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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – Εισαγωγή στην Τεχνική ΕΙΒ/ΚΝΧ 
 

 1.1 Γενικά 
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος της κεντρικής 

διαχείρισης «κτιρίων, το οποίο αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο υλοποίησης των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων στις ήρες μας. Υπενθυμίζουμε πως με τον όρο «Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση» 

εννοούμε το εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο έχει την δυνατότητα να κατασκευάζει στον δικό του 

χώρο ο κάθε καταναλωτής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο αντίστοιχο πρότυπο του 

ΕΛΟΤ HD384.  

Στην εποχή λοιπόν της άνθησης της τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφοριών, ο τομέας των 

συμβατικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχει φθάσει σε οριακό σημείο, ώστε, πολλές από τις ζητούμενες 

απαιτήσεις, δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν ή να εκπληρώνονται μόνο με μεγάλο κόστος και 

πολυπλοκότητα αυξάνοντας, ταυτόχρονα τα ποσοστά λαθών και προβλημάτων. Η τεχνολογία και των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υποστηρίζεται πλέον, από μια νέα τεχνική, την ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

των διαφόρων δικτύων. Στις μέρες μας,  ο Η/Υ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, όσον αφορά τον προγραμματισμό τους και σε άλλες περιπτώσεις και της λειτουργίας τους. 

       Η κάθε πληροφορία που χρειάζεται κάποιος, και που την περασμένη εικοσαετία μεταβιβάζονταν 

μέσω των ανθρώπινων σχέσεων, διέρχεται - πλέον - μέσω ενός δικτύου, αξιολογείται από τους υπολογιστές 

και διαβιβάζεται άμεσα για να ελεγχθεί από τις κατάλληλες διαδικασίες. Η αρχικά άμεση ανθρώπινη σχέση 

αποβάλλεται αργά, με όλα τα κοινωνικά αποτελέσματα που επιβάλει αυτή. Το γεγονός αυτό ισχύει και 

εφαρμόζεται, όχι μόνο για τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται αποκλειστικά μεταξύ προσωπικών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), αλλά και για τα στοιχεία που ανταλλάσσουν τις πληροφορίες τους 

μεταξύ των αισθητήρων, των ενεργοποιητών, των διαφόρων άλλων μονάδων ελέγχου και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που πρέπει να ανταλλαχθούν πληροφορίες μεταξύ των 

συστημάτων φωτισμού, συστημάτων θέρμανσης, και συστημάτων συναγερμού θα πρέπει οι πληροφορίες 

αυτές να τυποποιηθούν και να σχεδιαστούν κατάλληλα, ώστε, τα αντίστοιχα στοιχεία να είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσουν την μεταξύ τους επικοινωνία. Η όλη διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται ως διεπαφή. Έτσι 

με τον τρόπο αυτόν εκπληρώνεται η βασική προϋπόθεση της επιτυχούς επικοινωνίας, η οποία 

διαμορφώνεται - πλέον - από μια διασύνδεση, στην οποία πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η απαίτηση για τον 

καθορισμό των κατάλληλων διεπαφών των αντίστοιχων συμπεριλαμβανόμενων στοιχείων. Στον τομέα του 

αυτοματισμού των οικιών και των μεγάλων κτιρίων, λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα νέο σύνθετο σύστημα στο 

οποίο προσαρμόσθηκαν τα διαφορετικά επιμέρους συστήματα που λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους, 

και που περιλαμβάνουν τα οικοδομήματα αυτά. 

 



 

                                                                (α)                                    Σχήμα 1.1                                 (β) 

   (α) Βασική διασύνδεση διαφόρων λειτουργιών σε κτίριο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύγχρονης δομής και (β) Σύγχρονη δομή διαφορετικών 

δικτύων σε ένα κτίριο (ISDN: Integrated Services Digital Networks – Ψηφιακά δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών, ISBN: Integrated Services 

Broadband Network - Ενσωματωμένο ευρυζωνικό δίκτυο υπηρεσιών, TV: κανάλι τηλεόρασης, Κινητό, Bluetooth κλπ.) 

        Για τον σκοπό αυτόν, δημιουργήθηκαν κατάλληλα ηλεκτρικά εξαρτήματα και συσκευές 

εξειδικευμένων λειτουργιών, τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους (Σχήμα 1.1). Το γεγονός αυτό σημαίνει, 

πως, τα διαφορετικά επιμέρους συστήματα που περιλαμβάνει ένα οικοδόμημα, επιδρούν το ένα στο άλλο, 

αλληλοεπηρεάζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών, ασκούν μια αμοιβαία επιρροή το ένα στο άλλο και, 

τέλος, διαμορφώνουν ένα σύστημα υψηλών απαιτήσεων διαταγής. Το νέο αυτό σύστημα διευκολύνει τις 

νέες λειτουργίες, οι οποίες ήταν αδιανόητες μέχρι τώρα, και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες δυνατότητες και 

προϋποθέσεις για τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των συσκευών και των διαδικασιών που ανταλλάσσουν 

αυτές μεταξύ τους. 

       Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης συναντούν τεχνική 

ανταπόκριση στον τομέα της επεξεργασίας των πληροφοριών. Έτσι, μερικές από τις λειτουργίες που θα 

μπορούσαν, ενδεικτικά, να απαριθμηθούν σε μια σύγχρονη ηλεκτρική εγκατάσταση, προσδίδουν και τις 

καταστάσεις εκείνες που θα μπορούσε να απαιτήσει - φανταστεί κάποιος, ώστε: 

•     ο έλεγχος του φωτισμού των εσωτερικών χώρων του οικήματος να πραγματοποιείται με γενικές 

εντολές, δηλαδή, από σημείο εξόδου της κατοικίας, και με το πλήκτρο ενός μπουτόν να σβήνουν όλα ή 

μόνο όσα φωτιστικά έχουν ξεχαστεί σε οποιοδήποτε σημείο του οικήματος, 

•     ο έλεγχος όλων των ηλεκτρικών ρολών να πραγματοποιείται ταυτόχρονα από ένα μπουτόν σε σημείο 

εξόδου της κατοικίας, αλλά ταυτόχρονα να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των ηλεκτρικών ρολών 

του κάθε ορόφου, 

•      με την είσοδο προσώπου σε ένα χώρο: 

- να επιτυγχάνεται η ανίχνευση αυτού, ο πραγματικός προσδιορισμός του από μια έξυπνη κάρτα ή 

από το μέγεθος του ή από τη μυρωδιά του, με άμεσο αποτέλεσμα και την ανάλογη προσαρμογή του 

χώρου, 

- να ενεργοποιείται ένα προσωπικό σύστημα προ-κειμένου να ελέγχεται η ασφάλεια του χώρου, 

 - να πραγματοποιείται ένας ευφυής έλεγχος για να αποκρυπτογραφείται το απαιτούμενο επίπεδο 

φωτισμού για λεπτομερή ή γενική εργασία, 

•    να ελέγχεται αυτόματα η στάθμη της δεξαμενής πετρελαίου και μόλις διαπιστωθεί πως είναι κάτω από 

ένα συγκεκριμένο όριο, να στέλνεται ειδοποίηση πλήρωσης π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e - 

mail) ή μέσω κινητού τηλεφώνου, 



•    να παρέχονται ενδείξεις θερμοκρασίας κατά χώρο, ή κατά όροφο από ένα ή περισσότερα σημεία, και 

ταυτόχρονα να παρέχεται η δυνατότητα της ρύθμισης της θέρμανσης ενός χώρου από έναν ευφυή 

μηχανισμό ελέγχου που θα παράγει τα στοιχεία του από ένα απλό σύστημα καιρικής καταγραφής στο 

οίκημα, καθώς επίσης και μέσω του τρέχοντος καιρού με πρόβλεψη διαμέσου του Διαδικτύου 

(Internet), 

•   να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος εξαερισμός ενός χώρου με τη χρησιμοποίηση ειδικών αισθητήρων 

όσφρησης μικρομηχανικών συστημάτων, 

•   να ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης ενός οικήματος π.χ. μέσω του κινητού τηλεφώνου του ή μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e - mail) του, πως κάποιος προσπαθεί να προκαλέσει ζημιές στο οίκημα, 

επιτρέποντάς του ταυτόχρονα, να λαμβάνει άμεσα μέτρα, όπως το κλείσιμο όλων των πορτών και των 

παραθύρων, να αναβοσβήνει όλα τα φώτα και να ενεργοποιεί το ηχητικό σήμα ενός συναγερμού για να 

φοβίσει τους εισβολείς και να προειδοποιήσει τους γείτονες και την αστυνομία  κλπ.. 

Στην νέα αυτή - λοιπόν - πρακτική των ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων, όλα τα απαραίτητα 

ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συσκευές για την επίτευξη των λειτουργιών με την 

θεωρούμενη παραπάνω περιγραφή, ενσωματώνονται στην υλοποίηση του δικτύου της εγκατάστασης του 

οικήματος. Το μόνο που απαιτείται - πλέον - είναι το αντίστοιχο πρόσθετο λογισμικό, το οποίο πρέπει να 

γνωρίζει να χειρίζεται ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, για να προγραμματίζει την ηλεκτρική εγκατάσταση 

που υλοποιεί. 

 

1.2 Η ίδρυση και οι σκοποί της ΕΙΒΑ 
Τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα από το τέλος του 1990,15 από τις κορυφαίες Ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις ηλεκτρικής εφαρμοσμένης τεχνικής, ως επί το πλείστον κατασκευαστές υλικών 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, διαμόρφωσαν μια ομάδα ανάπτυξης για την υλοποίηση 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την  λογική του δίαυλου επικοινωνίας (bus) μεταξύ των στοιχείων της. Ως 

αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν η δημιουργία της ΕΙΒΑ - European Installation Bus Association.            

Ως βασικός σκοπός της ΕΙΒΑ αναφέρεται η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση ενός ενιαίου και έξυπνου 

συστήματος για τη διαχείριση των κτιρίων. 

Η νέα αυτή τεχνική των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αποτελεί την κεντρική διαχείριση κτιρίων, η 

οποία έχει ως σκοπό την παροχή:  

✓ άνεσης στους χρήστες του κτιρίου 

✓ ασφάλειας στους χρήστες του κτιρίου 

✓ ευελιξίας, δηλαδή, δυνατότητα χειρισμού ενός συνόλου εξοπλισμών με μία και μόνο εντολή, αλλά και 
τροποποιήσεων των τοπικών δικτύων χωρίς παρεμβάσεις στις καλωδιώσεις που απαιτούν μερεμέτια 

✓ ηρεμίας, γιατί για το κάθε συμβάν ενημερώνεται η θέση επίβλεψης 

✓ εξοικονόμηση ενέργειας 

✓ γρήγορης συντήρησης, και 

✓  πνευματικής ηρεμίας των χρηστών, όσον αφορά την λειτουργία και τους χειρισμούς της ηλεκτρικής 
τους εγκατάστασης. 



Οι εγκαταστάσεις που υλοποιούνται με το σύστημα λογικής διαύλου, χαρακτηρίσθηκαν ως 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τεχνικής ΕΙΒ - instabus, όπου τα τρία πρώτο γράμματα προφέρονται ι - αϊ - μπι, 

και αποτελούν τα αρχικά των λέξεων European Installation Bus.  

 

 

Σχήμα 1.2 Τα πρώτα λογότυπα (α) για την Ευρωπαϊκή Ένωση Εγκαταστάσεων και β) των μελών της Insta Gemeinchaft που έχουν το δικαίωμα 

χρήσης του. 

 

Όλα τα προϊόντα τεχνικής ΕΙΒ, που αναπτύσσονται από τις διάφορες εταιρίες εξετάζονται, και ελέγχονται 

σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένα πρότυπα, γεγονός που τους απονέμει πιστοποίηση της ΕΙΒΑ. Ουσιαστικά - λοιπόν 

- η ΕΙΒΑ: 

✓ εγγυάται την συμβατότητα όλων των προϊόντων της τεχνικής ΕΙΒ, 

✓ υποδηλώνει την έγκρισή της για την διάθεση υλικών διεθνών προδιαγραφών στην αγορά, και 

✓  αναπτύσσει την ικανότητα επικοινωνίας μεταξύ των υλικών της τεχνικής αυτής στο ίδιο σχέδιο συστήματος, 

διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως προγραμματισμός της ηλεκτρικής εγκατάστασης, που βασίζεται σε ενιαίο 

software (λογισμικό), το ΕΙΒ Tool Software – ETS. 

Όπως είναι γνωστό, στις συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κάθε ανεξάρτητη γραμμή απαιτεί και τη δική 

της, πολλών μέτρων καλωδίωση προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχός της. 

Το σύστημα ΕΙΒ παρέχει τη δυνατότητα στις δομικές συσκευές αυτού, που χρησιμοποιούνται για όλες τις 

λειτουργίες μιας κατοικίας ή ενός επαγγελματικού κτιρίου, να χρησιμοποιούν κοινή γραμμή επικοινωνίας (bus) για 

έλεγχο, παρακολούθηση και αναγγελία. Με τον τρόπο αυτό, ανεξαρτητοποιούνται οι γραμμές τροφοδοσίας των 

καταναλωτών και κατευθύνονται χωρίς πρόσθετες διαδρομές από τον ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας κατευθείαν σε 

αυτούς. Ακόμη, επέρχεται και η δραστική μείωση του μήκους των χρησιμοποιούμενων αγωγών - καλωδίων της 

ηλεκτρικής εγκατάστασης και η υλοποίησή της γίνεται απλούστερη, ενώ οι μελλοντικές επεκτάσεις και 

τροποποιήσεις αποτελούν μια απλή διαδικασία. 

 

1.3 Η ίδρυση και οι σκοποί της Konnex Association  
        

Τον Μάιο του 1999 και με έδρα τις Βρυξέλλες ιδρύθηκε η Konnex Association, ως συνεργασία των μέχρι 

τότε 3 αυτόνομων ενώσεων δικτύων διαχείρισης κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 

3 αυτόνομα δίκτυα διαχείρισης κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιγράφονται 

διεξοδικά στον Πίνακα 1.1.  



 

         Από τα τρία λογότυπα των αυτόνομων ενώσεων δικτύων διαχείρισης κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέκυψε το λογότυπο της ένωσης Konnex Association (σχήμα 1.3α). Ακόμη καθιερώθηκε 

και το λογότυπο του σχήματος 1.3 β, που αναφέρεται σε ένα πραγματικά «ανοικτό» σύστημα αποκεντρωμένων 

εφαρμογών αυτοματισμού για κατοικίες και σε επαγγελματικά κτίρια και στη συμβατότητα των συσκευών τεχνικής 

ΕΙ Β - instabus, που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις του είδους αυτού. 

 

 

 

                                                                              (α)                                                                (β) 

                                                 

Σχήμα 1.3 (α) Το αρχικό λογότυπο της Konnex Association, και (β) το τελικό λογότυπο της Konnex 



      Από τα τρία λογότυπα των αυτόνομων ενώσεων δικτύων διαχείρισης κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέκυψε το λογότυπο της ένωσης Konnex Association (σχήμα 1.3 α). Ακόμη καθιερώθηκε 

και το λογότυπο του σχήματος 1.3 β, που αναφέρεται σε ένα πραγματικά «ανοικτό» σύστημα αποκεντρωμένων 

εφαρμογών αυτοματισμού για κατοικίες και σε επαγγελματικά κτίρια και στη συμβατότητα των συσκευών τεχνικής 

ΕΙΒ - instabus, που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις του είδους αυτού. 

Ως σκοποί της Konnex Association εκλαμβάνονται: 

 1.  Ο ορισμός ενός νέου ανοιχτού πρότυπου, με χαρακτηρισμό   , που αναφέρεται σε κατοικίες και 

επαγγελματικά κτίρια. 

2.  Η καθιέρωση του σήματος   ως σήμα ποιότητος και συμβατότητας στα προϊόντα των διαφόρων 

κατασκευαστών, καθώς επίσης και ως Ευρωπαϊκού Προτύπου. 

 

 

 

Από τον Δεκέμβριο του 2003 η τεχνολογία ΚΝΧ έχει οριστεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

τυποποίησης CENELEC και CEN ως: 

 "Τα παγκόσμια πρώτα ανοικτά ΠΡΟΤΥΠΑ για τον έλεγχο κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων " 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2006 η Konnex διαθέτει πλέον 110 μέλη, κυρίως κατασκευαστές 

συστημάτων ελέγχου κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων, εξοπλισμού HVAC, συστημάτων ασφαλείας 

συναγερμών κ.λπ., και οικιακών συσκευών. Εκτός από τους κατασκευαστές αυτούς, μεταξύ των συνεργατών της 

Konnex συγκαταλέγονται διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και προμηθευτές τηλεπικοινωνιών. 

Τα μέλη που απαρτίζουν την Konnex Association διακρίνονται στις κατηγορίες του Πίνακα 1.2  

 

 

Σχήμα 1.4 Σχηματική αναπαράσταση συνεργασιών της ΚΝΧ στον κόσμο 

Σημείωση :Τα σήματα  και  είναι αμφίδρομα συμβατά, γι' αυτό οι διάφορες συσκευές της 

τεχνικής αυτής έχουν τα σήματα αυτά ως διπλό λογότυπο. 



 

Σχήμα 1.5 Μερίδιο αγοράς των 3 Ευρωπαϊκών Συστημάτων διαχείρισης κτιρίων και η αναμενόμενη από την στρατηγική σύγκλισης αύξηση των επιμέρους 

πωλήσεων τους 

 

Πίνακας 1.2 Κατηγορίες  μελών της Konnex Association 
α/α Ονομασία Χαρακτηρισμός 
1 ‘’Μ’’ Κατασκευαστές(Manufacturers) 
2 ‘’S’’ Φορείς παροχής υπηρεσιών(Service providers) 
3 ‘’I’’ Ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέλη(Interested Partiess) 

 

Τέλος η Konnex Association διαθέτει συμφωνίες συνεργασίας με περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις 

εφαρμογών και περίπου 70 Τεχνικά Πανεπιστήμια και Σχολές στα πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος 

συνεργατών της. 

 

1.4  Χαρακτηριστικοί έλεγχοι ηλεκτρικής εγκατάστασης ΕΙΒ/ΚΝΧ 
 

Στην εποχή μας, η οικιακή και η εμπορική χρήση ενός κτιρίου εξαρτάται ουσιαστικά από παράγοντες όπως η 

ευέλικτη λειτουργία και η διαχείριση της ενέργειας. Σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου που χρησιμοποιείται το 

σύστημα ΕΙΒ / ΚΝΧ παρέχεται η ιδανική βάση για την ολοκλήρωση των γενικών συστημάτων της περιβαλλοντικής 

και βιοκλιματικής οικοδόμησής του. Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια, την άνεση, την ευελιξία και την ηρεμία στο 

ιδιωτικό κατοικημένο περιβάλλον αυξάνονται συνεχώς. Η σημασία των αυξανόμενων απαιτήσεων συνδυάζονται με 

την οικονομικώς αποδοτική γενική χρήση της κατασκευής μπορούν να ικανοποιηθούν από μια ηλεκτρική 

εγκατάσταση ΕΙΒ / ΚΝΧ. 

