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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΡΟΜΗ 

ΕΙΣΑΓ ΩΓΗ 

Η έννοια «έξυπνο σπίτι» έχει παρουσιαστεί με 
πολλές μορφές κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου αιώνα και θα συνεχίσει πιθανότατα 
να αναπτύσσεται και στο μέλλον. 

Θέλω να ρίξω μια συνοπτική ματιά στην ιστορία 
του έξυπνου σπιτιού, και έπειτα θα 

εξετάσω το έξυπνο σπίτι σήμερα. 



ΠΩΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΛΑ- Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 1939 
Στην παγκόσμια έκθεση του 1939 οι συσκευές ήταν η κύρια εστίαση του έξυπνου 

σπιτιού. Πράγματα όπως πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, ραδιόφωνα και τα 
ψυγεία εισήχθησαν ως τρόπος ζωής του μέλλοντος. Πράγματα που αναμένουμε 

σήμερα 
να τα βρούμε μέσα σε κάθε σπίτι, τότε ήταν κάτι το νέο και κάτι το παραισθησιακό. 
Στην παγκόσμια έκθεση του 1939 το τηλέφωνο παρουσιαζόταν ακόμα ως δημόσια 

ευκολία, δηλαδή, υπήρξαν θάλαμοι AΤ & T που εκτέθηκαν στην έκθεση, αλλά κανένα 
στο πρότυπο ιδιωτικό σπίτι. Τα ιδιωτικά τηλέφωνα δεν ήταν μέρος του έξυπνου 

σπιτιού 
του 1939. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το 1935 μόνο 10% των αμερικανικών 

οικογενειών είχε οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην κουζίνα του, το 1945 πάνω 
από 

80% είχε τουλάχιστον τρεις. Μερικοί ιστορικοί επισημαίνουν ότι "ο κόσμος του αύριο" 
που παρουσιάστηκε στην παγκόσμια έκθεση του 1939 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό 

την 
ανάπτυξη στο σχέδιο των αμερικανικών σπιτιών και στην οικογενειακή ζωή της 

δεκαετίας 
του '60. 



Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ- Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 1964 

Στη παγκόσμια έκθεση του 1964 ένα από τα θέματα του ήταν "η χιλιετία της προόδου", 

γιορτάζοντας την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας για την ανθρώπινη 

πρόοδο. Στην παγκόσμια έκθεση του 1964 το έξυπνο σπίτι εισήχθη ως όραμα για το 

μέλλον. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι όλες οι καινοτόμες συσκευές που εισήχθησαν 

στην παγκόσμια έκθεση του 1939 ήταν τώρα λίγο πολύ τυποποιημένες στα περισσότερα 

αμερικανικά σπίτια του 1964, και οι άνθρωποι δεν θεωρούσαν πλέον μια ηλεκτρική 

σκούπα ή ένα πλυντήριο πιάτων μια "έξυπνη συσκευή", αυτές πλέον ήταν αναγκαίες. Η 

ηλεκτρική ενέργεια ήταν παντού, και ήταν φτηνή και άφθονη, έτσι όλα ήταν ηλεκτρικά. 

Οι υπολογιστές άρχισαν να έχουν εφαρμογή τη δεκαετία του ΄60 αλλά ήταν μεγάλοι σαν 

σπίτια, με αποτέλεσμα να χρειάζονται να έχουν το δικό τους σύστημα κλιματισμού ώστε 

να κρατιούνται δροσεροί και λειτουργικοί. Στους ιστορικούς καταλόγους της 

συγκεκριμένης έκθεσης αναφέρονται εκτός των άλλων και στο τηλέφωνο με κουδούνι και 

στους θαλάμους που είχαν δημιουργηθεί για την επίδειξη του στο ακροατήριο. 

 



Ακόμα ο έγχρωμος τηλεοπτικός δέκτης 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τη 
προώθηση των διαφημίσεων και για την 

πληροφόρηση των επισκεπτών. 
=ημιουργήθηκαν πάνω από 250 όργανα 

ελέγχου. 
Το έξυπνο σπίτι που παρουσιάστηκε στην 

παγκόσμια έκθεση του 1964 ήταν πολύ 
πρωτοποριακό για την εποχή. Κάθε σπίτι 

επρόκειτο να έχει έναν κεντρικό 
υπολογιστή στο υπόγειο για να ελέγχει τα 
φώτα, τις αυτοματοποιημένους κουρτίνες 
και τους ελέγχους κλίματος για ολόκληρο 
το σπίτι. Οι συσκευές ήταν λίγο πολύ οι 

ίδιες δεδομένου ότι ήταν στο έκθεμα του 
1939, εκτός από τους νεοφερμένους όπως 

την TV, το ραδιόφωνο 
κρυσταλλολυχνιών και το ιδιωτικό 

τηλέφωνο, αλλά όλα ήταν πιό 
ζωηρόχρωμα, και ήταν φτιαγμένα από τα 

νέα υλικά όπως το πλαστικό και το 
νάυλον. 



ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚ Ν ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ Ν – ΙΑΠ ΝΙΚΑ ΠΟΛΥ ΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ’80 

Στην Ιαπωνία το έξυπνο σπίτι αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στη δεκαετία του '80. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα βρίσκεται στο προάστιο Nichi- Azabu του Τόκιο, όπου στις αρχές της 

δεκαετίας του '80 ένα συγκρότημα επιχειρήσεων Toshiba, Panasonic, Hitachi και Fujitsu 

ενώθηκε με μια ομάδα αρχιτεκτόνων για να χτίσει το εξυπνότερο πολυώροφο κτίριο στον 

κόσμο, βασισμένο σε ένα ενσωματωμένο σύστημα αποκαλούμενο ως "TRON". Σε αυτό 

το σπίτι όλα οργανώνονται από τους υπολογιστές, τα πλυντήρια ρούχων, τα ψυγεία, οι 

τουαλέτες, ακόμη και οι πολυθρόνες. Όλα προσαρμόζονται στις προσωπικές προτιμήσεις 

του χρήστη. Οι οθόνες λένε στους κατοίκους τι είναι ανοικτός και τι είναι κλειστός, οι 

ίδιες οθόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τηλεοπτικά τηλέφωνα, και τηλεοπτικά 

όργανα ελέγχου για την πόρτα εισόδων. Οι γονείς μπορούν ακόμη και να ελέγξουν το 

δωμάτιο των παιδιών τους. Το σύστημα tron είναι το πρώτο σύστημα που προσπαθεί να 

ενσωματώσει όλα τα διάφορα συστήματα στο σπίτι σε ένα, όσο και οι διαφορετικές 

εφαρμογές μπορούν θεωρητικά να επικοινωνήσουν η μια με την άλλη. Οι αισθητήρες 

εφαρμόζονται στο σπίτι για να αναγνωρίσουν όλους τους κατοίκους και εγκαίρως το 

σύστημα μαθαίνει τις μεμονωμένες προτιμήσεις κάθε κατοίκου από την άποψη του 

φωτός, της θερμοκρασίας και της υψηλής πιστότητας επιπέδου όγκου. Το σπίτι δεν έχει 

κανένα πραγματικό ψυγείο, αλλά μια οθόνη υπολογιστών που παρουσιάζει τι είναι στην 

αποθήκη (σε μια κλιματιζόμενη αίθουσα στο κτήριο που έχει τη θερμοκρασία του 

ψυγείου), δίνοντας εντολή στον υπολογιστή μπορούσες να διαλέξεις αυτό που ήθελες από 

Τηλεφωνικό picturephone κουδουνιών στην 

παγκόσμια έκθεση του 1964 στη Νέα Υόρκη. 



τη κλιματιζόμενη αίθουσα και μέσα από ανελκυστήρα να έρθει στο διαμερισμά 
σου χωρίς 

να σηκωθείς από την καρέκλα σου. Τα πλυντήρια πιάτων και τα πλυντήρια ρούχων 
χρησιμοποιούν υπέρηχο, και τα σκάφη μπορεί να γεμίσουν μέσω υπολογιστή από 

το 
καθιστικό. Οι τουαλέτες ελέγχουν την υγεία όλων των χρηστών της από τη χημική 

ανάλυση κ.λπ..., κ.λπ. 
Είναι μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη του τελευταίου έξυπνου σπιτιού, αλλά πόσο 

ρεαλιστική ήταν αυτή; =ιάφορα τέτοια πειράματα πραγματοποιήθηκαν στη 
δεκαετία του 

'80, αλλά κανένα από αυτά δεν ασκήθηκε πραγματικά στο εγχώριο σχέδιο γιατί 
θεωρήθηκαν ως κάτι έξω από την πραγματικότητα. 

Τα PC ήταν ακόμα είδος πολυτελείας, όπως και οι ασύρματες εφαρμογές, το 
=ιαδίκτυο 

ήταν επιστημονική φαντασία και το VCR ήταν μόνο για κάποιον πολύ πλούσιο. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ SMART HOME 

(ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ) 

ΙΚΤΥΟ LAN ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 

Ο πυρήνας του έξυπνου σπιτιού είναι το δίκτυο υπολογιστών του. Για 
μετατρέψετε το σπίτι 

σας σε δίκτυο τοπικής περιοχής (τοπικό LAN), το μόνο που πρέπει να 
κάνετε είναι να 

συνδέσετε δύο υπολογιστές από κοινού. Το τοπικό LAN είναι επίσης 
χρήσιμο να μοιραστεί 

τους πόρους των υπολογιστών σας —η δυνατότητα να μοιραστεί μια 
σύνδεση με το 

=ιαδίκτυο, σκληρό δίσκο, και αρχεία και φακέλους πρόσβασης που 
βρίσκονται σε κάθε 

υπολογιστή. Εάν έχετε μόνο έναν υπολογιστή —και δεν υπάρχει ανάγκη 
να αγοράσετε έναν 

άλλο έναν —μπορείτε ακόμα να κάνετε το έξυπνο σπίτι σας να λειτουργεί 
τέλεια. 

Προκειμένου να εξοπλίσουμε πλήρως το έξυπνο σπίτι μας, πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε 

καλώδιο της σειράς X10. 



Αυτή η σειρά χρησιμοποιείται σε διάφορες συσκευές ,στο φωτισμό 

και σε άλλες εφαρμογές των υπολογιστών σας η του τοπικού δικτύου LAN 

ΚΑΛ Ι ΣΗ 

=εν είναι απαραίτητο να βάλετε νέα καλωδίωση στο σπίτι σας για κάθε πρόγραμμα. Το 

γεγονός είναι ότι η νέα καλωδίωση θα είναι απαραίτητη μόνο για τα πολύ εξειδικευμένα 

προγράμματα. Παραδείγματος χάριν, εάν αποφασίζετε και θέλετε ολόκληρο 

οπτικοαουστικό σύστημα στο σπίτι σας, είναι μια καλή ιδέα να εγκατασταθεί κάποιο 

ομοαξονικό καλώδιο και το καλώδιο ομιλίας ανάμεσα στο κέντρο εγχώριας ψυχαγωγίας σας 

και στα δορυφορικά δωμάτια που εσείς επιθυμείτε να συνδέσετε 

Ο συνυπολογισμός της νέας καλωδίωσης βελτιώνει μερικά προγράμματα, απλά επειδή 

δεν υπάρχει καμία απώλεια σημάτων και η καλωδίωση παρέχει μια καλύτερη σύνδεση. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Τι έξυπνο σπίτι θα ήταν χωρίς ένα σύστημα ασφάλειας; Αν και τα περισσότερα 

συστήματα ασφάλειας σχεδιάζονται σαν αυτόνομες μονάδες πολλές μπορούν να 

ελεγχθούν ως τμήμα ενός έξυπνου. 



Παραδείγματος χάριν, εάν είστε στην εργασία, 
μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο του Ιντερνετ για 
να ελέγξετε στο σύστημα ασφάλειάς του 
σπιτιού σας. Εάν ένας από τους αισθητήρες 
μπλοκάρει, όχι μόνο μπορείτε να θέσετε το 
σύστημα ασφάλειάς για να έρθετε σε επαφή 
με το σταθμό ελέγχου, αλλά μπορεί επίσης να 
ανοίξει την TV σας, το στερεοφωνικό 
συγκρότημα, τον εξωτερικό φωτισμό, και 
οτιδήποτε 
άλλο που θέλετε να κάνετε για να φοβίσετε 
από τους πιθανους εισβολείς. 
Φ ΤΙΣΜΟΣ 
Σκεφτείτε ένα νέο έξυπνο σπίτι πολλών 
τετραγωνικών μέτρων που εκτός από διάφορα 
άλλα 
εξαρτήματα εγχώριας αυτοματοποίησης, 
περιλαμβάνει επίσης διάφορα εργαλεία 

φωτισμού. 



