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ΤΜΗΜΑ Β4

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί 
διαρκώς νέες ανάγκες, που απαιτούν την 
"έξυπνη διαχείρισή" τους.

Άνεση, ασφάλεια, ενεργειακή διαχείριση, 
συστήματα ελέγχου εισόδου, διαχείριση 
περιεχομένων multimedia, έλεγχος και 
επίβλεψη από απόσταση κ.α. είναι μερικές 
από τις βασικές αυτές ανάγκες
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Ελευθερια ροδακογλου
Ευτυχια σωτηριου
Καλλιοπη χατζοπουλου
Γιαννης σακερλης

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
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ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

“ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ” – ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Απομακρυσμένος Έλεγχος

• Το έξυπνο σπίτι πια 
αποτελεί μέρος της 
σύγχρονης ζωής και η 
σύνδεση των λειτουργιών 
από τις πιο απλές (όπως το 
άνοιγμα των φώτων, το 
κλείσιμο των ρολών, το 
κατέβασμα της τέντας, η 
θέρμανση, ο 
κλιματισμός) έως τις πιο 
πολύπλοκες (συναγερμοί, 
κάμερες ασφαλείας, 
προγραμματισμένες 
λειτουργίες κ.α.)“ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ” – ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Απομακρυσμένος Έλεγχος

• Μερικές smart home 
συσκευές είναι 
προσβάσιμες εκτός 
σπιτιού μέσω Internet

• Το ‘έξυπνο’ σπίτι χωρίς 
υποδομή καλωδίωσης 
, απλά 
χρησιμοποιώντας την 
υπάρχουσα ηλεκτρική 
εγκατάσταση, 
πραγματοποιεί όποια 
εντολή εσείς θέλετε. 
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Απομακρυσμένος Έλεγχος

Μπορούμε να ελέγξουμε 
και να 
αυτοματοποιήσουμε 
τοπικά, (μήνυμα από 
κινητό) :

• τον φωτισμό,
• την θέρμανση,
• τον κλιματισμό,
• ηλεκτρικές συσκευές,
• τα ηλεκτρικά ρολά,
• το πότισμα του κήπου
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Απομακρυσμένος Έλεγχος
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Έξυπνο Σπίτι - Ασφάλεια
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΧΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
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ΤΙ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕΙ
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ΈΞΥΠΝΟ 
ΣΠΙΤΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗ
ΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ  
ΔΙΑΡΡΉΞΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

ΆΝΕΣΗ ΣΤΟ 
ΊΔΙΟ ΜΑΣ ΤΟ 

ΣΠΊΤΙ
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Για πλήρη έλεγχο του 
σπιτιού μας 
χρησιμοποιούνται 
συσκευές όπως: Σταθερό τηλέφωνο

Κινητό 
τηλέφωνο

Εφαρμογή 
IΝΤΕΡΝΕΤ

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής

Έτσι μας βοηθάει στην καλύτερη και γρήγορη ενημέρωση για την ασφάλεια του ίδιου μας του 
σπιτιού.
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Σύστημα παρακολούθησης από κάμερες

Κεντρικό σύστημα συναγερμού

Έλεγχος φωτισμού

Κεντρικός ελεγκτής αυτοματισμού

Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

Σύστημα ποτίσματος

Κεντρικό σύστημα διανομής εικόνας και ήχου
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Έλεγχος μέσου ασύρματου δικτύου

Υπολογιστικά προγράμματα

Εφαρμογές προγραμματισμού

Έλεγχος καιρικών συνθηκών

Έλεγχος ζεστού νερού

Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών

Έλεγχος μέσω κινητού



Σαραμαντίνου Χριστίνα 
Χαλόφτη Σταυρούλα

Τουμπανιάρης Σωτήρης 
Τσολιάκου Εβελίνα
Σπερδέγια Αθηνά
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Ο όρος «Γεωθερμία», αναφέρεται στη θερμική 
ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της 

γης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως γεωθερμία 
ορίζεται η εκμετάλλευση της ενέργειας από το 
εσωτερικό της γης από όπου με τη χρήση μιας 
γεωθερμικής αντλίας θερμότητας επιτρέπεται η 

μεταφορά θερμότητας από και προς το έδαφος για 
παραγωγή ψύξης, θέρμανσης και ζεστού νερού 

χρήσης για οικιακές αλλά και ευρύτερης κλίμακας 
εφαρμογές.

“ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ” – ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
θέρμανση των κτηρίων αποτελούνται από το 
σύστημα θέρμανσης και το σύστημα μετάδοσης της 
θέρμανσης. Π.χ το καλοριφέρ αποτελείται από το 
σύστημα θέρμανσης, καυστήρα και μπόιλερ και το 
σύστημα μετάδοσης δίκτυο, κυκλοφορητή και 
σώματα. Τα περισσότερα συστήματα θέρμανσης 
μπορούν να μεταδοθούν με πολλά διαφορετικά 
συστήματα μετάδοσης. προτείνει για σύστημα 
θέρμανσης και ψύξης αντλίες θερμότητας αέρος 
νερού σε συνδυασμό με σύστημα μετάδοσης 
αποτελούμενο από fan coils.Έχουμε όμως τις 
γνώσεις και τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε να 
επιλέξετε και να προσαρμόσουμε στο σπίτι σας 
οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης και μετάδοσης 
θέρμανσης ταιριάζει στις ανάγκες σας και τις 
επιθυμίες σας.
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http://www.easygreen.com.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
http://www.easygreen.com.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
http://www.easygreen.com.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
http://www.easygreen.com.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83/fan-coils/


• Το κλασικό και γνωστό σε όλους μας 
σύστημα μετάδοσης θέρμανσης του 
καλοριφέρ είναι αυτό που μονοπωλούσε 
την αγορά μέχρι πριν εμφανιστούν τα 
συστήματα θέρμανσης χαμηλών 
θερμοκρασιών, όπως αντλίες και λέβητες 
συμπύκνωσης και η ανάγκη 
εξοικονόμησης ενέργειας. Αποτελείτε από 
δίκτυο σωληνώσεων και τερματικά 
σώματα πηνίου νερού. Έχουν χαμηλό 
κόστος εγκατάστασης και προμήθειας και 
προσφέρουν αίσθηση θαλπωρής

“ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ” – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

• συνδυάζονται με :
• fan coil: ψύξη/θέρμανση.
• ενδοδαπέδια : ψύξη/θέρμανση.
• σώματα καλοριφέρ : θέρμανση.
Πλεονεκτήματα

• Ο μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης σε 
σχέση με την κατανάλωση COP 4-8

• πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας
• μικρή ανάγκη συντήρησης
• μεγάλος χρόνος ζωής
• ψύξη και θέρμανση με το ίδιο 

σύστημα.
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http://www.easygreen.com.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83/fan-coils/
http://www.easygreen.com.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83/%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1/
http://www.easygreen.com.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81/


Αυτοματο ποτισμα

Το αυτόματο πότισμα, είναι ακόμη 
μια έξυπνη λειτουργία, η οποία 
ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται χειροκίνητα από 
την οθόνη αφής, ή αυτόματα μέσω 
του χρονοπρογράμματος, 
δηλώνοντας την επιθυμητή ώρα 
εκκίνησης και διάρκειας 
ποτίσματος. Ποτίστε τον κήπο σας ή 
το γκαζόν, μόνο όταν είναι 
απαραίτητο, σύμφωνα με την 
υγρασία του εδάφους και τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Αν πάλι, 
ξεχάσατε να ποτίσετε, έχετε τη 
δυνατότητα να το κάνετε από το 
γραφείο σας, μέσω της τηλεφωνικής 
γραμμής. Ταυτόχρονα γίνεται 
έλεγχος της διαρροής υδάτων, ώστε 
εάν υπάρξει τέτοια διαρροή, να 
ειδοποιηθεί αμέσως το κέντρο, και 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ  ΠΟΤΙΣΜΑ

Με το σύστημα ποτίσματος, 
δίνεται στον ένοικο η 
δυνατότητα να ποτίσει τον 
κήπο του ή το γκαζόν, μόνο 
όταν είναι απαραίτητο, 
σύμφωνα με την υγρασία του 
εδάφους και τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Ή 
εάν έχει ξεχάσει να τον 
ποτίσει, έχει τη δυνατότητα 
να το κάνει από το γραφείο 
του μέσω της τηλεφωνικής 
γραμμής.

“ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ” – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ



Ηλεκτρικη ενεργεια

Το «έξυπνο σπίτι» έχει τη δυνατότητα 
να αναλάβει πρωτοβουλίες:
• Μπορεί να ανεβάσει η να κατεβάσει 
τις τέντες των εξωτερικών χώρων 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
όπως, την ταχύτητα του ανέμου η την 
ηλιοφάνεια, μέσω αισθητήρων.
• Όταν οι ένοικοι λείπουν από το σπίτι 
οι κουρτίνες και οι τέντες ανοίγουν και 
κλείνουν σε τυχαίες χρονικές στιγμές 
για να δηλώσουν εικονική παρουσία. 
• Εάν ο ήλιος «καίει» το πάτωμα, το 
σύστημα θα κατεβάσει την ηλεκτρική 
τέντα, χωρίς ο ένοικος ν’ ασχολείται μ’ 
αυτό. Εάν, όμως, ο άνεμος απειλεί να 
σχίσει την τέντα, τότε θα τη μαζέψει 
και θα κατεβάσει το ρολό για να 
προστατέψει το πάτωμα.
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Ηλιακη ενεργεια

Για παράδειγμα, οι ένοικοι: 
• Όταν ξυπνάνε το πρωί μπορούν να βρουν 
ζεστό νερό χρήσης για να απολαύσουν το 
μπάνιο τους, και τον καφέ τους έτοιμο την 
ώρα που επιθυμούν.
• Μπορούν να ακούσουν την αγαπημένη τους 
μουσική η οποία θα διαχέεται στους χώρους 
που εκείνοι έχουν επιλέξει.
• Έχουν τη δυνατότητα μέσω ασύρματης 
οθόνης να επιλέξουν τη μουσική που 
επιθυμούν στο υπνοδωμάτιο ενώ τα παιδιά 
έχουν τον ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής 
τους να παίζει, και ενώ η σύζυγος ακούει 
ραδιόφωνο στο καθιστικό. 
• Μπορούν να ελέγξουν τις συσκευές και όταν 
βρίσκονται μακριά από το σπίτι με τη χρήση 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μέσω του 
σταθερού/κινητού τηλεφώνου.
• Εισάγοντας μια ταινία σε κάποιο DVD 
Player στο σαλόνι, εκείνη μπορεί να προβληθεί 
σε οποιαδήποτε συσκευή τηλεόρασης στο 
σπίτι.
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Ηλιακη ενεργεια

Οι λαμπτήρες φέρουν πλέον ενεργειακή 
ταυτότητα όπως και τα κλιματιστικά και οι 
υπόλοιπες συσκευές, και σίγουρα αυτό είναι 
κάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί και άρα 
να το απαιτούμε την ώρα που ζητάμε τον 
λαμπτήρα στο Super-Market ή στο 
κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Ωστόσο ένα 
σύστημα που “σκέφτεται” μας αποτρέπει να 
τους χρησιμοποιούμε, όταν δεν το 
χρειαζόμαστε, να κάνει πραγματική 
εξοικονόμηση ενέργειας όταν είναι 
ρυθμιζόμενης έντασησ και η ένταση 
φωτεινότητας να είναι ανάλογη της ενέργειας 
που καταναλώνουν και όχι ανεξάρτητη από 
αυτή. Επίσης ένα έξυπνο σύστημα μπορεί να 
αυτορυθμίζεται με βάση τον φυσικό φωτισμό 
χωρίς τη δική μας παρέμβαση. Εδώ αυτό που 
πρέπει να θυμόμαστε για ορισμένες 
κατηγορίες λαμπτήρων όπως οι φθορισμού, 
χρειάζεται να διαθέτουν ηλεκτρονικό ballast, 
για απλό on/off. Ανεξάρτητα από τον τύπο 
των λαμπτήρων το σύστημα ρυθμίζει το 
επίπεδο φωτισμού στην επιθυμητή τάση 
διατηρώντας έτσι τον συνδυασμό άνεσης και 
οικονομίας στα πιο υψηλά επίπεδα.
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