Με το σύστημα ΕΙΒ/ ΚΝΧ σε μια κατοικία ή επαγγελματικό κτίριο μπορούν να ελεγχθούν: 

1. Ο φωτισμός, ώστε σε κάποιο χώρο να είναι δυνατή δημιουργία διαθέσεων φωτισμού με τη χρήση ενός και μόνο 

μπουτόν. Έτσι, καταστάσεις του είδους αυτού μπορούν να προέλθουν από την ύπαρξη λειτουργίας μεμονωμένου 

φωτισμού, ή κατά ομάδων, ή κεντρικά, ή και με μείωση του αριθμού των συνολικών στοιχείων ελέγχου. Ακόμη 

προσφέρει και τον έλεγχο των ρευματοδοτών  για τις φορητές συσκευές στον χώρο. 



2. Τα ρολά, οι τέντες, οι κουρτίνες κ.λπ., ώστε να δημιουργηθούν ιδανικές συνθήκες εσωτερικών χώρων, αλλά και 

αυτόματες - ασφαλείς λειτουργίες για την προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα την 

αποτροπή της καταστροφής τους από τον αέρα, τη βροχή και τον παγετό. 

3. Η θέρμανση και ο κλιματισμός, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες άνεσης στον εσωτερικό χώρο του οικήματος 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου αυτού, αλλά και ταυτόχρονα να εξοικονομείται ενέργεια με την 

ορθολογιστική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης κλιματισμού. 

4. Τα συστήματα ασφαλείας, ώστε με την επεξεργασία σημάτων ελαττωμάτων - επιτήρησης της εγκατάστασης 

(διακοπή ρεύματος, δυσλειτουργία ψυγείου, πλυντηρίου ρούχων, θέρμανσης κ.λπ.), με την προσομοίωση 

παρουσίας από τον αυτόματο φωτισμό, τον κεντρικό έλεγχο παραθύρων, με την σηματοδότηση των συστημάτων 

συναγερμού, και των συστημάτων πυρασφάλειας. 

5. Οι γενικές λειτουργίες του  φωτισμού, της θέρμανσης, των ρολών, αλλά και άλλων εσωτερικών ομαδικών 

λειτουργιών, όπως και καταστάσεων προσομοίωσης παρουσίας ατόμων στο οίκημα σε περίπτωση απουσίας. 

6. Οι καινοτόμες τεχνολογίες, ώστε να παρέχεται η εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας στην 

καθημερινότητα των χρηστών μιας κατοικίας (π.χ. ηλιακή θέρμανση νερού, κ.λπ.).  

7. Η τηλεφωνική επικοινωνία - σηματοδότηση για τον έλεγχο από απόσταση μέσω απλού κινητού τηλεφώνου ή 

μέσω Internet ή μέσω PDA (Bluetooth). 

8. Οι γενικές παρουσιάσεις λειτουργιών με την απεικόνιση τους στην οθόνη Η/Υ αλλά και σε ειδικές οθόνες 

πληροφοριών, την απόκτηση μετρήσεων κατανάλωσης και στοιχείων ωρών λειτουργίας, και τέλος με την 

επικοινωνία, την επιτήρηση, την μετάδοση συγκεκριμένων κτιριακών λειτουργιών μεγάλου μεγέθους. 

 

Σχήμα 1.6 Σχηματική παράσταση χαρακτηριστικών ελέγχων ηλεκτρικής εγκατάστασης τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ. 

 

 



1.5  Βασικά πλεονεκτήματα ηλεκτρικής εγκατάστασης ΕΙΒ / ΚΝΧ σε σύγκριση με μια 

συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση 
Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει μια ηλεκτρική εγκατάσταση τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ, τόσο κατά την 

υλοποίηση του, όσο και κατά τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας στη διάρκεια της λειτουργίας της, σε σύγκριση 

με μια συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση - ίδιων κατά το δυνατόν απαιτήσεων- είναι: 

✓  η εύκολη προσαρμογή της με ταυτόχρονες θεωρήσεις οικονομικών λύσεων σε σύγχρονες και εξελιγμένες 

απαιτήσεις 

✓ η οικονομική διαχείριση της ενέργειας  

✓ η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας της  

✓ η γρήγορη και απλή ηλεκτρολογική εγκατάστασή της 

✓  η ελαχιστοποίηση του κίνδυνου πυρκαγιάς, ως αποτέλεσμα της μείωσης του πλήθους των καλωδίων που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση των συμβατικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

✓ η χρησιμοποίηση δομικών στοιχείων εγκαταστάσεων και στοιχείων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

προηγμένης τεχνολογίας υψηλής ποιότητας 

 ✓ η διαλειτουργικότητα προϊόντων διαφορετικών κατασκευαστριών εταιριών, 

 ✓ η δυνατότητα σύνδεσής της με δομικά στοιχεία εγκαταστάσεων προηγουμένης τεχνολογίας που 

χρησιμοποιούνται και σήμερα στις συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 

✓  η δυνατότητα ευελιξίας στην επέκταση της, αλλά και αλλαγής των συνθηκών χρήσης της με χαμηλό κόστος 

 

Σχήμα 1.7 Σχηματική παράσταση παρουσίασης δυνατοτήτων της τεχνικής κεντρικής διαχείρισης ενός κτιρίου στο πρότυπο της ΚΝΧ. 

(1) Πίνακας διανομής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας (2) Χειρισμός ρολών παραθύρων σε συνάρτηση με τις ασχολίες των χρηστών και την ταχύτητα των 

καιρικών συνθηκών, αλλά και συναγερμού σε περίπτωση θραύσης των τζαμιών, (3) Ανίχνευση κίνησης (4) Διαχείριση ηλιακής ενέργειας μέσω συλλεκτών, (5) 

Προγραμματισμός θέρμανσης / κλιματισμού ανά ζώνη, (6) Χειρισμός φωτισμού ανάλογα με τις ασχολίες των κατοίκων και τη φωτεινότητα του χώρου, 7) 

Κεντρική θέρμανση με δυνατότητα τεχνητού συναγερμού σε περίπτωση δυσλειτουργίας (8) Επιτηρητής ηλιακού φωτός, (9) Επιτηρητής συνθηκών ανέμου 

(ανεμόμετρο). 



 

   (α)                                                                    (β) 

Σχήμα 1.8 Συγκριτική παράσταση σημείων ελέγχου, με χρησιμοποίηση: (α) 8 διακοπτών συμβατικής τεχνικής και β) ενός χειριστηρίου τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ, που 

ουσιαστικά προσφέρει και ακόμη περισσότερες λειτουργίες, λόγω της οθόνης πληροφοριών με 1 ΕΛ θερμοστάτη που διαθέτει.  

✓ η δυνατότητα που παρέχει στους χρήστες της για τον έλεγχό της (τηλεχειρισμοί - τηλεπιτηρήσεις - τηλενδείξεις 

κ.λπ.) μέσω του τηλεφωνικού δικτύου 

✓  η δυνατότητα συνεχούς υποστήριξής της, απλής συντήρηση της και φιλικότητα της στους χρήστες της και 

τέλος 

✓ η ευκολία στη χρήση του ανεξάρτητου ενιαίου λογισμικού (Software) που απαιτείται για τον προγραμματισμό 

της. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως, δυο δεκαετίες πριν, το κόστος μιας ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης αντιπροσώπευε περίπου το 5 μέχρι το 10% των συνολικών δαπανών οικοδόμησης του κτιρίου. 

Στις μέρες μας το κόστος μιας σύγχρονα αυτοματοποιημένης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με την τεχνική 

ΕΙΒ / ΚΝΧ μπορεί και να αγγίξει το όριο του 20 μέχρι το 35 %, πάνω από το κόστος της δαπάνης μιας 

σύγχρονης συμβατικής εγκατάστασης ιδίων δυνατοτήτων, μόνον όσον αφορά τις βασικές λειτουργίες που 

πρόκειται να εξυπηρετηθούν σ' αυτήν. Με την αύξηση των σύγχρονων δυνατοτήτων και απαιτήσεων των 

χρηστών σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση το κόστος υλοποίησής της με την τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ, εμφανίζεται 

σημαντικά μικρότερο, από το αντίστοιχο κόστος υλοποίησης των ίδιων δυνατοτήτων και απαιτήσεων με τα 

υλικά που μπορούν να] χρησιμοποιηθούν σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση συμβατικής τεχνικής (Σχήμα 1.9). 

Σε γενικές γραμμές η τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ, σύμφωνα με στοιχεία της Konnex Association, εφαρμόζεται: 

• σε οικίες υψηλών προδιαγραφών σε ποσοστό 60% 

• σε γραφεία σύγχρονων απαιτήσεων σε ποσοστό 40% 

• σε νέα κτίρια πολλαπλών χρήσεων σε ποσοστό 66% 

• σε ανακαινίσεις κατοικιών ειδικών προδιαγραφών σε ποσοστό 30% 

 

Σχήμα 1.9 Συγκριτικά στοιχεία για το κόστος μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε σχέση με την πολυπλοκότητα των λειτουργιών αυτής, σε περίπτωση που αυτή 

υλοποιείται με συμβατική τεχνική ή με την τεχνική ΕΙΒ/ΚΝΧ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Χρήσιμα Στοιχεία που Αφορούν την                            
Τεχνική ΕΙΒ/ΚΝΧ 

2.1  Γενικά 
Στο κεφάλαιο αυτό, αφενός θα αναφερθούμε στις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της ενεργειακής 

συμπεριφοράς των σύγχρονων κτιρίων και αφετέρου στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50090 για τον έλεγχο κατοικιών 

και επαγγελματικών κτιρίων στο οποίο είναι προσαρμοσμένες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τεχνικής EIΒ / ΚΝΧ. 

Ακόμη θα αναφερθούμε στο λογισμικό ETS 3 (Software) με το οποίο προγραμματίζονται οι ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις της τεχνικής αυτής. Τέλος, θα αναφερθούμε στους τρόπους διαμόρφωσης και στα συστήματα των 

μέσων επικοινωνίας των συμβατών προϊόντων ΚΝΧ τα οποία αποτελούν ελεύθερη επιλογή του κάθε κατασκευαστή 

που πρόκειται να διαθέσει υλικά τεχνικής   ΕΙΒ / ΚΝΧ στην αγορά. 

Πρωταρχικός παράγοντας για την κατανόηση του κεφαλαίου αυτού αποτελεί η διεξοδική γνώση της 

τεχνολογίας των επικοινωνιών. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας διαφόρων δικτύων, όπως είναι γνωστό, αποτελούν ένα 

νέο τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει και μια νέα ορολογία που καλείται να γνωρίζει ο κάθε ηλεκτρολόγος που 

απασχολείται με το συγκεκριμένο είδος εγκαταστάσεων. 

2.2 Απαιτήσεις και χαρακτηριστικά ενεργειακής συμπεριφοράς συγχρόνων κτιρίων 
 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η ευρεία σημασία της ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων 

(Buildings Energy Management System - Β.Ε.M.S.), η οποία ως οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί σε 

εφαρμογή από 04/01/2006. Το σκεπτικό που οδήγησε στην ορθολογική ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων έχει τη 

βάση του: 

- στον χρόνο παρουσίας του μέσου Ευρωπαίου εργαζόμενου εντός των κτιρίων, που ανέρχεται στο 80 90% του 

συνολικού χρόνου του, και 

- στην κατανομή της καταναλισκόμενης ενέργειας, όπως αυτή προκύπτει από επίσημα στοιχεία της Γενικής 

Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η οποία περιγράφεται στον πίνακα 2.1. 

Για τους παραπάνω λόγους, είναι επιτακτική η ανάγκη απόδοσης ενεργειακής ταυτότητας στα διάφορα κτίρια 

(B.E.M.S.) με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό θα πραγματοποιείται με ειδικά συστήματα μέτρησης και 

καταγραφής της ενέργειας των καταναλώσεων των διαφόρων κτιριακών εξοπλισμών π.χ. του φωτισμού, της 

θέρμανσης ,του κλιματισμού, της ποιότητας της υγρασίας του αέρα, του εξαερισμού, της ηχορύπανσης, της 

εναλλαγής Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας, της διαχείρισης του νερού, της ασφάλειας.  

 



Βέβαια η διαδικασία αυτή, που θα πρέπει να επιθεωρείται από ειδικά συνεργεία αρμόδιων επιστημόνων που 

θα λειτουργεί με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, προϋποθέτει: 

• την τήρηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

• την τήρηση συγκεκριμένων ελάχιστων προτύπων ενεργειακής κατανάλωσης, και τέλος 

• την έκδοση ειδικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης με υποχρεωτική ανάρτηση στα δημόσια κτίρια 

άνω των 1000 m2, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας 

(σχήμα 2.1) 

 

Σχήμα 2.1 Μορφή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, κατηγορίας C 

Στον πίνακα 2.2 τα διάφορα κτίρια σύγχρονης τεχνικής χαρακτηρίζονται από πλευράς επιπέδου συστήματος 

επιτεύξεων αυτοματισμού και περιγράφονται, διεξοδικά, τα χαρακτηριστικά στοιχεία μέσω των οποίων 

επιτυγχάνονται τα επίπεδα των αυτοματισμών αυτών.  

 



2.3 Χαρακτηρισμός μεγέθους κτιρίων και βασικές απαιτήσεις από το σύστημα 

αυτοματισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αυτά  
Τα διάφορα κτίρια, λοιπόν, ως προς το μέγεθος και τη χρήση τους, ταξινομούνται στα είδη που 

περιγράφονται στον πίνακα 2.3, στον οποίο παρουσιάζονται και οι τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

κατά τη σχεδίαση του συστήματος αυτοματισμού που θα εγκατασταθεί σ' αυτά: 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2 Σχηματική απεικόνιση της σύνδεσης μεταξύ της πολυπλοκότητας των στόχων αυτοματοποίησης και κατηγοριών οικοδόμησης σε χαρακτηρισμένα, ως 

προς το μέγεθος τους, κτίρια 

Τέλος, είναι προφανές και αυτονόητο πως οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που υλοποιούνται με το σύστημα 

EIΒ/ΚΝΧ, καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το οποιοδήποτε επίπεδο αυτοματισμού που μπορεί να 

περιλαμβάνει ένα κτίριο.   



2.4 Τρόποι διαμόρφωσης προϊόντων με πρότυπα ΚΝΧ 
Τα πρότυπα ΚΝΧ επιτρέπουν στον κάθε κατασκευαστή την ελεύθερη επιλογή μεταξύ του τρόπου 

διαμόρφωσης και του μέσου επικοινωνίας των προϊόντων τους που πρόκειται να διαθέσουν στην αγορά.                         

Οι τρεις τρόποι διαμόρφωσης που ενσωματώνονται στα πρότυπα ΚΝΧ περιγράφονται στον πίνακα 2.4. 

Κάποια επικυρωμένα ΚΝΧ προϊόντα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερους από έναν τρόπους 

διαμόρφωσης. Έτσι, μια ΚΝΧ συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαμόρφωση «S - mode» μέσω του λογισμικού 

"ETS 3 Professional", και στη διαμόρφωση «Ε - mode» μέσω του λογισμικού "ETS 3 Starter". 

 

Πίνακας 2.4 Χαρακτηρισμοί τρόπων διαμόρφωσης προϊόντων με πρότυπα ΚΝΧ 

 

 

Σχήμα 2.3 Τα χαρακτηριστικά των 3 διαμορφώσεων S - mode, Ε - mode, Α - mode στα πρότυπα της ΚΝΧ 



2.5 Μέσα / Συστήματα επικοινωνίας προϊόντων με πρότυπα ΚΝΧ 
Εκτός από τους τρεις τρόπους διαμόρφωσης, τα πρότυπα ΚΝΧ περιγράφουν διάφορα                μέσα / 

συστήματα επικοινωνίας. Κάθε μέσο επικοινωνίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με έναν ή 

περισσότερους τρόπους διαμόρφωσης, ο οποίος επιτρέπει στον κάθε κατασκευαστή να επιλέγει το σωστό συνδυασμό 

σχετικά με τον τομέα αγοράς και την εφαρμογή. Η διεξοδική περιγραφή των υπαρχόντων μέσων επικοινωνίας δίνεται 

στον πίνακα 2.5 

Πίνακας 2.5 Μέσα / Συστήματα επικοινωνίας προϊόντων με πρότυπα ΚΝΧ 

.  

 

 

 

Σχήμα 2.4 Καλώδιο δυο συνεστραμμένων ζευγών  που χρησιμοποιείται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΕΙΒ / ΚΝΧ ως μέσο επικοινωνίας 



 

Σχήμα 2.5 Σχηματική παράσταση τρόπων διαμόρφωσης και συστημάτων επικοινωνίας προϊόντων με πρότυπα ΚΝΧ 

 

Στο δίκτυο συσκευών Konnex, οι bus - συσκευές διαμορφώνουν όλες τις διανεμημένες εφαρμογές, ακόμη και 

στην περίπτωση αυτού του επιπέδου των εφαρμογών, στις οποίες είναι δυνατή η οποιαδήποτε αλληλεπίδραση μεταξύ 

αυτών (δες σχήμα 2.3). Το γεγονός αυτό καλύπτεται μέσω της Konnex από το λογισμικό που διαθέτει αυτή, δηλαδή 

το ETS 3. Έτσι, τα διάφορα προϊόντα σχεδιάζονται με έναν από τους προαναφερθέντες τρόπους διαμόρφωσης, σε 

συνδυασμό με ένα από τα προαναφερθέντα μέσα επικοινωνίας, και με την ειδική πιστοποίηση της Konnex. Τα μέλη 

της ένωσης Konnex είναι πεπεισμένα ότι η αγορά στο επίπεδο οικοδόμησης κτιρίων απαιτεί τις ανοικτές, εύκαμπτες 

και διαλειτουργικές λύσεις στην επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών, των ενεργοποιητών και των αισθητήρων για τις 

τυποποιημένες εφαρμογές στο επίπεδο της bus - λογικής (λογικής διαύλου). Τέλος, οι διαφορετικοί τρόποι 

διαμόρφωσης, σε συνδυασμό με τα διαφορετικά μέσα επικοινωνίας, καθιστούν την Konnex μια από τις καλύτερες 

επιλογές για την εφαρμογή τους στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όλων των τύπων κτιρίων. 

 

Σχήμα 2.6 Εθνικές οργανώσεις μελών της Konnex. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η Τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ (Τοπολογία και    
Επικοινωνία Εγκαταστάσεων) 

3.1 Γενικά 
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε μια γενική εισαγωγή στην τεχνική ΕΙΒ / 

ΚΝΧ, από την καθαρά ηλεκτρολογική της πλευρά. Η τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ, η οποία καθημερινά εξελίσσεται και 

παρουσιάζει στην αγορά όλο και νέες δυνατότητες, όπως π.χ. ο έλεγχος του φωτισμού μιας εγκατάστασης από 

τηλεφωνικές εντολές, PDA - Bluetooth, ή μέσω Internet κλπ.. Παρόλα αυτά, όμως, η βασική διάρθρωση του 

συστήματος παραμένει η ίδια με αυτήν που θα αναφερθεί στα παρακάτω. Στην γενική εισαγωγή στην τεχνική ΕΙΒ / 

ΚΝΧ θα αναφερθούν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος εγκατάστασης του διαύλου επικοινωνίας, δηλαδή, 

της bus - γραμμής, καθώς και τα κατασκευαστικά δομικά τμήματα που απαρτίζουν τις συσκευές του συστήματος. Ο 

προγραμματισμός των συγκεκριμένων συσκευών πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού ETS 3 Professional. 