Το σπίτι χρησιμοποιεί ένα καλωδιομένο Lutron HomeWorks σύστημα και ένα 
10 
ασύρματο σύστημα Lutron HomeServe, που λειτουργούν διαδοχικά, για να ελέγχουν 
περισσότερα από 300 φώτα σε όλο το σπίτι που εξυπηρετούν διάφορες φιλόφρονες 
διευκολύνσεις, όπως: 
o Κρυμμένο home theater 
o =ωμάτιο παιχνιδιών 
o Αποθήκη με κρασιά 
o =ωμάτιο γυμναστικής 
o Spa 
o Γραφεία 
o Γήπεδο μπάσκετ 
Τα ασύρματα μέρη του σπιτιού έχουν ρυθμιστεί για ασύρματο έλεγχο, χρησιμοποιώντας 
σήματα ραδιοσυχνότητας. 
Μπορεί να μην χρειαστεί η αποθήκη κρασιού και το γήπεδο μπασκετ να ρυθμίζεται με έξυπνο 
φωτισμό, αλλά δεν είναι πιο ωραίο να ξέρετε ότι μπορείτε να το κάνετε; Υπάρχουν 
διάφοροι τρόποι που μπορείτε να οργανώσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες φωτισμού μέσα 
στο έξυπνο σπίτι.  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Για την ολοκλήρωση της παρούσης πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οι 
παρακάτω πηγές: 
Περιοδικά: 
PC COMPUTER (τ. Αυγούστου 2003 

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (τ. Φεβρουαρίου 2004) 
PC MAGAZINE (τ. Σεπτεμβρίου 2004) 
HI-TECH (τ. Ιουνίου – Ιουλίου 2002) 
_ικτυακοί τόποι: 
www.smarthome.gr 
www.smarthome.com 

www.noemon.gr 



Τι κάνουμε με το σύστημα της Qbus. 

Με την ίδια λογική των διακοπτών της συμβατικής 
εγκατάστασης, υπάρχουν διακόπτες στους διάφορους 

χώρους, απο τους οποίους μπορούμε να ελέγχουμε αυτά 
που επιθυμούμε στην συγκεκριμένη θέση : φώτα, ρολά, 

θέρμανση, μουσική, αυτόματο πότισμα, και ότι άλλο 
φανταστείτε. Απλά με το πάτημα του πλήκτρου ανάβει 

το φώς, κατεβαίνει το ρολό κτλ. 
Πλέον, τα πάντα είναι συνδεδεμένα σε ένα κοινό δίκτυο 

bus και μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα απο όλα είναι πως είσαστε 
ιδιοκτήτες του ΑΠΛΟΥ προγράμματος διαμόρφωσης & 

προγραμματισμού της κατοικίας σας και δεν έχετε 
ΚΑΝΕΝΑΝ ανάγκη (ούτε ακόμα και εμάς) για 

οποιαδήποτε αλλάγή θελήσετε. 

 

http://www.qbus.gr/switch/swc100.html
http://www.qbus.gr/down/dwn200.html


Βασικά πλεονεκτήματα, αρχίζοντας απο τα 
πιο απλά έως τα πιο σύνθετα (αποφασίζετε στον 

προγραμματισμό που θέλετε να φτάσετε) : 
·  Απλά πράγματα. 

·  Δεν αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε 
ως τώρα. Εξυπνο είναι να κάνεις με απλό τρόπο αυτό 

που θέλεις. Υπάρχουν διακόπτες, πατώ πλήκτρο, 
ελέγχω φώς, ρολό, ήχο; εσείς αποφασίζετε. 

·  Ο διακόπτης έχει ένδειξη λειτουργείας (led). Πόσες 
φορές αναρωτηθήκατε αν ανάψατε ή σβήσατε το 
συγκεκριμένο φως στον κήπο? Το Led πάνω στον 

διακόπτη θα δείξει αν είναι αναμένο ή σβηστό χωρίς να 
έχετε οπτική ένδειξη του καταναλωτή. Το ταμπελάκι 
αναγραφής λειτουργείας (προαιρετικό) θα βοηθήσει 

εσάς και τους επισκέπτες σας να διαβάσετε τι ελέγχει ο 
διακόπτης ...απλά πράγματα. 

 

http://www.qbus.gr/switch/swc200.html


·  Κάθε διακόπτης (σε κάθε καταναλωτή) μπορεί να πάρει 
χρονοκαθυστέρηση. Πατώ διακόπτη, ανάβει φώς διαδρόμου 

για 5 λεπτά μετά σβήνει μόνο του (απλή λειτουργία χωρίς 
ανιχνευτή κίνησης) 

·  Ο κάθε διακόπτης είναι προγραμματιζόμενος. Αυτό 
σημαίνει πως αν σε κάποιο διακόπτη δεν μας αρέσει η 
παρούσα λειτουργία του, απλά τον προγραμματίζουμε 

αλλιώς!!! 
·  Δεν υπάρχει η έννοια αλλέ-ρετούρ που πρέπει να την 

προαποφασίσουμε, ΟΛΟΙ οι διακόπτες είναι 
προγραμματιζόμενοι (δηλαδή και αλλέ-ρετούρ) με ότι 

θέλουμε πχ. μπορούμε στην αρχή του χώλ σε διακόπτη να 
ανάψουμε το φώς και στο τέλος του χώλ να σβήσουμε το φώς 
απο άλλο διακόπτη. Μπορεί ταυτόχρονα ένας διακόπτης στο 
σαλόνι να ελέγχει το φώς αυτό (βλέπουμε το led αναμένο αν 

είναι ανοιχτό το φώς). 
·  Δεν υπάρχει διαχωρισμός στο τί μπορεί να κάνει ο 

διακόπτης. Μπορεί να ελέγχει φώς ή ρολό ή σενάριο ή 
θέρμανση 



• ή χρονοδιακόπτη, τα πάντα. Πρακτικά κανένας περιορισμό σε πιθανές 
αλλαγές που θελήσετε στο μέλλον ώστε το σπίτι σας να είναι ακριβώς 
έτσι όπως το θέλετε. 

• ·  Δυνατότητες σεναρίων. Υπάρχουν πολλά σενάρια που μπορείτε να 
σκεφτείτε πχ. φεύγω = κλείνω όλα φώτα, ρολλά, θέρμανση κτλ. 
Καληνύχτα = κλείνω ρολά, βάζω συναγερμό μετά απο 5' φώτα 
κτλ. Απεριόριστες δυνατότητες στην αρχή και φυσικά αλλαγών στο 
μέλλον. 

• ·  Θέρμανση. Δεν χρειάζετε να καλωδιώσετε ξεχωριστά τους θερμοστάτες 
στους χώρου της κατοικίας σας, αυτοί εμπεριέχονται στους διακόπτες. 
Επιπρόσθετα εάν δεν βολεύει η θέση του (πχ. κοντα σε εξωτερικό τοίχο ή 
πάνω απο σώμα κτλ) απλά του αλλάζετε θέση με κάποιον άλλο διακόπτη 
στο δωμάτιο... Πλεόν η θέρμανση μπορεί να ελεγχθεί απο οποιοδήποτε 
σημείο μέσα στο σπίτι και το κυριότερο μπορούμε κεντρικά να έχουμε 
εποπτεία τι και που είναι αναμένο/σβηστο. Παραδειγμα : στο σαλόνι 
έχουμε ένα διακόπτη που δείχνει (και μπορώ να ελέγξω) τι θέρμανση 
υπάρχει στο υπόγειο και στο ισόγειο και στον όροφο και στην σοφίτα. 
Αμεσα απο τον καναπέ μου μπορώ να δω και να διαφοροποιήσω 
καταστάσεις θέρμανσης χωρίς να χρειαστεί να γυρίσω το σπίτι. 
 



• ·  Σύνθετα θέματα, (αφήστε μας να σας τα προτείνουμε / ρυθμίσουμε 
εμείς) 

• ·  Η λογική του συστήματος δουλεύει αυτόματα στο παρασκήνιο ώστε να 
μας εξοικονομήσει χρήματα αλλά και να μας διευκολύνει την ζωή. 
Παραδείγματα :  
- Τα φώτα θέσεως περιβάλλοντα θα ανάψουν/σβήσουν αυτόματα στο 
σούρουπο / αυγή. 
- Δεν χρειάζεται κάθε βράδυ να γυρνώ όλο το σπίτι ρυθμίζοντας. 
Επιλέγοντας το σενάριο "καληνύχτα" το σύστημα θα κάνει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες που έχω ορίσει (ρολά, συναγερμός, θέρμανση, 
φώτα μετά απο λίγο, φώτα περιβάλλοντα, ελεγχόμενες πρίζες κτλ). Για 
αυτούς που ...ξεχνάνε εάν υπάρχει παρουσία το απόγευμα & δεν 
ανιχνεύσει κίνηση στην κατοικία για 1 ώρα μετά τις 23:00, θα το εκτελέσει 
μόνο του εάν είναι ρυθμισμένο σε "auto-mode" 
- Η θέρμανση θα χαμηλώσει/διακοπεί εάν αφήσουμε πάνω απο 10' 
ανοιχτό κάποια πόρτα/παράθυρο. Θα ενεργοποιηθεί πάλι όταν 
κλείσουμε παράθυρο 
- Η θέρμανση θα διαμορφωθεί αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες 
κατοικίας / ύπνου / απουσίας κτλ 
 



• ·  Οι οθόνες αφής θα μας επιτρέψουν να έχουμε 
ολοκληρωμένη εικόνα και φυσικά έλεγχο όλης της 
κατοικίας χωρίς να χρειάζεται να πάμε στον κάθε χώρο 
να δουμε τι είναι ανοιχτό κλειστό κτλ 

• ·  Ο web server μπορεί να βγάλει την εικόνα και να 
έχουμε τον έλεγχο της κατοικίας μας απο το internet και 
απο το laptop, απο το κινητό μας κτλ. Μπορούμε να 
δούμε τι θερμοκρασία έχουμε στου χώρους μας, αν έχει 
ζεστό νερό, αν είναι κάτω τα ρολλά και πολλά άλλα. 

• ·  Το σύστημα θα μας ενημερώσει αυτόματα αν η στάθμη 
του πετρελαίου είναι σε οριακά επίπεδα, θα μπορούμε 
σε μια οθόνη να δούμε την ημερήσια, μηνιαία 
κατανάλωση ρεύματος, νερού κτλ. 
 

http://www.qbus.gr/switch/swc500.html


• ·  Το σύστημα θα μας ενημερώσει αυτόματα αν έχει ενεργοποιηθεί 
συναγερμός παραβίασης, αν υπάρχει πλυμμήρα, ή αν υπάρχουν άλλοι 
παράγοντες εκτακτης ανάγκης που εμείς θα σκεφτούμε και θα ορίσουμε. 
Απλά με ένα sms στο κινητό μας. 

• ·  Το Qbus-cloud θα μας στείλει sms όταν υπάρχουν alarms (φωτιά, 
πλυμμήρα, άνεμος, βροχή, παραβίαση κτλ), θα μας στείλει εικόνα με e-
mail όταν κάποιος πατήσει το κουδούνι ή απλά όταν λείπουμε και 
ανιχνεύσει κίνηση στην ιδιοκτησία μας. 

• ·  Κατα την διάρκεια της νύχτας μπορεί να ανάβει απαλά και σταδιακά το 
φώς στο διάδρομο όταν ανιχνεύσει κίνηση σε αυτόν. Επιπρόσθετα σε 
διάφορους χώρους (πχ wc, walk-in closets αλλά και όπου αλλού 
επιθυμούμε) μπορεί να μην υπάρχει διακόπτης καθόλου και απλά να 
ενεργοποιείται ο φωτισμός με την παρουσία μας. 

• ·  Κατα την διάρκεια της νύχτας και αν αντιληφθούμε / 
ακούσουμε ύποπτες κινήσεις μπορούμε απο ένα πλήκτρο διακόπτη 
δίπλα στο κρεβάτι μας (αλλά και απο ασύρματο RF button) να 
ενεργοποιήσουμε σενάρια πανικού (αναβόσβησμα φώτα σε όλη την 
κατοικία / περιβάλλοντα, σειρήνα, sms σε συγγενείς κτλ). Μπορεί να 
λειτουργήσει προσθετικά του οποιουδήποτε συναγερμού ή και σε 
συνεργασία με αυτόν. 
 

http://www.qbus.gr/product/prd600.html
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• ·  Αν το σύστημα αντιληφθεί βροχή μπορεί να αναβάλλει το αυτόματο 
πότισμα για την επόμενη ημέρα ώστε να εξοικονομήσουμε το νερό. 
Παρομοίως αν το σύστημα αντιληφθεί δυνατό άνεμο μπορεί αυτόματα 
να σηκώσει τις τέντες ώστε να μην καταστραφούν. 

• ·  Η εξοικονόμηση ενέργειας συνυπολογίζοντας θέρμανση, ηλεκτρική 
ενέργεια είναι σημαντική ακόμα και σε συστήματα θέρμανσης μέσω 
αντλιών θερμότητας & ενδοδαπέδια !!! 

