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1. Περιγραφή ςυςτήματοσ 

Σο ςφςτθμα διαχείριςθσ κτιρίου (BMS) κα επιβλζπει, κα ελζγχει και κα διαχειρίηεται τισ δια-
φορετικζσ τεχνικζσ οι οποίεσ εφαρμόηονται ςε αυτό το κτίριο. Η πλατφόρμα BMS πρζπει να 
είναι πλιρωσ ςυμβατι με τα ιςχφοντα πρότυπα τθσ τεχνολογίασ πλθροφορικισ (IT). Σα δια-
φορετικά εξαρτιματα του BMS (Μονάδεσ Ελζγχου Κτιρίου, τακμοί PC) μποροφν εφκολα να 
ςυνδζονται με το δίκτυο Ethernet του κτιρίου. ε οριςμζνεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ιδιωτικά πρωτόκολλα αλλά προτιμάται ςαφϊσ θ χριςθ των ςτάνταρ πρω-
τοκόλλων. Ζνα ςετ από προ-προγραμματιςμζνεσ εφαρμογζσ πρζπει να είναι διακζςιμο μζςα 
ςτο BMS. Σο BMS πρζπει να παρζχει διαφορετικά επίπεδα πρόςβαςθσ χριςτθ, με κάκε επί-
πεδο να διακζτει διαφορετικά δικαιϊματα πρόςβαςθσ. Σο ςφςτθμα εξυπθρετεί ταυτόχρονθ 
λειτουργία από πολλαπλοφσ χριςτεσ. Η πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα του ςυςτιματοσ ελζγχου 
πρζπει να είναι δυνατι μόνο μζςω ονόματοσ χειριςτι και κωδικοφ πρόςβαςθσ. Ζνασ χειριςτισ 
κα μπορεί να ςυνδεκεί ςε οποιοδιποτε ςτακμό εργαςίασ του ςυςτιματοσ ελζγχου και να ζχει 
πρόςβαςθ ςε δεδομζνα που ςχετίηονται με το επίπεδο πρόςβαςισ του. Σο ςφςτθμα ελζγχου 
μπορεί να είναι ςχεδιαςμζνο με τρόπο που να επιτρζπει τθν αυτόνομθ λειτουργία του ςυςτι-
ματοσ ςε περίπτωςθ απϊλειασ επικοινωνίασ δικτφου ι απϊλεια οποιουδιποτε άλλου ελε-
γκτι. Η επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ πίνακεσ ελζγχου και ςτουσ ςτακμοφσ εργαςίασ κα γίνεται 
μζςω δικτφου Ethernet TCP/IP.  

τόχοσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ενζργειασ (BEMS) είναι ο ζλεγχοσ και θ καταγραφι όλων 
των καταναλϊςεων. υγκεκριμζνα, θ καταγραφι: 

• θλεκτρικϊν φορτίων για διάφορεσ χριςεισ 
• θλεκτρικά φορτία για φωτιςμό 
• θλεκτρικά φορτία για ψφξθ κζρμανςθ ( λζβθτα ΦΑ  & αντλία κερμότθτασ) 
• παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΦΒ ςφςτθμα  
• εγχεόμενθ ςτο δίκτυο θλεκτρικι ενζργεια 

Η καταγραφι κα πρζπει να γίνεται με ςτόχο δθμιουργίασ προφίλ καταναλϊςεων για κάκε 
θμζρα και ςε ετιςια βάςθ. Σα δεδομζνα από τισ καταγραφζσ κα μποροφν να επεξεργαςτοφν 
από το χριςτθ με ςτόχο τον ζλεγχο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ αλλά και τθν παρατιρθςθ υψθ-
λϊν καταναλϊςεων ςε κάκε χριςθ με ςτόχο τον ζλεγχο τουσ ι τθ μείωςθ τουσ.  Επιπρόςκετα, 
το ςφςτθμα διαχείριςθσ ενζργειασ κα μπορεί να ζχει ζλεγχο (on-off) ςτα προαναφερκζντα 
φορτία. 

