
Έξυπνο Σπίτι
Ο οικιακός αυτοµατισµός είναι µια ολοκληρωµένη 
τεχνολογία που προσαρµόζεται στον τρόπο ζωής 
σας. 
Σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε-ενοποιήσετε όλα 
τα συστήµατα στο σπίτι σας, όπως φωτισµό, 
θέρµανση, σκίαση και ασφάλεια - για να ωφελήσετε 
εσάς και την οικογένειά σας.

Κάθε στοιχείο ενός έξυπνου σπιτιού µπορεί να 
ελεγχθεί µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Αυτό σας 
επιτρέπει να δηµιουργήσετε ένα σπίτι που να είναι 
όσο το δυνατόν πιο άνετο, ασφαλές και ενεργειακά 
αποδοτικό.

Για παράδειγµα, µπορείτε να:

Ρυθµίστε τη θερµοκρασία σε κάθε 
δωµάτιο ξεχωριστά, στα επιθυµητά 
επίπεδα άνεσης, µέσω θερµοστατών 
στο δωµάτιο που παρακολουθούν και 
προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες.

Χρησιµοποιήστε αισθητήρες για να 
ενεργοποιήσετε αυτόµατα τον φωτισµό 
στους χώρους, ενεργοποίηση φωτισµού 
χαµηλού επιπέδου τη νύχτα ή µέσω 
σκηνών και προκαθορισµένων 
χρονοπρογραµµάτων, τον εξωτερικό 
φωτισµό της οικίας.

Επιλέξτε φωτισµό που ταιριάζει στη 
διάθεσή σας και χρησιµοποιήστε 
επιλέγοντας προ-προγραµµατισµένες 
σκηνές.

Πρόσβαση σε µουσική υψηλής ποιότητας 
και ψυχαγωγία, κατ 'απαίτηση µέσω 
διακριτικών ηχείων σε κάθε χώρο.

Δηµιουργήστε "προσοµοίωση 
παρουσίας" όταν βρίσκεστε έξω, 
µιµούµενοι το συνηθισµένο µοτίβο 
φωτισµού. 
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Γιατί να επενδύσω 
σε κτιριακό αυτοµατισµό;
Η προηγµένη τεχνολογία µας, εξασφαλίζει ευελιξία, 
συµβατότητα µε πάνω από 500 διαφορετικές 
εταιρίες, µε προϊόντα, καθώς και επεκτασιµότητα του 
συστήµατος ανά πάσα στιγµή (συµβατότητα µπρός 
και πίσω µε προϊόντα). 

Το ΚΝΧ είναι το σύστηµα κτιριακού αυτοµατισµού µε 
το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς παγκοσµίως. Είναι 
ένα ανοιχτό πρωτόκολλο, το οποίο σηµαίνει ότι είναι 
ανεξάρτητου κατασκευαστή. Μέσω κατάλληλων 
διεπαφών µπορεί να γίνει η ενοποίηση ανεξάρτητων 
υποσυστηµάτων και λύσεων, κάτω από ένα κεντρικό 
σύστηµα ελέγχου. 

Μας δίνει την δυνατότητα ελέγχου ολόκληρου 
του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της 
εγκατάστασης (ηλ. ρολά, φωτισµό, HVAC, 
ηλεκτρικών συσκευών, µηχανοστασίου, πισίνας 
κ.α.). Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων µπορεί να 
γίνεται τοπικά είτε αποµακρυσµένα. 

Δίνονται δυνατότητες για δηµιουργίες σεναρίων και 
λογικών ακολουθιών που αφορούν σε µέρη της 
εγκατάστασης. Οι συνθήκες διαβίωσης µπορούν να 
προσαρµοστούν ανάλογα µε τις επιθυµίες των 
χρηστών. 

Με τη χρήση εφαρµογής οπτικοποίησης, 
ο χρήστης έχει τον απόλυτο έλεγχο της οικίας 
του από οποιοδήποτε σηµείο στον κόσµο. 
Επιπλέον πληροφορίες για τα υποσυστήµατα του 
κτιρίου, όπως ειδοποιήσεις και συναγερµοί 
σφαλµάτων , προσφέρονται στον τελικό χρήστη ή 
στο ειδικευµένο τεχνικό συντήρησης.

Με την τοποθέτηση συστήµατος κτιριακού 
αυτοµατισµού και διαχείρισης, επιτυγχάνουµε 
αναβάθµιση της οικίας µας σε τοµείς όπως: 

Ασφάλεια

Λειτουργικότητα και άνεση 

Ενεργειακή κατανάλωση 

Έλεγχο 

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

• Εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία 
   των κτιρίων. 

• Ευελιξία στη προσαρµογή των ηλεκτρικών
   εγκαταστάσεων σε µεταβαλλόµενες ανάγκες 
   του χρήστη. 

• Σηµαντική αύξηση ανέσεων. 

• Ασφαλέστερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

• Μεγάλη διαθεσιµότητα προϊόντων 
   από διαφορετικούς κατασκευαστές. 

• Πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης 
   και γνωστοποίηση συµβάντων. 

• Μελλοντική ένταξη σε δίκτυα Smart Metering.

• Ενοποίηση και έλεγχος διαφορετικών 
   υποσυστηµάτων, κάτω από ένα σύστηµα ελέγχου.
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Διαχείριση φωτισµού
• Διαχείριση φωτισµού από διακόπτες ή ανιχνευτές
   κίνησης σε κάθε χώρο, καθώς και 
   αποµακρυσµένη διαχείριση από κινητό ή tablet. 

• Σβήσιµο όλου του φωτισµού της οικίας 
   µε ένα πλήκτρο κατά την έξοδο και δηµιουργία
   διαφορετικών σκηνών φωτισµού για κάθε 
   περίπτωση.

Διαχείριση σκίασης
• Τοπικός έλεγχος των ρολών και κεντρικές
   λειτουργίες. 

• Έλεγχος από διακόπτη και αποµακρυσµένα, 
   από κινητό, µέσω της οπτικοποίησης. 

• Έλεγχος σε ηλεκτρικά ρολά, τέντες, κουρτίνες. 

Διαχείριση ψύξης – θέρµανσης
• Ενοποίηση των διαφορετικών συστηµάτων ψύξης
   και θέρµανσης και χειρισµός κάτω από ένα 
   σύστηµα, µέσω θερµοστάτη χώρου ή
   οπτικοποίησης.

• Δυνατότητα αποµακρυσµένης ενεργοποίησης 
   των συστηµάτων. 

• Δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας 
   για κάθε χώρο.

Ασφάλεια
• Ενοποίηση µε το σύστηµα ασφάλειας του κτιρίου
   για monitoring και έλεγχο του συστήµατος
   συναγερµού και ένταξη αυτού στον κτιριακό
   αυτοµατισµό. Έτσι σενάρια όπλισης του
   συναγερµού είναι εφικτά κατά την έξοδό µας 
   από το κτίριο ή το βράδυ. 

• Εκµετάλλευση των αισθητήρων του συναγερµού
   για ενεργοποίηση σκηνών. 

• Ενηµέρωση για την κατάσταση του συστήµατος
   µέσω της οπτικοποίησης. 

• Αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση
   συµβάντων.
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