Ακόμη, θα αναφερθούμε στην τοπολογία του συστήματος, δηλαδή, στην αρχιτεκτονική δομή του δικτύου της 

ηλεκτρικής εγκατάστασης που υλοποιείται με την τεχνική ΕΙΒ/ΚΝΧ. 

Τέλος, θα αναφερθούμε στον τρόπο εγκατάστασης και στον τρόπο συνδεσμολογιών των διαφόρων υλικών 

που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που υλοποιούνται με την τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ. Ταυτόχρονα με 

την γενική εισαγωγή της τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ, θα παρουσιάζουμε και τα στοιχεία της βασικής διάρθρωσης αυτής. 

3.2 Εισαγωγή στην τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ 
Σε μια απλή μορφή της, μια εγκατάσταση τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ διαθέτει: 

-  ένα καλώδιο τηλεφωνικού τύπου, με χαρακτηρισμό YCYM 2 * 2 * 0,8 mm ή J-Y(St) Υ 2 * 2 * 0,8 mm, από το 

οποίο χρησιμοποιείται ένα απλό ζεύγος αγωγών, μέσω του οποίου δημιουργείται ο δίαυλος επικοινωνίας, το 

λεγόμενο bus ή bus - γραμμή της εγκατάστασης και 

 - μερικές bus - συσκευές. 

Οι bus - συσκευές τεχνικής ΕΙΒ - ΚΝΧ που προγραμματίζονται συνηθίζεται να χαρακτηρίζονται ως έξυπνες 

συσκευές, ενώ, τα κτίρια που διαθέτουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της τεχνικής αυτής και κατ' επέκταση έξυπνες 

συσκευές, χαρακτηρίζονται ως έξυπνα κτίρια. Με το bus - καλώδιο, λοιπόν, πραγματοποιείται η διασύνδεση και 

επικοινωνία όλων των μερών μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, τα οποία χαρακτηρίζονται ως στοιχεία τεχνικής ΕΙΒ και 

προγραμματίζονται με ειδικό λογισμικό, το οποίο - ως γνωστόν- είναι το ETS 3 Professional (ΕΙΒ Tool Software). 

Πίνακας 3.1 Βασική παρουσίαση bus - υλικών 

 



Στην πράξη, οι bus - συσκευές που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ, διακρίνονται 

στα είδη του πίνακα 3.1.Όλα τα υλικά τεχνικής ΕΙΒ - ΚΝΧ, τα οποία επιβάλλεται να διαθέτουν την πιστοποίηση της 

Konnex Association και της ΕΙΒΑ, έχουν την ικανότητα επικοινωνίας το ένα με το άλλο, στο ίδιο σχέδιο συστήματος 

(project), το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο ενιαίο software ETS3 Professional. 

 

Πίνακας 3.1 Βασική παρουσίαση bus - υλικών (Συνέχεια) 

 

Τα βασικά τμήματα που περιλαμβάνει μια ηλεκτρική εγκατάσταση τεχνικής ΕΙΒ - ΚΝΧ αφορούν: 

 - την προστασία των ηλεκτρικών γραμμών, δηλαδή των γραμμών των ισχυρών ρευμάτων και της bus – γραμμής. 

Πιο συγκεκριμένα οι γραμμές των ισχυρών ρευμάτων πρέπει να προστατεύονται από υπερφορτίσεις / 

υπερεντάσεις αλλά και από υπερτάσεις, ενώ η bus - γραμμή πρέπει να προστατεύεται από υπερτάσεις. Οι 

υπερτάσεις όπως είναι γνωστό - που πιθανόν να δημιουργηθούν από την πτώση των κεραυνών, 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές 

προκύπτουν από το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384, 

- τον τρόπο ελέγχου της, ο οποίος αποτελεί την συνδυαστική λειτουργία μεταξύ των αμιγώς υλικών τεχνικής ΕΙΒ 

- ΚΝΧ, δηλαδή, των δομικών εξαρτημάτων, των αισθητηρίων και των ενεργοποιητών. Η επικοινωνία μεταξύ 

των τα υλικών τεχνικής ΕΙΒ - ΚΝΧ στα πλαίσια μιας έξυπνης ηλεκτρικής εγκατάστασης πραγματοποιούνται με 

σήματα δυαδικής λογικής ,και  

- την λειτουργία των εξυπηρετούμενων φορτίων, δηλαδή του φωτισμού, των ρολών, της θέρμανσης,] του 

συναγερμού κλπ..  

 

Σχήμα 3.1 Βασικό σκαρίφημα λειτουργίας ηλεκτρικής εγκατάστασης με την τεχνική ΕΙΒ - ΚΝΧ 



  

 

Σχήμα 3.2 Σχηματική παράσταση ισοδύναμου κυκλώματος λειτουργίας συστήματος τεχνικής ΕΙΒ - ΚΝΧ 

  Μια σύγχρονη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τεχνικής ΕΙΒ - ΚΝΧ, περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητα κυκλώματα 

- καλωδιώσεις (δες σχήμα 3.2). Αυτά αποτελούν: 

• το κύκλωμα ισχύος (ή γραμμή ισχύος), το οποίο τροφοδοτεί τους καταναλωτές με την τάση του δικτύου της 

Δ.Ε.Η. (230/400 - 50 Hz). Το κύκλωμα ισχύος ακολουθεί τα γνωστά πρότυπα και απαιτήσεις των εσωτερικών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ΕΛΟΤ HD 384. 

• το κύκλωμα επικοινωνίας (ή γραμμή bus), το οποίο - όπως αναφέρθηκε - χαρακτηρίζεται ως γραμμή δίαυλου ή 

bus - γραμμή και είναι ένα καλώδιο YCYM 2 * 2 * 0,8 mm ή το τηλεφωνικό καλώδιο J-Y(St) Υ 2 * 2 *0,8 mm. 

Το κύκλωμα αυτό τροφοδοτεί όλες τις bus - συσκευές με τάση 24 V DC. Στην πράξη, η τιμή της τάσης αυτής 

ανέρχεται στα 29 V DC. 

Η νέα αυτή τεχνική ΕΙΒ - ΚΝΧ που ήδη έχει καθιερωθεί, φέρνει μαζί της και πολλές νέες γνώσεις, για την 

κτήση των οποίων απαιτείται εκπαίδευση και απαραίτητα ενημέρωση. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως, στην περίπτωση του συστήματος ΕΙΒ / ΚΝΧ, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής (συνήθως φορητό PC) χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μόνο για τον προγραμματισμό και την έναρξη της 

λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης με το λογισμικό ETS 3 Professional. 

Έτσι, είναι πλέον φανερή η διαφορά στην φιλοσοφία της αρχής λειτουργίας μεταξύ των συμβατικών 

εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων τεχνικής ΕΙΒ - ΚΝΧ, η οποία περιγράφεται στον πίνακα 3.2. 

Μετά τον προγραμματισμό της η ηλεκτρική εγκατάσταση λειτουργεί αυτόνομα, γιατί η κάθε bus - συσκευή 

έχει πλέον τη δική της εξυπνάδα και λογική, και φυσικά, ξεκάθαρη επικοινωνία με τους άλλους συνδρομητές.  

Πίνακας 3.2 Διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ των δύο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 



  3.3 Τυποποιημένη μορφή κατανομής του συστήματος ΕΙΒ / ΚΝΧ 

 

Η τυποποίηση του συστήματος ΕΙΒ / ΚΝΧ που χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας χαρακτηρίζεται ως 

μορφή κατανομής BCU 1 (System 1). 

Όμως, η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την αύξηση των απαιτήσεων των χρηστών, οδήγησε τις 

εταιρίες στην κατασκευή υλικών τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ με συνεχώς αυξημένες δυνατότητες, οι οποίες υποστηρίζονται 

από τις τυποποιημένες μορφές κατανομής BCU2 (System 2) και ΒΙΜ 112 (System 7). Τα βασικά χαρακτηριστικά των 

τριών υπαρχόντων τυποποιημένων μορφών κατανομής του συστήματος ΕΙΒ / ΚΝΧ περιγράφονται στον πίνακα 3.3. 

Η προσέγγιση των τυποποιημένων μορφών είναι τέτοια, ώστε, τα προγράμματα εφαρμογής (Program 

Application) της τεχνολογίας BCU 1 (System 1) να έχουν την δυνατότητα να φορτωθούν και στην τεχνολογία BCU 2 

(System 2), π.χ. μπουτόν με υπέρυθρα (push buttons IR). 

Η τεχνολογία BCU 7 (System 7) χρησιμοποιείται σε εφαρμογές συνθέτων απαιτήσεων π.χ. προγραμματισμός 

θύρας (Gateway) για έλεγχο εγκατάστασης με Bluetooth. 

 

Πίνακας 3.3 Τυποποιημένες μορφές κατανομής (profile) συστήματος ΕΙΒ / ΚΝΧ 

 

 

 

3.4 Τοπολογία  
 

3.4.1. Γενικά 

Με τον όρο τοπολογία θεωρείται η αρχιτεκτονική δομή του δικτύου της ηλεκτρικής εγκατάστασης που 

υλοποιείται με την τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ. Στην τοπολογία μιας εγκατάστασης τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ οι διάφορες bus -

συσκευές που συμμετέχουν σ' αυτήν έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Οι βασικές 

έννοιες που κυριαρχούν στην τοπολογία μιας εγκατάστασης τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ, και τις οποίες θα αναλύσουμε στα 

παρακάτω είναι η απλή bus - γραμμή, η περιοχή, το σύστημα και η ενίσχυση μιας bus - γραμμής. 

 

 

 

 

 

 



3.4.2. Η τοπολογία της απλής bus – γραμμής 

Στη μικρότερη μονάδα του συστήματος ΕΙΒ / ΚΝΧ, η bus - γραμμή επικοινωνίας μπορεί να συμπεριλάβει 

από 2 μέχρι 64 bus - συσκευές ή (bus - συνδρομητές) (δες σχήμα 3.3). Συνήθως, στην πράξη, η κάθε γραμμή 

περιλαμβάνει μέχρι 55 -60 bus - συσκευές για να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων. 

Η λειτουργία των bus - γραμμών πετυχαίνεται με τη χρησιμοποίηση τροφοδοτικού (Power Supply - PS) και 

πηνίου για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [24 V DC (+ 6V / - 4V)]. Ο ρόλος του πηνίου είναι να εκμηδενίζει  

σήματα και να καταπνίγονται στο τροφοδοτικό που έχει μεγάλη τιμή αντίστασης. Βέβαια, για τον προγραμματισμό 

των bus - συσκευών απαιτείται και η χρησιμοποίηση θύρας επικοινωνίας (data interface) USB ή RS 232. Η θύρα 

επικοινωνίας απαιτείται μόνο για την διαδικασία του προγραμματισμού μιας εγκατάστασης τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ με 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 

 

Σχήμα 3.3 Βασική σχηματική παράσταση πλήρους γραμμής επικοινωνίας-bus 

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής, η παρουσία της θύρας επικοινωνίας στην εγκατάσταση δεν είναι 

απαραίτητη για τη λειτουργία αυτής, και ως εκ τούτου μπορεί να αφαιρεθεί. Αυτός - δε - είναι ο λόγος που στο σχήμα 

3.3 η θύρα επικοινωνίας παριστάνεται με διακεκομμένη γραμμή. 

 



 

Σχήμα 3.4 Σχηματική παράσταση δημιουργίας μιας περιοχής στην τεχνικά EIB/KNX 

 



 

Σχήμα 3.5 Σχηματική παράσταση δημιουργίας ενός συστήματος στην τεχνική EIB/KNX 

 

 

 



3.4.3. Η τοπολογία της περιοχής 

Μέχρι 15 bus - γραμμές συνδεδεμένες μεταξύ τους μέσω προσαρμοστιών γραμμής (Line Coupler - LC), 

δημιουργούν μια περιοχή. Αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 960 (= 15 * 64) bus – συνδρομητές       (δες σχήμα 3.4 

και 3.8). Στην κύρια γραμμή (main line ή γραμμή 0), που απαιτεί το δικό της ανεξάρτητο τροφοδοτικό με πηνίο, 

μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και 64 bus - συσκευές μαζί με τους αντίστοιχους τοποθετημένους προσαρμοστές 

γραμμής (Line Coupler - LC). Η κύρια γραμμή και η γραμμή περιοχής δεν επεκτείνονται με την τοποθέτηση 

ενισχυτών γραμμής. Ο διαχωρισμός μιας εγκατάστασης τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ σε γραμμές και περιοχές, έχει ως 

αποτέλεσμα την ασφαλέστερη λειτουργία αυτής. 

 

3.4.4. Η τοπολογία του συστήματος 

Στην περίπτωση που μέχρι 15 περιοχές συνδεθούν μεταξύ τους μέσω προσαρμοστών περιοχής (Area Coupler 

- AC), δημιουργούν ένα σύστημα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει μέχρι 14400 (= 15 * 960) bus - συσκευές (δες σχήμα 

3.5). 

Ένα σύστημα τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ έχει τη δυνατότητα της σύνδεσης του με άλλο μεγαλύτερο σύστημα. Στη 

γραμμή περιοχής συνδέονται οι θύρες Gateways που συντελούν στην αμφίδρομη μετατροπή του πρωτοκόλλου για τα 

ξένα συστήματα (π.χ. ISDN) ή για άλλα συστήματα ΕΙΒ/ ΚΝΧ. 

 

3.4.5. Η χρησιμοποίηση του πίνακα φίλτρων των προσαρμοστών 

Παρόλο που σε ένα σύστημα, όπως αναφέρθηκε στα παραπάνω, μπορούν να συγκεντρωθούν μέχρι και 14.400 

bus - συσκευές, η λογική του συστήματος ΕΙΒ / ΚΝΧ διατηρείται καθαρή. Αυτό συμβαίνει γιατί οι προσαρμοστές 

γραμμής και οι προσαρμοστές περιοχής, λειτουργούν ως φίλτρα (Filter). Με τη χρησιμοποίηση του πίνακα φίλτρων 

δίνονται σε αυτόν, μέσω του ETS 3 Professional τα χαρακτηριστικά εκείνα στοιχεία (bus - συσκευές) διαφόρων bus - 

γραμμών ή περιοχών που τα αφορά μια συγκεκριμένη λειτουργία. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία, οι 

προσαρμοστές αφήνουν τη διέλευση των τηλεγραφημάτων που αφορούν τις συγκεκριμένες bus - συσκευές που 

ανήκουν στον πίνακα φίλτρων. Έτσι, περιορίζεται ο αριθμός των τηλεγραφημάτων που κινούνται προς άλλες γραμμές 

και περιοχές λειτουργίας, στην περίπτωση που αυτά δεν αφορούν bus - συσκευές στις άλλες γραμμές ή περιοχές. 

       Ουσιαστικά, λοιπόν, οι προσαρμοστές γραμμής ή περιοχής δημιουργούν συνθήκες ανεξάρτητης λειτουργίας 

των bus - γραμμών, με την προϋπόθεση πως τα λαμβανόμενα τηλεγραφήματα περιλαμβάνονται σε πίνακα φίλτρων. Ο 

πίνακας φίλτρων επεξεργάζεται τα στοιχεία των bus - συσκευών μιας εγκατάστασης ΕΙΒ / ΚΝΧ πολλών γραμμών, 

μόνο εάν και εφόσον υπάρχουν πληροφορίες που τις αφορούν (δες σχήμα 3.6 β). 

 

3.4.6. Η ενίσχυση της bus - γραμμής 

Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ πολλές φορές συμβαίνει να πρόκειται να συνδεθούν 

πάνω από 64 bus - συσκευών σε αυτήν, ή να μην τηρούνται τα απαιτούμενα μήκη στις bus - γραμμές της. Στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται η ενίσχυση της bus - γραμμής. Αυτή πραγματοποιείται με την χρησιμοποίηση 

προσαρμοστών (Line Repeaters - LR) σε συνδεσμολογία ενισχυτών γραμμής (Line Amplifier - LA). Οι 

προσαρμοστές αυτοί έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα μέγιστο 4 τμημάτων bus - γραμμών. Κάθε τμήμα 

bus - γραμμής περιλαμβάνει μέχρι 64 bus - συσκευές και το δικό του τροφοδοτικό με πηνίο (Power Supply with 

choke - PS), για την ηλεκτρική απομόνωσή του από τα άλλα τμήματα των bus - γραμμών. Έτσι συνολικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μέχρι και 255 bus - συσκευές. Ο κάθε προσαρμοστής που χρησιμοποιείται ως ενισχυτής γραμμής 

(Line Amplifier - LA) επιτρέπει την διαβίβαση όλων των τηλεγραφημάτων  μεταξύ των τμημάτων της διαφορετικής 

γραμμής χωρίς φιλτράρισμα της ομάδας επικοινωνίας, δηλαδή, ο ενισχυτής γραμμής δεν διαθέτει πίνακα φίλτρων. 

       



 Οι 3 ενισχυτές γραμμών προσαρμοστές repeaters συνδέονται παράλληλα σε μια bus - γραμμή 1, αλλά δεν 

επιτρέπεται να συνδεθούν στην κυρία bus - γραμμή ή στην γραμμή περιοχής (Area Line). Η όλη συνδεσμολογία 

συμπληρώνεται με έναν προσαρμοστή γραμμής (Line Coupler - LC) στην κύρια γραμμή ή στην γραμμή περιοχής (δες 

σχήμα 3.7). 

Τέλος, από τα παραπάνω είναι φανερό πως στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται πλήρεις 

συνδεσμολογίες με ενισχυτές γραμμών, είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν μέχρι και 57375 (= 255 * 15 * 15) bus-

συσκευές. 

 

   

(α)                                   (β)  

 

Σχήμα 3.6 (α) Πραγματική μορφή προσαρμοστή και (β) προσαρμοστής γραμμής ή περιοχής σε λειτουργία φίλτρου 

 

 

 

 

Σχήμα 3.7 Μέγιστη ενίσχυση μιας γραμμής με χρησιμοποίηση ενός προσαρμοστή ως Line Coupler και τριών προσαρμοστών ως Line Repeaters, για εξυπηρέτηση 

μέχρι 255 bus - συσκευών 



 

 

 

 

Σχήμα 3.8 Πλήρης σχηματική παράσταση λειτουργίας ισοδύναμης διάταξης ηλεκτρικής εγκατάστασης EIB/KNX ως τμήμα της  περιοχής ,με 
χρησιμοποίηση υλικών στην πραγματική τους μορφή. 