• ·  Real Time ελέγχος / σύγκριση θερμοκρασιών (εξωτερικής, ηλιακών 
πανέλων & ηλιοφάνειας, λέβητα πετρελαίου με αντιστάθμιση, boiler & 
buffer 1T, εσωτερικής θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο ξεχωριστά κτλ) 
έχουν δώσει ΑΡΙΣΤΑ αποτελέσματα εξοικονόμησης.  
Το 2013-14 διανύουμε τον 4ο χρόνο (3η χειμερινή περίοδο) απο την 
πρώτη εγκατάσταση μας τέτοιου συστήματος σε μονοκατοικία 160μ2 με 
σταθερή ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία 21 βαθμούς.  
Το ετήσιο κόστος θέρμανσης & ζεστού νερού σε αυτό το σπίτι 
κυμάνθηκε το 2013 στα ...200€ ενώ το 2014 στα ...340€ (170 & 300 λίτρα 
πετρελαίου 



•   
• Αν νομίζετε ότι είναι μακριά ο καιρός που θα ξυπνάμε το πρωί και 

επιλέγοντας σε μια οθόνη touch screen, σε ένα πλήκτρο διακόπτη, θα 
δίνουμε εντολές για να ξυπνήσει το σπίτι μαζί μας, χωρίς να 
ασχοληθούμε περαιτέρω, κάνετε λάθος. 
Οι ευκολίες αυτές είναι καθημερινότητα στα σπίτια εξοπλισμένα με 
συστήματα Qbus. 
Η νοημοσύνη του συστήματος στο παρασκήνιο θα είναι πάντα εκεί να 
ενεργοποιεί (αυτόματα ή όχι) αυτό ακριβώς που χρειάζεστε την ώρα 
που χρειάζεστε με ταυτοχρόνη εξοικονόμηση ενέργειας !!! 
Σημαντικό στοιχείο του συστήματος είναι η απλότητα του 
προγραμματισμού ακόμα και από τον ιδιοκτήτη.  
Το πρόγραμμα είναι απλή παραθυρική εφαρμογή και παρέχεται 
ελεύθερα από την Qbus greece.  
 

http://www.qbus.gr/down/dwn200.html
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• Ολα τα ανωτέρω δεν σημαίνουν κατ' ανάγκη αύξηση του 
προυπολογισμού εγκατάστασης,  
αντίθετα σε νέα κτίρια μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε συμπίεση 
κοστολογίου.  
Tο κοστολόγιο μπορεί να περιοριστεί σε κατοικία 100-120 μ2 περίπου 
στα 2.000-2.500 ευρώ. 
Ανήκει πλέον στο παρελθόν η συμβατική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, 
ο συμβατικός τρόπος που μέχρι τώρα γνωρίζαμε τον έλεγχο του σπιτιού 
μας ο τρόπος που μέχρι τώρα βιώναμε την καθημερινότητα μας. 

• Η εταιρεία έχει προμηθεύσει και υλοποιήσει εγκαταστάσεις πολυτελών 
κατοικών, κτιρίων και επαγγελματικών χώρων. Μετά απο την 
λεπτομερή καταγραφή των αναγκών και των λειτουργειών που 
επιθυμείτε να εκτελεί το σύστημα αφήστε το επάνω μας. 

• Θα γίνει πραγματικότητα με την εγγύηση αξιοπιστίας & υποστήριξης 
έργου απο την εταιρεία μας. 
Ασχολούμαστε απο το 1996 με τα έξυπνα κτίρια και το Qbus έχει συνεχή 
παρουσία απο εμάς στην Ελλάδα απο το 2004. 
 



 



• Έξυπνο και απλό είναι ... 

• ·  Έξυπνο είναι να θέλουμε να αποχωρήσουμε από το σπίτι και με ένα "click" να κλείνουμε όλα τα φώτα, 
ρολά, κουζίνα, θερμοσίφωνα, νερά, να τοποθετείται στο antifreeze η θέρμανση, να ενεργοποιείται η 
προσομοίωση κατοικίας (δεν θα ξαναχρειαστεί να αναρρωτηθούμε μέσα στο αμάξι αν κλείσαμε τα ρολά 
του υπνοδωματίου ...) 

• ·  Έξυπνο είναι να ξυπνάω το πρωί και με ένα "click" να ανοίγω όλα τα ρολά (όλου του κτιρίου εκτός των 
άλλων υπνοδωματίων), να απασφαλίζονται οι εξωτερικές πόρτες, κτλ. Απλώς θα ξυπνώ και το σύστημα θα 
φροντίσει να ξυπνά και το σπίτι... 

• ·  Έξυπνο είναι όταν λείπω από την κατοικία να στέλνω sms από το κινητό μου για να ανάψει η θέρμανση, 
να ποτιστούν τα φυτά ή απλώς για να φωτιστεί ο διάδρομος άμεσα και να ανοίξει η γκαραζόπορτα 
αυτόματα όταν θα φτάσω από έξω με το αυτοκίνητό μου! 

• ·  Απλό είναι μέσω της ασύρματης οθόνης να επιλέξω την μουσική που επιθυμώ στο υπνοδωμάτιο ενώ τα 
παιδιά έχουν τον ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής τους να παίζει, και ενώ η σύζυγος ακούει ραδιόφωνο 
στο καθιστικό. 

• ·  Απλό είναι το σύστημα αυτόματα να με ειδοποιεί με ένα sms όταν υπάρχει κατάσταση 
ανάγκης (ενεργοποίηση συναγερμού, ύπαρξη καπνού, πλημμύρας, διακοπή ρεύματος) ή απλώς να με 
ειδοποιεί όταν τα αποθέματα πετρελαίου είναι σε οριακό σημείο!!! Ακόμα μπορεί να αναλάβει 
πρωτοβουλίες όπως σε πλημμύρα να διακόψει το νερό, σε φωτιά το ρεύμα σε παραβίαση να αναβοσβήνει 
όλα τα φώτα της κατοικίας (εσωτερικά - εξωτερικά). 

• ·  Έξυπνο είναι να ενσωματώσουμε την ηλιακή θέρμανση στο σύστημα έτσι ώστε μόνο του να 
πραγματοποιεί τις κινήσεις αυτές που θα αποδίδουν τα βέλτιστα θερμικά οφέλη χωρίς να κουνάμε το 
δακτυλάκι μας. Θα ενεργεί για πάντα, απο μόνο του και μόνο αν υπάρξει δυσλειτουργεία θα μας 
ενημερώσει... 

• ·  Απλό είναι το βράδυ την ώρα που πηγαίνουμε για ύπνο με ένα "click" να κλείνω όλα τα ρολά της 
κατοικίας, να ασφαλίζω τις εισόδους, να ενεργοποιώ συναγερμό, να θέτω την θέρμανση στους χώρους 
διαβίωσης (σαλόνι - κουζίνα - υπόγειο) σε "low-17°C" και μετά από 10 λεπτά όταν θα έχω φτάσει στο 
υπνοδωμάτιο να κλείνει και τα υπόλοιπα φώτα που έχω αφήσει ανοιχτά στο ισόγειο, υπόγειο, διαδρόμους. 
Έτσι απλά, χωρίς κόπο. 

 



• ·  Aπλό είναι κατά την διάρκεια της νύχτας (και όχι την ημέρα) τα φώτα στους 
διαδρόμους ή λουτρά να ανάβουν αυτόματα καθώς κινούμαστε. 

• ·  Απλό είναι το σύστημα αυτόματα να ανάβει τα φώτα περιβάλλοντος χώρου όταν η 
φωτομετρία θα δείχνει σούρουπο, να τα κλείνει όταν ξημερώνει, να ανεβάζει τις τέντες 
όταν υπάρχει φόβος ο άνεμος να τις καταστρέψει. 

• ·  Έξυπνο είναι όταν κατά την διάρκεια της νύχτας αντιληφθώ ύποπτους θορύβους να 
μπορώ να κάνω φωταψία σε ολόκληρη την ιδιοκτησία με ένα "click" πάνω από το 
προσκέφαλο του κρεβατιού μου, ή ακόμα και να ενεργοποιήσω και διάφορα σενάρια 
πανικού(π.χ. άμεση εγγραφή καμερών, ενεργοποίηση κρυφής κλήσης κινητής σε 
συγγενή). 

• ·  Έξυπνο και οικονομικό είναι το σύστημα να παρέχει θέρμανση την νύχτα μόνο στα 
υπνοδωμάτια (ηλεκτρονικά ελεγχόμενη με sensors ανα δωμάτιο) ενώ η υπόλοιπη 
κατοικία να παραμένει στην ζώνη διατήρησης θερμοκρασίας. Το ανάποδο μπορεί να 
προγραμματιστεί κατά την διάρκεια της ημέρας. (Σε υπολογισμούς ήδη εγκατεστημένων 
συστημάτων μας -μόνο απο αυτό τον παράγοντα- υπάρχει απόσβεση κοστολογίου σε 2-3 
έτη!!!) 

• ·  Απλό είναι να δημιουργήσω τα δικά μου "σενάρια" κατοικίας και με την οθόνη αφής ή 
κάποιο διακόπτη το σύστημα να πραγματοποιεί οποιαδήποτε συνδυασμό, αλληλουχία 
ενεργειών επιθυμώ (μπορω να μεταβώ απο το σαλόνι στην τραπεζαρία με τους 
καλεσμένους μου (όταν θα είναι έτοιμο το δείπνο) με απαλό dimming στους χώρους 
αυτούς). 

• Έξυπνο είναι αν αλλάξω γνώμη (μετά από 1 εβδομάδα/μήνα/χρόνο) και επιθυμώ κάποιο 
άλλο σενάριο ή λειτουργία, ...απλώς σε 30' της ώρας προγραμματίζεται το σύστημα απο 
εμένα, χωρίς να έχω ανάγκη οποιοδήποτε εξωτερικό προγραμματιστή & χωρίς καμία 
άλλη επέμβαση. 

• Έξυπνο και απλό είναι αν θελήσω κάποια επέκταση του συστήματος να έχω την 
δυνατότητα να την πραγματοποιήσω χωρίς οδυνηρές ηλεκτρολογικές "επεμβάσεις" 
απλώς επαυξάνω το σύστημα στον ηλεκτρολογικό πίνακα της κατοικίας και 
προγραμματίζω !!! 
 



• Με 2 λόγια τι σημαίνει έξυπνο σπίτι με σύστημα bus 
• Τα συστήματα bus έχουν την "λογική" του ελέγχου όλων των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων ενός κτιρίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι το οποιοδήποτε τοπικό σημείο 
ελέγχου (πχ διακόπτης) να ελέγχει οποιαδήποτε λειτουργία είναι ενσωματωμένη στο 
σύστημα (φώτα, ρολά, ήχος, θέρμανση, κλιματισμός κτλ) 

• Προσθετικά μέσω αισθητήρων, σεναρίων και της νοημοσύνης που διαθέτει το σύστημα 
έξυπνης κατοικίας μπορούν να αυτοματοποιηθούν πολλές απο τις επαναλαμβανόμενες 
βαρετές ενέργειες που καθημερινά κάνουμε ώστε κατ' αρχήν να διευκολυνθεί η 
καθημερινότητα μας και κατά δεύτερον να έχουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Μερικά απλά παραδείγματα : 
- Κατέβασε / ανέβασε όλες τις τέντες κατοικίας 
- Φεύγοντας ασφάλισε κατοικία, σβήσε φώτα, θέρμανση, κουζίνα, θερμοσίφωνα κτλ ώστε 
να μην ξεχάσω τίποτα 
- Οταν πάμε για ύπνο εκτελεί ένα διαφορετικό σενάριο που περιλαμβάνει κάποια απο τα 
ανωτέρω 
- Απο τον διακόπτη του υπνοδωματίου και απο του σαλονιού και/ή απο (... δεν έχει 
σημασία) μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα φώτα του κήπου 

• Το σημαντικότερο όλων όμως είναι πως δεν πρέπει να αποφασίσουμε τι και απο που θα 
ενεργοποιείται εκ των προτέρων (πριν να κατασκευασθεί η κατοικία - απο τα σχέδια) 
ΕΦΟΣΟΝ μπορούμε να τα ορίσουμε όλα μόλις ολοκληρωθεί η κατοικία (με τον 
προγραμματισμό) και φυσκά να τα αλλάξουμε όσες φορές θέλουμε στο άμεσο ή μακρινό 
μέλλον. Φυσικά μπορούμε να προσθέσουμε διακόπτες, αισθητήρες εκ των υστέρων χωρίς 
μερεμέτια πράγμα το οποίο είναι αδύνατο στις συμβατικές εγκαταστάσεις. 

• Επιπλέον ο απομακρυσμένος έλεγχος μέσω κινητού, internet, sms, τηλεφώνου 
ολοκληρώνει τον έλεγχο της κατοικίας εφόσον πχ μπορούμε να δούμε την θερμοκρασία 
που επικρατεί στον χώρο και να ενεργοποιήσουμε την θέρμανση ή να ποτίσουμε τα φυτά 
ή... (η λίστα τελειώνει εκεί που τελειώνει η φαντασία μας). 

•   
 





• Controllers, Ελεγκτές 
• CTD.. 
• Ο ελεγκτής παρέχει την απαραίτητη τροφοδοσία και την επικοινωνία σε όλες τις 

διασυνδεδεμένες συσκευές, μέσω δικτύου bus 2 καλωδίων. Στη σύνδεση των μονάδων 
(διακοπτών αισθητήρων κτλ) δεν έχει σημασία η πολικότητα των καλωδίων.. 
Τοποθετείται στον ηλεκτρολογικό πίνακα σε σημείο τέτοιο ώστε να απέχει από πηγές που 
δημιουργούν παρεμβολές όπως ρελέ και μετασχηματιστές. Η μονάδα του ελεγκτή θα 
πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Tροφοδοτικό 18Vdc/2A παρέχεται. 

