζθαιείαο είλαη 

κεγαιχηεξεο. 

 Νη θιεηδαξηέο Warded lock. Νη θιεηδαξηέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φρη ηφζν 

πςειήο αζθάιεηαο ινπθέηα θαη ζε παιηέο θιεηδαξηέο πνξηψλ. 

 Νη θιεηδαξηέο Lever tumbler lock. Νη θιεηδαξηέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παιαηά 

ινπθέηα θαη γεληθά ζε θιεηδαξηέο φπνπ νη απαηηήζεηο αζθαιείαο δελ είλαη ηφζν 

πςειέο. 

 Νη θιεηδαξηέο Cylinder lock. Νη θιεηδαξηέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο πίλαθεο 

ειέγρνπ ησλ ζπλαγεξκψλ, ζε κεραλέο απηφκαηεο πψιεζεο θαη γεληθά 

νπνπδήπνηε νη απαηηήζεηο αζθαιείαο είλαη πςειέο. 

Ρχπνη ησλ ειεθηξηθψλ θιεηδαξηψλ 
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Νη θιεηδαξηέο απηέο, είλαη νη πην θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελεο θιεηδαξηέο ελψ πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη θπθινθνξνχλ ζε δηάθνξεο πνηθηιίεο θαη ζε δηάθνξνπο 

ζπλδπαζκνχο ησλ θιεηδαξηψλ απηψλ, νπφηε ε ηερληθή παξαβίαζεο κπνξεί λα 

δηαθέξεη.  

Κλειδαπιέρ Pin tumbler 

Νη θιεηδαξηέο pin tumbler πξνζθέξνπλ ηελ πεξηζζφηεξε αζθάιεηα γηα ηελ ηηκή 

ηνπο. Νη θιεηδαξηέο απηέο έρνπλ έλαλ θιεηζηφ αλεθηηθφ κεραληζκφ θαη πεξίπνπ 

1,000,000 δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο θιεηδηψλ γηα κηα θιεηδαξηά pin tumbler κε 

πέληε pins.  

Δάλ ζθεθηνχκε ηηο εθαηνληάδεο εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ 

θιεηδαξηέο pin tumbler παγθνζκίσο, νη πηζαλφηεηεο πνπ 

έρεη θάπνηνο λα δηαζέηεη έλα θιεηδί ην νπνίν λα κπνξεί λα 

αλνίμεη κηα πφξηα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε κηα 

θιεηδαξηά pin tumbler lock, είλαη έλα πξνο πνιιά 

εθαηνκκχξηα. Νη θιεηδαξηέο pin tumbler lock 

ρξεζηκνπνηνχλ pins δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ θιεηδαξηά λα 

αλνίμεη ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ ζσζηνχ θιεηδηνχ. Νη pin tumbler θιεηδαξηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηηο θπιηλδξηθέο θιεηδαξηέο (cylinder locks), ελψ 

κπνξεί λα βξεζνχλ θαη ζηηο tubular θιεηδαξηέο. 

Κλειδαπιέρ Wafer 

Νη θιεηδαξηέο Wafer tumbler απνηεινχλ πάλσ απφ ην έλα 

ηέηαξην ησλ θιεηδαξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

θφζκν. Νη θιεηδαξηέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ληνπιάπηα, γξαθεία, πφξηεο γθαξάδ θαη νπνπδήπνηε 

απαηηνχληαη κέηξηα επίπεδα αζθάιεηαο. Νη κφλεο θιεηδαξηέο απηνχ ηνπ ηχπνπ νη 

νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα πςειή αζθάιεηα είλαη νη θιεηδαξηέο Side–bar wafer 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θιεηδαξηέο ησλ απηνθηλήησλ θαη είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα παξαβηαζηνχλ. Νη θιεηδαξηέο Wafer tumbler είλαη θιεηδαξηέο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ επίπεδα wafers ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ θιεηδαξηά λα αλνίμεη, 

εθηφο θαη αλ εηζαρζεί ην ζσζηφ θιεηδί. Νη θιεηδαξηέο απηέο είλαη παξφκνηεο κε ηηο 
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θιεηδαξηέο Pin tumbler πνπ είδακε πξηλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε παξφκνην ηξφπν. Ζ 

κφλε δηαθνξά κε ηηο θιεηδαξηέο Pin tumbler είλαη φηη νη Wafer tumbler θιεηδαξηέο 

απνηεινχληαη απφ έλαλ εληαίν κεραληζκφ ζε αληίζεζε κε ηηο θιεηδαξηέο Pin 

tumbler. 

Κλειδαπιέρ Warded 

Νη θιεηδαξηέο warded ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ εκπφδηα ή wards, κε ζθνπφ λα 

εκπνδίζνπλ ηελ θιεηδαξηά λα αλνίμεη εθηφο θαη αλ εηζαρζεί ην ζσζηφ θιεηδί. Ρν 

ζσζηφ θιεηδί έρεη εγθνπέο ή ζρηζκέο νη νπνίεο αληηζηνηρίδνληαη κε ηα εκπφδηα ηεο 

θιεηδαξηάο επηηξέπνληαο ηνπ λα πεξηζηξαθεί θαη λα μεθιεηδψζεη ηελ θιεηδαξηά. 

Κεγάιεο warded θιεηδαξηέο ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα θαη 

ζήκεξα ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Ηξιαλδία ζπλήζσο ζε 

εμσηεξηθέο πφξηεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ 

Ακεξηθή πην πνιχ ζε θζελά ινπθέηα, ζε θιεηδαξηέο 

ληνπιαπηψλ θαη άιιεο ρακεινχ επηπέδνπ αζθαιείαο εθαξκνγέο. 

Κςλινδπικέρ κλειδαπιέρ (Cylinder locks) 

Νη θπιηλδξηθέο θιεηδαξηέο είλαη θιεηδαξηέο πνπ έρνπλ ζρήκα θπιηλδξηθφ θαη ηηο 

νπνίεο έλαο θιεηδαξάο κπνξεί εχθνια λα ηηο μεβηδψζεη νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα 

βγάιεη έλα αληηθιείδη. Ν θχιηλδξνο κπνξεί λα πεξηέρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

δηάθνξνπο κεραληζκνχο θιεηδαξηψλ θαη φρη απαξαίηεηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

κεραληζκφ. Ρν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα απηψλ ησλ θιεηδαξηψλ είλαη φηη ν 

θχιηλδξνο πνπ πεξηέρεη ηνλ κεραληζκφ θιεηδαξηάο κπνξεί λα αιιαρζεί ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα πεηξαρζεί ν ζχξηεο ηεο θιεηδαξηάο. Γηα λα κεηαθηλήζνπκε ηνλ 

θχιηλδξν ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα θαηζαβίδη θαη λα 

μεβηδψζνπκε ηνλ θχιηλδξν απφ ηελ βάζε ηεο 

πφξηαο πνπ ζηεξίδεηαη. 

Έλα άιιν πιενλέθηεκα απηψλ ησλ θιεηδαξηψλ είλαη φηη κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ 

εχθνια απφ έλα θαηαζθεπαζηή θιεηδαξηψλ, δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θχιηλδξνη νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ίδην ηχπν θιεηδηνχ ζε φινπο ηνπο δηαθνξεηηθνχο θπιίλδξνπο 
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απηνχο. Απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν θιεηδηνχ γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θιεηδαξηψλ. Νη θπιηλδξηθέο 

θιεηδαξηέο ρξεζηκνπνηνχληαη πάξα πνιχ ζήκεξα. 

Μαγνηηικέρ κλειδαπιέρ 

Νη καγλεηηθέο θιεηδαξηέο είλαη απιέο θιεηδαξηέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ έλαλ 

ειεθηξνκαγλεηηθφ εμνπιηζκφ. Ν ειεθηξνκαγλεηηθφο εμνπιηζκφο απνηειείηαη απφ 

δχν καγλεηηθνχο δηαθφπηεο. Ν έλαο δηαθφπηεο ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην πιαίζην ηεο 

πφξηαο θαη ν άιινο δηαθφπηεο ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηελ θιεηδαξηά ηεο πφξηαο. 

Όηαλ ε πφξηα αλνίμεη θαη ην καγλεηηθφ πεδίν ησλ δχν δηαθνπηψλ ζπάζεη, ηφηε 

ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκφο. 

 

 

  



21 
 

Κεθάλαιο 3ο  

Ζιεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο - Ξχξνη 

 

Ζιεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη πίξνη είλαη ε ιχζε γηα ην απηφκαην θιείδσκα 

θπξίσλ εηζφδσλ (πνιπθαηνηθηψλ – ηξαπεδψλ - κεγάισλ θηηξίσλ θ.ιπ). Ππλδένληαη 

κε ζπζηήκαηα Access Control (πιεθηξνιφγην, θάξηεο θ.ιπ.) Ιεηηνπξγνχλ κε 12-24 

VDC. 

  

Όινη νη ειεθηξνπίξνη / ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο ιεηηνπξγνχλ κε 2 ηξφπνπο: 

1) Λειηοςπγία Fail Safe: Όηαλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα δελ πεξλάεη απφ ηε ζπζθεπή 

ή ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο, ν ειεθηξνπίξνο / ειεθηξνκαγλεηηθή 

θιεηδαξηά μεθιεηδψλνπλ θαη ε πφξηα κέλεη αλνηρηή. Όηαλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα 

πεξλάεη απφ ηε ζπζθεπή, ν ειεθηξνπίξνο / ειεθηξνκαγλεηηθή θιεηδαξηά είλαη 

θιεηδσκέλα θαη ε πφξηα θιεηζηή.  

 

2) Λειηοςπγία Fail Secure: Όηαλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα δελ πεξλάεη απφ ηε 

ζπζθεπή ή ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο, ν ειεθηξνπίξνο /ειεθηξνκαγλεηηθή 

θιεηδαξηά είλαη θιεηδσκέλα θαη ε πφξηα θιεηζηή. Όηαλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα 

πεξλάεη απφ ηε ζπζθεπή, ν ειεθηξνπίξνο /ειεθηξνκαγλεηηθή θιεηδαξηά 

μεθιεηδψλνπλ θαη ε πφξηα κέλεη αλνηρηή.  

Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο 2 θιεηδαξηψλ (INTERLOCK). 

Ζιεθηξνπχξνο (ειεθηξνπίξνο) γηα απηφκαην θιείδσκα 

Νη ηλεκηποπίποι είλαη ε ηδαληθή ιχζε γηα ην απηφκαην θιείδσκα θεληξηθψλ 

εηζφδσλ ζε πνιπθαηνηθίεο θαη γξαθεία θαζψο έρνπλ ζχλδεζε κε ζπζηήκαηα 

access control (πιεθηξνιφγην, θάξηεο θ.ι.π.). 

Νπνηνδήπνηε είδνο πφξηαο θη αλ δηαζέηνπκε, μχιηλε, αινπκηλίνπ αθφκα θαη πφξηα 

αζθαιείαο, αλ δελ είλαη θιεηδσκέλε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, δειαδή 24 

ψξεο, δελ παξέρεη θακία αζθάιεηα, θαζψο κπνξεί λα δηαξξερζεί ηαρχηαηα. 

Αλάινγα πάληα, κε ηελ θιεηδαξηά πνπ έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζηελ πφξηα, εμαξηάηαη 
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θαη ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ παξέρεηαη. Δίηε πξφθεηηαη γηα ηελ πφξηα ηνπ 

δηακεξίζκαηφο καο ή γηα ηελ θεληξηθή είζνδν πνιπθαηνηθίαο, νθείινπκε λα ηελ 

θιεηδψλνπκε θάζε θνξά πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχκε, θαηά ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν, 

γεγνλφο πνπ ζπλήζσο ακειείηαη. Πην δηακέξηζκα ή ηελ θαηνηθία καο απφ ηαρχηεηα 

ή απφ ζπλήζεηα, ελψ αληίζηνηρα ζηελ θεληξηθή είζνδν πνιπθαηνηθίαο φπνπ 

ππάξρνπλ πνιινί έλνηθνη, ζπρλά δελ είλαη εχθνιε ε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ. 

Ξαξάιιεια είλαη θαη ε δπζθνιία φηαλ θάζε θνξά πνπ θάπνηνο επηζθέπηεο καο 

ρηππήζεη ην θνπδνχλη, λα θαηέβνπκε λα μεθιεηδψζνπκε, λα κπεη, λα μαλά 

θιεηδψζνπκε  θαη ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηά ηελ έμνδν ηνπ. Δπίζεο ζε 

πνιπθαηνηθίεο ε πξνηξνπή κέζσ θάπνηαο επηζήκαλζεο απφ ηνλ εθάζηνηε 

δηαρεηξηζηή ηνπ λα θιεηδψλεηαη ε πφξηα κεηά απφ θάπνηα απνγεπκαηηλή ή βξαδηλή 

ψξα, είλαη αβάζηκε θαζψο πνιιέο δηαξξήμεηο ιακβάλνπλ ρψξα πξσηλέο ή 

κεζεκβξηλέο ψξεο πνπ νη έλνηθνη απνπζηάδνπλ. 

Νη ειεθηξνπίξνη ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πξντφληα φπσο πιεθηξνιφγηα 

ή θαξηαλαγλψζηεο (εμσηεξηθά) θαη κπνπηφλ (εζσηεξηθά). Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη 

ζε αλνηγφκελεο ή ζπξφκελεο πφξηεο, ζε μχιν ή κέηαιιν, γηα θάζεηε ή νξηδφληηα 

ηνπνζέηεζε.  

Πλεονεκηήμαηα 

•    Ρν ζχζηεκα ειεθηξνπίξνπ πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα θαζψο 

ε πφξηα παξακέλεη θιεηδσκέλε 24 ψξεο ηελ εκέξα θαη 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. 

•    Κέγηζηε πξνζηαζία απφ επίδνμνπο δηαξξήθηεο θαζψο δελ είλαη εκθαλήο απφ 

ηελ εμσηεξηθή πιεπξά φπσο είλαη κία θιεηδαξηά ζηελ νπνία έρνπλ εχθνιε 

πξφζβαζε. 

•    Πε πεξίπησζε παληθνχ (π.ρ. ζεηζκνχ ή ππξθαγηάο)  ε πφξηα αλνίγεη κε ην 

πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα 

μεθιεηδψζνπκε ηελ θιεηδαξηά ρεηξνθίλεηα, κε πηζαλφηεηα λα     γίλεη ζξαχζε ηνπ 

θιεηδηνχ κέζα ζηνλ θχιηλδξν.(ζεκεησηέσλ πσο απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν) 

•    Θέξδνο φζν αθνξά ζηελ θζνξά αλαιψζηκσλ πιηθψλ , φπσο ε αιιαγή 

θπιίλδξνπ ή θιεηδαξηάο θαη κεδεληθφ θφζηνο αλαπαξαγσγήο θιεηδηψλ , θαζψο δελ 

απαηηνχληαη. 
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•    Γπλαηφηεηα αθχξσζεο ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ελνηθηαζηή ή 

αλεπηζχκεηνπ πξνζψπνπ ρσξίο θφζηνο πιηθψλ. 

•    Κηθξφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ρακειή θαηαλάισζε ξεχκαηνο κε απνηέιεζκα 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαηά ζπλέπεηα θαη θηιηθφ πξνο ζην πεξηβάιινλ. 

•    Δπειημία ζηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν πφξηαο, ρσλεπηφο ή 

εμσηεξηθφο. 

• Αζθαιήο ιεηηνπξγία ζηα 12V. 

•    Γελ ππάξρεη θίλδπλνο απψιεηαο ή θινπήο θιεηδηνχ, αθνχ δελ είλαη απαξαίηεηε 

ε χπαξμε θιεηδηνχ εθφζνλ ε πξφζβαζε κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρξήζε 

πιεθηξνινγίνπ ή θάξηαο. Απνθπγή ζχλεζεο θαηλνκέλνπ απψιεηαο θιεηδηψλ απφ 

παηδηά θαη ειηθησκέλνπο. 

•    Δγθαηάζηαζε ρσξίο κεξεκέηηα. 

Μειονεκηήμαηα και ανηιμεηώπιζη  

 •  Δλδερνκέλσο δπζθνιία ζηελ αληίιεςε ρξήζεο πιεθηξνιφγηνπ απφ 

ειηθησκέλνπο (αληηκεηψπηζε κε ρξήζε θάξηαο, κπξειφθ, βξαρηφιη θ.α.) 

•   Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο πνπ ν ειεθηξνπίξνο μεθιεηδψλεη,  ε πφξηα 

παξακέλεη θιεηζηή κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ θππξί κε ιεηηνπξγηά Fail Secure. 

Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά: 

• Θιείδσκα πςειήο αζθάιεηαο  

• Ιεηηνπξγία Fail Safe   

• DC (Ράζε ιεηηνπξγίαο) 12v  

• Οεχκα έλαξμεο 0,85Α  

• Οεχκα εξεκίαο 150 Mα  

• Γηαζηάζεηο 210x25x43 

• Γχλακε ζπγθξάηεζεο 2.000 Kgr 

• Διεγρφκελε κείσζε ηεο θαηαλαισκέλεο ελέξγεηαο, ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηελ 

αληνρή 

• Time Delay (Xξνλνθαζπζηέξεζε) 4 επηινγψλ 0, 3, 6 θαη 9 sec  

• Ιεπηφ ζηπι, θαηάιιειν γηα ζηελά πξνθίι θνπθσκάησλ  
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• Αηζζεηήξαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πφξηαο  

• Ξξνζηαζία πνιηθφηεηαο  

• Απηφκαην θιείδσκα   

• Γηαθφπηεο γηα μεθιείδσκα ηνπ ειεθηξνπχξνπ (control PIN & V+ must short.) 

Ζ ειεθηξηθή θιεηδαξηά πνπ ηνπνζεηείηαη (βηδψλεηαη) πάλσ ζην θνχθσκα, ζην 

ζεκείν πνπ ζέινπκε αζθαιίδεη ηνλ ρψξν καο ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην Access 

Control ή θαη κφλε ηεο ζε ζχλδεζε κε θάπνην ηειεθνληξφι, κπνπηψλ θ.α. Ν 

ειεθηξνπχξνο είλαη Fail Safe δειαδή θιεηδψλεη κφλν φηαλ δέρεηαη ξεχκα 

ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο ζε πεξίπησζε 

θσηηάο - πιεκκχξαο θαη κε ηελ πηψζε ηεο ηάζεο λα αλνίγεη απηφκαηα. 

Μαγνηηικοί διακόπηερ 

Ν καγλεηηθφο δηαθφπηεο είλαη έλαο δηαθφπηεο καγλεηηθήο επαθήο ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ αλνίγκαηνο κηαο πφξηαο ή ελφο 

παξαζχξνπ. Ν δηαθφπηεο απηφο είλαη έλαο δηαθφπηεο δχν ζέζεσλ θαη ζρεδηάδεηαη 

ψζηε λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη θαλνληθά. Ν δηαθφπηεο είλαη ζηελ θαλνληθή ηνπ 

ζέζε φηαλ ε πφξηα ή ην παξάζπξν είλαη θιεηζηφ. Έλα καγλεηηθφ πεδίν 

δεκηνπξγείηε θαη ην καγλεηηθφ πεδίν απηφ θξαηάεη ηνλ δηαθφπηε ψζηε ν 

ζπλαγεξκφο λα είλαη αλελεξγφο. Όηαλ ε πφξηα ή ην παξάζπξν αλνίμνπλ, ε επαθή 

κεηαμχ ηνπ καγλεηηθνχ δηαθφπηε θαη ηνπ παξαζχξνπ ή ηεο πφξηαο ―ζπάεη‖, κε 

απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκφο. Νη καγλεηηθνί δηαθφπηεο 

ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ησλ πνξηψλ θαη ησλ παξαζχξσλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ ηνπο αηζζεηήξεο θίλεζεο γηα λα αληρλεχεηαη 

φπνηα παξαβίαζε γίλεη. 

Ξαξαθάησ πεξηγξάθνληαη κεξηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αλαμηφπηζηεο αληρλεχζεηο θαη εζθαικέλνπο ζπλαγεξκνχο. 

