
Εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ ή
συµβατική εγκατάσταση;

 σελίδα 1/10

Αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σε κατοικία

αξιολόγηση
0= δεν χρειάζεται καθόλου

10= είναι απόλυτα απαραίτητο

1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων

1.1 Χρειάζεστε γενικές εντολές για τον έλεγχο του φωτισµού εσωτερικών χώρων;
π.χ. από το ισόγειο µε ένα κουµπί σβήνουν µόνο όσα φώτα έχουν ξεχαστεί στον όροφο η στο υπόγειο

1.2 Θέλετε να έχετε γενικές εντολές και για ρυθµιζόµενο φωτισµό;
π.χ. Με µια εντολή να δίδετε προκαθορισµένη στάθµη φωτισµού;

1.3 Χρειάζεστε προγραµµατιζόµενα σενάρια φωτισµού και να τα επιλέγετε εύκολα;
π.χ. συνθήκες TV, συνθήκες τζακιού, συνθήκες φαγητού, γενική φωταψία

1.4 Θα θέλατε τοπικό τηλεχειρισµό φωτισµού σε ορισµένους χώρους;
π.χ. Στο καθιστικό, στο σαλόνι, να µπορείτε να ελέγχετε τα φώτα εκτός από τα σταθερά σηµεία χειρισµού τους 

 και µε τηλεχειριστήριο για λιγότερες κινήσεις και περισσότερη άνεση

1.5 Χρειάζεστε λογικό έλεγχο του φωτισµού σε συνάρτηση µε τον εξωτερικό φωτισµό;
π.χ. Στο κλιµακοστάσιο, στους διαδρόµους να ανάβουν ορισµένα χαµηλά φώτα όταν νυχτώνει

και είστε στο σπίτι και να σβήνουν αυτόµατα όταν ξηµερώνει.

1.6 Θα θέλατε αυτόµατη λογική λειτουργία ορισµένων φωτιστικών µε ανίχνευση κίνησης; 
π.χ. Είναι νύκτα, προχωρεί κάποιος προς το κλιµακοστάσιο, ανάβουν αυτόµατα τα φώτα του κλιµακοστασίου

για προκαθορισµένο χρόνο εφόσον ο φωτισµός δεν είναι αρκετός και µετά σβήνουν

σύνολο
Αποτελέσµατα: 0-10=χρειάζεστε µια απλή συµβατική εγκατάσταση

11-20= χρειάζεστε µια σύνθετη συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση

21-60= χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ 6/1/2005 αξιολ. απαιτήσεων για κατοικία.xls basis



Εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ ή
συµβατική εγκατάσταση;

 σελίδα 2/10

Αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σε κατοικία

αξιολόγηση
0= δεν χρειάζεται καθόλου

10= είναι απόλυτα απαραίτητο

2. Φωτισµός εξωτερικών χώρων 

2.1 Θέλετε να ελέγχετε τον εξωτερικό φωτισµό µε λογική; 
π.χ. Ορισµένα φωτιστικά να λειτουργούν µόνο όταν είναι νύκτα και είστε στο σπίτι

2.2 Χρειάζεστε να ελέγχετε ολόκληρο τον εξωτερικό φωτισµό µε ένα κουµπί από πολλά σηµεία; 
π.χ. Από κάθε υπνοδωµάτιο µε ένα κουµπί όλα τα φώτα του κήπου και των βεραντών σε περίπτωση ανάγκης;

Ακόµη, θα µπορούσε να γίνεται το σβήσιµο µε χρονοκαθυστερηση, για να φευγετε µε περισσοτερη άνεση

2.3 Θα θέλατε προγραµµατιζόµενα σενάρια εξωτερικού φωτισµού µε ένα κουµπί;
π.χ. εορταστικός, ασφαλείας, περιπάτου, ροµαντικός, γενική φωταψία

2.4 Χρειάζεστε αυτόµατη λειτουργία ορισµένων φωτιστικών µε ανίχνευση παρουσίας; 
σε συνάρτηση του υπάρχοντος φωτισµού;

π.χ. µε την ανίχνευση ανθρώπου η αυτοκινήτου στην είσοδο αυτόµατο άναµµα φώτων εισόδου 

