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Πρόλογος 

 
Το σύστημα αυτοματισμού ( Building Management System ) του κολυμβητηρίου είναι ένα 
ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
συγκροτήματος κτιρίων που το αποτελούν. 

   Το κεντρικό σύστημα ελέγχου είναι δομημένο σε ένα σύστημα αποτελούμενο από οκτώ (8) 
αυτόνομους ελεγκτές , εφοδιασμένους με κάρτες I/O , που έχουν τοποθετηθεί σε οκτώ (8) 
απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου (Α.Κ.Ε.)  

   Τα οκτώ (8) απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου είναι διασυνδεμένα μεταξύ τους και 
παρακολουθούνται από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου που είναι εφοδιασμένος με το 
πρόγραμμα εποπτείας ARENA AX και είναι εγκατεστημένο στο Control Room του 
κολυμβητηρίου. 

   Αναλυτική κατάσταση όλων των ελεγχόμενων σημάτων επισυνάπτεται στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο. 

   Όλες οι λειτουργίες του συστήματος έχουν προγραμματιστεί σε εβδομαδιαία 
χρονοπρογράμματα ενώ παράλληλα δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα χειροκίνητης 
επέμβασης στο σύνολο των ρυθμίσεων των ελεγχόμενων συσκευών μέσω του κεντρικού 
σταθμού παρακολούθησης και ελέγχου. 
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Περίληψη 

 
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετηθεί αναλυτικά η χρήση των υποσυστημάτων 
αυτοματισμού και ελέγχου ενός δημόσιου κολυμβητηρίου. Πρόκειται για ένα πλήρες ψηφιακό 
αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου των περισσοτέρων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
του συγκροτήματος. Το κεντρικό σύστημα ελέγχου (building management system,BMS) σχεδιάζεται 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του συγκροτήματος και 
ταυτόχρονα να παρέχεται βελτίωση των συνθηκών των χώρων του , διατηρώντας , ανεξάρτητα από 
τις εξωτερικές , σταθερές τις εσωτερικές συνθήκες λειτουργείας . Το κεντρικό σύστημα ελέγχου 
περιλαμβάνει οκτώ αυτόνομους ελεγκτές εφοδιασμένους με κάρτες εισόδου/εξόδου, οι οποίες 
έχουν εγκατασταθεί σε οκτώ απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου (ΑΚΕ). Τα απομακρυσμένα κέντρα 
ελέγχου παρακολουθούνται από έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου στην αίθουσα ελέγχου (control 
room) του συγκροτήματος. 

Το σύστημα σε γενικές γραμμές ελέγχει τις παρακάτω εγκαταστάσεις της εν λόγω υποδομής: 

• Ψύξη και Θέρμανση: Ψύκτες , λέβητες  , κυκλοφορητές. 

• Κλιματισμός: Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. 

• Δεξαμενές Νερού: Αντλητικά συστήματα , Λέβητες , κυκλοφορητές , στάθμες δεξαμενών , 
ανάκτηση θερμότητας , βαλβίδες πλήρωσης. 

• Ηλιακοί συλλέκτες: Κυκλοφορητές , Θερμοδοχεία, εναλλάκτες , απόρριψη.  

• Ζεστό νερό χρήσης: Θερμαντήρες , ανακυκλοφορία , μίξη νερού. 

• Ηλεκτρικά στοιχεία και φωτισμός: ενδείξεις διακοπτών , θερμοκρασίες χώρων , στοιχεία 
φωτισμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

• Δεξαμενές ακαθάρτων : ενδείξεις σταθμών , αντλίες. 

• Πιεστικό σύστημα νερού ύδρευσης: ενδείξεις λειτουργίας και βλαβών. 

• Σύστημα FCU (fan coil unit): Βαλβίδες θερμού και ψυχρού αέρα. 

• Ανελκυστήρες: ενδείξεις λειτουργίας και βλαβών. 