• Ζ ππεξβνιηθή θίλεζεο κηαο πφξηαο ή ελφο παξαζχξνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα 

―παίμηκν‖ ζην πιαίζην ηεο πφξηαο ή ηνπ παξαζχξνπ. Νπφηε, εάλ ην παξάζπξν ή ε 

πφξηα θνπληέηαη, ε καγλεηηθή επαθή ζα ―ζπάζεη‖, κε απνηέιεζκα ν ζπλαγεξκφο 

λα ελεξγνπνηεζεί. Ν αέξαο κπνξεί λα ην πξνθαιέζεη απηφ κε απνηέιεζκα λα 
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πξνθιεζεί θάπνηνο εζθαικέλνο ζπλαγεξκφο. 

• Κηα εζθαικέλε επζπγξάκκηζε ηνπ καγλεηηθνχ δηαθφπηε πάλσ ζηελ πφξηα ή ζην 

παξάζπξν κε ηνλ καγλεηηθφ δηαθφπηε πνπ βξίζθεηαη ζην πιαίζην ηεο πφξηαο ή 

ηνπ παξαζχξνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζθαικέλνπο ζπλαγεξκνχο. Ζ εζθαικέλε 

επζπγξάκκηζε κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ έλα ζηξαβσκέλν ή απφ έλα 

παξακνξθσκέλν πιαίζην πφξηαο ή παξαζχξνπ. 

• Νη δηαθπκάλζεηο ζην πιαίζην ηεο πφξηαο ή ηνπ παξαζχξνπ ιφγσ ησλ αιιαγψλ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ην θαινθαίξη θαη ηνλ ρεηκψλα κπνξεί λα θάλνπλ ηνλ καγλεηηθφ 

δηαθφπηε λα πξνθαιέζεη έλα εζθαικέλν ζπλαγεξκφ. 

Ζ θχξηα κέζνδνο γηα λα ―ληθήζεη‖ έλαλ καγλεηηθφ δηαθφπηε έλαο δηαξξήθηεο είλαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ δπλαηφ καγλήηε ψζηε λα θξαηήζεη ηελ επαθή θαη λα ηνπ 

επηηξέςεη λα αλνίμεη ηελ πφξηα ή ην παξάζπξν ρσξίο λα ελεξγνπνηεζεί ν 

ζπλαγεξκφο. Απηφ επηηπγράλεηαη επεηδή ε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ν δηαθφπηεο είλαη 

νξαηή ζηνλ δηαξξήθηε, επηηξέπνληαο ηνπ λα κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη θαηάιιεια 

ηνλ ηζρπξφηεξν καγλήηε ψζηε λα παξαβηάζεη ηνλ καγλεηηθφ δηαθφπηε κηαο πφξηαο 

ή ελφο παξαζχξνπ. 

Παπαβίαζη ηυν κλειδαπιών 

Νη κέζνδνη παξάλνκνπ αλνίγκαηνο ελφο κεραληζκνχ κηαο θιεηδαξηάο κε ηε 

βνήζεηα εξγαιείσλ ή κεραληθψλ ζπζθεπψλ δηαθέξνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

απιψλ θιεηδηψλ. Απηά ηα εξγαιεία κπνξεί λα είλαη ηφζν απιά φπσο έλαο 

ιπγηζκέλνο ζπλδεηήξαο ή έλα ζχλνιν αθξηβψλ εξγαιείσλ παξαβίαζεο θιεηδαξηψλ 

ή έλα απιψο έλα φπιν παξαβίαζεο θιεηδαξηψλ (pick gun). 

 

Γιαηί οι κλειδαπιέρ μποπούν να παπαβιαζηούν 

 

Έλα κεραληζκφο κηαο θιεηδαξηάο κπνξεί λα είλαη επάισηνο ζε θάπνηα πξνζπάζεηα 

παξαβίαζεο ηνπ γηα δχν ιφγνπο. Ν πξψηνο ιφγνο είλαη ηα ζρεδηαζηηθά 

κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη θαη ν δεχηεξνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη ηα 

θαηαζθεπαζηηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη. Απηά ηα δχν ειαηηψκαηα 
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ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ θιεηδαξηψλ, ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζεκαίλεη πσο αλ αγνξάζνπκε έλαλ αθξηβφ κεραληζκφ θιεηδαξηάο ζα πξέπεη λα 

είκαζηε ζίγνπξνη πσο θάπνηνο δηαξξήθηεο δελ ζα κπνξέζεη λα παξαβηάζεη ηνλ 

κεραληζκφ απηφλ. 

 

Ρα ζρεδηαζηηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαθέξακε πξηλ, επηηξέπνπλ ζε απιά εξγαιεία 

παξαβίαζεο φπσο έλαλ ζπλδεηήξα, κηα παξακάλα, έλα ζχξκα ή κηα ιεπίδα 

καραηξηνχ λα εηζέιζνπλ κέζα ζηελ θιεηδαξηά θαη κε εηδηθέο θηλήζεηο, δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε έλαλ δηαξξήθηε λα κπνξεί λα αλνίμεη ηελ θιεηδαξηά. Ρα 

θαηαζθεπαζηηθά κεηνλεθηήκαηα βξίζθνληαη ζε έλα κηθξφ θελφ πνπ δεκηνπξγείηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηελ θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ θελφ απηφ βξίζθεηαη αθφκα 

θαη ζηηο πην αθξηβέο θιεηδαξηέο. Γηα παξάδεηγκα κηα ππνδνρή θιεηδηνχ 0,250 

ηληζψλ ζα είλαη ζπάληα, αλ φρη πνηέ αθξηβψο 0,250 ίληζεο. Απηφ γηαηί, φζν κε πην 

κεγάιε αθξίβεηα γίλεηαη ε θαηαζθεπή, ηφζν απμάλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο. 

Βαζηθά, έλαο κεραληθφο πξνζπαζεί λα θαηαζθεπάζεη κεραληζκνχο θιεηδαξηψλ φζν 

ην δπλαηφλ πην θζελνχο αιιά θαη φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβήο. Νπφηε ζρεδφλ 

πνηέ δελ παξάγνληαη κεραληζκνί θιεηδαξηψλ κε 100% αθξίβεηα θαη γηα απηφλ ηνλ 

ιφγν νη παξαβίαζε κηαο θιεηδαξηάο  είλαη εθηθηή. 
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Κέζνδνη παξαβίαζεο θιεηδαξηψλ 

Παπαβίαζη κλειδαπιών Warded 

 

Νη θιεηδαξηέο απηέο βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θζελά ινπθέηα, ζε θιεηδαξηέο 

γξαθείνπ θαη ζε ληνπιάπηα. Ρα θιεηδηά πνπ αλνίγνπλ ηέηνηνπ είδνπο θιεηδαξηέο 

είλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα ή λίθει. Κεξηθέο warded θιεηδαξηέο 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχλ απιαθσηά θιεηδηά κε ζθνπφ λα παξέρνπλ 

πςειφηεξε αζθάιεηα. Πηελ παξαθάησ εηθφλα κπνξνχκε λα δνχκε ηξία 

δηαθνξεηηθά ινπθέηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ warded θιεηδαξηέο κε ηα αληίζηνηρα 

θιεηδηά ηνπο. Καηάθη πνξηψλ, ζα δνχκε πσο θάζε θιεηδί έρεη θνςίκαηα ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία. Απηφ γίλεηαη γηα λα κελ κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα μεθιεηδψζεη 

ην ινπθέην ρσξίο ην ζσζηφ θιεηδί.  

 

1. πάζιμο κςλίνδπος (snapping) 

Νη θχιηλδξνη εμαηηίαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο έρνπλ έλα θαλεξά αδχλαην ζεκείν. Ρν 

ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ηξχπα πνπ βηδψλεηαη ν θχιηλδξνο ζην ζψκα ηεο 

θιεηδαξηάο θαη ην πεξηζηξεθφκελν έθθεληξν πνπ ζπλδέεη ηνλ θχιηλδξν κε ηνλ 

κεραληζκφ ηεο θιεηδαξηάο.  

Κε ηελ κέζνδν απηή ν θχιηλδξνο ζπάεη αθξηβψο ζην ζεκείν απηφ (φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα), αθαηξείηαη ην ζπαζκέλν θνκκάηη απφ ην ζψκα ηεο 

θιεηδαξηάο θαη ν δηαξξήθηεο έρεη πξφζβαζε ζηνλ κεραληζκφ πνπ αλνίγεη ηελ 

πφξηα. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπιίλδξσλ απφ απηή ηελ κέζνδν δηάξξεμεο, νη 

εηαηξείεο έρνπλ εθαξκφζεη κηα ηερλνινγία θαηά ηελ νπνία ν θχιηλδξνο εκθαλίδεη 

δπν αδχλακα ζεκεία ζηηο άθξεο ηνπ. Έηζη φηαλ ν δηαξξήθηεο αζθήζεη πίεζε, ν 

θχιηλδξνο ζπάεη ζηελ άθξε (θαη φρη ζην ζεκείν πνπ αλαθέξακε πξηλ), κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα ηνλ αθαηξέζεη απφ ην ζψκα ηεο θιεηδαξηάο γηα λα 

έρεη πξφζβαζε ζηνλ κεραληζκφ. Ξαξά ην ζπάζηκν ν κεραληζκφο ζπλερίδεη λα 

δνπιεχεη θαλνληθά φηαλ ηνπνζεηεζεί ην θιεηδί.  

2. Υηύπημα κςλίνδπος (bumping)  
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Κε ηελ κέζνδν απηή ν δηαξξήθηεο ρξεζηκνπνηεί έλα θιεηδί πνπ έρεη πξνζαξκφζεη 

ήδε θαη ην εηζάγεη ζηνλ θχιηλδξν ηεο θιεηδαξηάο. Πηελ ζπλέρεηα, ρηππψληαο 

ειαθξά θαη γπξλψληαο ην θιεηδί ε πφξηα αλνίγεη. Κε ην ηξφπν απηφ δελ ππάξρεη 

θαλέλα ζεκάδη δηάξξεμεο θαη δελ θαηαζηξέθεηαη ε θιεηδαξηά. Ξσο γίλεηαη απηφ;  

Πην εζσηεξηθφ ησλ θπιίλδξσλ ππάξρεη έλαο αξηζκφο απφ κπίιηεο. Ζ ιεηηνπξγία 

φισλ ησλ θπιίλδξσλ βαζίδεηαη ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε "ζχζηεκα αλαηξνπήο 

κπίιηαο". Νη κπίιηεο θαζνξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά χςε, έηζη ψζηε, φηαλ 

παξεκβάιιεηαη ην ζσζηφ θιεηδί, νη κπίιηεο σζνχληαη επάλσ ζε κηα μεθάζαξε 

γξακκή θη έηζη ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκφο ηεο θιεηδαξηάο. Κε ηελ κέζνδν 

bumping ν δηαξξήθηεο ρηππψληαο ην εηδηθφ θιεηδί, πξνθαιεί αλαπήδεζε ζηηο 

κπίιηεο επηηξέπνληαο ζηελ θιεηδαξηά λα αλνίμεη.   

Νη θχιηλδξνη λέαο ηερλνινγίαο έρνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο κπίιηεο έηζη ψζηε λα κελ 

επεξεάδνληαη απφ ηα ρηππήκαηα θαη αλνίγνπλ κφλν αλ εηζέιζεη ην θαλνληθφ 

θιεηδί. 

3. Σπύπημα κςλίνδπος (drilling)  

Κε ηελ κέζνδν απηή, ν δηαξξήθηεο ρξεζηκνπνηεί ηξππάλη πξνθεηκέλνπ λα δηαιχζεη 

ηηο κπίιηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπιίλδξνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα κε έλα θαηζαβίδη λα 

πεξηζηξέςεη ηνλ κεραληζκφ ηεο θιεηδαξηάο θαη λα αλνίμεη ηελ πφξηα. Βέβαηα ν 

ηξφπνο απηφο πξνυπνζέηεη άλεζε ρξφλνπ θαη ζνξχβνπ κηαο θαη δελ είλαη θαζφινπ 

δηαθξηηηθφο θαη ηα ζεκάδηα ηεο δηάξξεμεο είλαη εκθαλή.  

Ζ πξνζηαζία ησλ θπιίλδξσλ λέαο ηερλνινγίαο απφ απηή ηελ κέζνδν είλαη ην 

γεγνλφο φηη νη κπίιηεο θαη απηφ πνπ ηηο πεξηβάιιεη θαηαζθεπάδνληαη απφ αηζάιη θη 

έηζη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα δηαιπζνχλ.  

 4. Δύπεζη κυδικού ηος κςλίνδπος (picking)  

Σξεζηκνπνηψληαο θάπνηα εηδηθά δηαξξεθηηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζή 

ηνπο νη δηαξξήθηεο, πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηνλ "θσδηθφ" πνπ αλνίγεη ηελ πφξηα. 

Κε ηελ ιέμε "θσδηθφ" ελλννχκε ηελ ζσζηή ζέζε πνπ παίξλνπλ νη κπίιηεο φηαλ 

κπεη ην θιεηδί ζηνλ θχιηλδξν, πξνθεηκέλνπ λα μεθιεηδψζεη ε πφξηα.  
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Ωζηφζν, ε κέζνδνο απηή είλαη πνιχ ρξνλνβφξα θαη νη δηαξξήθηεο ζπλήζσο δελ 

ηελ ρξεζηκνπνηνχλ.   

 

Παπαβίαζη Pin tumbler κλειδαπιών 

 

Νη θιεηδαξηέο απηέο είλαη νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο θιεηδαξηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κέξεο καο. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξαβηάδνληαη νη θιεηδαξηέο απηέο πξέπεη λα εμνηθεησζνχκε θαη λα θαηαλνήζνπκε 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ θιεηδαξηψλ. Νη θαηαζθεπαζηέο απηψλ ησλ 

θιεηδαξηψλ παξάγνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ησλ θιεηδαξηψλ απηψλ αιιά 

ν κεραληζκφο ηνπο παξακέλεη ίδηνο. 

Νη θιεηδαξηέο pin tumbler έρνπλ ζπλήζσο πέληε δεπγάξηα pins ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε έλα ειαηήξην ην θαζέλα. Ρν θάζε δεπγάξη απφ pins απνηειείηαη απφ 

ην πάλσ pin (top pin) θαη απφ ην θάησ pin (bottom pin). Ρα ειαηήξηα θαη ηα πάλσ 

pins έρνπλ ζπλήζσο ην ίδην κήθνο. Ρν κήθνο ησλ θάησ pins πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη 

απφ ην θιεηδί, νχησο ψζηε φηαλ εηζαρζεί, νη εγθνπέο ηνπ θιεηδηνχ λα ηαηξηάδνπλ 

κε ην κήθνο ησλ θάησ pins. Όηαλ εηζαρζεί έλα θιεηδί, ηα δεπγάξηα ησλ pins 

αλεβαίλνπλ πξνο ηα πάλσ, πηέδνληαο ηα ειαηήξηα. Δάλ έρεη εηζαρζεί ην ζσζηφ 

θιεηδί, ηα θάησ pins ζεθψλνληαη πξνο ηα πάλσ, κέρξη λα θηάζνπλ ζην χςνο ηνπ 

plug. Πε απηφ ην ζεκείν, ην plug έρεη απειεπζεξσζεί θαη κπνξεί λα πεξηζηξαθεί 

ψζηε λα μεθιεηδψζεη ή λα θιεηδψζεη ε θιεηδαξηά. 

Γηα λα παξαβηάζεη έλαο δηαξξήθηεο απηέο ηηο θιεηδαξηέο, πξέπεη κε θάπνηνλ ηξφπν 

λα ζεθψζεη ηα pins πξνο ηα πάλσ ψζηε λα κπνξέζεη λα πεξηζηξέςεη ην plug. Νη 

πεξηζζφηεξεο κέζνδνη δηάξξεμεο απηψλ ησλ θιεηδαξηψλ ζηεξίδνληαη ζηελ 

παξνπζία ησλ αδπλακηψλ πνπ αλαθέξακε πην πάλσ (ζρεδηαζηηθά θαη 

θαηαζθεπαζηηθά κεηνλεθηήκαηα).  

Νη πην απιέο κέζνδνη παξαβίαζεο κηαο θιεηδαξηάο ζπλδπάδνπλ ηε ρξήζε κηαο 

κηθξήο πεξηζηξεθφκελεο δχλακεο κε ηελ ρξήζε θάπνηνπ θαηζαβηδηνχ ή κηαο 

κεηαιιηθήο ιεπίδαο θαη κε ηελ ρξήζε κηαο παξακάλαο ή ελφο ζπλδεηήξα, κε ηνλ 

νπνίν ν δηαξξήθηεο εμεηάδεη θάζε pin θαη πξνζπαζεί λα ηα κεηαθηλήζεη 
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θαηάιιεια, ψζηε λα απειεπζεξσζεί ην plug θαη λα κπνξεί ην πεξηζηξέςεη κε ην 

θαηζαβίδη ή κε ηελ κεηαιιηθή ιεπίδα. 

Παπαβίαζη tubular κλειδαπιών 

 

Κηα ηππηθή tubular θιεηδαξηά έρεη εθηά pins ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα γχξσ 

απφ έλαλ θεληξηθφ ―ζψθν‖. Νη θιεηδαξηέο απηέο ζεσξνχληαη σο θιεηδαξηέο πςειήο 

αζθάιεηαο θαη ζπλαληηφληαη ζπλήζσο ζε κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο. 

Rake picks 

Κηα άιιε κέζνδνο παξαβίαζεο κηαο θιεηδαξηάο, ε νπνία είλαη θαη ε πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε, είλαη ν δηαξξήθηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα rake εξγαιείν. Έλα 

εξγαιείν rake έρεη δχν ή ηξεηο νδνλησηέο πεξηνρέο πάλσ θαη θάησ θαη κπνξεί λα 

μεθιεηδψζεη κηα θιεηδαξηά κεηαθηλψληαο ην πάλσ θάησ θαη κέζα έμσ ζηελ 

ππνδνρή ηεο θιεηδαξηάο. Ρν ζρήκα ηνπο, καδί κε ηελ ηπραία θίλεζε κεηαθηλνχλ ηα 

pins ζηελ ζσζηή ηνπο ζέζε, κε απνηέιεζκα ην plug λα απειεπζεξψλεηαη θαη έηζη 

ν δηαξξήθηεο κε ηελ ρξήζε ελφο κνρινχ λα κπνξεί λα πεξηζηξέςεη ην 

απειεπζεξσκέλν plug θαη λα μεθιεηδψζεη ηελ θιεηδαξηά. 
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Κεθάλαιο 4ο 

Access Control 

 

Πηνπο ηνκείο ηεο θπζηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ν έιεγρνο 

πξφζβαζεο (access control)  είλαη ν επηιεθηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο πξφζβαζεο ζε 

έλα κέξνο ή ζε άιινπο πφξνπο. Ζ πξάμε ηεο πξνζπέιαζεο (accessing) κπνξεί λα 

ζεκαίλεη ηελ θαηαλάισζε, ηελ εηζαγσγή ή ηε ρξήζε. Ζ άδεηα γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε έλαλ πφξν νλνκάδεηαη εμνπζηνδφηεζε.  

Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πξφζβαζεο (Αccess Control), θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ζε εγθαηαζηάζεηο κε απμεκέλεο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο φισλ 

ησλ εηζφδσλ – εμφδσλ. 

 

 

 

 

 

 

Ξαξάδεηγκα fob βαζίδνληαη ειέγρνπ πξφζβαζεο κε ρξήζε ελφο ACT αλαγλψζηε 

 

Ν φξνο ειέγρνπ πξφζβαζεο αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ηνπ πεξηνξηζκνχ εηζφδνπ 

ζε έλα αθίλεην, έλα θηίξην ή έλα δσκάηην ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα. 

