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1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BMS 
 
Ένα διαισθητικό και εύκολο στη χρήση του σύστηµα διαχείρισης κτιρίου (BMS) θα επιβλέπει, θα 
ελέγχει και θα διαχειρίζεται τις διαφορετικές τεχνικές οι οποίες εφαρµόζονται σε αυτό το κτίριο. Η 
πλατφόρµα BMS πρέπει να είναι πλήρως συµβατή µε τα ισχύοντα πρότυπα της τεχνολογίας 
πληροφορικής (IT). Τα διαφορετικά εξαρτήµατα του BMS (Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου, Σταθµοί 
PC) µπορούν εύκολα να συνδέονται µε το δίκτυο Ethernet του κτιρίου. Η εύκολη πρόσβαση στο 
BMS µέσω intranet/internet είναι µία από τις βασικές απαιτήσεις. 
 
Η πλατφόρµα BMS πρέπει να υποστηρίζει από την κατασκευή της τυπικά πρωτόκολλα 
επικοινωνίας όπως Lontalk® και BACnet™. 
Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ιδιωτικά πρωτόκολλα αλλά 
προτιµάται σαφώς η χρήση των στάνταρ πρωτοκόλλων. 
 
Ένα σετ από προ-προγραµµατισµένες εφαρµογές πρέπει να είναι διαθέσιµο µέσα στο BMS. Το 
λογισµικό του BMS πρέπει να παρέχει από τη δηµιουργία του λειτουργίες όπως εφαρµογές 
Ελέγχου Εγκατάστασης Ψύξης, ∆ιαχείρισης Άνεσης Χώρου, Βελτιστοποίησης Κατανάλωσης 
Ενέργειας κλπ. 
 
Το BMS πρέπει να παρέχει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης χρήστη, µε κάθε επίπεδο να 
διαθέτει διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης. 
Το σύστηµα εξυπηρετεί ταυτόχρονη λειτουργία από πολλαπλούς χρήστες. Η πρόσβαση στα 
δεδοµένα του συστήµατος ελέγχου πρέπει να είναι δυνατή µόνο µέσω ονόµατος χειριστή και 
κωδικού πρόσβασης. Ένας χειριστής θα µπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε σταθµό εργασίας 
του συστήµατος ελέγχου και να έχει πρόσβαση σε δεδοµένα που σχετίζονται µε το επίπεδο 
πρόσβασής του. 
 
Το σύστηµα ελέγχου µπορεί να είναι σχεδιασµένο µε τρόπο που να επιτρέπει την αυτόνοµη 
λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας δικτύου ή απώλεια 
οποιουδήποτε άλλου ελεγκτή.  
 
Η επικοινωνία ανάµεσα στους πίνακες ελέγχου και στους σταθµούς εργασίας θα γίνεται µέσω 
δικτύου Ethernet TCP/IP. Όλοι οι κόµβοι αυτού του δικτύου θα είναι ισότιµοι. Ο χειριστής δε θα 
χρειάζεται να γνωρίζει τον πίνακα που αναγνωρίζεται ή εντοπίζεται προκειµένου να δει ή να 
ελέγξει ένα αντικείµενο. 
 
Η τεχνολογία Άµεσου Ψηφιακού Ελέγχου (DDC) χρησιµοποιείται για την παροχή των 
απαραίτητων λειτουργιών για τον έλεγχο των συστηµάτων HVAC σε αυτό το έργο. 
 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Tο σύστηµα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 
 

1. Γραφικά. Σε οποιαδήποτε απεικόνιση γραφικών µπορεί να προβληθεί ένας 
απεριόριστος αριθός δυναµικών σηµείων. Το στατικό τµήµα της οθόνης θα 
εµφανιστεί µέσα σε  2 δευτερόλεπτα. Τα δυναµικά στοιχεία µιας τυπικής 
οθόνης γραφικών (που περιέχει 20 σηµεία δεδοµένων) θα εµφανιστεί µέσα σε  
5 δευτερόλεπτα από την αίτηση. 

 
2. Ανανέωση Γραφικών. Το σύστηµα θα ενηµερώσει όλα τα δυναµικά σηµεία µε 
τα ισχύοντα δεδοµένα µέσα σε 10 δευτερόλεπτα. 

 



 

 

3 

 

3. Εντολή Αντικειµένων από το σταθµό εργασίας BMS. Ο µέγιστος χρόνος 
ανάµεσα την εντολή ενός ψηφιακού αντικειµένου από το χειριστή και την 
αντίδραση από τη συσκευή θα είναι 30 δευτερόλεπτα. Τα αναλογικά 
αντικείµενα θα αρχίσουν να προσαρµόζονται µέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 

 
4. Σάρωση Αντικειµένου. Όλες οι αλλαγές κατάστασης και αναλογικής τιµής θα 
µεταδίδονται µέσω του δικτύου µε τρόπο ώστε οποιαδήποτε δεδοµένα που 
χρησιµοποιούνται ή εµφανίζονται σε κάποιον ελεγκτή ή σταθµό εργασίας, να 
ενηµερώνονται µέσα σε 60 δευτερόλεπτα. 

 
5. Χρόνος απόκρισης αναγγελίας συναγερµού. Σε περίπτωση κρίσιµων 
συναγερµών, η αναγγελία στο σταθµό εργασίας θα γίνεται µέσα σε 45 
δευτερόλεπτα. 

 
6. Συχνότητα Εκτέλεσης Προγράµµατος. Οι εφαρµογές ελέγχου µπορούν να 
τρέχουν µε συχνότητα µιας φοράς ανά 1 δευτερόλεπτο. Ο Εργολάβος θα είναι 
υπεύθυνος για την επιλογή των χρόνων εκτέλεσης που θα συµβαδίζουν µε τη 
διαδικασία HVAC που ελέγχεται. 

 
7. Απόδοση. Οι Προγραµµατισµένοι Ελεγκτές µπορούν να εκτελούν κύκλους 
ελέγχου DDC PID σε µία επιλεγόµενη συχνότητα από τουλάχιστον µια φορά 
κάθε 1 δευτερόλεπτο. 

 
8. Πολλαπλή αναγγελία συναγερµού. Όλοι οι σταθµοί εργασίας στο δίκτυο θα 
λαµβάνουν συναγερµούς µέσα σε 5 δευτερόλεπτα. 

 
9. Ακρίβεια Αναφοράς. Στον πίνακα 1 εµφανίζονται οι ελάχιστες ακρίβειες για 
όλες τις τιµές που αναφέρονται από το καθορισµένο σύστηµα. 

 
Πίνακας I – Ακρίβεια Αναφοράς: 

 
Μετρούµενη 
Μεταβλητή 

Ακρίβεια Αναφοράς 

Θερµοκρασία Χώρου  ±0.5°C 
Αέρας αγωγού  ±1.0°C 
Εξωτερικός αέρας  ±1.0°C 
Θερµοκρασία νερού  ±0.5°C 
∆T  ±0.15 K 
Σχετική Υγρασία ±5 % RH  
Ροή Νερού  ±5 % της πλήρους κλίµακας 
Ροή Αέρα (τερµατικό)  ±10 % της ένδειξης *Σηµείωση 1 
Ροή Αέρα (σταθµοί 
µέτρησης) 

±5 % της ένδειξης 

Πϊεση αέρα (αγωγοί) ±25 Pa  
Πϊεση αέρα (χώρος) ±3 Pa  
Πίεση νερού  ±2 % της πλήρους κλίµακας 

*Σηµείωση 2 
Ηλεκτρική Ισχύς 5 % της ένδειξης *Σηµείωση 3 
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Μονοξείδιο του Άνθρακα 
(CO) 

± 50 PPM 

∆ιοξείδιο του Άνθρακα 
(CO2) 

± 50 PPM 

 
Σηµείωση 1: (10 %-100 % της κλίµακας) (δεν είναι δυνατή η ακριβής ανάγνωση 
κάτω από το 10 %) 
Σηµείωση 2: τόσο για την απόλυτη όσο και για τη διαφορική πίεση 
Σηµείωση 3: * δεν περιλαµβάνονται οι παρεχόµενοι µετρητές λειτουργίας 

 
 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
O ανάδοχος θα παρέχει διαγράµµατα καλωδίωσης και έντυπα µε τα στοιχεία 

προδιαγραφών του κατασκευαστή σχετικά µε όλα τα εξαρτήµατα και το λογισµικό που 
παρέχεται. ∆εν επιτρέπεται να ξεκινήσει καµία εργασία σε κανένα τµήµα του έργου πριν 
επιβλέπων Μηχανικός ελέγξουν τη συµβατότητα των εγγράφων που κατατίθενται µε το 
σχέδιο και τις προδιαγραφές. 2 αντίγραφα απαιτούνται. Όλα τα διαγράµµατα 
καλωδιώσεων πρέπει να παρέχονται ηλεκτρονικά στον κύριο του έργου. 

 
Οι ποσότητες των αντικειµένων που υποβάλλονται πρέπει να επανεξετάζονται από τον 
επιβλέπων Μηχανικό.  
Ο  ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 
 

1. Πλήρη κατάλογο των υλικών των εξαρτηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, 
όπου θα υποδεικνύεται η ποσότητα, η µάρκα και ο αριθµός µοντέλου. 

2. Τεχνικά έγγραφα στα οποία συµπεριλαµβάνονται: 
 

a) Ακολουθία των λειτουργιών για κάθε σύστηµα που βρίσκεται υπό έλεγχο. 
Αυτή η ακολουθία θα καθορίζεται για τη χρήση του Συστήµατος Ελέγχου 
που παρέχεται για αυτό το έργο; 

 
b) Πρόταση για την αρχιτεκτονική της πλοήγησης Γραφικών; 

 
c) Έγχρωµες εκτυπώσεις δειγµάτων γραφικών για κάθε εξάρτηµα και 
εφαρµογή µέσα στους σκοπούς του έργου; 

 
d) Σχέδιο της αρχιτεκτονικής του συστήµατος το οποίο θα εµφανίζει τη 
διαµόρφωση του συστήµατος, τη θέση των διατάξεων, τις διευθύνσεις και 
την καλωδίωση;  

 
e) Σχέδιο του έργου που υποδεικνύει τις κύριες φάσεις εφαρµογής και τα 
κοµβικά σηµεία; 

 
 
f) Λεπτοµερή διαγράµµατα καλωδίωσης τα οποία εµφανίζουν όλες τις 
απαιτούµενες συνδέσεις στην εγκατάσταση και στο εργοστάσιο. Οι αριθµοί 
των ακροδεκτών πρέπει να σηµειώνονται καθαρά. 
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g) Λίστα σηµείων και τα προτεινόµενα ονόµατα σηµείων, τύποι 
 

h) Λίστα υλικών µε ανίχνευση επιβεβαίωσης παράδοσης; 
 

i) Έντυπα δεδοµένων για Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου; 
 
j) Έντυπα δεδοµένων για Ελεγκτές; 

 
k) Έντυπα ∆εδοµένων για Βοηθητικές Συσκευές Ελέγχου; 

 
l) Παροχή µίας ∆ήλωσης Συµµόρφωσης Εγκατάστασης Προϊόντος BACnet 

(PICS) για κάθε συσκευή τύπου BACnet; 
 
m) Εγχειρίδιο Χρήστη για το Σταθµό Εργασίας Χειριστή. 