3.5 Φυσική διεύθυνση  
 

3.5.1. Γενικά 

Η φυσική διεύθυνση (Physical Address) ακολουθεί μια τοπολογική διάταξη κατά την οποία κάθε  bus - 

συσκευή μπορεί να αναγνωρίζεται και να περιγράφεται με σαφήνεια με την αναφορά του δικού της αριθμού περιοχής, 

αριθμού γραμμής και αριθμού θέσης της μέσα στην bus - γραμμή (δες Σχήμα 3.9). 

Η τεχνική ΕΙΒ /ΚΝΧ ΤΡ1 βασίζεται στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην οποία η κάθε 

μονάδα αποθήκευσης (Hardware) διέπεται από το δυαδικό σύστημα, δηλαδή, από τις λογικές καταστάσεις 0 και 1, 

που το περιεχόμενό τους χαρακτηρίζεται ως ένα bit (1 bit). Έτσι, στα τρία τμήματα της τοπολογικής διάταξης της 

φυσικής διεύθυνσης αντιστοιχούν τα συγκεκριμένα περιεχόμενα μονάδων αποθήκευσης που δίνονται στον Πίνακα 

3.4. 

 

 
Πίνακας 3.4 Αντιστοιχία αριθμού bit στα τρία τμήματα της φυσικής 

διεύθυνσης 

 

 

Τμήμα ορισμού φυσικής 
 
διεύθυνσης 

Αντιστοιχία δυαδικής λογικής 

 

 

                  Περιοχή 4 bit 

 

 

   Γραμμή 4 bit 

 

 

Αριθμός θέσης 
Bus-συσκευής 

8 bit = 1 Byte 

 

 

 

Σχήμα 3.9 Μορφή τμημάτων χαρακτηρισμού φυσικής διεύθυνσης bus - συσκευής και αριθμός bit που αντιστοιχούν στα τμήματα αυτά 

 

3.5.2. Η Φυσική διεύθυνση bus - συσκευών  

Η κάθε bus - συσκευή διαθέτει τη δική της μοναδική φυσική διεύθυνση, μέσω της οποίας καθορίζεται η 

αναγνώριση και περιγράφεται η τοποθέτηση της  λειτουργία της στην bus - τοπολογία. Η φυσική διεύθυνση, με άλλα 

λόγια, αποτελεί την ταυτότητα της bus - συσκευής. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η φυσική διεύθυνση μιας bus - συσκευής περιλαμβάνει τρεις αριθμούς. Έστω πως 

για παράδειγμα έχουμε ως φυσικές διευθύνσεις τις ομάδες αριθμών 01.01.005 και 02.04.052. Η ανάλυση των 

φυσικών αυτών διευθύνσεων περιγράφεται στον Πίνακα 3.5 

Πίνακας 3.5 Ανάλυση φυσικής διεύθυνσης 

 



 

Η φυσική διεύθυνση μιας bus - συσκευής δημιουργείται χειροκίνητα από τον προγραμματιστή ή αυτόματα 

μέσω του λογισμικού ETS 3 Professional (ειδική επιλογή) με την εισαγωγή αυτής στο έργο και λαμβάνει την μορφή 

που ακολουθείται που δίνεται στο Σχήμα 3.10. 

Η διαβίβαση της φυσικής διεύθυνσης σε μια bus - συσκευή αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία και ουσιαστικά 

πραγματοποιείται κατά τον προγραμματισμό, και πιο συγκεκριμένα στον bus -προσαρμοστή αυτής. 

 

Σχήμα 3.10 Μορφές εισαγωγής φυσικής διεύθυνσης bus - συσκευών στο ETS 3 Pro 

 

Σχήμα 3.11 Μπουτάν προγραμματισμού και Led προγραμματισμού για χρήση σε (α) αφαιρούμενο αισθητήριο, του οποίου ο bus - προσαρμοστής είναι 

τοποθετημένος σε τοίχο και (β) ενεργοποιητή τοποθέτησης σε ηλεκτρικό πίνακα, του οποίου ο bus - προσαρμοστής είναι ενσωματωμένος ο' αυτήν την ίδια την 

bus – συσκευή 

Πίνακας 3.6 Ανάλυση φυσικής διεύθυνσης 

 

Κάθε bus – συσκευή διαθέτει ένα μπουτόν προγραμματισμού (Programming button) και ένα Led 

προγραμματισμού (Programming Led). Έτσι, για να δεχθεί την φυσική της διεύθυνση, δηλαδή να τεθεί σε λειτουργία 

η bus - συσκευή, πρέπει να πατηθεί το μπουτόν προγραμματισμού του bus - προσαρμοστή της μόλις αυτό ζητηθεί από 

το λογισμικό ETS Professional οπότε, στο χρονικό διάστημα που γίνεται αυτό, ανάβει το Led του προγραμματισμού 

της (Σχήμα 3.10).  

 

 

 



Μετά τη θέση σε λειτουργία μιας bus - συσκευής, η φυσική διεύθυνση της είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί: 

✓στον επαναπρογραμματισμό της εγκατάστασης  

✓στην διάγνωση και διόρθωση σφαλμάτων στον προγραμματισμό της εγκατάστασης  

✓στην επικοινωνία στοιχείων του ΕΙΒ / ΚΝΧ interface με άλλες συσκευές π.χ. θύρα Gateway . 

Οι τιμές που είναι δυνατόν να λάβουν τα διάφορα τμήματα στη μορφή της φυσικής διεύθυνσης μιας bus - συσκευής 

δίνονται στον Πίνακα 3.4. 

Τέλος, η φυσική διεύθυνση μιας αποφορτισμένης bus - συσκευής ή μιας bus - συσκευής με εργοστασιακή 

φυσική διεύθυνση είναι: 

 

3.5.3. Φυσική διεύθυνση των bus - προσαρμοστών γραμμής ή περιοχής ή ενισχυτή 

Η φυσική διεύθυνση ενός bus - προσαρμοστή παραμετροποιείται ανάλογα με τη χρησιμοποίηση αυτού ως 

γραμμής ή ως περιοχής ή ως ενισχυτή (δες σχήμα 3.12). Στον πίνακα 3.7 δίνονται οι χαρακτηρισμοί τιμής φυσικής 

διεύθυνσης που λαμβάνουν οι προσαρμοστές ανάλογα με τη χρησιμοποίησή τους, καθώς και τοποθέτησή τους στην 

bus - τοπολογία. 

Έτσι, στην περίπτωση που ένας προσαρμοστής έχει φυσική διεύθυνση: 

2.0.0: πρόκειται για προσαρμοστή της 2ns περιοχής  

4.7.0: πρόκειται για προσαρμοστή της 4ns περιοχής και 7ης γραμμής  

6.12.14: πρόκειται για προσαρμοστή της 6ns περιοχής που ανήκει στην 12η γραμμή και αποτελεί την 14η bus - 

συσκευής αυτής 

Πίνακας 3.7 Χαρακτηρισμοί τιμής φυσικής διεύθυνσης ττροσαρμοστών, ανάλογα με τη χρησιμοποίησή τους 

 

3.6 Διεύθυνση ομάδας  
Οι διευθύνσεις ομάδας (Group Addresses) συντελούν στην επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων bus - 

συσκευών μιας εγκατάστασης και δημιουργούνται μέσω του ETS 3 Professional - από τον χρήστη - στη δομή των 2 ή 

3 επιπέδων, η οποία πρέπει να παραμένει η ίδια από την αρχή μέχρι το τέλος ενός έργου (δες σχήμα 3.13 α και β). 

Ουσιαστικά, οι διευθύνσεις ομάδας υποδηλώνουν την επακριβή λειτουργία των διαφόρων καταναλωτών μιας 

ηλεκτρικής εγκατάστασης που υλοποιείται με την τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ. 

Τα επίπεδα αυτά στην περίπτωση που είναι 2, χαρακτηρίζονται ως Κύρια Ομάδα (Maingroup) και Υποομάδα 

(Subgroup), ενώ, στην περίπτωση που είναι 3, χαρακτηρίζονται ως Κύρια Ομάδα (Maingroup), Μεσαία Ομάδα 

(Middlegroup) και Υποομάδα (Subgroup).Οι Κύριες Ομάδες (Maingroup) σε ένα έργο τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ, πρέπει να 

έχουν πλήθος μικρότερο του 15 (< 15).  

 



 

 

 

Σχήμα 3.12 Σχηματική παράσταση συστήματος, όπου δίνεται έμφαση στις φυσικές διευθύνσεις των προσαρμοστών περιοχής και γραμμών, καθώς και όλων των 

bus - συσκευών των δυο πρώτων bus - γραμμών των αντίστοιχων πρώτων περιοχών αυτού. 



 

Σχήμα 3.13 Διεύθυνση ομάδας σε (α) 2 επίπεδα και (β) 3 επίπεδα 

Οι διευθύνσεις ομάδας δημιουργούνται και καταχωρούνται  - από τον χρήστη και μέσω του ETS 3 

Professional - στα αντικείμενα (objects) των στοιχείων επικοινωνίας των αντίστοιχων αισθητηρίων (sensors) και 

ενεργοποιητών (actuators). 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως: 

• οι ενεργοποιητές / actuators μπορούν να ανταποκρίνονται σε πολλές Διευθύνσεις Ομάδας, ενώ 

• τα αισθητήρια / sensors μπορούν να αποστέλλουν μόνο μια Διεύθυνση Ομάδας ανά τηλεγράφημα 

Με τη δημιουργία των διευθύνσεων ομάδων επέρχεται η διασύνδεση των λειτουργιών των bus - συσκευών 

μιας εγκατάστασης, δηλαδή, οι διευθύνσεις ομάδας προσδίδουν την λογική στην τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ. 

Μια διεύθυνση ομάδας είναι δυνατόν να καταχωρηθεί σε πολλές bus - συσκευές μιας εγκατάστασης, 

ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται η bus - συσκευή αυτή μέσα στην εγκατάσταση τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ. 

Στην πράξη συνήθως χρησιμοποιείται η δομή διευθύνσεων ομάδας των 3 επιπέδων, όπου στο καθένα από 

αυτά προσδίδονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία που φαίνονται στον Πίνακα 3.8 

 

Σημείωση: 
Οι Διευθύνσεις Ομάδων (Groups Addresses.) δεν φιλτράρονται από τους προσαρμοστές γραμμής και περιοχής 
ΤΡ1, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ισορροπία ολόκληρου του συστήματος λογικής διαύλου επικοινωνίας (bus). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 3.8 Χαρακτηριστικά στοιχεία Διευθύνσεων Ομάδων (Group Addresses) 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.14 Παράδειγμα διευθυνσιολόγησης, στο οποίο διακρίνεται πως οι bus-συσκευές έχουν μια και μοναδική Φυσική Διεύθυνση και πολλές Διευθύνσεις 

Ομάδας 

 

 

 

 

 



3.7 Η Έννοια, η Δομή και η Τεχνολογία Μετάδοσης Τηλεγραφημάτων    
 

3.7.1 Γενικά 

Στο κομμάτι αυτό θα πραγματοποιήσουμε μια προσέγγιση στη μετάδοση των δεδομένων που διακινούνται 

μέσα στην bus - γραμμή για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των χρηστών μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ακόμη, 

ήδη γνωρίζουμε πως, το σύστημα ΕΙΒ / ΚΝΧ είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα επικοινωνίας λογικής διαύλου, το 

οποίο απαιτεί προγραμματισμό μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αρχική μετάδοση των δεδομένων και τη θέση 

της σε λειτουργία, ενώ κατόπιν, έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα με μετάδοση των δεδομένων για έλεγχο, 

παρακολούθηση, ρύθμιση και αναγγελία στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Από τον κοινό δρόμο μετάδοσης, την bus - 

γραμμή, μπορούν όλες οι bus - συσκευές μιας εγκατάστασης να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες 

μεταξύ τους. 

Η μετάδοση των δεδομένων πραγματοποιείται συμφωνά με απόλυτα προκαθορισμένους κανόνες που 

εκφράζονται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας της λογικής δίαυλου - bus (ΤΡ1). 

 

3.7.2 Η έννοια της πληροφορίας και του τηλεγραφήματος 

Η μετάδοση των δεδομένων, και πιο συγκεκριμένα, η μετάδοση της κάθε πληροφορίας μεταφέρεται και 

ανταλλάσσεται στο σύνολο της, μεταξύ των μεμονωμένων bus - συσκευών μέσω του bus - καλωδίου με ειδική 

κωδικοποίηση σε συγκεκριμένες φόρμες δεδομένων. 

Έτσι, για παράδειγμα, από ένα αισθητήριο (μπουτόν) το οποίο είναι ο δότης της εντολής (αποστολέας), 

αναμεταδίδεται μια πληροφορία σε ένα ή περισσότερους ενεργοποιητές που είναι οι λήπτες της εντολής (παραλήπτες 

- αποδέκτες), μέσω της bus - γραμμής, σε μια ειδική μορφή κωδικοποίησης και διαμόρφωσης, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως τηλεγράφημα. 

Κατά την μεταβίβαση ενός τηλεγραφήματος στην bus - γραμμή αποστέλλονται και πληροφορίες για τον 

έλεγχο και την αναγνώριση υπαρχόντων σφαλμάτων μετάδοσης. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα ασφαλή την 

μετάδοση πληροφοριών. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε πως η επικοινωνία, δηλαδή, η 

μετάδοση πληροφοριών που πραγματοποιούνται στην τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ βασίζεται στο πρότυπο του ISO / OSI 

(International Standards Organisation / Open Systems Interconnection). 

Ένα τηλεγράφημα - λοιπόν - αποτελείται από μια σειρά ειδικών και χρήσιμων χαρακτήρων, οι οποίοι 

εξασφαλίζουν πληροφορίες για το συμβάν (π.χ. πάτημα πλήκτρου μπουτόν) κατά μήκος μιας bus - γραμμής και με τα 

σχετικά δεδομένα τους συνδυάζονται για να διαμορφώσουν τα βασικά πεδία που αναλύονται στον πίνακα 3.9 και 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.15. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί πως, τα δεδομένα και η αναγνώρισή τους 

αντιπροσωπεύουν τις μονάδες στοιχείων πρωτοκόλλου του επιπέδου διασυνδέσεων του προτύπου ISO / OSI (Link 

Layer Protocol Data Unit - LPDU).  

Πίνακας 3.9 Ανάλυση τμημάτων αριθμητικής διάρθρωσης τηλεγραφήματος 

 



 

Πίνακας 3.9 Ανάλυση τμημάτων αριθμητικής διάρθρωσης τηλεγραφήματος (Συνέχεια) 

 

Σχήμα 3.15 

 

 

 



 

Στην τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ, για το κάθε τηλεγράφημα δημιουργούνται πεδία στοιχείων. Εκτός από τα πεδία 

ελέγχου και διευθύνσεων, το κάθε πλαίσιο στοιχείων περιέχει από 1 μέχρι 16 bytes των δεδομένων χρήσης, ενώ και 

το πεδίο επιβεβαίωσης απαρτίζεται από 1 byte. Ως γνωστό, το 1 byte αντιστοιχεί σε 8 bit (1 byte = 8 bit), ενώ, το 1 bit 

αποτελεί την μονάδα αποθήκευσης του δυαδικού συστήματος. 

Στο δίκτυο ΕΙΒ, οι ομάδες συσκευών ή όλες οι συσκευές είναι δυνατό να εξεταστούν ως ενιαίες συσκευές. 

Έτσι μπορεί να θεωρηθεί πως το κάθε διάστημα διευθύνσεων που δημιουργείται είναι της τάξης των 16 bit, 

και είναι διαθέσιμο για τις κοινές μεταβλητές μέσω των οποίων οι bus - συσκευές μπορούν να στέλνουν πολλαπλής 

διανομής τηλεγραφήματα. Αυτό δηλώνει ότι μια εγκατάσταση μπορεί να διαθέτει μέχρι 64k κοινές μεταβλητές (ή 

διευθύνσεις ομάδας), όπου η κάθε μια από αυτές με τη σειρά της, μπορεί να διαθέτει οποιοδήποτε αριθμό τοπικών 

περιστατικών. Με τον τρόπο αυτό, επίσης, η τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ τείνει να ελαττώσει την αυτόματη ιεράρχηση 

επίπεδων μέσω των κατάλληλων σχεδίων εξέτασης και της διαμόρφωσης των bus-συσκευών. Πάντως, το εκτεταμένο 

τηλεγράφημα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 248 οκτάδες bit στοιχείων. 

Στις παρακάτω παραγράφους θα επεξηγηθεί πώς οι διευθύνσεις ομάδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα 

ελεύθερα καθώς επίσης και για τα επιλεγμένα δεσμευτικά σχέδια. 

Στον Πίνακα 3.10 δίνονται μερικά χαρακτηριστικά μεγέθη δεδομένων (bit) στοιχείων επικοινωνίας bus - 

συσκευών που συναντώνται ευρέως σε εφαρμογές τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ. 

Πίνακας 3.10 Χαρακτηριστικό μέγεθος δεδομένων (bit) στοιχείων επικοινωνίας bus - συσκευών και συνηθισμένων εφαρμογών ΕΙΒ / ΚΝΧ 

 

 

 

Σχήμα 3.16 Αναλυτική κατάσταση πληροφορίας σε σήματα των 8 bit 



 

 

Σχήμα 3.17 Σχηματική παράσταση διάρθρωσης τηλεγραφήματος και βασική αναγνώριση χαρακτήρα αυτού, με τις αντιστοιχίες χρόνων διαβίβασης 

 

3.7.3 Ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών διάρθρωσης τηλεγραφημάτων 
 

Με τον όρο τεχνικά χαρακτηριστικά διάρθρωσης τηλεγραφημάτων εννοούμε:  
- το μήκος και 
- τον γενικό χρόνο μετάδοσης αυτών στην bus - γραμμή. 

 
Το κάθε τηλεγράφημα αποτελείται από αρκετούς χαρακτήρες ή σύμβολα, που ο καθένας από αυτούς 

αντιστοιχεί σε 11 bit. Στον κάθε χαρακτήρα περιλαμβάνονται ένα απλό bit εκκίνησης (start) - 0 bit, οκτώ bit 
δεδομένων, ένα bit που προστίθεται για την ισοτιμία και ένα bit σταματήματος (stop). Μεταξύ δύο χαρακτήρων 
υπάρχει και ένας χρόνος διακοπής που αντιστοιχεί σε 2 bit. Έτσι, συνολικά υπάρχουν συνολικά 13 bit, από τα οποία 
προκύπτει γενικός χρόνος διαβίβασης ή μετάδοσης που αντιστοιχεί σε 1,353 ms ( = 13 bit * 104 μs). 

Το μήκος του τηλεγραφήματος, το οποίο εξαρτάται από την πληροφορία που μεταφέρει, ανέρχεται μεταξύ 8 
και 32 χαρακτήρων. 

Τέλος, υπάρχουν δύο διαφορετικές μονάδες στοιχείων πρωτοκόλλου που δημιουργούνται από το επίπεδο 
διασυνδέσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως LPDU (Link Layer Protocol Data Unit), και ως επίπεδα διασυνδέσεων 
στοιχείων δημιουργούν είτε τις αναγνωρίσεις, είτε τα τηλεγραφήματα μηνυμάτων. 