• Οι ελεγκτές διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, μέ ενσωματωμένο Web 
Server(κατάληξη "e" στον κωδικό) ή χωρίς. O web server μπορεί να ελέγξει απο το Laptop, 
απο το κινητό σας, απο το iphone, ipad, ipod, την εγκατάσταση σας, αρκεί να έχει κάποιο 
περιηγητή ιστοσελίδων εγκατεστημένο η συσκευή σας (Internet explorer, FireFox, Chrome 
etc). Εκτέλεση μέσω τοπικού δικτύου wi-fi σας ή εξωτερικά κτιρίου μέσω internet.  
-- Στους ελεγκτές CTD01 (1bus*200mA) & CTD02 (2bus*500mA) υπάρχει θύρα USB για τη 
σύνδεση υπολογιστή & τον προγραμματισμό του συστήματος. 
-- Στους 
ελεγκτές CTD01e (1bus*200mA) / CTD01e+ (1bus*400mA) / CTD02e (2bus*500mA) /CTD03
e (3bus*500mA) εκτός απο την θύρα USB υπάρχει επίσης θύρα RJ45 για σύνδεση σε δίκτυο 
Ethernet (πρόβλεψη καλωδίου UTP μέχρι πίνακα). 
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•   
•   
•   
• Για να διαλέξουμε ποιον ελεγκτή χρειαζόμαστε για την εγκατάσταση μας (μικρό=CTD01 / 

μεσαίο=CTD02 / μεγάλο=CTD03), οι ελεγκτές έχουν σαν περιορισμό την ισχύ που μπορεί να 
παρέχει μέσω του bus σε mA.  
-- Για επιλογή του ελεγκτή λαμβάνονται υπόψη τα mA ανά υλικό συνδεδεμένο στο bus : 

• ·  Διακόπτες (SWC../SWCT../SWCI../SWCM..): 10mA 
• ·  Ρελέ - Dimmer (REL04/REL08/DIM04../ANR04): 10mA 
• ·  Είσοδοι Din Rail (INP08../INP16): 10mA 
• ·  Είσοδοι INP02: 10mA (με LED) /8mA (χωρίς LED) 
• ·  Είσοδοι INP04: 20mA (με LED) / 15mA (χωρίς LED) 
• ·  Μονάδα SMS (SMS01): 15mA 
• ·  Oθόνη DIS02 : 60mA 
• ·  Οθόνη αφής 5.8'': 10mA (χρήση τροφοδοτικού της) ή 150mA (σύνδεση στο bus) 
• ·  Ανιχνευτές Κίνησης MDI & MDO: 20mA 
• -- Εφόσον υπολογίσουμε περίπου τα mA μπορούμε να διαλέξουμε για περιορισμό 

κοστολογίου (ακριβώς ίδιες λειτουργίες) απο τους παρακάτω ελεγκτές : 
• ·  έως και 200mA Μικρός CTD01 ή CTD01e (1bus*200mA) 
• ·  έως και 400mA Μικρός CTD01e+ (1bus*400mA) 
• ·  έως και 1.000mA Μεσαίος CTD02e (2bus*500mA) 
• ·  έως και 1.500mA Μεγάλος CTD03e (3bus*500mA) 
•   
•   
•   

 



• Κάθε ελεγκτής μπορεί να ελέγχει μέχρι και 388 εξόδους. Αυτές οι έξοδοι μπορεί να είναι: 
• ·  1 άναμμα φωτισμού ελεγχόμενο από ρελέ (on/off) = 1output 
• ·  1 άναμμα φωτισμού ελεγχόμενο με dimmer = 2output 
• ·  1 χειρισμός ηλεκτρικού ρολού (πάνω - κάτω) = 2output 
• ·  1 έξοδος θερμοστάτη = 5output 
• Κάθε ελεγκτής μπορεί να επεξεργαστεί 92 σενάρια και 126 χρονικά σημεία χρονοδιακόπτη. 

Κάθε χρονικό σημείο χρονοδιακόπτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο έως 17 εξόδων σε εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα. 
Σε κάθε ελεγκτή συμπεριλαμβάνονται αναλογικές λογικές λειτουργίες (χ, /, +, -, <, >, +), λειτουργία on-line, 
προσομοίωση κλπ. 

• Κάθε ελεγκτής έχει κάρτα SD χωρητικότητας 4GB. Η κάρτα SD είναι η κύρια μνήμη, στην οποία αποθηκεύεται η 
παραμετροποίηση του συστήματος και καταγράφονται τα διάφορα συμβάντα. Στην περίπτωση διακοπής 
ρεύματος, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για τουλάχιστον 10 έτη. Στην SD μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 10 
διαφορετικές παραμετροποιήσεις του συστήματος. Επίσης μπορούν χρησιμοποιηθούν διαφορετικές κάρτες 
SD, οπότε μόλις αντικατασταθεί η κάρτα στον ελεγκτή, αυτόματα θα εκτελεστεί το αποθηκευμένο, στην νέα 
κάρτα πρόγραμμα. 

• ·  Με την ενεργοποίηση του ελεγκτή εκτελείται αυτόματα διαδικασία δοκιμής 3 sec. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να 
αποφεύγεται η απότομη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα 
μεταξύ ενεργοποίησης του συστήματος είναι 5 sec. 

• ·  Σε περιοχές που υπάρχουν διακυμάνσεις τάσης προτείνεται ανεπιφύλακτα να πραγματοποιείται η 
τροφοδοσία του ελεγκτή με ένα απλό ups (το μικρότερο, κατανάλωση 2w).  
Γενικά το ups συνιστάται σε όλες τις εγκαταστάσεις εφόσον δίνει αυτονομία και φυσικά χρησιμοποιείται για 
για διάφορους άλλους σκοπούς (router, συναγερμούς cameras κτλ) όταν δεν υπάρχει ρεύμα !!!  
Εξυπνος συνδυασμός UPS+Qbus = όταν πέφτει το ρεύμα να ανάβει αυτόματα επιλεγμένα φώτα !!! 

•   
•   

 



• Μικρός ελεγκτής CTD01ή CTD01 e (e=Web 
Server)(1bus*200mA)  

 







• Relays 
• 8-Fold Relay 16A/230V 
• REL08 
•   
• Υλικό ράγας, κατάλληλο για έλεγχο 8 εξόδων on/off ή ρολών 

(μηχανική μανδάλωση) 
Για κάθε έξοδο υπάρχουν 3 κλέμες : 
παροχή / normal open / normal close (change over) 

• Kάθε έξοδος μπορεί να ελέγχει φορτίο μέχρι 16Α στα 230V. 
Οι 8 αυτές ανεξάρτητες επαφές μπορούν μέσω προγραμματισμού να εκτελέσουν οποιαδήποτε 
λειτουργία διακόπτη: 
- monostable(κουδούνι) - bistable (on/off) - χρονοδιακόπτης - interval - έξοδος θερμοστάτη. 
Κάθε υλικό έχει μοναδικό αριθμό (6 ψηφίων) με αποτέλεσμα τον ευκολότερο και γρηγορότερο 
προγραμματισμό του. 
Τα στοιχεία προγραμματισμού αποθηκεύονται στη μνήμη του υλικού, έτσι ώστε μετά από απώλεια 
τάσης, οι έξοδοι να επανέρχονται στην τελευταία λειτουργία τους. 

• Τα πορτοκαλί led εξηγούνται ως εξής : 
• ·  Σταθερά σβηστό = Έλεγχος από δίκτυο Qbus [π.χ. διακόπτες] & OFF επαφή 
• ·  Σταθερά ανοιχτό = Έλεγχος από δίκτυο Qbus [π.χ. διακόπτες] & ON επαφή 
• ·  Αναβοσβήνει με περισσότερο χρόνο OFF = Χειροκίνητος έλεγχος & Forced OFF επαφή 
• ·  Αναβοσβήνει με περισσότερο χρόνο ON = Χειροκίνητος έλεγχος & Forced ΟΝ επαφή 
• Χειροκίνητος έλεγχος : 

Οι χειρισμοί πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με τα δάχτυλα στεγνά (όχι βρεγμένα). Κάθε προσπάθεια 
χρησιμοποίησης αιχμηρών αντικειμένων (κατσαβιδιών κτλ) φέρει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας !!! 
Έναρξη = Πατάμε ταυτόχρονα & κρατάμε πατημένα τα δύο πλήκτρα SEL & ON/OFF. Το κόκκινο led 
ανάμεσα τους αναβοσβήνει γρήγορα και μετά γίνεται σταθερά κόκκινο. Απελευθερώνουμε την πίεση. 
Πλέον με το πάτημα του SEL μπορούμε να πλοηγηθούμε στις επαφές & με το ON/OFF να επιλέξουμε 
επιθυμητή κατάσταση. Εφόσον πλέον δεν πατήσουμε τίποτα μετά από 5-8sec η μονάδα έρχεται σε 
ηρεμία αφήνοντας τις επιλογές μας. 
 





• Κατάργηση χειροκίνητου ελέγχου = Πατάμε 
ταυτόχρονα & κρατάμε πατημένα τα δύο πλήκτρα 
SEL & ON/OFF. Το κόκκινο led ανάμεσα τους 
αναβοσβήνει γρήγορα μετά γίνεται σταθερά 
κόκκινο και μετά σβήνει. Απελευθερώνουμε άμεσα 
την πίεση μόλις σβήσει το led. ΟΛΕΣ οι επαφές 
πλέον έχουν επανέλθει στον έλεγχο του δικτύου 
bus. 
Παρατήρηση : Για να επανακτήσει τον έλεγχο της 
μονάδας το δίκτυο bus πρέπει να καταργηθεί ο 
χειροκίνητος έλεγχος. 



• 4-Fold Relay 16A/230V - STAND ALONE (no bus required) 
• REL04SA 
• Υλικό ράγας, με 4 εξόδους και 5 εισόδους (inputs) κατάλληλο για έλεγχο 4 

εξόδων on/off ή ρολών. 
• Αποτελεί την βασική μονάδα της Qbus Stand alone γκάμας της εταιρείας 

και μπορεί να αποτελέσει ΑΥΤΟΝΟΜΗ μονάδα (χωρίς ελεγκτή, χωρίς 
τροφοδοσία) που μπορεί να ελέγξει έως και 4 on/off επαφές ή 2 ρολλά 
ελεγχόμενη από διακόπτες τύπου push button. 

• Αποτελεί bus-ready μονάδα και όποια στιγμή θελήσουμε μπορεί να 
συνδεθεί και να αποτελέσει μέρος δικτύου qbus (κάτω αριστερά κλέμες 
δικτύου qbus) χωρίς καμμία άλλη απαίτηση εκτός από την ύπαρξη δικτύου 
(καλώδιο Bus μέχρι ελεγκτή). 

• Kάθε έξοδος μπορεί να ελέγχει φορτίο μέχρι 16Α στα 230V και διαθέτει 
χειροκίνητο έλεγχο μέσω μπουτόν πάνω στην πρόσοψη του υλικού. 

• Κάθε υλικό έχει μοναδικό αριθμό (6 ψηφίων) με αποτέλεσμα τον 
ευκολότερο και γρηγορότερο προγραμματισμό του. Τα στοιχεία 
προγραμματισμού αποθηκεύονται στη μνήμη του υλικού, έτσι ώστε μετά 
από απώλεια τάσης, οι έξοδοι να επανέρχονται στην τελευταία λειτουργία 
τους. 

• Λειτουργία, συνδεσμολογία σε Stand Alone Mode. 
 





·  Όταν κλείσουμε την επαφή C+1 (σχήμα 1) με την βοήθεια διακόπτη push button τότε θα 
κλείσει το ρελέ 1, όταν ξαναπατήσουμε θα ανοίξει. Αντίστοιχα C+2, C+3, C+4. 
·  Πατώντας την επαφή C+A για παραπάνω από 3sec τότε θα ενεργοποιηθεί το σενάριο ALL 
ON/UP ενώ αν στιγμιαία (λιγότερο από 3sec) θα ενεργοποιήσουμε σενάριο ALL OFF/DOWN 
(σχήμα 1) 

  Με ένα τροφοδοτικό 5-24V (για την τροφοδοσία των Led - σχήμα 2) μπορούμε να 

έχουμε και ενδεικτικά led στα push buttons.  



