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ΆΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 

Οι σημερινές απαιτήσεις για την υποστήριξη Τοπικών Δικτύων, δημιούργησαν την ανάγκη της 
ιδιαίτερης ανάπτυξης υποδομής για ασθενή ρεύματα (τηλεφωνική και δικτυακή υποδομή) 
στις εγκαταστάσεις των υπό κατασκευή κτιρίων. Οι σύγχρονες τεχνολογίες των Τοπικών 
Δικτύων για να αποδώσουν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης (310Μbps) και ποιοτική 
επικοινωνία απαιτούν μέσα μετάδοσης πολύ καλής ποιότητας. Παλαιότερα αντιμετωπιζόταν 
μόνο το θέμα της κατασκευής εσωτερικής καλωδίωσης για τηλεφωνία. Σήμερα είναι 
απαραίτητο, λόγω της μεγάλης εξάπλωσης και χρήσης των Τοπικών Δικτύων, αλλά και λόγω 
του ότι είναι εφικτή και συμφέρουσα πλέον η συνεργασία τους με τα σύγχρονα ψηφιακά 
τηλεφωνικά κέντρα, να λαμβάνεται ειδική μέριμνα και για τον σχεδιασμό και υλοποίηση 
κοινής υποδομής ασθενών ρευμάτων που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη Τοπικών 
Δικτύων και του τηλεφωνικού δικτύου. 

Μία πολύ γνωστή τυποποίηση αυτής της κοινής αντιμετώπιση της υποδομής των ασθενών 
ρευμάτων, η οποία ονομάζεται δομημένη καλωδίωση, είναι η ΕΙΑ/ΤΙΑ 568. Η δομημένη 
καλωδίωση, σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, αναπτύσσεται ιεραρχικά ξεκινώντας 
από την καλωδίωση κορμού (backbone network ή κατακόρυφο δίκτυο) η οποία ενώνει τις 
επιμέρους καλωδιώσεις στα διάφορα σημεία, αναφέρεται στην οριζόντια καλωδίωση που 
ασχολείται με τις καλωδιώσεις σε ορόφους και μεμονωμένα κτίρια, συνεχίζει με τους 
κατανεμητές που είναι τα σημεία κατάληξης και διανομής της οριζόντιας καλωδίωσης, 
περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης των κόμβων (connectors, υποδοχές) και προτείνει το τρόπο 
διαχείρισης του δικτύου. 

Οι προδιαγραφές της ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 προτείνουν την χρήση συνεστραμμένων καλωδίων UTP για 
την δημιουργία της οριζόντιας καλωδίωσης και για την ανάπτυξη της καλωδίωσης κορμού 
οπτικές ίνες (μεγάλα κτίρια και συγκροτήματα κτιρίων όπως ακαδημαϊκά & ερευνητικά 
ιδρύματα, νοσοκομεία, αεροδρόμια) 

Η αρχή για την κατασκευή δομημένων καλωδιώσεων στα κτίρια για την λειτουργία δικτύων 
φωνής και δεδομένων έγινε με την έγκριση του standard καλωδίωσης EIA/TIA 568 
Commercial Building Telecommunication Wiring Standard από την επιτροπή ΕIA/TIA 
(Electronic Industry Association/ Telecommunication Industry Association) όπως αυτό 
καθορίστηκε τον Δεκέμβριο του 1990. 
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Το πρότυπο αυτό αφορά το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ενός κτιρίου από την εισαγωγή του 
δικτύου πόλεως έως και την πρίζα του τερματικού, αλλά και το δίκτυο μεταξύ κτιρίων τα 
οποία βρίσκονται σε κοινό ανοικτό περιβάλλον. Προσδιορίζει δε ένα καλωδιακό σύστημα με 
σαφώς προδιαγεγραμμένη τοπολογία, σαφώς προδιαγεγραμμένες αποστάσεις και σαφώς 
καθορισμένους τύπους καλωδίων, συνδέσμων, Adaptors, Connectors, Outlets, Pin 
Assignments ούτως ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η διασυνδεσιμότητα του. 

Έτσι είναι δυνατόν στην ίδια πρίζα να συνδεθεί οποιοδήποτε τερματικό φωνής και 

δεδομένων με απόλυτη συμβατότητα χωρίς να απαιτηθεί ειδική καλωδίωση και κυρίως χωρίς 

να περιορίζεται η δυνατότητα να αλλάξουν το είδος των τερματικών, οι θέσεις τους και 

κυρίως η διάρθρωση των χώρων μιας επιχείρησης όταν αυτό απαιτηθεί . 

Το πρότυπο αυτό εγκαινιάζει τα τεχνικά και λειτουργικά κριτήρια για την πλήρη διασύνδεση 
και συνεργασία διαφορετικών δικτύων καθώς και διαφορετικών υπολογιστικών και 
τηλεφωνικών συστημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτό. Διασφαλίζει έτσι, την 
αποφυγή μετέπειτα παρεμβάσεων στην καλωδίωση κτιρίων τα οποία κατασκευάζονται ή 
αναπαλαιώνονται και ελαχιστοποιεί το κόστος και την ενόχληση που θα προκληθούν από 
αυτές τις παρεμβάσεις, όταν το κτίριο θα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. 

Ακολούθως με την έκδοση των δύο οδηγιών TSB 36 (Technical System Bulletin - Additional 
Cable Specifications for Unshielded Twisted Pair Cables) & TSB 40 Technical System Bulletin - 
Additional Transmission Specifications for Unshielded Twisted Pair Connecting Hardware) 
συμπληρώθηκε η προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 ως προς τα χαρακτηριστικά και την τυποποίηση 
των καλωδίων και του υλικού σύνδεσης που χρησιμοποιούνται σε δομημένες καλωδιώσεις 
και με την τελική προσθήκη των χαρακτηριστικών μετρήσεων και λειτουργίας ενοποιήθηκαν 
στην Πρόταση Προδιαγραφής SP-2840 (System Proposal-Commercial Building 
Telecommunication cabling Standard). 

Τέλος με την έγκριση του SP-2840 ολοκληρώθηκε η δεύτερη έκδοση του ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α 
ενοποιήθηκαν τα παραπάνω και συμπληρώθηκαν από τα χαρακτηριστικά του συστήματος 
πλέον και όχι μόνο των μερών αυτού και ορίστηκε ο τρόπος μέτρησης και πιστοποίησης των 
δικτύων. 

Με την δομημένη καλωδίωση έχουμε σκοπό την πλήρη δικτύωση των κτιρίων σε ένα ενιαίο 
δίκτυο διανομής με σκοπό την πλήρη κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών , την πληρέστερη 
δυνατόν λύση ώστε να καλύπτει τις παρούσες και μελλοντικές λειτουργικές συνδέσεις χωρίς 
την προσθήκη νέων καλωδιώσεων παρά μόνο ενεργού εξοπλισμού.  
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Το δίκτυο διανομής θα πρέπει:  

α. να προσφέρει λειτουργικότητα σε περιβάλλον πολλών κατασκευαστών και να 
χαρακτηρίζεται από ευελιξία σε αλλαγές και επεκτάσεις .  

β. να είναι κατασκευασμένο με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία στον χώρο των Δικτύων 
με βάση τα καθιερωμένα πρότυπα και βάση των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.  

γ. να υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο των δραστηριοτήτων του κτιρίου.  

δ. να επιτρέπει την ομαλή επέκταση και αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής και των 
δικτυακών υπηρεσιών του κτιρίου με βάση την ανάπτυξη και τις εξελίξεις των δικτύων 
υπολογιστών .  

ε. να επιτρέπει την υλοποίηση μηχανισμών του δικτύου, να εξασφαλίζει τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά απόδοσης και είναι επιδεκτική επεκτάσεων , προσθηκών και τροποποιήσεων 
με βάση την ανάπτυξη των κτιρίων, των λειτουργιών του και την εξέλιξη των δικτύων.  

στ. να υποστηρίζει όλα τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα δικτύων και την πλήρη 
ολοκλήρωση με τα μέσα μετάδοσης , τα δίκτυα υπολογιστών και τις υπολογιστικές διατάξεις. 

 ζ. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στο θέμα της διαχείρισης του δικτύου με απλό , 
φιλικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο χωρίς την απαίτηση ειδικών εργαλείων. 
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1.ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 
 
 

1.1.Ανάγκες σύγχρονης καλωδίωσης ασθενών ρευμάτων 

 

Η κάθε σύγχρονη επιχείρηση πρέπει στις εγκαταστάσεις της να υλοποιήσει την απαραίτητη 
τηλεπικοινωνιακή υποδομή με στόχο την καλύτερη λειτουργία της. Η υποδομή αυτή 
περιλαμβάνει την απαραίτητη δομημένη καλωδίωση και τις αναγκαίες εφαρμογές, οι οποίες 
θα καλύπτουν τις λειτουργίες της. Η δομημένη καλωδίωση περιλαμβάνει την εσωτερική 
καλωδίωση του κτιρίου και θα καλύπτει τις ανάγκες των δικτύων Φωνής και Δεδομένων. Για 
τον σκοπό αυτό τα συστήματα των ασθενών ρευμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων. 

 

Το Δίκτυο Δεδομένων περιλαμβάνει: τη δομημένη καλωδίωση και τον ενεργό εξοπλισμό, που 
ενεργοποιεί τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες μέσα στο κτίριο τον ενεργό εξοπλισμό, ο οποίος 
απαιτείται για τη διασύνδεσή του με άλλα Δίκτυα Δεδομένων εκτός του κτιρίου. 
Το Δίκτυο Φωνής περιλαμβάνει: τη δομημένη καλωδίωση και τον ενεργό και τερματικό 
εξοπλισμό φωνής, που ενεργοποιεί τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες μέσα στο κτίριο. 
 
 
 
Για κάθε θέση εργασίας θα υπάρχει μία τουλάχιστον τηλεπικοινωνιακή πρίζα με δύο παροχές 
UTP Cat-6 (RJ-45, 4 ζευγών). Ο ακριβής αριθμός των πριζών σε κάθε χώρο προσδιορίζεται με 
βάση τον μέγιστο αριθμό θέσεων εργασίας που μπορεί να υποστηρίξει αυτός ο χώρος(1 θέση 
εργασίας/6m2), ενώ η ακριβής θέση των πριζών βρίσκεται με τέτοιο τρόπο ώστε η μέγιστη 
απόσταση από την πρίζα μέχρι την κάθε θέση εργασίας να είναι μικρότερη από 3m (ΕΙΑ/ΤΙΑ 
568Α). Η κάθε τηλεπικοινωνιακή παροχή UTP Cat-6, θα φέρει πινακίδα αρίθμησης (ΕIA/TIA 
568A), καθώς επίσης και κλείστρα για προστασία από την σκόνη, ενώ η σύνδεση των 
καλωδίων των τηλεπικοινωνιακών συσκευών στις πρίζες πρέπει να γίνεται υπό κλίση ώστε να 
αποφεύγεται η καταπόνηση των καλωδίων. Μπορεί να τοποθετούνται επίσης πρίζες για 
διάφορες χρήσεις όπως για την σύνδεση του αισθητήρα (Radar) συστήματος συναγερμού ή 
για τη σύνδεση ενός θυροτηλεφώνου κ.λ.π. 
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Για τους παραπάνω λόγους και το γεγονός ότι η σύγχρονη τάση είναι ενοποιημένα δίκτυα 
voice dada-tv  κλπ. Η κάθε σύγχρονη θέση εργασίας πρέπει να έχει τουλάχιστον  3 λήψεις.  
Η καλωδίωση του κτιρίου αφορά την εσωτερική καλωδίωση και γίνεται με βάση τις αρχές της 
δομημένης καλωδίωσης (ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α). Η οριζόντια και κάθετη καλωδίωση του κτιρίου για 
φωνή και δεδομένα γίνεται με καλώδια UTP-cat 6 (ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α) για να είναι δυνατή η 
μετάδοση δεδομένων με ταχύτητες 310Mbps χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τις τεχνολογίες 
Fast Ethernet και 310Μbps , ενώ προβλέπεται η χρήση οπτικών ινών αν χρειαστεί στο μέλλον. 
Τα καλώδια UTP-cat 6 αποτελούνται από 4 συνεστραμμένα ζεύγη που περιβάλλονται από τον 
πλαστικό μανδύα καλωδίου. Και διαθέτουν πλαστικό οδηγό αστεροειδούς μορφής για να 
«κρατάει» το βήμα της συστροφής σταθερό. Τα πολύζευγα καλώδια συνίσταται να 
αποφεύγονται γιατί είναι πιο ακριβά και η χρήση τους συνεπάγεται παρενέργειες στα 
χαρακτηριστικά μετάδοσης του δικτύου. Τα υλικά πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή HFFR 
(Halogen Free Fire Retardant) ώστε οι αναθυμιάσεις εκλυόμενων αερίων σε περίπτωση 
φωτιάς να περιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τερματισμοί 
της καλωδίωσης UTP θα έχουν κατάλληλη ομαδοποίηση στα αντίστοιχα σημεία: IC 
(Intermediate Cross-connect-Κατανεμητής Κτιρίου). Πρέπει να ακολουθείται ενιαίο σύστημα 
ονοματολογίας ιεραρχικά από την πρίζα μέχρι το ΙC. Οι οδεύσεις και η προστασία των 
αγωγών, που χρησιμοποιούνται, πρέπει να ακολουθούν το EIA/TIA 568A, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ποιότητα στις οδεύσεις και η αποτελεσματική προστασία, από καταπονήσεις 
και βλάβες των αγωγών. Κάθε πρίζα θα συνδέεται ακτινωτά με τον κατανεμητή ορόφου (TC) 
και οι επιμέρους TC ακτινωτά με τον κατανεμητής κτιρίου (IC). Οι κατανεμητές περιέχονται σε 
καμπίνες 19΄΄ και η χωρητικότητά τους εκφράζεται σε πολλαπλάσια του U (1U=4,5cm). Η 
Οριζόντια Καλωδίωση εκτείνεται από τον TC μέχρι την τηλεπικοινωνιακή πρίζα σε κάθε θέση 
εργασίας. Η Κατακόρυφη Καλωδίωση εξασφαλίζει την διασύνδεση ανάμεσα στον IC και τον 
TC. Όλα τα παθητικά στοιχεία της καλωδίωσης (patch cords, adaptors, κατανεμητές, patch-
panels, πρίζες, κ.α.) είναι cat-6 (EIA/TIA 568Α) για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων με 
ταχύτητες 310Mbps χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες 310Μbps. 
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1.2.Τύποι δικτύων 

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην σημερινή του μορφή είναι το δίκτυο μέσα από το οποίο 
ταξιδεύουν ρεύματα που μεταφέρουν σήματα διαφόρων κατηγοριών τα οποία δεν είναι κατ’ 
αποκλειστικότητα μόνο τηλεφωνικά. Το δίκτυο των υπολογιστών είναι επίσης άλλο ένα τέτοιο 
δίκτυο όπως επίσης και τα δίκτυα ασφάλειας. Σε γενικές γραμμές τα δίκτυα που υπάρχουν 
σήμερα είναι: 

 

 • Τηλεφωνικό με όλες τις νέες εφαρμογές  

 • Ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 • Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου  

 • Συστημάτων Ασφαλείας  

 • Συστημάτων Ανακοινώσεων, Μουσικής, Video, TV. κλπ  
 

 

Η αύξηση του αριθμού των διαφόρων δικτύων οφείλεται στις δυνατότητες που παρέχει σε 
νέες οικονομικές εφαρμογές η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των επικοινωνιών και η 
διαμόρφωση νέων κοινωνικών συνθηκών και αναγκών. 

 

Η έκταση των δικτύων οφείλεται στην ανάγκη της διασυνδέσεως μεταξύ των νέων και κατά 
κανόνα δαπανηρών συσκευών, ούτως ώστε πρόσβαση στη χρήση τους να έχουν πολλοί 
χρήστες εγκατεστημένοι σε διαφορετικές θέσεις μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συγκροτήματα 
κτιρίων. Η σύγχρονη ή εναλλάξ κοινή χρήση των συσκευών μπορεί να γίνεται διότι αυτή εξ 
ορισμού είναι η αποστολή τους. Μπορεί να γίνεται όμως και για την καλύτερη οικονομική 
αλλά και επιχειρησιακή εκμετάλλευση τους ή και για όλους τους λόγους μαζί. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αποτελούν ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με τις διάφορες τερματικές και 
περιφερειακές του μονάδες, ένα σύστημα ασφαλείας με τα αισθητήρια του ή ακόμα και η 
κλειδαριά μιας εξωτερικής πόρτας που πρέπει να ανοίγει από διαφορετικά σημεία του 
κτιρίου. 
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Η εξελικτική αυτή πορεία δημιούργησε έναν κυκεώνα από πολλά ανεξάρτητα μεταξύ τους 
ηλεκτρικά δίκτυα τα οποία άρχισαν να δημιουργούν δυσεπίλυτα προβλήματα και στη 
σχεδίαση αλλά και στην χρήση και εκσυγχρονισμό τους.  

Κατ’ αρχάς, δεν ήταν δυνατόν να σχεδιαστεί καθένα από αυτά χωρίς να είναι γνωστό από την 
αρχή με ακρίβεια η χρήση κάθε χώρου εντός του κτιρίου και η ακριβής θέση εγκατάστασης 
του κάθε μηχανήματος ή συσκευής. Από την άλλη, για κάθε δίκτυο χρησιμοποιούνται τελείως 
διαφορετικά καλώδια ενώ τα υλικά τερματισμού και συνδέσεως των καλωδίων ακολουθούν 
την ίδια και μεγαλύτερη πολυμορφία. Συνήθως παρατηρείται και το φαινόμενο μηχανήματα 
που προορίζονται για την ίδια ακριβώς λειτουργία και προέρχονται από διαφορετικού 
κατασκευαστές, να πρέπει να συνδεθούν με ξεχωριστό τρόπο στο δίκτυο ή ακόμα και να μην 
συνεργάζονται αρμονικά με άλλες συσκευές του δικτύου. Ένας επιπρόσθετος παράγων που 
προέκυψε και που έκανε τον μέχρι τώρα σχεδιασμό των δικτύων να οδηγεί σε αδιέξοδο, είναι 
η πολύ γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τα μηχανήματα να μορφοποιούνται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα πολλές φορές ολόκληρο το δίκτυο να απαιτεί 
επανεγκατάσταση.  

Για τους λόγους αυτούς, γεννήθηκε η ανάγκη για ένα κοινό πρότυπο πάνω στο οποίο θα 
βασιζόταν η σχεδίαση των δικτύων.  
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2. ΠΡΟΤΥΠO ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 

2.1. Πρότυπο Καλωδιώσεως ANSI/TIA/EIA-568-A 

 
Το 1985, ένας μεγάλος αριθμός εταιριών που αντιπροσώπευαν την βιομηχανία των 
τηλεπικοινωνιών και των υπολογιστών εξέφρασαν την ανησυχία τους για την έλλειψη ενός 
προτύπου για την κατασκευή συστημάτων τηλεπικοινωνίας δομημένης καλωδίωσης. Ο 
Computer Communications Industry Association (CCIA) πρότεινε στην Electronic Industries 
Alliance (EIA) να αναλάβει την ανάπτυξη του απαιτούμενου αυτού προτύπου. Η ΕΙΑ δέχτηκε 
την πρόταση αυτή και το έργο ανατέθηκε στην επιτροπή μηχανικών TR-42. Τα πρότυπα 
ANSI/TIA/EIA – 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία 
αποτελούνται από τα εξής τμήματα: 
 
 
 

 Η οριζόντια καλωδίωση 

 Η backbone (κατακόρυφη) καλωδίωση 

 Υποσύστημα θέσης εργασίας 

 Χώρος συσκευών επικοινωνίας 

 Σημείο εισαγωγής στο κτίριο 

 Γειώσεις 
 
 
Το κάθε πρότυπο δίνει συστάσεις σχετικά με τα τμήματα αυτά, όπως την τοπολογία της 
οριζόντιας καλωδίωσης, τα αποδεκτά μέσα μετάδοσης που θα χρησιμοποιηθούν στο κάθε 
υποσύστημα και τις αποστάσεις μεταξύ των καλωδίων. Σύμφωνα με την EIA Engineering 
Publication καθορίζονται δύο κατηγορίες κριτηρίων: 
 
 
 
Τα υποχρεωτικά και τα συμβουλευτικά. Για τα υποχρεωτικά συνήθως χρησιμοποιείται η λέξη 
«πρέπει», ενώ τα συμβουλευτικά εισάγονται με τις λέξεις «θα έπρεπε», «μάλλον» ή 
«επιθυμητό» οι οποίες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά σε αυτό το πρότυπο. Τα υποχρεωτικά 
κριτήρια συνήθως αφορούν την προστασία, την απόδοση, την διαχείριση και την 
συμβατότητα και καθορίζουν τις ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις. Τα συμβουλευτικά κριτήρια 
σχετίζονται με την γενική λειτουργία του συστήματος καλωδίωσης σε όλες τις  εφαρμογές για 
τις  οποίες έχει σχεδιαστεί. 
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Το πρότυπο ANSI/TIA/EIA – 568 – A εκδόθηκε το 1995 και ορίζεται σαν το πρότυπο 
τηλεπικοινωνιών εμπορικών κτιρίων, το οποίο παρέχει οδηγίες και προτάσεις για την 
σχεδίαση, την επιλογή των υλικών καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων καλωδιώσεων 
επικοινωνίας. Το πρότυπο αυτό είναι η δεύτερη έκδοση του προτύπου τηλεπικοινωνιακών 
καλωδιώσεων εμπορικών κτιρίων. Το πρώτο ήταν το ANSI/TIA/EIA- 568, που εκδόθηκε το 
1991. Αργότερα, το έτος 2001, έγινε αναθεώρηση του προτύπου ANSI/TIA/EIA – 568A, οπότε 
δημιουργήθηκε η νέα έκδοση με όνομα ANSI/TIA/EIA – 568Β, η οποία στην ουσία 
αποτελούνταν από τρία πρότυπα: 
 

 Το ANSI/TIA/EIA – 568 – Β.1 
 Το ANSI/TIA/EIA – 568 – Β.2 
 Το ANSI/TIA/EIA – 568 – Β.3 

 
 Πρότυπο TIA/EIA – 568 – B.1 (Commercial Building Telecommunications 
Cabling Standard) 

 
 
Αυτό  το standard έχει  εγκριθεί από την TR-42.1 υποεπιτροπή  του TIA/EIA, την Επιτροπή  
μηχανικών  τού TIA/EIA και  το  American National Standards Institute (ANSI).  
 
 
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ANSI/TIA/EIA-568A. Από την πρώτη δημοσίευση του 
ANSI/EIA/TIA-568 τον Ιούλιο του 1991, το περιβάλλον του γραφείου έχει διέλθει από μια 
περίοδο ραγδαίων αλλαγών οι οποίες χαρακτηρίζονται από τους συνεχώς αυξανόμενης 
ισχύος υπολογιστές, την πρόσβαση σε πιο εξεζητημένες εφαρμογές και την ανάγκη 
διασύνδεσης ανόμοιων συστημάτων. Αυτές οι αλλαγές ενίσχυσαν τις απαιτήσεις για 
μεγαλύτερη χωρητικότητα από αυτή της ήδη υπάρχουσας καλωδίωσης. Αυτή η τάση οδήγησε 
στην ανάπτυξη καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών, καλωδίων οπτικών ινών και συσκευών 
διασύνδεσης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μετάδοσης. 
Αυτό το πρότυπο το οποίο είναι ένα από τα τρία πρότυπα που απευθύνονται στην 
καλωδίωση εμπορικών κτηρίων για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, προσφέρει 
πληροφορίες όχι μόνο πάνω στο σύστημα καλωδίωσης αλλά και στα συστατικά του. Τα άλλα 
δύο πρότυπα είναι το ANSI/TIA/EIA-568-B.2 το οποίο ασχολείται με τα καλώδια 
συνεστραμμένων ζευγών και το ANSI/TIA/EIA-568-B.3 το οποίο σχετίζεται με τα καλώδια 
οπτικών ινών. 
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Αυτό το πρότυπο προσδιορίζει ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα δομημένης καλωδίωσης για 
εμπορικά κτήρια το οποίο θα υποστηρίζει ένα περιβάλλον πολλαπλών υπηρεσιών και 
εξόδων. Επίσης, προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την σχεδίαση προϊόντων 
τηλεπικοινωνίας για εταιρίες που ασχολούνται με το εμπόριο. 
 
Σκοπός του είναι να καταστήσει εφικτό τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος 
δομημένης καλωδίωσης σε εμπορικά κτίρια. Η εγκατάσταση των συστημάτων καλωδίωσης 
κατά την διάρκεια της κατασκευής ή της ανακαίνισης του κτηρίου είναι σαφώς φθηνότερη και  
πιο καλά δομημένη απ ότι η εγκατάστασή του μετά την ολοκλήρωση του κτηρίου. Επίσης, 
καθορίζει την απόδοση και τα τεχνικά κριτήρια για πολλούς διαφορετικούς τύπους 
συστημάτων δομημένης καλωδίωσης όσον αφορά τον τρόπο διασύνδεσης και πρόσβασης 
των διαφόρων στοιχείων τους. Απαιτήσεις για την απόδοση των διαφόρων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθορίστηκαν με σκοπό να αναγνωριστούν οι απαιτήσεις ενός 
συστήματος δομημένης καλωδίωσης. Οι δυνατότητες πολλών υπηρεσιών σε συνδυασμό με 
την αύξηση του αριθμού των νέων εφαρμογών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι θα υπάρχουν 
κάποιες περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν περιορισμοί στην απόδοση ενός συστήματος. 
 
Όταν εκτελούνται ειδικές εφαρμογές σε αυτά τα συστήματα καλωδίωσης, ο χρήστης πρέπει 
να συμβουλεύεται τα standard των εφαρμογών, τους κανονισμούς καθώς και τους 
προμηθευτές του συστήματος και των υπηρεσιών σχετικά με τους περιορισμούς που μπορεί 
να εμφανιστούν στην λειτουργία του συστήματος. 
 
Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις της τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης 
μέσα σε ένα εμπορικό κτίριο. Καθορίζει τις απαιτήσεις για τα καλώδια, για τις αποστάσεις 
των καλωδίων, την διαμόρφωση των τηλεπικοινωνιακών εξόδων/συνδέσμων καθώς και την 
τοπολογία της καλωδίωσης. 
 
Η τηλεπικοινωνιακή καλωδίωση που καθορίζεται από αυτό το πρότυπο έχουν την δυνατότητα 
να υποστηρίξουν ένα ευρύ πεδίο διαφορετικών εφαρμογών, όπως εφαρμογές φωνής, 
δεδομένων και video, σε διαφορετικούς χώρους των κτιρίων. 
 
Τυπικά, οι χώροι που μπορούν να καλυφθούν κυμαίνονται από 3.000 m2 μέχρι και 1.000.000 
m2 , όπου ο αριθμός των χρηστών μπορεί να ξεπερνάει τους 50.000. Οι 13 καλωδιώσεις που 
περιγράφονται από αυτό το standard παρουσιάζουν καλή λειτουργία για τουλάχιστον δέκα 
χρόνια και εφαρμόζονται κυρίως σε εμπορικούς  χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως 
ως χώροι γραφείων. 
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Πρότυπο   TIA/EIA – 568 – B.2 (Balanced Twisting-Pair Cabling Components 
Standard) 
 
Η απόδοση της μετάδοσης ενός καλωδιακού συστήματος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά 
της οριζόντιας καλωδίωσης, του υλικού που συνδέεται πάνω σε αυτή, στα καλώδια του 
εξοπλισμού, στον συνολικό αριθμό συνδέσεων και στο πόσο σωστά είναι εγκατεστημένα και 
συντηρημένα όλα αυτά. Η ανάπτυξη εφαρμογών υψηλών ταχυτήτων απαιτεί τον 
χαρακτηρισμό της καλωδίωσης με παραμέτρους μετάδοσης όπως το insertion loss, το PSNEXT 
loss, το return loss και το PSELFEXT.  
 