Με την τεχνική ΕΙΒ / ΚΝΧ, λοιπόν, τα πακέτα των ξεχωριστών πληροφοριών διαβιβάζονται στην  bus - 
γραμμή σε σειρά, δηλαδή, η μια μετά από την άλλη, γεγονός που σημαίνει πως καμία πληροφορία δεν χάνεται, γιατί 
δεν μειώνεται η μετάδοση αυτών. Η διαδικασία της μετάδοσης των πληροφοριών με τον τρόπο αυτόν, χαρακτηρίζεται 
ως ασύγχρονη. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως στην bus - γραμμή, την οποιοδήποτε χρονική στιγμή υπάρχουν 
πάντα και μόνο πληροφορίες που προέρχονται από μια bus - συσκευή. 
 
3.7.4 Ταχύτητα μετάδοσης Βασική προσέγγιση τηλεγραφημάτων 
 

Η ταχύτητα μετάδοσης (αποστολής) των τηλεγραφημάτων είναι ίση με 9600 bit / s. To 1 bit καταλαμβάνει 
την bus - γραμμή για χρόνο 104 μs. Αυτό προκύπτει  από τη σχέση: 
  

 
 

Το 1 bit αναγνωρίζει στις λογικές καταστάσεις 0 και 1 την ύπαρξη τάσης σήματος στην bus – γραμμή. Για 
παράδειγμα, όπως έχει ήδη αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, μια λειτουργία διακοπής ON / OFF απαιτούνται 
δύο καταστάσεις - λογικό 0 και λογικό 1 - οπότε, τα στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να έχουν το μέγεθος του 1 bit. 

Όταν μια bus - συσκευή αποστέλλει ένα τηλεγράφημα και η bus - γραμμή δεν είναι κατειλημμένη, τότε η 
συγκεκριμένη αποστολή πραγματοποιείται άμεσα. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας περαιτέρω χαρακτήρας, οι bus - συσκευές που διαθέτουν φυσική 
διεύθυνση, κατά τη διαβίβαση των τηλεγραφημάτων στέλνουν ταυτόχρονα και έναν τελευταίο χαρακτήρα 
αναγνώρισης μετά από το διάστημα 13 bit, δηλαδή μετά από τον χρόνο των 1,353 ms. Όλες οι bus - συσκευές μιας 
γραμμής στέλνουν απολύτως ταυτόχρονα αυτόν τον χαρακτήρα αναγνώρισης. Στην bus - γραμμή, όμως, μόνο ένας 
χαρακτήρας του είδους αυτού είναι αναγνωρίσιμος και αποτελεί το συνδυασμένο αποτέλεσμα όλων των bus - 
συσκευών. Εάν μια bus - συσκευή ανιχνεύσει μια αποτυχία κατά τη διάρκεια της υποδοχής του τηλεγραφήματος, η 



bus - συσκευή αυτή θα διαβιβάσει έναν αρνητικό χαρακτήρα αναγνώρισης (ΝΑΚ - χαρακτήρας), ο οποίος 
επικαλύπτει όλες τις θετικές αναγνωρίσεις (ACK - χαρακτήρας). Στην περίπτωση που η bus - συσκευή (αποστολέας) 
τηλεγραφήματος λαμβάνει έναν τέτοιο (ΝΑΚ - χαρακτήρα), τότε αποστέλλει το συγκεκριμένο τηλεγράφημα, χωρίς 
να παρατηρεί εάν ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας δεν έλαβαν το τηλεγράφημα. 

Η αποστολή ενός τηλεγραφήματος θεωρείται πως απασχολεί (καταλαμβάνει) την bus - γραμμή για χρόνο που 
αντιστοιχεί σε 50 bit, οπότε μετά, την καθιστά ελεύθερη για τη διαβίβαση ενός νέου τηλεγραφήματος (σχήμα 3.18) 

Πριν τις επόμενες ενάρξεις αποστολών τηλεγραφημάτων από bus - συσκευές, πρέπει να υπάρχει ένας 
ορισμένος χρόνος αναμονής ο οποίος εξαρτάται από την προτεραιότητα τηλεγραφημάτων. Στη χαμηλή ή στην υψηλή 
προτεραιότητα λειτουργίας (προτεραιότητα 4 ή 3) ο χρόνος αναμονής ισοδυναμεί με 3 bit. Στο σύστημα - ή στην 
προτεραιότητα συναγερμών (προτεραιότητα 2 ή 1) ο χρόνος αναμονής περιορίζεται και η bus - συσκευή αποστέλλει 
τηλεγράφημα αμέσως μόλις η bus - γραμμή παραμείνει ελεύθερη. Επίσης, τα τηλεγραφήματα που αναγνωρίζονται με 
έναν αρνητικό ΝΑΚ - χαρακτήρα αναμεταδίδονται αμέσως, χωρίς τον οποιοδήποτε αναμονής χρόνο. Ανεξάρτητα από 
το γεγονός αυτό, τα τηλεγραφήματα της προτεραιότητας 3 ή 4 επικαλύπτονται πάντα από τα τηλεγραφήματα 
συστήματος - ή συναγερμών της προτεραιότητας 2 ή 1. 
 
 
Πίνακας 3.11 Λογικές καταστάσεις τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ 
 

 
 
 

 

Σχήμα 3.18 Βασική διάρθρωση αποστολής τηλεγραφήματος τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ 

 

 

3.7.5 Τρόπος μετάδοσης τηλεγραφημάτων 

Από την άποψη της ταχύτητας μετάδοσης, της παραγωγής και της υποδοχής ενός παλμού, η τεχνολογία 

μετάδοσης του τηλεγραφήματος είναι τέτοια, ώστε, να μην απαιτείται τερματική bus - συσκευή στην bus -γραμμή. 

Αυτό οδηγεί και στο συμπέρασμα πως είναι δυνατή και εφαρμόσιμη οποιαδήποτε επιθυμητή τοπολογία στην 

πραγματοποίηση τοποθέτησης των bus-συσκευών κατά την υλοποίηση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης τεχνικής ΕΙΒ / 

ΚΝΧ.  

Οι πληροφορίες διαβιβάζονται συμμετρικά στο ζεύγος των αγωγών [κόκκινο (+) - μαύρο (-)] της bus -

γραμμής και αξιολογούνται από τις bus - συσκευές ως πιθανή διαφορά δυναμικού εναλλασσόμενης τάσης μεταξύ των 

δύο αγωγών του bus - καλωδίου, και όχι ως πιθανή διαφορά δυναμικού που αφορά τη γη. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τα εκπεμπόμενα παράσιτα να επιδρούν με την ίδια πολικότητα και στους δύο αγωγούς της bus - γραμμής, 

και να μην επηρεάζουν την απρόσκοπτη αποστολή των πληροφοριών (σχήμα 3.20.α και 3.20.β). 



 

 

Σχήμα 3.19 Κωδικοποίηση χρόνου μετάδοσης 1 bit 

 

 

 

Σχήμα 3.20 (α) Σχηματική παράσταση συμμετρικής μετάδοσης πληροφοριών στους αγωγούς bus - γραμμής β) Τάση στον θετικό αγωγό της bus - γραμμής, ενώ 

στέλνεται σήμα 1 bit 

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμισθεί και να επισημανθεί για μια ακόμη φορά, πως, η διαδικασία της 

μετάδοσης των δεδομένων των τηλεγραφημάτων είναι ασύγχρονη. 

Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί ένα συμβάν, π.χ. πατηθεί το πλήκτρο κάποιου μπουτόν, τότε αυτή η 

bus - συσκευή (αποστολέας) στέλνει στην bus - γραμμή ένα τηλεγράφημα. Εάν η bus - γραμμή δεν είναι 

κατειλημμένη για χρόνο t1, τότε αρχίζει η αποστολή του τηλεγραφήματος. Ο χρόνος t1, χαρακτηρίζεται ως αναμονής, 

και είναι της τάξης των 50 bit. Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή του τηλεγραφήματος, για χρόνο t2, ακολουθεί η 

επιβεβαίωση του ελέγχου της σωστής λήψης στις bus - συσκευές. Το  t2, χαρακτηρίζεται ως χρόνος για την 

επιβεβαίωση του τηλεγραφήματος, και είναι της τάξης των 13 bit. 

Επομένως, αν θεωρήσουμε πως κατά μέσο όρο τα τηλεγραφήματα διαθέτουν από 10 μέχρι 25 χαρακτήρες, θα 

έχουν μήκος που κυμαίνεται μεταξύ:  

193 bit {13 bit χ 10 + (50 + 13) = 130 + 63} και  

388 bit {13 bit χ 25 + (50 + 13) = 325 + 63},  

τότε η συνολική αποστολή και επιβεβαίωση του τηλεγραφήματος απασχολεί, κατά μέσο όρο, την bus - γραμμή για 

χρόνο μεταξύ 20 ms και 40 ms (193 bit * 104 μs, και 388 bit *104μs). 



Οι bus - συσκευές (παραλήπτες) που τις αφορά το τηλεγράφημα, ανταποκρίνονται και επιβεβαιώνουν 

ταυτόχρονα τη λήψη στην bus - συσκευή (αποστολέα). Εάν κατά την διαδικασία αυτή δεν ληφθεί επιβεβαίωση από 

την bus - συσκευή (αποστολέα), τότε, η αποστολή του τηλεγραφήματος επαναλαμβάνεται μέχρι και τρεις (3) φορές, 

πριν τερματισθεί η εντολή αποστολής (δες και πίνακα 3.12). 

 

 

 

Σχήμα 3.21 Σχηματική παράσταση αποστολής και λήψης τηλεγραφήματος με απεικόνιση της χρονικής τους διάρκειας 

 

 

Σχήμα 3.22 Παραστατική μορφή λειτουργίας αποστολής και λήψης τηλεγραφήματος σε bus - γραμμή, όπου όλες οι bus - συσκευές ανταποκρίνονται στο συμβάν, 

αλλά ενεργοποιείται μόνο εκείνη που την αφορά 

 

  



Η bus-συσκευή (παραλήπτης), όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει μέσω της διαδικασίας 

της εξασφάλισης τη σωστή λήψη ενός τηλεγραφήματος και να αποστέλλει την αντίστοιχη επιβεβαίωση. Οι 

περιπτώσεις επιβεβαίωσης μηνυμάτων, από μια bus-συσκευή (παραλήπτης) μετά την αποστολή τηλεγραφήματος από 

μια bus-συσκευή (αποστολέα) περιγράφονται στον πίνακα 3.12. 

Πίνακας 3.12  Περιπτώσεις επιβεβαίωσης μηνυμάτων 

 

 

3.7.6 Η μέθοδος CSMA / CA για την αποφυγή συγκρούσεων τηλεγραφημάτων 

Οι μεμονωμένες πληροφορίες διαβιβάζονται στην bus-γραμμή ασύγχρονα, δηλαδή, η μια μετά από την άλλη, 

γεγονός που σημαίνει πως καμία πληροφορία δεν χάνεται, γιατί δεν μειώνεται η μετάδοση αυτών. Έτσι, στην bus-

γραμμή την οποιοδήποτε χρονική στιγμή υπάρχουν πάντα και μόνο πληροφορίες που προέρχονται από μια bus-

συσκευή. 

Στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία πολλές bus-συσκευές επιθυμούν να αποστείλουν ταυτόχρονα 

(συγχρόνως) τηλεγραφήματα, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία στην μετάδοση των τηλεγραφημάτων 

για να μην προκόψουν συγκρούσεις μεταξύ αυτών, χρησιμοποιείται μια αποκεντρωμένη διαδικασία. Κατά την 

διάρκεια της εξέλιξής αυτής, η κάθε συσκευή αποφασίζει ανεξάρτητα, εάν και σε ποια χρονική στιγμή θα έχει 

πρόσβαση στην bus-γραμμή. Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από τη μέθοδο CSMA / CA (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Avoidance-πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέρουσας και προστασία από συγκρουόμενες 

προσβάσεις). 

Έτσι, ενώ όλες οι bus-συσκευές είναι δυνατόν να αποστέλλουν ταυτόχρονα τηλεγραφήματα στην bus-

γραμμή, με την πρώτη ύπαρξη τάσης σήματος σ’ αυτήν, δηλαδή, στην πρώτη λογική τιμή 0, η bus-συσκευή με την 

λογική τιμή 1 αναγνωρίζει που πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε κάποια άλλη bus-συσκευή, και σταματά την 

αποστολή του τηλεγραφήματός της. Η bus-συσκευή που διακόπτει την αποστολή του τηλεγραφήματός της, 

παρακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωση της την διαδικασία του αποστελλόμενο τηλεγραφήματος, και μετά προσπαθεί 

να ξαναστείλει το δικό της τηλεγράφημα (δες Σχήμα 3.23) 

Από τα παραπάνω σχήματα συνάγεται, πως, sε περίπτωση που πολλές bus - συσκευές αποστέλλου! 

τηλεγραφήματα ταυτόχρονα, τότε, επικρατεί η λογική τιμή 0. 



 

 

Σχήμα 3.23 Σχηματική παράσταση διαδικασίας ταυτόχρονης αποστολής τηλεγραφημάτων από πολλές bus – συσκευές 

 

Σχήμα 3.24 Σχηματική παράσταση διαγράμματος για την περιγραφή λειτουργίας της μεθόδου CSMA / CA 

 

Σχήμα 3.25 Κωδικοποιημένα δεδομένα κατά DTP (Data Type Project), τα οποία ορίζονται στο πεδίο εφαρμογής 

 

 

 

 



3.7.7 Κωδικοποιημένοι τύποι δεδομένων 

Στις εγκαταστάσεις τεχνικής ΕΙΒ / ΚΝΧ είναι σύνηθες φαινόμενο η χρησιμοποίηση υλικών διαφορετικών 

κατασκευαστών. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση π.χ. υλικού τοίχου μιας εταιρίας και υλικού 

ηλεκτρικού πίνακα διανομής μιας άλλης εταιρίας. Για να υπάρχει η δυνατότητα της συμβατότητας αυτής, 

κωδικοποιήθηκαν οι τύποι κάποιων δεδομένων (Data Type Project), η οποία περιλαμβάνει τη μορφή και τη διάταξη 

των στοιχείων επικοινωνίας (objects) για λειτουργία αισθητηρίων (sensors) και ενεργοποιητών (actuators). Ο 

συνδυασμός διαφορετικών κωδικοποιημένων τύπων δεδομένων ορίζεται ως μπλοκ λειτουργία, ενώ η περιγραφή ενός 

τύπου δεδομένων αναφέρεται πάντα στον σκοπό χρήσης για τον οποίο έχει σχεδιαστεί το συγκεκριμένο πρότυπο. 

Οι κωδικοποιημένοι τύποι δεδομένων (Σχήμα 3.25) που διατίθενται και χρησιμοποιούνται ευρέως στην 

πράξη, περιγράφονται διεξοδικά στον Πίνακα 3.13. 

Πίνακας 3.13 Κωδικοποίηση τύπων δεδομένων 

 

3.7.8 Ανάλυση πεδίων διάρθρωσης τηλεγραφημάτων 

Η ανάλυση πεδίων της διάρθρωσης των τηλεγραφημάτων αφορά το σχήμα 3.15 στο οποίο ορίζονται: 

• το πεδίο ελέγχου 

• το πεδίο διευθύνσεων προέλευσης 

• το πεδίο διευθύνσεων προορισμού 

• το πεδίο διευθύνσεων προσδιορισμού 

• το πεδίο επιβεβαίωσης (εξασφάλισης) 

Το καθένα από τα παραπάνω πεδία περιγράφεται στον Πίνακα 3.14 

 

Πίνακας 3.14 Βασικά στοιχεία διάρθρωσης τηλεγραφημάτων 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

4.1 Εισαγωγή 
  

Το να προσαρμόσουμε σε ένα δωμάτιο καινούριες δυνατότητες σημαίνει κάτι παραπάνω απ’ το να 

μεταφέρουμε κάποια έπιπλα και να βάψουμε μερικούς τοίχους. Γενικά είναι αναγκαίο ο σχεδιασμός του διακοπτικού 

υλικού να καλύπτει τις απαιτήσεις για αυξημένες λειτουργίες. 

Στο παρελθόν, τέτοιες αλλαγές σημαίνουν τρυπήματα στους τοίχους και εγκατάσταση πρόσθετων καλωδίων. 

Τώρα αυτό το χάος το άγχος και ο θόρυβος ανήκουν στο παρελθόν και αυτό τα υλικά του Berker radio bus μπορούν 

γρήγορα και εύκολα να ενσωματωθούν σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργασιών. 

Ειδικά οι νέοι επίπεδοι ασύρματοι διακόπτες μπορούν εύκολα να προσαρμοσθούν σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς να 

είναι αναγκαία η χρήση χωνευτών κουτιών ή καλωδίων. 

Η αρχή λειτουργίας είναι προφανής. Όταν ο πομπός / μεταδότης  (πχ ασύρματο επίτοιχο μπουτόν) και ο 

δέκτης  / ενεργοποιητής ¨μάθει¨ ο ένας, δηλαδή γίνει η διαδικασία της ΖΕΥΞΗΣ  τότε η εντολή μπορεί να σταλεί 

πιέζοντας ένα μπουτόν του πομπού (ασύρματου διακόπτη) ή το μπουτόν ενός τηλεχειριστηρίου ή αυτόματα από έναν 

ασύρματο ανιχνευτή κίνησης. Ο δέκτης εκτελεί λειτουργία διακόπτη χωρίς να χρειάζεται ενσύρματη σύνδεση μεταξύ 

τους. 

Καλό είναι επίσης να γνωρίζουμε ότι : Το επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι ακίνδυνο. Η ισχύς 

που εκπέμπεται είναι πολύ λιγότερη σε σύγκριση με των κινητών τηλεφώνων και τα ασύρματα κύματα μεταδίδονται 

σύντομα κάθε φορά που πατάμε το μπουτόν.  

 

Το Berker radio bus είναι μια απλή και έξυπνη λύση και μπορεί να κάνει πράξη κάθε ιδέα για αλλαγή 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



4.2  Πολλαπλές λειτουργίες, γρήγορη και εύκολη επέκταση 
 

Τα εξαρτήματα του Berker radio bus μπορούν να εγκατασταθούν με λίγη προσπάθεια εύκολα και έξυπνα. Σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα σε ανακαινίσεις δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσείς απλά 

αντικαθιστάτε τον υπάρχον μηχανισμό με ένα μοντέρνο μηχανισμό του Radio bus. Αυτό γίνεται αλλάζοντας τον 

υπάρχον μηχανισμό και τοποθετώντας  στην θέση του έναν ασύρματο δέκτη και επιπλέον τοποθετώντας ένα 

ασύρματο επίτοιχο μπουτόν όπου επιθυμεί ο πελάτης σας. 

Αλλά αυτό το σύστημα αποτελεί έναν ενδιαφέρον εναλλακτικό τρόπο σε καινούρια κτίρια ή επισκευές, 

επειδή το radio bus μπορεί να προσαρμοστεί και να ταιριάξει στις νέες απαιτήσεις των πελατών σας. 

Το είδος της εγκατάστασης δεν μας νοιάζει  εδώ. Η Berker έχει τα κατάλληλα υλικά για κάθε περίπτωση : για 

επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση, για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ή υλικά ράγας για τοποθέτηση σε πίνακα διανομής ή 

προσαρμογείς πρίζας schuko. 