Για το ζλεγχο τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ του κτθρίου εκτόσ των καταναλϊςεων οι οποίεσ 
κα μετροφνται και κα καταγράφονται είναι απαραίτθτο να υπάρχει πλιρθσ καταγραφι και 
των ςυνκθκϊν μζςω αιςκθτιριων ςυςτθμάτων. Σα αιςκθτιρια κα είναι ςε κζςθ να μετρι-
ςουν τθν κερμοκραςία (εςωτερικι και εξωτερικι), υγραςία εςωτερικϊν χϊρων, θλιακι ακτι-
νοβολία, κερμοκραςία ΦΒ ςτοιχείων, ταχφτθτα ανζμου. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Τεχνική περιγραφή 

Σα κφρια ςτοιχεία του ςυςτιματοσ είναι τα εξισ: 

Μετρητζσ ενζργειασ 

Θα εγκαταςτακοφν μονοφαςικοί και τριφαςικοί θλεκτρονικοί μετρθτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 
τφπου ράγασ, ςτουσ υφιςτάμενουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ χαμθλισ τάςθσ του κτιρίου για τισ 
κφριεσ καταναλϊςεισ του κτιρίου που είναι ο φωτιςμόσ και οι λοιπζσ καταναλϊςεισ. Ζνασ α-
νάλογοσ τριφαςικόσ μετρθτισ (με τουσ μεταςχθματιςτζσ του) κα τοποκετθκεί ςτο πίνακα των 
κεντρικϊν αντλιϊν κερμότθτασ για μζτρθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ τουσ. Σζλοσ, ζνασ τρι-
φαςικόσ μετρθτισ ςτο κεντρικό πεδίο χαμθλισ τάςθσ του κτιρίου για τθν καταγραφι τθσ ςυ-
νολικισ κατανάλωςθσ του κτιρίου και ζνασ για τθν παραγωγι ενζργειασ από το ΦΒ ςφςτθμα. 

Οι ωσ άνω μετρθτζσ κα μετράνε ενζργεια (kWh). ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει διακζςιμοσ 
χϊροσ ςτουσ υφιςτάμενουσ πίνακεσ, οι μετρθτζσ κα τοποκετθκοφν ςε κατάλλθλα εξωτερικά 
ςτεγανά μεταλλικά ερμάρια, πλθςίον των θλεκτρικϊν πινάκων. Επιπλζον , αν απαιτθκεί τρο-
ποποίθςθ των υπαρχόντων . 

Καταγραφικά μετρήςεων 

ε κάκε όροφο πλθςίον των μετρθτϊν ενζργειασ, κα εγκαταςτακοφν, καταγραφικά μετριςε-
ων ενζργειασ, τα οποία κα ςυλλζγουν τισ ενδείξεισ των μετρθτϊν και κα τισ αποκθκεφουν. Σα 
καταγραφικά κα τοποκετοφνται είτε εντόσ των μεταλλικϊν ερμαριϊν που προβλζπονται για 
τουσ μετρθτζσ ενζργειασ είτε εντόσ ανεξάρτθτων μεταλλικϊν ερμαριϊν, όταν οι μετρθτζσ ε-
γκακίςτανται εντόσ των θλεκτρικϊν πινάκων. Η διαςφνδεςθ των μετρθτϊν με τα καταγραφικά 
κα γίνεται μζςω καλωδίου UTP cat6 4’’. Κάκεκαταγραφικό κα διακζτει αναλογικζσ ειςόδουσ 
με δυνατότθτα διαςφνδεςθσ αιςκθτιρων όπωσ π.χ. κερμόμετρα, ανεμόμετρα , αιςκθτιρεσ 
θλιακισ ακτινοβολίασ. 

Για να είναι δυνατι θ εξ αποςτάςεωσ ςυλλογι των δεδομζνων και θ ρφκμιςι των καταγραφι-
κϊν από το κεντρικό ςθμείο ελζγχου, τα καταγραφικά κα επικοινωνοφν προσ το κεντρικό ςφ-
ςτθμα ελζγχου μζςω του δικτφου Ethernet του κτιρίου ι μζςω αςφρματου δικτφου WiFi, ανά-
λογα με τθν διακεςιμότθτα ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει διακζ-
ςιμθ πρόςβαςθ προσ το Διαδίκτυο, κα πρζπει να διατίκεται ζκδοςθ καταγραφικϊν με 
GPRS/4G για πρόςβαςθ μζςω δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ. 