Στην εργασία θα γίνει αναλυτική μελέτη της τοπολογίας του συστήματος , θα παρατεθούν τα σημεία 
ελέγχου ανά απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου και θα αναλυθεί η λειτουργία και ο προγραμματισμός 
του συστήματος μέσω συλλογής δεδομένων από μια σειρά αισθητήρων και οργάνων που 
χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος. Τέλος , θα 
παρουσιαστεί η χρήση του προγράμματος παρακολούθησης ARENA AX, που καθιστά φιλική και 
διαδραστική την εποπτεία του συστήματος παρακολούθησης στο χρήστη, παρέχοντας λειτουργείες 
όπως : συγκεντρωτική καταγραφή δεδομένων, αρχειοθέτηση, ειδοποιήσεις , γραφικές απεικονίσεις 
πραγματικού χρόνου, κεντρικό προγραμματισμό, διαχείριση βάσης δεδομένων του συστήματος κ.α.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  

 
1.1  Γενικά 
Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και μας δίνει την 
δυνατότητα να ελέγχουμε ολοένα και περισσότερο το περιβάλλον που ζούμε υπάρχει η ανάγκη 
για εφαρμογή όλων αυτών των τεχνολογικών επιτευγμάτων σε όλο και περισσότερες 
δραστηριότητες της ζωή μας. 
Επιτακτική ανάγκη έχει γίνει η αναζήτηση τρόπων για τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας 
στην καθημερινές μας δραστηριότητες. Η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας λαμβάνει χώρα 
κατά την διάρκεια της εργασίας μας είτε στο σπίτι για της απαραίτητες λειτουργίες του. 
Επομένως με την σωστή διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνει ένα κτίριο μπορούμε να 
έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. Σε αυτόν τον τομέα έχουν γίνει σημαντικά βήματα με 
αποτέλεσμα την δημιουργία νέων τεχνικών για τον σχεδιασμό ενός πιο φιλικού προς το 
περιβάλλον κτιρίου που θα έχει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις λειτουργικές του 
διεργασίες. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων με ορθολογικότερη 
διαχείριση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών τους με μια προσέγγιση που αυτοματοποιεί 
την λειτουργία τους και κάνει εργονομική και άνετη την χρήση τους από όλους τους χρήστες. 
Σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά έχει παίξει η τεχνολογική ανάπτυξη εφαρμογών που με την 
χρήση ενός δικτύου αισθητήρων μπορούν και παίρνουν μετρήσεις από όλες τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και μέσω ενός υπολογιστή και ενός 
προγράμματος γραφικής απεικόνισης και διαχείρισης του κτιρίου ( Building Management 
System , BMS) ο χρήστης μπορεί να ορίσει διάφορα σενάρια λειτουργείας για τα συστήματα 
του κτιρίου ανάλογα με τις περιβαλλοντικές  συνθήκες που επικρατούν και το κτίριο να 
λειτουργεί αυτόνομα.  
Ένα σύστημα BMS αποτελεί τον αυτόματο κεντρικό έλεγχο του συστήματος θέρμανσης , 
εξαερισμού και κλιματισμού ενός κτιρίου , του φωτισμού και άλλων συστημάτων μέσω ενός 
συστήματος διαχείρισης κτιρίων ή αλλιώς γνωστού και ως συστήματος αυτοματισμού κτιρίων 
(BAS). Το σύστημα αυτοματισμού κτιρίων (BAS) είναι ένα παράδειγμα ενός κατανεμημένου 
συστήματος ελέγχου όπου η δικτύωση ηλεκτρικών συσκευών μέσο ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή έχει σχεδιαστεί να παρακολουθεί όλες τις λειτουργείες ενός κτιρίου. 
Η  βασική λειτουργικότητα του συστήματος αυτοματισμού κτιρίων (BAS) διατηρεί το κλίμα 
ενός κτιρίου εντός συγκεκριμένου εύρους παρέχει φωτισμό στους διάφορους χώρους που το 
αποτελούν βάσει χρονοπρογράμματος , παρακολουθεί την απόδοση και τις αστοχίες συσκευών 
σε όλα τα συστήματα και παρέχει συναγερμούς δυσλειτουργίας στο προσωπικό συντήρησης 
του κτιρίου. Τα περισσότερα εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά 
το 2000 περιλαμβάνουν ένα BAS και συχνά αναφέρονται και ως έξυπνα κτίρια. 
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1.2  Σκοπός εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης κτιρίων. 
 