Οι σχεδιαστές των συστημάτων χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια για να αναπτύξουν 
εφαρμογές που χρησιμοποιούν και τα τέσσερα συνεστραμμένα ζεύγη ενός καλωδιακού 
συστήματος για αμφίδρομη μετάδοση δεδομένων, δηλαδή μετάδοση δεδομένων και προς τις 
δύο κατευθύνσεις. Το πρότυπο αυτό παρουσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να 
ικανοποιούνται καθώς και τις διαδικασίες για την επικύρωση της απόδοσης τόσο της 
καλωδίωσης όσο και των συσκευών. 
 
Αυτό το πρότυπο προσδιορίζει τα τμήματα της καλωδίωσης, την απόδοση της μετάδοσης 
δεδομένων, το μοντέλο του συστήματος και τις διαδικασίες μέτρησης που απαιτούνται για 
την επικύρωση ενός αξιόπιστου συστήματος καλωδίωσης με καλώδια συνεστραμμένων 
ζευγών. Δίνονται οι απαιτήσεις για ένα ισορροπημένο σύστημα καλωδίωσης που 
χρησιμοποιεί και τα τέσσερα συνεστραμμένα ζεύγη. Επίσης, το πρότυπο αυτό προσδιορίζει 
όργανα μετρήσεων και εφαρμοσμένες διαδικασίες μέτρησης για όλες τις παραμέτρους της 
μετάδοσης. 
 
Το πρότυπο καθορίζει τις παραπάνω απαιτήσεις ακολουθώντας την περιγραφή του προτύπου 
ANSI/TIA/EIA-568-B.1 για τα διάφορα τμήματα του συστήματος καλωδίωσης καθώς και για 
τον έλεγχο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει την απόδοση των 
εγκατεστημένων τμημάτων 
 
 Πρότυπο TIA/EIA – 568 – B.3 (Optical Fiber Cabling Components Standard) 
 
Αυτό το πρότυπο προσδιορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με την απόδοση και τα τμήματα ενός 
συστήματος καλωδίωσης οπτικών ινών. Τα πολύτροπα καλώδια 50/125 μm  και 62.5/125 μm 
και τα μονότροπα καλώδια οπτικών ινών είναι αναγνωρισμένα από το πρότυπο αυτό. 
Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από τα 
διάφορα τμήματα ενός συστήματος καλωδίωσης οπτικών ινών, όπως τα καλώδια, οι 
συνδέσεις, το υλικό που συνδέεται στο σύστημα καλωδίωσης καθώς και ο εξοπλισμός που 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του συστήματος.  
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2.2 Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα δομημένης καλωδίωσης 

Επεκτασιμότητα:  Αν υπάρχει ανάγκη επέκτασης του δικτύου ,αυτό γίνεται εύκολα ,γρήγορα 
και χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου. Μειώνει το χρόνο κατασκευής 
των νέων εγκαταστάσεων και τις ζημιές που είναι πιθανό να προκαλούνται από εργασίες 
ανακαίνισης. 

Τυποποίηση: Όλα τα υλικά του δικτύου είναι απολύτως τυποποιημένα ,γεγονός που 
συνεπάγεται τη μείωση του κόστους των υλικών και τη συμβατότητα με όλους τους 
κατασκευαστές ηλεκτρολογικού υλικού. Η απόσβεση του κόστους της δομημένης 
καλωδίωσης γίνεται συνήθως σε τρία χρόνια.  

Εύκολη σχεδίαση: Κατά τη σχεδίαση, δεν είναι αναγκαίο να είναι γνωστά το ακριβές πλήθος 
και η ακριβής θέση των συσκευών και μηχανημάτων .Δίνεται έτσι η δυνατότητα εύκολης 
προσαρμογής των χώρων σε κάθε αλλαγή υλικών ή θέσεων εργασίας . 

Πολύ-υποστήριξη: Η ταυτόχρονη λειτουργία συσκευών τελείως διαφορετικών μεταξύ τους 
υποστηρίζεται από το ίδιο δίκτυο (Η/Υ ,τηλέφωνο ,φαξ ,κάμερα ,εκτυπωτής), από 
διαφορετικές κατασκευάστριες εταιρείες. 

Εύκολη συντήρηση και διαχείριση: Επιτυγχάνετε γιατί όλες οι συσκευές , πλην των 
τερματικών , είναι συγκεντρωμένες σε κατάλληλο χώρο ( κατανεμητής ) , με ελάχιστη 
παρενόχληση στους χρήστες. Το δίκτυο εξαπλώνεται από τον κεντρικό κατανεμητή προς τις 
συσκευές σε ακτινική διάταξη και παρέχει ευκολίες  στη χρήση του και δυνατότητα ελέγχου 
από μακριά. 

Ευέλικτη καλωδίωση: Σε μια σύγχρονη επιχείρηση ,μέχρι και το 40% των υπαλλήλων ,αλλάζει 
θέση εργασίας κατά τη διάρκεια του έτους. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη μια ευέλικτη 
καλωδίωση πολλαπλής χρήσης, όπως  είναι η δομημένη, ώστε να μειώνεται το κόστος και να 
αυξάνεται η παραγωγικότητα. Η δομημένη καλωδίωση επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση 
των καλωδιώσεων καθώς και τη γρήγορη και απλή αλλαγή χρήσης. Χαρακτηριστική 
εφαρμογή αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος μετακινείται σε άλλο όροφο 
αλλά διατηρεί τον παλαιό αριθμό τηλεφώνου. 

Σίγουρα μελετώντας κανείς την δομημένη καλωδίωση διαπιστώνει ότι είναι δύσκολο να 
συνάξει μειονεκτήματα. Μοναδικό αρνητικό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι 
κατά την κατασκευή της δομημένης καλωδίωσης θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
ως προς τις απαιτήσεις του κτιρίου, διότι μετά την κατασκευή δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές 
έτσι ώστε να διορθώσουμε τυχών σφάλματα στη δομή του δικτύου γιατί το κόστος είναι πολύ 
υψηλό.  
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3. Τοπολογία Αστέρα 
 

Το πρότυπο 568-Α ορίζει ότι τα συστήματα δομημένης καλωδίωσης ακολουθούν 
συνδεσμολογία αστέρα. Κάθε πρίζα πρέπει να συνδεθεί με μια κατάλληλη oριολωρίδα 
(ρεγκλέτα, patch-panel) σε έναν κατανεμητή. Έτσι όλα τα καλώδια ενός ορόφου καταλήγουν 
σε ένα κεντρικό σημείο για διαχείριση. Κάθε κατανεμητής ορόφου πρέπει με τη σειρά του να 
συνδέεται, με συνδεσμολογία αστέρα, με το κεντρικό δωμάτιο εξοπλισμού του κτιρίου. Σε 
περιβάλλοντα πολλών κτιρίων (campus) όλες οι συνδέσεις καταλήγουν σε ένα κεντρικό 
σημείο διαχείρισης. Η τοπολογία αστέρα εξουδετερώνει τα προβλήματα που εμφανίζονται 
στα ιδιωτικά συστήματα. Καταρχήν μια συσκευή σε ένα σχήμα αστέρα θα λειτουργεί ακόμη κι 
αν κάποιο άλλο σημείο του δικτύου παρουσιάσει βλάβη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τοπολογίες 
που απαιτούν κάποια δικτυακά πρωτόκολλα υλοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα στα ενεργά 
στοιχεία. Όπως για παράδειγμα το Token Ring που λειτουργεί σε δακτύλιο. Έτσι αν κοπεί 
κάποιο καλώδιο ή χαλάσει ένας σταθμός εργασίας, δεν διακόπτεται ο δακτύλιος γιατί τα 
ηλεκτρονικά του ενεργού στοιχείου (hub) αποκλείουν την προβληματική σύνδεση και 
συνεχίζουν τη λειτουργία με την υπόλοιπη εγκατάσταση. Η λογική αυτή μας επιτρέπει να 
αλλάζουμε τοπολογίες στο δίκτυο – αλλάζοντας, για παράδειγμα, από τοπολογία δακτυλίου 
σε τοπολογία bus – χωρίς την προσθήκη νέων καλωδίων, απλά με τη χρήση των κατάλληλων 
ενεργών συσκευών. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούμε χρόνο, χρήμα και εργασία. Αν έγινε 
σωστός σχεδιασμός μπορούμε να αλλάξουμε μια πρίζα από τηλέφωνο σε υπολογιστή, μόνο 
με την κατάλληλη μικτονόμηση στον κατανεμητή και βέβαια συνδέοντας τη νέα συσκευή 
στην πρίζα. 'εν χρειάζεται να τοποθετήσουμε ή να τερματίσουμε καινούργιο καλώδιο. 
 

3.1. Οριζόντια Καλωδίωση 

Στο όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται το καλώδιο σύνδεσης από τον κατανεμητή μέχρι τις πρίζες 
των τερματικών συσκευών (π.χ. τηλέφωνα, υπολογιστές), οι πρίζες των τερματικών συσκευών  
και οι τερματικοί συνδετήρες  στην οριολωρίδα τερματισμού του κάθε καλωδίου ή της 
μετώπης μεικτονόμησης και του hub.  
Η οριζόντια καλωδίωση αποτελείται πρακτικά από δύο όμοιες καλωδιώσεις .Μία για τις 
εφαρμογές φωνής και γραπτού κειμένου (τηλεφωνία) και μία για τις εφαρμογές δεδομένων 
(δίκτυα υπολογιστών).  
Στην καλωδίωση της εφαρμογής φωνής (τηλέφωνο) και γραπτού κειμένου (fax), το καλώδιο 
οδηγείται ομοίως  από την κάθε τερματική πρίζα στον κατανεμητή ορόφου, μόνο που φυσικά 
δεν υπάρχει hub ,αλλά υπάρχει συνήθως μια  μετώπη μεικτονόμησης. Στον κεντρικό 
κατανεμητή όμως, εκτός από τη μετώπη μεικτονόμησης όπου καταλήγουν όλα τα καλώδια 
των τηλεφωνικών πριζών των ορόφων, υπάρχει και η μετώπη μεικτονόμησης όπου 
καταλήγουν όλες οι γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου.  
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Στην καλωδίωση της εφαρμογής δεδομένων, από την κάθε τερματική πρίζα το καλώδιο 
οδηγείται στον κατανεμητή ορόφου και συγκεκριμένα πρώτα στη μετώπη μεικτονόμησης 
(patch panel) και μετά στο hub.  
 

3.2. Καλωδίωση κορμού 

 
Η καλωδίωση κορμού συνδέει τους ενδιάμεσους κατανεμητές ορόφων με τον κεντρικό 
κατανεμητή. Επίσης ,στο δίκτυο κορμού ανήκουν και οι συνδέσεις των σημείων εισαγωγής 
(παροχή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΟΤΕ) αλλά και οι διασυνδέσεις μεταξύ κτιρίων, σε 
περίπτωση που εξυπηρετούνται περισσότερα κτίρια με το ίδιο δίκτυο δομημένης 
καλωδίωσης. Για λειτουργικούς λόγους ,το δίκτυο κορμού διακρίνεται σε εσωτερικό και 
εξωτερικό δίκτυο. 
 

 Εσωτερικό δίκτυο κορμού 
Αυτό αναφέρεται στο εσωτερικό ενός κτιρίου. Το εσωτερικό δίκτυο κορμού ονομάζεται και 
κατακόρυφο δίκτυο ή κατακόρυφος κορμός (backbone). Αποτελείται από τα καλώδια και το 
σχετικό υλικό διασύνδεσης για τη σύνδεση των ενδιάμεσων κατανεμητών του κτιρίου .Η 
σύνδεση των καλωδίων κορμού γίνεται σε διάταξη αστέρα, όπου στο κέντρο βρίσκεται ο 
κεντρικός κατανεμητής και στα άκρα οι ενδιάμεσοι κατανεμητές. Δηλαδή ,κάθε ενδιάμεσος 
κατανεμητής ορόφου συνδέεται μόνο με τον κεντρικό κατανεμητή , ενώ οι ενδιάμεσοι 
κατανεμητές δεν συνδέονται μεταξύ τους. 
 
 

 Εξωτερικό δίκτυο κορμού 
Συχνά , ένα ίδρυμα , ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση επεκτείνονται σε περισσότερα από 
ένα κτίρια (π.χ. νοσοκομεία , πανεπιστήμια , αεροδρόμια κ.α.). 
Για να καλυφθούν οι ανάγκες για δομημένη καλωδίωση , ο κεντρικός κατανεμητής όλης της 
καλωδίωσης τοποθετείτε συνήθως στο ισόγειο ενός κεντρικού κτιρίου και από  εκεί ακτινωτά, 
σε μορφή αστέρα, συνδέονται τα υπόλοιπα κτίρια. Δηλαδή , ο κεντρικός κατανεμητής του 
επιλεγμένου κεντρικού κτιρίου συνδέεται με ανεξάρτητο καλώδιο με καθέναν από τους 
κεντρικούς κατανεμητές των υπόλοιπων κτιρίων. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης έχει το 
πλεονέκτημα του κεντρικού ελέγχου  και διαχείρισης. 
Τα καλώδια για τη σύνδεση των κτιρίων μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αποτελούν το 
εξωτερικό δίκτυο κορμού . Λόγω της ευρύτερης περιοχής που καλύπτει αυτό το εξωτερικό 
δίκτυο , συχνά συναντάται και με τον όρο campus (πανεπιστημιούπολη).  
Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται , επειδή οδεύουν εξωτερικά και υπόγεια , μπορεί να είναι 
UPT για την φωνή αλλά με την κατάλληλη θωράκιση και προστασία (π.χ. έναντι υγρασίας 
τρωκτικών , τραυματισμών λόγω εκσκαφών κ.ά.). Συνηθέστερα όμως ,λόγω της μεταφοράς 
μεγάλου όγκου δεδομένων και των μεγάλων αποστάσεων , χρησιμοποιούνται οι οπτικές ίνες, 
με την κατάλληλη εξωτερική προστασία. 
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3.3. Κατανεμητές κτιρίου 
 
 

Όπως στην εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων υπάρχει ένας  γενικός ηλεκτρικός πίνακας και 
μερικοί ηλεκτρικοί πίνακες (Υποπίνακα) , και στη δομημένη καλωδίωση υπάρχει ένας 
κεντρικός κατανεμητής και οι ενδιάμεσοι κατανεμητές ορόφου. 
Οι θέσεις των κατανεμητών στο κτίριο βρίσκονται σε τέτοιους χώρους ώστε να απαιτείται το 
μικρότερο δυνατόν μήκος καλωδίων, να είναι εύκολα επισκέψιμοι και γενικά να παρέχουν 
ευελιξία σε κάθε αλλαγή χρήσης ή μετατροπή. 
Στο χώρο που βρίσκεται ο κεντρικός κατανεμητής (αίθουσα κατανεμητή), τερματίζουν όλα τα 
καλώδια που έρχονται από τις πρίζες του κτιρίου. Εάν το κτίριο είναι μεγάλο, τοποθετείται 
και ενδιάμεσος κατανεμητής, ανά όροφο. 
Κριτήριο για τον αριθμό των ενδιάμεσων κατανεμητών αποτελεί ο περιορισμός ότι η 
απόσταση κατανεμητή από υπάρχουσα ή μελλοντική πρίζα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από 90 μέτρα. 
  

 
 Κεντρικός κατανεμητής  

 
 Σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης, ο κεντρικός κατανεμητής εγκαθίσταται σε ειδική αίθουσα, 
όπου έχουν πρόσβαση μόνο οι τεχνικοί, η οποία διαθέτει εγκατάσταση κλιματισμού με 
φιλτράρισμα του αέρα, για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας αλλά και για 
την αποφυγή σκόνης. 
Στην ίδια αίθουσα συνυπάρχει: 
 

 Το τηλεφωνικό κέντρο 

 Ο κεντρικός εξυπηρετητής server του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 Συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης ήχου κ.λπ.  
 

Η αίθουσα αυτή μπορεί να είναι ένα μικρό κλειστό δωμάτιο 5 έως 10 τετραγωνικών  μέτρων 
ή, αν δεν είναι αυτό εφικτό ,ένας χώρος απαλλαγμένος από άλλες χρήσεις και που κυρίως δεν 
περιέχει συσκευές  ισχυρών ρευμάτων. 
Αν το τηλεφωνικό κέντρο και ο κεντρικός εξυπηρετητής (server) του δικτύου των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ενός κτιρίου βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία , τότε ο κεντρικός 
κατανεμητής εγκαθίστανται στο σημείο εισόδου των τηλεφωνικών γραμμών, για τον 
περιορισμό των καλωδιώσεων. 
Στο χώρο που βρίσκεται ο κεντρικός κατανεμητής καταλήγει όλη η καλωδίωση των 
τηλεφώνων και τον υπολογιστών του κτιρίου. 
Βασική αρχή του κατανεμητή είναι η εξασφάλιση της ευελιξίας της καλωδίωσης σε κάθε 
μετατροπή ή αλλαγή χρήσης. 
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 Ενδιάμεσος κατανεμητής ορόφου 
 
Ο ενδιάμεσος κατανεμητής είναι το σημείου τερματισμού της οριζόντιας καλωδίωσης του 
κάθε ορόφου. Τοποθετείται σε κεντρικό σημείου κάθε ορόφου και συνδέετε με κατακόρυφη 
καλωδίωση (καλωδίωση κορμού ) με τον κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου.  
 
Στον ενδιάμεσο κατανεμητή γίνονται οι μεικτονομήσεις (διασυνδέσεις)  μεταξύ οριζόντιας και 
κατακόρυφης καλωδίωσης. 
 
Στη γενικότερη έννοια του κατανεμητή συμπεριλαμβάνονται συσκευές και εξαρτήματα που 
χρησιμοποιούνται για την διανομή των σημάτων στον όροφο , όπως το κιβώτιο του 
κατανεμητή , οι οριολωρίδες ή οι μετώπες μεικτονόμησης (patch panel) καλωδίων χαλκού , οι 
μετώπες μεικτονόμησης  καλωδίων οπτικών ινών ,οι μετώπες διευθέτησης των καλωδίων, τα 
καλώδια μεικτονόμησης και τα ενεργά στοιχεία  hub ή switch. 
  

 Κιβώτιο κατανεμητή 
 
Είναι τυποποιημένα χαλύβδινο μεταλλικό κιβώτιο, το οποίο επίσης καλείται καμπίνα ή Rack, 
κατάλληλης βαφής και με διαφανή γυάλινη πόρτα , η όποια φέρει κλειδαριά. Οι διαστάσεις 
του εξαρτώνται από το μέγεθος του δικτύου. Το εσωτερικό του είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο , ώστε να στηρίζει με ευκολία όλα τα εξαρτήματα του κατανεμητή ορόφου. 
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3.4.Θέση εργασίας  
 
Τα βασικότερα στοιχεία που συναντάμε στη θέση εργασίας είναι τα καλώδια και οι 
συνδετήρες (connectors), που συνδέουν τον εξοπλισμό των θέσεων εργασίας με τις πρίζες 
του καλωδιακού συστήματος. 
Ο εξοπλισμός μιας θέσης εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει υπολογιστή , τηλέφωνο, fax, 
εικονοτηλέφωνο ,εκτυπωτή κ.λπ. 
Το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής με την πρίζα πρέπει να είναι ελεύθερο, εύκαμπτο 
καλώδιο , μήκους συνήθως μέχρι 3 μέτρων. 
Το καλώδιο σύνδεσης μπορεί να αυξηθεί και πέρα από τα 3 μέτρα, αρκεί να μην ξεπεραστεί ο 
περιορισμός για τη μέγιστη απόσταση των 100 μέτρων(το μήκος του καλωδίου από την πρίζα 
μέχρι τη συσκευή +το μήκος του καλωδίου από την πρίζα μέχρι τον κατανεμητή ορόφου +το 
μήκος του καλωδίου μεικτονόμησης ) 
Σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο πρίζες RJ45, η μία για 
τηλεφωνία και η άλλη για δεδομένα (data). 
Συνιστάται στη δεξιά πρίζα να τερματίζουν τα καλώδια των δεδομένων και στην αριστερή 
πρίζα να τερματίζουν τα καλώδια των τηλεφωνικών συνδέσεων. (Η πρίζα RJ45 είναι λίγο 
μεγαλύτερη από τη συνήθη τηλεφωνική πρίζα). 
Ο συνολικός αριθμός των πριζών εξαρτάται από τις προβλεπόμενες ανάγκες. Σε μία θέση 
εργασίας μπορούμε να έχομε και πέντε πρίζες : τέσσερις για συσκευές όπως τηλέφωνο, 
υπολογιστή, εκτυπωτή, fax, και μία εφεδρική. 
Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, για να υπολογίσει τον απαιτούμενο αριθμό πριζών ενός 
μεγάλου χώρου, πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι σημερινές ανάγκες απαιτούν 2 πρίζες 
τουλάχιστον για κάθε 10m2 χώρου. 
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3.5.Χώρος συσκευών επικοινωνίας 

 
Κάθε κτίριο περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον χώρο συσκευών επικοινωνίας. Πολλαπλοί χώροι 
συσκευών επικοινωνίας σ’ ένα κτίριο είναι δυνατόν να υπάρχουν εφόσον απαιτείται, κάτι 
τέτοιο όμως δεν συνίσταται. 
Το μέγεθος του χώρου αυτού υπολογίζεται με βάση τον όγκο των συστημάτων που θα 
εγκατασταθούν και τις απαιτήσεις τους σε ελεύθερο χώρο. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων 
στοιχείων, η έκταση αυτού του χώρου εκτιμάται υπολογίζοντας για κάθε 100τ.μ. χώρου 
θέσεων εργασίας 1τ.μ. αυτού του χώρου. 
Ο χώρος συσκευών επικοινωνίας πρέπει να βρίσκεται κοντά στην όδευση της καλωδίωσης 
κορμού με την οποία και συνδέεται. Κατά την επιλογή του χώρου πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη η ευκολία επέκτασης της αρχικής του δομής, γι’ αυτό επιθυμητό είναι να 
αποφεύγονται χώροι που βρίσκονται δίπλα σε ανελκυστήρες, φωταγωγούς κλπ. Επίσης 
πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση του χώρου με ισχυρές πηγές ηλεκτρομαγνητικής 
παρεμβολής. Φωτοτυπικά μηχανήματα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 μετρά από το χώρο 
των συσκευών επικοινωνίας. 
Στο χώρο πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κλιματισμού για τις ανάγκες των συσκευών και να 
λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εισροής σκόνης. Αν το κεντρικό σύστημα κλιματισμού 
δεν λειτουργεί συνεχώς έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των συσκευών του χώρου, είναι 
προτιμητέο να εγκατασταθεί πρόσθετο αυτόνομο μηχανήματα κλιματισμού για το χώρο 
αυτό. 
Η τροφοδοσία ισχύος του χώρου πρέπει να εξασφαλίζεται από ειδική παροχή ξεχωριστού 
πίνακα καθώς επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στη σωστή γείωση. Αν υπάρχει η 
δυνατότητα συστήματος UPS, είναι καλύτερα η παροχή ισχύος να γίνεται από το UPS. Ένα 
UPS ισχύος 3,5 εώς 5 KVA μπορεί να εγκατασταθεί στον ίδιο χώρο, ενώ αν είναι μεγαλύτερης 
ισχύος πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστός χώρος. 

Για λόγους ασφαλείας πρέπει να απαγορεύεται η προσπέλαση στο χώρο από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα, γι’ αυτό πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κλειδώνει.  
 

3.6. Σημείο εισαγωγής στο κτίριο 
 
Το σημείο εισαγωγής αποτελείται από τα καλώδια, τον εξοπλισμό διασύνδεσης, για τις 
συσκευές προστασίας και οτιδήποτε άλλο εξοπλισμό απαιτείται για τη σύνδεση του κτιρίου 
με τον έξω κόσμο. Το σημείο εισαγωγής μπορεί να περιλαμβάνει και τις εισόδους των 
στοιχείων, που παρέχουν τυχόν δορυφορική σύνδεση.  
Το σημείο εισαγωγής ουσιαστικά αποτελείται από την εισαγωγή του ΟΤΕ στο κτίριο, καθώς 
και το σημείο εισόδου, που παρέχει τη σύνδεση μεταξύ των κτιρίων (δια-κτιριακήή) και στην 
ενδο κτιριακή κατακόρυφη καλωδίωση και λέγεται ενδοκτιριακό σημείο εισόδου. Το σημείο 
οριοθέτησης του δικτύου βρίσκεται στο χώρο αυτό και είναι το σημείο διασύνδεσης ανάμεσα 
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στον κατανεμητή του ΟΤΕ από τη μια πλευρά και την εσωτερική καλωδίωση και τον 
εξοπλισμό δικτύου από την άλλη. 
 

3.7. Γειώσεις 
 
Αναπόσπαστο στοιχείο ενός συστήματος καλωδίωσης αποτελούν οι γειώσεις που το 
προστατεύουν. Εκτός από την προστασία του ανθρώπινου προσωπικού και του εξοπλισμού 
από επικίνδυνες τάσεις, οι γειώσεις μπορούν να μειώσουν την επίδραση της 
ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής από και προς το τηλεπικοινωνιακό σύστημα καλωδίωσης. 
Ακατάλληλη γείωση μπορεί να ευνοήσει παρεμβολή επαγωγικών τάσεων στα 
τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα. 
Στο σχεδιασμό του συστήματος γείωσης πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούνται οι οδηγίες 
και οι απαιτήσεις γείωσης των κατασκευαστών του εξοπλισμού. Επιπλέον κάθε κατανεμητής 
πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη γείωση. 
Η γείωση πρέπει να είναι διαθέσιμη στα ικριώματα, στα πλαίσια μεικτονόμησης, στον 
εξοπλισμό συντήρησης και ελέγχου, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και στον εξοπλισμό 
Η/Υ. Η γείωση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ενιαίο σύστημα γείωσης του ηλεκτρικού 
συστήματος του χώρου, έτσι ώστε να είναι η ίδια για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. 
Τα κουτιά των κατανεμητών πρέπει να είναι γειωμένα για την ασφάλεια του προσωπικού, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Καλώδια FTP γειώνονται μόνον μέσω 
patch panel και όχι και από άλλα ενδιάμεσα σημεία του καλωδίου ή της πρίζας. Ορισμένοι 
κατασκευαστές που παρασκευάζουν μόνο UTP προϊόντα και προκειμένου να αποθαρρύνουν 
τη χρήση FTP καλωδίων, διαδίδουν ότι το καλώδιο FTP για μη δημιουργήσει προβλήματα 
απαιτεί γειώσεις όχι μόνο στα δύο άκρα του, αλλά και σε πολλά ενδιάμεσα σημεία. Αυτό 
θεωρητικά είναι αληθές. Στην πράξη όμως δεν μπορεί να γίνει εύκολα, αλλά και να γίνει, 
είναι πολύ πιθανόν ότι θα δημιουργήσει σοβαρές παρενέργειες λόγω ρευμάτων βρόγχου από 
την ενδεχόμενη ύπαρξη πολλαπλών μη ισοδυναμικών γειώσεων. 
Τα patch panels γειώνονται σε ειδικό αγωγό γειώσεως επάνω στον οποίο συνδέεται επίσης το 
σώμα του ικριώματος, το κουτί, οι πόρτες κλπ. Οι συνδέσεις γίνονται με πολύκλωνα καλώδια 
γειώσεων ελάχιστης διατομής 2,5 χιλιοστών. Ο αγωγός της γειώσεως του κουτιού ή του 
ικριώματος (Rack) με τη σειρά του και με πολύκλωνα καλώδια γειώσεων ελάχιστης διατομής 
6 χιλιοστών κατ’ ελάχιστον, συνδέεται σε κάποιο κύριο σημείο γείωσης της ηλεκτρικής 
εγκαταστάσεως. 
Στην περίπτωση που υπάρχουν στο δίκτυο πολλές γειώσεις πρέπει να είναι ισοδυναμικές ή να 
μην υπάρχει μεταξύ τους διαφορά μεγαλύτερη του 1V RMS. 
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4. Παθητικός εξοπλισμός 
 
4.1. Μέσα μετάδοσης 
 
Διάφορα φυσικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματική μετάδοση. Το 
καθένα από αυτά έχει τη δική του θέση όσον αφορά στο εύρος ζώνης, στην καθυστέρηση , 
στο κόστος και στην ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης τους. Τα μέσα αυτά διακρίνονται 
σε διπλαγωγούς, ομοαξονικά καλώδια και οπτικές ίνες. 
 