Κεντρικό ςφςτημα διαχείριςησ 

Ο τελικόσ διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κα ζχει πρόςβαςθ ςτο κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ, 
το οποίο κα ζχει τθν δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τα καταγραφικά που κα ζχουν 
εγκαταςτακεί ςτο κτίριο. 

Για το λόγο αυτό προβλζπεται κεντρικόσ server, με κατάλλθλο software λογιςμικοφ ενεργεια-
κισ παρακολοφκθςθσ, hardware και όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ, που κα τοποκετθκεί ςε κατάλλθλο χϊρο εντόσ του κτιρίου του κτθρίου. Η κζςθ 
τοποκζτθςθσ του server, κα επιλεγεί από τουσ αρμόδιουσ τθσ Τπθρεςίασ ϊςτε να παρακο-
λουκείται θ 24ωρθ λειτουργία του από εξειδικευμζνο προςωπικό (ενδεικτικά αναφζρουμε 
τον υπεφκυνο μθχανογράφθςθσ) και τα δεδομζνα που προκφπτουν να παρζχονται ςτον ενερ-
γειακό υπεφκυνο του κτιρίου.  

Ο χριςτθσ κα μπορεί, μζςω του προςωπικοφ του υπολογιςτι, να μπαίνει ςτον server ςε περι-
βάλλον web και να ζχει πρόςβαςθ ςτα ενεργειακά δεδομζνα που ζχουν καταγραφεί και με 
δυνατότθτα realtime ελζγχου. Σο ςφςτθμα κα ζχει τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ των δεδομζ-
νων, ανάκτθςισ τουσ και προβολισ τουσ ςε πίνακεσ ι διαγράμματα ανάλογα με τισ απαιτι-
ςεισ του χριςτθ. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ εξειδικευμζνων αναφορϊν που μπο-
ροφν να διαμορφωκοφν απόλυτα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του χριςτθ. Ακόμθ, το ςφςτθμα 
κα δίνει τθν δυνατότθτα ειδοποιιςεων του χριςτθ όταν κάποια ι κάποιεσ καταναλϊςεισ ξε-



 

 

περάςουν ζνα προκακοριςμζνο όριο. Μζςω προγραμματιςμοφ κα μπορεί ο χριςτθσ, να ορί-
ςει κάποια φορτία ωσ μθ κρίςιμα και με κατάλλθλθ μελλοντικι προςκικθ εξαρτθμάτων (ρε-
λζ), να τα κλείνει το ςφςτθμα ςε μθ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ ι ςφμφωνα με άλλα κριτιρια 
(μζγιςτθ ιςχφσ, εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ κλπ). 

Σζλοσ, ο server κα δίνει τθν δυνατότθτα ςφγκριςθσ μετριςεων μεταξφ φορτίων, επιβεβαίω-
ςθσ του ενεργειακοφ (και οικονομικοφ) οφζλουσ όταν εφαρμοςτεί κάποιο μζτρο εξοικονόμθ-
ςθσ ενζργειασ, δθμιουργίασ ιςτορικισ βάςθσ δεδομζνων κακϊσ και τθν πρόβλεψθ μελλοντι-
κϊν καταναλϊςεων ςφμφωνα με τα ιδθ αποκθκευμζνα δεδομζνα με βάςθ αλγορίκμουσ που 
μποροφν να διαμορφωκοφν από το χριςτθ. 

Για όλα τα παραπάνω, ςθμαντικό είναι το λογιςμικό να διακζτει μια δυναμικι πλατφόρμα 
ενεργειακισ παρακολοφκθςθσ. 