Η υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης BMS σε ένα κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων αποτελεί 
μια από τις ενέργειες που μπορεί να επιφέρει , με σωστή μελέτη των λειτουργειών του κτιρίου 
και των αναγκών των χρηστών , σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας σε 
αυτό. 
Επιτυχείς εφαρμογή ενός συστήματος BMS σε μεγάλα έργα με εκτεταμένα μηχανικά, HVAC 
και ηλεκτρικά συστήματα έχουν επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 20 – 40%. 
Εάν περιλαμβάνεται και ο φωτισμός , ο αριθμός αυτός προσεγγίζει το 70%. 
Το σύστημα διαχειρίσεις κτιρίων (BMS) έχει ως σκοπό την επιτήρηση και έλεγχο των 
ενεργειακών συστημάτων ενός κτιρίου με στόχο : 
 

• Την εξοικονόμηση ενέργειας που αποβλέπει στην μείωση των λειτουργικών 
δραστηριοτήτων ενός κτιρίου. 

• Την μείωση του κόστους ενέργειας που έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 
χρημάτων. 

• Την διατήρηση ή βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας ζωής και παροχής υπηρεσιών 
στο κτίριο. 

• Τον έλεγχο του συνολικού λειτουργικού ενεργειακού κόστους που καταναλώνεται. 
• Την μείωση του λειτουργικού κόστους για την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του κτιρίου. 
 
1.3  Πλεονεκτήματα χρήσης συστημάτων BMS. 

 
Ένα σύστημα BMS αυτοματοποιεί σε μέγιστο βαθμό το σύστημα Monitoring and Targeting 
(M&T) ενός μεγάλου κτιρίου ή κτιριακού συγκροτήματος , έχοντας τα ακόλουθα βασικά 
πλεονεκτήματα: 

• Απόκριση σε πραγματικό χρόνο ενεργειακών δεδομένων και γρήγορη επεξεργασία 
αυτών. 

• Αυτόματη περικοπή φορτίων που επιβαρύνουν το ενεργειακό κόστος. 
• Πρόβλεψη ενεργειακής ζήτησης , ακρίβεια υπολογισμών , απόλυτη ανάλυση 

δεδομένων. 
• Αδιάλειπτη εποπτεία ενεργειακών παραμέτρων με αναφορά σχετικού ιστορικού. 
• Αδιάκοπη ενημέρωση των διαχειριστών του συστήματος , για τη λήψη κρίσιμων 

αποφάσεων , συνδεδεμένων άμεσα με την άρτια λειτουργία και απόδοση των 
ελεγχόμενων συστημάτων. 

• Σωστή διαχείριση πολλών διαφορετικών λειτουργιών των συστημάτων ελέγχου αλλά 
και επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. 

• Καταγραφή αναλογικών ή ψηφιακών μεγεθών συναρτήσει του χρόνου. 
• Χρονομέτρηση λειτουργίας μηχανών και προσδιορισμός χρόνου συντήρησης. 
• Ανάλυση της εξέλιξης βλαβών χρονικά , αναλύοντας την αλληλουχία των συμβάντων 

που οδήγησαν στη βλάβη. 
Το κυριότερο ίσως από τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος BMS είναι η συνεχής 
παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ενός κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων και η δυνατότητα 
ανάλυσης και επεξεργασίας των ενεργειακών δεδομένων που σχετίζονται με αυτήν με 
απώτερο σκοπό την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επίτευξη της μέγιστου 
δυνατής εξοικονόμησης ενέργειας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ BMS ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  

 

Το σύστημα ελέγχου εγκαταστάσεων (BMS) , γνωστό και ως σύστημα αυτοματισμού κτιρίων 
(BAS) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εγκατεστημένο σε κτίρια και είναι 
σχεδιασμένο για να παρέχει από ένα κεντρικό σημείο την παρακολούθηση της λειτουργίας 
όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τους , την ανίχνευση σφαλμάτων και βλαβών 
κατά την λειτουργεία τους , τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τις πληροφορίες 
προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων του κτιρίου.  