για προκαθορισµένο χρόνο εφόσον είναι νύκτα

2.5 Θέλετε να ελέγχετε τον εξωτερικό φωτισµό και µέσω τηλεφώνου; 
π.χ. Τηλεφωνικό άναµµα η σβήσιµο φώτων  η επιλογή σεναρίων φωτισµού στον κήπο

βέβαια, τις εντολές αυτές να µπορείτε να τις δίδετε η να τις ακυρώνετε και µέσα από το σπίτι

2.6 Θέλετε να ελέγχετε τον εξωτερικό φωτισµό και µε τοπικό τηλεχειρισµό; 
π.χ. Περπατώντας  στον κήπο να δίδετε εντολές φωτισµού η να κάνετε επιλογή σεναρίων φωτισµού µε τηλεχειριστήριο

βέβαια, τις εντολές αυτές να µπορείτε να τις δίδετε η να τις ακυρώνετε και µέσα από το σπίτι

σύνολο
Αποτελέσµατα: 0-10=χρειάζεστε µια απλή συµβατική εγκατάσταση

11-20= χρειάζεστε µια σύνθετη συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση

21-60= χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ 6/1/2005 αξιολ. απαιτήσεων για κατοικία.xls basis



Εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ ή
συµβατική εγκατάσταση;

 σελίδα 3/10

Αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σε κατοικία

αξιολόγηση
0= δεν χρειάζεται καθόλου

10= είναι απόλυτα απαραίτητο

3. Θέρµανση , εξαερισµός

3.1 Θέλετε να ελέγχετε την θέρµανση ολόκληρου του κτιρίου κεντρικά;
π.χ. φεύγοντας να µπορείτε να υποβιβάζετε την θερµοκρασία όλου του σπιτιού µε ένα κουµπί
και να την επαναφέρετε επιστρέφοντας

3.2 Θα ελέγχεται ο η θέρµανση ενός χώρου µε βάση την κατάσταση των ανοιγµάτων?
π.χ. αν ανοίξει ένα παράθυρο να σταµατά η θέρµανση του χώρου

3.3 Χρειάζεστε προγραµµατιζόµενα σενάρια θέρµανσης;
π.χ. νυκτερινή οικονοµική λειτουργία, µικρής απουσίας, µεγάλης απουσίας

3.4 Θέλετε να ελέγχετε την θέρµανση ολόκληρου του κτιρίου τηλεφωνικά;
π.χ. Με κινητό τηλέφωνο από οπουδήποτε?

3.5 Θέλετε ενδείξεις θερµοκρασίας κατά χώρο, ή κατά όροφο από ένα ή περισσότερα σηµεία;
π.χ. Από τον όροφο να βλέπετε την θερµοκρασία του ισογείου και του υπογείου

3.6 Θα θέλατε λογικό έλεγχο εξαερισµού;
π.χ. στο WC, ο εξαερισµός συνεχίζει να λειτουργεί για 10 λεπτά µετά το σβήσιµο των φώτων

στην κουζίνα, ο εξαερισµός σταµατά µετά από 10 λεπτά όταν φεύγετε από το σπίτι

σύνολο
Αποτελέσµατα: 0-10=χρειάζεστε µια απλή συµβατική εγκατάσταση

11-20= χρειάζεστε µια σύνθετη συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση

21-60= χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ 6/1/2005 αξιολ. απαιτήσεων για κατοικία.xls basis



Εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ ή
συµβατική εγκατάσταση;

 σελίδα 4/10

Αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σε κατοικία

αξιολόγηση
0= δεν χρειάζεται καθόλου

10= είναι απόλυτα απαραίτητο

4. Ελεγχοι φορτίων

4.1 Θέλετε να ελέγχετε την λειτουργία ορισµένων πριζών εσωτερικών χώρων;
π.χ. έλεγχος καφετιέρας στο ισόγειο από το όροφο, φεύγοντας να βγαίνουν εκτός λειτουργίας ορισµένες πρίζες

4.2 Θα θέλατε να ελέγχετε την λειτουργία ορισµένων φορτίων µε βάση καθορισµένες συνθήκες;
π.χ. χρήση πλυντηρίων η µπόιλερ µε µειωµένο τιµολόγιο, 