 Φπζηθφο έιεγρνο πξφζβαζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ έλαλ άλζξσπν (θχιαθαο, 

κπξάβνο, ή ξεζεςηνλίζη), κε κεραληθά κέζα, φπσο θιεηδαξηέο θαη ηα θιεηδηά, ή κε 

ηερλνινγηθά κέζα, φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξφζβαζεο, φπσο ην 

Mantrap. Κέζα ζε απηά ηα πεξηβάιινληα, θπζηθφ θιεηδί δηαρείξηζεο κπνξεί επίζεο 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν 

πξφζβαζεο κε κεραληθά πιεθηξνινγήζεη πεξηνρέο ή ηελ πξφζβαζε ζε νξηζκέλα 

κηθξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Φπζηθφο έιεγρνο πξφζβαζεο είλαη έλα ζέκα γηα ην 

πνηνο, πνχ θαη πφηε. Έλα ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο θαζνξίδεη πνηνο 

επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ή λα βγείηε, φπνπ επηηξέπεηαη λα βγείηε ή λα εηζάγεηε, θαη 

φηαλ επηηξέπεηαη γηα είζνδν ή έμνδν. Ηζηνξηθά, απηφ ελ κέξεη επηηπγράλεηαη κέζσ 

θιεηδηψλ θαη θιεηδαξηψλ. Όηαλ ε πφξηα είλαη θιεηδσκέλε, κφλν θάπνηνο κε έλα 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DAccess_Control_Technology%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhWyo54nepIV80WVMQo0s3FT5pVVw
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θιεηδί κπνξεί λα εηζέιζεη απφ ηελ πφξηα, αλάινγα κε ην πψο ην θιείδσκα έρεη 

ξπζκηζηεί. Κεραληθέο θιεηδαξηέο θαη ηα θιεηδηά δελ επηηξέπνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θιεηδνθξάηνξα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ή εκεξνκελίεο. Κεραληθέο θιεηδαξηέο 

θαη ηα θιεηδηά δελ παξέρνπλ ηα αξρεία ηνπ θιεηδηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλε πφξηα, θαη ηα πιήθηξα κπνξνχλ εχθνια λα αληηγξαθνχλ ή λα 

κεηαθεξζνχλ ζε έλα κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Όηαλ έλα κεραληθφ θιεηδί 

ραζεί ή ην κπξειφθ δελ επηηξέπεηαη πιένλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, νη θιεηδαξηέο πξέπεη λα επαλαδεκηνπξγεζνχλ. 

 Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηέο γηα ηελ επίιπζε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ κεραληθψλ θιεηδαξηέο θαη ηα θιεηδηά. Έλα επξχ θάζκα ηεο 

εληνιήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη κεραληθά πιήθηξα. Ρα 

ειεθηξνληθά επηρνξεγήζεηο ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο πξφζβαζε, κε βάζε ηα 

ππνβιεζέληα δηαπηζηεπηεξίσλ. Όηαλ παξέρεηαη πξφζβαζε, ε πφξηα είλαη 

μεθιείδσηε γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε ζπλαιιαγή 

θαηαγξάθεηαη. Όηαλ απνξξίπηεηαη ε αίηεζε πξφζβαζεο, ε πφξηα παξακέλεη 

θιεηδσκέλε θαη ε απφπεηξα πξφζβαζεο θαηαγξάθεηαη. Ρν ζχζηεκα ζα 

παξαθνινπζεί επίζεο ηελ πφξηα θαη ζπλαγεξκφ αλ ε πφξηα είλαη αλνηθηή ή 

αλαγθάδνληαη πξαγκαηνπνηήζεθε αλνηρηή πάξα πνιχ θαηξφ, αθνχ μεθιείδσηε. 

Λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ ελέγσος ππόζβαζηρ  

Όηαλ έλα πηζηνπνηεηηθφ παξνπζηάδεηαη ζε έλαλ αλαγλψζηε, ν αλαγλψζηεο 

ζηέιλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, πνπ είλαη ζπλήζσο έλαο αξηζκφο, ζε 

έλαλ πίλαθα ειέγρνπ, έλαλ αμηφπηζην επεμεξγαζηή. Ν πίλαθαο ειέγρνπ ειέγρεη ηνλ 

αξηζκφ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε κία ιίζηα, ν νπνίνο γίλεηαη δεθηφο ή απνξξίπηεηαη 

θαη ζηέιλεη έλα αξρείν θαηαγξαθήο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Όηαλ δελ επηηξέπεηαη 

ε πξφζβαζε κε βάζε ηε ιίζηα ειέγρνπ πξφζβαζεο, ε πφξηα παξακέλεη 

θιεηδσκέλε. Αλ ν αξηζκφο πηζηνπνηεηηθνχ ηαηξηάδεη κε ηε ιίζηα ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ, ν ηειεπηαίνο ζηέιλεη αλακεηάδνζε θαη μεθιεηδψλεη ηελ πφξηα. Ν πίλαθαο 

ειέγρνπ αγλνεί επίζεο ην άλνηγκα ηεο πφξηαο, γηα λα κελ ελεξγνπνηεζεί ν 

ζπλαγεξκφο. Ππρλά ν αλαγλψζηεο ζηέιλεη ζήκα, φπσο έλα θφθθηλν θσο πνπ 

αλαβνζβήλεη γηα ηελ άξλεζε ηεο πξφζβαζεο θαη έλα πξάζηλν LED πνπ 

αλαβνζβήλεη γηα ηελ πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη.  
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Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή απεηθνλίδεη έλαλ απιφ παξάγνληα πξνζηαζίαο. Ρνλ 

αξηζκφ ελφο πηζηνπνηεηηθνχ κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

άηνκα. Γηα παξάδεηγκα, ε Α έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην server room, αιιά ν Β 

δελ έρεη. Ζ Α είηε κπνξεί λα δψζεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζηνλ Β ή ν B, ρσξίο λα 

γλσξίδεη ν Α, έρεη πξφζβαζε ζην server room, απφ ηε ζηηγκή πνπ γλσξίδεη ηνλ 

θσδηθφ πξφζβαζεο. Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο 

ηαπηφηεηαο δχν παξαγφλησλ. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηελ αίηεζε πνπ 

ζηέιλεηαη, παξνπζηάδεηαη θαη δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην 

θσδηθφ γηα πξφζβαζε. Ν άιινο παξάγνληαο κπνξεί λα είλαη έλα PIN ή έλαο 

δεχηεξνο θσδηθφο. 

πάξρνπλ ηξεηο ηχπνη (παξάγνληεο) γηα πιεξνθνξίεο γλεζηφηεηαο:  

 θάηη πνπ ν ρξήζηεο γλσξίδεη, π.ρ. έλαο θσδηθφο πξφζβαζεο ή PIN  

 θάηη πνπ έρεη ν ρξήζηεο, φπσο έμππλε θάξηα ή έλα κπξειφθ 

 θάηη πνπ έρεη πάλσ ηνπ ν ρξήζηεο, φπσο ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα 

Νη θσδηθνί πξφζβαζεο είλαη έλα θνηλφ κέζν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ελφο ρξήζηε πξηλ ε πξφζβαζε δνζεί ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, 

έλαο ηέηαξηνο παξάγνληαο γλεζηφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο βξίζθεηαη ζε κειέηε θαη 

είλαη: θάπνηνο πνπ γλσξίδεηε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα άιιν πξφζσπν πνπ ζα 

μέξεη λα παξέρεη έλα αλζξψπηλν ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ζπζηήκαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα επηηξέςεη ηέηνηα ζελάξηα. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη ηνλ θσδηθφ ηνπ, αιιά λα έρεη μεράζεη ηελ έμππλε 

θάξηα ηνπο. Πε κία ηέηνηα πεξίπησζε, 

εάλ ν ρξήζηεο είλαη γλσζηφο ζηηο 

νκάδεο, έλαο ρξήζηεο ηεο νκάδαο 

κπνξεί λα παξέρεη ηελ έμππλε θάξηα 

θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ, κε ηελ 

παξνπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηφρνπ, λα 

επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Two-factor_authentication&usg=ALkJrhhMJRiFOzHWcDO2y4LT37QdOkxTag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Two-factor_authentication&usg=ALkJrhhMJRiFOzHWcDO2y4LT37QdOkxTag
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Γιαπιζηεςηήπια  

Κία δηαπίζηεπζε είλαη έλα θπζηθφ / αηζζεηφ αληηθείκελν, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε ζε θπζηθή εγθαηάζηαζε ή ζε ππνινγηζηή πνπ βαζίδεηαη ζε 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ππλήζσο, νη δηαπηζηεχζεηο κπνξεί λα είλαη «θάηη» πνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκάηαη (έλαο αξηζκφο, ΟΗΛ), «θάηη» πνπ θαηέρεη (ζήκα 

πξφζβαζεο / θάξηα) ή «θάηη» πνπ έρεη πάλσ ηνπ (βηνκεηξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, 

δαθηπιηθά απνηππψκαηα) ή θάπνηνο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Απηφ είλαη 

γλσζηφ σο έιεγρνο ηαπηφηεηαο πνιιαπιψλ παξαγφλησλ. Ζ ηππηθή δηαπίζηεπζε 

είλαη κία θάξηα πξφζβαζεο ή κπξειφθ ή ελφο ινγηζκηθνχ κέζσ smartphones.   

 πάξρνπλ πνιιέο ηερλνινγίεο θαξηψλ, φπσο καγλεηηθή ηαηλία, bar code, 

επηθνηλσλία κε έμππλεο θάξηεο. Δπίζεο δηαζέζηκν είλαη ην θιεηδί-κπξειφθ, ην νπνίν 

είλαη πην ζπκπαγήο απ’ φηη νη ηαπηφηεηεο, θαη κπνξνχκε λα ην πξνζζέζνπκε ζηα 

θιεηδηά καο. Νη βηνκεηξηθέο ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνπλ δαθηπιηθά απνηππψκαηα, 

αλαγλψξηζε πξνζψπνπ, αλαγλψξηζε ίξηδαο, ζάξσζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, 

θσλή θαη ε γεσκεηξία ησλ ρεξηψλ. Νη ελζσκαησκέλεο βηνκεηξηθέο ηερλνινγίεο 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζπζθεπέο smartphones κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο δηαπηζηεπηήξηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ινγηζκηθφ πξφζβαζεο πνπ «ηξέρεη» ζηηο 

ζπζθεπέο απηέο. Δθηφο απφ ηηο παιαηφηεξεο θαη παξαδνζηαθέο ηερλνινγίεο 

πξφζβαζεο ηεο θάξηαο, λεφηεξεο ηερλνινγίεο, φπσο ε Near επηθνηλσλίαο πεδίνπ 

(NFC) θαη ε Bluetooth ρακειήο ελέξγεηαο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ 

κε ηηο δηαπηζηεχζεηο, ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ πξφζβαζεο ζε θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ή θάπνην ζχζηεκα.   

Δξαπηήμαηα ηος ζςζηήμαηορ ελέγσος ππόζβαζηρ  

Έλα ζεκείν ειέγρνπ πξφζβαζεο, κπνξεί λα είλαη κηα πφξηα, κηα πεξηζηξνθηθή 

πφξηα, κηα πχιε πάξθηλγθ, αζαλζέξ, ή άιια θπζηθά εκπφδηα, ε παξαρψξεζε 

πξφζβαζεο κπνξεί λα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά. Ρππηθά, ην ζεκείν πξφζβαζεο είλαη 

κηα πφξηα. Κηα πφξηα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ πξφζβαζεο κπνξεί λα πεξηέρεη 

δηάθνξα ζηνηρεία. Πηελ πην βαζηθή ηεο κνξθή, ππάξρεη κία stand-alone ειεθηξηθή 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Door&usg=ALkJrhgpbs6IqiVPeTZmMq2gYzdGwVw5DQ
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θιεηδαξηά. Ζ θιεηδαξηά είλαη μεθιείδσηε απφ έλαλ ρεηξηζηή κε έλα δηαθφπηε. Γηα λα 

ην απηνκαηνπνηήζνπκε, ε παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ 

αλαγλψζηε.  

Ν αλαγλψζηεο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα πιεθηξνιφγην, φπνπ γξάθεηαη έλαο 

θσδηθφο ή ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα card reader ή έλαο βηνκεηξηθφο αλαγλψζηεο. 

Νη αλαγλψζηεο ζπλήζσο δελ απνθαζίδνπλ κηα πξφζβαζε, αιιά ζηέιλνπλ έλαλ 

αξηζκφ θάξηαο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ πξφζβαζεο πνπ επαιεζεχεη ηνλ αξηζκφ απφ 

κηα ιίζηα πξφζβαζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζέζεο ηεο πφξηαο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλαο καγλεηηθφο δηαθφπηεο πφξηαο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ν 

δηαθφπηεο ηεο πφξηαο κνηάδεη κε εθείλεο πνπ έρνπλ ηα ςπγεία ή νη πφξηεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ.  

Γεληθά, κφλν ε είζνδνο είλαη ειεγρφκελε. Πε πεξηπηψζεηο φπνπ ε έμνδνο ειέγρεηαη, 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο δεχηεξνο αλαγλψζηεο. Όπνπ ε έμνδνο δελ ειέγρεηαη, ρσξίο 

έμνδν, ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζπζθεπή πνπ νλνκάδεηαη request-to-exit (REX). Ζ 

ζπζθεπή απηή κπνξεί λα είλαη έλα πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ή έλαο αληρλεπηήο 

θίλεζεο. Όηαλ παηάκε ην θνπκπί ή ν αληρλεπηήο θίλεζεο αληρλεχζεη θίλεζε ζηελ 

πφξηα, ν ζπλαγεξκφο ηεο πφξηαο είλαη πξνζσξηλά αγλνείηαη, ελψ ε πφξηα είλαη 

αλνηρηή. Βγαίλνληαο απφ ηελ πφξηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα μεθιεηδψζεη ειεθηξηθά 

νλνκάδεηαη ειεχζεξε κεραληθή έμνδνο. Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

αζθαιείαο. Πε πεξηπηψζεηο φπνπ ε θιεηδαξηά πξέπεη λα μεθιεηδσζεί ειεθηξηθά 

θαηά ηελ έμνδν, ε ζπζθεπή request-to-exit μεθιεηδψλεη ηελ πφξηα.  

 

 

 

 

 

Δμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ κπνξεί λα βξεζεί ζε κεγάιεο πφιεηο φπσο ε Λέα φξθε 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&usg=ALkJrhhr6IOX2-uasvgW3xCH4JipHVZJRg
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Σοπολογία ελέγσος ππόζβαζηρ  

 

  

Ρππηθή ζχξα πξφζβαζεο ειέγρνπ θαισδίσζεο 

 

Διέγρνπ πξφζβαζεο πφξηαο θαισδίσζε φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχλ επθπείο αλαγλψζηεο 

Νη απνθάζεηο ειέγρνπ πξφζβαζεο γίλνληαη φηαλ ζπγθξίλεηαη ε πηζηνπνίεζε κε κηα 

ιίζηα ειέγρνπ πξφζβαζεο. Απηφ ην ―lookup‖ κπνξεί λα γίλεη απφ έλαλ host ή έλαλ 

server ή απφ έλαλ πίλαθα ειέγρνπ πξφζβαζεο, είηε απφ έλαλ αλαγλψζηε. Ζ 

εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πξφζβαζεο έρεη κηα ζηαζεξή ψζεζε ηεο 

―lookup‖ απφ έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ζηελ άθξε ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ 

αλαγλψζηε. Ζ θπξίαξρε ηνπνινγία πεξίπνπ ην 2009 είλαη θφκβνο θαη αθηίλα κε 

έλαλ πίλαθα ειέγρνπ σο θνκβηθφ ζεκείν, θαη ηνπο αλαγλψζηεο σο αθηίλεο. Ρν 

lookup θαη νη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ γίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Νη αθηίλεο 

επηθνηλσλνχλ κέζσ ζεηξηαθήο ζχλδεζεο, ζπλήζσο RS-485. Κεξηθνί 

θαηαζθεπαζηέο πηέδνπλ ε απφθαζε λα παίξλεηαη ηνπνζεηψληαο έλαλ ειεγθηή 

ζηελ πφξηα. Νη ειεγθηέο είλαη ελεξγνπνηεκέλεο IP θαη λα ζπλδένληαη ζε έλαλ 

θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ζηαζεξψλ δηθηχσλ. 

Σύποι ηυν αναγνυζηών  

Αλαγλψζηεο ειέγρνπ πξφζβαζεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ:  
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 Βαζηθνί (κε-επθπείο) αλαγλψζηεο: απιά δηαβάδνπλ ηνλ αξηζκφ ηεο θάξηαο ή ην 

PIN, θαη ην δηαβηβάδνπλ ζε έλαλ πίλαθα ειέγρνπ. Πε πεξίπησζε βηνκεηξηθψλ 

ζηνηρείσλ αλαγλψξηζεο, ηέηνηνη αλαγλψζηεο εμάγνπλ ην ID αξηζκφ ελφο ρξήζηε. 

Ρν πξσηφθνιιν Wiegand ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ πξνο ηνλ 

πίλαθα ειέγρνπ, αιιά θαη άιιεο επηινγέο, φπσο ε RS-232, RS-485 θαη Clock / Data 

δελ είλαη αζπλήζηζην. Απηφ είλαη ην πην δεκνθηιέο είδνο ησλ αλαγλσζηψλ 

ειέγρνπ πξφζβαζεο. Ξαξαδείγκαηα ηέηνησλ αλαγλσζηψλ είλαη ην RF Tiny απφ ηελ 

εηαηξία RFLOGICS, ProxPoint απφ ηελ HID θαη P300 απφ ηελ Farpointe Data.  

 Ζκη-επθπείο αλαγλψζηεο: έρνπλ φιεο ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ πιηθνχ πφξηα (θιεηδαξηά, επαθή πφξηαο, κπνπηφλ εμφδνπ), αιιά 

δελ θάλνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο απνθάζεηο πξφζβαζεο. Όηαλ έλαο ρξήζηεο 

ππνβάιιεη κηα θάξηα ή εηζάγεη έλα PIN, ν αλαγλψζηεο ζηέιλεη πιεξνθνξίεο ζηνλ 

θχξην ειεγθηή θαη πεξηκέλεη ηελ απάληεζή ηνπ. Δάλ ε ζχλδεζε κε ηνλ θεληξηθφ 

ειεγθηή δηαθφπηεηαη, ηφηε νη  αλαγλψζηεο ζηακαηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ή ε 

ιεηηνπξγία είλαη ζε ππνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε. Ππλήζσο νη εκη-επθπείο 

αλαγλψζηεο ζπλδένληαη κε έλαλ πίλαθα ειέγρνπ κέζσ RS-485 δίνδν. 

Ξαξαδείγκαηα ηέηνησλ αλαγλσζηψλ είλαη InfoProx Lite IPL200 απφ ηελ CEM 

Systems θαη AP-510 απφ ηελ Apollo.  

 Δπθπείο αλαγλψζηεο: έρνπλ φιεο ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ πιηθνχ πφξηα. Έρνπλ, επίζεο, κλήκε θαη επεμεξγαζηή πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πξφζβαζεο αλεμάξηεηα. Όπσο θαη εκη-επθπείο 

αλαγλψζηεο, ζπλδένληαη κε έλα πίλαθα ειέγρνπ κέζσ RS-485. Ν πίλαθαο ειέγρνπ 

ζηέιλεη ελεκεξψζεηο δηακφξθσζεο θαη αλαθηά ηα γεγνλφηα απφ ηνπο αλαγλψζηεο. 

Ξαξαδείγκαηα ηέηνησλ αλαγλψζηεο είλαη ε InfoProx IPO200 απφ CEM Systems θαη 

ην AP-500 απφ ην Apollo. πάξρεη επίζεο κηα λέα γεληά επθπψλ αλαγλσζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη σο «αλαγλψζηεο IP". Πηα ζπζηήκαηα κε αλαγλψζηεο IP δελ έρνπκε 

ηνπο παξαδνζηαθνχο πίλαθεο ειέγρνπ, αιιά νη αλαγλψζηεο επηθνηλσλνχλ 

απεπζείαο κε έλαλ ππνινγηζηή πνπ ιεηηνπξγεί σο host. Ξαξαδείγκαηα ηέηνησλ 

αλαγλσζηψλ είλαη Foxtech FX-50UX, FX-632 Fingerprint Reader / Controller 

Access Control System PowerNet IP Reader απφ ηελ Isonas Ππζηήκαηα 

Αζθαιείαο, ID 11 απφ Solus (έρεη ελζσκαησκέλν webservice γηα λα είλαη θηιηθφ 

πξνο ην ρξήζηε), αλαγλψζηε Edge ER40 απφ HID Global, LogLock θαη UNiLOCK 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/EIA-485&usg=ALkJrhiCdRr90m8kmLDOe223D4HXdmc4-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/IP_reader&usg=ALkJrhiLQZX8hfP_2oaeQs4c5Fqqdk7wVw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://solus.co.in/products/access-control-a-barriers&usg=ALkJrhgk1yTa0wsHaH-7nKo_jjmip1qZrQ
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απφ ASPiSYS Ltd, BioEntry Plus αλαγλψζηε Suprema Α.Δ. θαη 4G V-ζηαζκφ απφ 

Bioscrypt Α.Δ.  