 Η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου BMS θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους  
ισχύοντες Ελληνικούς και Διεθνείς κανονισμούς και προδιαγραφές όπως:  
ASHRAE 114: Energy Management Control Systems Instrumentation. 
ASHRAE 135: BacNET-A: Date Communication Protocol for Building Automation and 
Control Networks. 
 
Στο αντικείμενο των εργασιών  περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:  
 
- η εγκατάσταση του κεντρικού σταθμού επιτήρησης μέσω του οποίου ελέγχονται και 

οργανώνονται τα σημεία των εγκαταστάσεων που θα επιλεγούν 
- η εγκατάσταση των Απομακρυσμένων Κέντρων Ελέγχου (Α.Κ.Ε.) με τους κατάλληλους 

αριθμούς εισόδων (INPUTS) και εξόδων (OUTPUTS) 
- η εγκατάσταση των περιφερειακών οργάνων ελέγχου 
- οι απαραίτητες καλωδιώσεις μεταξύ της κεντρικής μονάδας και της Α.Κ.Ε., καθώς και 

αυτές μεταξύ των Α.Κ.Ε. και των σημείων ελέγχου 
- ο προγραμματισμός  
- οι απαραίτητες ηλεκτρικές τροφοδοτήσεις  
- ο προγραμματισμός των σημείων και ο καθορισμός των επιθυμητών σημείων 

λειτουργίας set points) 
 
Το κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS) επιτηρεί και ελέγχει τις ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπως: 
 
Συστήματα Παραγωγής και Διανομής Θερμού και Ψυχρού νερού, Κεντρικές Κλιματιστικές 
Μονάδες (Air Handing Units), Ανεμιστήρες, Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες (Fan Coil 
Units), Μέση Τάση, Μετασχηματιστές, Χαμηλή Τάση, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, Φωτισμός 
Μηχανοστασίων, αποθηκών, δευτερευόντων χώρων κ.λπ., Φωτισμός Αγωνιστικών Χώρων, 
Πίνακες διανομής, Συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, Σύστημα Αποσκλήρυνσης, 
Αντλιοστάσια ακαθάρτων, Συστήματα ασθενών ρευμάτων (Τ/Φ κέντρο κ.λπ.), Ανελκυστήρες, 
Δεξαμενές νερού, Δεξαμενές πετρελαίου, κ.λπ. 
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2.1  Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (Α.Κ.Ε.) 
Είναι πίνακες που περιλαμβάνουν όλα τα διασυνδεδεμένα τοπικά σημεία ελέγχου. 
Αποτελούνται από το σύνολο των ψηφιακών και αναλογικών εισόδων – εξόδων, καθώς επίσης 
και από τον ελεγκτή, έτσι ώστε το σύνολο να ανταποκρίνεται και να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις 
παρακάτω λειτουργίες:  

- Αποκωδικοποίηση των τεχνικών διευθύνσεων του συστήματος 

- Συνεχής παρακολούθηση όλων των σημείων ελέγχου  

- Συνεχής έλεγχος, μέσω προγραμμάτων, των διαδικασιών λειτουργίας της εγκατάστασης  

- Συνεχής αυτοδιαγνωστικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων που αποτελούν την Τ.Μ.Ε. 

 
2.2  Στοιχεία εισόδων - εξόδων και ελεγκτές 
Τα στοιχεία εισόδων – εξόδων (modules), είναι ηλεκτρονικές κάρτες που τοποθετούνται στην 
Α.Κ.Ε. ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.  