 
4.2 .Ομοαξονικό Καλώδιο 
 

Ένα σύνηθες μέσο μετάδοσης είναι το ομοαξονικό καλώδιο (coaxial cable). To ομοαξονικό 
καλώδιο επινοήθηκε το 1929 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1941 από την ΑΤ&Τ 
για την εγκατάσταση της διηπειρωτικής επικοινωνίας.  
Αποτελείται από έναν εσωτερικό αγωγό ο οποίος περιβάλλεται από μονωτικό υλικό. Το 
μονωτικό υλικό περιβάλλεται από κυλινδρικό αγωγό ο οποίος έχει τη μορφή ενός πυκνού 
πλέγματος. Ο εξωτερικός αγωγός καλύπτεται με τη σειρά του από ένα πλαστικό 
προστατευτικό κάλυμμα. Και οι δυο αγωγοί μοιράζονται έναν κεντρικό άξονα και για το λόγο 
αυτό ονομάζεται ομοαξονικό καλώδιο. 
 
 

 
 

 
Το ομοαξονικό καλώδιο έχει εύρος ζώνης τα 400Mhz και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην 
εξωτερική παρεμβολή. Χρησιμοποιείται για να συνενώσει αποστάσεις 300-600 μέτρων και το 
κόστος του είναι χαμηλό. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στην αγορά. Τα 
μειονεκτήματά του είναι ότι είναι αρκετά χοντρό για καλώδιο και ότι μερικές φορές είναι 
δύσκολο στην εγκατάσταση. Ο πιο κοινός τύπος connector που χρησιμοποιείται είναι ο BNC 
(Byone-Neil-Concelman). 

 



27 
 

Υπάρχουν δύο είδη ομοαξονικού καλωδίου. Το λεπτό ομοαξονικό καλώδιο και το χοντρό. Το 
λεπτό αναφέρεται και ως thinnet και το πρότυπο στο IEEE που το διαχειρίζεται είναι το 
10Base2.  Το  2 στην ονομασία υποδεικνύει ότι η μέγιστη απόσταση κάλυψης είναι τα 200 
μέτρα. Χρησιμοποιείται συνήθως σε σχολικά δίκτυα κ.τ.λ. 

Το χοντρό ομοαξονικό καλώδιο (thick coaxial cable) αναφέρεται και ως thicknet περιγράφεται 
από το 10Base5 πρότυπο του ΙΕΕΕ. Όπως και πριν, το 5 αναφέρεται στα 500 μέτρα δυνατής 
απόστασης. Το επιπλέον χαρακτηριστικό που έχει, είναι ένα επιπρόσθετο κάλυμμα το οποίο 
το προστατεύει από την υγρασία. Είναι άκαμπτο και δύσκολο στην εγκατάσταση και 
χρησιμοποιείται συνήθως σε δίκτυα μεγάλων αποστάσεων.  
 

4.3. Διπλαγωγός (καλώδιο UTP)  
 

(Unshielded Twisted Pain –Αθωράκιστο συνεστραμμένων ζευγών) 
Το καλώδιο αυτό των 4 συνεστραμμένων ζευγών, για να αποφεύγονται οι παρεμβολές μεταξύ 
των σημάτων των δύο καλωδίων αυτά είναι συνεστραμμένα το ένα πάνω στο άλλο,  με 
διάμετρο 24 AWG (Αμερικάνικη μονάδα μέτρησης δηλαδή περίπου 0,5 mm), κατηγορίας 5 και 
μεγαλύτερης, χρησιμοποιείται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τύπο καλωδίου στα 
δίκτυα δομημένης καλωδίωσης και υπερκαλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις των προτύπων 
TIA και ISO. 
Το καλώδιο UTP είναι αθωράκιστο και αποτελείται από μονόκλωνους χάλκινους αγωγούς , 
μονωμένους κυρίως από πλαστικό πολυαιθυλένιο (PE) και ταξινομημένους σε ζεύγη. Τα ζεύγη 
είναι συνεστραμμένα μεταξύ τους. Το σύνολο των ζευγών σχηματίζει τον καλωδιακό πυρήνα. 
Το καλώδιο φέρει εξωτερικά μονωτικό μανδύα ,συνήθως από PVC (χλωριούχο πολυβινύλιο), 
χρώματος γκρι, ή βραδύκαυστη πολυολεφίνη (FPR) 
Τα καλώδια UTP παρέχουν τα πλεονεκτήματα της σχετικά χαμηλής τιμής, της μεγάλης 
ευκαμψίας, του μικρού βάρους και του γενικά εύκολου τρόπου εγκατάστασης τους. Είναι  
περισσότερο οικείο στους τεχνικούς, γιατί καλώδια συνεστραμμένων ζευγών 
χρησιμοποιούνται για πολλά χρόνια στις εφαρμογές της τηλεφωνίας. 
Το καλώδιο UTP των 4 συνεστραμμένων ζευγών, κατηγορίας 5, επιτρέπει να διέρχεται σήμα 
με εύρος ζώνης από 0 μέχρι 100 MHz, Μέσα σε αποδεκτά όρια εξασθένησης και 
αλληλεπίδρασης. Με αυτό το εύρος ζώνης, καλύπτονται οι περισσότερες σήμερα  εφαρμογές. 
Και στην κατακόρυφη καλωδίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παραπάνω καλώδιο ,αλλά 
όσο οι απαιτήσεις του δικτύου αυξάνουν, χρησιμοποιείται καλώδιο UTP περισσοτέρων 
ζευγών (π.χ. 25 ζευγών ή και οπτικές  ίνες ). 
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Οι διπλαγωγοί προσφέρουν ευκολία στην εγκατάσταση και είναι ικανοί για συνδέσεις μέχρι 
100 μέτρα. Είναι η πιο δημοφιλής επιλογή για γραφεία . Διακρίνονται σε 8 κατηγορίες βάσει 
χαρακτηριστικών.  

Κατηγορία 1 αυτός ο τύπος καλωδίου συνήθως υποστηρίζει συχνότητες χαμηλότερες των 
100KHz. Συνηθισμένες εφαρμογές περιλαμβάνουν αναλογικά τηλεφωνικά συστήματα φωνής 

Κατηγορία 2 αυτός ο τύπος καλωδίου υποστηρίζει συχνότητες μέχρι 4MHz. Δεν εγκαθίσταται 
συνήθως, παρά μόνο σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν δίκτυα συνεστραμμένου ζεύγους.  

Κατηγορία  3 αυτός ο τύπος καλωδίου υποστηρίζει ρυθμούς δεδομένων μέχρι 16Mhz.  

Κατηγορία 4 το καλώδιο αυτό σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει συχνότητες μέχρι 20MHz. 
(χρησιμοποιείται σπάνια γιατί είναι λίγο φθηνότερο από το καλώδιο κατηγορίας 5).  

Κατηγορία 5 σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει συχνότητες μέχρι 100MHz.  

Κατηγορία 5e η κατηγορία αυτή εισήχθη με την έλευση της έκδοσης  

ΤΙΑ/ΕΙΑ-586-Α των προτύπων καλωδίωσης. Οι προδιαγραφές απόδοσης για καλωδίωση 
κατηγορίας 5e έχουν γίνει πιο αυστηρές, αλλά γενικά είναι σχεδιασμένο για υποστήριξη 
συχνοτήτων μέχρι 100MHz οι εφαρμογές είναι ίδιες με αυτές της καλωδίωσης κατηγορίας 5 
αλλά με πιο αυστηρές προϋποθέσεις.  

Κατηγορία 6 η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε συχνότητα 200MHz (310Mbps).  

Κατηγορία 7 η κατηγορία σχεδιάστηκε να λειτουργεί σε συχνότητες 750MHz  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : όταν ένα καλώδιο έχει τη δυνατότητα μεταφοράς σημάτων με συχνότητα Α τότε 
θεωρητικά έχει τη δυνατότητα μεγίστου ρυθμού μεταδόσεως data με διπλάσια ταχύτητα. 
(Δηλ. Σε συχνότητα σήματος Α ΜΗΖ αντιστοιχεί ρυθμός μεταδόσεως 2 Α Μbit /sec ή 2 Α 
Μbps). Στην πράξη όμως ο ρυθμός μεταδόσεως είναι 1,55 Α Mbit/sec.  

Αυτό σημαίνει ότι κάθε καλώδιο κατηγορίας 5 (100ΜΗz) έχει τη δυνατότητα μεταδόσεως με 
ρυθμό 155Mbit/sec.  
Ο συνήθης connector για έναν διπλαγωγό είναι ο RJ-45, ο οποίος μοιάζει με τους 
τηλεφωνικούς  connectors. 
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Παρ’ όλο που οι διπλαγωγοί συνήθως ‘συνδέονται’ με τη σπιτική χρήση, απαντώνται και σε 
εγκατάσταση οριζοντίου δικτύου LAN επειδή είναι φθηνότερο από το ομοαξονικό καλώδιο. 
 

Διπλαγωγός (καλώδιο FTP) 
 
(Foil Twisted Pair-Συνεστραμμένων ζευγών με θωράκιση από αλουμίνιο) 
Είναι καλώδιο που θυμίζει το UTP, επειδή και αυτό αποτελείται από χάλκινους αγωγούς 
μονωμένους με πολυαιθυλένιο (PE) και συνεστραμμένους κατά ζεύγη, οι οποίοι και 
αποτελούν τον καλωδιακό πυρήνα. Ο καλωδιακός πυρήνα περιτυλίσσεται με συνθετική 
ταινία και θωρακίζεται με ταινία αλουμινίου. Εξωτερικά , το καλώδιο καλύπτεται από 
μονωτικό μανδύα από PVC ή FRP.Χρησιμοποιείται όπου και το καλώδιο UTP. Λόγω της 
κατασκευής του, προσφέρει μεγάλη προστασία από τις εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές.  
 

 
 

Σχήμα : Καλώδιο FTP 
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Διπλαγωγός (καλώδιο STP) 

 
(Shielded Twisted Pair –Θωρακισμένο συνεστραμμένων ζευγών) 
Το καλώδιο αυτό διαφέρει από το UTP ως προς την ύπαρξη της θωράκισης. Η θωράκιση 
αποτελείται από πλέγμα χάλκινων συρματιδίων .Εξωτερικά, το καλώδιο καλύπτεται από 
μονωτικό μανδύα από PVC ή  FRP. Χρησιμοποιείται όπου και το καλώδιο UTP. Tο STP 
συνηθίζεται σε εξωτερικές καλωδιώσεις λόγο της αντοχής του σε κάθε είδους 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 
Οι κατασκευαστές θωρακίζοντας κάθε ζευγάρι του καλωδίου κατάφεραν να 
ελαχιστοποιήσουν την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση 
των αλληλεπιδράσεων των καλωδίων σε ένα σύστημα, αλλά πρέπει πάντα η θωράκιση να 
γειώνεται από τον εγκαταστάτη, όπως καθορίζεται αυστηρά από το πρότυπο. 

 

 
 

Σχήμα: Καλώδιο STP 
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Διπλαγωγός  (Καλώδια  S/FTP,  S/STP) 

 
Υπάρχουν ακόμα και άλλοι τύποι θωρακισμένων καλωδίων, στους οποίους χρησιμοποιείται 

συνδυασμός των παραπάνω θωρακίσεων ή θωράκιση σε κάθε ζεύγος. 

Παραδείγματα τέτοιον καλωδίων είναι το S/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair), το οποίο 

χρησιμοποιεί και τα δύο είδη θωρακίσεων και το S/STP (Screened/Shielded Twisted Pair), το 

οποίο χρησιμοποιεί θωράκιση πλέγματος συνολικά και θωράκιση αλουμινίου σε κάθε ζεύγος. 

  

Σχήμα: Καλώδιο S/FTP 

 

    

     

                                                                                                

Σχήμα: Καλώδιο S/STP 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ RJ45 

 

T-568A Straight-Through Ethernet Cable 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

T-568B Straight-Through Ethernet Cable  
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RJ-45 Crossover Ethernet Cable  

 

 

 

 

 

 

Crossed and Straight καλώδια – πότε χρησιμοποιούνται  
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4.4. Οπτικές ίνες – καλώδια οπτικών ινών 
 

 

 

Δέσμη οπτικών ινών. Ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο περιέχει μια δέσμη οπτικών ινών 
μπορεί να μεταφέρει εκατό τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, χωρίς το πάχος του να ξεπερνά 
το πάχος μιας κιμωλίας.  
Ένα άλλο αρκετά συνηθισμένο καλώδιο στις σύγχρονες καλωδιώσεις είναι η οπτική ίνα. 
Χρησιμοποιείται, κυρίως, όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών και όπου οι απαιτήσεις σε ρυθμούς 
μετάδοσης είναι αρκετά αυξημένες. Σκεφτείτε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οπτική 
ίνα για να καλύψουμε απόσταση 5Km και οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων φθάνουν τα 10 
Gbps. 
Η βασική κατασκευή μιας οπτικής ίνας φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 1. Στο κέντρο του 
καλωδίου υπάρχει η οπτική ίνα, η οποία κατασκευάζεται από γυαλί ικανό να μεταφέρει 
φωτεινή δέσμη συγκεκριμένου μήκους κύματος με πολύ λίγες απώλειες. Την οπτική ίνα 
περιβάλλει ειδική επίστρωση υλικού με μικρότερο δείκτη διάθλασης από το υλικό της ίνας, το 
οποίο ονομάζεται clading ή buffer. Το  υλικό  αυτό βοηθά στη συνεχή ανάκλαση της φωτεινής 
δέσμης, η οποία θα πέσει μέσα στην οπτική ίνα, εφόσον η γωνία πρόσπτωσης είναι 
μεγαλύτερη της οριακής διότι σε άλλη περίπτωση θα έχουμε διάθλαση στην εξωτερική 
επίστρωση (cladding) (Βλέπε σχήμα 1). Με αυτό τον τρόπο η οπτική ίνα εγκλωβίζει τη δέσμη 
του φωτός και την οδηγεί στην άκρη της. 
Την επίστρωση περιβάλλει δέσμη συνθετικών ινών, οι οποίες έχουν στόχο την προστασία της 
ίνας από πιθανά τραβήγματα, όπου είναι επικίνδυνο να σπάσει το γυαλί, το οποίο αποτελεί 
και τον πυρήνα της ίνας. Όλα τα παραπάνω περικλείονται σε εξωτερικό πλαστικό περίβλημα 
όμοιο με αυτό των καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών. 
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Σχήμα 1 

Σημείωση :Υπάρχουν οπτικές ίνες, οι οποίες κατασκευάζονται από πλαστικό. Προς το παρόν 
δεν είναι μέσα στις προδιαγραφές, που καθορίζονται από τα διεθνή πρότυπα. Οφείλουμε, 
όμως, να σημειώσουμε, ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να βελτιωθούν τα 
χαρακτηριστικά τους και ειδικά η πολύτροπη, graded index πλαστική ίνα ενδέχεται να 
αποτελέσει αξιόπιστο μέσο μετάδοσης εφάμιλο της γυάλινης ίνας  

 
 
Τρόποι εκπομπής και μετάδοσης στις οπτικές ίνες 
 

Η εκπομπή του οπτικού σήματος σε οπτική ίνα γίνεται από πηγή LED (light Emmiting Diode) ή 
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission off Radiation), και τα μήκη κύματος του 
φωτός, που η οπτική ίνα είναι σχεδιασμένη να μεταφέρει, ποικίλουν από 850nm μέχρι 
1300nm.  
Οι οπτικές ίνες διαφοροποιούνται, καταρχήν, από τον τρόπο μετάδοσης του σήματος σε 
αυτές. Η πρώτη βασική διάκριση είναι μεταξύ των πολύτροπων και μονότροπων οπτικών 
ινών. 
 
Χαρακτηριστικά και επιδόσεις 
 

Οι επιδόσεις μιας οπτικής ίνας συνδέονται με τον τρόπο μετάδοσης του σήματος στην ίνα, με 
το αν, δηλαδή, η ίνα είναι πολύτροπη ή μονότροπη και με το μήκος κύματος του φωτός, που 
εκπέμπεται από την πηγή, Στις μονότροπες οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται μήκη κύματος 
μεταξύ των 1310 nm και των 1550 nm. Στις πολύτροπες οπτικές ίνες έχουμε μήκη κύματος 
από 850 nm έως 1300 nm. θα πρέπει να τονίσουμε, ότι για δεδομένη εγκατάσταση, θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται μόνο ένας τρόπος μετάδοσης και μόνο ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος 
από τις πηγές σε όλη την έκταση της εγκατάστασης.  

Οι οπτικές ίνες μπορούν να μεταφέρουν σήματα με πολύ μεγάλο εύρος ζώνης σε μεγάλες 
αποστάσεις με πολύ μικρή εξασθένιση του σήματος. Οι πολύτροπες οπτικές ίνες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε αποστάσεις, που υπερβαίνουν τα 3Km, ενώ οι μονότροπες οπτικές ίνες 
μπορούν να υπερβούν τα 10 Km.  
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Υπάρχουν, όμως, και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι περιορίζουν τις παραπάνω αποστάσεις 
μετάδοσης. Τέτοιοι παράγοντες είναι το εύρος ζώνης της πηγής και του δέκτη των σημάτων 
σε μια οπτική ίνα, και η χρωματική διασπορά του μεταδιδόμενου σήματος μέσα στην οπτική 
ίνα, η οποία διασπορά αυξάνεται με την απόσταση και εξασθενίζει το σήμα. Επίσης, 
επιβαρυντικός παράγων είναι η χρήση συνδέσμων και διακλαδωτών στην πορεία των 
οπτικών ινών. θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι στις πολύτροπες οπτικές ίνες είναι πιο ανεκτό 
να χρησιμοποιήσουμε συνδετήρες και διακλαδωτές απ ,ότι στις μονότροπες. Επίσης, στις 
πολύτροπες οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαμηλού κόστους πηγές LED, ενώ οι 
μονότροπες οδηγούνται συνήθως από πηγή LASER. Τυπική τιμή εξασθένισης σήματος για μια 
 62,5/125 πολύτροπη οπτική ίνα είναι 3,5 dB/Km για σήμα με μήκος κύματος 850 nm και 1.0 
dB/Km για μήκος κύματος 1300nm. Τυπικό μέγεθος εξασθένισης σήματος για μονότροπη 
οπτική ίνα είναι 0,5 dB/Km στα 1310 nm και 0,4 dB/Km στα 1550nm. 
 

Τα καλώδια οπτικών ινών, τα οποία, συνήθως περιέχουν δεσμίδες οπτικών ινών, 
χρησιμοποιούνται, κυρίως, από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς για επίγειες και 
υποθαλάσσιες συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων, αντικαθιστώντας τόσο τις γραμμές 
ομοαξονικών καλωδίων, όσο και τις επίγειες και δορυφορικές μικροκυματικές ζεύξεις. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν ποντισθεί πολλά καλώδια οπτικών ινών, με χωρητικότητα, η οποία 
ξεπερνά τα 30.000 κυκλώματα φωνής, για τη διασύνδεση ηπείρων. Τέτοια παραδείγματα 
αποτελούν το καλώδιο BSFOCS, που εκτείνεται στην περιοχή της Μαύρης θάλασσας και 
συνδέει τη Βουλγαρία, Ουκρανία και Ρωσία, το καλωδιακό σύστημα SEA - ΜΕ - WE 3 (South 
East Asia - Middle East - West Europe), που ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη (Γερμανία, Μεγ. 
Βρετανία), περνά από τα στενά του Γιβραλτάρ στη Μεσόγειο (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο) 
συνεχίζει από τα στενά του Σουέζ προς την Ασία (Ινδία, Σιγκαπούρη) και χωρίζεται σε δύο 
μέρη, με το ένα άκρο να καταλήγει στην Ιαπωνία και το άλλο στην Αυστραλία και το καλώδιο 
ADRIA-1, που συνδέει την Ελλάδα (Κέρκυρα), την Αλβανία (Durres) και την Κροατία 
(Dubrovnik).  
Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται, επίσης, από ιδιωτικές εταιρίες σε τοπικά δίκτυα, σε 
πανεπιστημιακά δίκτυα κορμού, σε δίκτυα ευρείας περιοχής, σε δίκτυα καλωδιακής 
τηλεόρασης, σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε ασφάλεια μετάδοσης, όπως οι 
στρατιωτικές και, τέλος, σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπου υπάρχει υψηλός βιομηχανικός 
θόρυβος, στον οποίο οι οπτικές ίνες παρουσιάζουν ανοσία. 
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Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 
 
 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Μεγάλη χωρητικότητα της τάξης των Gbps Δυσκολία στη σύνδεση, με συνέπεια την ανάγκη 

ύπαρξης επιδέξιων εγκαταστατών 

Με νέες τεχνικές πολυπλεξίας με διαίρεση μήκους 
κύματος (Wavedivision Multiplexing) 
επιτυγχάνονται ταχύτητες της τάξης των Tbps. 

Δυσκολία διασύνδεσης πολλών χρηστών πάνω 
σε ένα καλώδιο 

Μικρό μέγεθος και βάρος Ακριβές για μικρές αποστάσεις 
Χαμηλή εξασθένηση  
Απρόσβλητη σε περιβαλλοντολογικές 
παρεμβολές 

 

Υψηλή ασφάλεια - δυσκολία στις υποκλοπές  
Μεγάλες εγκαταστάσεις μειώνουν το κόστος  

 

Οι οπτικές ίνες φαίνεται να είναι σήμερα η καλύτερη λύση στα μέσα μετάδοσης και αυτό 
γιατί τα πλεονεκτήματα, που παρουσιάζουν, σε σχέση με τα άλλα μέσα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά.  

Οι οπτικές ίνες διαθέτουν πολύ μεγάλο εύρος ζώνης συχνοτήτων, με αποτέλεσμα να 
επιτυγχάνονται υψηλές ταχύτητες μετάδοσης (της τάξης των Gbps). Συνήθεις ταχύτητες 
μετάδοσης είναι αυτές των 2 και 10 Gbps, ενώ έχουν επίσης αναπτυχθεί συστήματα των 
20,40 και 50 Gbps. Σε περίπτωση πολυπλεξίας με διαίρεση μήκους κύματος, οι ταχύτητες 
φθάνουν στα μερικά Tbps. Επίσης, δεν επηρεάζονται από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, με 
αποτέλεσμα να συνιστάται η χρήση τους σε βιομηχανικό περιβάλλον και σε χώρους με υψηλό 
θόρυβο. Η εξασθένηση των σημάτων είναι μικρότερη από οτι στα χάλκινα και ομοαξονικά 
καλώδια, με αποτέλεσμα οι αποστάσεις μεταξύ ενισχυτών ή άλλων ενεργών στοιχείων να 
κυμαίνονται από μερικά μέχρι και μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα, ανάλογα με τη τεχνική και 
το ρυθμό μετάδοσης. Η υποκλοπή ή η παρεμβολή πληροφορίας είναι πολύ δύσκολο να 
επιτευχθούν, με αποτέλεσμα οι οπτικές ίνες να συνιστούν πολύ ασφαλές μέσο μετάδοσης. 
Επίσης, το βάρος και ο όγκος τους είναι σημαντικά μικρότερος από τα αντίστοιχα μεγέθη των 
άλλων αγωγών. Αξίζει να αναφέρουμε, σαν παράδειγμα, ότι χάλκινο καλώδιο με 1000 ζεύγη 
και μήκος 500 μέτρων ζυγίζει περίπου 4000 κιλά, ενώ οπτική ίνα του ίδιου μήκους, που 
περιέχει τον ίδιο αριθμό καναλιών, ζυγίζει μόνο 45 κιλά. Επιπλέον, δεν είναι ευαίσθητη σε 
υγρό περιβάλλον, όπου τα χάλκινα καλώδια μπορεί να δημιουργήσουν βραχυκυκλώματα. 
Επειδή η οπτική ίνα δεν μεταφέρει ηλεκτρικό σήμα, προτιμάται σε περιοχές υψηλού 
κίνδυνου εκρήξεων από σπινθήρες (χώροι καυσίμων, εύφλεκτων αερίων κλπ.).  
Συμπερασματικά, θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι τα καλώδια οπτικών ινών παρουσιάζουν 
ίδιες μηχανικές ιδιότητες με τα ομοαξονικά, αλλά είναι ελαφρότερα σε βάρος, μικρότερα σε 
διάμετρο και οι αποστάσεις μεταξύ των επαναληπτών είναι μεγαλύτερες. Ένα από τα 
βασικότερα μειονεκτήματα, που παρουσιάζουν οι οπτικές ίνες, είναι η δυσκολία υλοποίησης 
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συνδέσεων, επειδή απαιτείται υψηλή προσαρμογή και ευθυγράμμιση της φωτεινής πηγής, 
για να μην υπάρχει διασπορά και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. Όμως, η πρόοδος της 
τεχνολογίας, που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή των οπτικών ινών, 
αντιμετώπισε με επιτυχία την παραπάνω δυσκολία, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η χρήση 
τους και για συνδέσεις σημείου προς πολλά σημεία. Παρόλα αυτά, η χρήση τους σε τέτοιες 
συνδέσεις δεν έχει ακόμη ευρέως εξαπλωθεί, ιδιαίτερα λόγω του αυξημένου κόστους, που 
παρουσιάζουν τέτοια συστήματα. 
 

4.5.  Πρίζες RJ 45, UTP  
 
Σ’ αυτές τις πρίζες τερματίζουν καλώδια UTP 4 ζευγών. Έχουν τυποποιημένη μορφή και σε 
αυτές μπορούν να τερματιστούν με ταχεία σφηνωτή σύνδεση IDC καλώδια UTP. 
 
 
 

 
 

4.6. Πρίζες  RJ 45, FTP,STP 9 επαφών 
 

Σ’ αυτές τις πρίζες τερματίζουν καλώδια FTP 4 ζευγών καθώς και η θωράκιση τους. Στο πίσω 
τους μέρος φέρουν μεταλλικό πλαίσιο για προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 
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4.7. Μετώπες μεικτόνομησης ( Patch panel) 

 
Αντί των οριολωρίδων, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις μετώπες μεικτονόμησης .Οι 
μετώπες μεικτονόμησης είναι εξαρτήματα στα οποία καταλήγουν και σταθεροποιούνται τα 
καλώδια του οριζόντιου και κατακόρυφου δικτύου. Οι μετώπες μεικτονόμησης πρακτικά 
δείχνουν την προέλευση και τον προορισμό κάθε καλωδίου και διακρίνονται σε καλώδια 
χαλκού συνεστραμμένων ζευγών και οπτικών ινών. 
Περιέχουν συνήθως 16,24 ή 48 θέσεις μηχανισμούς πριζών RJ45 . Ανάλογα με τον τύπο του 
καλωδίου, χρησιμοποιείται και ο κατάλληλος μηχανισμός πριζών, RJ45 UTP,RJ45FTP,RJ45 
SFTP. 
Οι μετώπες μεικτονόμησης  έχουν συνήθως 4,5 cm και πλάτος 49 cm. Το τυποποιημένο ύψος 
των 4,5 cm ονομάζεται 1U (1 Unit=1 μονάδα).  
Οι μετώπες μεικτονόμησης μπορούν να χρησιμοποιούνται μαζί με τις οριολωρίδες ή αντί 
αυτών. Η χρήση των μετωπών μεικτονόμησης στους ενδιάμεσους κατανεμητές (προτιμάται 
στην περίπτωση συγκέντρωσης των καλωδίων που έρχονται από τους υπολογιστές) αυξάνει 
την ευελιξία του συστήματος καλωδίωσης ,αυξάνει όμως και το κόστος έναντι των 
οριολωρίδων. 
 

Σημείωση: 
Για τα καλώδια των υπολογιστών και για τα καλώδια των τηλεφώνων χρησιμοποιούνται 
ξεχωριστές μετώπες μεικτονόμησης. 
 