 
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να υποβληθούν τρία (3) αντίγραφα των 
εγγράφων αρχείου (σύµφωνα µε την κατασκευή). Τα έγγραφα θα υποβάλλονται για 
έγκριση πριν από την τελική ολοκλήρωση και περιλαµβάνουν: 
 

1. Σχέδια Αρχείου Έργου – Θα είναι οι εκδόσεις σύµφωνα µε την κατασκευή 
των διαγραµµάτων καλωδίωσης και τα διαγράµµατα της αρχιτεκτονικής του 
συστήµατος που υποβάλλονται.  

 
2. Λίστες Ελέγχου και Αναφορές ∆οκιµών: Αυτές οι αναφορές θα παράγονται 
αυτόµατα από το σύστηµα BMS (από το Σταθµό Εργασίας του Χειριστή) 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των πληροφοριών. Χειροκίνητες 
Αναφορές και Λίστες Ελέγχου δε θα γίνονται δεκτές. 



3. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης (O & M). Εκτός από τα έντυπα 
που πρέπει να κατατεθούν, το εγχειρίδιο O & M θα περιέχει: 

 
• Όνοµα, διεύθυνση και τηλέφωνο του αντιπροσώπου της Υπηρεσίας του 
Εργολάβου. 

• Εγχειρίδια Χρήστη µε διαδικασίες για καθηµερινό χειρισµό του 
συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης σύνδεσης και αποσύνδεσης, χειρισµό 
συναγερµών, παραγωγή αναφορών σηµείων, δεδοµένων τάσεων, 
ελέγχου παράκαµψης υπολογιστή, αλλαγής σηµείων ρυθµίσεων και 
άλλων µεταβλητών. 

• Εγχειρίδιο/εγχειρίδια Εγκατάστασης και Συντήρησης τα οποία εξηγούν 
πώς να εγκαταστήσετε ή να αλλάξετε εξαρτήµατα. να εκτελέσετε 
προληπτική συντήρηση να λύσετε προβλήµατα του εξοπλισµού 

• Ένα εφεδρικό ηλεκτρονικό σύστηµα τη στιγµή της αποδοχής θα παρέχεται 
σε CD. Θα περιλαµβάνονται βάσεις δεδοµένων για το έργο, γραφικά, 
προσαρµοσµένα προγράµµατα, προγράµµατα και διαµόρφωση ελεγκτή. 

• Πλήρεις γνήσιες εκδόσεις µέσων για όλα τα λογισµικά που παρέχονται, 
συµπεριλαµβανοµένων των λογισµικών των λειτουργικών συστηµάτων και 
του BMS. 

• Έγγραφα αδειών και εγγυήσεων για όλα τα εξαρτήµατα και τα συστήµατα. 
 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει µία περίληψη του προγράµµατος και ένα χρονοδιάγραµµα 
όλων των τάξεων εκπαίδευσης τουλάχιστον έξι εβδοµάδες πριν από το πρώτο 
µάθηµα.  
 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
 

Η Εργασία & τα υλικά για το καθορισµένο σύστηµα ελέγχου θα διαθέτουν 
εγγύηση από ελαττώµατα για µία περίοδο δώδεκα (12) µηνών από την υπό όρους 
αποδοχή τους από τον Ιδιοκτήτη. Προβλήµατα στα Συστήµατα Ελέγχου κατά τη 
διάρκεια της περιόδου της εγγύησης θα ρυθµίζονται, επιδιορθώνονται ή 
αντικαθιστώνται χωρίς καµία χρέωση ή µείωση των υπηρεσιών στον Ιδιοκτήτη.  

 
Στο τέλος της τελικής δοκιµής/εκκίνησης, εάν ο εξοπλισµός και τα συστήµατα 
λειτουργούν ικανοποιητικά για τον Επιβλέποντα του έργου, θα υπογράψει 
πιστοποιητικά που θα βεβαιώνουν ότι η λειτουργία του συστήµατος ασφαλείας έχει 
δοκιµαστεί και έχει γίνει αποδεκτή σύµφωνα µε τους όρους αυτών των προδιαγραφών. 
Η ηµεροµηνία της αποδοχής του επιβλέποντα θα σηµάνει την έναρξη της εγγύησης. 

   
Το λογισµικό του σταθµού λειτουργίας του χειριστή, η βάση δεδοµένων και οι σχετικές 
ενηµερώσεις (service packs) θα παρέχονται στον Κύριο του έργου χωρίς καµία 
χρέωση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Ωστόσο, πριν από την εγκατάσταση 
τέτοιων αλλαγών, πρέπει να υπάρχει γραπτή έγκριση από τον Επιβλέποντα Μηχανικό 
 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής    

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Τα παρακάτω αντικείµενα θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ιδιοκτήτη: 
1. Προσαρµοσµένα γραφικά έργου, 
2. Άδεια χρήσης για το Λογισµικό του Σταθµού Εργασίας Χρήστη BMS 
2. Αρχείο έργου σύµφωνα µε την κατασκευή, 
3. Εφεδρική βάση δεδοµένων έργου, 
4. Όλα τα ειδικά έγγραφα του έργου. 
 

B. Τα παρακάτω αντικείµενα θα παραµείνουν στην κυριότητα του παροχέα BMS: 
1. Πνευµατικά δικαιώµατα και Πνευµατική Ιδιοκτησία όλων των λογισµικών 

BMS, 
2. Πνευµατικά δικαιώµατα και Πνευµατική Ιδιοκτησία όλων των κωδικών 
Προγραµµατισµού, 

3. Πνευµατικά δικαιώµατα και Πνευµατική Ιδιοκτησία όλων των γραφικών και 
των εικόνων των Προτύπων. 

 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 

 
Ο Ανάδοχος θα εφοδιάσει τον ∆ήµο µε ένα (1) σταθµό εργασίας µε βάση υπολογιστή. 
Ο σταθµός εργασίας θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες του 
συστήµατος. Αυτός ο σταθµός εργασίας θα βρίσκεται µέσα στο ίδιο δίκτυο Ethernet 
TCP/IP όπως και οι ελεγκτές του κτιρίου και θα έχει επίσης δυνατότητα  κλήσης στο 
σύστηµα.  
 

Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού Σταθµού Εργασίας: 
 

1. Προσωπικός Υπολογιστής: Το CPU θα διαθέτει τουλάχιστον επεξεργαστή 
Intel Pentium και θα λειτουργεί µε ελάχιστη συχνότητα 3 GHz. 
Τουλάχιστον 512 Megabytes RAM, 32X CD Writer, και σκληρός δίσκος 
100 Gigabyte µε ελάχιστο χρόνο πρόσβασης τα 12 milliseconds. Θα 
παρέχεται επίσης ένα ποντίκι δύο πλήκτρων οπτικής κύλισης. Όλες οι 
απαιτούµενες θύρες (σειριακές, παράλληλες και επικοινωνίας δικτύου) και 
όλα τα καλώδια για τη σωστή χρήση του δικτύου θα παρέχονται επίσης. Ο 
υπολογιστής θα διαθέτει µόνιτορ τουλάχιστον 22" SVGA και την 
αντίστοιχη κάρτα γραφικών. 

 
2. Modem: Συσκευή αυτόµατης τηλεφωνικής κλήσης και τα σχετικά καλώδια 
όπως απαιτείται για επικοινωνία µε αποµακρυσµένα κτίρια. Το modem θα 
µεταδίδει σε µία ελάχιστη ταχύτητα 56kBPS, και θα επικοινωνεί µε 
τηλεφωνικές γραµµές voice-grade (PSTN). 

 
3. BACnet™: Ο σταθµός εργασίας PC θα υποστηρίζει BACnet™ 

Interoperable Building Blocks (BIBBS) για Υπηρεσίες Ανάγνωσης 
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(Προετοιµασίας) και Εγγραφής (Εκτέλεσης). Τα BIBBS Κοινόχρηστων 
∆εδοµένων είναι τα ακόλουθα: 

 
DS-RP-A,B 
DS-RPM-A 
DS-WP-A 
DS-WPM-A 

 
B. Χαρακτηριστικά Λογισµικού Σταθµού Εργασίας 

 
1. Οι άδειες του Λογισµικού του Σταθµού Εργασίας θα παρέχεται µε 
χωρητικότητα ίση µε τρεις φορές τον αριθµό των σηµείων δεδοµένων 
αυτού του έργου.  
 

2. Λειτουργικό Σύστηµα: θα είναι ένα διαθέσιµο στο εµπόριο λειτουργικό 
σύστηµα πολλαπλών λειτουργιών. Τα αποδεκτά λειτουργικά συστήµατα 
είναι το Microsoft® Windows 7 ή κάποιο πιο πρόσφατο λειτουργικό 
σύστηµα. 

 
3. Λογισµικό Χειριστή Σταθµού Εργασίας: Το λογισµικό του χειριστή θα 
διαθέτει έµφαση στα γραφικά, θα επιτρέπει την ταυτόχρονη εµφάνιση 
τουλάχιστον 10 οθονών γραφικών για σύγκριση και παρακολούθηση της 
κατάστασης του συστήµατος. Θα παρέχει µία µέθοδο στο χειριστή για την 
εύκολη µετακίνηση ανάµεσα στις οθόνες γραφικών και για την αλλαγή του 
µεγέθους και της θέσης τους στην οθόνη. Τα γραφικά συστήµατος θα 
µπορούν να µεταβάλλονται ακόµα και off line. Ένας χειριστής µε επαρκές 
επίπεδο κωδικού πρόσβασης θα µπορεί να προσθέσει, να διαγράψει ή να 
αλλάξει δυναµικά σηµεία σε ένα γραφικό. Τα δυναµικά σηµεία θα 
περιέχουν αναλογικές και ψηφιακές τιµές, δυναµικό κείµενο, στατικό 
κείµενο και αρχεία κίνησης. Τα γραφικά θα έχουν τη δυνατότητα να 
εµφανίσουν την κίνηση του εξαρτήµατος. Τα γραφικά θα είναι σε θέση να 
εκκινήσουν και άλλες εφαρµογές υπολογιστή. 

 
Τα αρχεία προσαρµοσµένων γραφικών θα δηµιουργούνται µε τη χρήση κοινώς 

αποδεκτών πακέτων γραφικών όπως το PC Paint. Το πακέτο δηµιουργίας γραφικών θα 
δηµιουργεί και θα µετατρέπει γραφικά τα οποία αποθηκεύονται σε τυπικά φορµάτ όπως 
PCX, BMP, GIF και JPEG.  

 
a) Κάθε ελεγκτής HVAC θα έχει τη δική του οθόνη γραφικών που θα περιέχει 
τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 
– όνοµα εξαρτήµατος 
– εικόνα εξαρτήµατος 
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– δυναµικός δεσµός στο έντυπο δεδοµένων του ηλεκτρονικού εξαρτήµατος 
– ταυτότητα διεύθυνσης/νευρώνα εξαρτήµατος, (Neuron ID). 
– τρόπος λειτουργίας 
– καταστάσεις και µετρήσεις 
– σηµεία ρύθµισης και παρακάµψεις 
– ενεργή διάγνωση 
 

b) Βιβλιοθήκη Γραφικών. Παρέχεται µία πλήρης βιβλιοθήκη στάνταρ εξαρτηµάτων 
HVAC όπως ψύκτες, βραστήρες, διαχειριστές αέρα, τερµατικών, πηνίων 
ανεµιστήρων, και συστηµάτων αερισµού µονάδας. Αυτή η βιβλιοθήκη θα περιέχει 
επίσης τα τυπικά σύµβολα για άλλα εξαρτήµατα συµπεριλαµβανοµένων 
ανεµιστήρων, αντλιών, πηνίων, βαλβίδων, σωληνώσεων, αποσβεστήρων και 
αγωγών. Η βιβλιοθήκη θα παρέχεται σε αρχείο µε φορµά που θα είναι συµβατό 
µε το πρόγραµµα δηµιουργίας γραφικών. 