Υπάρχουν οι παρακάτω 4 βασικές κατηγορίες modules:  

- Στοιχείο ψηφιακής εξόδου  

- Στοιχείο ψηφιακής εισόδου  

- Στοιχείο αναλογικής εισόδου. Σαν σήματα αναλογικών εισόδων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όλα τα γνωστά σήματα (0-10 V DC, RTD resistors, 4-20ma κ.λπ.) 

- Στοιχείο αναλογικής εξόδου  (0-10 V DC) 

Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, οποιουδήποτε module του συστήματος, που θα μπορεί να 
οφείλεται είτε στο ίδιο module, είτε σε οποιοδήποτε άλλο παράγοντα (κακές συνδέσεις, 
βραχυκυκλώματα κ.λπ.), δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες και σημεία του συστήματος, 
παρά μόνο τα σημεία και τις λειτουργίες αυτών που είναι συνδεδεμένα στο συγκεκριμένο 
module. 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, μία ή περισσότερες μονάδες συνδυάζονται για το σχηματισμό ενός 
περιφερειακού πίνακα ελέγχου, ο οποίος τοποθετείται κοντά στην ή στις ελεγχόμενες 
εγκαταστάσεις. Στην συνέχεια οι περιφερειακοί πίνακες συνδέονται σε ένα κοινό δίκτυο 
επικοινωνίας στο οποίο συνδέεται ένας προσωπικός υπολογιστής ΑΤ/ΙΒΜ συμβατός.  
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2.3  Ελεγκτής (Controller) 
Είναι αυτόνομος προγραμματιζόμενος ελεγκτής και βασίζεται σε μικροϋπολογιστή. Είναι 
multi-tasking, multi-user, real-time  και υποστηρίζει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:  

- Διαδικασίες ελέγχου  

- Εφαρμογές διαχείρισης ενέργειας 

- Διαχείριση σφαλμάτων που περιέχουν εξειδικευμένα μηνύματα alarm για κάθε επίπεδο 
alarm, για κάθε σημείο του συστήματος 

- Καταγραφή ιστορικών δεδομένων  

- Εφαρμογές συντήρησης  

- Ειδικές διαδικασίες για συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου  

- Γλώσσα προγραμματισμού με όλα τα εργαλεία δημιουργίας software, καθώς επίσης και 
ειδικά εργαλεία – εντολές προγραμματισμού απαιτήσεων κτιρίων. 

 

Σταθμός επιτήρησης (Κεντρική Μονάδα Ελέγχου – Κ.Μ.Ε.) 

Ο κεντρικός Η/Υ θα είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.  

Το κεντρικό πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου θα περιλαμβάνει:  

- Real time δυναμικές γραφικές εικόνες των εγκαταστάσεων  

- Πρόγραμμα διαχείρισης και καταγραφής σφαλμάτων  

- Πρόγραμμα δημιουργίας γραφικών εικόνων  

- Χρονοδιακοπτικό πρόγραμμα σε μορφή λογιστικού φύλλου 

- Διάφορες καταστάσεις αναφορών  

- Διαγνωστικό πρόγραμμα του δικτύου  

- Δημιουργία διαφόρων επιπέδων προσπέλασης κ.λ.π.  

Επίσης μέσω του κεντρικού προγράμματος παρακολούθησης μπορούμε μέσω εικόνων ή 
κειμένου να δώσουμε οποιαδήποτε εντολή ή αλλαγή παραμέτρου σε οποιαδήποτε Τ.Μ.Ε. με 
πολύ απλό τρόπο.  

Γενικότερα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου, αλλαγής, ή επέμβασης σε 
οποιοδήποτε σημείο του δικτύου.  
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2.4  Δίκτυο ΑΚΕ 
Τα Α.Κ.Ε. μέσω καλωδίου LiYCY (TP) 2x1,50 διασυνδέονται σε δίκτυο, έτσι ώστε να είναι 
εύκολη η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους, καθώς επίσης και η συνολική παρακολούθηση 
όλων των εγκαταστάσεων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι συνδέονται σαν κόμβοι 
σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου.  