• Εναλλαγή λειτουργιών υλικού μεταξύ ON/OFF και ελέγχου 
ρολλών, (Stand Alone Mode, ρελε καστάνιας) 
1. Πατήστε τα 2 μπουτόν πάνω στο υλικό στην επαφή που θέλετε 
να δείτε ή/και αλλάξετε (είτε το 1+2, είτε το 3+4) τουλάχιστον για 
3 δευτερόλεπτα και κρατήστε πατημένα. Σιγουρευτείτε προτού 
πατήσετε τα δύο πλήκτρα ότι οι εξόδοι της μονάδας είναι OFF. 
2. To LED θα αναβοσβήνει για 5 sec,και έπειτα θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει με διαφορετική ταχύτητα. Αυτές οι ταχύτητες 
δείχνουν : 
-- Εάν το LED αναβοσβήνει παραμένοντας περισσότερο χρόνο 
αναμμένο (ON) και λιγότερο χρόνο σβηστό (OFF) τότε αυτό 
σημαίνει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία ON/OFF 
-- Εάν παραμένει περισσότερο χρόνο OFF και λιγότερο χρόνο ON 
τότε η μονάδα είναι σε λειτουργία ρολών. 
3. Εφόσον θελουμε να αλλάξουμε λειτουργία (από On/off ' ρολλά 
ή το ανάποδο) αφού το LED έχει αρχίσει να αναβοσβήνει 
διαφορετική ταχύτητα (ως βήμα 2), αφήνουμε το 1ο μπουτόν και 
2 δευτερόλεπτα μετά αφήνουμε και το 2ο μπουτόν. Αν δεν 
θέλουμε αλλαγή αφήνουμε και τα δύο μπουτόν ταυτόχρονα. 
4. Τότε θα παρατηρήσουμε ότι το LED θα κάνει ένα σύντομο 
αναβόσβημα το οποίο θα σημαίνει ότι η αλλαγή λειτουργίας έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς. 
 



  -- Επιβεβαιώνουμε πάντα κατάσταση υλικού πριν 
την καλωδίωση (σε ηρεμία υλικού) πατώντας το 1ο 
μπουτόν και μετά το 2ο μπουτόν. Αν παραμείνουν 
ανοιχτές και οι δύο τότε προφανώς είναι σε 
λειτουργία on/off, αν ανοίγοντας η 2η επαφή 
κλείσει η πρώτη (και αντίστροφα) τότε είναι σε 
λειτουργεία ρολών.  
-- ΠΡΟΣΟΧΗ κατά την επιβεβαίωση, εάν έχουμε 
συνδέσει τις επιστροφές των ρολών στις εξόδους, 
μπορεί να να δώσετε και στις 2 φάσεις ρολού 
ρεύμα αν το υλικό είναι σε λειτουργία on/off !!! () 



• Αποτελεί την βασική μονάδα της Qbus Stand alone dimmer γκάμας της εταιρείας και 
μπορεί να αποτελέσει ΑΥΤΟΝΟΜΗ μονάδα (χωρίς ελεγκτή, χωρίς τροφοδοσία) που μπορεί 
να ελέγξει έως και 4 καταναλωτές dimmers (incandescent lamp, halogene lamps, capacitive 

loads, inductive loads, certain dimmable energy-savings lamps and dimmable 230V 
LEDs)ελεγχόμενη από διακόπτες τύπου push button. 

• Αποτελεί bus-ready μονάδα και όποια στιγμή θελήσουμε μπορεί να συνδεθεί και να 
αποτελέσει μέρος δικτύου qbus (κάτω αριστερά κλέμες δικτύου qbus) χωρίς καμμία άλλη 

απαίτηση εκτός από την ύπαρξη δικτύου (καλώδιο Bus μέχρι ελεγκτή). 

• Kάθε έξοδος μπορεί να ελέγχει φορτίο μέχρι 10-500VA και διαθέτει χειροκίνητο έλεγχο 
μέσω μπουτόν πάνω στην πρόσοψη του υλικού. Κάθε υλικό έχει μοναδικό αριθμό (6 

ψηφίων) με αποτέλεσμα τον ευκολότερο και γρηγορότερο προγραμματισμό του.  
Τα dimmer λειτουργούν ψηφιακά με ακρίβεια 8 bit. Χρειάζεται απαραίτητα να γυρίσει από 
την κατανάλωση φάση & ουδέτερος (γίνεται συνδεσμολογία φάσης & ουδετέρου πάνω στο 

υλικό). 

• Υλικό ράγας, με 4 εξόδους dimming και 5 εισόδους ψυχρών επαφών (inputs) 
κατάλληλο για έλεγχο 4 εξόδων dimming. 

 



• Λειτουργία, συνδεσμολογία σε Stand Alone Mode. 
• ·  Όταν πατήσουμε συνεχόμενα την επαφή C+1 με την βοήθεια διακόπτη 

push button τότε θα ενεργοποιηθεί σταδιακά το dimmer 1 (απο 0 σε 
μέγιστο σε 2,5sec), όταν ξαναπατήσουμε σταδιακά θα κλείσει. Σύντομο 
πάτημα θα σβήσει τελείως το dimmer. Αντίστοιχα C+2, C+3, C+4. 

• ·  Πατώντας την επαφή C+A για παραπάνω από 3sec τότε θα 
ενεργοποιηθεί το σενάριο ALL ON ενώ αν στιγμιαία (λιγότερο από 3sec) 
θα ενεργοποιήσουμε σενάριο ALL OFF 

• ·  Το μέγιστο και ελάχιστο dimming μπορεί να διαμορφωθεί απο 5% έως 
και 100% 

• ·  Μπορούν να συνδεθούν πολλαπλά dimmers και να έχουμε τις εντολές 
ALL-ON/OFF όπως στο σχήμα 2 απο διαφορετικά push buttons. 

• ·  Με ένα τροφοδοτικό 5-24V (για την τροφοδοσία των Led) μπορούμε να 
έχουμε και ενδεικτικά led στα push buttons. 



 
• Ενδείξεις LED, Ρύθμιση υλικού σε Stand Alone Mode 
• LED INDICATION (5): 

Green led : power supply. 
Red Led: start-up 2sec και κατά την διάρκεια προγραμματισμού. Αυτό το LED θα αναβοσβήνει επίσης όταν 
διαλέγουμε το φορτίο και minimum dim-level. 
Orange Leds 1-4 συνέχεια on: output active. Αυτά τα LEDs θα αναβοσβήνουν αν η συγκεκριμένη έξοδος έχει 
γυρίσει σε safety-mode (υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, μεγάλο φορτίο). Σε αυτή την περίπτωση φέρτε την 
συγκεκριμένη κατάσταση σε OFF-status, τότε εφόσον η αιτία εξαλειφθεί θα μπορέσει το υλικό να ελεγχθεί 
ξανα.  
MANUAL CONTROL (6): Χρησιμοποιείται για να ελέγξουμε την έξοδο dimmer ή για να ρυθμίσουμε το 
minimum dim-value ή το είδος φορτίου εάν το dimmer είναι σε Stand-Alone mode.  

•   
• Για να επιλέξουμε φορτίο στην συγκεκριμένη έξοδο ακολουθούμε τα εξής : 

1) Ολες οι έξοδοι είναι OFF (= all orange LEDs). 
2) Πιέζουμε και τα 2 κουμπιά σε output 1 & output 2 συγχρόνως για 4 seconds. 
3) Το red STATUS LED στο υλικό θα αναβοσβήσει γρήγορα κατά την διάρκεια 5 seconds, και μετά θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει σε διαφορετική ταχύτητα. 
4) 2 seconds μετά απο όταν αρχίσει το STATUS LED να αναβοσβήνει σε διαφορετική ταχύτητα αφήνουμε ένα 
απο τα δύο κουμπιά και μετά απο 2 seconds αφήνουμε και το άλλο. Το STATUS LED θα συνεχίσει να 
αναβοσβήνει : το υλικό είναι σε configuration mode. 
5) Οι έξοδοι είναι διαμορφωμένοι για συμβατικούς μετ/τες. Αν θέλουμε διαφορετικό φορτίο τότε αυτό το 
επιλέγουμε πατώντας το κουμπί (κάτω απο το output) τόσες φορές όσες αναγράφεται. 

• ·  1 = συμβατικοί μετ/τες 
• ·  2 = Ηλεκτρονικοί μετ/τες 
• ·  2 = Λαμπτήρες πυράκτωσης 
• ·  2 = Halogen lamps 230V 
• ·  2 = Retrofit led 230V (preferable) 
• ·  1 = Retrofit led 230V (alternative) 
• ·  3 = CFL with 100% startup (preferable) 
• ·  4 = CFL with 100% startup (alternative) 

 



• Αν δεν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 4 seconds, τότε το υλικό βγαίνει απο 
configuration mode και το red STATUS LED θα σταματήσει να αναβσβήνει. 

• Το minimum dim-level μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε Stand-Alone mode. 
Ακολουθήστε τα βήματα 1-4 ως ανωτέρω για να έρθετε σε configuration mode. 
Ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε πόσες φορές πρέπει να πιέσετε το 
μπουτόν για να επιτύχετε συγκεκριμένο minimum dim-level: 

• ·  5 = 0% 
• ·  6 = 10% 
• ·  7 = 20% 
• ·  8 =30% 

 
Παρατηρήσεις. 
-- Κατά την διάρκεια προγραμματισμού εάν κάποιο απο τα κουμπιά πατηθεί για 5 seconds, Τότε αυτή 
η γραμμή θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (= συμβατικοί μετ/τες & 10% minimum dim-
level). Επιτυχημένο RESET Θα φανεί με 10 flashes του πορτοκαλί LED του καναλιού αυτού. 
-- Ολες οι ανωτέρω ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μέσω του προγράμματος System Manager. 
-- Οι παρακάτω λαμπτήρες οικονομίας και 230V LED-lamps έχουν ελεγχθεί επιτυχώς στο 
DIM04SA/500U: 
GE: - LEDPAR30 - Electronic CFL 20W 
Megaman - Dimmable energy savings lamp 8W, 11W 2700K - Dimmable LED 8W 2800K. 
Osram: - Dimmable energy savings lamp DULUX Superstar 14W 
230V LED Parathom PAR16 50 (advanced) 
Philips: - dimmable LED 6W 2700K, 7W 3000K, 40D, 12W 2700K 25D, 
Meanwell: - PCD-16-350B met 2x AL10430 spots - PCD-16-350B met 3x activeline Luga 



• Υλικό ράγας, με εξόδους dimming και εισόδους ψυχρών επαφών (inputs) κατάλληλο για 
έλεγχο 2 εξόδων dimming. 
Χαρακτηριστικά ώς ανωτέρω με την διαφορά πως μπορεί να ελένξει 2 εξόδους και όχι 4. 

•   
• Υλικό ράγας κατάλληλο για έλεγχο 4 αναλογικών dimmer των οποίων ο χειρισμός γίνεται 

με τάση εισόδου 0/1-10V (επιλογή μέσω του προγράμματος). 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει 4 ψηφιακούς - αναλογικούς μετατροπείς ακριβείας 8 bit. 
Ο οπτικός διαχωρισμός μεταξύ εισόδων και εξόδων εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του 
υλικού. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο dimming λαμπτήρων φθορισμού μέσω ballast 1-10V 
ή dimming LED μεσω αντίστοιχου τροφοδοτικού / dimmer 1-10V. 

• Με την έναρξη λειτουργίας κάθε αναλογικής έξοδο (1-4) οπλίζεται (κλείνει) ταυτόχρονα και 
η αντίστοιχη επαφή (1-4). 
Χρειάζεται να γυρίσει από την κατανάλωση φάση, ουδέτερος & ζεύγος καλωδίων 
(+ & -). Ο έλεγχος και ο προγραμματισμός του είναι αντίστοιχος του dimmer DIM04. Κάθε 
υλικό έχει μοναδικό αύξοντα αριθμό, με αποτέλεσμα τον ευκολότερο και γρηγορότερο 
προγραμματισμό του. Η μέγιστη τιμή φωτεινότητας μπορεί να ρυθμιστεί από το 
πρόγραμμα σε καθορισμένα σημεία και να εκτελείται αυτόματα. 
Ο χειροκίνητος έλεγχος του είναι αντίστοιχος του REL08 
 



• . Κάθε υλικό έχει μοναδικό αύξοντα αριθμό, με αποτέλεσμα 
τον ευκολότερο και γρηγορότερο προγραμματισμό του. Η 
μέγιστη τιμή φωτεινότητας μπορεί να ρυθμιστεί από το 
πρόγραμμα σε καθορισμένα σημεία και να εκτελείται 
αυτόματα. 
Ο χειροκίνητος έλεγχος του είναι αντίστοιχος του REL08. 



• Υλικά ράγας (εκτός από τα INP02 & INP04) για σύνδεση με το 
σύστημα Qbus εξωτερικών συστημάτων & επαφών όπως 
συμβατικοί διακόπτες και μπουτόν, ανιχνευτές 
φωτεινότητας, κίνησης, καπνού και ταχύτητας ανέμου. Κάθε 
υλικό έχει μοναδικό αύξοντα αριθμό, με αποτέλεσμα τον 
ευκολότερο και γρηγορότερο προγραμματισμό του. Το 
μέγιστο μήκος καλωδίου μεταξύ του INP και του 
συνδεόμενου υλικού είναι 20m. Ο τύπος του καλωδίου 
σύνδεσης και η διατομή του δεν επηρεάζουν την λειτουργία 
του INP. Οι είσοδοι προγραμματίζονται μέσω προγράμματος 
στον υπολογιστή ως εξής: 

• ·  Push button : ανοιχτή επαφή & κλείνει όσο πατάμε τον 
διακόπτη (κουδούνι) 

• ·  Normal Open : ανοιχτή επαφή όταν είναι 
απενεργοποιημένη 

• ·  Normal Close : κλειστή επαφή όταν είναι 
απενεργοποιημένη 

• ·  Διακόπτης : όταν στην είσοδο συνδέεται μονοπολικός 
συμβατικός διακόπτης 
 



• ΙΝP 02 
Το INP 02 μπορεί να ελέγξει 2 εξόδους, 2 σενάρια η 
2Χ16 ακολουθίες σκηνικών. Τα 2 LED χαμηλής τάσης 
που μπορούν να συνδεθούν στο INP02 
χρησιμοποιούνται για να δείχνουν την κατάσταση των 
εισόδων όπως έχουν προγραμματιστεί (μπουτόν, 
επαφή, normal open, normal closed, διακόπτης). Το 
INP02 συνδέεται και τροφοδοτείται από το bus. 