 
 

c) Το Σύστηµα θα παρέχει κινούµενα δυναµικά γραφικά, δείχνοντας τις πραγµατικές 
τιµές  των αναλογικών εισόδων και εξόδων (κινητήρες διαφραγµάτων, βαλβίδες, 
στάθµη νερού, στάθµη πάγου κ.λ.π.), καθώς και τις αλλαγές τους. 

 
d) Το γραφικό θα απεικονίζει δείκτες καταστάσεων, µε σκοπό να εµφανίζεται η 
κατάσταση   τόσο των ψηφιακών όσο και των αναλογικών παρακάµψεων. Με 
αυτόν τον τρόπο ο  χρήστης θα µπορεί άµεσα να δεί αν µια χειροκίνητη 
υπέρβαση είναι ενεργοποιηµένη. 

  
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Αυτόµατη Αποθήκευση και Αποκατάσταση Βάσης ∆εδοµένων. Ο σταθµός 
εργασίας θα αποθηκεύσει στο σκληρό του δίσκο ένα αντίγραφο της τρέχουσας 
βάσης δεδοµένων του κεντρικού ελεγκτή του κτιρίου. Αυτή η βάση δεδοµένων θα 
ενηµερώνεται οποτεδήποτε γίνεται κάποια αλλαγή σε οποιοδήποτε κεντρικό 
πίνακα του συστήµατος. Η αποθήκευση αυτών των δεδοµένων θα είναι αυτόµατη 
και δεν απαιτείται η επέµβαση του χειριστή. Σε περίπτωση απώλειας της βάσης 
δεδοµένων σε έναν πίνακα διαχείρισης του κτιρίου, ο πρώτος σταθµός εργασίας 
που θα εντοπίσει την απώλεια θα αποκαταστήσει αυτόµατα τη βάση δεδοµένων 
για αυτόν τον πίνακα 

 
2. Χειροκίνητη Αποθήκευση και Αποκατάσταση Βάσης ∆εδοµένων. Ένας 
χειριστής συστήµατος µε επαρκές επίπεδο κωδικού πρόσβασης θα έχει 
δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδοµένων στο σταθµό εργασίας του 
συστήµατος και αποθήκευσης σε κάποιο ειδικό µέσο. Ο χειριστής θα µπορεί 
επίσης να διαγράψει µια βάση δεδοµένων και να ξεκινήσει χειροκίνητα το 
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κατέβασµα µίας συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων σε οποιονδήποτε κεντρικό 
πίνακα του συστήµατος. 

 
3. ∆ιαµόρφωση Συστήµατος. Το λογισµικό του σταθµού εργασίας θα παρέχει µία 
γραφική µέθοδο για τη διαµόρφωση του συστήµατος. Ο χρήστης µε το κατάλληλο 
επίπεδο ασφάλειας θα µπορεί να προσθέτει/αφαιρεί/επεξεργάζεται συσκευές. 

 
4. On-Line Βοήθεια και Εκπαίδευση. Παρέχεται ένα on line σύστηµα βοήθειας µε 
ευαισθησία κειµένου για να βοηθήσει το χειριστή στη λειτουργία και την 
επεξεργασία του συστήµατος. Η On-line βοήθεια θα είναι διαθέσιµη για όλες τις 
εφαρµογές και θα παρέχει τα σχετικά δεδοµένα για τη συγκεκριµένη οθόνη. 
Πρόσθετες πληροφορίες βοήθειας θα είναι διαθέσιµες µέσω της χρήσης του 
hypertext. Παρέχει ένα διαδραστικό CD εκµάθησης, το οποίο λειτουργεί ως on-
line εκπαίδευση/βοήθεια για το χειριστή του συστήµατος. 

 
5. Ασφάλεια. Κάθε χειριστής θα πρέπει να συνδέεται στο σύστηµα µε ένα όνοµα 
χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης προκειµένου να προβάλει, να επεξεργαστεί, 
να προσθέσει ή να διαγράψει δεδοµένα. Η ασφάλεια του συστήµατος µπορεί να 
επιλέγεται για κάθε χειριστή. Ο επόπτης του συστήµατος θα έχει τη δυνατότητα 
να ορίζει κωδικούς πρόσβασης και επίπεδα ασφάλειας για όλους τους άλλους 
χειριστές. Κάθε κωδικός πρόσβασης χειριστή θα µπορεί να περιορίζει την 
πρόσβαση του χειριστή για την προβολή και/ή την αλλαγή κάθε εφαρµογής του 
συστήµατος, του επεξεργαστή πλήρους οθόνης και του αντικειµένου. Ο χρήστης 
που είναι συνδεδεµένος στο σύστηµα µπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης 
του.  
Κάθε χειριστής θα αποσυνδέεται αυτόµατα από το σύστηµα εάν δεν ανιχνεύεται 
δραστηριότητα πληκτρολογίου ή ποντικιού. Αυτός ο χρόνος αυτόµατης 
αποσύνδεσης θα ρυθµίζεται ανά κωδικό πρόσβασης χειριστή. Όλα τα δεδοµένα 
του συστήµατος ασφαλείας θα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφηµένο φορµάτ. 

 
6. ∆ιαγνωστικά Συστήµατος. Το σύστηµα θα παρακολουθεί αυτόµατα τους 
πίνακες διαχείρισης κτιρίου και τους ελεγκτές, συµπεριλαµβανοµένης της 
κατάστασης επικοινωνίας τους. Η αποτυχία οποιασδήποτε συσκευής θα 
ανακοινώνεται στο χειριστή. 

 
7. Επεξεργασία Συναγερµών. Οποιοδήποτε αντικείµενο στο σύστηµα θα µπορεί 
να διαµορφώνεται σε συναγερµό µέσα και έξω από την κανονική κατάσταση. Ο 
χειριστής θα µπορεί να διαµορφώνει τα όρια του συναγερµού, τα όρια 
προειδοποίησης, τις καταστάσεις και τις αντιδράσεις για κάθε αντικείµενο στο 
σύστηµα. 

 
• Αντιδράσεις Συναγερµών. Ο χειριστής θα µπορεί να καθορίζεις ποιες 
ενέργειες θα γίνονται (αν γίνεται κάποια) ανά αντικείµενο (ή σηµείο) κατά τη 
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διάρκεια ενός συναγερµού. Οι ενέργειες θα περιλαµβάνουν καταγραφή, 
εκτύπωση, προγράµµατα εκκίνησης, εµφάνιση µηνυµάτων, κλήση σε 
αποµακρυσµένους σταθµούς, ειδοποίηση, προώθησε σε διεύθυνση e-mail, 
µέσω ηχητικής ειδοποίησης ή εµφάνισης συγκεκριµένων γραφικών 
συστήµατος. Κάθε µια από αυτές τις ενέργειες θα µπορεί να διαµορφώνεται 
ανά σταθµό εργασίας και ώρα της ηµέρας. Ενα αντικείµενο σε συναγερµό 
που δεν έχει αναγνωριστεί µέσα στον καθορισµένο χρόνο από το χειριστή θα 
επαναδροµολογείται σε µία εναλλακτική συσκευή που καθορίζεται από το 
χειριστή. 

 
• Ψηφιακοί Συναγερµοί. Κάθε ψηφιακό αντικείµενο θα ρυθµίζεται σε 
συναγερµό µε βάση την κατάσταση που ορίζεται από το χειριστή. Παρέχει τη 
δυνατότητα απενεργοποίησης του συναγερµού όταν το σχετιζόµενο εξάρτηµα 
απενεργοποιείται ή βρίσκεται σε συντήρηση.  

 
• Αναλογικοί Συναγερµοί. Κάθε αναλογικό αντικείµενο έχει τόσο 
ανώτερα όσο και κατώτερα όρια συναγερµού και όρια προειδοποίησης. Ο 
συναγερµός πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αυτόµατης και χειροκίνητης 
απενεργοποίησης. 

 
8. Καταγραφές αρχείων. Η ρύθµιση για την καταγραφή των αρχείων θα 
είναι εύκολη και φιλική στον χρήστη, ακόµη και µετά την ολοκλήρωση και 
παράδοση του έργου. 
 

• Απο οποιοδήποτε γραφικό του συστήµατος, πατώντας το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού πάνω σ’ένα µετρούµενο µέγεθος, ο χρήστης θα µπορεί να 
προσθέτει το σηµείο στο γράφηµα. Αν το επιλεγµένο µέγεθος δεν απεικονίζονταν 
µέχρι τότε στο γράφηµα, θα ξεκινήσει αυτόµατα να απεικονίζεται απο εκείνη τη 
στιγµή. 
 

• Η απεικόνιση καταγραφών των µετρουµένων µεγεθών θα επιτρέπει 
την ένδειξη υπερβάσεων, συναγερµών και γεγονότων που σχετίζονται µε το 
καταγραφόµενο σηµείο, σαν αυτές να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
καταγραφής αλλαγών του σηµείου. 
 

• Θα πρέπει να είναι δυνατή η κύληση στο γράφηµα τόσο εµπρός και 
πίσω όσο και σµίκρυνσης και µεγέθυνσης αλλά και η αλλαγή εύρους της 
χρονικής περιόδου. 

• Κατα το πάτηµα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο του 
γραφήµατος, ένα αναδυόµενο παράθυρο θα δίνει την πληροφορία  της ώρας και 
της τιµής του σηµείου την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
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• Το Σύστηµα θα δίνει στον χρήστη την δυνατότητα της σχεδίασης 
µιας κάθετης γραµµής στην απεικόνιση καταγραφών µετρήσεων, παρέχοντας την 
δυνατότητα της κύλησης πίσω και εµπρός και της ανάδειξης ενός χρόνου για όλα 
τα σηµεία στο γράφηµα. 
 

• Το Σύστηµα θα παρέχει την δυνατότητα της απεικόνισης 
πολλαπλών οθονών καταγραφής µετρουµένων µεγεθών ταυτόχρονα, και µε 
δυνατότητα 10 µετρουµένων µεγεθών ανα γράφηµα. 

• Τα καταγραφόµενα µεγέθη µπορούν να είναι οποιουδήποτε τύπου, 
(αναλογικά,ψηφιακά). Η περίοδος δειγµατοληψίας είναι επιλέξιµη για κάθε 
γράφηµα, µε ελέχιστο χρόνο καταγραφής 30sec. Η διαµόρφωση του δυναµικού 
γραφήµατος καταγραφής µετρουµένων µεγεθών µπορεί να αποθηκευτεί για 
µελλοντική χρήση. 
 

• Τα χαρακτηριστικά των καταγραφών θα περιλαµβάνουν, χρονικό 
διαστηµα, χρόνο έναρξης και χρόνο παύσης. Θα είναι επιλέξιµα χρονικά 
διαστήµατα καταγραφών διάρκειας, 30sec, 1, 5, 15, 30,  60 λεπτών, καθώς 
επίσης και 8άωρο, ή ένα ανα ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα. Τα καταγραφόµενα 
δεδοµένα θα µπορούν να αποθηκευτούν και να εξαχθούν σε µορφή ASCII, για 
χρήση απο άλλα λογισµικά πακέτα, όπως excel και word. 
 