Θάπνηνη αλαγλψζηεο κπνξεί λα έρνπλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο κηα νζφλε 

LCD θαη πιήθηξα ιεηηνπξγίαο γηα ιφγνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (π.ρ. clock-in / 

clock-out γηα αλαθνξέο παξνπζηψλ), θσηνγξαθηθή κεραλή / ερείν / κηθξφθσλν 

ελδνεπηθνηλσλίαο θαη έμππλε θάξηα ππνζηήξημεο read / write.  

Δπίζεο, νη αλαγλψζηεο ειέγρνπ πξφζβαζεο κπνξνχλ επίζεο λα ηαμηλνκεζνχλ κε 

βάζε ηνλ ηχπν ηεο ηερλνινγίαο αλαγλψξηζεο.  

Σοπολογίερ ηος ζςζηήμαηορ ελέγσος ππόζβαζηρ  

 

 

 

 

 

Πχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο κε ρξήζε ζεηξηαθήο ειεγθηέο 

1. ειπιακοί ελεγκηέρ: Διεγθηέο πνπ ζπλδένληαη ζε έλα θεληξηθφ ππνινγηζηή 

κέζσ ζεηξηαθήο RS-485 γξακκήο επηθνηλσλίαο (ή κέζσ 20mA ξεχκα βξφρνπ ζε 

παιαηφηεξα ζπζηήκαηα). Ξξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ εμσηεξηθνί κεηαηξνπείο RS-

232/485 ή εζσηεξηθέο θάξηεο RS-485, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππνινγηζηέο δελ 

δηαζέηνπλ RS-485 ζχξεο επηθνηλσλίαο. 

Ξιενλεθηήκαηα:  

 Ρν πξφηππν RS-485 επηηξέπεη καθξηλέο απνζηάζεηο θαισδίσλ, κέρξη 4000 πφδηα 

(1200 m)  

 Πρεηηθά ζχληνκν ρξφλν απφθξηζεο. Ν κέγηζηνο αξηζκφο ζπζθεπψλ ζε RS-485 

γξακκή πεξηνξίδεηαη ζε 32, πνπ ζεκαίλεη φηη ν θφκβνο κπνξεί λα δεηήζεη ζπρλά 

ελεκεξψζεηο απφ θάζε ζπζθεπή.  

 ςειή αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα, θαζψο ε γξακκή επηθνηλσλίαο δελ δηακνηξάδεηαη 

κε νπνηαδήπνηε άιια ζπζηήκαηα.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bioscrypt_Inc.&usg=ALkJrhgWgoq4OVw2Ko1dJPdQ8CWwjSo1kg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Current_loop&usg=ALkJrhj19DpgdtrFLkY6Vp2vg8FZ07gmaA
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Κεηνλεθηήκαηα:  

 Ρν πξφηππν RS-485 δελ επηηξέπεη Star-type θαισδίσζε, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζξαχζηεο  

 Γελ είλαη θαηάιιειν γηα ηε κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Ζ πςειφηεξε 

δπλαηή απφδνζε είλαη 115,2 kbit / sec, αιιά ζε θάπνηα ζπζηήκαηα έρεη 

ππνβαζκηζηεί ζε 56,2 kbit / sec ή ιηγφηεξν, γηα αχμεζε αμηνπηζηίαο.  

 Γελ επηηξέπεη ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή λα επηθνηλσλεί κε δηάθνξνπο ειεγθηέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ίδηα ζχξα ηαπηφρξνλα. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ξπζκίζεηο πνπ 

ρξεηάδνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο – ρξήζηεο κπνξεί λα δηαξθέζνπλ αξθεηφ θαηξφ.   

 Νη ειεγθηέο δελ κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηελ επηθνηλσλία ζε πεξίπησζε 

ζπλαγεξκνχ. Ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί σο master ζηε RS-485 γξακκή 

επηθνηλσλίαο θαη νη ειεγθηέο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα πεξηκέλνπλ.  

 Απαηηνχληαη εηδηθά ζεηξηαθνί δηαθφπηεο, πξνθεηκέλνπ λα «ρηηζηεί» κηα πεξηηηή 

εγθαηάζηαζε ππνδνρήο PC.  

 Ξξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ μερσξηζηέο γξακκέο RS-485, αληί λα ρξεζηκνπνηεί κηα 

ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ.  

 Θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην πξφηππν RS-485 είλαη πην αθξηβά απφ ηα 

θαλνληθά θαιψδην δηθηχνπ UTP θαηεγνξίαο 5.  

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ θεληξηθφ 

ππνινγηζηή. Πε πεξίπησζε πνπ ραιάζεη ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο, ηα δεδνκέλα 

απφ ηνπο ειεγθηέο δελ απνζεθεχνληαη θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ, ζηακαηνχλ λα ιεηηνπξγνχλ.  

 

 

Πχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο κε ρξήζε ζεηξηαθήο θχξηα θαη ππν-ειεγθηέο 



40 
 

2. Κύπια ζειπιακή και ςπο-ελεγκηέρ. Όιν ην πιηθφ ηεο πφξηα ζπλδέεηαη κε 

ππν-ειεγθηέο (γλσζηέο θαη σο ειεγθηέο πφξηαο ή δηεπαθέο πφξηαο). Νη ππν-

ειεγθηέο ζπλήζσο δελ παίξλνπλ απνθάζεηο πξφζβαζεο, θαη γη’ απηφ, πεξλάλε 

φιεο νη αηηήζεηο ζηνλ θχξην ειεγθηή. Νη Θχξηνη ειεγθηέο ζπλήζσο ππνζηεξίδνπλ 

16-32 ππν-ειεγθηέο.  

Ξιενλεθηήκαηα:  

 Ρν θφξην εξγαζίαο γηα ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, επεηδή 

ρξεηάδεηαη κφλν λα επηθνηλσλνχλ κε κεξηθνχο θχξηνπο ειεγθηέο.  

 Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηθξφηεξν, αθνχ νη ππν-ειεγθηέο είλαη 

ζπλήζσο απιέο θαη θζελέο ζπζθεπέο.  

Κεηνλεθηήκαηα:  

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θχξηνπο 

ειεγθηέο. Πε πεξίπησζε πνπ ραιάζεη έλαο θχξηνο ειεγθηήο δελ απνζεθεχνληαη ηα 

δεδνκέλα θαη νη ιεηηνπξγίεο ζηακαηνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, φπσο αθξηβψο ζηνπο 

ζεηξηαθνχο ειεγθηέο. 

 Νξηζκέλα κνληέια ππν-ειεγθηψλ (ζπλήζσο κε ρακειφ θφζηνο) δελ έρνπλ ηε 

κλήκε ή ηνλ επεμεξγαζηή γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο πξφζβαζεο. Δάλ ν θχξηνο 

ειεγθηήο ραιάζεη, νη ππν-ειεγθηέο ππνβηβάδνληαη ζε θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη 

πφξηεο είλαη είηε εληειψο θιεηδσκέλεο ή μεθιείδσηεο, θαη δελ θαηαγξάθνληαη 

δεδνκέλα. Απηνί νη ππν-ειεγθηέο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ή λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε πεξηνρέο πνπ δελ απαηηνχλ πςειή αζθάιεηα.  

 Νη θχξηνη ειεγθηέο είλαη αθξηβνί, επνκέλσο κία ηέηνηα ηνπνινγία δελ είλαη 

θαηάιιειε γηα ζπζηήκαηα κε πνιιέο καθξηλέο ηνπνζεζίεο πνπ έρνπλ ιίγεο 

πφξηεο.  

 

 

Πχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο κε ρξήζε ζεηξηαθήο θχξην ειεγθηή θαη επθπείο αλαγλψζηεο 
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3. Κύπιοι ζειπιακοί ελεγκηέρ και εςθςείρ αναγνώζηερ. Όιν ην πιηθφ ηεο 

πφξηαο ζπλδέεηαη άκεζα κε επθπείο ή εκη-επθπείο αλαγλψζηεο. Νη αλαγλψζηεο 

ζπλήζσο δελ παίξλνπλ απνθάζεηο πξφζβαζεο θαη δηαβηβάδνπλ φια ηα αηηήκαηα 

ζηνλ θεληξηθφ ειεγθηή. Κφλν αλ ε ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ ειεγθηή είλαη 

δηαζέζηκε, νη αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εζσηεξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπο 

γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο πξφζβαζεο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα δεδνκέλα. Νη εκη-

επθπείο αλαγλψζηεο δελ έρνπλ θακία βάζε δεδνκέλσλ θαη δελ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηνλ θχξην ειεγθηή. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε ρψξνπο πνπ δελ απαηηείηαη πςειή αζθάιεηα. Νη θχξηνη 

ειεγθηέο ππνζηεξίδνπλ ζπλήζσο 16-64 αλαγλψζηεο. Όια ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη νη ίδηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία.  

 

 

Πχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο κε ρξήζε ζεηξηαθήο ειεγθηέο θαη δηαθνκηζηέο ηεξκαηηθνχ 

4. ειπιακοί ελεγκηέρ με διακομιζηέρ ηεπμαηικού. Ξαξά ηελ ηαρεία 

αλάπηπμε θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, νη 

θαηαζθεπαζηέο ειέγρνπ πξφζβαζεο παξέκεηλαλ ζπληεξεηηθνί θαη δελ ζπεχδνπλ 

λα εηζάγνπλ ηα πξντφληα κε δπλαηφηεηεο δηθηχσλ. Όηαλ ππάξρνπλ πηέζεηο γηα 

ιχζεηο ηεο ζπλδεζκνινγίαο δηθηχνπ, πνιινί δηαιέγνπλ ηελ επηινγή πνπ απαηηεί 

ιηγφηεξεο πξνζπάζεηεο: πξνζζήθε ελφο δηαθνκηζηή ηεξκαηηθνχ, κηα ζπζθεπή πνπ 

κεηαηξέπεη ζεηξηαθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχσλ LAN ή WAN.  

Ξιενλεθηήκαηα:  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Daccess%2Bcontrol%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duer%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_server&usg=ALkJrhiIwcrVDmwGSerzc5zSAlUHiS53hQ
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 Δπηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο δηθηχνπ γηα ηε ζχλδεζε ησλ 

μερσξηζηψλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Ξαξέρεη κηα εχθνιε ιχζε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εγθαηάζηαζε ελφο RS-485 

γξακκήο ζα ήηαλ δχζθνιε ή αδχλαηε.  

Κεηνλεθηήκαηα:  

 Απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ζην ζχζηεκα  

 Γεκηνπξγεί επηπιένλ εξγαζία γηα εγθαηαζηάζεηο: ζπλήζσο νη δηαθνκηζηέο 

ηεξκαηηθνχ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ αλεμάξηεηα, θαη φρη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 

ειέγρνπ πξφζβαζεο.  

 Ζ ζεηξηαθή ζχλδεζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ησλ ηεξκαηηθψλ ελεξγεί 

σο έλα ζηνηρείν ινγηζκηθνχ πνπ επεξεάδεη ζνβαξά ηελ απφδνζε ησλ εθαξκνγψλ: 

αθφκα θαη αλ ηα δεδνκέλα κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαθνκηζηή 

ηεξκαηηθνχ κεηαδίδνληαη κε ηαρχηεηα δηθηχνπ 10/100/1000 Mbit/sec, ζα πξέπεη 

λα επηβξαδχλεη ηελ ζεηξηαθή ηαρχηεηα ησλ 112,5 kbit / sec ή ιηγφηεξν. πάξρνπλ, 

επίζεο, θαζπζηεξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο 

κεηαμχ ζεηξηαθψλ θαη δηθηχνπ δεδνκέλσλ.  

Δπίζεο, ηζρχνπλ θαη φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ βξίζθνπκε ζην 

πξφηππν RS-485.  

 

Πχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο κε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ κε δπλαηφηεηα θχξην ειεγθηέο 

5. Network-enabled κύπιοι ελεγκηέρ. Ζ ηνπνινγία είλαη ζρεδφλ ίδηα φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε θαηεγνξία. πάξρνπλ ηα ίδηα πιενλεθηήκαηα 
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θαη κεηνλεθηήκαηα, αιιά ε δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ πξνζθέξεη κεξηθέο πνιχηηκεο 

βειηηψζεηο. Ζ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ δηακφξθσζεο θαη ρξήζεο γηα ηνπο 

θχξηνπο ειεγθηέο είλαη πην γξήγνξε θαη κπνξεί λα γίλεη παξάιιεια. Απηφ θαζηζηά 

ην ζχζηεκα πην επέιηθην θαη δελ δηαθφπηεη ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο. Γελ απαηηείηαη 

εηδηθφ πιηθφ κε ζθνπφ λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή: ζε 

πεξίπησζε πνπ ραιάζεη ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο, έλαο δεπηεξεχνλ θεληξηθφο 

ππνινγηζηήο κπνξεί λα αξρίζεη ηελ ίδηα εξγαζία. Ρα κεηνλεθηήκαηα είλαη παξφκνηα 

κε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία. 

 

 

Πχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο κε ρξήζε ειεγθηψλ IP 

6. IP ελεγκηέρ. Νη Διεγθηέο ζπλδένληαη κε έλα θεληξηθφ ππνινγηζηή κέζσ 

Ethernet LAN θαη WAN.  

Ξιενλεθηήκαηα:  

 Ζ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιήξσο θαη δελ ππάξρεη 

θακία αλάγθε γηα εγθαηάζηαζε λέσλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο.  

 Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ειεγθηψλ (σο 32 αλά 

γξακκή ζε πεξηπηψζεηο RS-485).  

 Γελ απαηηείηαη εηδηθή RS-485 εγθαηάζηαζε, ηεξκαηηζκφο, γείσζε θαη γλψζεηο 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ.  

 Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο ειεγθηέο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ κεγαιχηεξε  ηαρχηεηα ηνπ 

δηθηχνπ, ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ, αλ κεηαθέξεη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία (βάζεηο 

δεδνκέλσλ κε ρηιηάδεο ρξήζηεο, ελδερνκέλσο λα πεξηιακβάλεη βηνκεηξηθά 

ζηνηρεία).  

 Πε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ, νη ειεγθηέο κπνξεί λα κεηαθέξνπλ ηε ζχλδεζε ζηνλ 

θεληξηθφ ππνινγηζηή. Απηή ε ηθαλφηεηα είλαη ζεκαληηθή ζε κεγάια ζπζηήκαηα, 
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δηφηη ρξεζηκεχεη γηα ηε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο δηθηχνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

πεξηηηέο κεηαθνξέο δεδνκέλσλ.  

 Απινπνηεί ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ πνιιαπιέο 

ηνπνζεζίεο πνπ ρσξίδνληαη απφ κεγάιεο απνζηάζεηο. Κηα βαζηθή ζχλδεζε ζην 

Internet είλαη αξθεηή γηα λα δεκηνπξγήζεη ζπλδέζεηο κε ηηο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο.  

 Δπξεία γθάκα ζηάληαξ εμνπιηζκνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη δηαζέζηκα γηα λα παξέρνπλ 

ζπλδεζηκφηεηα ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο (νπηηθέο ίλεο, αζχξκαηα, VPN, δηπιή 

πνξεία, PoE)  

Κεηνλεθηήκαηα:  

 Ρν ζχζηεκα γίλεηαη επαίζζεην φηαλ ην δίθηπν θαζπζηεξεί απφ πξνβιήκαηα, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξησκέλεο θπθινθνξίαο θαη ζθάικαηα ηνπ δηθηχνπ.  

 Νη ειεγθηέο πξφζβαζεο θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζβάζηκα 

ζηνπο ράθεξ, αλ ην δίθηπν ηνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη θαιά πξνζηαηεπκέλν. Ζ 

απεηιή απηή κπνξεί λα εμαιεηθζεί κε θπζηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ειέγρνπ 

πξφζβαζεο απφ ην δίθηπν ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο IP ρξεζηκνπνηνχλ είηε κε ηελ πιαηθφξκα Linux ή άιια 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά πην δχζθνιν λα ηηο παξαβεί 

θάπνηνο. Δπίζεο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ βηνκεραλίεο πξνηχπσλ θξππηνγξάθεζεο 

δεδνκέλσλ.  

 Ζ κέγηζηε απφζηαζε απφ έλα δηαλνκέα ή δηαθφπηε ζηνλ ειεγθηή (αλ 

ρξεζηκνπνηείηε έλα θαιψδην ραιθνχ) είλαη 100 κέηξα (330 πφδηα).  

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. Πε 

πεξίπησζε πνπ ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο απνηπγράλεη, νη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

ειεγθηέο πνπ δελ αλαθηήζεθαλ θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη  γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ (δειαδή anti-passback) ζα  ζηακαηήζνπλ 

λα ιεηηνπξγνχλ. Νξηζκέλνη ειεγθηέο, σζηφζν, έρνπλ κηα επηινγή peer-to-peer 

επηθνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή.  
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Πχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο κε ηελ ρξήζε αλαγλσζηψλ IP 

7. IP αναγνώζηερ. Νη αλαγλψζηεο πνπ ζπλδένληαη κε έλα θεληξηθφ ππνινγηζηή 

κέζσ Ethernet LAN θαη WAN.  

Ξιενλεθηήκαηα:  

 Νη πεξηζζφηεξνη αλαγλψζηεο IP είλαη PoE (Power-Over-Ethernet). Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ θαζηζηά πνιχ εχθνιν λα παξέρεη κπαηαξία πνπ ππνζηεξίδεη 

δχλακε ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιεηδαξηψλ θαη 

ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο αληρλεπηψλ (εάλ ρξεζηκνπνηείηαη).  

 Νη αλαγλψζηεο IP εμαιείθνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξίθξαμε ηνπ ειεγθηή.  

 Γελ ππάξρεη ζπαηάιε ρσξεηηθφηεηαο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ αλαγλψζηεο IP (π.ρ. 

έλαο ειεγθηήο 4-πφξηνο ζα έρεη 25% αρξεζηκνπνίεην ρψξν αλ ήηαλ γηα ηνλ 

έιεγρν κφλν 3 πφξηψλ).  

 Δχθνιε αλαγλψξηζε ζπζηεκάησλ IP: δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη εγθαηάζηαζε λέσλ 

νδεγψλ ή ππν-ειεγθηέο.  

 Ζ απνηπρία ελφο αλαγλψζηε IP δελ επεξεάδεη νπνηνπζδήπνηε άιινπο αλαγλψζηεο 

ζην ζχζηεκα.  

Κεηνλεθηήκαηα:  

 Ξξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηνρέο πςειήο αζθαιείαο, νη αλαγλψζηεο IP 

απαηηνχλ εηδηθέο κνλάδεο εηζφδνπ / εμφδνπ γηα λα εμαιεηθζεί ε δπλαηφηεηα ηεο 

εηζβνιήο ζηελ θιεηδαξηά ή ζην θνπκπί εμφδνπ. Γελ δηαζέηνπλ φινη νη 

θαηαζθεπαζηέο κε αλαγλψζηε IP ηέηνην ζχζηεκα.  

 Γηα λα γίλνπλ πην εμειηγκέλα απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπο αλαγλψζηεο, νη αλαγλψζηεο 

IP είλαη επίζεο πην αθξηβνί θαη επαίζζεηνη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ζα πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζε πεξηνρέο κε δχζθνιεο θαηξηθέο 
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ζπλζήθεο ή κε πηζαλφηεηα βαλδαιηζκνχ, εθηφο θαη αλ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα 

εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε. Ιίγνη θαηαζθεπαζηέο θάλνπλ ηέηνηα κνληέια.  

Ρα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ειεγθηψλ IP ηζρχνπλ γηα ηνπο 

αλαγλψζηεο IP.  