 
 
 

 
 
 

patch panel τηλεφωνικό 25 & 50 θυρών 8 pac 
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patch panel 24 θυρών ftp cat 6 1U 

                       
     
Οριολωρίδες 
 
Είναι εξαρτήματα τερματισμού των καλωδίων (συνήθως των τηλεφωνικών) με τον τρόπο της 
ταχείας σφηνωτής σύνδεση. 
Από τη μια πλευρά των οριολωρίδων τερματίζουν τα καλώδια και από την άλλη αναχωρούν 
(όπως στις κλέμες) για την ίδια ή για άλλες κατευθύνσεις , π.χ. από κάθετη σε οριζόντια 
καλωδίωση .Στις οριολωρίδες έχει επικρατήσει η χρήση σφηνωτού τύπου. 
Ο τύπος αυτός επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή σύνδεση των καλωδίων στην οριολωρίδα ,με 
τη χρήση απλού εργαλείου, χωρίς να προαπαιτείται απογύμνωση του πλαστικού 
περιβλήματος των αγωγών. 
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4.8.Καλώδια μεικτονόμησης ( Patch cords) 
 
Τα patch cords είναι καλώδια γεφυρώσεως UTP ή FTP, που χρησιμοποιούνται για τις 
διάφορες συνδέσεις στους κατανεμητές, καθώς επίσης και για τις συνδέσεις διαφόρων 
συσκευών με τις πρίζες. 
Ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται, ποικίλουν ως προς τα υλικά 
κατασκευής ή ακόμη και το σχήμα. Τα πιο συνηθισμένα είναι εκείνα που αποτελούνται από 
εύκαμπτο καλώδιο 4 ζευγών, Cat 6 και τερματισμένα σε βύσματα RJ 45. 
Σε περιπτώσεις συνδέσεων μεταξύ οριολωρίδων χρησιμοποιείται κατά κανόνα εύκαμπτο 
καλώδιο 4 ζευγών χωρίς βύσματα τερματισμού. Για σύνδεση οριολωρίδας και patch panel 
χρησιμοποιούνται patch cords με το ένα άκρο ελεύθερο και το άλλο τερματισμένο σε βύσμα 
RJ 45. 

      
 

                                                                 patch cord UTP 0,5m-10m                                        
                

         
patch cord FTP 1m-10m 



42 
 

5. Ενεργός εξοπλισμός 

5.1. Hub 

Το hub είναι μια δικτυακή συσκευή που επιτρέπει την διασύνδεση πολλών υπολογιστών 

σχηματίζοντας ένα δίκτυο. Είναι ένα μικρό τετράγωνο κουτί που τροφοδοτείται με ρεύμα από 

υποδοχή στον τοίχο. Οι υπολογιστές μπορούν να επικοινωνούν απευθείας ο ένας με τον 

άλλον μέσω αυτού του δικτύου. 

Περιλαμβάνει μια σειρά από θύρες στις οποίες τοποθετούνται τα καλώδια του δικτύου. 

Μικρά hub μπορούν να εξυπηρετήσουν έως και τέσσερις υπολογιστές. Ο υπολογισμός γίνεται 

βάσει του αριθμού των θυρών που διαθέτει κάθε hub. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει έξτρα 

θύρα για τη διασύνδεση hub μεταξύ τους. Μεγαλύτερα hub μπορούν να έχουν από 8-24 

θύρες. Το πιο συνηθισμένο είδος hub είναι το Ethernet hub. 

Τα hub θεωρούνται ως συσκευές επιπέδου 1 του OSI Model. Στο φυσικό επίπεδο, τα hub δεν 

προσφέρονται για ανεβασμένο επίπεδο δικτυακής επικοινωνίας, καθώς δεν διαβάζουν την 

πληροφορία που μεταφέρουν και δεν έχουν γνώση της προέλευσης και του προορισμού των 

πακέτων. 

Τα hub διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Τα παθητικά, τα ενεργητικά και τα έξυπνα. Τα 

παθητικά hub ή αλλιώς «συγκεντρωτές» απλά παραλαμβάνουν τα εισερχόμενα πακέτα και τα 

στέλνουν σε όλες τις συσκευές του δικτύου. Τα ενεργητικά hub ή «πολύθυροι επαναλήπτες» 

ενισχύουν το ηλεκτρικό σήμα των εισερχόμενων πακέτων πριν τους διαδώσουν στο δίκτυο. 

Τα έξυπνα hub είναι ένα στάδιο ψηλότερα από τα ενεργά hub με την έννοια ότι είναι εύκολα 

αποθηκεύσιμα και παρέχουν υποστήριξη από απόσταση.  

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των hub είναι το χαμηλό κόστος τους. Για το λόγο αυτό 

αποτελούν τον πιο οικονομικό και απλό τρόπο για την κατασκευή μικρών δικτύων. Μπορούν 

να λειτουργήσουν με dial-up καλώδιο καθώς και DSL υπηρεσίες. Τα εναλλακτικά των hub που 

είναι οι routers και οι switchers, παρατίθενται παρακάτω.  

Το μεγάλο μειονέκτημα των Hubs είναι ότι όταν αυξάνεται η κίνηση σε ένα δίκτυο, 

δημιουργούνται πολλά collisions (συγκρούσεις πακέτων). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

χαμηλή πραγματική ταχύτητα καθώς και τον μικρό βαθμό εξυπηρέτησης όταν ο αριθμός των 

χρηστών και της κίνησης που αυτοί δημιουργούν είναι αυξημένα. Επιπλέον, εάν σε ένα 

δίκτυο που βασίζεται σε hub, όλοι οι χρήστες έχουν ταχύτητα διασύνδεσης 100Mbps και 

έστω ένας από αυτούς έχει ταχύτητα διασύνδεσης 10Mbps ,τότε όλο το δίκτυο θα λειτουργεί 

σε αυτή τη χαμηλή ταχύτητα. 
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5.2. Switch 
 
O switch είναι μια μικρή συσκευή που επιτυγχάνει διασύνδεση υπολογιστών σε χαμηλό 
επίπεδο. Τεχνικά, οι switches λειτουργούν στο επίπεδο 2 (Data Layer) του OSI Model. Οι 
συσκευές αυτές επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να στέλνει πληροφορίες στο δίκτυο χωρίς να 
καθυστερεί τους άλλους χρήστες και χωρίς να επιβαρύνει τις λειτουργίες τους. 
 
 

 
 

 
Μοιάζουν πολύ με τα hub, άλλα είναι ικανά να επιβλέπουν τα πακέτα δεδομένων που 
παραλαμβάνουν, να επαληθεύουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη και να τα προωθούν. 
Τα switches εξοικονομούν εύρος δικτύου με το να αποστέλλουν μηνύματα μόνο στην 
συσκευή που πρέπει και όχι σε ολόκληρο το δίκτυο. 
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5.3. Router 
Ως router θεωρούμε ένα ειδικού σκοπού υπολογιστή ο οποίος κατευθύνει τα πακέτα 
δεδομένων στο δίκτυο. Είναι συσκευές που μπορούν να ανιχνεύσουν εάν μέρος του δικτύου 
δεν λειτουργεί ή βρίσκεται σε συμφόρηση και να κατευθύνουν την πληροφορία. 
 
Oι routers  επιτρέπουν την διασύνδεση δικτύων με διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας.   
Ο router είναι η μόνη συσκευή που ουσιαστικά βλέπει κάθε μήνυμα που αποστέλλεται και 
από τις δύο πλευρές του δικτύου. Διασφαλίζει ότι η πληροφορία θα φτάσει στον προορισμό 
της και απαγορεύει την πρόσβαση από το ένα δίκτυο στο άλλο, απαγορεύοντας μη αναγκαία 
πληροφορία να μεταφέρεται από δίκτυο σε δίκτυο. Οι routers συνδέουν πολλαπλά δίκτυα 
LAN και έχει πρόσβαση στις network addresses. 
 

 
 
 

Ένας πίνακας απόφασης είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του router για να γνωρίζει που θα 
αποσταλούν τα πακέτα. Αυτός ο πίνακας είναι μια συλλογή από πληροφορίες πάνω σε ποιες 
συνδέσεις οδηγούν σε ποια ομάδα διευθύνσεων, ποιες είναι οι προτεραιότητες των 
συνδέσεων καθώς και κανόνες για τη διαχείριση λειτουργιών ρουτίνας και εκτάκτων 
περιπτώσεων. Στην σύνθεση ενός router περιέχονται και κανόνες για τη διασφάλιση του 
δικτύου οι οποίοι όμως δεν είναι αρκετοί και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται και 
firewalls.  
Υπάρχουν δυο τύποι routing, o στατικός και ο δυναμικός. Στατικό ονομάζουμε το routing όταν 
υπάρχει ένας σταθερός τρόπος που δρομολογούνται τα δεδομένα ανεξάρτητα από την 
κατάσταση του δικτύου. Αντίθετα, στον δυναμικό τρόπο, λαμβάνεται υπ’ όψιν η κατάσταση 
δικτύου και υπάρχει επαναδρομολόγηση εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
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5.4. Bridge (Γέφυρα) 

Μία γέφυρα (bridge) είναι μία συσκευή δικτύου η οποία ουσιαστικά κάνει αυτό που 

περιγράφει το όνομά της: γεφυρώνει μεταξύ τους δύο τοπικά δίκτυα. Η διαφορά μεταξύ μιας 

γέφυρας και ενός router (δρομολογητή) έγκειται στον τρόπο με τον οποίο συνδέουν τα 

δίκτυα. Σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, μία γέφυρα είναι είτε μία συσκευή, είτε λογισμικό το 

οποίο αντιγράφει πακέτα στο Επίπεδο 2 (δείτε την σημείωση που ακολουθεί από ένα δίκτυο 

σ' ένα άλλο. Για παράδειγμα, δύο τοπικά δίκτυα μπορούν να συνδεθούν με μία γέφυρα, μία 

ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή και μία άλλη γέφυρα στο άλλο άκρο). 

Η γέφυρα συνδέει τα δίκτυα σε επίπεδο hardware. Εάν χρησιμοποιήσετε γέφυρες για την 

σύνδεση δύο δικτύων, αυτά ουσιαστικά θα αποτελούν έναν κλάδο με πολύ αργή σύνδεση. Η 

χρήση γεφυρών δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να χειρίζεστε τις συνδέσεις δικτύων WAN, 

εκτός κι αν είναι απόλυτα απαραίτητο, επειδή οι γέφυρες επιτρέπουν την διέλευση της 

"κυκλοφορίας πολλαπλής εκπομπής" (broadcast) - δηλαδή, μηνύματα τα οποία στέλνονται σε 

κάθε μηχανή ενός συγκεκριμένου δικτύου. Τα μηνύματα broadcast μπορούν να σπαταλήσουν 

πολύ από το (συνήθως περιορισμένο) εύρος ζώνης ενός δικτύου WAN.  

Οι bridges κατηγοριοποιούνται με διάφορους τρόπους. Ένας σύνηθες τρόπος διαχωρισμού 

είναι βάσει τις έκτασης της περιοχής που εξυπηρετούν. Έτσι, υπάρχουν bridges  που 

διασυνδέουν LAN σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και αποκαλούνται Remote Bridges 

καθώς και bridges που παρέχουν άμεση επικοινωνία μεταξύ δικτύων που βρίσκονται στην 

ίδια περιοχή. Αυτές ονομάζονται Local Bridges. 

Υπάρχουν επίσης και άλλου είδους bridges. ‘Transparent’, χρησιμοποιούνται συνήθως με 

Ethernet, Source-Route και κυρίως με Token Ring. ‘Translational’, που παρέχουν 

μεταφραστικές υπηρεσίες μεταξύ διαφορετικών τύπων αρχείων, και ‘Source-Route 

Transparent’, που επιτρέπουν επικοινωνία μεταξύ πρωτοκόλλων Token Ring και Ethernet.  

Γενικά, μία γέφυρα είναι ένας router (δρομολογητής) ο οποίος έχει διαμορφωθεί ώστε να 

γεφυρώνει δύο δίκτυα στο Επίπεδο 2 του OSI, αντί για το Επίπεδο 3 στο οποίο λειτουργούν 

συνήθως οι routers. Όταν μία γέφυρα συνδέει δίκτυα, για όλους τους πρακτικούς σκοπούς οι 

χρήστες βλέπουν μία μεγαλύτερη έκδοση του τρέχοντος δικτύου τους - μπορούν να 

προσπελάσουν απομακρυσμένους πόρους χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους που 

χρησιμοποιούν και στο τοπικό τους δίκτυο. Το μειονέκτημα που παρουσιάζουν οι γέφυρες 

είναι ότι το ότι είναι αργές και καταναλώνουν πολλούς πόρους για τον λόγο αυτό, σήμερα πια 

χρησιμοποιούνται κυρίως routers και όχι γέφυρες για την σύνδεση τοπικών δικτύων. 
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5.5 Gateway (πύλη)  

Χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση τοπικών δικτύων σε επίπεδο υψηλότερο του τρίτου 

επιπέδου δικτύου του μοντέλου OSI. Οι gateway αποτελούνται από software μετατροπής 

πρωτοκόλλων ικανού να επεξεργαστεί την πληροφορία με τρόπο που να γίνεται κατανοητή 

από τον παραλήπτη. Αυτό σημαίνει πως οι πύλες μπορούν και διασύνδεουν διαφορετικά 

τμήματα δικτύων (π.χ. δίκτυο οπτικών ινών με δίκτυο ομοαξονικού καλωδίου). Αντίστοιχες 

δυνατότητες έχουν, βέβαια, και όλοι οι σύγχρονοι δρομολογητές. Παρ’ όλο που αυτό 

θεωρείται μεγάλο πλεονέκτημα, οι gateway είναι πολύ αργές συσκευές στην μετάδοση 

δεδομένων. 
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6.Πιστοποίηση λειτουργικότητας & έλεγχος αποδοχής της 
εγκατάστασης  
 

Οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου αποδοχής της καλωδιακής υποδομής (Acceptance 
Tests), που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια της (προσωρινής και οριστικής) παραλαβής από τον 
Φορέα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτά που ορίζει το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α και 
διεθνές πρότυπο IEC/ISO 11801 και ANSI/TIA/EIA TSB-67.  
Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:  
 

 Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου.  

 Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς.  

 Έλεγχος επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων.  

 Μέτρηση μήκους καλωδίου.  

 Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου.  

 Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου.  

 Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήματος.  

 Έλεγχος επιπέδου δυσδιομιλίας (Crosstalk NEXT).  

 Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο.  
 
Για όλες τις οπτικές συνδέσεις μεταξύ ενεργών συσκευών θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις 
πιστοποίησης σε δύο μήκη κύματος σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568 Α. Για το σκοπό 
αυτό θα χρησιμοποιηθεί πιστοποιημένο όργανο υψηλών προδιαγραφών-σύγχρονης 
τεχνολογίας, από ανεξάρτητο εργαστήριο. Επίσης θα γίνει η μέτρηση απώλειας οπτικής 
ισχύος και θα μετρηθεί κάθε πλήρως τερματισμένη ίνα ξεχωριστά. Οι μετρήσεις για τις 
οπτικές ίνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές multimode ANSI X3T9.5 
(100Mbps TAXI) και multimode ITU-T G.957 και G.958 (300Mbps OC-3, 622Mbps OC-12). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Τα συστήματα συναγερμού αποτελούν διεθνώς την πιο συμφέρουσα και αποτελεσματική 
λύση για την αύξηση της ασφάλειας ενός  χώρου. Σκοπός ενός συστήματος συναγερμού, είναι 
η προστασία κτιρίων ή άλλων χώρων από  παράνομες εισβολές. Η σωστή κατασκευή, αλλά 
και ο σχεδιασμός από πλευράς του ιδιώτη ή της εταιρίας, που θα εγκαταστήσει και θα 
αναλάβει την παρακολούθηση του συστήματος, είναι οι βασικές παράμετροι 
αποτελεσματικότητάς του. 
Τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο  και σε μικρότερους  οικισμούς, στην επαρχία ή και στα 
περίχωρα των πόλεων, έχει αρχίσει να  διεισδύει ανάμεσα στους κατοίκους, το αίσθημα της 
ανασφάλειας, τόσο για τη σωματική ακεραιότητά  τους όσο και για τη διαφύλαξη της υλικής 
περιουσίας τους. Η προστασία ενός  χώρου απέναντι σε προσπάθειες διάρρηξης, δεν είναι 
απλή υπόθεση. Ο βαθμός  αποτελεσματικότητας αυξάνεται όταν υπάρχει μια καλά 
σχεδιασμένη μελέτη, που θα πρέπει να  συνυπολογίζει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό 
ενδεχομένων και να διαθέτει ένα συνδυασμό μέτρων ασφάλειας,  ούτως ώστε να υπάρχει μια 
δικλείδα προστασίας, στην περίπτωση που υπάρξει αστοχία  ενός εκ των συστημάτων. 
Η ύπαρξη  συστημάτων ασφαλείας, καταρχήν, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δηλαδή, είναι 
σίγουρο ότι ένας εντελώς απροστάτευτος  χώρος αποτελεί μαγνήτη για ένα διαρρήκτη, σε 
αντίθεση με εκείνον, που διαθέτει ένα σύστημα  συναγερμού και το οποίο μόνο με την 
ύπαρξή του θα προβληματίσει τον υποψήφιο  διαρρήκτη. 
Η επιλογή  ενός συστήματος συναγερμού, αναμφισβήτητα δεν είναι μια απλή και 
μονοσήμαντη υπόθεση. Πριν  την οποιαδήποτε αγορά, χρειάζεται να γίνει μια έρευνα αγοράς 
και να εξετασθούν αρκετές εναλλακτικές λύσεις. Σήμερα διατίθεται στην αγορά πληθώρα 
διαφορετικών προτάσεων, που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και μπορούν να δώσουν μια 
αξιόπιστη λύση στο θέμα της οικιακής ασφάλειας. 
Αναμφίβολα όμως, για όποιον επιθυμεί να θωρακίσει το σπίτι ή το γκαράζ του με ένα 
αξιόπιστο σύστημα ασφαλείας, η καλύτερη λύση είναι να απευθυνθεί σε ειδικούς τεχνικούς 
με την απαραίτητη πιστοποίηση και οι οποίοι θα εγκαταστήσουν βάσει μελέτης ένα 
αξιόπιστο σύστημα συναγερμού. 
Οπότε, η όσο  το δυνατόν καλύτερη γνώση των  κριτηρίων επιλογής ενός συναγερμού,  είναι 
υποχρέωση όλων των  εγκαταστατών, καθώς σε αυτούς θα απευθυνθούν οι  καταναλωτές. 
Θα πρέπει να είναι  λοιπόν σε θέση να δώσουν τις  κατάλληλες συμβουλές, ανάλογα με  τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. 
Συνοπτικά τα τρία  κριτήρια που χρειάζεται να ελέγχει  ο ενδιαφερόμενος  πριν την αγορά και 
εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού είναι  η αξιοπιστία των συσκευών  από τις οποίες 
απαρτίζεται, η συνεχής τεχνική υποστήριξη, δηλαδή η συντήρηση  και ο έλεγχος της καλής 
λειτουργίας των συσκευών και τέλος η δυνατότητα παροχής 24ωρης παρακολούθησης από 
κάποιο κέντρο λήψης των σημάτων του συναγερμού 
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Τα συστήματα συναγερμού είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας μας. Μέσω 
αισθητήρων, ειδοποιούν για γεγονότα τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον χώρο και 
για την ζωή. Οι συναγερμοί έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν κίνηση, αλλαγή θέσης 
αντικειμένων, άνοιγμα θυρών, ανίχνευση φωτιάς και ότι άλλο είναι εφικτό και επιθυμητό. Οι 
συσκευές εξόδου του συστήματος είναι ηχητικές και φωτεινές ειδοποιήσεις (σειρήνες και 
φώτα ανάγκης). Η τεχνολογία όμως δεν σταματάει εκεί. Με την χρήση Ο.Τ.Ε υπάρχει 
δυνατότητα ειδοποίησης ιδιοκτήτη, αστυνομίας και οποιονδήποτε άλλον είναι 
προγραμματισμένο το σύστημα να ειδοποιεί (λοιποί συγγενείς, υπηρεσίες ασφαλείας, 
πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κτλ). Με την χρήση Η/Υ οι χρήσεις γίνονται απεριόριστες. Οι 
δυνατότητες τους στην ουσία περιορίζονται μόνο από την φαντασία του σχεδιαστή.  
Τα βασικά μέρη κάθε συναγερμού είναι:  
 

 Η κεντρική μονάδα  
 

 Οι μονάδες εισόδου (αισθητήρες που δέχονται τα ερεθίσματα)  
 

 Οι μονάδες εξόδου (συσκευές ειδοποίησης)  
 
 
 

Τεχνολογία  Λειτουργίας  Συστημάτων  συναγερμού 
 
Διαχωρίζεται στην ενσύρματη και την  ασύρματη και αναφέρεται στον τρόπο σύνδεσης των 
επιμέρους συσκευών του συστήματος. Η ενσύρματη  διασύνδεση είναι η πιο διαδεδομένη 
καθώς σήμερα στις περισσότερες νέες κατασκευές  προβλέπεται από τη μελέτη να προ 
εγκαθίστανται  και τα καλώδια συναγερμού στη φάση της κατασκευής . Στην ασύρματη 
διασύνδεση τα στοιχεία του συστήματος επικοινωνούν μεταξύ τους με τη χρήση 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, σε συχνότητες που μεταβάλλονται πολύ συχνά, ώστε να είναι 
πολύ δύσκολο για κάποιον τρίτο να υποκλέψει τη συχνότητα του συστήματος και στη 
συνέχεια να το παραβιάσει. Αποτελούν πολύ καλή λύση για χώρους, στους οποίους για 
κάποιο λόγο δεν μπορούν να περαστούν τα καλώδια, που απαιτούνται για τα ενσύρματα 
συστήματα. Το πιο σημαντικό μειονέκτημά  τους είναι το υψηλό κόστος, το οποίο, 
συγκρινόμενο με τα ενσύρματα, τα καθιστά  ασύμφορα. 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Και στις  δύο περιπτώσεις ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα συναγερμού αποτελείται 
από τα εξής στοιχεία: 
 
 

 Κεντρική  μονάδα ελέγχου : συνδέονται  όλα τα αισθητήρια και εξαρτήματα που 
αποτελούν ένα συναγερμό 

 

 Πληκτρολόγιο : ενεργοποιεί το  σύστημα ασφαλείας (πλήρης /μερική όπλιση) ή το 
απενεργοποιεί, με την εισαγωγή προσωπικού  κωδικού 

 

 Είσοδοι του  συστήματος :  αποτελούνται από τους ανιχνευτές και τα αισθητήρια που 
περιλαμβάνει το σύστημα 

 

 Έξοδοι του συστήματος : Συνήθως  περιλαμβάνουν φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις οι 
οποίες προειδοποιούν και ενημερώνουν για πιθανή παραβίαση του φυλασσόμενου 
χώρου 
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1.Κεντρική μονάδα ελέγχου 
 

Η κεντρική  μονάδα ελέγχου είναι η καρδιά όλου του συστήματος. Σε αυτήν τη συσκευή 
συνδέονται -ενσύρματα ή και ασύρματα- όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως οι αισθητήρες, οι 
συσκευές συναγερμού και οι κάρτες  επικοινωνίας. Αποτελεί το μέσο που λαμβάνει τα 
σήματα από τους αισθητήρες, κάνει καταγραφή των συμβάντων και στη συνέχεια 
ενεργοποιεί τις συσκευές συναγερμού και μεταδίδει τηλεφωνικά τα σήματα, ανάλογα βέβαια 
και με τον προγραμματισμό της από  το χειριστή του συστήματος. 
Σήμερα, στην αγορά υπάρχουν πολυάριθμοι και διαφορετικοί τύποι κεντρικών μονάδων, που 
διαχωρίζονται βάσει των δυνατοτήτων τους. Όμως, η βασική αρχή κατασκευής τους είναι σε 
γενικές γραμμές η ίδια. Αποτελούνται από ένα εξωτερικό κουτί, ένα μετασχηματιστή για την 
ηλεκτρική τροφοδοσία του συστήματος με 12 ή 24 Volt DC, μια μπαταρία που αποτελεί την 
εφεδρική ηλεκτρική παροχή σε περίπτωση εσκεμμένης ή όχι διακοπής του ρεύματος και ένα 
πληκτρολόγιο, το οποίο μπορεί και να αντικατασταθεί με διακόπτη-κλειδαριά  (keyswitch) ή 
και τηλεχειρισμό. 
Η πληθώρα των συσκευών που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, κάνει δύσκολη την 
επιλογή. Όμως, τα ελάχιστα βασικά χαρακτηριστικά μιας κεντρικής μονάδας που θα μπορεί 
να ανταποκριθεί στις τυπικές προδιαγραφές ενός αξιόπιστου συστήματος συναγερμού, είναι 
τα ακόλουθα: Καταρχήν, το τροφοδοτικό της μονάδας θα πρέπει να είναι σε θέση να αντέχει  
ρεύματα έντασης τουλάχιστον 2A για την ομαλή διαχείριση όλων των φορτίων του 
συστήματος. 
Η κεντρική μονάδα πρέπει να διαθέτει ενδείξεις της κατάστασης των μπαταριών, ώστε να 
είναι εφικτή ανά κάθε στιγμή η παρακολούθησή τους και να γίνεται η αντικατάστασή τους ή 
η επαναφόρτισή τους, πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους. Μια σύγχρονη συσκευή θα 
πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ζώνες, ενώ άλλο σημαντικό 
χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη ρυθμιζόμενης  χρόνο καθυστέρησης,  ώστε να υπάρχει το 
κατάλληλο χρονικό περιθώριο για την είσοδο ή έξοδο από το χώρο που προστατεύεται. Ένα 
άλλο στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 
συστήματος συναγερμού είναι ότι η τροφοδοσία με 230/400 Volt AC θα πρέπει να γίνεται 
από ανεξάρτητη γραμμή, στην οποία δεν θα συνδέονται άλλες καταναλώσεις. 
 

 



52 
 

1.1.Πληκτρολόγιο 
 

Η εμφάνιση των πληκτρολογίων αντικατέστησε στα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας τους 
συμβατικούς ηλεκτρομαγνητικούς διακόπτες ή ακόμα και τα κλειδιά. Τα πληκτρολόγια 
λειτουργούν σαν διακόπτες οι οποίοι ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με το πάτημα 
ενός συνδυασμού πλήκτρων (προσωπικός κωδικός). Τα πιο κοινά πληκτρολόγια αποτελούνται 
από 16 πλήκτρα (10 αριθμητικά,4 αλφαβητικά , το * και το # ) αυξάνοντας έτσι τους πιθανούς 
συνδυασμούς και συνεπώς την ασφάλεια που προσφέρουν. Το σύστημα συνήθως λειτουργεί 
με 4 ψήφιο κωδικό (PIN). Από το πληκτρολόγιο ο χρήστης μπορεί να κάνει διάφορες 
λειτουργίες όπως BYPASS ζώνη( να βγει μια ζώνη εκτός) , εντολή PANIC (να ενεργοποιήσει 
χωρίς λόγο τις σειρήνες), ιατρική βοήθεια, πυροσβεστική, βίαιη όπλιση (όταν υπάρχει η 
ανάγκη να λείψει κάποιος για λίγη ώρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το σύστημα θα 
ασφαλίσει μόνο ότι βρει κλειστό περιμετρικά), καθώς και για τον προγραμματισμό του. 
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1.2.Μονάδες εισόδου (αισθητήρες) 
 
 
Οι ανιχνευτές και τα αισθητήρια, σε ένα σύστημα συναγερμού, είναι οι συσκευές εκείνες οι 
οποίες αναγνωρίζουν ανεπιθύμητες εισβολές σε κάποιον προστατευόμενο χώρο. 
Τοποθετημένες στρατηγικά στον χώρο, μπορούν να προσφέρουν την μέγιστη ασφάλεια. Για 
ευκολότερη διαχείριση τους, καθώς και παρακολούθησης των σημάτων τους, ο χώρος 
χωρίζεται σε ζώνες στις οποίες μπορούν να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται 
ξεχωριστά οι κάθε αισθητήρες 

 
Με την αλλαγή της κατάστασης τους δίνουν το κατάλληλο ερέθισμα στην κεντρική μονάδα. 
Υπάρχουν αισθητήρες διαφόρων τύπων όπως: 
 
 
 

 Υπέρυθροι ψηφιακοί ανιχνευτές κίνησης RADAR μονής και διπλής τεχνολογίας. Η αρχή 
λειτουργίας τους είναι η αλλαγή κατάστασης του αισθητήρα ο οποίος φέρει δέσμη 
υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Μαγνητικές επαφές (απλές - βαρέως τύπου - 
χρηματοκιβωτίων    κ.τ.λ.) τοποθετημένες στις θύρες και 
στα παράθυρα). Αποτελούνται από 2 μέρη: το σταθερό 
μέρος( επαφή) τοποθετημένο στο σταθερό πλαίσιο της 
θύρας και από το κινητό μέρος (μαγνήτης) τοποθετημένο 
στο κινητό μέρος της πόρτας. 
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Η επαφή φέρει τρεις αγωγούς (λευκό αγωγό για την γείωση, κίτρινο για N/C και κόκκινο για 
N/O). Ενδέχεται κάποιες να αποτελούνται μόνο από δύο αγωγούς. 
 