9. Σφάλµατα και καταγραφή γεγονότων. Ο χειριστής θα µπορεί να 
βλέπει όλα τα                    
καταγραφόµενα σφάλµατα και γεγονότα, απο οποιοδήποτε σηµείο του 
Συστήµατος. Επίσης θα µπορεί εύκολα να ταξινοµεί και επιλέγει τα σφάλµατα, 
καθώς επίσης και να εξάγει τα καταγραφέντα δεδοµένα σε εξωτερικές εφαρµογές. 
Ο χειριστής θα µπορεί να διακρίνει τα υψηλής προτεραιότητας σφάλµατα απο 
αυτά της χαµηλής χωρίς να χρειάζεται να διαβάζει το αντίστοιχο κείµενο. Το 
σύστηµα θα επιτρέπει την διαβάθµιση 5 επιπέδων κρισιµότητας, µε σκοπό τον 
καθορισµό του επιπέδου κρισιµότητας για κάθε σφάλµα του συστήµατος.  
  Ο σταθµός εργασίας θα απεικονίζει διαµορφούµενους απαριθµητές των 
διαφόρων επιπέδων σφαλµάτων, τα οποία θα είναι ορατά στην µπάρα εργαλείων 
(toolbar), του σταθµού εργασίας. Χρησιµοποιώντας την εύκολη διαµόρφωση 
επιλογής σφαλµάτων, ο χειριστής θα έχει την δυνατότητα να απεικονίζει τα 
ενεργά σφάλµατα, ή αυτά που δεν έχουν ακόµη αναγνωριστεί. Πατώντας µε το 
ποντίκι στα εικονίδια των σφαλµάτων θα εµφανίζεται µια ταξινοµηµένη 
κατάσταση σφαλµάτων αναλόγως της κατηγορίας που ανήκει,η οποία θα 
εµφανίζεται στο πάνω µέρος. Ο χειριστής θα έχει την δυνατότητα να πάρει απο 
κάποιο σφάλµα που είναι σε καταγραφή, την πληροφορία γι’αυτό, είτε απευθείας 
στο γραφικό, είτε µε αναδυόµενο παράθυρο, είτε µε εκτεταµένο µήνυµα, 
πατώντας το δεξί κουµπί του ποντικιού πάνω σ’αυτό. 
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  Ο χρήστης θα µπορεί να δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν 
τα σφάλµατα ή τα γεγονότα, µέσω του πεδίου σχολίων στην οθόνη της 
καταγραφής γεγονότων. Κατά την άφιξη ενός σφάλµατος στο σταθµό εργασίας 
εµαφανίζεται µια αναδυόµενη οθόνη µε πληροφορίες. Αυτή η δυνατότητα µπορεί 
να ενεργοποιηθεί σε κάθε σταθµό εργασίας. Οι αναδυόµενες οθόνες µπορούν να 
παραµετροποιηθούν έτσι ώστε να λαµβάνουν χώρα, είτε ο χρήστης είναι 
συνδεδεµένος είτε όχι. Ο χρήστης θα µπορεί να έχει τη δυνατότητα να 
προσδιορίσει τις κατηγορίες των σφαλµάτων που θα ενεργοποιούν το 
αναδυόµενο µήνυµα καθώς και το µέγιστο αριθµό σφαλµάτων.  
  Στην περίπτωση που συµβούν πολλαπλά σφάλµατα ταυτόχρονα, ο 
χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παγώνει τα αναδυόµενα µενού για 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Τα γεγονότα θα ταξινοµούνται χρονολογικά. 
Ένας χειριστής µε κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης, έχει τη δυνατότητα 
αναγνώρισης και διαγραφής των σφαλµάτων. Τα σφάλµατα που δεν έχουν 
διαγραφεί από τον χειριστή θα αρχειοθετούνται στον σκληρό δίσκο του σταθµού 
εργασίας. 
 

•  Χειροκίνητες υπερβάσεις. Ο χρήστης θα µπορεί να έχει τη 
δυνατότητα της χειροκίνητης υπέρβασης σε διάφορες µεταβλητές εξόδου του 
συστήµατος. Η δυνατότητα της χειροκίνητης υπέρβασης θα έχει άµεση σχέση µε 
το επίπεδο ασφαλείας του χειριστή. Η εύκολη χρήση των αναδυόµενων 
παραθύρων θα επιτρέπει σονν χειριστή να θέτει την µεταβλητή εξόδου σε 
χειροκίνητη λειτουργία και επίσης να µπορεί να µεταβάλλει την τιµή της, καθώς 
και το αντίθετο, να θέτει δηλαδή την µεταβλητή στην αρχική της κατάσταση, 
αυτόµατη λειτουργία. 

• Πολλαπλά παράθυρα υπερβάσεων µπορούν  να ανοίξουν 
ταυτόχρονα. Όταν ενα µηχάνηµα είναι σε χειροκίνητη λειτουργία, τότε το 
αντίστοιχο γραφικό που το περιλαµβάνει θα εµφανίζει και το σύµβολο ‘’του 
χεριού’’. 
 
 

 
10. Ρύθµιση Αντικειµένου και Ιδιοκτησίας. Το σύστηµα θα παρέχει µία µέθοδο στο 
χειριστή µε το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης προκειµένου να ρυθµίσει 
οποιοδήποτε αντικείµενο στο σύστηµα. Η ρύθµιση θα είναι διαθέσιµη µέσω 
µενού ή γραφικών. 

 
11. Συγχρονισµός Ρολογιού. Τα ρολόγια πραγµατικού χρόνου σε όλους τους 
πίνακες ελέγχου του κτιρίου και στους σταθµούς εργασίας θα συγχρονίζονται 
µέσω εντολής ενός χειριστή. Το σύστηµα θα µπορεί να συγχρονίζει αυτόµατα όλα 
τα ρολόγια του συστήµατος καθηµερινά από οποιαδήποτε συσκευή του χειριστή 
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στο σύστηµα. Θα ρυθµιστεί αυτόµατα για την αλλαγή θερινής/χειµερινής ώρας αν 
εφαρµόζεται. 

 
12. Αναφορές και Αρχεία Καταγραφής.παρέχει ένα πακέτο αναφοράς το οποίο 
επιτρέπει στο χειριστή να επιλέγει, µετατρέπει ή να δηµιουργεί αναφορές. Κάθε 
αναφορά θα µπορεί να καθορίζεται ως προς τα δεδοµένα, το περιεχόµενο και το 
φορµάτ. Τα δεδοµένα της αναφοράς θα αρχειοθετούνται στο σκληρό δίσκο για 
αναφορές ιστορικού. Οι αναφορές θα διαθέτουν σήµανση ώρας και ηµεροµηνίας 
και θα περιέχουν έναν τίτλο αναφοράς καθώς και το όνοµα της εγκατάστασης. Το 
σύστηµα θα επιτρέπει τον ορισµό του προτύπου αναφοράς το οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για παραγωγή αναφορών. 
Οι αναφορές και τα αρχεία καταγραφής θα αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή σε φορµάτ που θα µπορεί να είναι άµεσα προσβάσιµο από άλλες 
τυπικές εφαρµογές λογισµικού συµπεριλαµβανοµένων φύλλων δεδοµένων και 
επεξεργαστών κειµένου. Οι αναφορές και τα αρχεία καταγραφής θα µπορούν να 
εκτυπώνονται άµεσα από οποιονδήποτε εκτυπωτή. 
Οι αναφορές και τα αρχεία καταγραφής µπορούν να προγραµµατίζονται ώστε να 
εκτυπώνονται / αρχειοθετούνται αυτόµατα σε κάποιον πόρο του συστήµατος. Οι 
αναφορές µπορούν να προγραµµατίζονται µε βάση την ώρα της ηµέρας, την 
ηµέρα της εβδοµάδας, την ηµέρα του µήνα / έτους.  

 
Τυπικές Αναφορές. Οι παρακάτω τυπικές αναφορές συστήµατος θα παρέχονται 
για αυτό το έργο. Αυτές οι αναφορές µπορούν να προσαρµόζονται για το έργο 
από τον ιδιοκτήτη.  
 
Αναφορά Ηλεκτρικού Μετρητή: παρέχει µία µηνιαία αναφορά που εµφανίζει 
την ηµερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τη µέγιστη απαίτηση για 
ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε µετρητή του κτιρίου. Παρέχει µία ετήσια (12µηνη) 
συνοπτική αναφορά που εµφανίζει τη µηνιαία ηλεκτρική κατανάλωση και τη 
µέγιστη απαίτηση για κάθε µετρητή.  

 
Αναφορά Συναγερµών Όλων των Σηµείων: παρέχει κατόπιν αίτησης µία 
αναφορά που εµφανίζει όλους τους τρέχοντες συναγερµούς. 

 
Αναφορά Παρακάµψεων Όλων των Σηµείων: παρέχει κατόπιν αίτησης µία 
αναφορά που εµφανίζει όλες τις ισχύουσες παρακάµψεις. 

 
Αναφορά Προγράµµατος: παρέχει µία σύνοψη όλων των προγραµµάτων 
συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων Αργιών και Εξαιρέσεων. 

 
Αναφορά Προετοιµασίας Εγκατάστασης: παρέχει µία τρέχουσα αναφορά που 
καταγράφει όλα τα εξαρτήµατα µε τη διαµόρφωση της µονάδας και την παρούσα 
λειτουργία. 
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Αναφορά Μετρητή Αερίου: παρέχει µια µηνιαία αναφορά που εµφανίζει την 
καθηµερινή κατανάλωση φυσικού αερίου για κάθε µετρητή. Παρέχει µία ετήσια 
(12µηνη) αναφορά που εµφανίζει τη µηνιαία κατανάλωση κάθε µετρητή.  

 
Αναφορά Καιρικών ∆εδοµένων: παρέχει µία µηνιαία αναφορά που εµφανίζει 
την καθηµερινή ελάχιστη, µέγιστη και µέση θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα και 
τον αριθµό των βαθµών θέρµανσης και ψύξης για κάθε ηµέρα. Παρέχει µία 
ετήσια (12µηνη) αναφορά που εµφανίζει την ελάχιστη, µέγιστη και µέση 
θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα του µήνα και τον αριθµό των βαθµών 
θέρµανσης και ψύξης για το µήνα.  
 