Κίνδςνοι αζθάλειαρ  

 

 

Διέγρνπ πξφζβαζεο πφξηαο θαισδίσζε φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ επθπείο αλαγλψζηεο θαη κνλάδα IO 

Ν πην θνηλφο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα εηζβνιήο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

πξφζβαζεο  είλαη απιά λα αθνινπζνχκε έλα ζεκηηφ ρξήζηε πνπ πεξλά ηελ πφξηα, 

ην ιεγφκελν "tailgating". Ππρλά ν ζεκηηφο ρξήζηεο ζα ζθξαγίζεη ηελ πφξηα ζε κία 

εηζβνιή. Ν θίλδπλνο απηφο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί αλ ελεκεξσζνχλ νη 

ρεηξηζηέο γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ππάξρνπλ ή πην ελεξγά κέζα φπσο 

πεξηζηξεθφκελεο πφξηεο. Πε πνιχ πςειέο εθαξκνγέο αζθαιείαο, ν θίλδπλνο 

ειαρηζηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελφο "sally port", πνπ κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη 

πξνζάιακνο αζθαιείαο ή Mantrap, φπνπ απαηηείηαη παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή 

πξνθαλψο γηα λα εμαζθαιίζεη ην έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ ηαπηφηεηαο.  

Ν δεχηεξνο πην ζπλεζηζκέλνο θίλδπλνο είλαη απφ ην λα αλνίμεηο κηα πφξηα κε 

κνριφ. Απηφ είλαη ζρεηηθά δχζθνιν ζε θαηάιιεια αζθαιηζκέλεο πφξηεο κε strikes 

ή πςειήο αληνρήο maglocks. Γηα πιήξε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

πξφζβαζεο πεξηιακβάλνπλ ζπλαγεξκνχο παξαθνινχζεζεο ηεο πφξηαο. Απηέο 

δηαθέξνπλ ζε απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπλήζσο απφ ιάζνο ζπλαγεξκνχο, θαθή 
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ξχζκηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ή ε έιιεηςε ηεο ελεξγνχ παξαθνινχζεζεο 

εηζβνιήο.  

Δπίζεο, νη κνρινί κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ηα θηελά δηαρσξηζηηθά ηνηρψκαηα. Πε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ην ηείρνο πξνζηαζίαο είλαη έλα ζέκα εππάζεηαο. Έλα 

ηέηνην ζέκα κπνξεί λα είλαη ην ζπάζηκν ησλ ιακπηήξσλ (sidelights).  

Ζ αληηγξαθή ηνπ θιεηδηνχ είλαη αξθεηά απιή απφ ην κνριφ. Έλαο ηζρπξφο 

καγλήηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ζσιελνεηδέο πνπ ειέγρεη ηα κπνπιφληα ζην 

ειεθηξηθφ θιείδσκα. Νη θιεηδαξηέο Motor, πην δηαδεδνκέλεο ζηελ Δπξψπε απφ    

φ, ηη ζηηο ΖΞΑ, είλαη επίζεο επηξξεπείο ζε απηή ηελ επίζεζε. Δίλαη επίζεο δπλαηφλ 

λα ρεηξηζηεί θάπνηνο ηελ θιεηδαξηά, είηε αθαηξψληαο ή πξνζζέηνληαο ξεχκα, αλ 

θαη ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξφζβαζεο ελζσκαηψλνπλ εθεδξηθά 

ζπζηήκαηα κπαηαξίαο θαη νη θιεηδαξηέο ζρεδφλ πάληα βξίζθνληαη ζηελ αζθαιή 

πιεπξά ηεο πφξηαο. 

Νη ίδηεο θάξηεο πξφζβαζεο απνδείρζεθαλ επάισηεο ζηηο εμειηγκέλεο επηζέζεηο. 

Δμεηδηθεπκέλνη hackers έρνπλ θαηαζθεπάζεη θνξεηή ζπζθεπή αλάγλσζεο πνπ 

αηρκαισηίδνπλ ηνλ αξηζκφ ηεο θάξηαο απφ ηελ θάξηα πξφζβαζεο ελφο ρξήζηε. Ν 

ράθεξ αθνινπζεί απιά ην ρξήζηε, δηαβάδεη ηελ θάξηα, θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ζε έλαλ αλαγλψζηε εμαζθάιηζε ηεο πφξηαο. Απηφ είλαη 

δπλαηφ επεηδή νη αξηζκνί θαξηψλ πνπ απνζηέιινληαη ζην ζαθέο, δελ 

θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

Ρέινο, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά γηα ειεθηξηθφ θιείδσκα εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ 

κεραληθά πιήθηξα ζε πεξίπησζε βιάβεο. Νη κεραληθέο θιεηδαξηέο είλαη επίζεο 

επάισηεο.  
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Κεθάλαιο 5ο 

Σο έξςπνο ζπίηι 

Ρν έμππλν ζπίηη κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ ηε ξήζε ηνπ Θαξηέζηνπ «Πθέθηνκαη 

άξα ππάξρσ».  Κία άιιε έλλνηα είλαη Έμππλε Θαηνηθία ή αιιηψο Smart-Ζouse. 

Πηηο κέξεο καο νη αλάγθεο γηα άλεζε, αζθάιεηα θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 

επηβάιινπλ λα αληηκεησπίδνπκε ηελ θαηνηθία καο ζαλ έλα δσληαλφ νξγαληζκφ. 

Όπσο αθξηβψο ην αλζξψπηλν ζψκα έηζη θαη έλαο νξγαληζκφο απνηειείηαη απφ 

κέιε, θαηαλνεί ηηο αλάγθεο καο θαη ελεξγεί κφλν ηνπ φζν βξηζθφκαζηε κέζα ή έμσ 

απφ ηελ νηθία καο θαη θαηαθέξλεη λα  εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα, αζθάιεηα θαη ηελ 

άλεζε, ρσξίο απαξαίηεηα λα παξεκβαίλνπκε εκείο.  

Νη θηηξηαθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο  βξίζθνληαη ζήκεξα ζε έλα κεηαβαηηθφ 

ζηάδην. Νη ζπκβαηηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ 

πνιινχο ζηφρνπο, αιιά φηαλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θηηξίνπ γίλνληαη βαζκηαία φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο, θαη φζν νη απαηηήζεηο γηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο 

απμάλεηαη,  γίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε κηα δηαθνξεηηθή ηερλνινγία 

εγθαηαζηάζεσλ. Ρν installation bus ηνπ Dupline® είλαη ε ιχζε. Ρν Dupline είλαη 

έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θσηηζκνχ, ησλ ξνιψλ, ηεο ζέξκαλζεο, ηνπ θιηκαηηζκνχ θαη 

ηεο αζθάιεηαο. Ρν Dupline & Smart-Ζouse δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο άλεζεο, 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαη αζθάιεηαο ζην θηίξην. Ζ ιεηηνπξγία θαη ε 

ζπληήξεζε απινπνηνχληαη, κε ηελ πιήξε επηζθφπεζε ησλ ζεκάησλ νπνηεδήπνηε 

θαη απφ νπνπδήπνηε. Ζ λέα ζεηξά πξντφλησλ Smart-Ζouse ηεο Carlo Gavazzi 

πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ θηηξηαθήο 

απηνκαηνπνίεζεο, φπσο νη επθπείο δηαθφπηεο θσηηζκνχ, νη αληρλεπηέο θίλεζεο, νη 

αηζζεηήξεο έληαζεο θσηεηλφηεηαο, νη ξπζκηζηέο έληαζεο θσηηζκνχ, ηα relay,  θαη 

νη ζεξκνζηάηεο. Όιεο νη κνλάδεο  ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ελφο θνηλνχ 

δεχγνπο θαισδίσλ κε ηελ θχξηα γελλήηξηα παξαγσγήο ζήκαηνο Dupline, ε νπνία 

θαζηζηά εθηθηή ηελ εθαξκνγή επθπψλ ιεηηνπξγηψλ θαη επεμεξγάδεηαη ζήκαηα απφ 

ηα δηαθνξεηηθά ππνδίθηπα bus. Πε ζρέζε κε κηα παξαδνζηαθή εγθαηάζηαζε, ε 

θαισδίσζε ελφο ζπζηήκαηνο Dupline & Smart-Ζouse είλαη πνιχ απινχζηεξε θαη 
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ε επειημία γηα αιιαγέο θαη επεθηάζεηο απμάλεηαη ζεκαληηθά. Πηα κεγαιχηεξα 

θηίξηα, πνιιέο ηαπηφρξνλα γελλήηξηεο ζήκαηνο Dupline κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ 

κέζσ RS485 ή Ethernet γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, παξέρνληαο έηζη έλα 

αζθαιέο ζχζηεκα, φπνπ νπνηνδήπνηε ζθάικα θαισδίσλ, έρεη επηπηψζεηο κφλν 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

1) ΑΠΦΑΙΔΗΑ 

 

Α) Δμνπιηζκψλ θαη ιεηηνπξγίαο  

 Γπλαηφηεηα δηάγλσζεο βιαβψλ  

 Ρειεεηδνπνίεζε αιιά θαη απηνδηαρείξηζε ζε πεξηπηψζεηο  

βξαρπθπθιψκαηνο, δηαθνπήο ξεχκαηνο απφ ηε ΓΔΖ, πηψζε ηάζεο, δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπγείνπ,  πιεκκχξαο (νπφηε δηαθφπηεη ηελ θεληξηθή παξνρή ηνπ 

λεξνχ αιιά θαη ηε ειεθηξνδφηεζε πξνο ηεο βαζηθέο ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο),  

ππξθαγηάο (νπφηε αλνίγεη ηελ ειεθηξνβάλα ηεο θεληξηθήο παξνρήο,   δηαθφπηεη 

ηνλ εμαεξηζκφ θαη ηελ ηξνθνδνζία νξηζκέλσλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, αλνίγεη ηελ 

εμψπνξηα θαη νξηζκέλα απφ ηα ξνιά, εηδνπνηεί ηελ ππξνζβεζηηθή θαη ελεξγνπνηεί 

ην ζχζηεκα θαηάζβεζεο εθφζνλ ππάξρεη θάηη ηέηνην ζην ζπίηη), ηζρπξνχ αλέκνπ 

(αλεβάδεη ηηο ηέληεο), ππεξζέξκαλζε ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη Εεζηνχ Λεξνχ Σξήζεο 

(ΕΛΣ), παγεηνχ (ζέηεη ζε ιεηηνπξγία θαπζηήξα, επαλαθπθινθνξία θαη πφηηζκα ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα), βξνρήο (δηαθφπηεη ην πφηηζκα), ππεξβνιηθή πγξαζία 

(απνθεχγεη ην ζεκείν θνξεζκνχ ησλ πδξαηκψλ ζε ζρέζε κε ηελ θξίζηκε 
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ζεξκνθξαζία είηε γηα ην πάησκα είηε γηα ηνπο ηνίρνπο, ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία 

ηνλ εμαεξηζκφ ή ηελ ζέξκαλζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο).    

 

Β) Δλνίθσλ  

Ν έλνηθνο κπνξεί :  

 λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζε νξηζκέλεο ή φιεο ηηο πξίδεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηέςεη κηθξά παηδηά απφ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, αιιά θαη ηηο Stand-By 

ζπζθεπέο, φηαλ ην επηζπκεί, ή απηφκαηα φηαλ πεγαίλεη γηα χπλν. 

 λα εηδνπνηείηαη φηαλ βξίζθεηαη εληφο ή εθηφο ηνπ ζπηηηνχ γηα πιεκκχξα, 

ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο, ππξθαγηά, ηζρπξφ άλεκν, ππεξζέξκαλζε ΕΛΣ, ή 

Ζιεθηξηθνχ πίλαθα, παγεηνχ, βξνρήο θαη επηθίλδπλεο   πγξαζίαο ζε ζρέζε κε ηε 

ζεξκνθξαζία. 

 λα απνηξέπεη ηνλ εηζβνιέα φηαλ εθείλνο απνπζηάδεη κε πξνθαζνξηζκέλνπο ήρνπο, 

ζελάξηα θσηηζκνχ, ξνιψλ, θαζψο θαη λα εηδνπνηεί ην θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ, 

ηελ αζηπλνκία θαη ηελ ππξνζβεζηηθή θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηελ θαηάζβεζε.  

 

         

2) ΑΛΔΠΖ 

Ν έλνηθνο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο θχξηεο ειεθηξηθέο θαη ζεξκηθέο αιιά θαη 

ηειεπηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θαηνηθίαο, απφ button, ηειερεηξηζηήξην, νζφλε 

αθήο, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή Ζ/ ή palmtop, φζν βξίζθεηαη εληφο ηνπ ζπηηηνχ, 

θαη απφ ζηαζεξφ θηλεηφ- SMS, Ζ/- internet (κε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο φισλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπηηηνχ) φζν απνπζηάδεη απφ ην ζπίηη. 

πάξρνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ γίλνληαη απηφκαηα πξνγξακκαηίδνληαο ηνλ εγθέθαιν 

ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ φπσο ην πφηηζκα (ξχζκηζε σξψλ ή δηαθνπή ζε 

πεξίπησζε βξνρήο), αλαθπθινθνξία ΕΛΣ (κε ην άλνηγκα ηεο πφξηαο ηνπ WC θαη 

φζν βξηζθφκαζηε κέζα ζην WC κε ρξνληθή ελαιιαγή), κε ην πάηεκα ηνπ γεληθνχ 

off, θιείζηκν φισλ ησλ ξνιψλ (ην έλα κεηά ην άιιν αθνινπζηαθά), ηνπ θσηηζκνχ 

(κε ρξνλνθαζπζηέξεζε νξηζκέλσλ δσλψλ κέρξη λα απνρσξίζνπκε), ησλ Stand-by 

ζπζθεπψλ αιιά θαη ηεο ζέξκαλζεο – ςχμεο, εμνκνίσζε θαηνίθεζεο (γξάθνληαο 

ζηε κλήκε ηνπ νξηζκέλεο απφ ηηο ελέξγεηεο ηηο θαζεκεξηλφηεηάο καο θαη 

επαλαιακβάλνληάο ηεο φζν εκείο απνπζηάδνπκε), φπιηζε θαη αθφπιηζε ηνπ 
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ζπλαγεξκνχ θαη άλνηγκα θιείζηκν ηεο εμψπνξηαο ή γθαξαδφπνξηαο κέζσ ελφο 

κπξειφθ, ελδείμεηο επηβεβαίσζεο ζηα button (γηα ηε ιεηηνπξγία ή κε νξηζκέλσλ 

θνξηίσλ, alarm ή δσλψλ θσηηζκνχ εληφο ή εθηφο ζπηηηνχ), απηφκαηε ξχζκηζε 

ηεο θσηεηλφηεηαο κε βάζε ην θπζηθφ θσηηζκφ, ζελάξηα θσηηζκνχ γηα εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο (γηνξηέο, ξνκαληηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηζπιινγή, home-cinema θιπ), 

δπλαηφηεηα λα αλνίμνπκε ζε δηθφ καο άλζξσπν ηελ γθαξαδφπνξηα ή αθφκε θαη 

ηελ θεληξηθή πφξηα κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, δπλαηφηεηα παξάθακςεο ηνπ 

αλάκκαηνο θσηηζκνχ κέζσ button ή ηειερεηξηζηεξίνπ παξφιν πνπ καο έρεη 

εληνπίζεη ν αληρλεπηήο θίλεζεο (ηα αηζζεηήξηα θίλεζεο ή παξνπζίαο είλαη ίδηα θαη 

γηα ην ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο αιιά θαη γηα ηνλ έιεγρν θσηηζκνχ θαη 

θιηκαηηζκνχ), δπλαηφηεηα λα βιέπνπκε απφ καθξηά εηθφλα απφ ηηο θάκεξεο ηνπ 

ζπηηηνχ, δπλαηφηεηα ηειερεηξηζκνχ φισλ θνξηίσλ κε δπλαηφηεηα επηβεβαίσζεο 

αιιά θαη ρεηξηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ήρνπ θαη εηθφλαο (δνξπθνξηθά θαλάιηα, 

δνξπθνξηθφ internet θαη θάκεξεο ρσξίο απαξαίηεηα ηε ρξήζε ζπκβαηηθήο 

ζπξνηειεφξαζεο) κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ ή νζφλεο αθήο, δηεπθφιπλζε ζε 

ειηθησκέλα άηνκα ή άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα κέζσ ηειερεηξηζκνχ. 

 

                

3) ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

 Πθίαζε 

Ζ ζθίαζε είλαη ν θαιιίηεξνο ζχκκαρνο ην θαινθαίξη ελάληηα ζην ήιην. Απνηξέπεη 

ηε δξάζε ηνπ ερζξνχ, πξηλ απηφο εηζβάιιεη ζην ζπίηη. Θπκεζείηε φκσο πφζεο 

θνξέο είζηε θάησ απφ ηελ ηέληα φηαλ πξέπεη; Κήπσο πνηέ; ή κήπσο φηαλ ην 

ζπκάζηε, ηξέρεηε λα ηελ θαηεβάζεηε θαη κεηά ηελ αθήλεηε κέρξη ην βξάδπ, πνπ 

φηαλ ν ήρνο ηεο ζαο μππλά απφ ηνλ δπλαηφ άλεκν, ζεθψλεζηε απφ ηνλ χπλν γηα 

λα ηελ πξνζηαηεχζεηε;    

 

 Φσηηζκφο  / Day-light control 

Πίγνπξα νη ιακπηήξεο θέξνπλ πιένλ ελεξγεηαθή ηαπηφηεηα φπσο θαη ηα 

θιηκαηηζηηθά θαη νη ππφινηπεο ζπζθεπέο, θαη ζίγνπξα απηφ είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη 

λα καο απαζρνιεί θαη άξα λα ην απαηηνχκε ηελ ψξα πνπ δεηάκε ηνλ ιακπηήξα 

ζην Super-Market ή ζην θαηάζηεκα ειεθηξηθψλ εηδψλ. Ωζηφζν έλα ζχζηεκα πνπ 
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ζθέθηεηαη καο απνηξέπεη λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε, φηαλ δελ ην ρξεηαδφκαζηε, λα 

θάλεη πξαγκαηηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο φηαλ είλαη ξπζκηδφκελεο έληαζεο 

(dimming), θαη ε έληαζε θσηεηλφηεηαο λα είλαη αλάινγε ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ θαη φρη αλεμάξηεηε απφ απηή. Δπίζεο έλα έμππλν ζχζηεκα κπνξεί 

λα απηνξπζκίδεηαη κε βάζε ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ, ψζηε λα θξαηάεη ζηαζεξά ηα lux 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο πνπ επηζπκνχκε, ρσξίο ηε δηθή καο παξέκβαζε (Day-

light control). Δδψ απηφ πνπ πξέπεη λα ζπκφκαζηε γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

ιακπηήξσλ φπσο νη θζνξηζκνχ, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ ballast, 

άιιν γηα απιφ on/off θαη άιιν γηα dimming.    

     

 Free cooling, Αεξηζκφο, πξφςπμε, πξνζέξκαλζε 

Πίγνπξα έλα ζχζηεκα πνπ ζθέθηεηαη, θξνληίδεη έμππλα λα πξνθιηκαηίδεη ηνλ 

εζσηεξηθφ ρψξν, γλσξίδνληαο ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο, 

αλέκνπ ή βξνρήο, νπφηε εμνηθνλνκεί ελέξγεηα αθνχ ζέηεη γηα ιηγφηεξν ρξφλν ηνλ 

θιηκαηηζκφ ζε ιεηηνπξγία θαη θξνληίδεη λα αλαλεψλεη ηνλ αέξα κε θξέζθν φηαλ 

απηφ επηβάιιεηαη. Ρν ίδην θξνληίδεη ηηο δεζηέο κέξεο ηνπ ρεηκψλα, νπφηε ε 

ζέξκαλζε ιεηηνπξγεί φζν πξέπεη. 