Αιςθητήρεσ 

Θα απαιτθκοφν αιςκθτιρεσ για τθν καταγραφι των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ςυνκικων 
ϊςτε να μπορεί να γίνει ςυςχζτιςθ με τι μετριςεισ των καταναλϊςεων. υγκεκριμζνα , απαι-
τείται θ μζτρθςθ εςωτερικισ και εξωτερικισ κερμοκραςίασ, υγραςίασ, θλιακισ ακτινοβολίασ. 
Θα απαιτθκοφν 2 αιςκθτιρεσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ και υγραςίασ ςε κάκε όροφο, ζνασ 
αιςκθτιρασ εξωτερικισ κερμοκραςίασ,  ζνασ αιςκθτιρασ θλιακισ ακτινοβολίασ και ζνασ αι-
ςκθτιρασ εξωτερικισ κερμοκραςίασ όπωσ απεικονίηονται και ςτο διαγράμματα του κτθρί-
ου.Θα πρζπει να τοποκετθκοφν  αιςκθτιρεσ  φωτιςμοφ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

Καλωδιώςεισ 

Οι γραμμζσ των καλωδιϊςεων απεικονίηονται ςτο ςχζδιοΔΕ1. 

 
: Επιτρέπεται  

Ο : Απαγορεύεται  

- : Δεν γίνεται, δεν χρειάζεται 



 

 

3. Αναλυτικζσ Προδιαγραφζσ 

3.1. Γενικζσ 

Η πλατφόρμα BMS πρζπει από τθν καταςκευι τθσ να υποςτθρίηει ανοικτά, τυπικά και 
πιςτοποιθμζνα πρωτόκολλα επικοινωνίασ όπωσ τα Lontalk® και BACnet™. 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει : 

 Πλιρθ κατάλογο των υλικϊν των εξαρτθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν, όπου κα 
υποδεικνφεται θ ποςότθτα, θ μάρκα. 

 Ακολουκία των λειτουργιϊν για κάκε ςφςτθμα που βρίςκεται υπό ζλεγχο. Αυτι θ α-
κολουκία κα κακορίηεται για τθ χριςθ του υςτιματοσ Ελζγχου που παρζχεται για 
αυτό το ζργο 

 Ζγχρωμεσ εκτυπϊςεισ δειγμάτων γραφικϊν για κάκε εξάρτθμα και εφαρμογι μζςα 
ςτουσ ςκοποφσ του ζργου 

 χζδιο τθσ αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ το οποίο κα εμφανίηει τθ διαμόρφωςθ του 
ςυςτιματοσ, τθ κζςθ των διατάξεων, τισ διευκφνςεισ και τθν καλωδίωςθ; 

 χζδιο του ζργου που υποδεικνφει τισ κφριεσ φάςεισ εφαρμογισ και τα κομβικά ςθ-
μεία; 

 Λεπτομερι διαγράμματα καλωδίωςθσ τα οποία εμφανίηουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
ςυνδζςεισ ςτθν εγκατάςταςθ. Οι αρικμοί των ακροδεκτϊν πρζπει να ςθμειϊνονται-
κακαρά. 

 Λίςτα ςθμείων και τα προτεινόμενα ονόματα ςθμείων 

 Λίςτα υλικϊν με ανίχνευςθ επιβεβαίωςθσ παράδοςθσ 

 Ζντυπα δεδομζνων για Μονάδεσ Ελζγχου Κτιρίου 

 Ζντυπα δεδομζνων για Ελεγκτζσ 

 Ζντυπα Δεδομζνων για Βοθκθτικζσ υςκευζσ Ελζγχου 

 Παροχι μίασ Διλωςθσ υμμόρφωςθσ Εγκατάςταςθσ Προϊόντοσ BACnet (PICS) για κά-
κε ςυςκευι τφπου BACnet. 

 Εγχειρίδιο Χριςτθ για το τακμό Εργαςίασ Χειριςτι. 

Γενικζσ προδιαγραφζσ ςυςτιματοσ 

 Να διακζτει αποκεντρωμζνθ και ανοικτι αρχιτεκτονικι τφπου διαφλου αυτοματιςμοφ 
bus 

 Να είναι ευζλικτο ςτισ επεκτάςεισ  

 Σο bus του να είναι ελεφκερθσ τοπολογίασ: αςτζρασ, δενδροειδισ και κυρίωσ βρόγχου 
(ϊςτε όταν κόβεται ςε κάποιο ςθμείο να ςυνεχίηει να λειτουργεί) αλλά και όλων των 
δυνατϊν ςυνδυαςμϊν τουσ. Η τοπολογία βρόγχου είναι εξίςου ςθμαντικι και ςτθν 
περίπτωςθ επζκταςθσ του ςυςτιματοσ, όπου θ ςφνδεςθ οποιαςδιποτε επιπλζον μο-
νάδασ ειςόδου ι εξόδου δε διακόπτει τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ). 

