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Περίληψη  
 
 

Στην εργασία παρουσιάζεται η θεωρητική και πρακτική τυποποίηση 

του θέματος της μείωσης στην κατανάλωση ενέργειας με βάση την 

ψηφιοποίηση των φυσικών αντικειμένων και την ένταξή τους στους 
αυτοματισμούς που εφαρμόζονται στις σύγχρονες έξυπνες 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι μπορούν να υλοποιηθούν στα 

σύγχρονα κτίρια. 
 

Στην πράξη, οι έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από την φύση 

τους διέπονται από τις βασικές αρχές της ηλεκτρικής οικονομίας 

αλλά και από τη διευκόλυνση του χρήστη στην καθημερινότητά του. 

Δηλαδή, πρέπει να είναι απόλυτα σωστή η επιλογή ηλεκτρολογικού 
και άλλου υλικού με ταυτόχρονη σύγχρονη αντίληψη στον τρόπο 

εγκατάστασης και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας. 

Όλα αυτά έχουν άμεση ανταπόκριση στο οικονομικό όφελος από τη 

δαπάνη αγοράς υλικών μέχρι την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην λειτουργία μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης υψηλών 

απαιτήσεων και προδιαγραφών. 
 

Ο τρόπος της συγγραφής της πτυχιακής βασίστηκε στη σύνθεση των 

απαραίτητων εκείνων γνώσεων για την κατανόηση της φιλοσοφίας 

του τρόπου λειτουργίας των έξυπνων κτιρίων, των πλεονεκτημάτων 

των βασικών υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στις 
νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, και στην ανάγκη του τεχνικού για 

εξοικείωση στα συστήματα αυτοματισμού για αυτές τις 

εγκαταστάσεις. 
 

Ακόμη έγινε προσπάθεια να περιγραφούν οι διεργασίες για τη 

διεκπεραίωση μιας εγκατάστασης σε παλαιό κτίριο από το στάδιο της 
μελέτης, της σχεδίασης και των απαιτούμενων συνδεσμολογιών των 

υλικών της νέας τεχνολογίας για αυτά.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Abstract 

 
The thesis presents the theoretical and practical standardization of 

the issue of the reduction in energy consumption based on the 

digitization of natural objects and their integration into the 

automations applied to the modern smart electrical installations, 
which can be implemented in modern buildings. 

 

In practice, smart electrical installations by their very nature are 

governed by the basic principles of the electric economy and by 
facilitating the user in his everyday life. So, it must be perfectly 

correct to choose electrical and other material while simultaneously 

contemplating the way of installation and control according to the 

requirements of the work. All of these have a direct response to the 
economic benefit of purchasing materials and saving electricity in 

the operation of an electrical installation of high demands and 

specifications. 

 

The method of writing the dissertation was based on the synthesis 
of the necessary knowledge to understand the philosophy of how 

smart buildings work, the advantages of the basic materials and 

components used in the new electrical installations, and the need 

for the technician to familiarize themselves with automation 
systems for these facilities. 

 

It has also been attempted to describe the processes for carrying 

out an installation in an old building from the stage of planing, 
design and the required connections of the materials of the new 

technology to them. 
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