• ΙΝP 04 
Το INP 04 μπορεί να ελέγξει 4 εξόδους, 4 σενάρια η 
4Χ16 ακολουθίες σκηνικών. Τα 4 LED χαμηλής τάσης 
που μπορούν να συνδεθούν στο INP04 
χρησιμοποιούνται για να δείχνουν την κατάσταση των 
εισόδων όπως έχουν προγραμματιστεί (μπουτόν, 
επαφή, normal open, normal closed, διακόπτης). Το 
INP04 συνδέεται και τροφοδοτείται από το bus. 





• ΙΝP 08  
Το INP 08 μπορεί να ελέγξει 8 εξόδους, 8 σενάρια η 8Χ16 
ακολουθίες σκηνικών. Σε κάθε είσοδο αντιστοιχεί ένα LED, το 
οποίο δείχνει την κατάσταση της εισόδου (σβηστό LED όταν 
συνδεδεμένη επαφή ανοιχτή και αναμμένο LED όταν 
συνδεδεμένη επαφή κλειστή). Το ΙΝP 08 απαιτεί κεντρική 
τροφοδοσία 230V, 50Hz για τα ηλεκτρονικά του. Στην κεντρική 
παροχή πρέπει να τοποθετηθεί μονοπολική ασφάλεια μέχρι 6Α. 

• ΙΝP 16 
Το INP 16 διαθέτει 16 οπτικά μονωμένες εισόδους για ψυχρές 
επαφές. Μπορεί να ελέγχει 16 εξόδους, 16 σενάρια ή 16Χ16 
ακολουθίες σκηνικών. Σε κάθε είσοδο αντιστοιχεί ένα LED, το 
οποίο δείχνει την κατάσταση της εισόδου (σβηστό LED όταν 
συνδεδεμένη επαφή ανοιχτή και αναμμένο LED όταν 
συνδεδεμένη επαφή κλειστή). Το INP 16 απαιτεί κεντρική 
τροφοδοσία 230V, 50Hz για τα ηλεκτρονικά του. Στην κεντρική 
παροχή πρέπει να τοποθετηθεί μονοπολική ασφάλεια μέχρι 6Α. 
Κάθε υλικό έχει 2 αύξοντες μοναδικούς αριθμούς, (σε αντίθεση με 
τα υπόλοιπα υλικά Qbus). Ο πρώτος αφορά τις εισόδους 1-8 και ο 
δεύτερος τις εισόδους 9-16. 
 





• 8-Fold input @ 230V (DinRail) 

• INP08/230 

• ΙΝP 08 / 230 
Το INP 08/230 διαθέτει 8 οπτικά μονωμένες εισόδους. Κάθε 
είσοδος απαιτεί τάση για να ενεργοποιηθεί. Αυτό μπορεί να 
γίνει με : 

• ·  12Vac/dc αν συνδεθεί μεταξύ των επαφών χB και χC 
(κατανάλωση περίπου 10mA) 

• ·  Mε 230Vac αν συνδεθεί μεταξύ των επαφών χA και χC 
(κατανάλωση περίπου 1W) 
Aν υπάρχουν είσοδοι με ψυχρή επαφή, μπορούν να 
συνδεθούν στη μονάδα μέσω των επαφών 12VAC χωρίς να 
τροφοδοτηθούν. Η απαιτούμενη τάση 12V παρέχεται (αν 
επιθυμητό) από την κάτω πλευρά της μονάδας. 

• Χρησιμοποιείται σε σημεία όπου λόγω της απόστασης 
μπορεί να "χάσουμε" την ψυχρή επαφή πχ. σε εξώπορτες 
κτημάτων όπου το κουδούνι μπορεί να είναι 100μ μακρυά. 

 





• Αυτόνομη μονάδα ελέγχου φωτισμού - συνδέεται στο bus. 
Περιέχει έναν αισθητήρα φωτός που μετρά το επίπεδο φωτισμού στον χώρο. 
Ελέγχει το 0.1-10V ballast των λαμπτήρων φθορισμού, βασιζόμενη στη διαφορά 
μεταξύ του μετρούμενου και του επιθυμητού επιπέδου φωτός στον χώρο. 
Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με έξι καλώδια: 

• ·  2 κίτρινα για τη σύνδεση με το Bus (χωρίς πολικότητα) 
• ·  1 γκρίζο (-) και 1 λευκό (+) για τη σύνδεση με τον αισθητήρα φωτός 
• ·  1 μπλε (-) και 1 κόκκινο (+) σύρμα για τη σύνδεση με το ballast 0/1-10V 
• Mπορεί να προγραμματιστεί μέσω του λογισμικού του Qbus ως :  

1-button dimmer" (CLC 1B - mode) ή 2-button dimmer" (CLC 2B - mode)  
Σε αυτό το λογισμικό, το απαιτούμενο επίπεδο dimming (DimStart επιπέδου) 
μπορεί να οριστεί : 

• ·  Εάν το φυσικό φως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ επαρκής, τότε τα φώτα θα αυξομειώνονται 
αυτόματα ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο με 
δυνατότητα step καιdelay στο dimming. 

• ·  Εάν το φυσικό φως ΕΙΝΑΙ επαρκής, τότε τα φώτα θα παραμείνουν κλειστά. 
• Ο έλεγχος του φωτισμού από την μονάδα CLC01 μπορεί να ακυρωθεί πιέζοντας το 

διακόπτη του ανάματος για 3 έως 4 δευτερόλεπτα. Όταν η μονάδα CLC01 έχει 
απενεργοποιηθεί, θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση μέχρι το άναμα να 
απενεργοποιηθεί. Όταν το άναμα ενεργοποιείται και πάλι, αυτό θα ελέγχεται 
αυτόματα από τη μονάδα CLC01. 
Η μονάδα CLC01 μπορεί να ελέγξει έως και 100mA (1-10V - sink). Ως εκ τούτου, ο 
αριθμός των εξαρτημάτων που μπορεί να ελεγχθεί μέσω ενός CLC01 εξαρτάται 
από τις προδιαγραφές του ballast (συνολικό φορτίο του κυκλώματος μπορεί να 
είναι 100mA). 





• Ανιχνευτής κίνησης με ρυθμιζόμενη γωνία (για τοίχο και οροφή), 
με ενσωματωμένο Aισθητήρα φωτός & Θερμοκρασίας. 
Ο ανιχνευτής έρχεται σε αδιάβροχο πλαίσιο. 
Διαθέτει εμβέλεια περίπου 7m σε γωνία 110 μοιρών. 
Ο αισθητήρας φωτός είναι τοποθετημένος εσωτερικά, ενώ ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας είναι τοποθετημένος στην κάτω πλευρά της μονάδας. 

• ·  Ο ανιχνευτής κίνησης SEN04MLT μπορεί ξεχωρίσει εάν η κίνηση είναι 
από δεξιά του ή από αριστερά του, όταν είναι τοποθετημένος στον τοίχο. 
Έτσι μπορούμε να ξέρουμε εάν η κίνηση έρχεται από έξω προς τα μέσα του 
χώρου ή το αντίστροφο. 

• ·  Ο αισθητήρας φωτός SEN04MLT, ελέγχει το επίπεδο φωτισμού στον 
χώρο δείνει εντολές, πχ. "άναψε τα φώτα όταν επίπεδο φωτισμού του 
περιβάλλοντος είναι κάτω από Χ lux, ή κλείσε τα ρολά σκίασης όταν το φως 
είναι πάνω από το επίπεδο Χ lux, ..."). 

• ·  Ο αισθητήρας θερμοκρασίας SEN04MLT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους για θερμοκρασίες μεταξύ 64 βαθμών 
κελσίου 
(πχ από -20 έως +44 βαθμούς, ή από -10 έως +54 βαθμούς κλπ). 

• Το λογισμικό της Qbus σας επιτρέπει να ορίσετε πως θα λειτουργεί η 
μονάδα SEN04MLT, δηλαδή εάν θα είναι συνδυασμός 
κίνησης/φωτισμού/θερμοκρασίας, ή 2 ή 1 από τα 3 παραπάνω. 





• Υλικό που μετρά και επεξεργάζεται παλμούς απο έναν μετρητή παλμών (πχ 
παλμός ανα w/kw ρεύματος) 
Κάθε μετρητής παλμών μπορεί να συνδεθεί με το ECM04 εφόσον οι 
επαφές είναι χωρίς τάση (dry contacts) και μπορεί να αναγνώσει 1 παλμό 
ανά 250ms. 
Alarms μπορούν να δημιουργηθούν με βάση οποιοδήποτε μέγεθος 
παλμών (πχ. διαρροή νερού εφόσον έχουμε μεγάλη ροή, Low Level output 
of Solar Panels εφόσον τα φωτοβολταικά δεν έχουν την αναμενόμενη 
απόδοση και έχουμε ηλιοφάνεια κτλ. Το μέγιστο μήκος εισόδου της 
ψυχρής επαφής είναι 1 μέτρο. 
Μπορεί άριστα να συνδυαστεί με το λογισμικό EQO και να έχουμε πλήρη 
γραφική αναφορά και συγκρίσεις (charts) καταναλώσεων κατοικίας 
 



• Ο ανιχνευτής CO2 μετρά την συγκέντρωση του CO2 στον 
χώρο που τοποθετείται.  
Η περιεκτικότητα σε CO2 καθορίζεται απο τον αριθμό των 
ατόμων σε ένα χώρο(χρησιμότητα σε σχολεία, φροντιστήρια 
αίθουσες συγκέντρωσης κτλ) ή απο το μαγείρεμα με αέριο. Η 
μετρούμενη τιμή πλέον υπάρχουσα στο bus, μπορεί να 
μεταβάλλει μέσω του προγράμματος ανεμιστήρες, να 
ανοίξει παράθυρα και ότι άλλο αποφασίσουμε.  
Προσοχή. Δεν αποτελεί σύστημα ασφαλείας διότι διάφοροι 
εξωγενείς παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση 
του (πχ απώλεια bus σήματος) 

• AIR01CT = Measures the CO2-concentration and Temperature 
in a room based on which the ventilation is regulated 
AIR01CHT = Measures the CO2-concentration, Humidity 
(RH%) andTemperature in a room based on which the 
ventilation is regulated  
AIR01HT = Measures the Humidity (RH%) and Temperature in 
a room based on which the ventilation is regulated 





• Δέκτης RF τηλεχειρισμού 4 καναλιών normal open / normal close Μπορεί 
να αποθηκεύσει έως 250 τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού. Εσωτερικά 
διαθέτει μπουτόν για τον προγραμματισμό τηλεχειριστηρίων. 

• ·  Τάση τροφοδοσίας: 12-24 Volt, AC/DC 
• ·  Κατανάλωση: 25-60mA 
• ·  Ρεύμα φορτίου ρελέ: 1A/24Vdc ή 0,5Α/AC 
• ·  Κανάλια: 4 ανεξάρτητα, με ή χωρίς αυτοσυγκράτηση. 
• ·  Συχνότητα λειτουργίας: 433,92MHz 
• ·  Μνήμη: 250 χειριστηρίων 
• ·  Δυνατότητα διαγραφής ΟΛΩΝ των προγραμματισμένων πομπών (λόγω 

απώλειας κάποιου) 



• Υλικό ράγας κατάλληλο για τον έλεγχο Dali bus.  
Μπορεί να ελένξει 64 μεμονωμένες διευθύνσεις και 16 ομάδες διευθύνσεων.  
Για κάθε διεύθυνση & κάθε ομάδα μπορεί να υπάρξει ελάχιστο dimming επίπεδο. 

• ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗSMS Module [EOL] 

• SMS01 

• End of Life [EOL]. Αντικαθίσταται απο το Qbus Cloud, όπου χωρίς υλικό μπορείς να αποστέλλεις Sms & 
e-mail. 

• Υλικό ράγας για την επικοινωνία του συστήματος μέσω κινητής τηλεφωνίας και μηνυμάτων SMS. 

• ·  Απόκριση μονάδας μόνο σε επιθυμητούς αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Εκτός αυτών αγνοούνται. 

• ·  Δυνατότητα λειτουργίας και σε περίπτωση διακοπής της τάσης (μέσω τροφοδοσίας από UPS). 

• ·  Δυνατότητα ανίχνευσης απώλειας τάσης σε ξεχωριστή είσοδο (όχι στην τροφοδοσία του) 

• ·  H κάρτα SIM τοποθετείται στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος της μονάδας. 

• ·  Πριν την χρήση, η κάρτα πρέπει να τοποθετηθεί σε τηλέφωνο και να απενεργοποιηθεί το PIN. 