 Να μπορεί να μεταδίδει το ςιμα του χωρίσ αναμετάδοςθ για τουλάχιςτον 8 χλμ. 

 Να διακζτει δυνατότθτα μεταφοράσ του ςιματοσ bus μζςω: Μθ ςυνεςτραμμζνου 
ηεφγουσ (ακόμθ και NYA – NYM), Οποιουδιποτε ςυνεςτραμμζνου ηεφγουσ διατομισ ≥ 
0,4 mm2, Οπτικισ Κνασ, Leased Line γραμμισ 

 Να μπορεί να ςυνδεκεί με οποιοδιποτε PC ι PLC ςτον κόςμο κακϊσ και να ανταλ-
λάςςει δεδομζνα κατάςταςθσ μζςω Ethernet, Lonbus, Modbus, Profibus, κλπ. 

 Οι περιφερειακζσ του μονάδεσ ειςόδων – εξόδων (I/O) να επιδζχονται οποιοδιποτε 
κοινό αιςκθτιριο του βιομθχανικοφ αυτοματιςμοφ (αναλογικό ι ψθφιακό). 

 Να διακζτει driver για EXCEL ϊςτε να μεταφζρει αμφίδρομα από και προσ τον Η/Τ τισ 
καταςτάςεισ των I/O ςε κελιά του EXCEL. 



 

 

 Να ςυλλζγει δεδομζνα ςε μορφι ASCII ι EXCEL. 

 Να μπορεί να ανταλλάηει μζςω ελεφκερου κϊδικα ςε VisualBasic δεδομζνα από και 
προσ τον Η/Τ 

 Να μπορεί είτε μόνο του, είτε ςε ςυνεργαςία με οποιοδιποτε PLC να ελζγξει και να 
διαχειριςτεί όλα τα υποςυςτιματα που διζπουν τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα του 
κτιρίου, ϊςτε να ςυμπλθρϊνει τθν εφαρμογι των προτφπων περί ενεργειακϊν με-
τριςεων του ΕΛΟΣ: 896, 1364 και να κακίςταται ζνα αποδοτικό εργαλείο παρακο-
λοφκθςθσ και ςφγκριςθσ κερμιδικϊν καταναλϊςεων ςφμφωνα με το ΣΕΕ 2427/83 πε-
ρί κατανομισ δαπανϊν κζρμανςθσ κτιρίων 

 Να μπορεί να ςυνδεκεί με οποιοδιποτε λογιςμικό SCADA μζςω ενόσ OPC Server 

 Να μπορεί να ςυνδεκεί με οποιοδιποτε πλθροφοριακό ςφςτθμα ανϊτερθσ ευφυΐασ 

 Να ςυνδζεται άμεςα με μετρθτζσ ενζργειασ και δφναται να μεταφζρει τισ μετριςεισ 
είτε το alarm μζςω Διαδικτφου είτε μζςω GSM modem ςε απομακρυςμζνο υπολογι-
ςτι ο οποίοσ κα λειτουργεί ωσ κζντρο λιψθσ ςθμάτων 

 Οι περιφερειακζσ μονάδεσ I/O να είναι προγραμματιηόμενεσ από εγκαταςτάτθ μθ ε-
ξειδικευμζνο ςε χριςθ Η/Τ, ϊςτε οποιαδιποτε αντικατάςταςθ τουσ να γίνεται εφκολα 
χωρίσ τθν ανάγκθ επαναπρογραμματιςμοφ όλου του ςυςτιματοσ με (Η/Τ) και ιδιαίτε-
ρα χωρίσ τθ διακοπι λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 Να διακζτει ανοςία ζναντι κορφβου χωρίσ τθν απαίτθςθ για εγκατάςταςθ, μζςω ειδι-
κϊν καλωδίων, του ηεφγουσ bus. 