Η επικοινωνία των Α.Κ.Ε. μέσω του δικτύου είναι peer to peer, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε 
διακοπή του δικτύου τα Α.Κ.Ε. να συνεχίζουν σε αυτόνομη λειτουργία, καθώς επίσης να 
ανταλλάσσουν δεδομένα με τις Α.Κ.Ε. του εναπομείναντος  δικτύου.  

Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου όλα τα Α.Κ.Ε. συνεχίζουν σε αυτόνομη λειτουργία και ο 
Η/Υ εμφανίζει κατάσταση alarm.  

Για την ένταξη των περιφερειακών οργάνων ελέγχου στο σύστημα (μεταβίβαση εντολών – 
πληροφοριών) χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση καλώδια ενδεικτικού τύπου LiYCY (TP), 
OLFLEX, ΝΥΥ, NYM κ.λπ. 

Έχουν προβλεφθεί και τοποθετηθεί τα ακόλουθα Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου: 

Επίπεδο Υπογείου: Α.Κ.Ε.-Υ.1, Α.Κ.Ε.-Υ.2, Α.Κ.Ε.-Υ.3, Α.Κ.Ε.-Υ.4, Α.Κ.Ε.-Υ.5 

Επίπεδο Ισογείου: Α.Κ.Ε.-0.1, Α.Κ.Ε.-0.2, Α.Κ.Ε.-0.3 

Επίπεδο Α Ορόφου κτιρίου γραφείων: Α.Κ.Ε.-1.1 

Επίπεδο Β Ορόφου κτιρίου γραφείων: Α.Κ.Ε.-2.1 

Επίπεδο Γ Ορόφου κτιρίου γραφείων: Α.Κ.Ε.-3.1 

Επίπεδο Δώματος κτιρίου γραφείων: Α.Κ.Ε.-4.1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ  
 

Σχηματικά η τοπολογία του καθώς και η ομαδοποίηση των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται αναλυτικά η τοπολογία καθώς και η ομαδοποίηση 
των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων ανά πίνακα ελέγχου (ΑΚΕ). 

 

ΑΚΕ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΑΚΕ - 01 Ισόγειο                

(Κύρια Είσοδος)  
CLEA2014B       
& 
Ι/Ο PANEL 

Έλεγχος Λειτουργίας Γραμμών Φωτισμού. 
 

ΑΚΕ - 02 Ισόγειο 
(Πληροφορίες και 
Έλεγχος) 
 

CLEA2026B       
& 
Ι/Ο PANEL 
 

Έλεγχος Λειτουργίας Ανελκυστήρων. 
Έλεγχος Λειτουργίας Ανεμιστήρων. Έλεγχος 
Λειτουργίας Γραμμών Φωτισμού.  
Έλεγχος Λειτουργίας ΚΚΜ. Παρακολούθηση 
Λειτουργίας Συστήματος Μονοξειδίου. 
Παρακολούθηση αντλιών ακαθάρτων. 

ΑΚΕ - 03 Ισόγειο 
(Γραμματεία αγώνων) 
 

CLEA2026B31  
& 
Ι/Ο PANEL 

Έλεγχος Λειτουργίας Ψυκτών. 
Έλεγχος Λειτουργίας Ανεμιστήρων. 
Έλεγχος Λειτουργίας Γραμμών Φωτισμού. 
Έλεγχος Λειτουργίας ΚΚΜ. 
Παρακολούθηση Λειτουργίας 
Αποκαπνισμού. 
Έλεγχος Λειτουργίας Στομίων. 