Επιπλέον με τον ασύρματο μετατροπέα EIB είναι δυνατό να χρησιμοποιούμε το Berker radio bus ως 

υποσύστημα ενός συστήματος EIB / KNX. Ο μετατροπέας μεταδίδει την πληροφορία από το ασύρματο σύστημα στο 

σύστημα KNX. Αυτός ο τρόπος επεκτείνει σημαντικά το εύρος λειτουργιών στα κτίρια των πελατών σας. 

Και εάν ο πελάτης αποφασίσει να φύγει απ΄ το σπίτι μπορείτε να επανεγκαταστήσετε τα υλικά του Berker 

Radio Bus στο νέο κτίριο.  

‘Άρα η επένδυση στο Berker Radio Bus αξίζει για τους πελάτες σε κάθε περίπτωση. 

Το Berker Radio Bus είναι λύση για την εγκατάσταση με πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3  Δωμάτια με τον κατάλληλο φωτισμό (δωμάτια στο σωστό φωτισμό) 
 

Μπαίνετε στο μπάνιο το πρωί και μια ευχάριστη στάθμη φωτισμού ενεργοποιείται αυτόματα. Επιστρέφετε 

φορτωμένοι με ψώνια και αυτόματα ενεργοποιούνται τα φώτα του διαδρόμου. Μερικές ανέσεις στην καθημερινότητα 

μας κάνουν την ζωή μας πολύ πιο ευχάριστη.  

Σε χώρους όπου έχει γίνει κακή τοποθέτηση του διακοπτικού υλικού όπως τουαλέτες, μπάνια ή σε 

βοηθητικούς χώρους όπως προθαλάμους διάδρομους αποθήκες είναι χρήσιμο τα φώτα να είναι ενεργοποιημένα όταν 

τα χρειαζόμαστε. Ειδικοί ασύρματοι ανιχνευτές κίνησης ενεργοποιούν τα φορτία μας όταν ανιχνεύσουν κίνηση. Αυτό 

βοηθά στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και επιπλέον παρέχει στον χώρο την απαιτούμενη ασφάλεια 

Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα στόρια, περσίδες, ρολά, τέντες μπορούν να ελεγχθούν πολύ απλά και 

όταν συνδυαστούν με αισθητήρες μπορούμε να χειριστούμε ανάλογα με τις εξωτερικές καταστάσεις όπως ήλιος, 

άνεμος, βροχή. 

Καθαρός φωτισμός στο γραφείο, εξωτερικό φως στην αυλή για ένα ευχάριστο απόγευμα και προστασία 

απ’την αντανάκλαση του ηλίου όταν παρακολουθούμε τηλεόραση – ένας διακόπτης είναι απαραίτητος σε κάθε 

περίπτωση. Επίσης αν θέλουμε να ενεργοποιούμε μεγάλο αριθμό φορτίων την ιδία χρονική στιγμή και σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις τότε το σενάριο φωτισμού είναι αυτό που χρειαζόμαστε 

Δεν μπορούμε να θέσουμε όρια στην δημιουργικότητα των πελατών. Απ’ το μεμονωμένο χειρισμό μιας πηγής 

φωτισμού, τον έλεγχο των ρολών και την γενική λειτουργιά πολλών φορτίων όλες οι λειτουργιές ενσωματώνονται  σε 

ένα σύστημα τέλεια με το πάτημα ενός μπουτόν. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4  Η αρχή μετάδοσης – λήψης 
 

ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ… 

Το Berker radio bus προσφέρει μεγίστη ευελιξία γιατί μπορούμε να εγκαταστήσουμε κάθε radio bus 

εξάρτημα στο σημείο που απαιτείται. Οι διαφορετικές δυνατότητες ελέγχου τα διάφορα σενάρια φωτισμού και η 

απόλυτη ανεξαρτησία που παρέχουν οι ασύρματοι μεταδότες (τα ασύρματα επίτοιχα μπουτόν) εγγυώνται για τον 

πελάτη σας μεγίστη άνεση μέσα στο σπίτι και σε όλο το σπίτι. 

Οι εγκατεστημένοι ασύρματοι μεταδότες επικοινωνούν με ασύρματους δέκτες μέσω ψηφιακών δομημένων 

τηλεγραφημάτων. Κάθε τηλεγράφημα στέλνεται πολλές φορές για να βεβαιωθεί ότι έχει λειωθεί. Ειδικοί κωδικοί 

χρησιμοποιώντας τον μοναδικό σειριακό αριθμό του ασύρματου μεταδότη παρέχουν πρόσθετη αξιοπιστία. 

Μόνιμα εγκατεστημένοι ασύρματοι μεταδότες εγκατεστημένοι οπουδήποτε ή φορητά τηλεχειριστήρια 

μπορούν να μπορεί να διευθυνσιοδοτήσουν δέκτες (δηλαδή οι δέκτες να δεχθούν εντολή) χρησιμοποιώντας διάφορες 

εντολές διακόπτη ή dimming. Κεντρικό ON/OFF κάνουν όλους τους δέκτες να έρθουν στην επιθυμητή κατάσταση 

ταυτόχρονα. 

Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τα ρολά τα όποια μπορούν να ελεγχθούν με τον ίδιο τρόπο. 

 

 

 
 

…ΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ 

Για την εγκατάσταση των δεκτών / ενεργοποιητών το Berker radio bus προσφέρει εύρος πολλαπλών επιλογών 

όπως απευθείας σύνδεση με το φορτίο (αντικαθιστώντας τον υπάρχον επίτοιχο διακόπτη), προσαρμογή σε πρίζες 

schuko,  σε γυψοσανίδες, σε ψευδοροφές, σε κουτιά διακλάδωσης, σε ροζέτες φωτιστικών ή σαν ραγοϋλικό σε πίνακα 

διανομής. 

Ασύρματοι ανιχνευτές κίνησης, ενισχυτές σήματος και στεγανοί ενεργοποιητές εξωτερικής τοποθέτησης 

έρχονται να ολοκληρώσουν την σειρά των υλικών. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσφέρεται μια ολοκληρωμένη 

λύση Berker radio bus για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο ενός κτιρίου μια λύση η οποία αξιόπιστα θα μεταφέρει 

όλα τα τηλεγραφήματα απ’ τους πομπούς/μπουτόν στους δέκτες/ενεργοποιητές. 

Επειδή η μετάδοση των ψηφιακών καθηκόντων /  τηλεγραφημάτων γίνεται μέσω ασύρματων ράδιο κυμάτων 

γι’αυτό μπορούν να διαπεράσουν τοίχους ή πατώματα. 

Λειτουργίες μνήμης επιτρέπουν στους πελάτες να αποθηκεύσουν πολλά σενάρια φωτισμού συνδυάζοντας 

μεγάλο αριθμό φωτιστικών. Ακόμα και στόρια ή ρολά μπορούν να ενσωματωθούν στα προγραμματισμένα σενάρια 

φωτισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: 
 

ΖΕΥΞΗ ΠΟΜΠΟΥ ΔΕΚΤΗ: 

 

Η ζεύξη με τον πομπό αποθηκεύεται στον δέκτη 

 

 Οι ζεύξεις γίνονται μέσω διαδικασίας η όποια δεν απαιτεί η/υ 

 

ΠΟΜΠΟΙ 

 Μετάδοση πληροφορίας σαν ασύρματο τηλεγράφημα 

 Αξιόπιστη μετάδοση στέλνοντας ένα τηλεγράφημα πολλές φορές 

 Έλεγχος οποιοδήποτε αριθμού δεκτών από ένα μόνο μεταδότη, ενεργοποιεί τις κεντρικές λειτουργιές 

ΔΕΚΤΕΣ 

 Η διαδικασία της ζεύξης ενός δεκτή μπορεί να γίνει με 30 διαφορετικούς πομπούς (εξαίρεση αποτελεί ο 

ενισχυτής σήματος στον όποιο μπορούν να αντιστοιχηθούν έως και 60 πομποί και οι ασύρματοι 

ενεργοποιητές ρολών ράγας στους οποίους μπορούν να αντιστοιχηθούν έως και 14 πομποί) 

 5 σενάρια φωτισμού μπορούν να αντιστοιχηθούν σε κάθε δέκτη 

 Κατά την διαδικασία της ζεύξης έχουν μειωμένη εμβέλεια ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη ζεύξη με έναν 

πομπό 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 Μικρής ισχύς μετάδοσης < 10mW σημαίνει ότι δεν έχουμε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (συγκριτικά με τα 

κινητά τηλέφωνα περίπου 2000mW) 

 Οι μεταδόσεις γίνονται μόνο κατά την ενεργοποίηση, δεν υπάρχει συνεχής εκπομπή ασύρματων κυμάτων. 

 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Συχνότητα μετάδοσης : 433,42MHz 

Εύρος : ±100kHz 

Ισχύς μετάδοσης : <10mW 

Εμβέλεια μετάδοσης : 100 σε ελεύθερο πεδίο 

Πιστοποιητικά : R&TTE ( για χώρες της EU και EFTA) 

 

 

 

 

 

 



Ασύρματο τηλεχειριστήριο 24 εντολών: 

 

Λειτουργία  

 Απλός χειρισμός όλων των ασύρματων δεκτών από οποιαδήποτε θέση (εντολή διακόπτη, dimming,  ρολών) 

 Έως και 5 σενάρια φωτισμού 

 

Ειδικά χαρακτηριστικά 

 Κεντρική λειτουργιά dimming 

 Κεντρική ON / OFF για όλους τους μεταδότες με τους οποίους έχει γίνει ζεύξη 

 

Αριθμός καναλιών 

 24 ανεξάρτητα κανάλια σε 3 ομάδες με 8 κανάλια η κάθε μια 

 Επιλογή της ομάδας με μπουτόν, ένδειξη της ενεργής ομάδας μέσω LED 

 

 

 

 
 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά   

 

Τάση τροφοδοσίας  : 6V 

Μπαταριές : 4 micro αλκαλικές LR03 

Διάρκεια ζωής μπαταριάς : περίπου 3 χρόνια εξαρτάται και από την συχνότητα χρησιμοποίησης 

Ένδειξη τέλους ζωής μπαταρίας Αναβοσβήνουν συνεχώς όλα τα LED κατά την εκπομπή 

Θερμοκρασία λειτουργιάς : 0 έως 550C 

Διαστάσεις : 192x52x23mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στις ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν θα χρησιμοποιηθεί το ασύρματο τηλεχειριστήριο της εταιρίας berker. 

 
Το ασύρματο τηλεχειριστήριο μας επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο όλων των δεκτών του συστήματος Berker 

RadioBus. Το ασύρματο τηλεχειριστήριο μεταδίδει ασύρματα τηλεγραφήματα δεδομένων όταν πατιέται κάποιο 

πλήκτρο. 

Τα δεδομένα του ασύρματου τηλεγραφήματος είναι αντιληπτά και εκτελούνται από όλους τους δέκτες του 

συστήματος Berker RadioBus. 

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

1. Πλήκτρα ομάδων(A, B, C) με ενδεικτικό λειτουργίας 

2. Κανάλια / Πλήκτρα 1 έως 8 

3. Πλήκτρο All On 

4. Πλήκτρο All OFF 

5. Πλήκτρα σεναρίων από 1 έως 5 

6. Γενικό πλήκτρο dimming για σενάρια φωτισμού 

Υπάρχουν 3 ομάδες με 8 κανάλια στην κάθε ομάδα για λειτουργίες on/off, ρύθμισης φωτισμού 

και ρολών. Αυτό σημαίνει ανεξάρτητη λειτουργία 24 καναλιών 

7. Τα πλήκτρα All On και All OFFμπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση όλων των φορτίων 

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο μας επιτρέπει την αποθήκευση και την ενεργοποίηση έως και 5 

σεναρίων φωτισμού 

 

Ένα σενάριο φωτισμού έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

 Καθορισμένο επίπεδο φωτισμού πχ 70% της μέγιστης φωτεινότητας 

 Καθορισμένη κατάσταση του φορτιού (πχ. φωτισμός1 κατάσταση OFF) 

 Καθορισμένη θέση ρολών (πχ. ρολά Πάνω) 

Το σενάριο φωτισμού αποθηκεύεται στο δέκτη. Η αποθήκευση και η ενεργοποίηση είναι δυνατή από το 

τηλεχειριστήριο ή από το ασύρματο επίτοιχο μπούτον μετά την διαδικασία ζεύξης. 

Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο το πλήκτρο master dimmer χρησιμοποιείται για αύξηση ή μείωση του ποσοστού 

φωτεινότητας του σεναρίου ή για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των φώτων. 

 

 

 

 



Εκκίνηση 

 

Μπαταρίες 

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο χρειάζεται 4 αλκαλικές μπαταρίες (ΑΑΑ) για την λειτουργία (οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται) 

Κίνδυνοι και οδηγίες απόρριψης μπαταριών 

Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά 

Απομακρύνεται τις μπαταρίες αμέσως και πετάξτε τις σε ειδικούς κάδους χωρίς να μολύνεται το περιβάλλον. 

Αντικαταστήσετε τις μπαταρίες μόνο με τις ίδιες ή ανάλογου τύπου. 

 

Εισαγωγή των μπαταριών : 

1. Πιέστε να ανοίξει η θήκη των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. 

2. Εισάγετε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στο σχήμα προσέχοντας την σωστή πολικότητα. 

3. Κλείστε την θήκη των μπαταριών. 

 

Σημαντικό 

Αντικαταστούμε τις μπαταρίες όταν και τα τρία LED αρχίζουν να αναβοσβήνουν για περίπου 4 δευτερόλεπτα έπειτα 

από πάτημα ενός πλήκτρου. 

Γενικά 

Η μέγιστη διάρκεια μετάδοσης περιορίζεται στα 12sec ακόμα και αν κάποιο πλήκτρο πιέζεται περισσότερο. 

Κανένα τηλεγράφημα δεδομένων δεν στέλνεται αν πατηθούν πολλά πλήκτρα ταυτόχρονα. 

 

Ζεύξη ασύρματων δεκτών. 

Για να κάνουμε ενεργή την δυνατότητα του δέκτη να καταλαβαίνει τα ασύρματα τηλεγραφήματα δεδομένων που 

εκπέμπονται από το τηλεχειριστήριο ο δέκτης πρέπει να μάθει το ασύρματο τηλεγράφημα. 

Ο αριθμός των δεκτών που μπορεί να αντιστοιχηθεί σε ένα κανάλι του τηλεχειριστηρίου είναι απεριόριστος. Οι 

πληροφορίες της διαδικασίας ζεύξης αποθηκεύονται στον ασύρματο δέκτη.  



Διαδικασία ζεύξης 

1. Εισάγεται τον ασύρματο δέκτη στην διαδικασία ζεύξη (δείτε τις 

οδηγίες χρήσης του ασύρματου δέκτη) 

2. Διαδικασία ζεύξης ενός καναλιού. Πατήστε το πλήκτρο του 

καναλιού που επιθυμείται  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η 

αντιστοίχηση επιβεβαιώνεται με αναβόσβησμα του LED της 

επιλεγμένης  ομάδας 

3. Επαναφέρουμε τον ασύρματο δέκτη στην κανονική του 

λειτουργία (δείτε τις οδηγίες χρήσης του ασύρματου δέκτη) 

Η διαδικασία ζεύξης ολοκληρώθηκε 

Σημειώστε τους προγραμματισμένους ασύρματους δέκτες στην ταμπέλα 

η οποία βρίσκεται στην συσκευασία και κολλήστε την στο πίσω μέρος 

του τηλεχειριστηρίου 

Διαγραφή των καναλιών 

Επαναπρογραμματίζοντας ένα κανάλι ή ένα σενάριο φωτισμού του 

τηλεχειριστηρίου διαγράφει τις αντίστοιχες πληροφορίες για το 

κανάλι οι οποίες είναι αποθηκευμένες στον ασύρματο δέκτη. 

 

Αντιστοίχηση ομάδων 

 

Για καλύτερη ομαδοποίηση των καναλιών υπάρχουν 3 ομάδες με 8 

αποκλειστικά κανάλια η κάθε μια (3x8=24 κανάλια). Μία ομάδα κάθε φορά με 8 λειτουργίες μπορεί να 

χρησιμοποιείται. Η επιλεγμένη ομάδα διακρίνεται από την σύντομη ενεργοποίηση του LED όταν κάποιο από τα 8 

πλήκτρα πατηθεί. 

Μετά την εισαγωγή των μπαταριών η ομάδα Α ενεργοποιείται 

Για να αλλάξουμε ομάδα πιέζουμε το πλήκτρο της άλλης ομάδας πχ της ομάδας Β 

 

Προσωρινή αλλαγή μιας ομάδας 

 

1. Σύντομη (λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα) πίεση του πλήκτρου της ομάδας 

2. Σύντομη του επιθυμητού καναλιού μέσα στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα 

 

Μόνιμη αλλαγή ομάδας 

 

1. Παρατεταμένη πίεση (για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα) του πλήκτρου της ομάδας του καναλιού 

2. Το LED της ομάδας του καναλιού αναβοσβήνει για περίπου 4 δευτερόλεπτα 

3. Πιέζουμε το επιθυμητό κανάλι 

 

 

 



Λειτουργία 

Βασικές λειτουργίες 

Κάθε πλήκτρο έχει 2 επαφές (πάνω και κάτω) 

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες 

Πλήκτρο Διάρκεια Φωτισμός Ρολά 

Αριστερό Μέγιστο 1 δευτερόλεπτο Ενεργοποίηση Ρύθμιση κλίσης 

Αριστερό Ελάχιστο 1 δευτερόλεπτο Αύξηση φωτεινότητας 
Κίνηση των ρολών  

προς τα πάνω 

Δεξί Μέγιστο 1 δευτερόλεπτο Απενεργοποίηση Ρύθμιση κλίσης 

Δεξί Ελάχιστο 1 δευτερόλεπτο Μείωση φωτεινότητας 
Κίνηση των ρολών  

προς τα κάτω 

 

 

 

All-On / All-Off 

Κατά την διάρκεια του προγραμματισμού τα πλήκτρα All-On και All-Off γίνονται ενεργά αυτόματα για τους δέκτες 

με τους οποίους έχει  γίνει η ζεύξη με το ασύρματο τηλεχειριστήριο (εκτός από του ασύρματους δέκτες ρολών) 

Για να αποφύγετε λανθασμένη λειτουργία πιέστε το πλήκτρο All-On ή All-Off για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο 

Το πλήκτρο All-On ενεργοποιεί όλους τους προγραμματισμένους δέκτες ενώ το πλήκτρο All-Off τους απενεργοποιεί . 

Για επιβεβαίωση όλα τα LED των ομάδων ενεργοποιούνται για 12 δευτερόλεπτα. 

 

Σενάριο φωτισμού 

Τα πλήκτρα από 1 έως 5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποθηκευθούν και να ενεργοποιηθούν σενάρια 

φωτισμού. Πριν την αποθήκευση ή την ενεργοποίηση σεναρίου φωτισμού το σενάριο προγραμματισμού πρέπει να 

προγραμματισθεί ανάλογα. 