 Να διακζτει υλικά και εξαρτιματα ειςόδων – εξόδων που κα ςυμφωνοφν πλιρωσ με 
τον HD 384 του ΕΛΟΣ και ζχουν κατά τθν εγκατάςταςθ τουσ και τθν δυνατότθτα τθσ 
3θσ περίπτωςθσ (για κυκλϊματα διαφορετικϊν τάςεων) τθσ παραγράφου 4-11.1.3.2 
του εν λόγω κανονιςμοφ. 

 Οι ζξοδοι του ςυςτιματοσ να διακζτουν διαγνωςτικό Led ωσ ζνδειξθ για τθν ομαλι ι 
όχι λειτουργία τουσ, ϊςτε να γίνεται εφκολοσ ο εντοπιςμόσ βλαβϊν 

 Σο ςφςτθμα να διακζτει εξωτερικι ςυςκευι χειρόσ ελζγχου αποκρίςεωσ των ςθμάτων 
 

 

3.2. Προδιαγραφζσ επιμζρουσ ςυςτημάτων του ΒEMS 

Υπολογιςμοί Συςτήματοσ 

Παρζχει λογιςμικό που επιτρζπει ςτθ ςτιγμιαία ιςχφ (π.χ. KW) και να μετατρζπονται ςε δεδο-
μζνα χριςθσ ενζργειασ. Παρζχει ζναναλγόρικμο που υπολογίηει τθν τιμι ηιτθςθσ KW. Παρζ-
χειζναν αλγόρικμο που υπολογίηει τθ χριςθ τθσ ενζργειασ και τα καιρικά δεδομζνα(θμζρεσ 
βακμϊν κζρμανςθσ και ψφξθσ). Αυτά τα ςτοιχεία κα είναι διακζςιμα θμεριςια,για τθν προθ-
γοφμενθ θμζρα, μθνιαία και για τον προθγοφμενο μινα. 

Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτήσ 

Σα κφρια ςτοιχεία του ςυςτιματοσ είναι τα εξισ : 

Ο Κεντρικόσ Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτισ κα είναι προϊόν επϊνυμου καταςκευαςτικοφ οίκου, 
με λειτουργικό περιβάλλον Microsoft Windows 8 Proι και μεταγενζςτερο και κα ζχει κατ’ ε-
λάχιςτον τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

- Επεξεργαςτιτφπου Intel Core I7 3,6GHz. 

- Μνιμθ RAM 8GB DDR3. 

- Κάρταγραφικϊν 2GB DDR3 PCI-E με 2 κφρεσ HDMI. 

- Κάρτα ιχου onboard. 



 

 

- Μονάδα πρϊτου ςκλθροφ δίςκου:Solidstate Disk (SSD) με χωρθτικότθτα 120GB. 

- Μονάδα δεφτερου ςκλθροφ δίςκου:Hard Disk Drive (HDD) με χωρθτικότθτα 1TB. 

- Μονάδα DVD-RW. 

- Κάρτα δικτφου PCI GigabitEthernetadapter. 

- Σζςςερισ (4) USB κφρεσ. 

- Μία (1) ςειριακι κφρα. 

- Πλθκτρολόγιο, Ποντίκι, Ηχεία. 

Μετατροπείσ ηλεκτρικών μεγεθών ή πολυόργανα μζτρηςησ ηλεκτρικών μεγεθών 

Οι μορφοτροπείσ κα είναι γαλβανικά μονωμζνοι μεταξφ ειςόδου - εξόδου. Κζλυφοσ απόά-
καυςτο υλικό πλαςτικό. Σάςθ δοκιμισ 2KV / 1 λεπτό. ιμα εξόδου 4 - 20 mA, θ 0-10VDC. Ακρί-
βεια ± 1%. 

Θα υπάρχουν μετατροπείσ μζτρθςθσ των πιο κάτω μεγεκϊν : 

- ζνταςθσ ρεφματοσ 
- θλεκτρικισ ενζργειασ / μζγιςτθσ ιςχφοσ 
- ςυχνότθτάσ ρεφματοσ 
- τάςθσ ρεφματοσ 
- τάςθσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ 

Σο πολυόργανο μζτρθςθσ θλεκτρικϊν μεγεκϊν κα ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ όλων των 

παραπάνω μεγεκϊν και οι οποίεσ κα γίνονται από ζνα μόνον όργανο, το οποίο κα διακζτει το 

τυποποιθμζνο πρωτόκολλο Lontalk ϊςτε να μεταφζρει μζςω αυτοφ τα όλεσ τισ μετριςεισ και 
ταδεδομζνα ςτο Κεντρικό φςτθμα Ελζγχου. 