 

 Κραδασμικοί αισθητήρες (τοποθετούνται στους τοίχους). Ενεργοποιούνται από 
κραδασμό στην γύρο περιοχή τους. 

 

 Ανιχνευτές θραύσεως γυαλιού (glass break). Τοποθετούνται κοντά σε παράθυρα και 
ενεργοποιούνται από ήχους υψηλής συχνότητας (σπάσιμο ή χάραξη γυαλιού). 
 

 Δέσμες LASER και υπέρυθρων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 
           Η λειτουργία  τους βασίζεται στην αόρατη δέσμης τους.               
           Με την διακοπή της δέσμης αυτής η μονάδα αντιλαμβάνεται εισβολή στον χώρο.  
 

 
 

 Πιεζοηλεκτρικό καλώδιο. Χρησιμοποιείται για εξωτερική περίφραξη (καλώδιο 
τοποθετημένο στο 1m περίπου μέσα στο έδαφος). Με την διαφορά πιέσεως στο 
έδαφος δίνεται σήμα στην κεντρική μονάδα για ενεργοποίηση του συστήματος. 
 

 

 Ανιχνευτές θερμοκρασίας. Ανιχνεύουν την εσωτερική θερμοκρασία σε κάποιον χώρο 
και με την άμεση αλλαγή της ενεργοποιείται το σύστημα. 

 

 Ανίχνευση πυρκαγιάς. Αμέσως μόλις ένας ανιχνευτής αντιληφθεί τον κίνδυνο (καπνό, 
φλόγα, θερμοκρασία), στέλνει σήμα συναγερμού στον πίνακα ελέγχου. Ταυτόχρονα 
ανάβει η λυχνία στην βάση του ανιχνευτή. Μια δεύτερη ενδεικτική λυχνία μπορεί να 
τοποθετηθεί έξω από τον χώρο που επιτηρείται ώστε να εντοπιστεί αμέσως το σημείο 
κινδύνου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε ανιχνευτές που επιτηρούν ψευδό πατώματα, 
ψευδοροφές, αγωγούς καλωδίων ή κλιματισμούς κλπ. 
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Όταν ενεργοποιηθεί κάποιος από τους αισθητήρες του συστήματος ασφαλείας στέλνει ένα 
σήμα στην κεντρική μονάδα η οποία , ανάλογα με τον προγραμματισμό της ενεργοποιεί το 
σύστημα, στέλνει σήμα παραβίασης του χώρου στο κέντρο λήψεως, ενεργοποιεί φώτα 
ασφαλείας κτλ. 
Η εξωτερική σειρήνα του συστήματος ασφαλείας είναι αυτοτροφοδοτούμενη και αυτό 
προστατεύεται έτσι ώστε να ενεργοποιείται στην προσπάθεια αποσύνδεσης της η φίμωσης 
της με αφρό. Σε μεγάλο βαθμό διαφοροποιούνται τα συστήματα ασφαλείας από απλά 
συστήματα ασφαλείας σε συστήματα προηγμένης γενιάς, λόγω του ότι στα κέντρα λήψεως 
σημάτων όπου καταλήγουν τα σήματα εκτός του alarm, πλέον υπάρχει η δυνατότητα και 
εικόνας του σημείου παράβασης. Εξίσου σημαντική είναι και η επιβεβαίωση της καλής 
λειτουργίας του συστήματος ,μέσω των συνεχών ελέγχων (test) πού πραγματοποιούνται από 
το ίδιο το σύστημα. Το κέντρο αναλαμβάνει επίσης την ειδοποίηση των αρμοδίων οργάνων. 
Σήμερα τα συστήματα ασφαλείας όταν έχουν μελετηθεί σωστά κρίνονται απαραβίαστα σε 
ένα μεγάλο βαθμό. 
 
 
 

1.3.Μονάδες εξόδου 
 
Αποτελούν, ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο των συστημάτων συναγερμού, καθώς είναι το 
μέσο με το οποίο επισημαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και κάποιος έχει 
διεισδύσει στον προστατευόμενο χώρο. 
 
Περιλαμβάνουν :  
 

 Σειρήνες : Συνήθως, χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο σειρήνες:  η μία τοποθετείται 
εσωτερικά και η άλλη στον εξωτερικό χώρο.  Η επιλογή του σημείου που θα 
τοποθετηθεί η εξωτερική σειρήνα  είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αποτελεί το μόνο 
σημείο του  συστήματος που είναι Σειρήνα εκτεθειμένο. 
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Συνιστάται να τοποθετείται σε σημεία μεγάλου ύψους, ώστε να εξασφαλίζεται ο συνδυασμός 
της μέγιστης ορατότητας και του μικρότερου βαθμού προσβασιμότητας ήχος τους είναι πολύ 
δυνατός και κυμαίνεται από 110 db έως 125 db. 
 

 Μodem : στέλνει τα σήματα συναγερμού στα κέντρα λήψεως σημάτων. Τα κέντρα 
λήψεως σημάτων αποκωδικοποιούν τα σήματα που στέλνει το σύστημα ασφαλείας και 
προβαίνουν στις κατά περίπτωση ενέργειες (ειδοποιούν την αστυνομία, την 
πυροσβεστική, συγγενείς/ φίλους που εμείς έχουμε επιλέξει κ.λπ.). Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει τέτοιο κέντρο, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά τα GSM Modems που 
παρέχουν την δυνατότητα στον χρήστη να ενημερώνεται να πάσα στιγμή για τα σήματα 
του συναγερμού ,μέσω τεχνολογίας SMS ή MMS. 

 

 Φωτεινές ενδείξεις: εδώ συναντάμε προβολείς ,περιστρεφόμενες λάμπες (φάρος), 
φλας και ενδεικτικά LEDS. 

 
Όλα τα παραπάνω έχουν σαν  σκοπό να αποτρέψουν πιθανές εισβολές κάνοντας αισθητή την 
παρουσία του συστήματος (Εξωτερική σειρήνα σε εμφανές σημείο) ,να πανικοβάλουν τους 
διαρρήκτες (σειρήνες εσωτερικές & εξωτερικές) και τέλος να ειδοποιούν μέσω 24 ώρου 
κεντρικού σταθμού λήψεως σημάτων τον ιδιοκτήτη, τις Αρχές ή τους αρμόδιους. 
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2. Είδος τελευταίας τεχνολογίας συναγερμού  BUS. 
 
Ένα είδος τελευταίας τεχνολογίας συναγερμού είναι το BUS. Η μονάδα του συστήματος 
αυτού διαθέτει σαράντα οκτώ (48) ζώνες με έλεγχο από ενεργό πληκτρολόγιο αφής ή 
πληκτρολόγιο οθόνης υγρών κρυστάλλων με αναλυτικές ενδείξεις. Το σύστημα ελέγχεται από 
μικροεπεξεργαστή. Αναλυτικά δέχεται τα εξής: 
 

 ενενήντα έξι (96) διαφορετικούς χρήστες οι οποίοι μπορούν να έχουν ξεχωριστό κωδικό 
εισόδου – εξόδου 

 Duress Code (κωδικό πανικού με τέσσερα ψηφία) με τον οποίο εισέχοντας στο χώρο 
υπό απειλή, αφενός μεν απενεργοποιείται το σύστημα και αφετέρου δε στέλνονται 
σήματα πανικού μέσω τηλεφώνου για βοήθεια 

 προγραμματισμό ζωνών για ζώνες καθυστέρησης, άμεσες, 24ωρη προστασίας, 
πυρασφαλείας, ζώνες για μπουτόν πανικού, 24ωρη προστασία μηχανημάτων 

 ρυθμίσεις στους χρόνους εισόδου, εξόδου και διάρκειας συναγερμού 

 τον διαχωρισμό σε τέσσερα πλήρως ανεξάρτητα και αυτόνομα συστήματα, καθώς και 
να δεχθεί ενσύρματη ή ασύρματη επέκταση (radar, πληκτρολόγια, επαφές) 

 
 
Διαθέτει μνήμη χιλίων είκοσι τεσσάρων (1024) γεγονότων, τα οποία μπορούν να διατίθενται 
σε μορφή printer ή computer με την προσθήκη ενός module. 
Το ίδιο το σύστημα κάνει αυτοέλεγχο για βλάβες και εντοπίζει μέχρι και δέκα διαφορετικές 
βλάβες, τις οποίες εμφανίζει επάνω στο πληκτρολόγιο καθώς και να τίθεται σε λειτουργία 
από απόσταση μέσω τηλεφωνικής γραμμής. 
Για μεγαλύτερη ασφάλεια το σύστημα έχει ενσωματωμένο modem. Με αυτόν τον τρόπο του 
δίνεται η δυνατότητα να συνδεθεί, μέσω της απλής γραμμής του Ο.Τ.Ε. με τον κεντρικό 
σταθμό λήψεως σημάτων συναγερμού κάποιας Χ εταιρίας παρακολούθησης. Ο σταθμός 
αυτός με 24ωρη παρακολούθηση, λαμβάνει όλα τα σήματα τα οποία καταφτάνουν από τον 
προστατευμένο χώρο (σήματα όπως διάρρηξη, φωτιά, έλεγχο εισόδου-εξόδου, ιατρική 
βοήθεια, διακοπή και επαναφορά ρεύματος-Ο.Τ.Ε. πτώση μπαταρίας του συναγερμού, 
βλάβης οποιουδήποτε μέρους του συστήματος, πλημμύρας, ανελκυστήρων, θερμοκρασιών, 
ψύξεων και οτιδήποτε μπορεί να ελεγχθεί με αισθητήρα). 
Όταν ο παραπάνω σταθμός λαμβάνει αυτά τα σήματα, ειδοποιεί τον αντίστοιχο φορέα πού 
του έχει ζητηθεί (απαιτείται προγραμματισμός). 
Οι ανιχνευτές πού χρησιμοποιούνται είναι ψηφιακοί υπερύθρων ακτινών και καλύπτουν 
απόσταση ελέγχου 12x12 μέτρα (σάρωση του χώρου). Έχουν προστασία κατά RFI, EMI, 
εξωτερικού δυνατού φωτισμού, θερμότητας, σαμποτάζ. Είναι SMD τεχνολογίας για μικρότερο 
όγκο πιο οικονομικοί αλλά και με νέα μοντέρνα εμφάνιση. 
Το τελευταίο και σπουδαιότερο, διαθέτουν ρύθμιση παλμών ευαισθησίας με το μοναδικό 
auto pulse system σε περίπτωση ανεπιθύμητων ψευδό συναγερμών. Οι ανιχνευτές 
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κατανέμονται στους χώρους έτσι ώστε να συμπληρώνουν τα κενά που αφήνουν οι 
περιμετρικές ασπίδες. Τέλος για περαιτέρω προστασία, τοποθετούνται μαγνητικές επαφές 
στις πόρτες και στα παράθυρα, ώστε να μπορεί το σύστημα να λειτουργεί και χωρίς τους 
ανιχνευτές εσωτερικού χώρου παρά μόνο με τις μαγνητικές επαφές (περιμετρική προστασία). 
Το σύστημα ολοκληρώνεται με μια εξωτερική σειρήνα αυτοδύναμη και αυτό 
προστατευόμενη για σαμποτάζ και με την δική της μπαταρία. 
Όλο το σύστημα είναι αυτόνομο για περίπου μια μέρα, έχει δυνατότητα να δεχθεί ασύρματη 
ειδοποίηση (μέσο συστήματος GSM) σε περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής γραμμής. Το 
GSM (σύστημα το οποίο λειτουργεί με κάρτα SIM όπως αυτή κινητών τηλεφώνων) 
ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής γραμμής. Βασική προϋπόθεση 
αν η SIM είναι καρτοκινητή να διαθέτει μονάδες ή να είναι πακέτο σύνδεσης με κάποια 
εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορέσει να επικοινωνήσει. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

χαρακτηριστικά ενός σύστημα BUS 
 
2.1. Κέντρο 9 ή 16 ζωνών 
 

 Επεκτάσιμο σε 16 ζώνες με την χρήση ενσύρματων ή ασύρματων επεκτάσεων. 
Υπάρχουν 14 ζώνες στο κέντρο και 2 ζώνες πληκτρολογίου. 

 Επικοινωνία επεκτάσεων πληκτρολογίου bus μέσω 4 καλωδίων (2 data και 2 
τροφοδοσία). 

 2 ανεξάρτητα υποσυστήματα 

 48 κωδικοί χρηστών 

 Μνήμη 156 συμβάντων 

 2 έξοδοι PGM μεγάλου ρεύματος και 1 βοηθητικού Relay 

 Πρόβλεψη ψευδό συναγερμών  

 Τροφοδοτικό 1.5Α 

 Up/Down – loadable από το πρόγραμμα Win load 

 Κλειδί μνήμης της PARADOX για ταχύτατο προγραμματισμό κέντρου 

 Συμπεριλαμβάνεται 1 πληκτρολόγιο 1686V/Η και μεταλλικό κουτί (20cm X 25cm X 
8cm). 

 πληκτρολόγιο 16 ζωνών με LED 

 Συμβατό με όλα τα κέντρα SPECTRA 

 Φωτιζόμενο  πληκτρολόγιο 
 
 

 
Εικόνα 1.1. Πλακέτα κεντρικού πίνακα 
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2.2. Πληκτρολόγιο 16 ζωνών με LED(SPC-1689) 
 

 Συμβατό με όλα τα κέντρα SPECTRA 

 Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο με ενδείξεις ανοικτών ζωνών στα αντίστοιχα LED των ζωνών 

 Συνδέεται οπουδήποτε στο BUS επικοινωνίας 4 αγωγών 

 Ανεξάρτητα LED ένδειξης όπλισης  

 Ενεργοποίηση λειτουργιών με το πάτημα ενός πλήκτρου 

 Μία πλήρως προγραμματιζόμενη ζώνη 

 Δυνατότητα ενεργοποίησης τριών συναγερμών ‘’πανικού’’ με το πάτημα πλήκτρων 

 Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα πλήκτρων 

 Δυνατότητα επιλογής ζωνών (σε κάθε πλήκτρο/κάθε ζώνη) 
 
 
 
 

 
                                                    Εικόνα 1.2. Πληκτρολόγιο 16 ζωνών 
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2.3.Ψηφιακός ανιχνευτής 
 

 100% digital ανιχνευτής (patent-pending) 

 Ανιχνευτής για χώρους όπου κινούνται μικρά ζώα (μέγιστο βάρος περίπου 40 Κgr) 

 Διπλό οπτικό στοιχείο (2 συμμετρικά αντίθετα πυροευαίσθητα στοιχεία) 

 Διπλή συμμετρικά αντίθετη digital επεξεργασία 

 Χρησιμοποιεί ειδικό φακό (patent-pending) 

 Digital ανάλυση σήματος σε δυο στάδια 

 Digital διόρθωση καμπύλης απολαβής/θερμοκρασίας 

 Αυτόματο παλμικό σύστημα 

 Digital SHIELD (θωράκιση) μέσω αλγοριθμικού προγράμματος με ρυθμιζόμενη 
ευαισθησία 

 Μεταλλική θωράκιση για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών ΕΜΙ και RF 

 Διακόπτης Tamper 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ο έως +50ο C 

 Κάλυψη 12m X 110ο οριζόντια 
 

 
Εικόνα 1.3.Ψηφιακός ανιχνευτής υπέρυθρων 

 
2.4. Μαγνητική επαφή 

 

 Μαγνητική επαφή επιφανειακής στήριξης φλατζωτή 

 Διαθέσιμη σε τρία χρώματα: λευκό, καφέ και γκρι 15 

 Μέγιστη απόσταση επαφής – μαγνήτη: 25mm 

 Διαστάσεις 24 Χ 13 Χ 7 mm 
 

 
Εικόνα 1.4. Μαγνητική επαφή 
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2.5.Ανιχνευτής θραύσεως υαλοπινάκων 
 

 Αναλογικός ανιχνευτής 

 Κάλυψη 9m/60ο 

 Τάση λειτουργίας 12V DC+/-15% 

 Κατανάλωση 29mA 

 Γραμμική ρύθμιση ευαισθησίας 

 Διαστάσεις 80 Χ 60 Χ 45 mm. Οι ανιχνευτές θραύσεως υαλοπινάκων δεν αναγνωρίζουν 
σπάσιμο υαλοπινάκων πάχους μεγαλύτερο των 5mm. 

 
 

 
Εικόνα 1.5.Ανιχνευτής θραύσεως υαλοπινάκων 
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2.6.Αυτόνομη σειρήνα 
 

 Αυτό προστατευόμενη και αυτοτροφοδοτούμενη εξωτερική σειρήνα 125 db και 120 db 
με ενσωματωμένο φλάς, σε καλαίσθητο πλαστικό κουτί με εσωτερική μεταλλική 
προστασία. Ενδεικτικό led λειτουργίας. 

 Αρχική πλήρης σύνδεση σειρήνας πριν ακόμη τοποθετηθεί στο κέντρο. Τίθεται σε 
αναμονή μόνο εφόσον δοθεί εντολή +/-SSP στην πλακέτα της 

 Έλεγχος της τάσης του κέντρου και ενεργοποίηση της σε περίπτωση που η τάση του 
κέντρου πέσει κάτω από 9.5 V DC 

 Ενσωματωμένο Flash με λυχνία πυράκτωσης 15W και ενδεικτικό LED λειτουργίας 
σειρήνας 

 Προστασία της σειρήνας από βραχυκύκλωμα της λυχνίας του Flash 

 Tamber για την προστασία της σειρήνας από άνοιγμα ή αποκόλληση από τον τοίχο 

 Κουτί σειρήνας από πλαστικό polycarbonate με προστασία UV, αυτό σβενόμενο, 
διαθέσιμο σε λευκό ή κόκκινο χρώμα με Flash σε χρώμα κόκκινο, πορτοκαλί ή μπλε 

 
 

                                      
                                          Εικόνα 1.6. Εξωτερική σειρήνα 
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2.7.Σειρήνα PIEZZO(LD-97) 
 

 Επαναστατικός σχεδιασμός με άψογη αισθητική 

 Αδιάβροχη, αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία 

 Δυνατότητα για εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση 

 Μεγάλη αντοχή (κιβώτιο από polycarbonate) 

 Ακουστική ισχύς :110 +/-3bB (στα 33cm) 

 Τάση λειτουργίας :12V DC 

 Κατανάλωση:130mA 
 

 
Εικόνα 1.7. Εσωτερική σειρήνα 
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3.Κλειστά  συστήματα παρακολούθησης (CCTV) 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ενός συστήματος CCTV με κάμερες ασφαλείας σε μία 
εγκατάσταση, απαιτεί προσεκτική ανάλυση και σχεδιασμό είτε πρόκειται για μία επιχείρηση 
(ή έναν Οργανισμό) ή ακόμα και στην οικία μας. 

Με τις κάμερες ασφαλείας Θα πρέπει να εστιάσουμε στα σημεία εκείνα που χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής, ώστε η προσφερόμενη λύση να καλύπτει τις ανάγκες του τελικού 
χρήστη. Η ανάλυση και μελέτη μιας εγκατάστασης κάμερες ασφαλείας είναι απαραίτητη πριν 
την τοποθέτηση ενός συστήματος CCTV, γιατί είναι αυτή που θα αποκαλύψει τα προβλήματα 
ασφαλείας με ένα μεθοδολογικό τρόπο και όχι ως αποτέλεσμα ενός έκτακτου γεγονότος. 

Η επιτυχία, εντούτοις, δεν είναι απλά η ανάπτυξη ενός τέλειου σχεδίου ασφαλείας που 
βασίζεται σε ένα σύστημα CCTV. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι απόλυτη προστασία είναι 
αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς να δαπανηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό χρημάτων και χωρίς 
να υπάρχουν κάποιες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης. Η 
επιτυχία λοιπόν έγκειται στο να είναι ιδιαίτερα δύσκολο αν όχι αδύνατο για ένα κακόβουλο 
άτομο, να παραβιάσει την ασφάλεια του χώρου χωρίς να καταγραφή. 

Τα κλειστά συστήματα παρακολούθησης είναι η «όραση» και η «ακοή» των συστημάτων 
ελέγχου και φύλαξης. Τοποθετούνται σε κατάλληλη διάταξη με κάμερες λήψεως έγχρωμες ή 
και ασπρόμαυρες. Εκτός από την οπτική, μπορούμε να έχουμε και ακουστική 
παρακολούθηση ταυτόχρονα. Το σήμα οδηγείται σε MONITOR όπου ουσιαστικά 
παρακολουθείται από ένα σημείο όλος ο χώρος τοπικά ή από απόσταση.  
 
Αν υπάρχει μεγάλος αριθμός από κάμερες, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν πολλά 
MONITOR καθώς υπάρχουν λύσεις εναλλαγής εικόνας στο ίδιο MONITOR με SWITCHER ή της 
διαμόρφωσης της οθόνης σε κελιά (PICTURE IN PICTURE). Δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης 
απομακρυσμένων γεωγραφικά κεντρικών μονάδων σ’ ένα ενιαίο σύστημα και ο έλεγχος όλων 
των απομακρυσμένων μονάδων γίνεται από ένα κεντρικό σημείο. Ο διαχειριστής του 
συστήματος μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες του συστήματος όπως επίσης και τη 
διαχείριση των υπόλοιπων χρηστών (αν και εφόσον υπάρχουν). Μπορεί ακόμη να δώσει 
διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στον έλεγχο του συστήματος ανά κάμερα-χρήστη, να 
αποκρύψει κάποια κάμερα από κάποιον χρήστη, καθώς και ένα σημαντικό αριθμό 
δυνατοτήτων σε επίπεδο χρήστη ή κάμερας (λειτουργία αποθηκευμένου).  
Με 2 Terabyte αποθηκευτικό χώρο στο καταγραφικό και συνεχή εγγραφή τριών-δέκα καρέ το 
δευτερόλεπτο, οι 16 κάμερες αποθηκεύουν πληροφορία 90 περίπου ημερών. Με εξωτερική 



66 
 

συστοιχία SCSI δίσκων ο χώρος αποθήκευσης μπορεί να φτάσει έως 3,2 Terabytes. Την 91η 
ημέρα, σβήνονται οι πληροφορίες της 1ης σταδιακά.  
 
 
Η αναζήτηση του αποθηκευμένου Video είναι εύκολη και μπορεί να γίνει ανά ημερομηνία, 
ώρα, λεπτό και κάμερα. Στην εικόνα 2.1, υπάρχει ένα δείγμα από το γραφικό περιβάλλον 
αναζήτησης του προγράμματος. 
 

 
Εικόνα 2.1 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα προβολής αποθηκευμένου video στο Media Viewer που 
διαθέτει το πρόγραμμα του Cubisclient NX (σχ. 2.1), χωρίς να απαιτείται η έξοδος του από το 
πρόγραμμα. Η μορφή συμπίεσης του εξαγομένου video είναι αποκλειστικά της Cubitech το 
οποίο είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή οργανισμό Kalagate, που κατοχυρώνει το 
καταγεγραμμένο video ως αποδεικτικό στοιχείο στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Υπάρχουν 
σαφώς και άλλα προγράμματα στην αγορά.  
 

 
Εικόνα 2.2 

H επιλογή  των φακών στις κάμερες δίνει λύσεις ανάλογα με την οπτική γωνία τη δυνατότητα 
ZOOM ή της αυτόματης ρύθμισης με εναλλασσόμενο φωτισμό AUTO IRIS.  Η δυνατότητα 
αποθήκευσης των στοιχείων από ειδικά TIME LAPSE VIDEO με δυνατότητα καταγραφής 
αρκετών ωρών λύνει τα προβλήματα. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού συστήματος 
ασφαλείας και κλειστού κυκλώματος με την εφαρμογή του MOTION DETECTOR όπου με την 
παραμικρή αλλαγή που γίνεται στον χώρο που επιβλέπει η κάμερα ενεργοποιείται το video 
καταγραφής και το σύστημα ασφαλείας στέλνει σήμα ALARM. Δυνατότητα καταγραφής της 
κάμερας με κίνηση ή με καταγραφή 24 ώρες το 24ωρο. 
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3.1. Κάμερες 
 
Ένας από τους τρόπους επιτήρησης χώρων, είναι και η χρήση συστήματος οπτικής 
παρακολούθησης, μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) ή μέσω δικτύου (IP). 
Οι κάμερες ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση της οικεία σας ή του 
επαγγελματικού σας χώρου και σε συνδυασμό με τα DVR ή NVR επιτυγχάνουμε την 
αδιάλειπτη καταγραφή ,τοπική και απομακρυσμένη παρακολούθηση. Μέσα από πληθώρα 
επιλογών όπως κάμερες για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, κρυφές κάμερες, κάμερες ip 
δικτύου, κάμερες εξωτερικές PTZ, κάμερες για νύκτα κ.ά. 
 

κάμερα με ενσωματωμένο ζουμ υπέρυθρη τοίχου-οροφής 
  
                   

         κάμερα στηριζόμενη σε οροφή   
 

         κάμερα οροφής   
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3.2.Digital Video Recorder – DVR (Καταγραφικό) 
 

Οι διαδικασίες και τα μέσα επεξεργασίας και αποθήκευσης εικόνων σε ένα κλειστό κύκλωμα, 
αποτελούν κομβικούς παράγοντες σε μια συνολική πλατφόρμα επιτήρησης, μιας και 
επηρεάζουν σε μέγιστο βαθμό την αποτελεσματικότητα και απόδοση του συστήματος 
ασφαλείας. Οι εικόνες που συλλέγονται από τις κάμερες, μεταφέρονται στο κέντρο ελέγχου    
( DVR ) για επιλογή, επεξεργασία, απεικόνιση στις τοπικές οθόνες, καταγραφή, αποθήκευση 
και μεταφορά σε απομακρυσμένες θέσεις χειρισμού, εφόσον απαιτείται. 

Το DVR ή ψηφιακός καταγραφέας εικόνας είναι ένας εξειδικευμένος υπολογιστής που έχει 
σχεδιαστεί για να κάνει μια καθορισμένη εργασία, η οποία είναι να διαχειρίζεται αναλογικά 
και ψηφιακά σήματα video, να ψηφιοποιεί τα αναλογικά, να τα συμπιέζει και να τα 
αποθηκεύει στο σκληρό του δίσκο. Σημαντικό χαρακτηριστικό για κάθε DVR αποτελεί η 
αναλογική κάρτα video εισόδου που χρησιμοποιεί και η οποία έχει άμεση σχέση με την 
απόδοση του DVR, αφού έχει να κάνει με το ρυθμό ανανέωσης των πλαισίων της εικόνας και 
την ποιότητα της εικόνας. 

Έτσι, αν χρησιμοποιούνται αναλογικές κάμερες, τότε η καταγραφή και αποθήκευση του 
σήματος video γίνεται στο σκληρό δίσκο του DVR, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις 
αναλογικές κάμερες. Είναι σημαντικό κατά την εκλογή του DVR να επιλέξουμε συσκευή που 
διαθέτει σκληρό (ή σκληρούς) δίσκο για την αποθήκευση του καταγεγραμμένου video και 
άλλον ξεχωριστό δίσκο στον οποίο έχει εγκατασταθεί το λειτουργικό σύστημα, οι οδηγοί των 
συσκευών κ.ά. 