ΑΚΕ - 2.1 Β’ Όροφος 
(Διάδρομος B) 

CLEA2014B32  
& 
Ι/Ο PANEL 

Έλεγχος Λειτουργίας Ανελκυστήρων. 
Έλεγχος Λειτουργίας Ανεμιστήρων. 
Έλεγχος Λειτουργίας Γραμμών Φωτισμού. 
Έλεγχος Λειτουργίας ΚΚΜ. 

ΑΚΕ - Υ2 Υπόγειο 
(Διάδρομος Α) 

CLEA2026B31  
& 
Ι/Ο PANEL 

Έλεγχος Λειτουργίας Ανεμιστήρων. 
Παρακολούθηση Λειτουργίας Γ.Π.Μ.Τ. 
Παρακολούθηση Λειτουργίας Γ.Π.Χ.Τ. 
Παρακολούθηση Λειτουργίας Η/Ζ 
Έλεγχος Λειτουργίας ΚΚΜ. 
Παρακολούθηση Λειτουργίας Μ/Σ. 
Παρακολούθηση Λειτουργίας Συνθηκών 
Περιβάλλοντος. 
Παρακολούθηση Λειτουργίας Αντλιών 
Ακαθάρτων. 

ΑΚΕ - Υ3 Υπόγειο 
(Χώρος Ελιγμών) 

CLEA2026B31     
& 
Ι/Ο PANEL 

Έλεγχος Λειτουργίας Γραμμών Φωτισμού. 
Παρακολούθηση Λειτουργίας 
Πυροσβεστικού 
Συγκροτήματος. 
Έλεγχος Λειτουργίας Δεξαμενής 
Πυρόσβεσης. 
Έλεγχος Λειτουργίας ΚΚΜ. 
Έλεγχος Λειτουργίας Δεξαμενής Πισίνας. 
Παρακολούθηση Λειτουργίας Πιεστικού 
Συγκροτήματος Ύδρευσης. 
Έλεγχος Λειτουργίας Δεξαμενής Ύδρευσης. 

ΑΚΕ - Υ4 Υπόγειο 
(Μηχανοστάσιο 
Κολυμβητικών 
Δεξαμενών) 

CLEA2014B32     
& 
Ι/Ο PANEL 

Έλεγχος Λειτουργίας Συγκροτήματος 
Αντλιών Πισίνων. 
Έλεγχος Λειτουργίας Συστήματος Χημικών. 
Έλεγχος Λειτουργίας Δεξαμενών Πισίνων. 

ΑΚΕ - Υ5 Υπόγειο 
(Λεβητοστάσιο ) 

CLEA2026B31     
& 
Ι/Ο PANEL 

Έλεγχος Λειτουργίας Θερμαντήρων. 
Έλεγχος Λειτουργίας Λεβητοστασίου. 
Έλεγχος Λειτουργίας Ανεμιστήρων. 
Παρακολούθηση Λειτουργίας Αντλιών 
Ακαθάρτων. 
Έλεγχος Λειτουργίας Ζεστού Νερού Χρήσης. 
Έλεγχος Λειτουργίας Ηλιακών Συλλεκτών - 
Θερμοδοχείων. 
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Το κάθε απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου (ΑΚΕ) περιέχει μία (1) ή περισσότερες , CPU με 
τις απαιτούμενες κάρτες εισόδων / εξόδων. 

Οι συνδέσεις όλων των σημάτων γίνονται στις κάρτες εισόδων / εξόδων του τοπικού πίνακα 
ελέγχου σε αριθμημένες θέσεις. 

Η τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος ελέγχου (BMS) είναι στοιχείο μείζονος σημασίας 
για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Κάθε ελεγκτής έχει αυτονομία για 72 ώρες . 
Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα μεταβλητά στοιχεία του προγράμματος λειτουργείας 
που είναι αποθηκευμένα στην μνήμη κάθε ελεγκτή σβήνονται , με αποτέλεσμα αυτά να 
πρέπει να επαναποθηκευτούν.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

Το σύστημα αυτοματισμού έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώσει κατά το δυνατόν την 
κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώσει τις συνθήκες των χώρων 
διατηρώντας , ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες, σταθερές τις εσωτερικές. Όλες 
ανεξαιρέτως οι λειτουργίες του συστήματος μπορούν να μεταβληθούν. 
 