Παρέχει τυπικές αναφορές για τα παρακάτω συνδεδεµένα εξαρτήµατα: 
 
• Ψύκτες (φυγοκεντρικοί, κύλισης, βιδωτοί, απορρόφησης), 
• Μονάδες ελέγχου Κτιρίου, 
• Μονάδες Εξαερισµού, 
• Εγκατάσταση Ψύκτη, 
• Κλειστές Μονάδες Ελέγχου, 
• Μονάδες Οροφής, 
• Lonmark® DAC/SCC/Chiller/GLD-συµβατός εξοπλισµός, 
• Μονάδες Πηνίων Ανεµιστήρων, 
• Ελεγκτές HVAC, 
• Μονάδες VAV, 
• Συστήµατα Μεταβλητού Αέρα, 
• Βραστήρες, 
• Εγκατάσταση Βραστήρα, 
 
Το σύστηµα επιτρέπει τη δηµιουργία προσαρµοσµένων προτύπων αναφοράς. 
Όλα τα σηµεία δεδοµένων στο σύστηµα BMS µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
στην προσαρµοσµένη αναφορά  
 
 
Τυπικές προσαρµοσµένες αναφορές είναι: 

• Έλεγχοι φωτισµού 
• Έλεγχοι Ισχύος 

 
Οι καθηµερινές µετατροπές στη διαµόρφωση του συστήµατος θα είναι εφικτές 
µέσω των εύχρηστων επεξεργαστών διαµόρφωσης που λειτουργούν µε µενού 
και χρησιµοποιούν σαφή γλώσσα και βρίσκονται στους σταθµούς εργασίας PC. 
Μια τέτοια διαµόρφωση συστήµατος µπορεί να είναι:  

 
Επεξεργαστής Ελεγκτή: 
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Για κάθε τύπο ελεγκτή και εφαρµογής, οι επεξεργαστές θα επιτρέπουν στο 
χειριστή µε τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης, να βλέπει και να αλλάζει τη 
διαµόρφωση όπως το όνοµα, τις παραµέτρους ελέγχου και τα σηµεία ρύθµισης 
του συστήµατος. 
 

Επεξεργαστής Αντικειµένων Υπολογισµού: 
Τα τυπικά αντικείµενα υπολογισµού πρέπει να είναι διαθέσιµα για λειτουργίες 
όπως: µέσος όρος, ελαχ/µεγ, µέγιστο/διάστηµα, χρόνος λειτουργίας, 
εκκίνηση/διακοπή, ταχύτητες ροής, συνολοποίηση κ.α. 
 

Επεξεργαστής Γραφικών: 
Επιτρέπει την online µετατροπή και τη δηµιουργία γραφικών, που είναι άµεσα 
εφαρµόσιµα ύστερα από την επικύρωση τους από το χειριστή. 
 

Επεξεργαστής Προγραµµατισµού: 
Παρέχει ένα µηνιαίο ηµερολόγιο για κάθε πρόγραµµα. Τα χρονοδιαγράµµατα 
εξαιρέσεων και αργιών θα εµφανίζονται καθαρά επάνω σε αυτό το ηµερολόγιο. 
Παρέχει µία µέθοδο που επιτρέπει σε αρκετά σχετιζόµενα αντικείµενα να 
ακολουθούν ένα πρόγραµµα. Ο χρόνος προόδου και καθυστέρησης για κάθε 
αντικείµενο θα µπορεί να ρυθµιστεί από αυτό το κεντρικό πρόγραµµα. 
 

Η προηγµένη διαµόρφωση του συστήµατος (συσκευές/ ελεγκτές) θα είναι εφικτή online 
καθώς και offline από το σταθµό εργασίας PC µέσω της χρήσης ενός ενσωµατωµένου 
τεχνικού εργαλείου διαµόρφωσης. Μετά την επικύρωση από το χρήστη, θα είναι δυνατό 
το απευθείας κατέβασµα της προσαρµοσµένης διαµόρφωσης στις σχετικές 
συσκευές/ελεγκτές. 
 
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Παρέχονται τα παρακάτω λογισµικά εφαρµογών για διαχείριση του κτιρίου. Όλες οι 
εφαρµογές λογισµικού θα βρίσκονται και θα τρέχουν µέσα στους ελεγκτές του 
συστήµατος. Η επεξεργασία των εφαρµογών θα γίνεται από το σταθµό εργασίας του 
χειριστή. 

 
A. Ασφάλεια Συστήµατος: 

 
1. Η πρόσβαση του χρήστη θα εξασφαλίζεται µε τη χρήση ατοµικών κωδικών 
πρόσβασης και ονοµάτων χρήστη. 

 
2. Οι κωδικοί πρόσβασης θα περιορίζουν την πρόσβαση του χρήστη µόνο σε 
αντικείµενα, εφαρµογές και λειτουργίες συστήµατος που καθορίζονται από το 
διαχειριστή του συστήµατος. 
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3. Οι απόπειρες για σύνδεση/αποσύνδεση του χρήστη θα καταγράφονται. 
 
4. Το σύστηµα θα προστατεύει τον εαυτό του από µη-εξουσιοδοτηµένη χρήση 
µε αυτόµατη αποσύνδεση µετά το πάτηµα του τελευταίου πλήκτρου. Ο 
χρόνος καθυστέρησης µπορεί να καθορίζεται από το χρήστη. 

 
B. Προγραµµατισµός: 

 
Παρέχει τη δυνατότητα για προγραµµατισµό κάθε αντικειµένου ή οµάδας 
αντικειµένων µέσα στο σύστηµα. Καθένα από αυτά τα προγράµµατα θα 
περιλαµβάνουν τη δυνατότητα εκκίνησης, διακοπής, βέλτιστης εκκίνησης, 
βέλτιστης διακοπής και νυχτερινές ενέργειες εξοικονόµησης ενέργειας. Κάθε 
πρόγραµµα µπορεί να αποτελείται από µέχρι 20 συµβάντα. Όταν µία οµάδα 
αντικειµένων έχει προγραµµατιστεί µαζί, παρέχεται η δυνατότητα να οριστούν 
προβαδίσµατα και καθυστερήσεις για κάθε µέλος. Κάθε πρόγραµµα θα 
αποτελείται από τα παρακάτω: 

 
1. Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα: παρέχει ξεχωριστά προγράµµατα για κάθε µέρα 
της εβδοµάδας. 

 
2. Προγράµµατα Εξαιρέσεων: παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα να καθορίζει 
οποιαδήποτε µέρα του χρόνου ως πρόγραµµα εξαίρεσης. Αυτό το 
πρόγραµµα εξαίρεσης θα παρακάµψει το τυπικό πρόγραµµα για εκείνη την 
ηµέρα. Τα προγράµµατα εξαίρεσης µπορούν να καθορίζονται έως και ένα 
χρόνο πριν. Μόλις εκτελεστεί ένα πρόγραµµα εξαίρεσης, αποµακρύνεται και 
αντικαθίσταται από το τυπικό πρόγραµµα για εκείνη την ηµέρα της 
εβδοµάδας. 

 
3. Προγράµµατα Αργιών: παρέχουν στο χειριστή τη δυνατότητα να καθορίσει 
µέχρι και 99 ειδικά προγράµµατα ή προγράµµατα αργίας. Αυτά τα 
προγράµµατα µπορούν να τοποθετηθούν στο ηµερολόγιο προγραµµατισµού 
και να επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο. Ο χειριστής θα µπορεί να καθορίσει τη 
διάρκεια κάθε περιόδου εορτών.  

 
4. Βέλτιστη Εκκίνηση/∆ιακοπή: Η εφαρµογή προγραµµατισµού που 
παρουσιάστηκε παραπάνω υποστηρίζει έναν αλγόριθµο βέλτιστης 
εκκίνησης/διακοπής. Αυτός υπολογίζει τα θερµικά χαρακτηριστικά της ζώνης 
και ξεκινά τον εξοπλισµό πριν την κατοχή ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή 
θερµοκρασία χώρου στον καθορισµένο χρόνο. Ο αλγόριθµος θα υπολογίσει 
ξεχωριστά σετ ταχυτήτων ψύξης και θέρµανσης για περιοχές που είναι εκείνη 
τη στιγµή κατειληµµένες για τη λιγότερη ώρα και για περισσότερες από 24 
ώρες. Παρέχει τη δυνατότητα µετατροπής του αλγόριθµου 



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής    

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

18 

 

εκκίνησης/διακοπής µε βάση τη θερµοκρασία εξωτερικού αέρα. Παρέχει ένα 
όριο πρόωρης εκκίνησης σε λεπτά για την αποτροπή της εκκίνησης του 
συστήµατος πριν τον καθορισµό του ορίου από κάποιον χειριστή. 

 
C. Αναφορά Συναγερµού: 

 
O χειριστής έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την ενέργεια που θα εκτελεστεί σε 
περίπτωση συναγερµού. Οι συναγερµοί θα δροµολογούνται σε κατάλληλους 
σταθµούς εργασίας µε βάση το χρόνο και άλλες συνθήκες. Ένας συναγερµός θα 
είναι σε θέση να εκκινήσει προγράµµατα, να συνδεθεί στο αρχείο καταγραφής 
συµβάντων, να εκτυπωθεί, να µεταδοθεί µέσω SMS ή e-mail, να δηµιουργήσει 
προσαρµοσµένα µηνύµατα γραφικών. 

 
D. Τηλεπικοινωνίες: 

 
Οι µονάδες ελέγχου του κτιρίου έχουν την ικανότητα να πραγµατοποιούν κλήσεις 
σε περίπτωση συναγερµού. Οι δέκτες θα περιλαµβάνουν τους σταθµούς 
εργασίας PC, email, και αλφαριθµητικές σελίδες.Το µήνυµα συναγερµού θα 
περιλαµβάνει το όνοµα της τοποθεσίας κλήσης, τη συσκευή που δηµιούργησε το 
συναγερµό και το ίδιο το µήνυµα του συναγερµού. Ο χειριστής θα έχει τη 
δυνατότητα πρόσβασης από απόσταση και χειρισµού του συστήµατος 
χρησιµοποιώντας επικοινωνίες µε τηλεφωνική σύνδεση µε το ίδιο φορµάτ και 
µέθοδο όπως αυτά που χρησιµοποιούνται στην ενότητα “∆ιασύνδεση Χειριστή”. 

 
Περιορισµός Ζήτησης: 
 

1. Το πρόγραµµα περιορισµού ζήτησης µπορεί να παρακολουθεί την κατανάλωση 
ισχύος µέσω σηµάτων που παράγονται από µία γεννήτρια παλµών η οποία είναι 
τοποθετηµένη στο µετρητή ισχύος του κτιρίου ή από έναν µεταφορέα ισχύος ή από 
µετασχηµατιστή ρεύµατος τοποθετηµένο στις γραµµές τροφοδοσίας του κτιρίου. 

 
2. Το πρόγραµµα περιορισµού ζήτησης θα βασίζεται σε ένα παράθυρο ολίσθησης µε 

αλγόριθµο πρόβλεψης. H διάρκεια και το διάστηµα δειγµατοληψίας του παραθύρου 
θα έχουν οριστεί να είναι ίδια µε εκείνα της τοπικής Ηλεκτρικής Υπηρεσίας. 

 
3. Το σύστηµα ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα περιορισµού της ζήτησης µέσω 

επαναφοράς των σηµείων ρύθµισης του συστήµατος HVAC για µείωση του φορτίου. 
 

Θα παρέχεται επίσης δυνατότητα ένδειξης τέλους της περιόδου τιµολόγησης. 
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E. Ακολουθία Ψύκτη: 
Παρέχει λογισµικό εφαρµογών για τη δηµιουργία της σωστής ακολουθίας της 
εγκατάστασης ψύκτη ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση ενέργειας. Αυτή η 
εφαρµογή θα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

 
• Η εφαρµογή ελέγχου της εγκατάστασης ψύκτη θα έχει τη δυνατότητα να 
ελέγχει µέγιστο αριθµό 25 ψυκτών οποιουδήποτε τύπου 
συµπεριλαµβανοµένων φυγοκεντρικών, µε ρότορα έλικας, µετακίνησης και 
µηχανές απορρόφησης όπως επεξηγείται στην ενότητα µε τις ακολουθίες των 
διαδικασιών. 