• ·  Η κεραία κινητής τηλεφωνίας που περιλαμβάνεται, συνδέεται κατευθείαν πάνω στη συσκευή. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασης μέσα σε μεταλλικό πίνακα ή σε χώρο με κακή κάλυψη 
δικτύου (π.χ. υπόγειο) πιθανόν να χρειάζεται τοποθέτηση εξωτερικής κεραίας (max 2 
μέτρα). Χαρακτηριστικά: 

·  8 max αριθμός τηλεφώνων που έχουν πρόσβαση αποστολής & παραλαβής στο 

σύστημα 

·  96 max αριθμός ελεγχόμενων καναλιών 

·  16 max διαφορετικά μηνύματα ανάγκης (π.χ. 'Burglar alarm' 'motion detected' 'fire' 

'power down'...) 

http://www.qbus.gr/do/do600.html




•   
• Διακόπτες ΝΙΚO 

4 πλήκτρα και 4 RGB Leds με 8 λειτουργίες 
Κάθε ένα απο τα 4 πλήκτρα διακόπτη μπορεί να εκτελέσει τα πάντα: on-
off / dimming / σενάριο / θέρμανση / ρολό πάνω-κάτω. 

• Διακόπτης αφής VIZR 
Η οθόνη OLED μαζί με το touch sesnitive corian πλαίσιο της είναι ένας 
πολυχρηστικός διακόπτης που θα σας καταπλήξει.  
(υπο ενημέρωση) 

• Διακόπτες Bticino 
4 πλήκτρα και 4 RGB Leds με 8 λειτουργίες 
Κάθε ένα απο τα 4 πλήκτρα διακόπτη μπορεί να εκτελέσει τα πάντα: on-
off / dimming / σενάριο / θέρμανση / ρολό πάνω-κάτω. 

• Qbus - C L O U D 
Το Qbus-cloud που ζωντανεύει σε κάθε tablet, i-pad/phone, είναι εδώ.  
Στα δάχτυλα σας είναι όλο το σπίτι σας & με sms & με e-mail... (υπο 
ενημέρωση) 
 

http://www.qbus.gr/switch/swc200.html
http://www.qbus.gr/switch/swc600.html
http://www.qbus.gr/switch/swc300.html
http://www.qbus.gr/do/do600.html


• Διακόπτες CJC 
Η premium σειρά αρχιτεκτονικών διακοπτών CJC με το άψογο φινίρισμα σε πολλά τελειώματα & χρώματα. 
Πλήρη γκάμα με 1,2,3,4 πλήκτρα και Leds. 

• Wireless Color Internet Tablet 7'' 
Ασύρματη έγχρωμη οθόνη αφής 7'' internet tablet (android) με 6 κεντρικά menu για έλεγχο έως και 96 
εντολών. 

• Διακόπτες Lithoss 
Η premium σειρά χειροποίητων διακοπτών υψηλής αισθητικής Lithoss με άψογο φινίρισμα. (υπο ενημέρωση) 

• Panel PC Navigator 10.2'' 
Panel εντοιχιζόμενο PC windows CE με έγχρωμη οθόνη αφής. Τρέχει τα προγράμματα EQOmmand, EQOweb, 
web browsers etc. 

• Πολυδιακόπτης DIS02 
Panel LCD εντοιχιζόμενο με μεταλλικό πλαίσιο. Ελεγχος & παρακολούθηση έως και 96 εξόδων. Διαθέτει 
ενσωματωμένο θερμοστάτη, IR reciever με IR Learning. 

• Web Mobile 
Οι ελεγκτές έχουν ενσωματωμένο web server. Συνδέοντας στο δίκτυο τον ελεγκτή μπορούμε απο οποιοδήποτε 
web broswer να ελέγχουμε την κατοικία μας. 

• Push Button 
Οποιοδήποτε Push button, διακόπτης της αγοράς προσαρμόζεται στο σύστημα με την προσθήκη 
προσαρμογέα (INP02) στο κενό του διακόπτη (απο πίσω του - σπιρτόκουτο). 

• Οθόνη αφής TSC 5.8'' 
Εντοιχιζόμενο Panel A/M οθόνη αφής με μεταλλικό πλαίσιο. Ενσωματωμένος θερμοστάτης, εξαιρετικά φιλικό 
και ευκρινές μενού, αντοχή (απο το 2004 still running) 
 

http://www.qbus.gr/switch/swc400.html


4 μπουτόν και 4 LED με 8 λειτουργίες (4+4 at second page). Βλέπε εδώ οδηγίες χειρισμού.  

Κάθε ένα από τα πλήκτρα διακόπτη μπορεί να εκτελέσει τα πάντα : 

  on & off 

  σενάριο 

  ρολό επάνω 

  ρολό κάτω 

  ρολό επάνω & κάτω 

  dim-up 

  dim-down 

  dim up & dim down 

  έναρξη χρονοπρογράμματος 

Μπορούμε να μεταβούμε στην δεύτερη σελίδα πατώντας 2 πλήκτρα ταυτόχρονα. 

Παρατηρούμε να αναβοσβήνουν τα LED's. Μετά από ηρεμία, επανέρχεται στην πρώτη σελίδα. 

Κάθε LED δίνει την κατάσταση του ανάματος / εξόδου, δηλαδή, όταν είναι ενεργοποιημένη η έξοδος, το LED είναι πλήρως 

φωτιζόμενο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι ελάχιστα φωτιζόμενο, τόσο ώστε να διευκολύνει την εύρεση του διακόπτη στο 

σκοτάδι. 

Το status των LED καθορίζεται από το πρόγραμμα (χρωματισμός RGB & ένταση). 

Κάθε 4-πλός διακόπτης έχει μοναδικό αριθμό για εύκολο προγραμματισμό. 

Ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενες λειτουργίες που αποθηκεύονται στην μνήμη του. 

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης στο κέντρο διάφανου τζαμιού & σήμανσης για την αναγραφή των λειτουργιών του 

διακόπτη. 

http://www.qbus.gr/down/manual_switches.pdf


Οι διακόπτες CJC έρχονται με τα πλαίσια τους σε 3 διαφορετικές σειρές (Zita Carre, 
Mona Carre, Lara Carre) και μια γκάμα από αποχρώσεις (διακόπτη & πλαισίου). 
Βλέπε εδώ οδηγίες χειρισμού.  
Κάθε ένα από τα πλήκτρα διακόπτη μπορεί να εκτελέσει τα πάντα : 

·  on & off 
·  σενάριο 

·  ρολό επάνω 

·  ρολό κάτω 

·  ρολό επάνω & κάτω 

·  dim-up 

·  dim-down 

·  dim up & dim down 

 

http://www.qbus.gr/down/manual_switches.pdf


• 4 μπουτόν και 4 LED με 8 λειτουργίες (4+4 at second page). Βλέπε εδώ οδηγίες χειρισμού.  
Κάθε ένα από τα πλήκτρα διακόπτη μπορεί να εκτελέσει τα πάντα : 

• ·  on & off 
• ·  σενάριο 
• ·  ρολό επάνω 
• ·  ρολό κάτω 
• ·  ρολό επάνω & κάτω 
• ·  dim-up 
• ·  dim-down 
• ·  dim up & dim down 
• ·  έναρξη χρονοπρογράμματος 
• Μπορούμε να μεταβούμε στην δεύτερη σελίδα πατώντας 2 πλήκτρα ταυτόχρονα. 

Παρατηρούμε να αναβοσβήνουν τα LED's. Μετά από ηρεμία, επανέρχεται στην πρώτη σελίδα. 
Κάθε LED δίνει την κατάσταση του ανάματος / εξόδου, δηλαδή, όταν είναι ενεργοποιημένη η έξοδος, το LED 
είναι πλήρως φωτιζόμενο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι ελάχιστα φωτιζόμενο, τόσο ώστε να 
διευκολύνει την εύρεση του διακόπτη στο σκοτάδι. 

• Το status των LED καθορίζεται από το πρόγραμμα (χρωματισμός RGB & ένταση). 
Κάθε 4-πλός διακόπτης έχει μοναδικό αριθμό για εύκολο προγραμματισμό. 
Ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενες λειτουργίες που αποθηκεύονται στην μνήμη του 

http://www.qbus.gr/down/manual_switches.pdf


• Το ViZiR είναι ένας πολυδιακόπτης αφής που αποτελείται απο μια OLED έγχρωμη 
οθόνη στο κέντρο με πλαίσιο αφής γύρω της.  
Συνδέεται κατευθείαν στο bus ώς διακόπτης, (δεν χρειάζεται πρόσθετη 
τροφοδοσία) και αποτελεί μια μονάδα που μπορεί να απεικονίσει τα πάντα: φώτα, 
ρολά, θερμοκρασίες, καταστάσεις κτλ. 

Μπορούν να δημιουργηθούν 10menu που μπορούν να εμφανιστούν στην 
οθόνη σύροντας το δάχτυλό μας στην αριστερή πλευρά του πλαισίου επάνω-
κάτω. 
Εως και 10 αντικείμενα μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε menu. 
Προτείνουμε να ομαδοποιήσετε ομοειδή αντικείμενα σε κάθε menu 
(φώτα/ρολά/θερμοκρασιες/σενάρια/πότισμα κτλ 



 
• Οταν εμφανίζεται το επιθυμητό menu μπορούμε με τα κάτω 

πλήκτρα αφής να πλοηγηθούμε στα outputs (πχ. φώτα, 
θερμοστάτες) και με τα πάνω πλήκτρα αφής να κάνουμε 
On/off.  
Δεξιά στο κατακόρυφο τμήμα αφής μπορούμε να κάνουμε 
dimming up/don ή να ρυθμίσουμε την επιθυμητή 
θερμοκρασία up/down εάν θερμοστάτης 
 



Μπορούμε να έχουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε περισσότερα σημεία μέσα στο 

 σπίτι χωρίς αυτό να συνεπάγεται μεγάλο κοστολόγιο οθονών αφής. 



• Εντοιχιζόμενη οθόνη Αφής 
• Navigator 10,2'' 
•   
• Panel PC window CE με έγχρωμη οθόνη αφής. 

Τρέχει τα προγράμματα EQOmmand, EQOweb, web browsers etc. 
• ·  10.2" LCD 1024X600 I 
• ·  ntel Atom N270 1.6GHz Processor 
• ·  1XSO-DIMM, 1GB DDR2 
• ·  8GB Industrial CF card 
• ·  Ambient light sensor for automated brightness control for backlight 
• ·  Integrated VGA 
• ·  1 RJ-45 for Gigabit LAN, 2x COM, 5x USB 2.0 (4 in the rear, 1 in front) 
• ·  Wireless LAN module (802.11 b/g) 
• ·  Webcam, 2 loudspeakers 1,5W, microphone 
• Οι ανωτέρω προδιαγραφές δύναται να διαφέρουν 

 



• Web Server 
• Web, Internet, mobile, ipad, iphone, Laptop 
•   
• Οι ελεγκτές (E-Controllers) έχουν ενσωματωμένο web server. 

Συνδέοντας στο δίκτυο τον ελεγκτή, μπορούμε από οποιοδήποτε web 
browser (πχ. Firefox, Chrome) 
"χτυπώντας" την διεύθυνση IP να βλέπουμε κατάσταση & να ελέγχουμε 
οποιοδήποτε συνδεδεμένο καταναλωτή θερμοκρασία κλπ. 
Ο έλεγχος της κατοικίας ακόμα πιο εύκολος & με γραφική απεικόνιση. 
Προσθετικά & εφόσον υπάρχει σταθερό internet, μπορούμε να έχουμε 
πρόσβαση στην κατοικία μας & εκτός κτιρίου ανοίγοντας την επιλεγμένη 
θύρα στο router… Εφαρμογή σε iPhone, iPod, I Pad web HTC, web mobile, 
Laptops κλπ. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο σας, το iPod, σαν ασύρματη 
οθόνη λειτουργιών εντός της κατοικίας μέσω wi-fi, ή μέσω internet εκτός 
κατοικίας. 
Ενδεικτικό (εικονικό) Web server μπορείτε να βρείτε εδώ 
 

http://www.qbus.gr/switch/swc500.html


• Panel εντοιχιζόμενο με μεταλλικό πλαίσιο. 
• ·  Α/Μ οθόνη αφής με ενσωματωμένο θερμοστάτη. 
• ·  Εξαιρετικά φιλικό και ευκρινές προς τον χρήστη μενού με 6 

βασικά μενού στην πρώτη οθόνη. 
• ·  Υπομενού ελέγχου 8 εξόδων ανά σελίδα οθόνης μετά την βασική. 
• ·  Δυνατότητα status οθόνης η οποία εμφανίζει την κατάσταση από 

επιλεγμένα outputs (πχ μεγάλες καταναλώσεις, θέρμανση κλπ). 
• ·  Προβολή ημερομηνίας, ώρας, θερμοκρασίας σε screen saver. 
• ·  Έλεγχος & παρακολούθηση κατάστασης 96 συνολικά εξόδων. 
• ·  Οθόνη αφής Α/Μ 5.8" πλαίσιο 195X155mm οθόνη 115X85mm. 
• ·  Τροφοδοσία μέσω τροφοδοτικού ράγας (παρέχεται σε 

συσκευασία). 
Απαιτείται σύνδεση bus & καλώδιο τροφοδοσίας από πίνακα με 
επιθυμητό ασφαλειοδιακόπτη για εύκολο reset. 
 