4.3 Θέλετε να ελέγχετε την λειτουργία ορισµένων πριζών εξωτερικών χώρων;
π.χ. Φεύγοντας, ή πριν πάτε για ύπνο να βγαίνουν εκτός οι εξωτερικές πρίζες

4.4 Αν υπάρχει γεννήτρια να αναλαµβάνει σε περίπτωση διακοπής τάσεως ορισµένα φορτία
π.χ. Να αποκλείεται η υπερφόρτιση της γεννήτριας από λανθασµένους χειρισµούς (φούρνος, µποιλερ)

4.5 Θα θέλατε να ενηµερώνεστε τηλεφωνικά για περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος;
π.χ. Πριν πατε στο εξοχικό να ξέρετε αν υπάρχει κανονική τροφοδοσία από ∆ΕΗ

4.6 Χρειάζεστε να ελέγχετε ηλεκτρικά φορτία τηλεφωνικά;
π.χ. Την γεώτρηση, την πισίνα, την σάουνα

σύνολο
Αποτελέσµατα: 0-10=χρειάζεστε µια απλή συµβατική εγκατάσταση

11-20= χρειάζεστε µια σύνθετη συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση

21-60= χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ 6/1/2005 αξιολ. απαιτήσεων για κατοικία.xls basis



Εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ ή
συµβατική εγκατάσταση;

 σελίδα 5/10

Αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σε κατοικία

αξιολόγηση
0= δεν χρειάζεται καθόλου

10= είναι απόλυτα απαραίτητο

5. Ηλεκτρικά ρολά, τέντες, ανοίγµατα ηλεκτρικά ελεγχόµενα

5.1 Θα θέλατε να µπορείτε να κλείνετε η να ανοίγετε όλα τα ηλεκτρικά ρολά µε ένα κουµπί;
π.χ. Φεύγοντας να µπορείτε να κλείνετε µε µιά εντολή όλα τα ηλεκτρικά ρολά χωρίς περιπολίες

5.2 Θα θέλατε να µπορείτε να κλείνετε η να ανοίγετε όλες τις ηλεκτρικές τέντες µε λογική;
π.χ. Το πρωί να κατεβαίνουν εφόσον δεν βρέχει και εφόσον δεν φυσάει και εφόσον υπάρχει ήλιος

5.3 Θα σας ήταν χρήσιµη η λειτουργία ασφάλειας ρολών;
π.χ. Φεύγοντας να κλειδώνουν όλα τα ηλεκτρικά ρολά και να µην ανοίγουν χωρίς δική σας εντολή

5.4 Χρειάζεστε τοπικό τηλεχειρισµό των ηλεκτρικών ρολών η των τεντών;
π.χ. Από το κρεβάτι σας να ελέγχετε τα ηλ. ρολά του υπνοδωµατίου

5.5 Θα θέλατε τηλεφωνικό τηλεχειρισµό ορισµένων  ηλεκτρικών ρολών;
π.χ. Να µπορείτε να ανοίξετε το ρολό του σαλονιού σας για να έχουν φως τα λουλούδια σας

5.6 Θα θέλατε να µπορείτε να ελέγχετε όλα τα ηλεκτρικά ρολά ανά όροφο;

σύνολο
Αποτελέσµατα: 0-10=χρειάζεστε µια απλή συµβατική εγκατάσταση

11-20= χρειάζεστε µια σύνθετη συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση

21-60= χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ 6/1/2005 αξιολ. απαιτήσεων για κατοικία.xls basis



Εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ ή
συµβατική εγκατάσταση;

 σελίδα 6/10

Αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σε κατοικία

αξιολόγηση
0= δεν χρειάζεται καθόλου

10= είναι απόλυτα απαραίτητο

6. Ασφάλεια

6.1 Θα θέλατε να ξέρετε ποια εξωτερικά  ανοίγµατα είναι ανοικτά;
π.χ. ενηµέρωση για ανοικτά-κλειστά παράθυρα, εξ. πόρτες, γκαραζόπορτα πριν πάτε για ύπνο

6.2 Θέλετε να κλείνει η κεντρική παροχή παροχή νερού της κατοικίας αφού φύγετε;
για να αποφύγετε επικίνδυνες διαρροές νερού