 
• Αυτή η εφαρµογή θα µπορεί να ελέγχει συστήµατα τόσο σταθερής όσο και 
µεταβλητής ροής καθώς και διαµορφώσεις παράλληλων, σε σειρά και ανά 
ζεύγη σωληνώσεων. 

 
• Η εφαρµογή ελέγχου εγκατάστασης ψύκτη θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου 
εγκαταστάσεων πολλαπλών ψυκτών ανά σηµείο τοποθέτησης. 

 
• ∆ιαγνωστικά/Προστασία– Το πρόγραµµα εφαρµογής της εγκατάστασης 
ψύκτη θα έχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης των διαφόρων διαγνωστικών του 
ψύκτη στις αποφάσεις που αφορούν τις ενέργειες ελέγχου. 

• ∆ιαδικασία Συµβάντων – Όλα τα συµβάντα κατάστασης και ελέγχου της 
εγκατάστασης θα καταγράφονται, κατόπιν επιλογής του χειριστή στο αρχείο 
καταγραφής διαχείρισης του κτιρίου προκειµένου να διευκολυνθεί η 
αντιµετώπιση προβληµάτων. 

 
• Ενδείξεις συναγερµού – Οι οθόνες ελέγχου κατάστασης της εγκατάστασης 
ψύκτη θα εµφανίζουν µηνύµατα συναγερµού της εγκατάστασης ψύκτη αλλά 
και µεµονωµένων ψυκτών. 

 
• Ενέργειες Προσθήκης/Αφαίρεσης – Οι οθόνες κατάστασης θα παρέχουν 
πληροφορίες όταν λάβει χώρα η επόµενη ενέργεια προσθήκης ή αφαίρεσης 
ψύκτη. Ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει χειροκίνητα την 
προσθήκη ή την αφαίρεση ενός ψύκτη. 

 
 

F. Έλεγχος PID: 
 
Ένας αλγόριθµος PID (proportional-integral-derivative) µε κανόνική ή αντίστροφη δράση 
θα παρέχεται. Ο αλγόριθµος θα υπολογίζει την αναλογική τιµή µεταβλητού χρόνου που 
χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση µίας εξόδου ή για τη δηµιουργία µιας σειράς 
εξόδων. Η ελεγχόµενη µεταβλητή, το σηµείο ρύθµισης και τα κέρδη PID θα επιλέγονται 
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από το χρήστη. Το σηµείο ρύθµισης µπορεί προαιρετικά να επιλέγεται να είναι ένα 
πρόγραµµα επαναφοράς. 

 
G. Προγραµατισµένη Παράκαµψη: 

 
Μία τυπική εφαρµογή θα χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 
ελέγχου θερµοκρασίας όταν ένας χρήστης επιλέγει ενεργοποίηση/ακύρωση στον 
αισθητήρα ζώνης, στο σταθµό εργασίας ή στην οθόνη χειριστή. Ο χρόνος που 
προηγείται της παράκαµψης µπορεί να επιλέγεται από το σταθµό εργασίας. 

 
H. Εκκίνηση µε Προπορεία: 

 
Αυτή η εφαρµογή θα αποτρέπει όλα τα ελεγχόµενα εξαρτήµατα από ταυτόχρονη 
επανεκκίνηση ύστερα από µία διακοπή ρεύµατος. Η σειρά µε την οποία θα 
επανεκκινούνται τα εξαρτήµατα (ή οι οµάδες εξαρτηµάτων) µαζί µε τη χρονική 
καθυστέρηση ανάµεσα στις εκκινήσεις, θα επιλέγεται από το χρήστη. 

 
 
I. Υπολογισµοί Συστήµατος: 

 
Παρέχει λογισµικό που επιτρέπει στη στιγµιαία ισχύ (π.χ.  KW),στις ταχύτητες ροής να 
συσσωρεύονται και να µετατρέπονται σε δεδοµένα χρήσης ενέργειας. Παρέχει έναν 
αλγόριθµο που υπολογίζει την τιµή ζήτησης KW ολισθαίνοντος παραθύρου. Παρέχει 
έναν αλγόριθµο που υπολογίζει τη χρήση της ενέργειας και τα καιρικά δεδοµένα (ηµέρες 
βαθµών θέρµανσης και ψύξης). Αυτά τα στοιχεία θα είναι διαθέσιµα ηµερήσια, για την 
προηγούµενη ηµέρα, µηνιαία και για τον προηγούµενο µήνα. 
 

J. Συντήρηση Συστήµατος BMS: 
 
Παρέχει λειτουργίες συντήρησης συστήµατος όπως: 
– ∆υνατότητα δηµιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και ανάκτησης για: βάση δεδοµένων 
εγκατάσταση, γραφικά, πρότυπα αναφορών, οθόνες αφής. 

– Προγραµµατισµό εργασιών συντήρησης: αυτόµατο πρόγραµµα για: δηµιουργία 
εφεδρικών αντιγράφων, αρχείο καταγραφής συναγερµών, σάρωση εγκατάστασης. 

– Εύκολη αντιγραφή εγκατάστασης  
 
 
K. Εργαλείο ∆ιαµόρφωσης: 

 
ΟΙ ελεγκτές της µονάδας θα διαθέτουν δυνατότητα πλήρους διαµόρφωσης από το 
σταθµό εργασίας του χειριστή. 

 
L. Αποτροπή Σύντοµου Κύκλου: 
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Όλα τα σηµεία ψηφιακής εξόδου θα προστατεύονται από σύντοµο κύκλο. Αυτή η 
λειτουργία θα επιτρέπει την επιλογή ενός ελάχιστου χρόνου ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης. 

 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
 
Θα Παρέχονται Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου για συµµόρφωση µε την απόδοση που 
ορίζεται στις παρούσες προδιαγραφές. Καθένας από αυτούς τους πίνακες 
πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις. 

 
� Η ποσότητα και ο τύπος των Μονάδων Ελέγχου Κτιρίου θα επιτρέπουν κάθε 
σηµείο δεδοµένων του κάθε ελεγκτή να είναι διαθέσιµο σε οποιονδήποτε 
σταθµό εργασίας. 
 

� Το Σύστηµα Αυτοµατισµού Κτιρίου θα αποτελείται από µία ή περισσότερες 
αυτόνοµες Μονάδες ελέγχου Κτιρίου που χρησιµοποιούν µικρο-επεξεργαστές 
για τη διαχείριση των γενικών στρατηγικών που περιγράφονται στην ενότητα 
του λογισµικού Συστήµατος. 

 
� Η Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου θα διαθέτει επαρκή µνήµη ώστε να υποστηρίζει το 
λειτουργικό της σύστηµα, τη βάση δεδοµένων και τις απαιτήσεις 
προγραµµατισµού. 

 
� Η Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου θα παρέχει µία θύρα επικοινωνίας για σύνδεση µε 
το Φορητό Τερµατικό Χειριστή. 

 
� Οι Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου οι οποίες εκτελούν προγραµµατισµό θα 
διαθέτουν ρολόι πραγµατικού χρόνου. 

 
� Η βάση δεδοµένων της εγκατάστασης θα µοιράζεται ανάµεσα στις 
δικτυωµένες Μονάδες ελέγχου Κτιρίου που θα επικοινωνούν ισότιµα µέσω 
του Ethernet TCP/IP χρησιµοποιώντας πρωτόκολλο BACnet™ . 

 
� Η Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου θα χρησιµοποιεί αναγνωρισµένα ανοικτά τυπικά 
πρωτόκολλα για επικοινωνία µε ελεγκτές µονάδων όπως οι Lontalk®, 
BACnet™. 

 
� Η Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου θα ελέγχει συνεχώς την κατάσταση του 
επεξεργαστή και των κυκλωµάτων µνήµης. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε µή 
συνήθης λειτουργία, ο ελεγκτής θα: 

 
a) Περάσει σε µία προκαθορισµένη λειτουργία βλάβης 
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b) ∆ηµιουργήσει µια ειδοποίηση συναγερµού 
c) ∆ηµιουργήσει ένα ανακτώµενο αρχείο της κατάστασης όλων των θέσεων 
µνήµης που λειτουργούσαν τη στιγµή της βλάβης 

d) Επαναφέρει αυτόµατα τη Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου ώστε να επιστρέψει 
στην κανονική κατάσταση λειτουργίας 

e) Μετά τη διακοπή της τροφοδοσίας, η Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου θα 
µπορέσει να εκτελέσει αυτόµατα ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
 

� BACnet: 
Ο Ελεγκτής Κτιρίου θα χρησιµοποιήσει τις Υπηρεσίες Ανάγνωσης 
(Προετοιµασίας) και Εγγραφής (Εκτέλεσης) όπως καθορίζονται σε αυτά τα: 

 
DS-RP-A,B 
DS-RPM-A,B 
DS-WP-A,B 
DS-WPM-B 

 
Κάθε Ελεγκτής Κτιρίου θα βρίσκεται µέσα σε ένα δίκτυο BACnet 
χρησιµοποιώντας πρωτόκολλο ISO 8802-3 (Ethernet) Physical/Data Link Layer. 
Κάθε Ελεγκτής Κτιρίου θα εκτελεί επίσης δροµολόγηση σε ένα δίκτυο 
Προσαρµοσµένης Εφαρµογής και Ελεγκτών Ειδικών Εφαρµογών. Κάθε Ελεγκτής 
Κτιρίου θα επικοινωνεί µε ένα δίκτυο Προσαρµοσµένης εφαρµογής και Ελεγκτών 
ειδικών Εφαρµογών χρησιµοποιώντας προφίλ LonTalk FTT-10 και LonMark. 
Τα εξαρτήµατα του ελεγκτή θα είναι κατάλληλα για τις αναµενόµενες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο ελεγκτής που χρησιµοποιείται σε περιβάλλον µε 
κλιµατισµό θα τοποθετείται σε περίβληµα και θα χρησιµοποιείται σε 
θερµοκρασίες από 0 C ως 50 C. Ο Ελεγκτής Κτιρίου θα διατηρεί όλες τις 
πληροφορίες προγραµµατισµού του BIOS σε περίπτωση απώλειας ισχύος για 
τουλάχιστον 72 ώρες. Ο Ελεγκτής θα µπορεί να λειτουργήσει στο 90 % ως 
110 % της ονοµαστικής του τάσης και θα εκτελέσει µία κανονική απενεργοποίηση 
εάν η τάση πέσει κάτω από το 80 % της ονοµαστικής τιµής. Ο ελεγκτής  θα 
περιλαµβάνει οθόνη χειρισµού που θα επιτρέπει στο χρήστη να εκτελεί βασικές 
καθηµερινές εργασίες στο σύστηµα διαχείρισης του κτιρίου.  
Οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρεί η οθόνη αυτή είναι : 
 

� Η υποστήριξη και εµφάνιση πολλαπλών γλωσσών και θα τις κρατά στην µνήµη 
της ταυτόχρονα. Με τη δυνατότητα αυτή, οι χρήστες θα µπορούν να 
εναλλάσσουν τις γλώσσες χειρισµού χωρίς επιπλέον εργαλεία και χωρίς να 
µεταβάλλεται η ορθή λειτουργία του συστήµατος. 