• Panel LCD εντοιχιζόμενο με μεταλλικό πλαίσιο. 
• ·  Διαθέτει 4 πλήκτρα πλοήγησης (πάνω - κάτω - έλεγχος). 
• ·  Διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη. 
• ·  Η οθόνη έχει 2 σειρές από 16 χαρακτήρες η σειρά. Σε ηρεμία η 

1η σειρά αναγράφει ημέρα & ημ/ναι & ώρα & λεπτά, ενώ η 
δεύτερη σειρά αναγράφει το πρόγραμμα θέρμανσης & την 
θερμοκρασία. 

• ·  Ιδανικό για έλεγχο προγραμμάτων θέρμανσης & θερμοκρασιών, 
• ·  Διαθέτει IR server με λειτουργία IR learning. 
• ·  Έλεγχος & παρακολούθηση κατάστασης 96 συνολικά εξόδων. 
• ·  Τροφοδοσία μέσω bus (ως διακόπτης). 

 



• Ο παρών web Server μπορεί να "τρέξει" χωρίς καμμία 
απολύτως εγκατάσταση απο το Laptop, απο το κινητό σας, 
απο το iphone, ipad, ipod, αρκεί να έχει κάποιο περιηγητή 
ιστοσελίδων εγκατεστημένο (Internet explorer, FireFox, 
Chrome etc). 
Μπορεί να εκτελεστεί μέσω του τοπικού δικτύου wi-fi σας 
ή εξωτερικά του κτιρίου μέσω internet. 

• Πατήστε Login για να μπείτε στον εικονικό Server, και 
περιηγηθείτε για να δείτε πως μπορείτε να κάνετε τον 
έλεγχο. 
Τα αναγραφόμενα menu στα αριστερά φυσικά μπορούν να 
αλλάξουν στην δική σας εφαρμογή, το παρόν αποτελεί 
παράδειγμα ώστε να δείτε επιλογές on/off, dimmers, 
scenes, ρολά κτλ. 
 
 



 
 Περιγραφή συστήματος. 
-- Σκοπός του δικτύου bus είναι η επικοινωνία του ελεγκτή (controller) με όλες 
τις εισόδους (διακόπτες, αισθητήρες κτλ) καιεξόδους (relays, dimmers κτλ) του συστήματος καθώς 
και η τροφοδοσία αυτών.  
Η τροφοδοσία και τα σήματα ελέγχου στέλνονται από/προς τον controller μέσω του bus (2-wire 
data cable) σε όλα τα συνδεδεμένα υλικά π.χ. διακόπτες, αισθητήρες, inputs, relays, dimmers, 
οθόνες κτλ. 
-- Ο controller τροφοδοτεί και ελέγχει όλες τις συσκευές μέσω του bus. Επίσης δέχεται και το 
internet μέσω καλωδίου UTP με RJ45 κατευθείαν απο τον Router της κατοικίας. 
-- Το bus απαιτεί 2 αγωγούς (ελάχιστη διατομή αγωγών 2Χ1mm2), δεν έχει πολικότητα, και η 
λειτουργία του bus είναι αμφίδρομη, δηλ. κάθε συσκευή μπορεί να στείλει και να λάβει δεδομένα. 
Το μήκος κάθε καλωδίου bus, (δηλ η πιο απομακρυσμένη συσκευή) απο τον ελεγκτή μπορεί να 
είναι μέχρι 200m. 
-- Συστήνεται η χρήση του πιστοποιημένου από την EIB καλωδίου (2Χ2Χ0,8mm2) θωρακισμένου. 
Οι αγωγοί bus οδεύουν / οδηγούνται / συνδέονται ανά δύο (κόκκινο + κίτρινο / άσπρο + μαύρο) 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνολική διατομή 2Χ0,8=1,6mm2.  
Προσοχή στην επιλογή του καλωδίου !!! πρέπει να είναι πιστοποιημένο, δεν αξίζει για πραγματικά 
λίγα ευρώ να διακινδυνεύσει η απρόσκοπτη επικοινωνία του συστήματος...  
-- Προτείνεται η δημιουργία βρόχου στους διακόπτες, δηλ. η επιστροφή του καλωδίου bus απο τον 
τελευταίο διακόπτη στον πίνακα ώστε σε περίπτωση κοπής του καλωδίου (για οποιοδήποτε λόγο) 
να μπορούμε να έχουμε bus απο την άλλη άκρη. Στην περίπτωση κλειστού βρόχου δύναται να 
αυξηθεί το συνολικό μήκος του καλωδίου σε 400m. Λόγω μη πολικότητας του bus είναι 
αδύνατο να συνδεθούν λανθασμένα τα υλικά. 

 
 



• Γενικά συνιστάται σε όλες τις εγκαταστάσεΓενικές Οδηγίες για Καλωδίωση 
Ασθενών. (δικτύου bus) 
-- Η τοποθέτηση των υλικών Qbus γίνεται σε κάθε πίνακα / υποπίνακα στο επάνω 
τμήμα του (κατά προτίμηση). Στο κάτω μέρος του ίδιου πίνακα μπορεί να 
τοποθετηθεί το συμβατικό υλικό (ασφάλειες, ρελέ διαρροής, 
μικροαυτόματοι). Δεν προτείνεται η ύπαρξη διαφορετικού πίνακα για τα υλικά 
bus!!!  
-- Το τροφοδοτικό του controller τροφοδοτείται από ξεχωριστή ασφάλεια δίπλα 
του (για εύκολο Reset). Σε περιοχές που υπάρχουν διακυμάνσεις τάσης 
απαραίτητα η τροφοδοσία του ελεγκτή με ένα απλό ups. ις εφόσον δίνει 
αυτονομία και για τα υπόλοιπα συστήματα (cameras, router) όταν δεν υπάρχει 
ρεύμα!!  
-- Οι ελεγκτές με web server έχουν και υποδοχή RJ45 για σύνδεση στο LAN κτιρίου 
(καλωδίο UTP απο ελεγκτή μέχρι router !!!) 
-- Από τον πίνακα που τοποθετείται ο controller (κεντροβαρικά στο κτίριο για 
μικρότερο μήκος καλωδίου) υπάρχει προς ΚΑΘΕ υποπίνακα (που τοποθετούνται 
υλικά) ξεχωριστό καλώδιο bus. 
-- Κάθε διακόπτης, ανιχνευτής κίνησης, οθόνη, αισθητήρας καλωδιώνεται με τους 
υπόλοιπους σε σειρά, ακτινικά (όπως βολεύει)  



• καταλήγοντας στον πίνακα με πιστοποιημένο καλώδιο EIB (YCYM 2X2X0,8mm2). 
Οι αγωγοί οδεύουν/οδηγούνται/συνδέονται ανά δύο (π.χ. κόκκινο & κίτρινο / 
άσπρο & μαύρο) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνολική διατομή 2Χ0,8=1,6mm2. 
Είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερους του 1 βρόγχους (π.χ. διακόπτες 
υπνοδωματίων εν σειρά, του σαλονιού κ.τ.λ.)  
-- Το καλώδιο bus υπολογίζεται ως δίκτυο ασθενών & ΔΕΝ οδεύει παράλληλα 
(στον ίδιο σωλήνα) με δίκτυο 230 volt! Στην πράξη πολλές φορές αναγκαζόμαστε 
να καταστρατηγήσουμε τον κανόνα αυτό, μας βοηθάει το πιστοποιημένο καλώδιο 
bus για την αποφυγή παρεμβολών. 
-- Η οθόνη αφής 5,8” χρειάζεται εκτός του καλωδίου bus και 
καλώδιο τροφοδοσίας προς κοντινότερο πίνακα (π.χ. 2Χ0,75mm). 
-- Η οθόνη αφής 10,2” θέλει τροφοδοσία 220VAC καθώς και καλώδιο δικτύου UTP 
(σε RJ45), συνδεδεμένο στο LAN του κτιρίου (και κατ’επέκταση στον controller). 
Υπολογίζεται σαν συνδεδεμένο PC (παίρνει διεύθυνση IP) 
-- Το ανεμούριο χρειάζεται 5κλωνο καλώδιο μέχρι πίνακα (5Χ1,5mm) 
-- Ο έλεγχος της θέρμανσης δεν χρειάζεται καμμία πρόσθετη καλωδίωση. Οι 
διακόπτες μπορούν να έχουν ενσωματωμένο θερμοστάτη και η θερμοκρασία της 
ζώνης πλέον περνάει στο σύστημα. Τέλος κάποιο ρελέ (πχ.REL04) δίνει εντολή 
(on/off) στον αυτοματισμο της θέρμανσης όταν χρειάζεται (όπως με συμβατικούς 
θερμοστάτες). 
-- Στους διακόπτες / αισθητήρες qbus δεν καταλήγει άλλο καλώδιο (π.χ. 230V), 
εκτός από αυτό του bus.  







Ένα σπίτι με νοημοσύνη που σκέπτεται και  ενεργεί για εσάς βάση 
των καθημερινών σας αναγκών και συνηθειών . Στο σπίτι του 

μέλλοντος τα πάντα είναι στον απόλυτο έλεγχο σας , η ασφάλεια η 
θέρμανση ο φωτισμός οι ηλεκτρικές συσκευές τα συστήματα Audio 

video . Όλα ελέγχονται με το πάτημα ενός κουμπιού , είτε είστε 
μέσα είτε είστε χιλιόμετρα μακριά . Το έξυπνο σπίτι προσαρμόζεται 

σε εσάς και μαθαίνει κάθε σας βήμα και κάθε σας συνήθεια 
ολόκληρο το 24ωρο . 
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Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από να προστατεύετε αυτούς που 
αγαπάτε και την ιδιοκτησία σας. Τώρα με την βοήθεια της νέας 
τεχνολογίας μπορείτε να αισθάνεστε και να είστε ασφαλείς με τρόπους 
που προηγουμένως ήσαν αδύνατοι. Αυτό είναι και το βασικότερο 
σκέλος  ενός έξυπνου σπιτιού . 





Το Comfort By Myroniatech είναι ένα από τα πιο προηγμένα αλλά και 
εύκολα στην χρήση συστήματα αυτοματισμού με λειτουργικότητα που 
βοηθά εσάς και την οικογένεια σας να νιώθετε ασφαλής ενώ 
παράλληλα να απολαμβάνεται άνεση διασκέδαση και ποιότητα ζωης 
στον χώρο σας . 
Το σύστημα επικοινωνεί μαζί σας με αληθινή ανθρώπινη φωνή που 
ακούγεται μέσω των πληκτρολογίων του χώρου ή μέσα από τις οθόνες 
αφής που είναι τοποθετημένες στον χώρο. Πληκτρολογώντας τον 
προσωπικό μυστικό σας κωδικό πριν φύγετε από το σπίτι το σύστημα 
ελέγχει και σας ειδοποιεί αν έχετε ξεχάσει παράθυρα ή πόρτες ανοικτές 
. Εάν όλα είναι ασφαλισμένα σας ειδοποιεί ότι μπορείτε να φύγεται. 

http://www.myroniatech.gr/comfort.html
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Το σύστημα μπορεί να σας ειδοποιήσει και σε περίπτωση πυρκαγιάς ή 
και πλημμύρας από σπασμένη υδροσωλήνα και να τηλεφωνήσει σε 

προκαθορισμένα τηλέφωνα, κινητά ή σταθερά, ακόμη να καλέσει την 
αστυνομία ή την πυροσβεστική για να φέρει βοήθεια. 

  



Πως είναι το περιβάλλον σε ένα έξυπνο Σπίτι ? 
Το περιβάλλον στο σπίτι σας είναι πάντα άνετο αφού 
το ComfortbyMyroniaTech ρυθμίζει για σας το επίπεδο φωτισμού. 
Διατηρείτε έτσι τον συνδυασμό άνεσης και οικονομίας στα πιο ψηλά 
επίπεδα. Επιστρέφοντας το βράδυ στο σπίτι φώτα ανάβουν αυτόματα 
ενώ ταυτόχρονα αν θέλετε η τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη συσκευη 
ήχου θα ανάψει στο κανάλι της επιλογής σας. Το βράδυ κατά την 
είσοδο σας σε επιλεγμένα δωμάτια το σύστημα ανάβει αυτόματα το 
φως και θα το σβήσει μετά που θα διαπιστώσει ότι δεν είστε πλέον στο 
δωμάτιο. Το βράδυ, πριν πάτε για ύπνο, το ComfortbyMyroniatech  θα 
σβήσει για σας, τα φώτα στον κήπο και στο ισόγειο, καθώς και την 
τηλεόραση και θα ενεργοποιήσει το σύστημα συναγερμού για να 
προστατεύει τους χώρους στο ισόγειο ενώ εσείς θα ξεκουράζεστε 
άνετα και με ασφάλεια . 





Πασσαρής Κωνσταντίνος 

Κωνσταντίνος Μίλκας  

Στέφανος Κολυμπάρης  

Πλάτων Τσαούσης 

 