        

 Κέηξεζε Δλέξγεηαο 

Έλα έμππλν ζπίηη κεηξάεη ηα πάληα, απφ ρξφλν κέρξη ηαρχηεηα αλέκνπ. Ζ 

ελέξγεηα ινηπφλ είλαη απηφ πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιεί ζπλερψο, είηε είκαζηε 

παξαγσγνί (θαη άξα δηαζέηνπκε θσηνβνιηατθή ζπζηνηρία ή αλεκνγελλήηξηα), είηε 

είκαζηε απινί θαηαλαισηέο. Ζ αδηάιεηπηε κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

κπνξεί λα καο θάλεη πην ζνθνχο αλ δηαζέηνπκε θαηάιιειε επαηζζεζία απέλαληη 

ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη λα πξνζηαηέςεη ηελ ηζέπε καο. Άιισζηε ηα BEMS είλαη 

θαηεμνρήλ κεηξεηηθά ζπζηήκαηα    

  

 ΑΞΔ 

Γπζηπρψο ζηε γεληά καο δηδαρηήθακε, πψο λα ζρεδηάδνπκε ζπίηηα θαηαλαισηέο 

(κειεηάκε πάληα κε βάζε ηηο θαηαλαιψζεηο). Πίγνπξα απηφ εμαξηάηαη βέβαηα θαη 

απφ ην βαζκφ επθπΐαο ηνπ ζπηηηνχ.       
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Έλα ζχζηεκα ΑΞΔ είλαη νπζηαζηηθά έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο φπσο ν ήιηνο, ην λεξφ θαη ν άλεκνο, γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

είκαζηε ελήκεξνη γηα ηελ νκαιή ή κε ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά θαη γηα ηε ζσζηή θαη 

έιινγε ρξήζε ησλ θνξηίσλ ηνπ ζπηηηνχ (πρ ζε έλα ζχζηεκα απηφλνκεο 

θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο παηψληαο ην button γηα κία ζπλήζε ιεηηνπξγία, ζα 

εθηειεζηεί, κφλν φηαλ ην ζχζηεκα δηαζέηεη απνζεθεπκέλε ελέξγεηα γηα λα 

πινπνηεζεί ε επηζπκεηή ιεηηνπξγία, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ παξφιν ν 

απηνκαηηζκφο δελ επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία απηή ιφγσ έιιεηςεο ελέξγεηαο θαη 

εκείο παξφια απηά ζέινπκε λα θάλνπκε λα ηελ ιεηηνπξγήζεη, ηφηε κε καθξχ-

παξαηεηακέλν πάηεκα ηνπ button θφβεη ηα κε θξίζηκα θνξηία πνπ εκείο ηνπ 

έρνπκε νξίζεη θαη ηελ εθηειεί.     

 

 Ππλδπαζκφο ζπζηήκαηνο ςχμεο-ζέξκαλζεο κε ηε ρξήζε ηξίνδεο βάλαο θαη 

ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ   

Δίλαη αδχλαην λα ζπλδπάζνπκε ςχμε θαη ζέξκαλζε ζε κία θαηνηθία κε ηε ρξήζε 

ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ρσξίο ηε ρξήζε απηνκαηηζκνχ. Νκνίσο ν ξφινο 

ηνπ απηνκαηηζκνχ ζηελ ρξήζε ηεο ηξίνδεο βάλαο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη επνκέλσο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  

 

 Δμαζθάιηζε ζεξκηθήο άλεζεο ρσξίο απψιεηεο ιφγσ αδξάλεηαο:    

 αλ ν έλνηθνο θχγεη απφ έλα δσκάηην θαη μεράζεη ην θιηκαηηζηηθφ 

αλακκέλν, ε ελέξγεηα ζπαηαιηέηαη ρσξίο ιφγν. Θάπνηεο θνξέο, 

κάιηζηα, αθήλεη θαη ην παξάζπξν αλνηρηφ, νπφηε ε ζπαηάιε 

κεγαιψλεη. Θα ζέιακε ηφηε, εάλ ην παξάζπξν παξακείλεη αλνηρηφ, 

κεηά απφ εχινγν ρξφλν γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ δσκαηίνπ, λα 

κπνξνχζε ην ξνιφ λα θαηεβαίλεη θαη ην θιηκαηηζηηθφ λα ζβήζεη 

απηφκαηα. 

 αλ ην παξάζπξν είλαη θιεηζηφ, αιιά δελ ππάξρεη θαλείο ζην δσκάηην 

γηα αξθεηή ψξα, ζα ζέιακε ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ λα 

ρακειψλεη απηφκαηα ην ρεηκψλα κέρξη ηνπο 18νC ή λ' αλεβαίλεη ην 

θαινθαίξη κέρξη ηνπο 28νC, ψζηε φηαλ μαλακπεί θάπνηνο ζην 
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δσκάηην, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ρψξνο λ' απνθηήζεη πάιη 

ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία άλεζεο. 

 νη αηζζεηήξεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη έληαζεο αλέκνπ θαη 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αληηιακβάλνληαη π.ρ. ην ρεηκψλα φηη νη 

ζπλζήθεο ζα είλαη γηα ην επφκελν δηάζηεκα ήπηεο. Ακέζσο ηφηε 

θιείλνπλ ηε ζέξκαλζε, πξηλ ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία θηάζεη ηε 

ηηκή ηνπ ζεξκνζηάηε. Απηφ ην θαηλφκελν ζπκβαίλεη πάξα πνιιέο 

θνξέο ζηε Διιάδα, θαη ην θηίξην ιφγσ ηεο ζρεηηθήο ηνπ 

ζεξκνθξαζηαθήο αδξάλεηαο δελ αληηιακβάλεηαη εγθαίξσο ζην 

εζσηεξηθφ φηη ππάξρεη δηαθνξά ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ.  

 

Θα έρεηε αθνχζεη ζπρλά 

κεραληθνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε ιέμε ελεξγεηαθή 

πξνζνκνίσζε ηνπ ζπηηηνχ κε 

εηδηθά software – ινγηζκηθά,  

πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ 

ελεξγεηαθά ην ζπίηη θαη λα 

επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζεξκνκφλσζε θαη 

πγξνκφλσζε, ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ (βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή, αλ απηφ είλαη 

δπλαηφ), ηελ εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ή ζεξκηθψλ ειηαθψλ 

ζπζηεκάησλ (πξφζθαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειηαθήο ςχμεο). ΛΑΗ, είλαη 

φλησο απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο ζσξάθηζεο ηνπ 

ζπηηηνχ ή ηνπ θηηξίνπ. Ωζηφζν ηίπνηα απφ φια απηά δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη 

ηα επθπή ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ (BEMS), απφ ηε ζηηγκή πνπ κφλν απηά 

κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα πξαγκαηηθά θαηξηθά θαηλφκελα 

θαη λα εμηζνξξνπήζνπλ αλαιφγσο ηηο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

εμαζθαιίδνληαο αδηαιείπησο  ζεξκηθή άλεζε θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Δίλαη ζα 

λα ζπγθξίλνπκε έλαλ πξνζνκνησηή πινήγεζεο γηα ην θεγγάξη, κε έλα πξαγκαηηθφ 

ηειεθαηεπζπλφκελν ζθάθνο πνπ βξίζθεηαη ζην θεγγάξη θαη απηελεξγεί, αιιά θαη 

δέρεηαη ηηο εληνιέο καο απφ καθξηά. Πε απηφ βέβαηα ην ζεκείν ν πειάηεο, αιιά 
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θαη ν Κεραληθφο πνπ ζα ηνλ ζπκβνπιέςεη ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ έλα ζχζηεκα, 

πνπ δελ ζα ρξεηάδεηαη ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε θάπνηνπ εηδηθνχ, 

αιιά πνπ ζα είλαη απιφ ζε νπνηνδήπνηε ειεθηξνιφγν εγθαηαζηάηε, θαη ζα 

θαζηζηά ην ζπίηη αδηαιείπησο ελεξγεηαθά απηνεπηζεσξνχκελν. Απηφ ην 

ζπλδπαζκφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ Dupline® & Smart-Ζouse είλαη ζηε ζέζε 

λα πξνζθέξεη κνλαδηθά. 

Υαπακηηπιζηικά ζςζηήμαηορ 

• Δχθνινο ρεηξηζκφο θαη επέιηθην ζε νπνηαδήπνηε επέθηαζε ή αιιαγή ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο 

• Αγσγνί bus θαη ηζρπξψλ ξεπκάησλ κέζα ζην ίδην θαιψδην (κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη φινη νη αγσγνί θέξνπλ ηελ ίδηα κφλσζε – ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΝΠΗΑ ΠΡΝ ΘΝΟΒΝ)   

• Διεχζεξε ηνπνινγία (αζηέξαο, βξφγρνο & ζπλδπαζκφο ηνπο) 

• Φηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, θνξεηά εξγαιεία θσδηθνπνίεζεο θαη ειέγρνπ απφθξηζεο  

•Όια ηα ζήκαηα κπνξνχλ λα είλαη ειεγρφκελα θαη επηηεξνχκελα απφ νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ζην ζχζηεκα θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή  

•  Έιεγρνο ηεο ελέξγεηαο, θαη θαηαλάισζε λεξνχ θαη αεξίνπ ζε φιν ην θηίξην  

•   Δπηζθφπεζε νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ νπνπδήπνηε 

(κέζσ Ζ/, palmtop, internet, SMS, νζφλε Touch, ηειερεηξηζηήξην ) 

•  Έιεγρνο θσηηζκνχ, ξνιψλ, HVAC θαη αζθάιεηα ζε έλα ζχζηεκα 

•   Δπέιηθηε δηαζχλδεζε ζε αλψηεξα επίπεδα ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο  

δηαρείξηζεο θηηξίσλ 

•  Θακία δέζκεπζε ζηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε δηαθνπηηθνχ πιηθνχ 

• Θαλέλα πξφβιεκα κε ηελ απφζηαζε κεηάδνζεο (έσο 10ρικ.) 

• Νηθνλνκηθή ιχζε θαη γηα ηελ εξγαζία θαη γηα ην πιηθφ 
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Σι δεν ππέπει να ξεσνάμε! 

1. Όπσο έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο έηζη θαη ην ζπίηη καο απνηειείηαη απφ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Φλεβικό 

ζύζηημα 

    

 

Θερμοϋδρασλικά 

&  ηλεκηρικά δίκησα 

(ζωλήμες & καλώδια) 

 

Δέρμα - 

λίπος 

    

 

Θερμομόμωζη -  

σγρομόμωζη 

 

Σκελεηός 

    

 

Θεμέλια, 

σποζησλώμαηα, 

δοκάρια, πλάκες 

 

 Όργανα,  

μσϊκό ζύζηημα 

      & καρδιά    

 

Σσζκεσές &  

λεβηηοζηάζιο  -

ηλεκηρικοί πίμακες 

 

 Νεσρικό 

ζύζηημα - 

Αιζθήζεις  & 

Εγκέθαλος    

 

Τηλεπικοιμωμιακά δίκησα        

(ήτος, εικόμα, ζσμαγερμός, 

φωμή και δεδομέμα)   & 

Ασηομαηιζμοί (BEMS) 
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2. Πε θακία πεξίπησζε νη απηνκαηηζκνί δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην 

έιιεηκκα ησλ πιηθψλ ζεξκνκφλσζεο θαη πγξνκφλσζεο πνπ επηβάιιεηαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο καο 

 

3. Νη απηνκαηηζκνί βνεζνχλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο θαη 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, αιιά δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο ζπζθεπέο 

ελεξγεηαθήο θιάζεο Α. Θα έιεγε θαλείο φηη παίδνπλ ην ξφιν ηνπ καέζηξνπ ζε κηα 

νξρήζηξα: Αλ ινηπφλ ν θαιιίηεξνο καέζηξνο δηεπζχλεη ηνπο θαιιίηεξνπο 

κνπζηθνχο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη κία θαληαζηηθή κεισδία. Αλ ν θαιιίηεξνο 

καέζηξνο δηεπζχλεη αξράξηνπο κνπζηθνχο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη κηα 

παξαθσλία. 

 

4. Όπσο ζε έλα δσληαλφ νξγαληζκφ δεζπφδνπζα ζέζε έρνπλ ε θαξδηά θαη ν 

εγθέθαινο, έηζη θαη ζε κία ζχγρξνλε θαηνηθία πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη έμππλε, ην 

ιεβεηνζηάζην, νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, νη ηειεπηθνηλσληαθνί πίλαθεο θαη νη 

απηνκαηηζκνί ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζηε ζέζε πνπ πξνηείλνπλ νη εηδηθνί θαη 

φρη θάησ απφ ηε ζθάια, ζην παηάξη, ζην πιπζηαξηφ, ζηελ ηνπαιέηα ή πάλσ απφ 

ηα ληνπιάπηα ηεο θνπδίλαο.  

 

5. Ζ έμππλε θαηνηθία πέξαλ ηνπ εγθεθάινπ (απηνκαηηζκνί), δηαζέηεη θαη 

θαισδηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο φπσο ήρν, εηθφλα, 

ηειεθσλία, internet, ζπλαγεξκφ, θάκεξεο, νπφηε ρξεηάδεηαη θαη ζρεηηθή πξφβιεςή 

ηνπο απφ ηνλ ειεθηξνιφγν εγθαηαζηάηε θαη ην Κεραληθφ.   

 

6. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ, 

ζθίαζεο, ησλ ζπζθεπψλ (πιπληήξην ξνχρσλ ή πηάησλ θιπ) θαη ησλ ΑΞΔ, 

ρξεηάδνληαη αηζζεηήξηα (αλεκφκεηξα, πγξαζηφκεηξα, βξνρφκεηξα, ζεξκφκεηξα, 

πηεζφκεηξα, αληρλεπηέο πιεκκχξαο, παξνπζίαο, θαπλνχ, παγεηνχ, CO2 , δηαξξνήο 

αεξίνπ θιπ) θαζψο θαη εηδηθά πιηθά πξνζαξκνγήο φπσο ξειέ, κεηαζρεκαηηζηέο, 

ειεθηξνληθά ballast, ειεθηξνβάλεο, ηξίνδεο βάλεο, κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ή αεξίνπ θιπ. 
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7. Πηηο πφιεηο κε ηελ γθεηνπνηεκέλε δφκεζε πξνθαλψο είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο ν 

βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο. Ζ κφλε ιχζε πνπ αληηζηαζκίδεη κέρξη θαη 40% ην 

έιιεηκκα ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε ρξήζε απηνκαηηζκψλ  (BEMS), 

εθφζνλ θπζηθά θαη νη ππφινηπνη ηνκείο είλαη εμίζνπ ελεξγεηαθά απνδνηηθνί. 

ΞΟΝΠΝΣΖ : ε επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγψλ πνιχπινθσλ ζελαξίσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ νπνηαζδήπνηε 

βιάβεο κε ηελ απιφηεηα ζηε ζπληήξεζε ρσξίο ηελ παξέκβαζε εηδηθνχ. Απηφ ην 

ζπλδπαζκφ Dupline® & Smart-Ζouse ηνλ πξνζθέξεη κνλαδηθά. 

 

8. Νη απηνκαηηζκνί εληζρχνπλ ελεξγεηαθή θιάζε ελφο αθηλήηνπ θαη άξα ηνπ 

πξνζζέηνπλ αμία απφ 5% φηαλ δηαζέηεη βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ κέρξη 15% φηαλ 

δελ δηαζέηεη θάηη ηέηνην. Ξνιχ ζχληνκα ηίπνηα δελ ζα κπνξεί λα πσιείηαη ρσξίο 

ηε έλδεημε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ θιάζεο θαη άξα ηνπ αλζξαθηθνχ ηνπ 

απνηππψκαηνο.  

 

9.  Θάζε κία ελεξγεηαθή θιάζε πξνζαπμάλεη πεξίπνπ θαηά 10% πεξηζζφηεξν ηελ 

ηηκή ηνπ αθηλήηνπ απφ ηελ πξνεγνχκελή ηεο ζε ζρέζε κε ηελ αληηθεηκεληθή 

αλεμαξηήηνπ παιαηφηεηαο. Έηζη αλ κία κνλνθαηνηθία έρεη αληηθεηκεληθή αμία 

1000επξψ/κ2 ηφηε απηφ αληηζηνηρεί ζηελ ελεξγεηαθή θιάζε Ζ, θαη επνκέλσο ε 

δηαβάζκηζε ησλ ηηκψλ πξνζεγγηζηηθά ζα είλαη:  

 

Αληηθεηκεληθή =     Ζ 

                      Ε = 1,10 x H 

                      E = 1,20 x H 

                      Γ = 1,30 x H 

                      Γ = 1,40 x H 

                      Β = 1,50 x H 

                      Β+ = 1,60 x H 

                      Α = 1,70 x H 

                      Α+ = 1,80 x H 

Νπφηε ε θαηνηθία πνπ έρεη ελεξγεηαθή θιάζε Α+ ζα πσιείηαη κε 1800επξψ/m2, 

ελψ ε αληίζηνηρε αλαινγία ζα κεηαθπιχεηαη θαη ζην ελνίθην. Ζ ζπκβνιή ινηπφλ 
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ησλ BEMS ζε απηή ηε δηαβάζκηζε ζα επηκεξίδεηαη ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ απφ 

70επξψ/m2 (5% ηεο Γ)  έσο θαη 270επξψ/m2 (15% ηεο Α+).  

 

10.  Ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο επηβάιιεη λα ζπκφκαζηε πάξα πνιιά θαη λα κελ 

μερλάκε αθφκε πεξηζζφηεξα. Κηα έμππλε θαηνηθία κπνξεί λα αλαιάβεη έλαλ ηέηνην 

ξφιν θαη γηα ηελ απηνπξνζηαζία ηεο, αιιά πξσηίζησο γηα ηελ δηθή καο θαη ηεο 

πεξηνπζίαο καο. Ξνιχ βέβαηα πξηλ ην Θαξηέζην θαίλεηαη φηη  θάπνηνη πινπνίεζαλ 

ηέηνηνπο απηνκαηηζκνχο, φπσο ν Ήξσλαο, ν Θηεζίβηνο θαη ν Αξρηκήδεο, ελψ ν 

Ήθαηζηνο θαηαζθεχαζε ην πξψην robot ηνλ Ράισ. Ωζηφζν ε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο είλαη ηζηνξηθά αδηθαίσηε. Ιέγεηαη πσο ε θαιιίηεξε ελέξγεηα είλαη απηή 

πνπ δελ θαηαλαιψλνπκε (εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο). Απηή ε ελέξγεηα φκσο πέξαλ 

ησλ επηινγψλ καο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή ζσξάθηζε ηνπ ζπηηηνχ, ρξεηάδεηαη λα 

έρεη έλα θχιαθα άγγειν, πνπ λα κεξηκλά αδηάιεηπηα, ψζηε λα πεηχρνπκε λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε. Όπσο ινηπφλ ζα ήηαλ ηξαγηθφ ιάζνο λα ζηεξήζνπκε 

ηε ζθέςε ζε έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ, εμίζνπ βαξπζήκαλην αηφπεκα είλαη λα 

θαηαζθεπάδνπκε κηα ζχγρξνλε θαηνηθία ρσξίο απηνκαηηζκνχο.    

 

Έξςπνα Κηίπια μέζα με μία Έξςπνη Πόλη  

 

Ν νξηζκφο ηεο έμππλεο πφιεο έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Απηή ε έθθξαζε πξνζδηνξίδεη κηα αζηηθή πεξηνρή πνπ, ράξε ζηελ 

επξεία ρξήζε ησλ πξνεγκέλσλ θαη δηαπεξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ (φρη κφλν 

Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ), είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη 

κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο κε έλαλ θαηλνηφκν ηξφπν. 

πάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο κηα πφιε κπνξεί λα γίλεη 

έμππλε, ζηελ θηλεηηθφηεηα, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θπβέξλεζε, ζην πεξηβάιινλ, 

παξέρνληαο θαηλνηφκεο ππεξεζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αλάιπζε, ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο. Κηα έμππλε πφιε είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέγεη θαη λα δηαδίδεη 

πιεξνθνξίεο κε αλαιπηηθφ θαη ζπλερή ηξφπν, φζνλ αθνξά ηφζν ηελ θαλνληθή 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ 
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έθηαθηεο αλάγθεο. Αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξεί λα κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη 

ζηνλ πιαλήηε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξνπζία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ρηιηάδσλ αλζξψπσλ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα θαη παξάγνπλ απφβιεηα. Κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, κπνξεί λα βειηησζεί ξηδηθά ε πνηφηεηα δσήο, ε επθαηξία, ε 

επεκεξία, ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη γεληθά φιεο νη δηαδηθαζίεο 

ηεο δσήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο πξναλαθέξακε ε ρξήζε ησλ βηψζηκσλ ηερλνινγηψλ γηα θηίξηα, έρεη ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο γηα λα δήζεη θαη λα δνπιέςεη θάπνηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξνπο πφξνπο θαη ζα παξάγεη ιηγφηεξα απνξξίκκαηα, έρεη 

επίζεο σο ζηφρν λα αλαβαζκηζηνχλ ηα ππάξρνληα θηίξηα λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθά απφ ηελ άπνςε ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ λεξνχ. Απηέο νη 

ηερλνινγίεο έρνπλ ελζσκαησζεί κε άιινπο ηχπνπο ππεξεζηψλ. Ξξάγκαηη, γηα ηε 

κείσζε ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηηξίσλ, νξηζκέλεο πφιεηο ρξεζηκνπνηνχλ εξείπηα (recovered 

buildings) θαη πηζηνπνηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη 

λεξνχ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

επίζεο ε ρξήζε ηεο έμππλεο κέηξεζεο θαη ησλ έμππλσλ ηερλνινγηψλ γηα θηίξηα 

(έμππλεο ηερλνινγίεο). Ξνιιέο πφιεηο ζηνρεχνπλ ηφζν εκπνξηθά φζν θαη δεκνηηθά 

θηίξηα. Ζ δεκφζηα-ηδησηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο νξακαηηθήο θνηλσλίαο ζηελ 

πφιε Πάξινη ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο Cisco, εηαηξία πςειήο 



61 
 

ελέξγεηαο ηερλνινγίαο, έρεη πξνσζήζεη λα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο 

θαηά 20% ζηα 60 κεγαιχηεξα εκπνξηθά θηίξηα ηεο πφιεο. Ρν Ξαξίζη έρεη επίζεο 

σο ζηφρν λα αλαβαζκηζηνχλ θαηά 20% ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο θαη ζρεδηάδεη 

κείσζε θαηά 12% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έσο ην 2020. Ρν 

Ινλδίλν έρεη μεθηλήζεη ην Ξξφγξακκα Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Θηηξίσλ γηα λα 

αλαβαζκηζηνχλ ηα θηίξηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ 440.000 

ηφλσλ CO2 εηεζίσο ην 2025. 

Απηέο νη έμππλεο ζηξαηεγηθέο νδεγνχλ ζε λένπο νξηζκνχο ηεο λνεκνζχλεο, φπσο 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αξρηηεθηνληθήο, ρξεζηκνπνηψληαο φιν θαη πην ζπρλά, ην 

έμππλν θηίξην. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη ελεξγεηαθέο πεγέο δελ είλαη αλεμάληιεηεο 

θαη ε γεληθή ηάζε πξνο έλα θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε πνιιψλ πξαθηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν. Πηνλ θηηξηαθφ ηνκέα απηφ έρεη πινπνηεζεί κε ηε κνξθή ησλ 

Ππζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BEMS). Πε γεληθέο γξακκέο, ην BEMS 

αλαθέξεηαη σο έλα κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα πνπ επηρεηξεί λα ειέγρεη φιεο ηηο 

εξγαζίεο ελφο θηηξίνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. Απηά κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ, θσηηζκνχ, εζσηεξηθνχ 

θιίκαηνο, θαη άιια. Αλάινγα κε ην επίπεδν πνιππινθφηεηαο, νη πξάμεηο απηέο 

κπνξνχλ λα ειέγρνληαη αλεμάξηεηα ή φρη. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, νη ιεπηέο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε, ζα έρνπλ βέιηηζηε ιεηηνπξγία. Ρη ζεκαίλεη ινηπφλ έμππλν 

θηίξην; Ξνηα είλαη πξνέιεπζή ηνπ; Ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη γεληθά ζε έλα θηίξην 

κε κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ππεξεζηψλ γηα ηελ έμππλε δηαρείξηζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ελέξγεηαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο, ηελ πηνζέηεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη παξαθνινχζεζεο βίληεν. Ωζηφζν, θέξλνληαο ην 

έμππλν θηίξην ζε έλα θαζαξά ηερλνινγηθφ ζέκα είλαη ζίγνπξα απιντθή αλ ζθεθηεί 

θαλείο φηη ηαηξηάδεη ζε κηα έμππλε πφιε πνπ αλαπηχζζεη ηα δίθηπα ησλ 

αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, ηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο. 
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Αςηομαηιζμόρ ηυν Έξςπνυν Κηιπίυν 

Ρα Έμππλα θηίξηα κπνξεί λα είλαη πνιιά είδε, αιιά απιά νξίδεηαη σο εμήο: ηα 

έμππλα θηίξηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο θηηξίνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελνίθσλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ. Ρα πξνγξάκκαηα νδήγεζεο γηα έμππλα θηίξηα είλαη ηα ζεηηθά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, κεγαιχηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηε ζπλερή εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο, φπνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

θπζηθφ ζηξψκα, ζηξψκα δεχμεο δεδνκέλσλ, επίπεδν δηθηχνπ θαη ζηξψκα 

κεηαθνξάο, δηαιεηηνπξγηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Έμππλε ηερλνινγία θηηξίνπ 

αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ ελζσκάησζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκάησλ: έλα Πχζηεκα 

Απηνκαηηζκνχ Θηηξίσλ (BAS), έλα ζχζηεκα ηειεπηθνηλσληψλ (TS), έλα Πχζηεκα 

Απηνκαηνπνίεζεο Γξαθείνπ (OAS), θαη έλα Πχζηεκα Βνήζεηαο Γηαρείξηζεο 

πνινγηζηψλ (CAFMS). Ρα νηθηαθά ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ νδεγνχλ ζε 

ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ, ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ άλεζε, ηελ αζθάιεηα θαη 

θαζηζηψληαο θάζε θηίξην ελεξγφ θφκβν ελφο έμππλνπ δηθηχνπ, κπνξεί λα θάλεη 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε ηνλ έμσ θφζκν κε έμππλν ηξφπν. Ζ 

πην ζχγρξνλε έλλνηα ηεο απηφκαηεο νηθνδφκεζεο ζεσξεί φηη ε δνκή ηνπ θηηξίνπ 

θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θάλεη ην εληαίν ζχζηεκα θηηξίνπ λα εξγάδεηαη 

θαη εμσηεξηθά, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο, κε ζπγθξνχζεηο πνπ ζπρλά πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο θάζε δηαδηθαζίαο. 

Πηηο κέξεο καο, ν φξνο έμππλν θηίξην θεξδίδεη ηε δεκνηηθφηεηα θαη ε έλλνηα απηή 

δεκηνπξγεί κηα θαιή ζπκθσλία ηεο πξφβιεςεο ηεο αγνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Αλ θαη ε λνεκνζχλε είλαη έλαο αζαθήο φξνο, εηδηθά φηαλ 

εθαξκφδεηαη ζε ηερλεηέο κε ζπζηήκαηα, είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη αλαθέξεηαη 

ζε αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα αληηδξάζνπλ ζσζηά ζε απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο, 

επηιέγνληαο αλάκεζα ζε κηα ζεηξά πηζαλψλ δξάζεσλ. Νη έλλνηεο ηεο απην-

δηφξζσζεο ή ε αληνρή ζε βιάβεο ζεσξνχληαη σο βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο. Δίλαη επίζεο επξέσο απνδεθηφ φηη ηα κέζα γηα λα επηηχρεη ε 

λνεκνζχλε απνηειείηαη απφ εξγαιεία πνπ κνηάδνπλ κε ηηο κεζφδνπο ηεο 

αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο, φπσο ηα λεπξσληθά δίθηπα θαη ηε ινγηθή. Ζ έλλνηα 
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έμππλν θηίξην έρεη ηηο ξίδεο ηεο θαη ζηελ ηδέα ησλ BEMS πνπ μεθίλεζε ζηηο ΖΞΑ 

ζηηο αξρέο ηνπ 1970. Αξρηθά απνηεινχληαλ απφ «θνπηνχο» εμσηεξηθνχο 

ζηαζκνχο, νη νπνίνη έθαλαλ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηα ηξνθνδνηνχζαλ ζε έλαλ 

θεληξηθφ ζηαζκφ. Ν θεληξηθφο ζηαζκφο ήηαλ ην κφλν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

θάπνηα λνεκνζχλε. Ρν BEMS απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζεσξείηαη 

πιένλ πνιχπινθν ζε ζχγθξηζε κε ηα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα. Ζ επφκελε εμέιημε 

ήηαλ ε εηζαγσγή ηνπ έμππλνπ εμσηεξηθνχ ζηαζκνχ, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή ρακεινχ θφζηνπο. Ζ ηππηθή θεληξηθή 

εκπνξηθή ησλ BEMS απνηειείηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ θαη κηα ζεηξά απφ 

εμσηεξηθνχο ζηαζκνχο. Ν εμσηεξηθφο ζηαζκφο δέρεηαη εηζφδνπο απφ ηνπο 

αηζζεηήξεο ειέγρνπ ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ, φπσο ε ξνή θαη ε επηζηξνθή 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. Ν θεληξηθφο ζηαζκφο είλαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο καθξνρξφληαο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

 

 Ξξνζσπηθφο ππνινγηζηήο πνπ θηινμελείηαη θεληξηθή αξρηηεθηνληθή πνπ δηαηίζεληαη 

ζήκεξα ζηελ αγνξά. 

Η πποέλεςζη ηος αςηόμαηος έξςπνος κηιπίος 

πήξμε κηα γεληθή επέθηαζε ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, κεηά ηνλ Γεχηεξν 

Ξαγθφζκην Ξφιεκν. Κηα επηζπκία γηα βειηίσζε ηεο άλεζεο ζε κεγαιχηεξα θηίξηα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πην ζχλζεηα κεραληθά ζπζηήκαηα. Ζ επηξξνή απηή ήηαλ ε 

αλάπηπμε ησλ  θαιχηεξσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ειέγρνπ ςχμεο. Πηε 

δεθαεηία ηνπ 1950, ε εηζαγσγή ηνπ πλεπκαηηθνχ αηζζεηήξα-πνκπνχ πνπ 

επηηξέπεη ηελ ηνπηθή έλδεημε θαη απνκαθξπζκέλσλ ζεκάησλ θαη ην δέθηε-ειεγθηή 

κε ην πξναηξεηηθφ ηειερεηξηζηήξην πξνζαξκνγήο ήηαλ νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζην λα επηθεληξσζνχλ πάλσ ζε απηφ. Ν αξηζκφο ησλ ηνπηθψλ πηλάθσλ 

ειέγρνπ ήηαλ σο εθ ηνχηνπ πνιχ κεησκέλνο ζε έλα απιφ θέληξν πνπ βξηζθφηαλ 
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ζε έλα δσκάηην ειέγρνπ. Κηα άιιε ηάζε, ζε κηθξφηεξν κέγεζνο, είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο ησλ κέζσλ. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

αηζζεηήξσλ θαη βξφρσλ αλαινγηθνχ ειέγρνπ κέρξη ην ηέινο απηήο ηεο δεθαεηίαο 

νδήγεζε ζε έλα ελζχξκαην ζπγθεληξσηηθφ θέληξν ειέγρνπ. Πηε δεθαεηία ηνπ 

1960, ε εηζαγσγή ησλ εηαηξεηψλ ειέγρνπ γηα εκπνξηθά θηίξηα βνήζεζε ηελ 

αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Ρα ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα πνιππιεμίαο εηζήρζεζαλ, κε απνηέιεζκα 

ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. Ρα ζχξκαηα κεηψζεθαλ 

απφ εθαηνληάδεο έσο κεξηθέο δεθάδεο θαιψδηα αλά πνιππιέθηε. Ρν θέληξν 

ειέγρνπ ηνπ πίλαθα είρε κεηαηξαπεί ζε έλα θέληξν ειέγρνπ ηεο θνλζφιαο. Ρα 

ςεθηαθά ζπζηήκαηα έλδεημεο θαη θαηαγξαθήο ήηαλ δηαζέζηκα ζηελ θνλζφια 

ειέγρνπ γηα λα επηηξέπνπλ ηελ απηφκαηε θαηαγξαθή ησλ επηιεγκέλσλ 

παξακέηξσλ θαηά ηε δηάξθεηα αζπλήζηζησλ ζπλζεθψλ θαη λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο απηψλ ησλ επηιεγκέλσλ παξακέηξσλ. Θεξκνθξαζία, ξνή, πίεζε θαη 

άιιεο παξάκεηξνη ηνπ εμνπιηζκνχ παξαθνινπζνχληαλ απφ ηελ θνλζφια. 

Ππζηήκαηα ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ηειέθσλα ήηαλ επίζεο κέξνο ηεο θνλζφιαο. Ρν 

πξψην κεραλνγξαθηθφ θηίξην ειέγρνπ απηνκαηηζκνχ ήηαλ δηαζέζηκν ζηελ αγνξά 

ζηα ηέιε ηνπ 1960 θαη ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαλ κε ηε βνήζεηα νκναμνληθψλ 

θαισδίσλ ή ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ. 

Έλαο λένο φξνο είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (EMS) πνπ πξνήιζε θαη 

έγηλε πξφηππν ζε θπιιάδηα πσιήζεσλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ ειέγρνπ. Λέα παθέηα 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ελζσκαηψζεθαλ ζε βαζηθά ζπζηήκαηα ηνπ απηνκαηηζκνχ 

ηνπο. Δλζσκαηψζεθαλ κεξηθά παθέηα φπσο ν θπθιηθφο έιεγρνο ηεο δήηεζεο, ε 

βέιηηζηε εθαξκνγή start / stop, ε βέιηηζηε ζεξκνθξαζία, έιεγρνο day/night θαη 

έιεγρνο ελζαιπίαο. Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα ππξθαγηάο θαη αζθάιεηαο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ. Ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

θηηξίνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ζπζηήκαηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο θαη ην θφζηνο. 

Κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην θφζηνο ηνπ πιηθνχ άξρηζε λα 

κεηψλεηαη. Ρα ζπζηήκαηα έγηλαλ θηιηθά πξνο ην ρξήζηε θαη ήηαλ δπλαηφ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ ζην ίδην 

ζχζηεκα. Πηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε εηζαγσγή ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ 
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έθεξε ηελ επαλάζηαζε ζηε βηνκεραλία ειέγρνπ. Ρν ρακειφηεξν θφζηνο ησλ 

brands ήηαλ ε θχξηα αηηία ηεο αλάπηπμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

νηθνδφκεζε απηνκαηηζκψλ θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Νη γξήγνξεο αιιαγέο πνπ 

πξνέθπςαλ έθαλαλ  ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη φρη απφ ηελ επέλδπζε ζε ππάξρνλ πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ ηνπο. Ζ 

παξαγσγή ησλ επηκέξνπο κηθξνεπεμεξγαζηψλ πνπ δηαλέκνληαη απεπζείαο ζε 

ςεθηαθφ έιεγρν έγηλε απνδεθηή απφ ηνπο ρξήζηεο ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξήζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κεραληθψλ θαη ζηα 

παλεπηζηήκηα. Ζ αλάπηπμε ησλ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ έρεη νδεγήζεη 

ζε επθπή θηίξηα κε έλα επξχ θάζκα ηεο νηθνδφκεζεο εγθαηαζηάζεσλ 

απηνκαηηζκνχ. 
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Βιοκλιμαηικόρ σεδιαζμόρ 

Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο ν νπνίνο ιακβάλνληαο 

ππφςε ην θιίκα θάζε πεξηνρήο, ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ 

εζσθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ (ζεξκηθή θαη νπηηθή άλεζε, πνηφηεηα αέξα) κε ηελ 

ειάρηζηε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αμηνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο 

πεξηβαιινληηθέο πεγέο (ήιην, αέξα - άλεκν, λεξφ, έδαθνο).  

Ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ζπλεηζθέξεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ηε 

ζέξκαλζε, ηελ ςχμε θαη ην θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ. Ρερληθέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ ε ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ θειχθνπο, ηα παζεηηθά ειηαθά 

ζπζηήκαηα, νη ηερληθέο θαη ηα ζπζηήκαηα θπζηθνχ δξνζηζκνχ θαη θπζηθνχ 

θσηηζκνχ θαη νξηζκέλεο ηερληθέο νξζνινγηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο (ζεξκηθέο δψλεο, 

απνζήθεπζε ζεξκφηεηαο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ). 

Πηελ Διιάδα ηα βηνθιηκαηηθά θηίξηα, φπσο πξνθχπηεη απφ κεηξήζεηο, ελεξγεηαθέο 

θαηαγξαθέο θαη πξνζνκνηψζεηο, παξνπζηάδνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο 

ηνπ 30% ζε ζρέζε κε ζπλήζε ζπκβαηηθά θηίξηα, ελψ ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα 

ακφλσηα θηίξηα ε αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 80%. 

 

Ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο εμαξηάηαη απφ ην ηνπηθφ 

θιίκα θαη βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο: 

 

• Θεξκηθή πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ ηφζν ην ρεηκψλα, φζν 

θαη ην θαινθαίξη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην εμσηεξηθφ θέιπθνο ησλ θηηξίσλ, 

ηδηαίηεξα κε ηελ θαηάιιειε ζεξκνκφλσζε θαη αεξνζηεγάλσζε ηνπ θηηξίνπ θαη 

ησλ αλνηγκάησλ ηνπ. 

• Αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν θαη γηα θπζηθφ θσηηζκφ φιν ην ρξφλν. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αλνηγκάησλ (ν λφηηνο 

πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο) θαη ηελ δηαξξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ 
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ρψξσλ αλάινγα κε ηηο ζεξκηθέο ηνπο αλάγθεο θαη κε ηα παζεηηθά ειηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη απνηεινχλ «θπζηθά» 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, αιιά θαη θσηηζκνχ. 

• Ξξνζηαζία ησλ θηηξίσλ απφ ηνλ θαινθαηξηλφ ήιην, θπξίσο κέζσ ηεο ζθίαζεο, 

αιιά θαη ηεο θαηάιιειεο θαηαζθεπήο ηνπ θειχθνπο. 

• Απνκάθξπλζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ ην θαινθαίξη ζπζζσξεχεηαη κέζα ζην θηίξην 

κε θπζηθφ ηξφπν πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κε ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο 

παζεηηθνχ δξνζηζκνχ, φπσο ν θπζηθφο αεξηζκφο ηηο λπρηεξηλέο ψξεο.  

• Δμαζθάιηζε επαξθνχο θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο θσηεηλήο 

αθηηλνβνιίαο ψζηε λα ππάξρεη επάξθεηα θαη νκαιή θαηαλνκή ηνπ θσηφο κέζα 

ζηνπο ρψξνπο. 

• Βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο έμσ θαη γχξσ απφ ηα θηίξηα, κε ηνλ βηνθιηκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη, ελ γέλεη, ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, 

αθνινπζψληαο φιεο ηηο παξαπάλσ αξρέο.  

Ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη θαη ηα Ξαζεηηθά Ζιηαθά 

Ππζηήκαηα, πνπ είλαη αλαπφζπαζηα θνκκάηηα – δνκηθά ζηνηρεία ελφο θηηξίνπ, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ρσξίο κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα ή πξφζζεηε παξνρή ελέξγεηαο θαη 

κε θπζηθφ ηξφπν ζεξκαίλνπλ, αιιά θαη δξνζίδνπλ ηα θηίξηα.  

Ρα Παθηηικά ςζηήμαηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

• Ξαζεηηθά Ζιηαθά Ππζηήκαηα Θέξκαλζεο 

• Ξαζεηηθά Ππζηήκαηα θαη Ρερληθέο Φπζηθνχ Γξνζηζκνχ 

• Ππζηήκαηα θαη Ρερληθέο Φπζηθνχ Φσηηζκνχ. 

Ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλχπαξμε θαη 

ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα πξνθχπηνπλ ζεξκηθά 

θαη νπηηθά νθέιε θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.   
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Ιζηοπικά ζηοισεία και οπιζμοί μησαηπονικήρ 

Ν φξνο "κεραηξνληθή" πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Tetsuro Mori, 

κεραληθφ ηεο Ηαπσληθήο εηαηξείαο Yaskawa Electric Company Ltd., ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960. Ζ ιέμε κεραηξνληθή απαξηίδεηαη απφ ηα γξάκκαηα ησλ 

αγγιηθψλ ιέμεσλ "MECHAnical systems and elecTRONICS". Νη Ηάπσλεο κεραληθνί 

έγθαηξα αληειήθζεζαλ φηη επέιηθηα θαη επθπή ζπζηήκαηα ζα θπξηαξρνχζαλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, φπσο ηελ βηνκεραληθή 

παξαγσγή, ηελ εζληθή άκπλα, ηελ αεξνδηαζηεκηθή, ηηο κεηαθνξέο θαη ηα δίθηπα, 

ηηο έμππλεο νηθηαθέο θαη θαηαλαισηηθέο ζπζθεπέο, θ.ά. Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, απφ ηελ Ηαπσληθή 

βηνκεραλία, πνπ ζπλδχαδαλ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο (ειεθηξνκεραληθά, 

ειεθηξνληθά θαη πδξαπιηθά ζηνηρεία κε ζηνηρεία επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο - 

κηθξνειεγθηέο), αλάγθαζε πξψηα ηνπ Ακεξηθαλνχο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπο 

Δπξσπαίνπο λα απνδερηνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ θαη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ 

φξν κεραηξνληθή (mechatronics) (Auslander θαη Kempf, 1998). 