� Η δυνατότητα του χειριστή να βλέπει τυπικές γραφικές απεικονίσεις (εικόνες, 
τρισδιάστατα γραφικά) µε κατάσταση δυναµικής πληροφόρησης. 
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� Η δυνατότητα  ενσωµάτωσής της στον ελεγκτή χωρίς να χρειάζεται επιπλέον 
τροφοδοσία. 

� Θα πρέπει να αποτελείται από µία VGA οθόνη αφής του ενός τετάρτου µε 
ανάλυση 320x240 ιχνοστοιχείων . Η φωτεινότητα και η αντίθεση της οθόνης αφής 
θα είναι µεταβλητή ώστε να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση της πληροφορίας. 

� Να είναι ικανή ώστε να έχει µοναδικό σύστηµα αναγνώρισης του χρήστη καθώς 
και των κωδικών πρόσβασης, που µπορούν να προγραµµατιστούν ώστε να 
ελέγχεται το επίπεδο προσβασιµότητας στο σύστηµα και στις λειτουργίες 
χειρισµού. 

� Να απεικονίζει την παρούσα κατάσταση ενός σηµείου εισόδου /εξόδου καθώς και 
του ελεγκτή της συσκευής που είναι συνδεδεµένη στο σύστηµα ελέγχου. 

� Να δίνει στο χειριστή τη δυνατότητα της υπέρβασης της τρέχουσας κατάστασης 
ενός σηµείου εξόδου, καθώς επίσης και του ελεγκτή της συσκευής HVAC που 
είναι συνδεδεµένη στον κεντρικό ελεγκτή. 

� Να επιτρέπει στο χειριστή να τροποποιεί τα χρονοπρογράµµατα του συστήµατος. 
� Να έχει τη δυνατότητα της οπτικής απεικόνισης της ύπαρξης σφάλµατος στο 
σύστηµα και να επιτρέπει επιλεκτικά την ακουστική αναγγελία του σφάλµατος. 

� Να έχει τη δυνατότητα της ένδειξης και αναγνώρισης των σφαλµάτων που 
αναγγέλλονται στο συγκεκριµένο ελεγκτή του κτιρίου. 

� Αυτόµατη ενηµέρωση της οθόνης πληροφοριών κάθε 10 sec. 
 

 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 
Παρέχονται  Ελεγκτές που συµµορφώνονται µε τις παρακάτω απαιτήσεις. 
Οι ελεγκτές είναι ανεξάρτητες, αυτόνοµες µονάδες DDC µε µικρο - επεξεργαστή που 
µπορούν να διαχειριστούν τις τοπικές στρατηγικές οι οποίες περιγράφονται στην 
ενότητα Λογισµικού συστήµατος. 
Οι παρακάτω τύποι εξαρτηµάτων θα παρέχονται από το εργοστάσιο µε τοποθετηµένο 
ελεγκτή. 
Η τοποθέτηση στο εργοστάσιο περιλαµβάνει τη συναρµολόγηση, τον προγραµµατισµό, 
τη ρύθµιση και τη δοκιµή του ελεγκτή. 
– Μονάδες Πηνίων Ανεµιστήρων 
– Μονάδες Τερµατικών Νερού 
– Μονάδες VAV 
– Μονάδες Χειρισµού Αέρα 
– Μονάδες Οροφής 
– Κλειστές Μονάδες Ελέγχου 
– Ψύκτες 
 
Οι ελεγκτές θα υποστηρίζουν διάφορους συνδυασµούς εισόδων/εξόδων, 
ενσωµατωµένων ή τοποθετηµένων σε µονάδες επέκτασης ανάλογα µε τον τύπο τους 
όπως: 
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Αναλογικές Είσοδοι 
Οι παρακάτω τύποι σήµατος υποστηρίζονται: 0 – 10Vdc, 0 – 20mA, 4 – 20mA, NTC 20 
K, PT100, γραµµικά 20 K. 
 
Ψηφιακές Είσοδοι 
Οι ψηφιακές είσοδοι συνδέονται στις πιθανά ελεύθερες (ξηρές) επαφές εισόδου.  
 
Αναλογικές Έξοδοι 
Οι παρακάτω τύποι σήµατος υποστηρίζονται: 0(1) – 10Vdc, 0(4) – 20mA. 
 
Ψηφιακές Έξοδοι 
Οι παρακάτω τύποι σήµατος υποστηρίζονται: χωρίς τάση, 230VAC (16A), 24VAC. 
 
Είσοδοι Παλµών 
Οι είσοδοι παλµών υποστηρίζουν σήµατα χωρίς τάση µε µέγιστη συχνότητα 3Hz 
(συνολοποιήσεις). 

 
 

� Περιβάλλον: 
Ο εξοπλισµός του ελεγκτή πρέπει να είναι κατάλληλος για περιβαλλοντικές συνθήκες 
από 0 C ως 50 C. 

 
� Οθόνη Χειριστή: 
Μία τοπική διασύνδεση χειριστή παρέχεται στα σηµεία των κτιρίων όπου 
καθορίζεται στην ακολουθία των λειτουργιών ή στη λίστα σηµείων. Η διασύνδεση 
χρήστη θα παρέχεται για την εξέταση και την παράβλεψη δεδοµένων. Ένας 
κωδικός ασφαλείας του συστήµατος θα διατίθεται για να αποτρέπονται µη 
εξουσιοδοτηµένες χρήσεις του πληκτρολογίου και της οθόνης. 

 
� ∆υνατότητα Σέρβις: 
Παρέχει διαγνωστικές ενδεικτικές λυχνίες για ισχύ, επικοινωνία και επεξεργαστή. 
Όλες οι συνδέσεις καλωδίων χαµηλής τάσης γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
ηλεκτρονικά του ελεγκτή να µπορούν να αφαιρούνται και/ή να αντικαθίστανται 
χωρίς ναι αποσυνδέεται η καλωδίωση τερµατισµού πεδίου. 

 
� Μνήµη: 
Ελεγκτής θα διατηρεί όλες τις πληροφορίες προγραµµατισµού του BIOS σε 
περίπτωση απώλειας ισχύος για τουλάχιστον 72 ώρες. 

 
� Αντοχή σε Ισχύ και Θόρυβο: 
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Ο Ελεγκτής θα µπορεί να λειτουργήσει στο 90 % ως 110 % της ονοµαστικής του 
τάσης και θα εκτελέσει µία κανονική απενεργοποίηση εάν η τάση πέσει κάτω από 
το 80 % της ονοµαστικής τιµής. 
 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 
A. Βάση ∆εδοµένων Σταθµού Εργασίας Χειριστή Τοπικά  

Με αυτόν τον τύπο αρχιτεκτονικής, τα γραφικά της εγκατάστασης, τα πρότυπα 
αναφορών, οι συναγερµοί/συµβάντα, τα αρχειοθετηµένα δεδοµένα και η βάση 
δεδοµένων βρίσκονται σε κάθε σταθµό εργασίας. Σε αυτή τη διαµόρφωση κάθε 
σταθµός εργασίας BMS χρησιµοποιεί τα δικά του γραφικά, τα δικά του πρότυπα 
αναφορών και τους δικούς του συναγερµούς/συµβάντα. Αυτή η αρχιτεκτονική 
επιτρέπει απόλυτη προσαρµογή κάθε σταθµού εργασίας   
 

B. Το λογισµικό του Σταθµού Εργασίας Χειριστή είναι µία ∆ιασύνδεση Ανθρώπου-
Μηχανής: η πλήρης λειτουργικότητα του συστήµατος είναι ανεξάρτητη από τη 
διαθεσιµότητα του σταθµού εργασίας.  
 

C. ∆ιανεµηµένη Βάση ∆εδοµένων Εγκατάστασης. 
 Η βάση δεδοµένων της εγκατάστασης συγχρονίζεται αυτόµατα ανάµεσα στις 
Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου και στους Σταθµούς Εργασίας Χειριστή. Σε περίπτωση 
βλάβης οποιασδήποτε συσκευής BMS (Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου, Σταθµοί 
Εργασίας) η βάση δεδοµένων της εγκατάστασης θα αποκατασταθεί αυτόµατα σε 
οποιαδήποτε από τις συσκευές που αποµένουν.  
 

D. Αυτό το έργο θα περιλαµβάνει ένα δίκτυο που θα χρησιµοποιεί BACnet™ για 
επικοινωνία ανάµεσα στις Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου και στους Σταθµούς 
Εργασίας PC. Τα υπο-δίκτυα Lontalk® θα χρησιµοποιηθούν για επικοινωνία 
ανάµεσα στις Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου και τους Ελεγκτές.  
 

E. Πολλαπλές ∆υνατότητες Εγκατάστασης. Το σύστηµα BMS πρέπει να επιτρέπει 
την ταυτόχρονη σύνδεση σε πραγµατικό χρόνο µε διαφορετικές εγκαταστάσεις 
και τους αντίστοιχους ελεγκτές συστήµατός τους. Ο σταθµός λειτουργίας του 
χειριστή πρέπει να προσφέρει παρακολούθηση και αναφορά των δυνατοτήτων 
για ένα πραγµατικά διανεµηµένο περιβάλλον πολλαπλών εγκαταστάσεων.  
Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάµιξης δεδοµένων από διαφορετικές 
εγκαταστάσεις στην ίδια απεικόνιση γραφικών, η εισαγωγή συναγερµών και 
συµβάντων µπορεί εύκολα να φιλτράρεται και να ταξινοµείται ανά εγκατάσταση.  
 
Η πλατφόρµα BMS πρέπει από την κατασκευή της να υποστηρίζει ανοικτά, 
τυπικά και πιστοποιηµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως τα Lontalk® και 
BACnet™. 
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Για την ενσωµάτωση ξένων υπο-συστηµάτων (διατάξεων ελέγχου HVAC, 
συστήµατα ελέγχου φωτισµού, συστήµατα παρακολούθησης ηλεκτρικής 
εγκατάστασης, συστήµατα παρακολούθησης ασφάλειας) καλό θα είναι να 
προτιµούνται αυτά τα τυπικά πρωτόκολλα επικοινωνίας.  Το BMS πρέπει επίσης 
να προσφέρει  δυνατότητες σύνδεσης µέσω συµβατής πύλης Modbus.  
Σε περίπτωση που µόνο ιδιόκτητα πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι διαθέσιµα, στο 
επίπεδο του υπο-συστήµατος, η πλατφόρµα BMS µπορεί να προσφέρει 
κατάλληλη διασύνδεση βασισµένη στην ίδια πλατφόρµα εξοπλισµού της πύλης 
Modbus. 
 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Η συγκρότηση του κεντρικού συστήµατος ελέγχου  εγκαταστάσεων θα περιλαµβάνει τα 
πιο κάτω προδιαγραφόµενα όργανα και συσκευές : 
 
 
1. Αισθητήριο θερµοκρασίας αεραγωγού 
Το αισθητήριο  διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  θα είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 43. 
Το στέλεχος του αισθητηρίου  είναι µία θερµοαντίσταση, NTC 20 KΩ, PT100, γραµµικά 20 
KΩ. Το εύρος του  είναι : -50...150 °C, η δε επιτρεπόµενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι 
±1%. 
 