6.3 Θα θέλατε να ενηµερώνεστε τηλεφωνικά αν κάτι σηµαντικό συµβαίνει;
π. χ. νερό στο υπόγειο, βλάβη στο σύστηµα θέρµανσης, καπνός στην σοφίτα

6.4 Θα σας ήταν χρήσιµη µια λειτουργία πανικού;
µε ένα κουµπί να ανάβετε όλα τα φωτιστικά του σπιτιού εσωτερικά και εξωτερικά και να ανοίγετε όλα τα ρολά

6.5 Θα θέλατε µια έντονη ένδειξη συναγερµού;
π. χ. λείπετε και ενεργοποιείται ο συναγερµός. Ολος ο φωτισµός του κήπου, όλα τα φώτα στις βεράντες αναβοσβήνουν

6.6 Θα επιθυµούσατε προσοµοίωση παρουσίας;
π.χ. ενώ απουσιάζετε, φώτα ανάβουν σβήνουν, τέντες και ρολά ανοίγουν και κλείνουν ώστε το σπίτι να φαίνεται ότι κατοικείται

σύνολο
Αποτελέσµατα: 0-10=χρειάζεστε µια απλή συµβατική εγκατάσταση

11-20= χρειάζεστε µια σύνθετη συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση

21-60= χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

Αν απαντήσατε θετικά στα 6.4, 6.5, 6.6, τότε χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

Οι ανάγκες αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν από µια συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση µε λογικό κόστος

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ 6/1/2005 αξιολ. απαιτήσεων για κατοικία.xls basis



Εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ ή
συµβατική εγκατάσταση;

 σελίδα 7/10

Αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σε κατοικία

αξιολόγηση
0= δεν χρειάζεται καθόλου

10= είναι απόλυτα απαραίτητο

7. Αναγγελίες, ενδείξεις

7.1 Θα σας ήταν χρήσιµες φωτεινές ενδείξεις για όποια φώτα είναι αναµµένα;
π.χ. Στους άλλους ορόφους, στον κήπο

7.2 Θέλετε να βλέπετε την εξωτερική θερµοκρασία;
πριν βγείτε έξω για να ντυθείτε ανάλογα

7.3 Θα θέλατε να βλέπετε αν η γκαραζόπορτα είναι πραγµατικά κλειστή;

7.4 Θα σας ήταν χρήσιµο να βλέπατε την θερµοκρασία του νερού της πισίνας;
για να προετοιµαστείτε πριν βουτήξετε

7.5 Θα θέλατε να ξέρετε αν η στάθµη πετρελαίου βρίσκεται σε κρίσιµο όριο;
για να παραγγείλετε έγκαιρα

7.6 Χρειάζεστε ένα master control για να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες εύκολα και απλά;
παράλληλα µε τους τοπικούς χειρισµούς και ενδείξεις

σύνολο
Αποτελέσµατα: 0-10=χρειάζεστε µια απλή συµβατική εγκατάσταση

11-20= χρειάζεστε µια σύνθετη συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση

21-60= χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

Αν απαντήσατε θετικά στην 7.6, τότε χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

Οι ανάγκες αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν από µια συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση µε λογικό κόστος

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ 6/1/2005 αξιολ. απαιτήσεων για κατοικία.xls basis



Εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ ή
συµβατική εγκατάσταση;

 σελίδα 8/10

Αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σε κατοικία

αξιολόγηση
0= δεν χρειάζεται καθόλου

10= είναι απόλυτα απαραίτητο

8. Κεντρικές λειτουργίες και εντολές

8.1 Θα χρειαζόσασταν κεντρικές εντολές "αναχώρηση για λίγες ώρες - επιστροφή";
π.χ. κουµπί <αναχώρηση>, άρα σβήσιµο φώτων, θέση σε λειτουργία εκτός πριζών και βασικών 

ηλεκτρικών συσκευών (κουζίνα), µείωση θερµοκρασίας, κλείσιµο και κλείδωµα ηλεκτρικών ρολών

π.χ. κουµπί <επιστροφή>, επαναφορά λειτουργιών

8.2 Θα χρειαζόσασταν κεντρικές εντολές "χειµώνας - καλοκαίρι";
π.χ. Ρυθµίσεις στην θέρµανση, στο πότισµα, στην πισίνα