Ζ κεραηξνληθή, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε ζπγρψλεπζε ησλ επηζηεκψλ 

ηεο Κεραλνινγίαο, Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Ξιεξνθνξηθήο (Δηθφλα 1.1), 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία "έμππλσλ" ζπζηεκάησλ. Ξξνο ην παξφλ, ζπλαληνχκε 

δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα ηε Κεραηξνληθή, αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. Πχκθσλα κε ηελ Yaskawa Electric (1969), κεραηξνληθή είλαη νη 

ζπζθεπέο θαη νη δηαηάμεηο πνπ ζπλδπάδνπλ κεραληθά θαη ειεθηξνληθά κέξε. Ρν 

έγθξηην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ "IEEE/ASME Transactions on Mechatronics" νξίδεη 

ηε κεραηξνληθή σο ηε ζπλεξγηζηηθή νινθιήξσζε ηεο κεραλνινγίαο κε ηελ 

ειεθηξνληθή θαη ηνλ επθπή έιεγρν ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Έλαο αλάινγνο νξηζκφο δηαηππψζεθε 

θαη απφ ηελ Industrial R&D Advisory Committee (IRDAC) ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε κεραηξνληθή αλαθέξεηαη σο ν 

ζπλεξγηζηηθφο ζπλδπαζκφο ηεο κεραληθήο αθξηβείαο κε ηα ειεθηξνληθά θαη ηα 

επθπή ζπζηήκαηα γηα ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη βηνκεραληθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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Ζ κεραηξνληθή είλαη ε ζπλέξγεηα δηαθνξεηηθψλ επηζηεκψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

"έμππλσλ" ζπζηεκάησλ. 

Διζαγυγή ζηη μησαηπονική 

Ρν βαζηθφ ππνζχζηεκα ηεο κεραηξνληθήο, πνπ θέξλεη ζε επαθή ηνλ κη- 

θξνειεγθηή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη νη αηζζεηήξεο. Νη αηζζεηήξεο είλαη ην 

ζχζηεκα πνπ ιακβάλεη ηα εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ. Απηά ηα εξεζίζκαηα (ή 

κελχκαηα) κπνξεί λα είλαη οπηικά, φπσο ν έιεγρνο ηεο θσηεηλφηεηαο ελφο 

ρψξνπ κε απνηέιεζκα ην άλακκα/ζβήζηκν κηαο ιάκπαο, σημικά γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο ή μησανικά, φπσο ι.ρ. ε κέηξεζε ηεο πίεζεο θ.ά. 

Ξξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ κηα κεηαβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη 

αηζζεηήξεο πξέπεη λα θάλνπλ κεηξήζεηο ζε θάπνην θπζηθφ κέγεζνο. Απηφ, γηα 

παξάδεηγκα, ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηε δηαδηθαζία 

ζέξκαλζεο ελφο πξντφληνο κεηξψληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ. 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο 

ησλ αηζζεηήξσλ, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ κέηξεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηεο θσηεηλφηεηαο, ηεο κεηαηφπηζεο θαη θίλεζεο, ηεο πίεζεο, ηνπ 

βάξνπο, ηεο ζηάζκεο θαη ηνπ φγθνπ. 
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Βαζικά σαπακηηπιζηικά αιζθηηήπυν 

Νη κεηξήζεηο ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ γίλνληαη κε ηε βνήζεηα αηζζεηήξσλ ή, 

αιιηψο, «αηζζεηεξίσλ» (sensors). Νη αηζζεηήξεο είλαη δηαηάμεηο πνπ δηαζέηνπλ 

θάπνηα θαηάιιειε ηδηφηεηα, ε νπνία κεηαβάιιεηαη σο ζπλάξηεζε ηνπ 

κεηξνχκελνπ θπζηθνχ κεγέζνπο. Έηζη, ε κέηξεζε απηήο ηεο κεηαβαιιφκελεο 

ηδηφηεηαο ηνπ αηζζεηήξα επηηξέπεη ηνλ άκεζν πνζνηηθφ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνχ 

θπζηθνχ κεγέζνπο. 

Ρα θνηλά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηζζεηήξσλ είλαη ε γξακκηθφηεηα, ε 

επαηζζεζία, ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα, ε αθξίβεηα θαη ην εχξνο ηηκψλ εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ. 

Γπαμμικόηηηα 

Ν αηζζεηήξαο δηαζέηεη κία ηδηφηεηα ή έλα ραξαθηεξηζηηθφ, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή 

κεηαβάιιεηαη, φηαλ κεηαβάιιεηαη θαη ε θπζηθή πνζφηεηα πνπ κεηξά. Δίλαη 

επηζπκεηφ, νη κεηαβνιέο ηεο πξνο κέηξεζε θπζηθήο πνζφηεηαο λα πξνθαινχλ 

απζηεξά αλάινγεο κεηαβνιέο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αηζζεηήξα. Ζ ηδηφηεηα απηή 

νλνκάδεηαη «γξακκηθφηεηα» (linearity) θαη είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. 

Δςαιζθηζία 

Ζ «επαηζζεζία» (sensitivity) εθθξάδεη ην πφζν πςειφ ζήκα εμφδνπ απνδίδεη ν 

αηζζεηήξαο γηα θάζε κνλάδα ηνπ κεηξνχκελνπ θπζηθνχ κεγέζνπο. 

Γιακπιηική ικανόηηηα 

 

Ζ «δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα» (resolution) εθθξάδεη ηε κηθξφηεξε κεηαβνιή ηνπ 

θπζηθνχ κεγέζνπο, πνπ κπνξεί λα αληρλεχζεη ν αηζζεηήξαο, θαη αλαιφγσο λα 

κεηαβάιιεη ηελ έμνδφ ηνπ. 

Ακπίβεια 

Ζ «αθξίβεηα» (accuracy) ηζνχηαη κε ην ζθάικα, πνπ εγγελψο πεξηέρεη ε ηηκή πνπ 
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απνδίδεη ν αηζζεηήξαο ζηελ έμνδν. Γειψλεη, δειαδή, ηελ αβεβαηφηεηα πνπ 

ππάξρεη ζηελ ηηκή ηεο εμφδνπ. 

Δύπορ ηιμών ειζόδος 

Ρν «εχξνο ηηκψλ εηζφδνπ» (full-scale input, FSI) νξίδεη ζε πνηα πιαίζηα ηνπ 

κεηξνχκελνπ θπζηθνχ κεγέζνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αηζζεηήξαο. 

Δύπορ ηιμών εξόδος 

Ρν «εχξνο ηηκψλ εμφδνπ» (full-scale output, FSO) νξίδεη ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα 

ιακβάλεη ε ηάζε ή ην ξεχκα εμφδνπ ελφο αηζζεηήξα. Λα ζεκεησζεί, εμάιινπ, εδψ 

φηη ε ζεξκνθξαζία απνηειεί ηνλ ζπλεζέζηεξν παξάγνληα πνπ αιινηψλεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ αηζζεηήξσλ. 
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Παπάπηημα:  

ΔΙΡΑ 25600 

 

 

Νη ειεθηξνκαγλεηηθνί πίξνη ηεο ζεηξάο 25600: 

• Έρνπλ ζέζε γηα θχιηλδξν γηα ηε κεραληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ξεχκαηνο. 

• Eίλαη fail safe. 

• Γηαηίζεληαη ζε θέληξα 25 mm, 30mm ή 35mm. 

• Ράζε ιεηηνπξγίαο: 12/24Vdc. 

• Οεχκα ιεηηνπξγίαο: 2.5/3A peak - 130/230mA 

• 25600  Σσξίο θαξέ γηα πφκνιν 

• 25608  Mε θαξέ 8mm 

• 25609  Mε θαξέ 9mm 
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ΔΙΡΑ 25800 

 

 

Νη ειεθηξνκαγλεηηθνί πίξνη ηεο ζεηξάο 25800: 

• Έρνπλ ζέζε γηα θχιηλδξν γηα ηε κεραληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ξεχκαηνο. 

• Eίλαη fail secure. 

• Γηαηίζεληαη ζε θέληξα 25 mm, 30mm ή 35mm. 

• Ράζε ιεηηνπξγίαο: 12/24Vdc. 

• Οεχκα ιεηηνπξγίαο: 2.5/3Α peak - 130/230mA. 

 

• 25800  Σσξίο θαξέ γηα πφκνιν 

• 25808  Κε θαξέ 8mm 

• 25809  Mε θαξέ 9mm 
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ΔΙΡΑ 25900 

 

Νη ειεθηξνκαγλεηηθνί πίξνη ηεο ζεηξάο 25900: 

• Έρνπλ θάιηζα γιψζζα πνπ θιεηδψλεη κεραληθά θάζε θνξά πνπ θιείλεη ε πφξηα. 

• Έρνπλ ζέζε γηα θχιηλδξν γηα ηε κεραληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ξεχκαηνο. 

• Δίλαη fail secure. 

• Γηαηίζεληαη ζε θέληξα 25 mm, 30mm ή 35mm. 

• Tάζε ιεηηνπξγίαο:12/24 Vdc. 

• Οεχκα ιεηηνπξγίαο: 2.5/3A peak-130/230mA. 

 

• 25900  Σσξίο θαξέ γηα πφκνιν 

• 25908  Κε θαξέ 8 mm 

• 25909  Mε θαξέ 9 mm 
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• 28800 

 

 

Koπηηαζηφο ειεθηξνκαγλεηηθφο πίξνο γηα θαγθειφπνξηεο.  

Πηε ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεηαη ε πιάθα ζηήξημεο. 

Ράζε ιεηηνπξγίαο: 12/24 Vdc. 

Οεχκα ιεηηνπξγίαο: 750mA (5A peak). 

ιηθφ: Aηζάιη INOX. 
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• 21814 Σσλεπηφο ειεθηξνκαγλεηηθφο πίξνο 

 

 

 

 

• Έρεη ζέζε γηα θχιηλδξν γηα ηε κεραληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ξεχκαηνο. 

• Δίλαη fail secure. 

• Γηαηίζεηαη ζε θέληξν 40 mm. 

 

Γηάκεηξνο πίξνπ 12mm, πξνέθηαζε 18mm. 

Ράζε ιεηηνπξγίαο: 12/24 Vdc. 

Οεχκα ιεηηνπξγίαο: 600mA - 12 V / 300 mA -24 V. 

ιηθφ: Αηζάιη INOX. 
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Ζιεθηξνπχξνη 

Ηλεκηποπύποι FENICE 

• NI-600 Ζιεθηξνπχξνο απφ ην εξγνζηάζην Fenice. 

 

 

Κε λέν ζρεδηαζκφ θαη αλαβαζκηζκέλε πνηφηεηα. Πηελ ζπζθεπαζία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θππξί κε ηνπο αηζζεηήξεο. Ηδαληθφ γηα ρξήζε ζε δηπιή 

γπάιηλε πφξηα ή κνλή κε γπάιηλν πιαίζην. 

Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

• Κε Time Delay (Xξνλνθαζπζηέξεζε) 3 επηινγψλ 0 – 2,5 – 5 sec 

• Γπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πφξηαο (Monitoring) 

• Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο 

• Ιεηηνπξγία Fail Safe 

• DC (Ράζε ιεηηνπξγίαο) 12v. 

• Οεχκα έλαξμεο 0,90Α. 

• Οεχκα εξεκίαο 0,25Α. 

• Γηαζηάζεηο 170x49x43. 

• Βάξνο 0,7gr. 
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• NI-610 

 

 

 

 

Θνπηηαζηφο ειεθηξνπίξνο απφ ην εξγνζηάζην Fenice κε θσδηθφ ΛΗ-610. Κε λέν 

ζρεδηαζκφ θαη αλαβαζκηζκέλε πνηφηεηα. Πηελ ζπζθεπαζία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 
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ην θππξί κε ηνπο αηζζεηήξεο. Θαηάιιεινο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε μχιηλεο πφξηεο 

θαη αινπκηλφπνξηεο. 

Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

• Κε Time Delay (Xξνλνθαζπζηέξεζε) 3 επηινγψλ 0 – 3 – 6 sec 

• Γπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πφξηαο (Monitoring) 

• Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο 

• Ιεηηνπξγία Fail Safe 

• DC (Ράζε ιεηηνπξγίαο) 12v 

 

• JEB-250 

 

 

Σσλεπηφο ειεθηξνπίξνο θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε ζε αλνηγφκελεο ή ζπξφκελεο 

πφξηεο, 

ζε μχιν ή κέηαιιν, γηα θάζεηε ή νξηδφληηα ηνπνζέηεζε. 

Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

• Θιείδσκα πςειήο αζθάιεηαο 

• Ιεηηνπξγία Fail Safe 

• DC (Ράζε ιεηηνπξγίαο) 12v 

• Οεχκα έλαξμεο 0,85Α 

• Οεχκα εξεκίαο 150 mΑ 

• Γηαζηάζεηο 210x25x43 

• Γχλακε ζπγθξάηεζεο 2.000 Kgr 
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• Διεγρφκελε κείσζε ηεο θαηαλαιψκελεο ελέξγεηαο, ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηελ 

αληνρή 

• Time Delay (Xξνλνθαζπζηέξεζε) 4 επηινγψλ 0, 3, 6 θαη 9 sec 

• Ιεπηφ ζηπι, θαηάιιειν γηα ζηελά πξνθίι θνπθσκάησλ 

• Αηζζεηήξαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πφξηαο 

• Ξξνζηαζία πνιηθφηεηαο 

• Απηφκαην θιείδσκα 

• Γηαθφπηεο γηα μεθιείδσκα ηνπ ειεθηξνπίξνπ (control PIN & V+ must short.) 

________________________________________ 

• JEB-250KAS 

 

 

Σσλεπηφο ειεθηξνπίξνο κε ππνδνρή γηα θχιηλδξν DIN (europrofile), θαηάιιεινο 

γηα ηνπνζέηεζε ζε αλνηγφκελεο πφξηεο, ζε μχιν ή κέηαιιν. 

Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

• Θιείδσκα πςειήο αζθάιεηαο 

• Ιεηηνπξγία Fail Secure 

• DC (Ράζε ιεηηνπξγίαο) 12v 

• Οεχκα έλαξμεο 0,85Α 

• Οεχκα εξεκίαο 150 mΑ 

• Γηαζηάζεηο 230x25x43 

• Time Delay (Xξνλνθαζπζηέξεζε) 4 επηινγψλ 0, 3, 6 θαη 9 sec 

• Ιεπηφ ζηπι, θαηάιιειν γηα ζηελά πξνθίι θνπθσκάησλ 
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• Γπλαηφηεηα Monitoring 

• Απηφκαην θιείδσκα 

• Γηαθφπηεο γηα μεθιείδσκα ηνπ ειεθηξνπίξνπ (control PIN & V+ must short.) 

________________________________________ 

• JEB-220 

 

Κηθξφο ρσλεπηφο ειεθηξνπίξνο 

Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά: 

• Ιεηηνπξγία Fail Safe 

• DC (Ράζε ιεηηνπξγίαο) 12v 

• Γηαζηάζεηο 150x22x30 

• Γχλακε ζπγθξάηεζεο 894 Kgr 

• Ιεπηφ ζηπι, θαηάιιειν γηα ζηελά πξνθίι θνπθσκάησλ 

• Διεγρφκελε κείσζε ηεο θαηαλαιψκελεο ελέξγεηαο, ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηελ 

αληνρή 

• Time Delay (Xξνλνθαζπζηέξεζε) 4 επηινγψλ 0, 3, 6 θαη 9 sec 

• Αηζζεηήξαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πφξηαο 

• Ξξνζηαζία πνιηθφηεηαο 
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Ηλεκηπικά Κςππί EFF-EFF ΔΙΡΑ Δ7  

Οικονομική ζειπά ηλεκηπικών κςππί ηος οίκος EFF-EFF 

• E7 

 

 

Ρα ειεθηξηθά θππξί ηεο νηθνλνκηθήο ζεηξάο Δ7 δηαζέηνπλ ηα εμήο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

• ξπζκηδφκελε γιψζζα 

• γίλνληαη δεμηά ή αξηζηεξά  

• δηαηίζεληαη κε πιάθα πνπ κπνξεί λα έρεη: 

   α. 2 παξάιιειεο ηξχπεο ζηήξημεο (ηχπνπ EFF-EFF) ή  
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   β. 1 ηξχπα ζηήξημεο (καθξηά πιάθα - ηχπνπ PESO)  

• κνξθή fail secure  

• ηάζε ιεηηνπξγίαο: 6 / 12 V  

 

• E7E 
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• ξπζκηδφκελε γιψζζα 

• γίλνληαη δεμηά ή αξηζηεξά  

• δηαηίζεληαη κε πιάθα πνπ κπνξεί λα έρεη: 

   α. 2 παξάιιειεο ηξχπεο ζηήξημεο (ηχπνπ EFF-EFF) ή  

   β. 1 ηξχπα ζηήξημεο (καθξηά πιάθα - ηχπνπ PESO)  

   γ. 1 ηξχπα ζηήξημεο (θνληή πιάθα γηα ζσξαθηζκέλεο πφξηεο - ηχπνπ SIAMOS) 

• κνξθή fail secure  

• ηάζε ιεηηνπξγίαο: 6 / 12 V  

• δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο (on-off) 

 

• E7E για κλειδαπιέρ με μασαιπυηή γλώζζα 

 

  

 

• ξπζκηδφκελε γιψζζα 

• γίλνληαη δεμηά ή αξηζηεξά  

• δηαηίζεηαη κε πιάθα (ηχπνπ EFF-EFF) κε 2 παξάιιειεο ηξχπεο ζηήξημεο 

  θαη εηδηθή ζρηζκή γηα θιεηδαξηέο κε καραηξσηή γιψζζα   

• κνξθή fail secure  

• ηάζε ιεηηνπξγίαο: 6 / 12 V  

• δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο (on-off) 
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• E7R 

 

 

• ξπζκηδφκελε γιψζζα 

• γίλνληαη δεμηά ή αξηζηεξά  

• δηαηίζεληαη κε πιάθα (ηχπνπ EFF-EFF) κε 2 παξάιιειεο ηξχπεο ζηήξημεο   

• κνξθή fail safe  

• ηάζε ιεηηνπξγίαο: 6 / 12 Vdc ή 24 Vdc 
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Δπίλογορ 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ θαη ηεο ζχληαμεο απηήο ηεο εξγαζίαο 

θαηέιεμα ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξεζηκφηεηα ησλ πνξηψλ αζθαιείαο  είλαη πνιχ 

κεγάιε θαη φηη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κεγάιε αζθάιεηα, αξθεί βεβαία ε επηινγή 

ηνπο θαη ε κειέηε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα. 

Δπίζεο εληχπσζε κνπ έθαλε, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ θεθαιαίνπ ζην νπνίν 

πεξηέρεηαη ην access control, ην πφζεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αληιήζεη θάπνηνο 

απφ απηφ ην ζχζηεκα, πσο ιεηηνπξγεί θαη πνπ κπνξεί λα καο θαλεί ρξήζηκν.  

Έκαζα πνηεο είλαη νη πξψηεο θιεηδαξηέο, πφηε θαη πνηνη ηηο δεκηνχξγεζαλ, πνηεο 

είλαη νη δηαθνξέο ηνπο. 

Δπηπιένλ, εληππσζηάζηεθα κε ηε ρξήζε ηνπ Έμππλνπ Ππηηηνχ (θάπσο έηζη ζα 

είλαη θαη ηα ζπίηη ζην θνληηλφ κέιινλ) θαζψο γηα ηε έκαζα ηη είλαη ν βηνθιηκαηηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη απφ ηη εμαξηάηαη. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηελ αλεχξεζε πιηθνχ απεπζχλζεθα ζε 

βηβιία θαη ζειίδεο ζην δηαδίθηπν. 
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