Με τα παρακάτω καταγραφικά καλύπτουμε όλες τις επιλογές σας από μία οικία ή κατάστημα 
μέχρι έναν οργανισμό ή και ένα απομακρυσμένο φωτοβολταϊκό πάρκο. 
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3.3.Network video recorder – NVR 

 

Η εμφάνιση της IP τεχνολογίας στα συστήματα Surveillance μπορούμε να πούμε ότι φέρνει τα 
πάνω-κάτω και στους integrator και στους πελάτες τους, με τη σειρά. Είναι πασιφανές ότι το 
IP φέρνει επανάσταση στον τρόπο σχεδίασης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης και, βέβαια, 
κόστους ενός συστήματος επιτήρησης. Για τους λάτρεις της τεχνολογίας και τους άριστους 
γνώστες της IP, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αλλά το μεγάλο τους όπλο είναι η δυνατότητα 
της πολύ εύκολης επέκτασης των καμερών χωρίς βασικό περιορισμό, καθώς η δυνατότητα 
των συστημάτων αυτών, είναι σαφώς μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα αναλογικά, ιδιαίτερα 
όσον αφορά στη δικτύωση, απομακρυσμένη διαχείριση-επιτήρηση, καθώς και αποθήκευση. 
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3.4.CubisΝΧ 
 

Έχει την μοναδική δυνατότητα από τις υπόλοιπες σειρές Cubis να μεταδίδει εικόνα ζωντανού 

video και σε κινητό τηλέφωνο. 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του CubisΝΧ είναι η εξαιρετική ταχύτητα και ποιότητα 
μετάδοσης της εικόνας μέσα από απλές τηλεφωνικές γραμμές, ISDN και γραμμές ADSL 
χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγορίθμους – Cubis compression - διαφορικής μετάδοσης. 
Το CubisΝΧ είναι σχεδιασμένο να μπορεί να μεταδώσει εικόνα με οποιοδήποτε μέσο 
υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP. Αυτό περιλαμβάνει ψηφιακές γραμμές ISDN, μισθωμένες 
γραμμές, ασύρματα δίκτυα υπολογιστών, GPRS και άλλα.  
Ειδικά για τις ψηφιακές γραμμές, το CubisΝΧ έρχεται με ενσωματωμένο ISDN 128Kbps TA και 

έτσι το μόνο που θα χρειάζεται είναι μία γραμμή ISDN από τον Ο.Τ.Ε. 

 
 
 

 
Σχήμα 1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 

Σύστημα πυρανίχνευσης ονομάζεται μια ομάδα από συσκευές που σκοπό έχουν να 
ανιχνεύσουν έγκαιρα μια εστία φωτιάς και να δώσουν το σήμα κινδύνου με ηχητικά, οπτικά 
και άλλα μέσα. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από τρεις 
τουλάχιστον ομάδες εξαρτημάτων : 
 

 Τον κεντρικό πίνακα ελέγχου του συστήματος. 

 Τα εξαρτήματα ανίχνευσης της φωτιάς. 

 Τα μέσα ένδειξης και σήμανσης. 
 
Σε κάποιες περιπτώσεις το σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει και μια τέταρτη ομάδα την 
οποία αποτελούν συσκευές αυτόματης κατάσβεσης, αυτόματοι τηλεφωνητές, μηχανισμοί 
συγκράτησης για πόρτες πυρασφαλείας και διάφοροι άλλοι αυτοματισμοί. 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε και θα αναφέρουμε όλα εκείνα τα μέτρα ασφαλείας που 
πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε το κτίριο μας να μπορεί να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη 
εκδήλωση πυρκαγιάς στο μέλλον. Τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που υποχρεούται 
από το άρθρο 8 των υπουργικών αποφάσεων 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’) & 81813/1993 
(ΦΕΚ 647 τ. Α’)] και πρέπει να διαθέτει το κτίριο μας είναι :  
 

 Αυτόματο & χειροκίνητο σύστημα πυρανίχνευσης 

 Φωτισμό ασφαλείας . 

 Σήμανση και φωτισμό στις εξόδους διαφυγής 
 
Ακόμα στο κτίριο θα τοποθετηθούν πυροσβεστικές φωλιές και φορητοί πυροσβεστήρες στις 
προβλεπόμενες θέσεις . 
 
Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες συστημάτων πυρανίχνευσης. Τα λεγόμενα συμβατικά 
συστήματα, που είναι τα πιο απλά, και χρησιμοποιούνται σήμερα στις μικρές και μεσαίες 
εγκαταστάσεις και τα διευθυνσιοδοτούμενα (addressable), με τα οποία υλοποιούνται 
συνήθως πυρανιχνεύσεις στις μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις. Τα διευθυνσιοδοτούμενα 
συστήματα λόγω των πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, τείνουν να τοποθετούνται 
όλο και πιο συχνά και σε λίγα χρόνια θα επικρατήσουν στις μεσαίες αλλά ακόμα και στις 
μικρές εγκαταστάσεις. 
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1. Πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης 
 
Πρόκειται για την συσκευή που αποτελεί την «καρδιά» ενός συστήματος πυρανίχνευσης. Απ’ 
αυτόν εξαρτάται η τροφοδοσία και η σωστή λειτουργία όλων των επιμέρους εξαρτημάτων 
του συστήματος.  Έργο του είναι η αναγνώριση και η επεξεργασία των σημάτων που φτάνουν 
σ’ αυτόν από τις συσκευές ελέγχου και η παραγωγή των κατάλληλων σημάτων εξόδου προς 
τις συσκευές ένδειξης και σήμανσης. Ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας του πίνακα 
υπόκειται στις αυστηρές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 54-2 και ΕΝ 54-4. 
 
Κάθε πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης πρέπει να περιλαμβάνει : 
 

 Βασική μονάδα παροχής τάσης, η οποία συνδεόμενη με το δίκτυο της ΔΕΗ 
αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει όλες τις συσκευές του συστήματος με την ασφαλή τάση 
(24Vdc) που αυτές απαιτούν. 

 Μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας (μπαταρίες), η οποία αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει 
όλες τις συσκευές του συστήματος με τάση σε περίπτωση διακοπής της τάσης του 
δικτύου. Η μπαταρίες πρέπει να παρέχουν αυτονομία, όταν ο πίνακας βρίσκεται σε 
κατάσταση ηρεμίας, για τουλάχιστον 24 ώρες και για τουλάχιστον 30 λεπτά σε 
κατάσταση συναγερμού. Σε κάποιες χώρες απαιτούνται αυτονομίες 36 ή και 72 ωρών. 

 Μονάδα αυτόματης μεταγωγής από την βασική στην εφεδρική τροφοδοσία και 
αντίστροφα. 

 Μονάδα φόρτισης των μπαταριών, η οποία φροντίζει να είναι πάντα φορτισμένες οι 
μπαταρίες της εφεδρικής τροφοδοσίας. 

 Μονάδες τροφοδοσίας, ελέγχου και επιτήρησης συσκευών ανίχνευσης φωτιάς (ζώνες ή 
βρόχοι ανίχνευσης).  

            Είναι τα κυκλώματα που αναλαμβάνουν την τροφοδοσία, την επιτήρηση και τη λήψη   
           των σημάτων από τους ανιχνευτές, τα κομβία και τις άλλες συσκευές ανίχνευσης. 

 



73 
 

1.1.  Ανιχνευτές φωτιάς 
 
Αυτόματοι ανιχνευτές φωτιάς  
 
Όλα τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν αυτόματα την φωτιά ή κάποιο 
από τα παράγωγά της. Αποτελούν το κυριότερο μέρος του συστήματος πυρανίχνευσης. Από 
τα αισθητήρια ξεκινάει η ενεργοποίησή του, οπότε η κατάλληλη για κάθε χώρο επιλογή και η 
σωστή τοποθέτηση τους παίζει μεγάλο ρόλο στην αξιοπιστία του όλου συστήματος. Ειδικά η 
επιλογή του κατάλληλου για κάθε χώρο αισθητηρίου είναι το βασικότερο σημείο που πρέπει 
να προσέξει όποιος σχεδιάζει ένα σύστημα πυρανίχνευσης. Οι τύποι των αισθητηρίων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα περιγράφονται παρακάτω.  
 
 
 

 Ανιχνευτές καπνού 
 

Είναι οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται στους περισσότερους χώρους γιατί έχουν πολύ 
καλούς χρόνους ενεργοποίησης. Προσπαθούν να ανιχνεύσουν το πιο συνηθισμένο παράγωγο 
της φωτιάς, τον καπνό. Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι ανίχνευσης από τις οποίες παίρνουν 
το όνομα τους και οι ανιχνευτές που τις χρησιμοποιούν. 
 
 
 

 
Ανιχνευτές καπνού 
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 Ανιχνευτής ιονισμού καπνού 
 
Χρησιμοποιεί ένα θάλαμο του οποίου οι δύο απέναντι πλευρές είναι ηλεκτρόδια συνδεμένα 
στον θετικό και τον αρνητικό πόλο του κυκλώματός του. Μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού 
υλικού Αμερίκιου (Am241), ιονίζει τον αέρα μέσα στο θάλαμο, παράγοντας αρνητικά και 
θετικά ιόντα. Εξ’ αιτίας αυτών των ιόντων ένα ρεύμα διαρρέει τον αέρα του θαλάμου 
ανάμεσα στο θετικό και το αρνητικό  ηλεκτρόδιο. Όταν στο θάλαμο εισέλθουν σωματίδια 
καπνού, ο αριθμός των ιόντων μειώνετε και αντίστοιχα μειώνετε και το ρεύμα που τον 
διαρρέει. 
 
 

            
 
              

Οι σημερινοί ανιχνευτές ιονισμού καπνού χρησιμοποιούν δύο θαλάμους. Ο ένας είναι 
κλειστός (δεν επιτρέπει την είσοδο αέρα από το περιβάλλον ) και ο δεύτερος ανοιχτός. Η 
ανίχνευση του καπνού γίνετε με την σύγκριση των ρευμάτων που διαρρέουν τους δύο 
θαλάμους. Η ανίχνευση καπνού με την μέθοδο του ιονισμού είναι η πρώτη που 
χρησιμοποιήθηκε . Έχει όμως το βασικό μειονέκτημα της εκπομπής ραδιενέργειας, η οποία αν 
και είναι μικρή (0,7 – 1 μCu) δεν παύει να είναι υπολογίσιμη ειδικά σε συστήματα 
πυρανίχνευσης που χρησιμοποιούν πολλούς ανιχνευτές. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 
κράτη, όπως η Ιταλία, που απαγορεύουν τη χρήση ανιχνευτών ιονισμού. Κάποια άλλα, μέσα 
σ’ αυτά και η Ελλάδα, θέτουν αυστηρότατους περιορισμούς στην χρήση τους, υποχρεώνοντας 
τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και εγκαταστάτες να συγκεντρώνουν τους ανιχνευτές μετά 
την λήξη του ορίου ζωής τους ( συνήθως 10 - 12 χρόνια) και να τους αποστέλλουν σε χώρες 
όπου μπορεί να αφαιρεθεί το επικίνδυνο πλέον ραδιενεργό υλικό τους. Οι πιο πάνω λόγοι 
κάνουν όλο και περισσότερους χρήστες και εγκαταστάτες να αποφεύγουν την χρησιμοποίηση 
τέτοιων ανιχνευτών και να τους αντικαθιστούν από ανιχνευτές ορατού καπνού. 
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 Ανιχνευτής ορατού καπνού 
 
Ονομάζεται αλλιώς φωτοηλεκτρικός ή οπτικοηλεκτρονικός ανιχνευτής καπνού. Χρησιμοποιεί 
έναν θάλαμο κατασκευασμένο από μαύρο αντιανακλαστικό υλικό. Μέσα στο θάλαμο 
υπάρχει ένας πομπός και ένας δέκτης υπέρυθρης ακτινοβολίας, τοποθετημένοι με τέτοιο 
τρόπο, που η δέσμη εκπομπής του ενός να μην φτάνει απ’ ευθείας στον άλλο. Όταν στο 
θάλαμο υπάρχει καθαρός αέρας ο δέκτης δεν λαμβάνει ακτινοβολία. Με την εισαγωγή του 
καπνού στο θάλαμο μια ποσότητα της ακτινοβολίας του πομπού αντανακλάται στα 
σωματίδιά του και φτάνει στο δέκτη. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα στα οποία είναι συνδεμένος 
ο δέκτης συγκρίνουν την ακτινοβολία με μια προ-ρυθμισμένη ποσότητα για να αποφασίσουν 
αν ο καπνός έχει ξεπεράσει τα όρια του συναγερμού. 
 
 

    
 
 
 

 Για λόγους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, οι πομποί των ανιχνευτών αυτού του τύπου 
δεν εκπέμπουν μόνιμα αλλά περιοδικά και για μικρά χρονικά διαστήματα (για 20-30 msec 
κάθε 7 – 10 sec). Ο θάλαμός τους είναι καλυμμένος σε όλα τα ανοίγματα με μεταλλική ή 
πλαστική λεπτή σήτα για να μην μπαίνουν μέσα μικρά έντομα. Αποτελούν σήμερα τους 
ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο από κάθε άλλο τύπο. Η αξιοπιστία τους 
βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, η ενέργεια που καταναλώνουν ελάχιστη και οι απαιτήσεις 
για συντήρηση σχετικά μικρές. Δεν περιέχουν εξαρτήματα βλαβερά για τον άνθρωπο ή το 
περιβάλλον. Συνήθως είναι η πρώτη επιλογή για κάθε χώρο. Δεν προτείνεται η τοποθέτησή 
τους μόνο εκεί που υπάρχουν συνθήκες που τους κάνουν να δίνουν ψευδείς συναγερμούς 
(π.χ. χώροι με αυξημένη ποσότητα σκόνης ή υδρατμών). 
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1.2.Ανιχνευτές θερμότητας 
 
Χρησιμοποιούνται σε χώρους που για διάφορους λόγους (π.χ. ύπαρξη καπνού, σκόνης ή 
υδρατμών σε κανονικές συνθήκες) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ανιχνευτές καπνού. 
Προσπαθούν να ανιχνεύσουν ένα άλλο συνηθισμένο παράγωγο μια πυρκαγιάς, την αύξηση 
της θερμοκρασίας. Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων ανιχνευτών. 
 
 

 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής 
 
Είναι ανιχνευτές που ενεργοποιούνται με την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας. 
Χρησιμοποιούν δύο αισθητήρια θερμοκρασίας, τοποθετημένα σε τέτοιες θέσεις, που το ένα 
να επηρεάζεται γρήγορα από την αλλαγή της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και το 
δεύτερο αργά. Τα εσωτερικά τους κυκλώματα μετρούν το ρυθμό μεταβολής της 
θερμοκρασίας συγκρίνοντας τις μετρήσεις από τα δύο αισθητήρια. Αν ο ρυθμός είναι 
μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τότε δίνεται 
συναγερμός φωτιάς. Οι ρυθμοί αύξησης της θερμοκρασίας στους οποίους ο ανιχνευτής 
πρέπει να δώσει συναγερμό είναι προδιαγεγραμμένοι στον Ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ 54-6. 
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 Θερμικός ανιχνευτής 
 
Είναι ανιχνευτές που ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα σταθερό όριο. 
Υπάρχουν ανιχνευτές που ενεργοποιούνται στους 60, 70 ή 90 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με 
τις απαιτήσεις του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν. Παρόλο που σαν ανιχνευτές είναι 
αξιόπιστοι, είναι αυτοί που θα αντιδράσουν τελευταίοι σε περίπτωση φωτιάς, γι’ αυτό και 
τοποθετούνται σε χώρους όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση άλλου τύπου 
ανιχνευτή. 
 
 
 
 

 
 

Θερμικός ανιχνευτής 
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1.3.Ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων 
 
Παρόλο που η ανίχνευση εκρηκτικών και τοξικών αερίων είναι ένας ξεχωριστός τομέας που 
έχει διαφορετικούς στόχους από την πυρανίχνευση, αρκετές φορές υπάρχει ανάγκη να 
συνδέσουμε σε συστήματα πυρανίχνευσης και ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων για να 
«προλάβουμε» μια φωτιά πριν ακόμα αυτή εκδηλωθεί. 
 
Ο τρόπος κατασκευής των ανιχνευτών αυτών απαιτεί ειδική σύνδεση με τον πίνακα και 
επιπλέον υπάρχει ειδικός περιορισμός στον αριθμό τους που μπορεί να συνδεθεί σε κάθε 
πίνακα. 
 
Δύο βασικοί τύποι συνδέονται συνήθως σε συστήματα πυρανίχνευσης 
 

 Ο ανιχνευτής φυσικού αερίου, που περιέχει αισθητήριο φτιαγμένο ειδικά για 
           να ανιχνεύει μεθάνιο (το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου). 

 Ο ανιχνευτής υγραερίου, που περιέχει αισθητήριο φτιαγμένο ειδικά για να 
           ανιχνεύει προπάνιο και βουτάνιο (από τα οποία αποτελείται το υγραέριο). 
 

 
Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων 
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1.4.Ανιχνευτές φλόγας 
 
Εξειδικευμένοι ανιχνευτές που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Περιλαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα αισθητήρια υπέρυθρης ακτινοβολίας και ειδικά διαμορφωμένα κάτοπτρα. 
Ενεργοποιούνται όταν ανιχνεύσουν παλμούς χαμηλής συχνότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας 
που προέρχονται από την παρουσία φλόγας. Η απόκρισή τους εξαρτάται από την επιφάνεια 
της φωτιάς και την απόστασή της από τον ανιχνευτή. Στην Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 54-10, 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να κατασκευάζονται οι ανιχνευτές φλόγας, προβλέπονται τα 
μεγέθη της φλόγας (σε τετραγωνικά μέτρα) και οι αποστάσεις από τις οποίες πρέπει να δίνετε 
συναγερμός. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε πολύ κρίσιμους από πλευράς ασφαλείας 
χώρους, ειδικά σε εκείνους που η εμφάνιση φωτιάς θα καθυστερήσει να παράγει καπνό ή 
αύξηση θερμοκρασίας. Τέτοιοι χώροι είναι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης 
υγρών καυσίμων, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
εγκαταστάσεις μεγάλων μετασχηματιστών κ.α. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
ημιυπαίθριους χώρους, όπου ο αέρας θα εμποδίσει τη συγκέντρωση καπνού και θερμότητας 
σε περίπτωση φωτιάς. 
 

 
 
 

Ανιχνευτής φλόγας 
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1.5.Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης συναγερμού φωτιάς 

 
Είναι συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος για να δώσει σήμα 
συναγερμού φωτιάς. Είναι απαραίτητα σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης. Τοποθετούνται 
δίπλα στις σκάλες και στις εξόδους σε ευδιάκριτα σημεία ώστε ένα τουλάχιστον να εντοπίσει 
εύκολα μπροστά του κάθε άνθρωπος που έχει διαπιστώσει ύπαρξη φωτιάς σε ένα χώρο και 
τον εγκαταλείπει. Διαθέτουν ένα διαφανές τμήμα (τζάμι ή διαφανές πλαστικό), το οποίο 
σπάει ή υποχωρεί όταν πιεστεί με την απαιτούμενη δύναμη. Τότε ένας διακόπτης, κατάλληλα 
τοποθετημένος, ενεργοποιείται και δίνει το σήμα συναγερμού φωτιάς στον πίνακα. Όπως 
προβλέπει η Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 54-11, τα μπουτόν πρέπει να έχουν τετράγωνο σχήμα να 
είναι χρώματος κόκκινου και να έχουν τυπωμένα πάνω τους κάποια σύμβολα ώστε να είναι 
κατανοητός ο ρόλος τους σε όλους. 
 
 
 

 

 
 

Μπουτόν πυρανίχνευσης 
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1.6.Άλλες συσκευές ενεργοποίησης συστήματος πυρανίχνευσης 

 
Σε κρίσιμους χώρους ενός κτιρίου μπορεί να τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα καταϊονισμού 
το οποίο λειτουργεί με δικούς του αισθητήρες, χωρίς να εξαρτάται από την κύρια 
πυρανίχνευση. Στους σωλήνες ενός τέτοιου συστήματος πρέπει να τοποθετηθούν διακόπτες 
ροής (flow switch) συνδεμένοι με τον πίνακα πυρανίχνευσης ώστε να ενεργοποιηθούν τα 
μέσα ένδειξης και σήμανσης σε περίπτωση λειτουργίας του συστήματος καταιονισμού. 
 
 
 

Μέσα ένδειξης και σήμανσης 
Όλες εκείνες οι συσκευές που όταν ενεργοποιηθούν μας ειδοποιούν για πιθανή ύπαρξη 
φωτιάς. Περιλαμβάνουν συσκευές ηχητικής και οπτικής σήμανσης. 
 

 
Σειρήνα πυρασφαλείας 
Είναι ένα σημαντικό τμήμα οποιουδήποτε συστήματος πυρασφάλειας διότι όταν 
ενεργοποιηθεί από τον πίνακα παράγει το χαρακτηριστικό ήχο της πυρασφάλειας, με σκοπό 
την προειδοποίηση τού κοινού ή και την εκκένωση του κτιρίου. Όλες οι σειρήνες 
πυρασφαλείας του ίδιου συστήματος πρέπει να έχουν παρόμοιο ήχο και να διαφέρουν από 
ηχητικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. 
 
 
 

Κουδούνι πυρασφαλείας 
Χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για σειρήνα παράγοντας τον χαρακτηριστικό ήχο. Είναι 
κόκκινου χρώματος με διάμετρο από 150 μέχρι 200mm. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται 
μαζί με τις σειρήνες για δηλώσουν συναγερμό άλλου επιπέδου (π.χ. σειρήνες για απλό 
συναγερμό φωτιάς και κουδούνια για τις περιοχές κατάσβεσης). 
 

 
Φάρος πυρασφαλείας 
Χρησιμοποιούνται μαζί με τις σειρήνες ή τα κουδούνια για οπτική σήμανση. Υπάρχουν 
διάφορες μορφές, με λάμπα πυράκτωσης, περιστρεφόμενοι, με λάμπα XENON. Σήμερα για 
λόγους μείωσης της κατανάλωσης οι περισσότεροι παράγονται με LEDS υψηλής 
φωτεινότητας. 
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Απομακρυσμένο (Εξωτερικό) LED ανιχνευτών 
Πρόκειται για ένα ενδεικτικό LED το οποίο συνεργάζεται με τους περισσότερους τύπους 
ανιχνευτή. Τοποθετείται μακριά από αυτόν και ανάβει σε περίπτωση ενεργοποίησης του. 
Χρησιμοποιείται σε κτίρια που χωρίζονται σε πολλούς μικρότερους χώρους (δωμάτια 
ξενοδοχείων, νοσοκομείων) για να διευκολύνεται η εποπτεία τους. Έτσι σε περίπτωση 
συναγερμού από κάποια ζώνη μπορούμε να καταλάβουμε από ποιο δωμάτιο προέρχεται ο 
συναγερμός χωρίς να ανοίξουμε όλα τα δωμάτια της ζώνης. Αν σε κάποιο χώρο - δωμάτιο 
υπάρχουν περισσότεροι από ένας ανιχνευτές τότε μπορεί να συνδεθεί το ίδιο εξωτερικό LED 
ανιχνευτή με όλους τους ανιχνευτές του χώρου - δωματίου. Στην περίπτωση αυτή το LED θα 
ανάψει όταν ενεργοποιηθεί οποιοσδήποτε από τους ανιχνευτές. Πλεονέκτημα της χρήσης 
εξωτερικού LED ανιχνευτή είναι η μείωση του αριθμού των ζωνών που απαιτούνται για την 
κάλυψη ενός κτιρίου. Τοποθετείται έξω από δωμάτια και ακριβώς πάνω από τη πόρτα, σε 
ευδιάκριτο σημείο ώστε να διακρίνεται από μακρινή απόσταση. 
 
 

2.Τοποθέτηση εξαρτημάτων συστήματος πυρανίχνευσης 
 
 
2.1.Τοποθέτηση πινάκων πυρανίχνευση 
 
Ο πίνακας πυρανίχνευσης τοποθετείται σε χώρο χαμηλού κινδύνου, σε θέση η οποία είναι 
ορατή και εύκολα προσβάσιμη από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την πυρασφάλεια 
του κτιρίου. Σε μεγάλες κυρίως εγκαταστάσεις απαιτούνται και επαναληπτικοί πίνακες, ώστε 
οι ενδείξεις του συναγερμού φωτιάς άλλα και οι ενέργειες που γίνονται για την αντιμετώπισή 
τους να ενημερώνουν και άλλους. Για παράδειγμα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο ο κεντρικός 
πίνακας είναι συνήθως τοποθετημένος στην υποδοχή (reception) και ένας επαναληπτικός 
μπορεί να τοποθετηθεί στο γραφείο του διευθυντή. 
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2.2.Τοποθέτηση ανιχνευτών 
 
Κάθε τύπος ανιχνευτή, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του, πρέπει να τοποθετηθεί στο 
χώρο ακολουθώντας κάποιους κανόνες. 

 

 Τοποθέτηση ανιχνευτών καπνού και θερμότητας 
 
Η μέγιστη επιφάνεια κάλυψης και οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των ανιχνευτών 
καθορίζονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες της σειράς ΕΝ 54 αλλά και από τον Ελληνικό 
κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων. Μικρότερες αποστάσεις ή καλύψεις πρέπει να 
εφαρμόζονται αν το απαιτούν οι οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
 

 
 

 
Σε ύψη τοποθέτησης μέχρι 9 μέτρα ισχύουν οι παρακάτω γενικοί κανόνες : 

 Μέγιστη επιφάνεια κάλυψης 50 τετραγωνικά μέτρα ανά ανιχνευτή 

 Απόσταση από ανιχνευτή σε ανιχνευτή όχι μεγαλύτερη από 15 μέτρα  στους 
διαδρόμους ή όχι πάνω από 12.5 μέτρα στους άλλους χώρους. 

 Απόσταση ανιχνευτή από τοίχο όχι μεγαλύτερη από 3.5 μέτρα 
 
Αν οι ανιχνευτές τοποθετηθούν σε μεγαλύτερο ύψος (αν αυτό επιτρέπεται από τον 
κατασκευαστή) όλες οι διαστάσεις πρέπει να μειωθούν στο μισό. Την καλύτερη απόδοση οι 
ανιχνευτές καπνού την έχουν αν τοποθετηθούν έτσι ώστε ο θάλαμος ανίχνευσης να βρίσκετε 
σε απόσταση από 5 μέχρι 60 εκατοστά από το επίπεδο της οροφής. Οι ανιχνευτές 
θερμοκρασίας αποδίδουν ικανοποιητικά αν τα αισθητήριά τους βρίσκονται σε απόσταση από 
την οροφή από 5 μέχρι 15 εκατοστά. Στο πιο πάνω παράδειγμα βλέπουμε τις αποστάσεις 
τοποθέτησης των ανιχνευτών σε ενιαίο χώρο 28x21 μέτρων με επίπεδη οροφή. 
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 Τοποθέτηση ανιχνευτών φλόγας 

 

Τοποθετούνται συνήθως στον τοίχο, σε μεγάλο ύψος, για να μην υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα 
στο κάτοπτρό τους και την επιφάνεια που πρέπει να καλύψουν. 
 

 
 
Από τον κατασκευαστή δίνονται στοιχεία για την γωνία κάλυψης και την απόσταση στην 
οποία ανιχνεύονται φλόγες μεγέθους 0.1 και 0.4 τετραγωνικών μέτρων. Σε τοποθέτηση όπως 
του πιο πάνω σχήματος, η απόσταση του ανιχνευτή σε ευθεία γραμμή από την φλόγα δίνεται 
από τον τύπο : 
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 Τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων 
 
Η θέση της αρχικής συγκέντρωσης του εκρηκτικού ή τοξικού αερίου εξαρτάται από το 
μοριακό του βάρος. Αέρια με μοριακό βάρος μεγαλύτερο από 29, συγκεντρώνονται κοντά στο 
έδαφος. Τα “ελαφρά” αέρια, αυτά με μοριακό βάρος μικρότερο από 29, συγκεντρώνονται 
στην οροφή. Σε περίπτωση που τα αέρια που καλούμαστε να ανιχνεύσουμε είναι “βαριά” 
τότε οι ανιχνευτές πρέπει να τοποθετηθούν σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών από το 
έδαφος και σε απόσταση μέχρι 4 μέτρων οριζόντια από το σημείο της πιθανής διαρροής. 
Ανάμεσα στο πιθανό σημείο διαρροής και τον ανιχνευτή δεν πρέπει να παρεμβάλλονται 
εμπόδια όπως έπιπλα, που εμποδίζουν την κίνηση του αέρα. Για ανίχνευση “ελαφριών” 
αερίων οι ανιχνευτές τοποθετούνται 30 εκατοστά περίπου κάτω από την οροφή. Μεταξύ του 
ανιχνευτή και του πιθανού σημείου διαρροής δεν πρέπει επί της οροφής να υπάρχουν 
δοκάρια. 
 
Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή ώστε ο ανιχνευτής να μην τοποθετηθεί : 

 Σε μέρη με υπερβολική υγρασία. 

 Σε θέσεις όπου κινδυνεύει να έρθει σε επαφή με νερά. 
 
Οι ανιχνευτές αερίων μπορούν να συνδεθούν στον πίνακα στην ίδια ζώνη με άλλου τύπου 
ανιχνευτές ή μπουτόν. Λόγω όμως της διαφοράς στην ηλεκτρική εγκατάσταση (χρειάζεται 
δύο επιπλέον καλώδια) και της διαφορετικής αντιμετώπισης που πιθανότατα θα απαιτεί ο 
συναγερμός από τα αέρια, είναι προτιμότερο οι ανιχνευτές αερίων να τοποθετηθούν σε 
διαφορετικές ζώνες, ανεξάρτητες από ανιχνευτές άλλου τύπου ή κομβία πυρανίχνευσης. 
 
 

 Τοποθέτηση κομβίων χειροκίνητης ενεργοποίησης 
 
Παρ’ όλο που στην ίδια ζώνη μπορούν να συνδεθούν κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης και 
αυτόματοι ανιχνευτές, είναι προτιμότερο να σχεδιαστεί από την αρχή το σύστημα με τα 
κομβία σε ξεχωριστή (ή ξεχωριστές) ζώνες. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει ευκολότερη και 
ταχύτερη η αναγνώριση τους . Τα κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης πρέπει να 
τοποθετούνται στις οδεύσεις διαφυγής, στα σημεία που καταλήγουν κλιμακοστάσια και σε 
όλες τις τελικές εξόδους (αυτές δηλαδή που οδηγούν έξω από το κτίριο). Τα κομβία 
χειροκίνητης ενεργοποίησης πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς μέσα στο 
κτίριο, να μην χρειάζεται να διανύσει απόσταση πάνω από 30 μέτρα για να δώσει τον 
συναγερμό. Πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος περίπου 1,5 μέτρα από το πάτωμα, σε 
προσιτά, καλό φωτισμένα και εμφανή μέρη. Αν το κτίριο είναι πολυώροφο με όμοια 
κατασκευή ορόφων, τα κομβία πρέπει να τοποθετούνται στα ίδια σημεία σε κάθε όροφο. 
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 Τοποθέτηση μέσων ένδειξης και σήμανσης 

 
Ο κύριος σκοπός των μέσων ένδειξης και σήμανσης είναι να ειδοποιηθούν όλοι όσοι 
βρίσκονται μέσα σ’ ένα κτίριο για το συναγερμό φωτιάς ώστε να προλάβουν να το 
εγκαταλείψουν. Υπάρχουν μερικοί κανόνες, που προβλέπονται στον κανονισμό 
πυρασφαλείας, που βοηθούν στον σωστό υπολογισμό των θέσεων και του πλήθους των 
σειρήνων. 
 
Η ένταση του ήχου της πυρανίχνευσης σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου, πρέπει να είναι 
65dB ή 5dB πάνω από το θόρυβο που επικρατεί σε κάθε χώρο σε κανονικές συνθήκες. Όταν 
το κτίριο είναι πολυώροφο ή αποτελείται από πολλά πυροδιαμερίσματα τότε χρειάζεται το 
λιγότερο μία σειρήνα ανά όροφο ή πυροδιαμέρισμα. Η ένταση του ήχου δεν πρέπει να είναι 
τόσο δυνατή ώστε να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή. Ο αριθμός των σειρήνων μέσα σε 
ένα κτίριο είναι τέτοιος ώστε να παράγεται το επιθυμητό επίπεδο ήχου, αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δύο. Οι σειρήνες πρέπει απαραίτητα να 
κατανεμηθούν σε δύο ξεχωριστά κυκλώματα. Έτσι, ακόμα και σε περίπτωση βλάβης του ενός 
κυκλώματος, κάποιες από τις σειρήνες θα λειτουργήσουν σε περίπτωση συναγερμού φωτιάς. 
Εάν το σύστημα πυρασφάλειας είναι τοποθετημένο σε χώρους που απαιτείται να ξυπνήσουν 
άτομα (ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.α.), τότε η ένταση του ήχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 
75dB στο ύψος του κρεβατιού. - Τα μέσα οπτικής σήμανσης πρέπει να τοποθετηθούν σε 
θέσεις που να είναι ορατά από όλες τις κατευθύνσεις και να μην κρύβονται από ειδικές 
διαμορφώσεις των κτιρίων ή άλλα εμπόδια (έπιπλα, διακοσμητικές προσθήκες κ.α.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Τα συστήματα κλιματισμού, ανάλογα με τον βαθμό επεξεργασίας που παρέχουν στον αέρα, 
μπορούν να διακριθούν σε: 
 

 συστήματα αερισμού-εξαερισμού, που εξασφαλίζουν την ανανέωση του αέρα ενός 
χώρου 

 συστήματα μερικού κλιματισμού, τα οποία εκτός από την ανανέωση του αέρα, 
παρέχουν και μία μερική επεξεργασία που περιλαμβάνει κυρίως τον καθαρισμό και τη 
θέρμανση του αέρα. Για να επιτυγχάνεται ασφαλώς το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
προβλέπονται συνήθως και διατάξεις ρύθμισης. 

 συστήματα πλήρους κλιματισμού, τα οποία εξασφαλίζουν: τη διατήρηση της 
θερμοκρασίας και της υγρασίας ενός κλειστού χώρου μέσα σε προκαθορισμένα όρια 
και περιλαμβάνει διατάξεις για  

 τον καθαρισμό  
 τη θέρμανση  
 την ψύξη  
 την ύγρανση  
 την αφύγρανση  
 και την ανανέωση του αέρα  

καθώς και τοπικές ή κεντρικές διατάξεις αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας και της 
υγρασίας. 

Σε κάθε σύστημα κλιματισμού διακρίνουμε: 
 

 τον αέρα που προσάγεται στο χώρο (αέρας προσαγωγής -αερισμός) 
 τον απαγόμενο από τον χώρο αέρα (αέρας απαγωγής/επιστροφής- 

εξαερισμός) 
 το μέρος του αέρα απαγωγής/επιστροφής, που επαναφέρεται στον κλειστό 

χώρο (ανακυκλοφορία) 
 τον αέρα που απορρίπτεται στο περιβάλλον 
 τον εισαγόμενο από το περιβάλλον αέρα (φρέσκος εξωτερικός αέρας) 
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1.Κατάταξη των συστημάτων κλιματισμού 
 
Με κριτήριο τη θέση των συσκευών κλιματισμού ως προς τον κλιματιζόμενο χώρο και την 
έκταση εφαρμογής του συστήματος, διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες συστημάτων 
κλιματισμού. 

 Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού 

 Τοπικά Συστήματα Κλιματισμού 
Με κριτήριο τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η τελική διαμόρφωση των 
συνθηκών άνεσης στον κλιματιζόμενο χώρο, διακρίνονται τρεις κατηγορίες συστημάτων 
κλιματισμού. 

 Συστήματα κλιματισμού μόνο με αέρα 

 Συστήματα Κλιματισμού μόνο με νερό 

 Συστήματα Κλιματισμού αέρα – νερού  
 
 

1.1. Συστήματα κλιματισμού μόνο με αέρα 
 
 
Στα συστήματα αυτά ο κλιματισμένος αέρας παρασκευάζεται στην κεντρική μονάδα 
κλιματισμού και μεταφέρεται διαμέσου δικτύου αεραγωγών στους κλιματιζόμενους χώρους. 
Στην κεντρική μονάδα κλιματισμού εξωτερικός αέρας αναρροφάται από το ύπαιθρο, 
αναμιγνύεται στον θάλαμο μίξης με ένα τμήμα του αέρα που επιστρέφει από το κτίριο και 
φιλτράρεται.  
Στη συνέχεια ακολουθεί η επεξεργασία του αέρα δηλαδή η θέρμανση, ψύξη, ύγρανση, 
αφύγρανση  κ.λ.π. ανάλογα με τις επιθυμητές συνθήκες. 
Τελικά ο αέρας οδηγείται μέσω του ανεμιστήρα και των αεραγωγών διανομής στους 
διάφορους χώρους.  
Η ψύξη και η αφύγρανση του αέρα γίνεται με ψυχρό νερό, το οποίο παρασκευάζεται στην 
ψυκτική μονάδα και οδηγείται μέσα στην κεντρική μονάδα κλιματισμού σε εναλλάκτες αέρα-
νερού (ψυκτικά στοιχεία) 
Η θέρμανση του αέρα γίνεται με θερμό νερό, το οποίο παρασκευάζεται σε λέβητα και 
οδηγείται μέσα στην κεντρική μονάδα κλιματισμού σε εναλλάκτες αέρα-νερού (θερμαντικά 
στοιχεία). 
Η ύγρανση του αέρα γίνεται από κατάλληλες συσκευές, τους υγραντήρες, οι οποίοι 
διοχετεύουν νερό ή ατμό στην κεντρική μονάδα κλιματισμού  
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1.2.Συστήματα κλιματισμού μόνο με αέρα μεταβλητής παροχής 

Το χαρακτηριστικό των συστημάτων μεταβαλλόμενης παροχής αέρα (ΜΠΑ) είναι ότι ο αέρας 

εισέρχεται στους κλιματιζόμενους χώρους με σταθερή θερμοκρασία άλλα η παροχή του 

αυξομειώνεται ανάλογα με τις διακυμάνσεις του φορτίου των χώρων.  

Η μεταβολή της παροχής γίνεται με κατάλληλες τερματικές συσκευές ρύθμισης – διανομής 

του αέρα, οι οποίες ελέγχονται από ένα θερμοστάτη.  

Η μεταβολή της παροχής συνδυάζεται συνήθως με ανεμιστήρα μεταβλητής παροχής ή 

τοποθετείται ένας ανεμιστήρας παράκαμψης (by pass).  

Οι εγκαταστάσεις ΜΠΑ είναι εφοδιασμένες και με συστήματα ελέγχου της στατικής πίεσης. 
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1.3.Συστήματα κλιματισμού μόνο με νερό 

Στα συστήματα αυτά ο έλεγχος των συνθηκών του αέρα γίνεται με την κυκλοφορία του αέρα 

των χώρων μέσα από κατάλληλες τερματικές συσκευές, στις οποίες κυκλοφορεί θερμό ή 

ψυχρό νερό (Fan-coils). Οι τερματικές συσκευές είναι εγκατεστημένες στους χώρους του 

κτιρίου. Η παρασκευή του ψυχρού νερού γίνεται σε ψυκτικές μονάδες (υδρόψυκτες ή 

αερόψυκτες). Η παρασκευή του θερμού νερού γίνεται σε λέβητες. 

Οι τερματικές συσκευές (Fan-coils) περιλαμβάνουν θερμαντικό /ψυκτικό στοιχείο και 

ανεμιστήρα για την εξαναγκασμένη κυκλοφορία του αέρα. Κεντρικά κλιματισμένος αέρας δεν 

παρέχεται στους χώρους ή στις ζώνες του κτιρίου. Η παροχή φρέσκου εξωτερικού αέρα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. 
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1.4.Συστήματα κλιματισμού αέρα-νερού 

Στα συστήματα αυτά παρέχεται κλιματισμένος αέρας και ψυχρό ή θερμό νερό σε κατάλληλες 

τερματικές συσκευές, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στους χώρους του κτιρίου.  Απαιτείται 

επομένως η εγκατάσταση ενός δικτύου αεραγωγών και ενός δικτύου σωληνώσεων νερού. Σε 

πολλές περιπτώσεις η παροχή του αέρα στους χώρους γίνεται έξω από τις τερματικές 

συσκευές (π.χ. Fan-coils) με ανεξάρτητο δίκτυο αεραγωγών.  
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2.Συστήματα κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης 

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ψυκτικό μέσο για τη ψύξη ή τη θέρμανση του αέρα των 

κλιματιζόμενων χώρων. Είναι αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες, στις οποίες δεν υπάρχει 

κύκλωμα νερού και ο αέρας ψύχεται ή θερμαίνεται απευθείας σε εναλλάκτες θερμότητας 

αέρα-ψυκτικού μέσου (η εξάτμιση ψυκτικού μέσου προκαλεί ψύξη και η συμπύκνωση 

θέρμανση). Διακρίνονται σε μονάδες του ενός τεμαχίου (self contained) και σε διμερείς 

μονάδες (split units).  

 

 

 

Διμερής κλιματιστική μονάδα με μία εξωτερική και δύο εσωτερικές μονάδες. Λειτουργία σε 

ψύξη ή σε θέρμανση. Χωρίς δυνατότητα λήψης νωπού αέρα. 
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Διμερής κλιματιστική μονάδα με δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο αεραγωγών (χωρίς λήψη 

νωπού αέρα). Δυνατότητα τοποθέτησης στο έδαφος ή στον τοίχο. 

 

Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα με δυνατότητα προσαγωγής αέρα, επιστροφής αέρα και 

λήψης νωπού αέρα Τοποθέτηση εξωτερικά. 
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Εκτός από τις αυτόνομες και τις διμερείς μονάδες κατασκευάζονται και συστήματα με μία 

εξωτερική μονάδα (ή συστοιχίες μονάδων) και κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου σε πολλές 

εσωτερικές μονάδες. Τα συστήματα αυτά παρέχουν θέρμανση και ψύξη.  

 

 

 

Σύστημα VRV (Variable Refrigerated Volume) 
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Ξεχωριστό δίκτυο αεραγωγών για την ανανέωση αέρα του κτιρίου 
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Β΄ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
 

1. Περιγραφή του υπό μελέτη κτιρίου. 
 

Η Μελέτη της παρούσας  πτυχιακής εργασίας που εκπονήθηκε με θέμα <<ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΡΕΥΜΑΤΩΝ ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ& ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ>> έγινε στα καινούρια γραφεία ναυτιλιακής εταιρίας Χ που 

βρίσκονται στην λεωφόρο Βουλιαγμένης 164. Μέσα στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης 

δουλεύοντας ως εργοδηγός στη κατασκευαστική εταιρία Χ, έκανα τη μελέτη του κτιρίου 

αυτού. 

 

 Στο κτίριο αυτό έκανα ηλεκτρολογική μελέτη & σχεδιασμό : 

 

 δομημένης καλωδίωσης 

 συναγερμού  

 CCTV 

 πυρανίχνευσης 

 κλιματισμού 

 

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά το κάθε ένα από τα παραπάνω, από βήμα σε βήμα όπως θα 

πρέπει να γίνει η κατασκευή του κτιρίου. Αρχίζουμε με τα ισχυρά ρεύματα και την 

τοποθέτηση των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού καθώς και τοποθέτηση καναλιών 

κλιματισμού, στην συνεχεία κάνουμε κατασκευή του δικτύου δομημένης καλωδίωσης 

συναγερμού CCTV και πυρανίχνευσης. 

 

 

 



101 
 

1.1. Συνοπτική παρουσίαση χώρων. 
 
Το κτίριο αυτό είναι ένα τριώροφο κτίριο το οποίο  αποτελείται από υπόγειο ισόγειο 
ημιώροφο 1ος όροφο 2ος όροφο παρακάτω δίνονται ο κάθε χώρος αναλυτικά. 
 
Υπόγειο: Αποτελείται  από το χώρο στάθμευσης, από ένα μικρό γυμναστήριο,  από το χώρο 
του rack, αρχείου και τα αποδυτήρια. 
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ΙΣΟΓΕΙΟ: Αποτελείται από τον εξωτερικό χώρο στάθμευσης ,την reception, τoν χώρο 

αναμονής ,τον χώρο φαγητού& αναψυχής, την κουζίνα, ένα μικρό μπαρ ,τον χώρο 

ασφάλειας, ένα μικρό αποθηκάκι και τα wc.      
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ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ: Αποτελεί το τμήμα το οποίο θα γίνει το λογιστήριο, έχει τέσσερις  θέσεις 
εργασίας.  
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1ος ΟΡΟΦΟΣ : Αποτελείται από τρεις χώρους εργασίας ένα για τους υπαλλήλους ένα για το IT 

Manager και ένα για το υποδιευθυντή επίσης και μια αίθουσα συνεδριάσεων.     
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2ος ΟΡΟΦΟΣ: Αποτελείται από τα δύο διευθυντικά γραφεία και δύο ιδιωτικές τουαλέτες μια 
σε κάθε γραφείο και ένα κεντρικό χώλ επίσης έχει ένα μπαλκονάκι.      
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2. Απαιτήσεις μελέτη, τεχνική λύση ανά χώρο  
 
2.1. Δομημένη καλωδίωση    
  
Το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης είναι πολύ σημαντικό για την εταιρία αυτή  διότι είναι μια 
εταιρία ναυτιλιακή η οποία  πουλάει πετρέλαιο κίνησης σε καραβιά σε ολόκληρο τον κόσμο 
,τροφοδοτώντας τα είτε σε λιμάνια είτε μέσα στη θάλασσα .Η εταιρία αυτή έχει έδρα τη 
Μάλτα τα γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα και στην Κύπρο και η οποιαδήποτε κίνηση 
γίνεται τηλεφωνικά και διαδικτυακά  . Όποτε το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης της πρέπει να 
είναι αξιόπιστο  και μεγάλης κατηγορίας cat 6 ώστε να μη βρεθούν ποτέ σε δύσκολη θέση. 
Παρακάτω γίνεται αναλυτική μελέτη της δομημένης καλωδίωσης . 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 

 

Θέσεις εργασίας :Σε κάθε θέση εργασίας έχουμε υπολογίσει τρία UTP cat 6 τα όποια 

τερματίζουν στο rack σε αντίστοιχο patch panel, τα καλώδια αυτά δεν πρέπει να οδεύουν με 

τα ισχυρά ρεύματα αλλά πρέπει να οδεύουν σε διαφορετικό χώρο διότι τα ισχυρά ρεύματα 

επηρεάζουν παρά πολύ την ποιότητα του δικτύου και μειώνουν τη κατηγορία του ,μπορούν 

να οδεύσουν εάν βρεθούν μόνο κατακόρυφα για μικρή απόσταση. Τα  τρία  UTP cat 6 που 

υπάρχουν σε κάθε θέση αντιστοιχούν, ένα για τηλέφωνο , ένα για δεδομένα και ένα εφεδρικό 

και όλα είναι τύπου RJ45 .Παρακάτω θα δούμε ανά χώρο τις θέσεις εργασίας όπως έχουν 

σχεδιαστεί . 

 
Η μελέτη έχει ως εξής :  
 
Στον  δεύτερο όροφο 
θα έχουμε τρεις θέσεις εργασίας όπου η κάθε θέση έχει τρία UTP,  τα οποία είναι 
τοποθετημένα στο δάπεδο σε κεφάλες δαπέδου μαζί με μια παροχή 230V και μια κόκκινη 
πρίζα 230V UPS. Επίσης έχουμε τέσσερα UTP στο χώρο για διαφορές χρήσεις άλλο ένα UTP 
για το WI-FI στην οροφή ,και δυο θέσεις TV  με ομοαξονικό καλώδιο. Όλα τα UTP οδεύουν 
οριζόντια στην ψευδοροφή ή οποία  είναι χαμηλή, στην συνέχεια κατακόρυφα μέχρι το 
υπόγειο, όπου εκεί βρίσκεται μια σχάρα, και στην συνέχεια οδεύουν οριζόντια στη σχάρα 
μέχρι να φτάσουν στο χώρο συσκευών επικοινωνίας στο rack.  
Οι γραμμές του ορόφου αυτού είναι αριθμημένες από το ένα μέχρι το δώδεκα. Ενώ όλες οι 
κεφάλες δαπέδου καλωδιώνονται από τον πρώτο όροφο.  
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Στον πρώτο όροφο 
Θα έχουμε δέκα θέσεις εργασίας , τρείς κεφάλες δαπέδου για τα γραφεία, που η κάθε μια 
περιέχει τρία UTP, μια πρίζα 230 V και μία κόκκινη πρίζα 230V UPS, έξι (θέσεις εργασίας)  που 
είναι τοποθετημένες πάνω σε κανάλι και μια πάνω σε γυψοσανίδα , ένα UTP WI-FI οροφής 
και τρία UTP για διαφορές χρήσεις και τρείς θέσεις  TV  με ομοαξονικό καλώδιο. Όλα τα UTP 
οδεύουν πάνω στην ψευδοροφή οριζόντια, στη συνέχεια κατακόρυφα  μέχρι να φτάσουν στη 
σχάρα του υπογείου, μετά πάλι οριζόντια στη σχάρα μέχρι να φτάσουν στο rack ώστε να 
τερματίσουν στο αντίστοιχο patch panel. Οι γραμμές του ορόφου αυτού είναι αριθμημένες 
από το δεκατέσσερα μέχρι το σαράντα έξι.   
 
Στον ημιώροφο 
Θα έχουμε τέσσερεις θέσεις εργασίας, εκ των οποίων η κάθε θέση είναι τοποθετημένη σε 
κεφαλή δαπέδου και  έχει τρία  UTP ,μια πρίζα 230V και μια πρίζα 230V UPS. Επίσης έχουμε 
ένα UTP για WI-FI οροφής. Όλα  τα UTP οδεύουν οριζόντια στην ψευδοροφή μετά 
κατακόρυφα μέχρι να φτάσουν στην σχάρα του υπογείου και στην συνεχεία ξανά 
κατακόρυφα ώσπου να φτάσουν στο rack και έτσι θα τερματίσουν στο αντίστοιχο patch 
panel. Οι γραμμές στον όροφο αυτόν είναι αριθμημένες από το σαράντα επτά μέχρι το  
πενήντα εννέα . 
 
Στο ισόγειο 
Θα έχουμε δύο θέσεις εργασίας , τοποθετημένες σε κεφαλή δαπέδου, που η κάθε μια 
περιέχει τρία UTP, μια πρίζα 230 V και μία κόκκινη πρίζα 230V UPS, πέντε UTP για διάφορες 
χρήσεις στον χώρο ,ένα UTP στην εξώπορτα για μελλοντική χρήση καρτοαναγνώστη   ένα UTP 
WI-FI οροφής , ένα UTP για CCTV και δύο θέσεις  TV  με ομοαξονικό καλώδιο.  
 Όλα αυτά οδεύουν οριζόντια στην ψευδοροφή στην συνέχεια κατακόρυφα μέχρι το υπόγειο, 
όπου εκεί βρίσκεται μια σχάρα, και στην συνέχεια οδεύουν οριζόντια στη σχάρα μέχρι να 
φτάσουν στο χώρο συσκευών επικοινωνίας στο rack και τέλος να τερματίσουν στο αντίστοιχο 
patch panel . Οι γραμμές στον όροφο αυτόν είναι αριθμημένες από το εξήντα μέχρι 
εβδομήντα δύο.  
 
Στο υπόγειο  
Θα έχουμε δυο UTP τα οποία βρίσκονται στο χώρο του γυμναστηρίου, το ένα είναι για χρήση 
τηλεφώνου ενώ το άλλο για data και ένα ακόμα UTP το οποίο βρίσκεται στην πόρτα του rack 
για να τοποθετηθεί καρτοαναγνώστης για το άνοιγμα της πόρτας, επίσης υπάρχει μια θέση 
TV με ομοαξονικό καλώδιο, και ένα UTP για WI-FI τα τέσσερα UTP καταλήγουν στο rack σε 
αντίστοιχο patch panel .Οι γραμμές αυτές είναι αριθμημένες από εβδομήντα τρία μέχρι 
εβδομήντα έξι. 
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Κατανεμητής κτιρίου racκ 
 
Ο κατανεμητής (rack), που είναι κεντρικός, αφού δεν έχουμε ενδιάμεσους κατανεμητές 
,βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου και θα έχει 4 patch panel, δυο για τηλέφωνο και δυο για 
data, που το καθένα έχει  24 θέσεις άρα στο σύνολο θα έχει 96 θέσεις για UTP.Η αρίθμηση 
των patch panel έχει γίνει αντίστοιχα ξεκινώντας από τον δεύτερο όροφο αριθμώντας τα UTP 
από το ένα μέχρι το εβδομήντα έξι άρα θα έχουμε 20 κενές θέσεις στο patch panel για 
εφεδρεία spear για μελλοντική χρήση. θα έχουμε δυο switch από 24 θέσης τα όποια 
συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά δηλαδή 48 θέσης. Θα έχουμε δυο server το ένα για το 
εσωτερικό δίκτυο για να επικοινωνούν μεταξύ τους οι πολίτες  και να γίνεται ανταλλαγή 
αρχείων έχοντας και  μια βάση δεδομένων. Και το δεύτερο  εξωτερικό το οποίο συνδέεται με 
ΟΤΕ και έχει μέσα και το τηλεφωνικό κέντρο .      
Επίσης  στον χώρο συσκευών επικοινωνίας θα καταλήγει η γραμμή του ΟΤΕ όπου πηγαίνει σε 

έναν μικρό κατανεμητή του ΟΤΕ με δυο οριολωριδες  και στην συνέχεια πηγαίνει στο server , 

το οποίο βρίσκεται στο rack. 

 

 

Καλώδιο  UTP – Πρίζες  δομημένης  καλωδίωσης  
 
Το καλώδιο UTP  το οποίο θα χρησιμοποιήσαμε ανήκει στην κατηγορία cat 6,η μετάδοση του 
σήματος του είναι 210 MH δηλαδή 310Mbes. Στην μελέτη μας δεν χρησιμοποιήσαμε καλώδιο 
FTP αφού δεν υπήρχε ανάγκη γιατί τα ασθενή ρεύματα οδεύουν σε διαφορετικό χώρο από τα 
ισχυρά ρεύματα αλλά σε περίπτωση που θα κάναμε χρήση αυτού του καλωδίου (FTP) θα 
έπρεπε να γειώσουμε όλες τις πρίζες, το rack αλλά και το καλώδιο τόσο στην αρχή όσο και 
στο τέλος του. 
Η συνδεσμολογία των fish RJ45 στην αρχή αλλά και στο τέλος του UTP θα  γίνει  συμφώνα με 
το πρότυπο T568B. 
Η εγκατάσταση του UTP καλωδίου χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή διότι η παραμικρή 
καταπόνηση του μπορεί να το αχρηστέψει. 
Οι πρίζες δομημένης καλωδίωσης είναι τύπου RJ45 και  θα είναι τοποθετημένες σε κεφάλες 
δαπέδου διαφορετικά τοποθετούνται σε κανάλια βιομηχανικού τύπου ή ακόμα μπορεί να 
υπάρξει επιτυχή τοποθέτηση . Πάνω σε κάθε πρίζα θα υπάρχει αντίστοιχη αρίθμηση έτσι 
ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε στο patch panel ποια γραμμή είναι. 
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Τεχνική λύση ανά χώρο  
 
2Ο ΟΡΟΦΟΣ 
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1Ο ΟΡΟΦΟΣ 
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ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

 
ΙΣΟΓΕΙΟ 
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ΥΠΟΓΕΙΟ 
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2.2.Συστήματα ασφαλείας 
 
Τα συστήματα ασφαλείας αποτελούνται από τον συναγερμό και από τα CCTV . 
Ο συναγερμός θα τοποθετηθεί έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή αν γίνει η οποιαδήποτε 

παραβίαση στο κτίριο να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Όπως θα δούμε παρακάτω η μελέτη 

έχει γίνει ώστε κάθε ζώνη ορόφου να είναι ανεξάρτητη και έτσι οποιαδήποτε παραβίαση και 

αν υποστεί (η ζώνη) να ενεργοποιείτε ο συναγερμός και να καταλαβαίνουμε που γίνετε η 

παραβίαση . Το σύστημα συναγερμού είναι συνδεδεμένο με γραμμή τηλεφώνου  να  παίρνει 

αυτόματα τηλεφώνα τα όπια έχουμε ορίσει εμείς σε περίπτωση όπου παραβιαστεί ο χώρος. 