8.3 Θα χρειαζόσασταν κεντρικές εντολές "πάµε για ύπνο - ξυπνήσαµε";

8.4 Θα χρειαζόσασταν  εντολές "πάµε για διακοπές  - γυρίσαµε";
π.χ. όλα όσα αναφέρονται στο 8.1, πλέον ενεργοποίηση προσοµοίωσης παρουσίας

σύνολο

Αποτελέσµατα: Εδώ αν απαντήσετε έστω και σε µία ερώτηση θετικά, τότε χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

Οι ανάγκες αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν από µια συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση µε λογικό κόστος

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ 6/1/2005 αξιολ. απαιτήσεων για κατοικία.xls basis



Εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ ή
συµβατική εγκατάσταση;

 σελίδα 9/10

Αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σε κατοικία

αξιολόγηση
0= δεν χρειάζεται καθόλου

10= είναι απόλυτα απαραίτητο

9. ∆υνατότητες επέκτασης, προβλέψεις για το κοντινό µέλλον

9.1 Θέλετε να προβλέψετε τηλεχειρισµό λειτουργιών της εγκατάστασης µέσω interent;
π.χ να ελέγχετε, λειτουργίες του σπιτιού µέσω διαδικτύου 

9.2 Θέλετε να µπορείτε να ελέγχετε την ηλ. σας εγκατάσταση και µέσω PC;
π.χ να ελέγχετε, λειτουργίες από τον προσωπικό σας υπολογιστή

9.3 Σύνδεση µελλοντικών έξυπνων λευκών συσκευών (κουζίνας, ψυγείου, πλυντηρίου);
π.χ. να µπορείτε να ελέγχετε & τις συσκευές αυτές σε ένα ενιαίο περιβάλλον;

9.4 Θέλετε να µπορείτε να ελέγχετε το πότισµα του κήπου εποχιακά, µε βάση τις καιρικές συνθήκες;
π.χ. Χειµώνας, βροχή, άνοιξη, καλοκαίρι

9.5 Χρειάζεστε µακροπρόθεσµο χρονικό προγραµµατισµό λειτουργιών µε λογικές προϋποθέσεις;
π.χ. σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία και ετήσια βάση.

Φωταψία κάθε πρωτοχρονιά, κάθε γενέθλια, κάθε ονοµαστική γιορτή, εφόσον είστε στο σπίτι

9.6 Θα θέλατε να κάνετε αλλαγές και προσθήκες λειτουργιών χωρίς µερεµέτια;
π.χ. αλλαγές και προσθήκες εντολών χρήσης µε αναπρογραµµατισµό

σύνολο

Αποτελέσµατα: Εδώ αν απαντήσετε έστω και σε µία ερώτηση θετικά, τότε χρειάζεστε µια σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση µε EIB/KNX

Οι ανάγκες αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν από µια συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση µε λογικό κόστος

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ 6/1/2005 αξιολ. απαιτήσεων για κατοικία.xls basis



Εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ ή
συµβατική εγκατάσταση;

 σελίδα 10/10

Αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σε κατοικία

αξιολόγηση
0= δεν χρειάζεται καθόλου

10= είναι απόλυτα απαραίτητο

10. Τελική απόφαση, τελική αξιολόγηση      �.

Σίγουρα, µερικές από τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες που διαβάσατε στις προηγούµενες σελίδες να φαίνονται σήµερα
όχι αναγκαίες.

Πριν µερικά χρόνια, οι περισσότερες θα µπορούσαν να θεωρηθούν αδύνατες

Σε λίγα χρόνια οι απαιτήσεις µας θα είναι περισσότερες

Με την τεχνική εγκαταστάσεων EIB/KNX δηµιουργείτε την υποδοµή για να καλύψετε τις µελλοντικές απαιτήσεις

Απλή συµβατική εγκατάσταση

Σύνθετη συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση

Σύγχρονη έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ

Αντί για επίλογο

Γιατί το σπίτι να έχει λιγότερες ανέσεις από το αυτοκίνητο;

Γ. Σαρρής
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