 
2. Αισθητήριο θερµοκρασίας εµβάπτισης 
Το αισθητήριο  διαθέτει την κατάλληλη θήκη για την εµβάπτιση σε σωλήνα. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  θα είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 43. 
Το στέλεχος του αισθητηρίου  είναι µία θερµοαντίσταση, NTC 20 K, PT100, γραµµικά 20 
K. Το εύρος του  είναι : -10...125 °C, η δε επιτρεπόµενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι 
±1%. 
 
 
3. ∆ιακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα 
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών χαµηλής πίεσης και συνεργασία 
µε σύστηµα κεντρικού ελέγχου. 
Είναι κατάλληλο για επιτήρηση φίλτρων, ανεµιστήρων, ροής αέρα, υπερπίεσης ειδικών 
χώρων κ.λ.π.΄Εχει δυνατότητα ρύθµισης τουλάχιστον στις ακόλουθες περιοχές : 
20 ... 300 Pa 
50 ... 500 Pa 
100 ... 1000 Pa 
Το αισθητήριο συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση στον 
αεραγωγό. 
 
4. Αισθητήριο πίεσης υγρών 
Για την µέτρηση της πίεσης των υγρών θα χρησιµοποιηθούν αναλογικά αισθητήρια 
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πιέσεως, τα οποία είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε σωλήνα. 
∆έχονται τροφοδοσία 24VAC και  δίνουν  έξοδο 0 – 10Vdc, 0 – 20mA, 4 – 20mA. 
γιά σύνδεσή τους στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου. 
Η περιοχή µέτρησής τους  είναι: 
0...100kPa 
ή 0...500kPa 
ή 0...1Mpa έως και 0..4Mpa. 
Η δε ακρίβειά τους  είναι της τάξεως του 0,5% της κλίµακας. 
 
 
5. Αισθητήριο ποιότητας αέρα αεραγωγού 
Το αισθητήριο διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες θα είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 43. 
Το αισθητήριο τροφοδοτείται µε 24Vac και η έξοδός του είναι 0-10Vdc, 0 – 20mA, 4 – 
20mA ανάλογα µε την καθαρότητα του µετρούµενου αέρα. 
 
6. Αισθητήριο θερµοκρασίας - υγρασίας αεραγωγού 
Το αισθητήριο  διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  θα είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 42. 
Το αισθητήριο  τροφοδοτείται µε 24Vac και η έξοδός του  είναι 0-10Vdc, 0 – 20mA, 4 – 
20Ma, ανάλογα µε το µέγεθος της µετρούµενης θερµοκρασίας και υγρασίας του αέρα. 
7. ∆ιακόπτης ροής υγρών 
Για την επιτήρηση λειτουργίας των κυκλοφορητών, αντλιών της εν λόγω εγκατάστασης θα 
χρησιµοποιηθούν διακόπτες ροής οι οποίοι  είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε σωλήνα 
(σύνδεση 1”),  διαθέτουν δε γλωσίδιο µε την απαραίτητη ευαισθησία για την ανίχνευση 
ροής. Το γλωσίδιο  είναι κατασκευασµένο από υλικό κατάλληλο για την χρήση. 
∆ιαθέτουν  µία µεταγωγική επαφή (SPDT) για την σύνδεσή τους στο κεντρικό σύστηµα 
Ελέγχου 
 
8. Κινητήρες διαφραγµάτων 
Οι κινητήρες διαφραγµάτων είναι προοδευτικής λειτουργίας ή on-off, περιστροφικοί, κατάλληλοι 
για επιφάνεια έως 3 τ.µ. (15 Νm). Μπορούν να συνδεθούν σε Σύστηµα ΒΜS από το οποίο 
δέχονται σήµα ελέγχου 0-10 Vdc, τροφοδοσία 24Vac, ή 220Vac τροφοδοσία αν είναι κινητήρες 
διαφραγµατων on-off, µε τους κατάλληλους διακόπτες τέρµατος αν απαιτείται. Ο δε χρόνος 
πλήρους περιστροφής τους δεν  είναι µεγαλύτερος από 150 sec. Η σύνδεσή τους µε το 
Σύστηµα ελέγχου γίνεται µέσω ενός καλωδίου 3x1,5 mm. 
 
9. Βαλβίδες ελέγχου 
Οι βαλβίδες είναι τύπου έδρας. Το σώµα των βαλβίδων είναι gun metal ή από χυτοσίδηρο, ενώ 
το εσωτερικό τους από χρώµιο, νικέλιο και ατσάλι. 
Οι βαλβίδες διαµέτρου µέχει και 1 ½ “ είναι κοχλιωτής σύνδεσης ενώ οι βαλβίδες διαµέτρου από 
2” και πάνω είναι φλαντζωτής σύνδεσης. 
Οι βαλβίδες προβλέπονται µε ονοµαστική πίεση σώµατος ΡΝ 10. Οι βαλβίδες είτε 2-οδες είτε 3-
οδες θα είναι κλειστές όταν ο άξονας τους είναι στήν επάνω θέση. Οι 2-οδες βαλβίδες θα έχουν 
µία χαρακτηριστική "ίσων ποσοστών". Οι 3-οδες βαλβίδες θα έχουν χαρακτηριστική "ίσων 
ποσοστών" στο στόµιο διόδου και "γραµµική" στο στόµιο παράκαµψης. Οι βαλβίδες θα 
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υπολογίζονται για να έχουν µία πτώση πίεσης µε πλήρη ροή ίση ή µεγαλύτερη απο την πτώση 
πίεσης µέσα απο το στοιχείο που ελέγχεται αλλά πάντα η εξουσία της βαλβίδας (VALVE 
AUTHORITY) θα είναι µεγαλύτερη απο 0,5. 
Οι 2-οδες βαλβίδες θα έχουν µία δυνατότητα κλεισίµατος ίση ή µεγαλύτερη απο τη µέγιστη 
πιθανή διαφορική πίεση του συστήµατος. Οι 3-οδες θα έχουν δυνατότητα κλεισίµατος ίση ή 
µεγαλύτερη απο τη συνδιασµένη µέγιστη πτώση πίεσης του στοιχείου συν αυτή της βαλβίδας. 
Οι 3-οδες θα είναι συνδεδεµένες στη θέση ανάµιξης στην επιστροφή. 
 
10. Μορφοτροπείς ηλεκτρικών µεγεθών ή πολυόργανα µέτρησης ηλεκτρικών µεγεθών 
Οι µορφοτροπείς θα είναι γαλβανικά µονωµένοι µεταξύ εισόδου - εξόδου. Κέλυφος από 
άκαυστο υλικό πλαστικό. Τάση δοκιµής 2KV / 1 λεπτό. Περιοχή µέτρησης 0 έως Τιµή 
ονοµαστική. Σήµα εξόδου 4 - 20 mA, η 0-10Vdc. Ακρίβεια ± 1%. 
Θα υπάρχουν µορφοτροπείς µέτρησης των πιο κάτω µεγεθών : 
α.έντασης ρεύµατος 
β.ηλεκτρικής ενέργειας / µέγιστης ισχύος 
γ.συχνότητος ρεύµατος 
δ.τάσης ρεύµατος 
ε.τάσης συνεχούς ρεύµατος 
  
Το πολυόργανο µέτρησης ηλεκτρικών µεγεθών θα έχει την δυνατότητα µέτρησης όλων των 
παραπάνω µεγεθών και οι οποίες θα γίνονται απο ένα µόνον όργανο, το οποίο θα διαθέτει το 
τυποποιηµένο πρωτόκολλο Lontalk ώστε να µεταφέρει µέσω αυτού τα όλες τις µετρήσεις και τα 
δεδοµένα στο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου. 
 
11. ∆ιακόπτες στάθµης υγρών 
 Αποτελείται από τον πλωτήρα τύπου "αχλάδι" µε επένδυση HYPALON για νερό και πετρέλαιο. 
Μεταγωγική επαφή ισχύος 2A/220V AC. 
 
12. Ποτενσιόµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας 
Αποτελείται από το ποτενσιόµετρο µεταβλητής αντίστασής, το κοµβίο ρύθµισης και την πλάκα 
ενδείξεων επιθυµητής θερµοκρασίας από 15° έως 30° C. 
 
 
13. Θερµοστάτης χώρου 2 θέσεων 
Αποτελείται από το διµεταλλικό στοιχείο ή διπλό διάφραγµα µε µεταβολή πίεσης αερίου, τη 
µεταγωγική επαφή του θερµοστάτη ισχύος τουλάχιστον 2Α/220V AC, και την κλίµακα επιλογής 
θερµοκρασιών περιοχής από 10° έως 35° C διαφορικό λειτουργίας 1° C. 
 
14. ∆ίοδες βαλβίδες Υγρανσης 
Οι βαλβίδες θα έχουν σύνδεση µε σπείρωµα 1/2". Θα είναι κατάλληλες να λειτουργούν µε 
µέγιστη διαφορική πίεση 10 bar για θερµοκρασία νερού 1..90 °C.Θα είναι έτοιµες για σύνδεση 
στο δίκτυο νερού και θα διαθέτουν το απαραίτητο πηνίο ελέγχου τάσης 220 VAC. 
 
15. Αισθητήριο εξωτερικής φωτεινότητας 
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Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου κατάλληλο αναλογική µέτρηση στην περιοχή 
10..2.000Lux ακρίβεια 5% και έξοδο 4..20 mA. Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στον 
περιβάλλοντα χώρο µε περίβληµα προστασίας ΙΡ65. 
 
 
2. Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) 
Αντικατάσταση των παλαιών µαγνητικών στραγγαλιστικών πηνίων ballast µε νέα ηλεκτρονικά 
18 watt ΓΙΑ 50000 ώρες λειτουργίας που θα εναρµονίζονται σύµφωνα µε τα προτυπα για ΕΜΙ 
ΕΝ 55015, απόδοση ΙΕC 60929 emc immunity IEC 61547. Στην τιµή περιλαµβάνονται η 
προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των ballast σύµφωνα µε τα διαγράµµατα τωης τεχνικής 
έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών όλα τα µικροϋλικά στήριξης και τοποθέτησης. H 
εργασίες αντικατάστασης των παλαιών και η τοποθέτηση των φωτιστικών στην αρχική 
λειτουργική τους κατάσταση  
 
3. Εγκατάσταση φυσικού αερίου και αντικατάσταση καυστήρα 
 
Κατασκευή πλήρους εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και αντικατάσταση καυστήρα µε 
διβάθµιο καυστήρα (60-100 kw) αερίου . 
Πλήρης εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου, αντικατάσταση παλαιού καυστήρα µε 
διβάθµιο καυστήρα αερίου, δοκιµές αντοχής και στεγανότητας του δικτύου, υποβολή πλήρους 
φακέλλου στην ΕΠΑ (τεχνική περιγραφή, υπολογισµοί δικτύου σωληνώσεων, σχέδια, 
πιστοποιητικά δοκιµών, µετρήσεις καυσαερίων κ.λ.π.) για την  ενεργοποίηση της εγκατάστασης. 
Περιλαµβάνει κάθε οικοδοµική και ηλεκτροµηχανολογική εργασία η οποία θα απαιτηθεί κατά την 
εγκατάσταση του δικτύου και τις εργασίες στο λεβητοστάσιο, σύµφωνα πάντα µε τον κανονισµό 
φυσικού αερίου. 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ     29/8/2014 
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Θ. ΜΑΝΑΧΙΑΡΗ  
ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ  

 
 
 
 
 
 

ΧΡ. ΖΑΒΟΛΕΑ 
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής    

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