 

Αλλαγή ενός σεναρίου φωτισμού 

1. Ρυθμίστε τον επιθυμητό φωτισμό 

2. Πιέστε το πλήκτρο του σεναρίου φωτισμού για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα 

Σημαντικό : Το παλιό σενάριο ενεργοποιείται πρώτα και το καινούριο ενεργοποιείται μετά από 3 δευτερόλεπτα. 

3. Το αντίστοιχο LED ομάδας ενεργοποιείται για επιβεβαίωση. Ένα σύντομο ακουστικό σήμα ακούγεται στους 

χωνευτούς ασύρματους δέκτες. 

 

Πλήκτρο γενικής ρύθμισης φωτεινότητας / Master dimmer key 

Το πλήκτρο γενικής ρύθμισης φωτεινότητας ρυθμίζει την φωτεινότητα των dimmer που συμμετέχουν στο σενάριο 

φωτισμού. Δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των ρολών 

 

 

 

 

 



Ασύρματη μετάδοση 

 

 

Τα ασύρματα σήματα μεταδίδονται σε μη αποκλειστικές συχνότητες. Οι παρεμβολές δεν μπορούν να 

αποκλειστούν. Η ασύρματη μετάδοση δεν είναι κατάλληλη σε εφαρμογές ασφαλείας όπως πχ. επείγουσα 

διακοπή τροφοδοσίας. 

 

 
 

  

Το εύρος του ασύρματου συστήματος εξαρτάται από την ισχύ του πομπού, τα χαρακτηριστικά του δέκτη, την 

σχετική υγρασία, το ύψος εγκατάστασης και τις τοπικές συνθήκες του κτιρίου. Στο σχήμα Η φαίνεται η διείσδυση των 

ασύρματων κυμάτων στα υλικά του κτιρίου. 

 

 

υλικό διαπερατότητα 

Ξύλο, πλαστικό, γυψοσανίδα περίπου 90% 

τούβλο περίπου  70% 

Ενισχυμένο μπετόν περίπου 30% 

Μέταλλο, φύλο αλουμινίου περίπου 10% 

Βροχή, χιόνι 0-40% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επίσης η πινακίδα μας δίνει την δυνατότητα χρησιμοποίησης του επίτοιχου ασύρματου πομπού. 

 

 

Λειτουργία 

 

Ο ασύρματος επίτοιχος πομπός μας επιτρέπει ασύρματο έλεγχο όλων των δεκτών του συστήματος Berker 

RadioBus. Είναι διαθέσιμες οι εκδόσεις με ένα, δύο ή τρία πλήκτρα. 

Όταν πατήσουμε ένα πλήκτρο, ο πομπός στέλνει ασύρματο τηλεγράφημα δεδομένων το οποίο μπορεί να γίνει 

κατανοητό και να αποτιμηθεί από όλους τους δέκτες του συστήματος Berker RadioBus. Κάθε πλήκτρο έχει δύο 

περιοχές επαφών (Σχήμα Α, +/- ) για παράδειγμα για φωτισμό ON και OFF 

 

 

O ασύρματος επίτοιχος πομπός είναι εξοπλισμένος με ένα διακόπτη οκταπλής λειτουργίας στο πίσω μέρος 

του. 

 

 

Με αυτόν τον διακόπτη, ανεξάρτητα πλήκτρα μπορούν να προγραμματιστούν για διαφορετικές λειτουργίες πχ 

σενάρια φωτισμού, γενικό OFF 

Ο ασύρματος πομπός τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου (CR2032) (περιέχεται στην μονάδα) 

 

 

 

 

 



Τοποθέτηση 

 

Σημαντική πληροφορία 

 

Πριν εγκαταστήσετε τον ασύρματο επίτοιχο πομπό, η συσκευή θα πρέπει να μπει σε λειτουργία και να 

προγραμματιστεί (Δείτε το κεφάλαιο Προγραμματίζοντας τον πομπό με ασύρματους δέκτες) 

Αφαιρέστε το κάλυμμα του πλήκτρου προσεκτικά με ένα κατσαβίδι  

Ξεβιδώστε την βίδα που βρίσκεται ακριβώς από κάτω 

Τοποθετήστε την βάση του ασύρματου πομπού κολλώντας ή βιδώνοντας την απευθείας στην επιφάνεια. Η 

ένδειξη TOP / OBEN πρέπει να είναι στο πάνω μέρος 

Βιδώστε τον ασύρματο πομπό με την βίδα στην μαύρη βάση όπως φαίνεται στο σχήμα 

 

 

1.Βάση στήριξης 

2.Πλαίσιο  

3.Ασύρματος πομπός 

4.Βίδα 

5.Ετικέτα σήμανσης 

6.Πλήκτρα 

 

 

 

 

 

Εγκατάσταση 

Ξεβιδώστε τον επίτοιχο πομπό από την βάση του 

Επιλέξτε την λειτουργία των πλήκτρων 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3- μέσω των διακοπτών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΕΞΙ ΠΛΗΚΤΡΟ 

Κ1 ΟΝ 

ON OFF 

UP DOWN 

DIMMING UP DIMMING DOWN 

Κ1 ΟFF ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ OFF 

Κ2 ΟΝ 

ON OFF 

UP DOWN 

DIMMING UP DIMMING DOWN 

Κ2 ΟFF ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2 

Κ3 ΟΝ 

ON OFF 

UP DOWN 

DIMMING UP DIMMING DOWN 

Κ3 ΟFF ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 5 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

4 

 

Η συσκευή έρχεται με όλους τους διακόπτες στην θέση ON 

 

 

Λειτουργία διακόπτη 4 

 

Ο διακόπτης 4 (σχήμα C) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει ενεργή ή ανενεργή η αποθήκευση σεναρίων 

φωτισμού 

Θέση ON  : Αποθήκευση σεναρίων ενεργή 

Θέση OFF : Αποθήκευση σεναρίων ανενεργή 

 

 
 

 

 

 



Ένδειξη μπαταρίας  

Αντικαταστήστε την μπαταρία αν τo LED αναβοσβήνει πέντε φορές μετά από πίεση διάρκειας μικρότερης από 3 

δευτερόλεπτα 

 

Τοποθέτηση / αντικατάσταση μπαταρίας 

 

Ξεβιδώστε τον επίτοιχο πομπό απ΄την βάση του 

Απομακρύνετε την μπαταρία προσεκτικά με ένα κατσαβίδι 

Εισάγετε την καινούρια μπαταρία τοποθετώντας την πλευρά απέναντι από την επαφή  + και στην συνέχεια πιέζετε 

προς τα κάτω χωρίς να χρησιμοποιήσετε δύναμη. Προσοχή στην σωστή πολικότητα ( + πόλος στο πάνω μέρος ) 

 

 

 
 

Προγραμματισμός του ασύρματου πομπού με ασύρματους δέκτες 

Ο αριθμός των ασύρματων δεκτών που μπορούν να προγραμματιστούν στο πάτημα ενός πλήκτρου είναι 

απεριόριστος. Η αναγνώριση αποθηκεύεται μόνο στον ασύρματο δέκτη. 

Κατά την διάρκεια του προγραμματισμού του πομπού, η ευαισθησία του δέκτη μειώνεται σε περίπου 5m. Άρα η 

απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη κατά την διάρκεια του προγραμματισμού πρέπει να είναι μεταξύ 0,5m και 5m 

 

Διαδικασία 

Θέτουμε τον ασύρματο δέκτη σε κατάσταση προγραμματισμού (Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας του ασύρματου δέκτη) 

 

Προγραμματισμός ενός καναλιού 

Πιέζουμε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο του επιθυμητού καναλιού για τουλάχιστον 1sec 

 



Προγραμματισμός ενός σεναρίου φωτισμού 

Πιέζουμε το πλήκτρο του επιθυμητού σεναρίου για τουλάχιστον 3sec 

Ο προγραμματισμός επιβεβαιώνεται από τον ασύρματο δέκτη. Αφού γίνει ο προγραμματισμός θέτουμε τον ασύρματο 

δέκτη στην κατάσταση λειτουργίας (Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας του ασύρματου δέκτη) 

 

Σημαντικές πληροφορίες 

Κατά την διάρκεια του προγραμματισμού ενός καναλιού ή ενός σεναρίου φωτισμού, η ύπαρξη του πλήκτρου ALL 

OFF αυτόματα αποθηκεύεται στον δέκτη 

Προσέξτε τις σχετικές οδηγίες με την ανάκληση / αποθήκευση σεναρίων φωτισμού και την λειτουργία ALL OFF 

 

Διαγραφή καναλιών 

Ο επαναπρογραμματισμός ενός καναλιού ή σεναρίου διαγράφει την υπάρχουσα αντιστοίχηση με τον δέκτη. 

 

Λειτουργία 

 

Πιέζοντας ένα πλήκτρο ο πομπός στέλνει ένα τηλεγράφημα δεδομένων. Το Led ανάβει για επιβεβαίωση. Στην 

περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί λειτουργία σεναρίου φωτισμού η αντίδραση του ασύρματου δέκτη είναι σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα  

 

Πλήκτρο Πίεση Φωτισμός Ρολά / στόρια 

Aριστερό Σύντομη <1sec ΟΝ Ρύθμιση γωνίας 

Δεξί Σύντομη <1sec OFF Ρύθμιση γωνίας 

Aριστερό Παρατεταμένη>1sec Βαθμιαία αύξηση 

φωτεινότητας 

Συνεχόμενη κίνηση των 

ρολών προς τα πάνω 

Δεξί Παρατεταμένη>1sec Βαθμιαία μείωση 

φωτεινότητας 

Συνεχόμενη κίνηση των 

ρολών προς τα κάτω 

 

Η μέγιστη διάρκεια μετάδοσης είναι 12sec ακόμα και στην περίπτωση που πιέζουμε το πλήκτρο περισσότερο χρόνο. 

All-OFF 

Η λειτουργία All-OFF για το πλήκτρο (1-) πρέπει να προγραμματιστεί 

Για λειτουργία το πλήκτρο All-OFF (1-) πρέπει να πιεσθεί για τουλάχιστον 1sec 

Ανάκληση/αποθήκευση σεναρίων φωτισμού 

Πριν την αποθήκευση (παρατεταμένη πίεση για τουλάχιστον 3 sec) ή την ανάκληση (σύντομη πίεση) σεναρίου 

φωτισμού, το σενάριο φωτισμού πρέπει να έχει ήδη προγραμματισθεί (δείτε Προγραμματισμός του ασύρματου 

πομπού με ασύρματους δέκτες) και το σενάριο φωτισμού να έχει επιλεγεί 

 

Σημαντική πληροφορία 

Για να αποθηκευθεί ένα σενάριο φωτισμού ο διακόπτης 4 πρέπει να είναι στην θέση ON. Διαβάστε επίσης – 

λειτουργία διακόπτη 4. 

 

Ορισμός ή αλλαγή σεναρίου φωτισμού 

Θέτουμε τις επιθυμητές τιμές στους δέκτες (πχ. φωτισμός1=50% φωτεινότητα φωτισμός2=70% φωτεινότητα, ρολά 

πάνω ή κάτω) 

Πιέζουμε το πλήκτρο με το επιθυμητό σενάριο φωτισμού για τουλάχιστον 3sec. 

Σημαντικό: 

Το παλιό σενάριο φωτισμού πρώτα καλείται (διατηρείστε πατημένο το πλήκτρο). Μετά από 3sec το νέο σενάριο 

φωτισμού ενεργοποιείται και αποθηκεύεται.  

 

Σημαντική σημείωση για την λειτουργία ρολών 

Μόνο ρολά σε τελικές θέσεις μπορούν να ενσωματωθούν σε σενάρια φωτισμού 

Αν το ρολό δεν είναι σε μια απ τις τελικές θέσεις  ή κινείται κατά την διάρκεια του προγραμματισμού το ρολό δεν θα 

ενσωματωθεί στο σενάριο φωτισμού. 



Ασύρματη μετάδοση 

 

Τα ασύρματα σήματα μεταδίδονται σε μη αποκλειστικές συχνότητες. Οι παρεμβολές δεν μπορούν να 

αποκλειστούν. Η ασύρματη μετάδοση δεν είναι κατάλληλη σε εφαρμογές ασφαλείας όπως πχ. επείγουσα διακοπή 

τροφοδοσίας. 

 
Το εύρος του ασύρματου συστήματος εξαρτάται από την ισχύ του πομπού, τα χαρακτηριστικά του δέκτη, την 

σχετική υγρασία, το ύψος εγκατάστασης και τις τοπικές συνθήκες του κτιρίου. Στο σχήμα Η φαίνεται η διείσδυση των 

ασύρματων κυμάτων στα υλικά του κτιρίου. 

 

 

υλικό διαπερατότητα 

Ξύλο, πλαστικό, γυψοσανίδα περίπου 90% 

τούβλο περίπου  70% 

Ενισχυμένο μπετόν περίπου 30% 

Μέταλλο, φύλο αλουμινίου περίπου 10% 

Βροχή, χιόνι 0-40% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

 

 

 
 
 

 

 

 

Με την τεχνική ΕΙΒ/ΚΝΧ, η ηλεκτρική εγκατάσταση προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 

χρήστη. Γίνεται πλέον, φιλική και ανθρώπινη. Αποκτά λογική και καλύπτει όχι μόνο τις παρούσες ανάγκες του 

αλλά και τις μελλοντικές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

 

 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 17809 ασύρματος προσαρμογέας πρίζας 

2 SN010 ΡΕΥΜΑΤΟΔ.ΡΑΓΑΣ ΣΟΥΚΟ240V/16A 

3 2902 
BLC ρυθμιστής φωτισμού 50-420W/VA πυράκτωσης, αλογόνου, ηλεκτρονικό ή 
σιδηρομαγνητικό μ/σ 

4 17601909 ασύρματο πλήκτρο για μηχανισμούς BLC, S1/Β3/Β7, λευκό, ματ 

5 10119909 Β.Πλαίσιο μονό λευκό ματ 

6 SN010 ΡΕΥΜΑΤΟΔ.ΡΑΓΑΣ ΣΟΥΚΟ 240V/16A 

7 2925 RolloTec μηχανισμός για έλεγχο ρολών 

8 17581909 ασύρματο πλήκτρο για μηχανισμούς RolloTec, S1/B3/B7, λευκό ματ 

9 10119909 Β.Πλαίσιο μονό λευκό ματ 

10 SVN121 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LED Χ.ΜΠΛΕ 

11 2925 RolloTec μηχανισμός για έλεγχο ρολών 

12 17581909 ασύρματο πλήκτρο για μηχανισμούς RolloTec, S1/B3/B7, λευκό ματ 

13 10119909 Β.Πλαίσιο μονό λευκό ματ 

14 SVN121 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LED Χ.ΜΠΛΕ 

15 2906 
BLC διακόπτης 2300W πυράκτωσης/ 1500W ηλεκτρονικός μ/σ /1000VA 
σιδηρομαγνητικός μ/σ, απαιτείται ουδέτερος 

16 17601909 ασύρματο πλήκτρο για μηχανισμούς BLC, S1/Β3/Β7, λευκό, ματ 

17 10119909 Β.Πλαίσιο μονό λευκό ματ 

18 SVN121 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LED Χ.ΜΠΛΕ 

19 27231009 επίτοιχο ασύρματο μπουτόν 3 πλήκτρων, S1/B3/B7, για λευκό και μπεζ 

20 10119909 Β.Πλαίσιο μονό λευκό ματ 

21 2766 τηλεχειριστήριο 24 εντολών 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1: 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΝ/ΟFF 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Ο αυτοματισμός επιτρέπει την μη εξάρτηση από αβέβαιες ανθρώπινες ενέργειες και διασφαλίζει την 

μείωση του κόστους ενώ παράλληλα παρέχει αυξημένες ανέσεις και ασφάλεια.  

 Συστήματα ελέγχου φωτισμού για όλες τις λάμπες του κτιρίου / σπιτιού.  
 Κλείσιμο όλων των φώτων του σπιτιού.  
 Αυτοματοποίηση του φωτισμού για να δημιουργεί σταθερή φωτεινότητα ανάλογα με τις συνθήκες 

του χώρου. 
 Εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 35% με την αυτόματη διαχείριση του φωτισμού. 
 Σενάρια 

Τα συστήματα ελέγχου φωτισμού, επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέξουν: 

 τη δύναμη στα φώτα και τους ανεμιστήρες 
 τα αμυδρά φώτα, και τα επίπεδα φωτισμού 
  η δυνατότητα να ελεγχθεί οποιαδήποτε συσκευή από οποιαδήποτε διεπαφή, από οποιαδήποτε θέση. 

Σκοπός της άσκησής μας είναι η παρουσίαση ενός απλού συστήματος φωτισμού με σύστημα ΚΝΧ το 

οποίο θα επιτρέπει στο χρήστη των έλεγχο του φωτισμού με όποια κριτήρια ο ίδιος επιθυμεί. 

Για να πραγματοποιηθεί η άσκηση μας κύριο εργαλείο μας είναι το ασύρματο μπουτόν με κωδικό 2906 

της εταιρίας berker και……. 

 
…….το ασύρματο τηλεχειριστήριο της ίδιας εταιρίας με κωδικό 2766(Πίνακας Υλικών Νο21) και το 

ασύρματο επιτοίχιο μπουτόν με κωδικό 27231009(Πίνακας Υλικών Νο19).Δες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF 
 

Πιέζω συνεχόμενα το ασύρματο πλήκτρο 17601909 του μηχανισμού 2906 ο οποίος πραγματοποιεί το 

λειτουργία on/off.  Ακούγεται ένας ήχος. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 8 το ασύρματου χειριστηρίου 

2766 πχ το πλήκτρο 1. Ο ήχος σταματάει. Πλέον το πλήκτρο  του μηχανισμού 2766 το οποίο επιλέξαμε 

πραγματοποιεί το λειτουργία on/off. 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2: 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DIMMER 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

 

Ο αυτοματισμός επιτρέπει την μη εξάρτηση από αβέβαιες ανθρώπινες ενέργειες και διασφαλίζει την 

μείωση του κόστους ενώ παράλληλα παρέχει αυξημένες ανέσεις και ασφάλεια.  

 Συστήματα ελέγχου φωτισμού για όλες τις λάμπες του κτιρίου / σπιτιού.  
 Κλείσιμο όλων των φώτων του σπιτιού.  
 Αυτοματοποίηση του φωτισμού για να δημιουργεί σταθερή φωτεινότητα ανάλογα με τις συνθήκες 

του χώρου. 
 Εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 35% με την αυτόματη διαχείριση του φωτισμού. 
 Σενάρια 

Τα συστήματα ελέγχου φωτισμού, επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέξουν: 

 τη δύναμη στα φώτα και τους ανεμιστήρες 
 τα αμυδρά φώτα, και τα επίπεδα φωτισμού 
  η δυνατότητα να ελεγχθεί οποιαδήποτε συσκευή από οποιαδήποτε διεπαφή, από οποιαδήποτε θέση. 

Σκοπός της άσκησής μας είναι η παρουσίαση ενός απλού συστήματος φωτισμού με σύστημα ΚΝΧ το 

οποίο θα επιτρέπει στο χρήστη των έλεγχο του φωτισμού και της έντασής τ με όποια κριτήρια ο ίδιος 

επιθυμεί. 