Αναλογικζσ Είςοδοι 

Οι παρακάτω τφποι ςιματοσ υποςτθρίηονται: 0 – 10VDC, 0 – 20mA, 4 – 20mA,NTC 20 K, PT100, 
γραμμικά 20 K. 

Ψηφιακζσ Είςοδοι 

Οι ψθφιακζσ είςοδοι ςυνδζονται ςτισ πικανά ελεφκερεσ (ξθρζσ) επαφζσειςόδου. 

Αναλογικζσ Ζξοδοι 

Οι παρακάτω τφποι ςιματοσ υποςτθρίηονται: 0(1) – 10VDC, 0(4) – 20mA. 

Ψηφιακζσ Ζξοδοι 

Οι παρακάτω τφποι ςιματοσ υποςτθρίηονται: χωρίσ τάςθ, 230VAC (16A),24VAC. 

Αιςθητήρασ Θερμοκραςίασ Εξωτερικοφ Χώρου 

Σφποσ: PT100 

Εφροσ μζτρθςθσ: -30…60οC 

Βακμόσ Προςταςίασ: IP67 

Θερμοκραςία Λειτουργίασ: -30…60οC 

Ακρίβεια :±0,45οC 

Σοποκζτθςθ: Επίτοιχο 

ιμανςθ CE 

Αιςθητήρασ Θερμοκραςίασ Εξωτερικοφ Χώρου 

Σφποσ: PT100 

Εφροσ μζτρθςθσ: -30…60οC 

Βακμόσ Προςταςίασ: IP22 

Θερμοκραςία Λειτουργίασ: -30…60οC 



 

 

Ακρίβεια :±0,45οC 

Σοποκζτθςθ: Επίτοιχο ι χωνευτό 

ιμανςθ CE 

Αιςθητήρασ ακτινοβολίασ 

Σφποσ : mono-siιpoly-sireferencecell 

Ακρίβεια  : ±5% (ετιςιωσ) 

Θερμοκραςία λειτουργίασ : 30…60οC 

ιμανςθ CE. 

Κεντρική Μονάδα Αυτοματιςμοφ 

Ενςωματωμζνο GSM modemDualBand 

Ενςωματωμζνεσ Ειςόδουσ / Εξόδουσ: ≥ 35/17 

ειριακζσ Θφρεσ: RS232, RS485 

Διαςτάςεισ: ≤ 35 Θζςεων  

Σάςθ Σροφοδοςίασ: 230VAC ± 15% 

υχνότθτα: 45…65 Hz 

Αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ: ≥ 4 kV 

Θερμοκραςία Λειτουργίασ: 0…50οC 

Σοποκζτθςθ: Ράγασ 

ιμανςθ CE 

Μονάδα Εξόδων Relay 

Πλικοσ εξόδων / μονάδα: ≥ 15 

Μζγιςτο Ρεφμα / ζξοδο: 16A (AC1) 

Μθχανικι διάρκεια ηωισ εξόδου: ≥ 5x106 

Ηλεκτρικι διάρκεια ηωισ εξόδου: ≥ 1x105 (250V, 12A) 

Διαςτάςεισ: ≤ 4 Θζςεων  

Τγραςία: 20-80% 

Θερμοκραςία Λειτουργίασ: -5…50οC 

Σοποκζτθςθ: Ράγασ 

ιμανςθ CE 

Μονάδα Εξόδου Relay 

Πλικοσ εξόδων / μονάδα: 4 

Μζγιςτο Ρεφμα / ζξοδο: 13A (AC1) 

Μθχανικι διάρκεια ηωισ εξόδου: ≥ 5x106 

Ηλεκτρικι διάρκεια ηωισ εξόδου: ≥ 1x105 (250V, 12A) 

Διαςτάςεισ: ≤30 x 40 x 20 mm 

Τγραςία: 20-80% 

Θερμοκραςία Λειτουργίασ: -20…50οC 

Σοποκζτθςθ: Χωνευτι 

ιμανςθ CE 
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