 
Τα CCTV έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε οποιαδήποτε ενεργεία γίνει στο κτίριο να μπορούν να 
καταγράφουν μέσω του καταγραφέα. Όπως θα δούμε στην μελέτη έχουμε δυο κυκλώματα 
παρακολούθησης CCTV ένα το όποιο είναι γενικό και παρακολουθεί όλο το κτίριο και ένα 
επιμέρους  για τα δυο διευθυντικά γραφεία. Το σύστημα CCTV είναι συνδεδεμένο με το 
internet και μπορεί ο ιδιοκτήτης  μέσο ενός IP να παρακολουθεί της κάμερες .     
 

ΜΕΛΕΤΗ: 

 Η μελέτη του συναγερμού του κτιρίου έχει γίνει ως εξής: ο κεντρικός πίνακας του 
συναγερμού βρίσκετε στον χώρο συσκευών επικοινωνίας. Η κεντρική σειρήνα θα 
τοποθετηθεί  εξωτερικά του κτιρίου σε ύψος τεσσάρων  μέτρων πάνω από την εξώπορτα έτσι 
ώστε να είναι δύσβατη ,απαραβίαστη και  να μπορεί να ακούγετε ο ήχος αλλά και οι 
φωτεινές ενδείξεις έτσι ώστε να καταλαβαίνουν από πού προέρχεται ο ήχος . Το 
πληκτρολόγιο του συναγερμού θα τοποθετήσει δίπλα ακριβώς από την εξώπορτα έτσι ώστε ο 
χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση. Ο κεντρικός πίνακας της εγκατάστασης συναγερμού 
αποτελεί την Κεντρική Μονάδα Ελέγχου και Επεξεργασίας στοιχείων. Η μονάδα αυτή θα είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας με μικροεπεξεργαστή πλήρως ηλεκτρονική. Ο πίνακας θα 
τοποθετηθεί μέσα στο control room του κτιρίου θα βιδωθεί στον τοίχο σε ύψος 1,5 – 1,7 
μέτρα από το δάπεδο στο πίνακα εκτός από την καλωδίωση του , των επαφών και των radar. 
Θα πάμε και μια παροχή ρεύματος και μια παροχή τηλεφώνου . Από τον πίνακα αυτό θα 
αναχωρήσουν όλες οι γραμμές για την παγίδευση του κτιρίου. 
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Παρακάτω περιγράφεται  αναλυτικά ανά όροφο  το σύστημα συναγερμού.  
 
Στον δεύτερο όροφο  
Τα radar του ορόφου θα τοποθετηθούν: στην ζώνη 9, όπου έχει τοποθετηθεί ένα radar ενός 
διευθυντικού γραφείου ,στην ζώνη 10 έχουν  τοποθετηθεί  δυο radar του άλλου διευθυντικού 
γραφείου  και στην ζωνη 11, έχει τοποθετηθεί ένα radar στο κλιμακοστάσιο . Οι μαγνητικές 
επαφές του ορόφου αυτού θα βρίσκονται μια στην μπαλκονόπορτα και μια στο παράθυρο 
του μπάνιου και είναι τοποθετημένες στην ζώνη 12 και μια μαγνητική επαφή στη πόρτα της 
ταράτσας  τοποθετημένη στη ζώνη 13. 
 
 
Στον πρώτο όροφο  
Τα radar του ορόφου θα τοποθετηθούν: στην ζώνη 8 όλα μαζί διότι δεν έχω κάποιο 
περιορισμό στην ασφάλιση του κτιρίου. Δηλαδή όταν οπλίσει ο συναγερμός με οποιαδήποτε 
κίνηση  στο χώρο θα τεθεί σε λειτουργιά ο συναγερμός και θα χτυπάει η σειρήνα. Εδώ έχω 
πέντε  radar. 
Στον όροφο αυτόν δεν θα έχουμε μαγνητικές επαφές διότι δεν υπάρχουν ανοιγμένα 
παράθυρα μόνο  τζαμαρίες.  
 
Στον ημιώροφο  
Τα radar του ορόφου θα τοποθετηθούν: στην ζώνη 7 και έχουν κλήση  έτσι ώστε να βλέπουν 
προς τα παραθυράκια του ημιώροφου είναι δυο radar και είναι  συνδεδεμένα σε σειρά. Ούτε 
εδώ έχω κάποιο περιορισμό την ασφάλιση του κτιρίου. 
 
Στο ισόγειο  
Τα radar του ορόφου θα τοποθετηθούν: στην ζώνη 2, έχω τέσσερα radar τα οποία είναι 
τοποθετημένα σε σειρά. Ο αισθητήρας θραύσης είναι τοποθετημένος στην ζώνη 3 απέναντι 
από τη τζαμαρία έτσι ώστε σε κάποια συχνότητα θραύσεως να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. 
Μαγνητικές επαφές θα έχω στην ζώνη 1, όπου είναι η κεντρική πόρτα εισόδου, και άλλες 
πέντε στην ζώνη 4  οι οποίες είναι συνδεδεμένες σε σειρά και βρίσκονται στο χώρο 
ασφάλειας στα παραθυράκια του μπάνιου και στην κουζίνα. 
 
 
Στο υπόγειο  
Τα radar του ορόφου θα τοποθετηθούν: στην ζώνη 5 και έχουν τοποθετηθεί να κοιτάνε στους 
φωταγωγούς για να εντοπίσουν οποιαδήποτε κίνηση εάν σε περίπτωση εισβάλει κάποιος στο 
χώρο. Μαγνητικές επαφές θα έχουμε μια στην γκαραζόπορτα η όποια είναι βαρέου τύπου 
και βρίσκεται στην ζώνη 6. 
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Τεχνική λύση ανά χώρο  
 
 
2Ο ΟΡΟΦΟΣ 
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1Ο ΟΡΟΦΟΣ 
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ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ 
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ΙΣΟΓΕΙΟ 
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ΥΠΟΓΕΙΟ 
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Συνδεσμολογία εξαρτημάτων συναγερμού στον πίνακα 
(radar,μαγνητικές επαφές, σειρήνας κ.λ.π) 
 

Παραδείγματα 

Συνδεσμολογία σειρήνας. 

 

 

Τροφοδοσία radar και πληκτρολογίου με συνεχές ρεύμα 12V 
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Συνδεσμολογία πληκτρολογίου εκτός από την συνεχές τάση. 

 

Συνδεσμολογία των radar εκτός από την τροφοδοσία των 12V 
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Συνδεσμολογία  μαγνητικών επαφών σε σειρά. 
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Συνδεσμολογία  πίνακα συναγερμού του υπό μελέτη κτιρίου. 
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127 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 

Η μελέτη του CCTV του κτιρίου έχει γίνει ως εξής: το καταγραφικό μηχάνημα DVR είναι 
τοποθετημένο στο χώρο συσκευών επικοινωνίας , είναι ένα μηχάνημα το όποιο έχει 16 θέσεις 
για να μπορώ να βάλω 16 κάμερες και να της παρακολουθώ από μόνιτορ στο ίδιο χώρο είτε 
μέσω διαδικτύου εκτός του χώρου. Το καταγραφικό προγραμματίζεται ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που έχει ο χρήστης. Στην μελέτη την δικά μας έχουμε δυο καταγραφικά ένα το 
οποίο είναι τοποθετημένο στο χώρο συσκευών επικοινωνίας και καταγράφει όλες τις κάμερες  
του κτιρίου  και ένα το οποίο είναι τοποθετημένο στα διευθυντικά γραφεία για να 
καταγράφει μόνο τα δύο διευθυντικά και να μην  μπορεί αυτός που παρακολουθεί τις 
κάμερες να δει τι γίνεται μέσα στα διευθυντικά γραφεία. 
 
 
Στον δεύτερο όροφο  
Θα έχουμε τρεις κάμερες οι οποίες βρίσκονται κάθε μια σε διευθυντικό γραφείο και μια στο 
Χωλ. Ο  όροφος αυτός έχει δικό του καταγραφικό μηχάνημα DVR για να μην μπορεί αυτός 
που ελέγχει της κάμερες να βλέπει τι γίνεται στα διευθυντικά γραφεία. Το  DVR  του ορόφου 
αυτού θα τοποθετηθούν στο μεγάλο διευθυντικό γραφείο και θα καταγράφει σε σκληρό 
δίσκο 1ΤΕΡΑ. Κάθε κάμερα καταλήγει στο καταγραφικό. Η καλωδίωση για τις κάμερες θα 
πρέπει να είναι  NYM 2X1,5mm2+RG59 για τροφοδοσία σε 12V μέσω μετασχηματιστή 230V σε 
12V συνεχές και ομοαξονικό καλώδιο για εικόνα. Οι  κάμερες θα πρέπει να είναι όλες τύπου 
dome και μάρκας SONY. 
 
Στον πρώτο όροφο 
Θα έχουμε δυο κάμερες οι οποίες βρίσκονται η μια στο χώρο εργασίας για να μπορεί να 
καταγραφεί τους πωλητές ανά πάσα στιγμή, και η άλλη στην αίθουσα συναντήσεων-
προβολών. Το DVR του ορόφου αυτού θα τοποθετηθεί στο χώρο του rack και θα καταγράφει 
σε σκληρό δίσκο1ΤΕΡΑ. Κάθε κάμερα καταλήγει στο καταγραφικό. Η καλωδίωση για τις 
κάμερες θα πρέπει να είναι  NYM 2X1,5mm2+RG59 για τροφοδοσία σε 12V μέσω 
μετασχηματιστή 230V σε 12V συνεχές και ομοαξονικό καλώδιο για εικόνα . Οι  κάμερες θα 
πρέπει να είναι όλες τύπου dome και μάρκας SONY. 
 
Στον ημιώροφο  
Θα έχουμε μια κάμερα η οποία βρίσκεται στο χώρο του λογιστηρίου για να μπορεί να 
καταγράφει τους λογιστές ανά πάσα στιγμή, Το DVR του ορόφου αυτού θα τοποθετηθεί στο 
χώρο του rack και θα καταγράφει σε σκληρό δίσκο1ΤΕΡΑ. Η κάμερα καταλήγει στο 
καταγραφικό. Η καλωδίωση  της κάμερας θα πρέπει να είναι  NYM 2X1,5mm2+RG59 για 
τροφοδοσία σε 12V μέσω μετασχηματιστή 230V σε 12V συνεχές και ομοαξονικό καλώδιο για 
εικόνα . Οι  κάμερες θα πρέπει να είναι όλες τύπου dome και μάρκας SONY. 
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Στο ισόγειο  
Θα έχουμε συνολικά έξι κάμερες οι οποίες τέσσερις είναι εξωτερικές και δυο εσωτερικές, οι 
τέσσερις εξωτερικές βρίσκονται τρεις από την μπροστινή όψη του κτιρίου μια βλέπει 
πανοραμικά την πρόσοψη του κτιρίου η άλλη την είσοδο του κτιρίου και η άλλη την 
γκαραζόπορτα του κτιρίου  και μια από την πίσω όψη του κτηρίου η οποία βλέπει τον εξώστη. 
Οι άλλες δυο είναι μέσα στο ισόγειο και είναι η μια στην reception  και η άλλη στον χώρο 
αναψυχής και φαγητού η οποία βλέπει πανοραμικά ολόκληρο το ισόγειο του κτιρίου.  Το DVR 
του ορόφου αυτού θα τοποθετηθεί στο χώρο του rack και θα καταγράφει σε σκληρό 
δίσκο1ΤΕΡΑ. Κάθε κάμερα καταλήγει στο καταγραφικό .Η καλωδίωση για τις κάμερες θα 
πρέπει να είναι  NYM 2X1,5mm2+RG59 για τροφοδοσία σε 12V μέσω μετασχηματιστή 230V σε 
12V συνεχές και ομοαξονικό καλώδιο για εικόνα. Οι  κάμερες θα πρέπει να είναι  τύπου dome 
μάρκας SONY οι εσωτερικές και οι εξωτερικές τύπου SONY 700 TV. 
 
 
Στο  υπόγειο  
Θα έχουμε τρεις κάμερες οι οποίες βρίσκονται η μια στην είσοδο της γκαραζόπορτας για να 
βλέπει ποιος μπαίνει η άλλη στην τελευταία γωνιά του γκαράζ για να έχει εικόνα πια αμάξια 
έχουν μπει μέσα στο γκαράζ και η άλλη μέσα στο χώρο του rack για να καταγράφει σε 
περίπτωση όπου μπει κάποιος μέσα στο rack για ασφάλεια. Το DVR του ορόφου αυτού θα 
τοποθετηθεί στο χώρο του rack και θα καταγράφει σε σκληρό δίσκο1ΤΕΡΑ. Κάθε κάμερα 
καταλήγει στο καταγραφικό , Η καλωδίωση για τις κάμερες θα πρέπει να είναι  NYM 
2X1,5mm2+RG59 για τροφοδοσία σε 12V μέσω μετασχηματιστή 230V σε 12V συνεχές και 
ομοαξονικό καλώδιο για εικόνα. Οι  κάμερες θα πρέπει να είναι  τύπου dome μάρκας SONY. 
 
 
Όλες οι καλωδιώσεις των καμερών περνάνε μαζί με τα ασθενή ρεύματα οριζόντια στην 
ψευδοροφή και στην συνεχεία κατακόρυφα μέχρι να φτάσουν στην σχάρα του υπόγειου και 
στην συνεχεία πάλι οριζόντια στην σχάρα μέχρι να φτάσουν στο καταγραφικό που βρίσκεται 
στο rack, εκτός από τις καλωδιώσεις των καμερών στον δεύτερο όροφο όπου αυτές 
καταλήγουν στο δικό τους καταγραφικό μηχάνημα DVR. 
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Τεχνική λύση ανά χώρο  
2Ο ΟΡΟΦΟΣ 
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1Ο ΟΡΟΦΟΣ 
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ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ 
 
 

 
 
 
 

 

 



132 
 

ΙΣΟΓΕΙΟ 
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ΥΠΟΓΕΙΟ 
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2.3.Συστήματα πυρανίχνευσης 
 
ΜΕΛΕΤΗ: 

 Η μελέτη του συστήματος πυρανίχνευσης του κτιρίου έχει γίνει ως εξής: ο κεντρικός πίνακας 
πυρανίχνευσης βρίσκετε στον χώρο συσκευών επικοινωνίας. Η κεντρική σειρήνα θα 
τοποθετηθεί  εσωτερικά  του κτιρίου πάνω από την εξώπορτα έτσι ώστε να μπορεί να 
ακούγετε ο ήχος αλλά και οι φωτεινές ενδείξεις. Επίσης έχουμε τοποθέτηση ανά όροφο μια 
σειρήνα έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς κάθε ορόφου να ακουστεί ηχητικό σήμα. Κάθε 
όροφος όπως θα δούμε παρακάτω είναι ανεξάρτητη ζώνη. Το σύστημα πυρανίχνευσης είναι 
συνδεδεμένο με το σύστημα συναγερμού με τηλεφωνική γραμμή έτσι ώστε να δίνει σήμα 
τηλεφωνικό να παίρνει αυτόματα δηλαδή τηλεφώνα τα οποία έχουμε ορίσει εμείς σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε και θα αναφέρουμε όλα εκείνα τα μέτρα ασφαλείας που 
πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε το κτίριο μας να μπορεί να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη 
εκδήλωση πυρκαγιάς στο μέλλον. Τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που υποχρεούται 
από το άρθρο 8 των υπουργικών αποφάσεων 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’) & 81813/1993 
(ΦΕΚ 647 τ. Α’)] και πρέπει να διαθέτει το κτίριο μας είναι : 
 
• Αυτόματο & χειροκίνητο σύστημα πυρανίχνευσης 
• Φωτισμό ασφαλείας . 
• Σήμανση και φωτισμό στις εξόδους διαφυγής 
Ακόμα στο κτίριο θα τοποθετηθούν πυροσβεστικές φωλιές και φορητοί πυροσβεστήρες στις  
προβλεπόμενες θέσεις . 
 
Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης που θα κατασκευαστεί στο κτίριο αποτελείται από τα 
παρακάτω υλικά - εξαρτήματα : 
 
• Τον πίνακα πυρανίχνευσης . 
• Τους ανιχνευτές καπνού & τις βάσεις τους . 
• Τα κομβία χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς. 
• Τις καλωδιώσεις . 
• Τις σειρήνες ηχητικού και οπτικού συναγερμού . 
 
Η σωστή τοποθέτηση στις προβλεπόμενες θέσεις των παραπάνω υλικών μέσα στο κτίριο ,σε 
συνδυασμό με την κατάλληλη συνδεσμολογία μεταξύ τους θα αποτελέσουν το αυτόματο & 
χειροκίνητο σύστημα πυρανίχνευσης του κτιρίου μας .Ας περιγράψουμε το πώς θα 
κατασκευαστεί η εγκατάσταση μας. 
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Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα τοποθετηθεί στον τοίχο μέσα στο control room στο υπόγειο του 
κτιρίου . Από τον πίνακα θα αναχωρήσουν όλες οι καλωδιώσεις για να πάνε στους 
ανιχνευτές, στα κομβία χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, και στις σειρήνες . Ο πίνακας 
πυρανίχνευσης θα διαθέτει συνολικά 4 ζώνες 
 
Κάθε όροφος του κτιρίου θα αποτελέσει ξεχωριστή ζώνη (κύκλωμα) ανίχνευσης. Κατά αυτόν 
τον τρόπο χωρίζουμε το κτίριο στις έξεις ζώνες πυρανίχνευσης : 
 
• Ζώνη 1 ανιχνευτές  υπογείου 
• Ζώνη 2 ανιχνευτές  ισογείου. 
• Ζώνη 3 ανιχνευτές  πρώτου ορόφου 
• Ζώνη 4 ανιχνευτές  δευτέρου ορόφου. 
 
Παρακάτω περιγράφεται  αναλυτικά ανά όροφο  το σύστημα πυρανίχνευσης.  

 
Στον δεύτερο όροφο  
Θα έχουμε τρεις ανιχνευτές καπνού συνδεδεμένους παράλληλα  και στο ενδιάμεσο τους ένα 
Μπουτον πανικού στην περίπτωση που δημιουργηθεί  πυρκαγιά και οι ανιχνευτές καπνού 
δεν θα λειτουργήσουν να μπορέσει ο χρήστης πατώντας το να τεθεί σε λειτουργιά το 
σύστημα πυρανίχνευσης. Οι ανιχνευτές καπνού θα τοποθετηθούν  ένας για το κάθε γραφείο 
και ένας  στο κοινό διάδρομο. Κάθε ανιχνευτής καπνού μπορεί να καλύψει εμβαδόν έως  50 
τ.μ..Το Μπουτον θα τοποθετηθεί στο διάδρομο έτσι ώστε ο χρήστης να έχει άμεση επαφή . Οι 
ανιχνευτές καπνού θα  συνδεθούν παράλληλα και στο τελευταίο θα πρέπει να  μπει μια 
τερματική αντίσταση. Επίσης θα έχουμε μια σειρήνα πανικού ειδικά για τον όροφο αυτόν 
τοποθετημένη στον κοινό διάδρομο .Οι ανιχνευτές και το Μπουτον πανικού θα είναι 
τοποθετημένα στην ζώνη 4 του πινάκα πυρανίχνευσης.  
 
 
Στον πρώτο όροφο 
Θα έχουμε τέσσερις ανιχνευτές καπνού συνδεδεμένους παράλληλα και στο ενδιάμεσο τους 
ένα Μπουτον πανικού για να μπορέσει να το πατήσει ο χρήστης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι 
ανιχνευτές καπνού θα τοποθετηθούν ένας σε κάθε γραφείο ενώ το Μπουτον πανικού στο 
διάδρομο για να έχει άμεση επαφή ο χρήστης. Οι ανιχνευτές καπνού θα συνδεθούν 
παράλληλα και στο τελευταίο θα μπει μια τερματική αντίσταση. Επίσης θα έχουμε μια 
σειρήνα πανικού ειδικά για τον όροφο αυτόν τοποθετημένη στον διάδρομο. Οι ανιχνευτές και 
το Μπουτον πανικού θα είναι τοποθετημένα στην ζώνη 3 του πινάκα πυρανίχνευσης.  
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Στον ημιώροφο  
Θα έχουμε έναν ανιχνευτή καπνού συνδεδεμένο παράλληλα με άλλους πέντε του ισόγειου 
διότι βρίσκονται στην ιδία ζώνη το ισόγειο και ο ημιώροφος και ένα Μπουτον πανικού 
τοποθετημένο στον τοίχο. Εδώ δεν θα έχουμε σειρήνα πανικού ειδικά για τον ημιώροφο διότι 
ακούγεται από κάτω από την κεντρική σειρήνα. Ο ανιχνευτής και το Μπουτον πανικού θα 
είναι τοποθετημένα στην ζώνη 2 μαζί με τους άλλους πέντε ανιχνευτές καπνού και άλλο ένα 
Μπουτον  πανικού συνδεδεμένα στον πινάκα πυρανίχνευσης.  
 
Στο ισόγειο  
Θα έχουμε πέντε ανιχνευτές καπνού συνδεδεμένους παράλληλα, και στο τελευταίο θα μπει  
τερματική αντίσταση . Οι ανιχνευτές καπνού θα τοποθετηθούν  ένας στην reception ένας στο 
χώρο του σεκιούριτι   ένας  στο  διάδρομο ένας στην κουζίνα και ένας στο χώρο φαγητού και 
αναψυχής κάθε ανιχνευτής καπνού μπορεί να καλύψει εμβαδόν έως  50 τ.μ. Το Μπουτον 
πανικού θα τοποθετηθεί στο διάδρομο έτσι σώστε ο χριστής να έχει άμεση επαφή. και ένα 
Μπουτον πανικού διπλά στην εξώπορτα για άμεση επαφή με το χρηστή. Επίσης θα έχουμε 
και την κεντρική σειρήνα η όποια είναι δίπλα στην εξώπορτα. Οι ανιχνευτής και το Μπουτον 
πανικού θα είναι τοποθετημένα στην ζώνη 2 μαζί με τον ανιχνευτή καπνού και ένα Μπουτον 
πανικού του ημιώροφου. 
 
 
Στο υπόγειο  
Θα έχουμε τέσσερις ανιχνευτές καπνού συνδεδεμένους παράλληλα, και στο τελευταίο θα 
μπει τερματική αντίσταση. Οι ανιχνευτές καπνού θα τοποθετηθούν δυο στον χώρο 
στάθμευσης ένας στο χώρο του γυμναστήριου και ένας στο χώρο του rack. Το  Μπουτον 
πανικού θα τοποθετηθεί διπλά στην πόρτα του ασανσέρ για άμεση επαφή με το χρηστή. 
Επίσης θα έχουμε μια σειρήνα πανικού ειδικά για τον όροφο αυτόν τοποθετημένη στον 
διάδρομο. Οι ανιχνευτές και το Μπουτον πανικού θα είναι τοποθετημένα στην ζώνη 1 του 
πινάκα πυρανίχνευσης.  
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Τεχνική λύση ανά χώρο  
2Ο ΟΡΟΦΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

1Ο ΟΡΟΦΟΣ 
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ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ 
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ΙΣΟΓΕΙΟ 
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ΥΠΟΓΕΙΟ 

 

 
 
 
 



142 
 

Συνδεσμολογία εξαρτημάτων πυρανίχνευσης  στον πίνακα (ανιχνευτές 
καπνού , Μπουτον πανικού, σειρήνες κ.λ.π) 
 

Παραδείγματα 

Συνδεσμολογία ανιχνευτών καπνού. 
 

 
 
 
 
 

Συνδεσμολογία  Μπουτον πανικού. 
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Συνδεσμολογία σειρήνες . 
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 Παράδειγμα συνδεσμολογίας μικρού κυκλώματος πυρανίχνευσης   . 
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Συνδεσμολογία  πίνακα πυρανίχνευσης  του υπό μελέτη κτιρίου. 
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2.4.Συστήματα κλιματισμού  
 
ΜΕΛΕΤΗ: 

Η μελέτη του συστήματος κλιματισμού του κτιρίου έχει γίνει ως εξής : Στο δεύτερο όροφο 
έχουμε δυο μονάδες μια σε κάθε γραφείο τύπου splitakia , στο πρώτο όροφο έχουμε μια 
κλιματιστική μονάδα VRV με δυο εσωτερικές, στο ισόγειο και στο ημιώροφο έχουμε μια  
αντλία θερμότητας αέρα- αέρα  και τέλος στο υπόγειο  έχουμε κλιματιστική μονάδα τύπου 
splitaki στο χώρο του rack και ντουλάπας στο χώρο του γυμναστηρίου. 
 
Στον δεύτερο όροφο  
Στο μικρό διευθυντικό γραφείο χρειαζόμαστε κλιματιστικό 21160 BTU επειδή δεν έχει όμως 
21160 βάζουμε ένα κλιματιστικό 24000 BTU . 
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Στον δεύτερο όροφο  
Στο  μεγάλο διευθυντικό γραφείο χρειαζόμαστε κλιματιστικό 23805 BTU επειδή δεν έχει όμως 
23805 βάζουμε ένα κλιματιστικό 24000 BTU . 
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Στον πρώτο όροφο 
Εδώ έχουμε μια κλιματιστική μονάδα VRV μεταβλητού άγου η όποια έχει μια εξωτερική 
μονάδα στα 90000 BTU και δυο εσωτερικές  η οποίες της έχουμε χωρίσει και δίνουν 45000 
BTU η κάθε μια από αυτές. Η κλιματιστική μονάδα αύτη θα είναι καναλάτη και θα έχει δυο 
Damper τα οποία θα ελέγχονται από θερμοστάτες χώρου για να μπορούν η χριστές να έχουν 
στο επιθυμητό χώρο την κατάλληλη θερμοκρασία. 
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Στο  ημιώροφο και στο ισόγειο  
Εδώ έχουμε μια κλιματιστική μονάδα αντλία θερμότητας αέρα –αέρα η οποία καλύπτει το 
ισόγειο και τον ημιώροφο   
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Στο υπόγειο  
Μέσα στο χώρο του rack έχουμε μια κλιματιστική μονάδα 9000BTU τύπου splitaki για τις 
ανάγκες του server έτσι ώστε να μην ζεσταίνεται  
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Στο γυμναστήριο 
Μέσα στο χώρο του γυμναστήριου έχουμε μια κλιματιστική μονάδα 40000BTU τύπου 
ντουλάπας   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

 
 
 Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV.(καναλατη)  
 
 

 
 

Εξωτερική κλιματιστική μονάδα  VRV. 
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 Τεχνικά χαρακτηριστικά VRV. 
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Κλιματιστικό τύπου splitski. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



157 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 
 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ΤΕΥΧΟΣ .ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ-2 ΚΥΚΛΟΣ 

     ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ                                               
     ΡΗΣΤΟΣ,ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

 SIGMA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
 

 ΤΙΣ ΑΠΑΙTΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣTΥΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ . ΕΠΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 
           ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
 
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.3. 71/17-2-88 ΚΑΙ ΤΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ. 
 
Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 3/81 (ΦΕΚ20Β/19-1-1981) ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ΦΕΚ 59Β/11.4.55, 293Β/11.5.66, 
630Β/25.10.66, 620Β/18.10.66, 118Α/24.6.65,1525Β/31.1273 , ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
 

 Α. ΜΑΧΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗ  
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INTERNET 
http://www.networkdictionary.com 
http://www.microsoft.com/technet/network/evaluate/technol/wan.mspx 
http://www.connectworld.net 
 http://www.webopedia.com 
http://www.michanikos.br 
http://www.studynotes.net 
http://www.armaos.gr 
http://www.paradox.gr  
http://www.olympia-electroniks.gr 
http://ftp.hlektronika.gr/ 
http://www.sigma.gr 
http://www.hellascams.gr/grc/wi_fi_calculators/knowledge_base/Passive_Infrare 
http://www.etoxtr.com/el/home/289.html 
http://jap.hu/electronic/ 
http://www.microchip.com 

http://www.telcite.fr 
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