Για να πραγματοποιηθεί η άσκηση μας κύριο εργαλείο μας είναι το ασύρματο μπουτόν με κωδικό 2902 

της εταιρίας berker και……. 

 
 

……. το ασύρματο τηλεχειριστήριο της ίδιας εταιρίας με κωδικό 2766(Πίνακας Υλικών Νο21) και το 

ασύρματο επιτοίχιο μπουτόν με κωδικό 27231009(Πίνακας Υλικών Νο19). Δες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 

BLC ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ 

Λειτουργιά 

 Προσαρμόζεται σε μηχανισμούς BLC 

 Άμεση λειτουργιά του μηχανισμού στο οποίο συνδέεται 

 Ενεργοποιείται για 1min όταν δεχθεί εντολή από τον ασύρματο ανιχνευτή κίνησης  

Ειδικά χαρακτηριστικά 

 Το BLC ασύρματο μπουτόν μαζί με τον μηχανισμό BLC μπορεί να τοποθετηθεί στην θέση ενός ήδη υπαρχών 

μηχανισμού διακόπτη ή μπουτόν 

 Στα dimmer είναι δυνατή να αποθηκευθεί η φωτεινότητα έναρξης 

 Δυνατότητα να διαγραφούν όλοι οι πομποί με τους οποίους έχει γίνει ζεύξη (επιστροφή στην εργοστασιακή 

κατάσταση) 

Τρόποι λειτουργιάς 

 To BLC ασύρματο μπουτόν στην επιφάνεια του έχει το πάνω μέρος και το κάτω μέρος άρα έτσι έχω 2 

εντολές 

 Σύντομη και παρατεταμένη πίεση για dimming 

 

Θέση μπουτόν Πίεση Λειτουργία 

Πάνω <1sec ON/OFF (λειτουργία εναλλαγής toggle) 

>1sec Βαθμιαία αύξηση φωτεινότητας dimming 

Κάτω <1sec ON/OFF (λειτουργία εναλλαγής toggle) 

>1sec Βαθμιαία μείωση φωτεινότητας dimming 

>4sec Ενεργοποίηση στην  φωτεινότητα που υπήρχε πριν την 

εντολή OFF 

 

 
 

Τροφοδοσία : μέσω του μηχανισμού BLC στον οποίο θα προσαρμοσθεί 

Κατανάλωση : 0,68W (σε κατάσταση αναμονής) 

Φορτίο : εξαρτάται από τον μηχανισμό BLC 

Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 έως 550C 

Διαστάσεις : εξαρτάται από την σειρά 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ DIMMER 

 

Πιέζω συνεχόμενα το ασύρματο πλήκτρο 17601909 του μηχανισμού 2902 ο οποίος πραγματοποιεί το 

dimming. Ακούγεται ένας ήχος. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 8 το ασύρματου χειριστηρίου 2766 πχ 

το πλήκτρο 1. Ο ήχος σταματάει. Πλέον το πλήκτρο  του μηχανισμού 2766 το οποίο επιλέξαμε πραγματοποιεί το 

λειτουργία του dimming. 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3: 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΩΝ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

 

ROLLOTEC ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ 

 

Λειτουργία 

 Προσαρμόζεται σε μηχανισμούς RolloTec για έλεγχο μοτέρ ρολών, περσίδων, τεντών. 

 Δέχεται ασύρματες εντολές 

 Τοπικός χειρισμός του μηχανισμού στο οποίο έχει συνδεθεί. 

 

RolloTec ασύρματο μπουτόν με δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων 

 RolloTec αισθητήρας φωτεινότητας ο οποίος μπορεί να συνδεθεί για προστασία απ’ τον ήλιο, η τιμή της 

φωτεινότητας για την προστασία απ τον ήλιο μπορεί να προσαρμοσθεί μέσω ενός τρίμερ στο πίσω μέρος του 

μπουτόν. 

 Δυνατότητα σύνδεσης μαγνητικής επαφής 

 Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα θραύσης κρυστάλλων. 

Τρόπος λειτουργίας 

Η επιφάνεια του μπουτόν χωρίζεται στην μέση έτσι έχω το πάνω μέρος του μπουτόν  και το κάτω μέρος του 

μπουτόν. 

Σύντομη και παρατεταμένη πίεση για διαφορετικές λειτουργίες όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

 

 

Θέση μπουτόν Πίεση Λειτουργία 

Πάνω <1sec Σύντομη κίνηση τον ρολών προς τα πάνω ή σε 

περίπτωση που έχω περσίδες ρύθμιση της γωνίας 

>1sec Διαρκής κίνηση του ρολού προς τα πάνω 

Κάτω <1sec Σύντομη κίνηση τον ρολών προς τα κάτω ή σε 

περίπτωση που έχω περσίδες ρύθμιση της γωνίας 

>1sec Διαρκής κίνηση του ρολού προς τα κάτω 

 

 

 

 

 
 



Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Τάση τροφοδοσίας : Τροφοδότηση απ’ τον μηχανισμό RolloTec στον οποίο προσαρμόζεται 

Κατανάλωση : 1,21W (σε κατάσταση αναμονής) 

Προστασία επαφής : σύμφωνα με το VDE 0620 

Ρύθμιση φωτεινότητας για προστασία απ’ τον ήλιο : περίπου από 5000-8000 lux 

Χρόνος μεταγωγής για αλλαγή κατεύθυνσης : περίπου 1sec 

Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 έως 550C 

Προστασία : IP 20 

Διαστάσεις : εξαρτάται απ’ την σχεδίαση 

 

Σκοπός της άσκησής μας είναι η παρουσίαση ενός απλού συστήματος ελέγχου ρολών με σύστημα 

ΚΝΧ το οποίο θα επιτρέπει στο χρήστη των έλεγχο τους από απόσταση. 

 

Για να πραγματοποιηθεί η άσκηση μας κύριο εργαλείο μας είναι το ασύρματο μπουτόν με κωδικό 

2925 της εταιρίας berker και……. 
 

 
 
……. το ασύρματο τηλεχειριστήριο της ίδιας εταιρίας με κωδικό 2766(Πίνακας Υλικών Νο21) και το 

ασύρματο επιτοίχιο μπουτόν με κωδικό 27231009(Πίνακας Υλικών Νο19). Δες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ROLLOTEC 

 

Πιέζω συνεχόμενα το ασύρματο πλήκτρο 17581909 του μηχανισμού 2925 ο οποίος ελέγχει το ρολό.  

Ακούγεται ένας ήχος. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 8 το ασύρματου χειριστηρίου 2766 πχ το 

πλήκτρο 1. Ο ήχος σταματάει. Πλέον το πλήκτρο  του μηχανισμού 2766 το οποίο επιλέξαμε πραγματοποιεί τον 

έλεγχο του ρολού. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για τον δεύτερο μηχανισμό που ελέγχει το ρολό. 

 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4: 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΡΙΖΑΣ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΡΙΖΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

 

Λειτουργία 

 Για έλεγχο ON/OFF φορητών συσκευών με τάση 230V οι οποίες τροφοδοτούνται από πρίζα όπως : 

επιδαπέδια φωτιστικά 

 Ο έλεγχος ON/OFF μπορεί να γίνει και από το ενσωματωμένο κουμπί που διαθέτουν 

 Ενεργοποίηση για 1min όταν δέχεται εντολή από ασύρματο ανιχνευτή κίνησης 

 

Ειδικά χαρακτηριστικά 

 Κυλινδρική ασφάλεια η οποία μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να ανοίξουμε την συσκευή. 

 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Ονομαστική τάση : 230V AC 50/60Hz 

Κυλινδρική ασφάλεια : Τα 6.3H 250V 

Φορτία :  

-Πυράκτωσης 230V : 1000W 

-Αλογόνου 230V : 1000W 

-Αλογόνου χαμηλής τάσης με ηλεκτρομαγνητικό μετασχηματιστή : 750VA 

-Αλογόνου χαμηλής τάσης με σιδηρομαγνητισμό μετασχηματιστή : 750W 

Λαμπτήρες φθορισμού 

Χωρίς αντιστάθμιση : 500VA 

Παράλληλα τοποθετημένες με αντιστάθμιση (47μF) : 400VA 

Συνδεσμολογία διπλού κυκλώματος : 1000VA 

Κατανάλωση : περίπου 0,43W σε κατάσταση αναμονής 

Προστασία επαφής : σύμφωνα με το VDE 0620 

Προστασία : IP 20 

Θερμοκρασία λειτουργίας : -200 έως +550C 

Διαστάσεις : 136x70x72mm 

 



Σκοπός της άσκησής μας είναι η παρουσίαση ενός απλού συστήματος ελέγχου πρίζας με σύστημα 

ΚΝΧ το οποίο θα επιτρέπει στο χρήστη των έλεγχο συσκευών από απόσταση. 

Για να πραγματοποιηθεί η άσκηση μας κύριο εργαλείο μας είναι ο ασύρματος προσαρμογέας πρίζας 

με κωδικό 17809 της εταιρίας berker και……. 

 

 
……. το ασύρματο τηλεχειριστήριο της ίδιας εταιρίας με κωδικό 2766(Πίνακας Υλικών Νο21) και το 

ασύρματο επιτοίχιο μπουτόν με κωδικό 27231009(Πίνακας Υλικών Νο19). Δες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΠΡΙΖΑΣ 

 

Πιέζω συνεχόμενα το μπουτόν προγραμματισμού του προσαρμογέα πρίζας 17809. Το Led αρχίζει να 

αναβοσβήνει. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 8 το ασύρματου χειριστηρίου 2766 πχ το πλήκτρο 1. Το 

Led παραμένει ενεργοποιημένο. Πλέον το πλήκτρο  του μηχανισμού 2766 το οποίο επιλέξαμε ενεργοποιεί τον 

προσαρμογέα πρίζας. 

 

 

 
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ. (Δες ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) 



ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 
 

Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο μπορούμε να δημιουργήσουμε και κάποια σενάρια τα οποία 

πραγματοποιούν πολλές ενέργειες μαζί. 

 

Παραδείγματα σεναρίων: 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1:ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΣΤΟ ΟΝ 

                       ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DIMMER ΣΤΟ ΟΝ(ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ) 

           ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΤΟ ΟΝ 

                       ΡΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ(ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 

Πιέζω συνεχόμενα το ασύρματο πλήκτρο 17601909 του μηχανισμού 2902 ο οποίος πραγματοποιεί το 

dimming. Ακούγεται ένας ήχος. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 5 το ασύρματου χειριστηρίου 

2766 πχ το πλήκτρο 1. Ο ήχος σταματάει. Πλέον το ασύρματο πλήκτρο 17601909 του μηχανισμού 2902 ο οποίος 

πραγματοποιεί το dimming μπορεί να συμμετέχει στο σενάριο 1 του τηλεχειριστηρίου. 

Πιέζω συνεχόμενα το ασύρματο πλήκτρο 17601909 του μηχανισμού 2906 ο οποίος πραγματοποιεί το 

λειτουργία on/off.  Ακούγεται ένας ήχος. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 5 το ασύρματου 

χειριστηρίου 2766 πχ το πλήκτρο 1. Ο ήχος σταματάει. Πλέον το ασύρματο πλήκτρο 17601909 του μηχανισμού 

2906 ο οποίος πραγματοποιεί το λειτουργία on/off μπορεί να συμμετέχει στο σενάριο 1 του τηλεχειριστηρίου. 

Πιέζω συνεχόμενα το ασύρματο πλήκτρο 17581909 του μηχανισμού 2925 ο οποίος ελέγχει το ρολό.  

Ακούγεται ένας ήχος. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 5 το ασύρματου χειριστηρίου 2766 πχ το 

πλήκτρο 1. Ο ήχος σταματάει. Πλέον το ασύρματο πλήκτρο 17581909 του μηχανισμού 2925 ο οποίος ελέγχει το 

ρολό μπορεί να συμμετέχει στο σενάριο 1 του τηλεχειριστηρίου. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για τον 

δεύτερο μηχανισμό που ελέγχει το ρολό. 

Πιέζω συνεχόμενα το μπουτόν προγραμματισμού του προσαρμογέα πρίζας 17809. Το Led αρχίζει να 

αναβοσβήνει. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 5 το ασύρματου χειριστηρίου 2766 πχ το πλήκτρο 1. 

Το Led παραμένει ενεργοποιημένο. Πλέον ο ασύρματος προσαρμογέας πρίζας μπορεί να συμμετέχει στο σενάριο. 

 

Άρα με την παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνουμε να συμμετέχουν όλοι οι δέκτες στο σενάριο 1 του 

τηλεχειριστηρίου 2766. Όμως πως επιλέγουμε ποια θα είναι η επιθυμητή κατάσταση τους  μόλις πιέσουμε το πλήκτρο 

σεναρίων 1. 

 

Αυτό γίνεται ως εξής. Επιλέγουμε τοπικά τις επιθυμητές καταστάσεις που θέλουμε:  

 Ρυθμίζουμε το dimmer σε όποια ένταση φωτός επιθυμούμε 

 Επιλέγουμε το ΟΝ στον διακόπτη ON/OFF 

 Ενεργοποιούμε τον προσαρμογέα πρίζας 

 Κρατάμε πατημένα τα μπουτόν των ρολών στην άνοδο 

 

Αφού έχουμε επιλέξει τις επιθυμητές καταστάσεις σε όλους τους δέκτες στην συνέχεια πιέζουμε συνεχόμενα 

το πλήκτρο 1 του σεναρίου του τηλεχειριστηρίου 2766 και διαπιστώνουμε ότι θα ακουστεί ένας μικρός ήχος από κάθε 

δέκτη πράγμα που επιβεβαιώνει την διαδικασία 

Ακριβώς η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για το ασύρματο πλήκτρο 27231009. Απλώς προσέχουμε τους 

μικροδιακόπτες που είναι στο πίσω μέρος της συσκευής. Δες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. 

 

 

 

 



ΣΕΝΑΡΙΟ 2:ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΣΤΟ OFF 

                       ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DIMMER ΣΤΟ ΟFF(ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ) 

           ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΤΟ OFF 

                       ΡΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ(ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 

Πιέζω συνεχόμενα το ασύρματο πλήκτρο 17601909 του μηχανισμού 2902 ο οποίος πραγματοποιεί το 

dimming. Ακούγεται ένας ήχος. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 5 το ασύρματου χειριστηρίου 

2766 πχ το πλήκτρο 2. Ο ήχος σταματάει. Πλέον το ασύρματο πλήκτρο 17601909 του μηχανισμού 2902 ο οποίος 

πραγματοποιεί το dimming μπορεί να συμμετέχει στο σενάριο 1 του τηλεχειριστηρίου. 

Πιέζω συνεχόμενα το ασύρματο πλήκτρο 17601909 του μηχανισμού 2906 ο οποίος πραγματοποιεί το 

λειτουργία on/off.  Ακούγεται ένας ήχος. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 5 το ασύρματου 

χειριστηρίου 2766 πχ το πλήκτρο 2. Ο ήχος σταματάει. Πλέον το ασύρματο πλήκτρο 17601909 του μηχανισμού 

2906 ο οποίος πραγματοποιεί το λειτουργία on/off μπορεί να συμμετέχει στο σενάριο 1 του τηλεχειριστηρίου. 

Πιέζω συνεχόμενα το ασύρματο πλήκτρο 17581909 του μηχανισμού 2925 ο οποίος ελέγχει το ρολό.  

Ακούγεται ένας ήχος. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 5 το ασύρματου χειριστηρίου 2766 πχ το 

πλήκτρο 2. Ο ήχος σταματάει. Πλέον το ασύρματο πλήκτρο 17581909 του μηχανισμού 2925 ο οποίος ελέγχει το 

ρολό μπορεί να συμμετέχει στο σενάριο 1 του τηλεχειριστηρίου. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για τον 

δεύτερο μηχανισμό που ελέγχει το ρολό. 

Πιέζω συνεχόμενα το μπουτόν προγραμματισμού του προσαρμογέα πρίζας 17809. Το Led αρχίζει να 

αναβοσβήνει. Πατάω συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα 1 έως 5 το ασύρματου χειριστηρίου 2766 πχ το πλήκτρο 2. 

Το Led παραμένει ενεργοποιημένο. Πλέον ο ασύρματος προσαρμογέας πρίζας μπορεί να συμμετέχει στο σενάριο. 

 

Άρα με την παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνουμε να συμμετέχουν όλοι οι δέκτες στο σενάριο 2 του 

τηλεχειριστηρίου 2766. Όμως πως επιλέγουμε ποια θα είναι η επιθυμητή κατάσταση τους  μόλις πιέσουμε το πλήκτρο 

σεναρίων 2. 

 

Αυτό γίνεται ως εξής. Επιλέγουμε τοπικά τις επιθυμητές καταστάσεις που θέλουμε:  

 Κλείνουμε το dimmer 

 Επιλέγουμε το ΟFF στον διακόπτη ON/OFF 

 Απενεργοποιούμε τον προσαρμογέα πρίζας 

 Κρατάμε πατημένα τα μπουτόν των ρολών στην κάθοδο 

 

Αφού έχουμε επιλέξει τις επιθυμητές καταστάσεις σε όλους τους δέκτες στην συνέχεια πιέζουμε συνεχόμενα 

το πλήκτρο 2 του σεναρίου του τηλεχειριστηρίου 2766 και διαπιστώνουμε ότι θα ακουστεί ένας μικρός ήχος από κάθε 

δέκτη πράγμα που επιβεβαιώνει την διαδικασία 

Ακριβώς η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για το ασύρματο πλήκτρο 27231009. Απλώς προσέχουμε τους 

μικροδιακόπτες που είναι στο πίσω μέρος της συσκευής. Δες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

 

Ξεκινώντας από μηδενική βάση και έχοντας ελάχιστες γνώσεις για τα συστήματα ΚΝΧ αρχίσαμε την εργασία 

μας με σκοπό να εξερευνήσουμε την νέα αυτή τεχνική .Ψάχνοντας, ρωτώντας και παίρνοντας συμβουλές από άτομα 

με γνώσεις στην τεχνική ΚΝΧ δημιουργήσαμε ένα μικρό δείγμα έτοιμο για εφαρμογή σύμφωνα με τα πρότυπα ΚΝΧ 

.Από την ενασχόληση μας καταλάβαμε ότι η τεχνική ΚΝΧ  είναι αυτή η οποία έρχεται να δώσει νέες δυνατότητες, 

νέες διαστάσεις και νέες προοπτικές στον τομέα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η τεχνική ΚΝΧ προσφέρει ευελιξία 

,άνεση, ασφάλεια ,οικονομία και διάρκεια. Αποτελεί σίγουρα την τεχνική του μέλλοντος και είναι πλήρως εξελίξιμη 

με την πάροδο του χρόνου και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ 2006 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ- ΕΙΒ /KNX Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟ 

ETS3 PROFESSIONAL,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ 2006 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ BERKER 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών σύμφωνα με το νέο κανονισμό ΕΛΟΤ HD 

384,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ 2005 

 

ΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ-Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Επίτομο) Έ ΕΚΔΟΣΗ, 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ 2003 

 

WWW.KNX.ORG 

 

WWW.SARRISG.GR  

 

WWW.WIKIPEDIA.ORG  

 

        

http://www.knx.org/
http://www.sarrisg.gr/
http://www.wikipedia.org/
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