Το σύστημα είναι προγραμματισμένο βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών. Ο χειριστής 
του συστήματος μπορεί μέσω του κεντρικού σταθμού παρακολούθησης και ελέγχου να 
μεταβάλλει τόσο την κατάσταση λειτουργίας μιας συσκευής, όσο και τις προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις. 
 
Το σύστημα αυτοματισμού, μετά από κατάλληλο προγραμματισμό, έχει την δυνατότητα να 
σας δώσει απεριόριστο αριθμό στατιστικών πληροφοριών για την κατάσταση λειτουργίας των 
συσκευών, καθώς και για τα μετρούμενα αναλογικά ή ψηφιακά μεγέθη. 

 

4.1  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΚΚΜ) 
Το κτίριο έχει έξι (6) κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, οι οποίες ελέγχονται από το κεντρικό 
σύστημα ελέγχου. Οι μονάδες κατηγοριοποιούνται βάσει της προγραμματιστικής λειτουργίας 
τους σε τρείς (3) τύπους. 
 
 
4.1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ Α 

Πίνακας Μηχανήματων 4.1.1.1 :  ΚΚΜ ΤΥΠΟΥ Α 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΣ 

ΚΚΜ 03 ΠΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΚΚΜ 05 ΠΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 

4.1.1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το πρόγραμμα ενεργοποιεί την κλιματιστική μονάδα με καθυστέρηση εκκίνησης 20 δευτ. , 
βάσει του ακόλουθου πίνακα. 

Πίνακας Ελέγχου 4.1.1.1 : Έλεγχος ΚΚΜ τύπου Α 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 
1. Εάν το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_KKMxxxx_PLTM1) είναι ENABLED 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 1. Εάν δεν ισχύει η παραπάνω συνθήκη. 
2. Χειροκίνητα. 
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Το BMS επιτηρεί την λειτουργία των ανεμιστήρων λαμβάνοντας σήμα για την θέση του 
μεταγωγικού διακόπτη και μας ειδοποιεί με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης (με 
καθυστέρηση 30 δευτ.). Μόλις επανέλθει η βλάβη παύει αυτόματα ο συναγερμός. 

 

4.1.1.2 ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ 
Α. Θερμοκρασία – Ψύξη / Θέρμανση. 
Ο χειριστής επιλέγει την επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής (ASR1_KKMxxxx_STSP1) της 
μονάδας και το πρόγραμμα ελέγχοντας την παραπάνω παράμετρο και την μετρούμενη 
θερμοκρασία προσαγωγής οδηγεί κατάλληλα τις βαλβίδες των στοιχείων για να επιτύχει τις 
επιθυμητές ρυθμίσεις. 

Β. Ύγρανση 
Ο χειριστής επιλέγει την επιθυμητή σχετική υγρασία επιστροφής (ASR1_KKMxxx_RHSP1)  
και η βαλβίδα ύγρανσης οδηγείται έως ότου επαναφέρει την σχετική υγρασία στην επιθυμητή 
τιμή (με υστέρηση 3%). 
 
4.1.1.3  ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 
Η ρυπαρότητα των φίλτρων επιτηρείται από διαφορικό πρεσσοστάτη ο οποίος θα 
ενεργοποιήσει συναγερμό στην περίπτωση που η διαφορική πίεση στα φίλτρα αυξηθεί πάνω 
από το ρυθμισμένο όριο. 

 

4.1.1.4  ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΕΙΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Για λόγους ασφαλείας υπάρχουν οι παρακάτω προγραμματιστικές μανδαλώσεις : 

• Μανδάλωση όλων των κινητήρων των βαλβίδων με το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας 
της μονάδας. 

• Μανδάλωση της βαλβίδας ύγρανσης με την ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα 
προσαγωγής (ASR1_KKMxxxx_SFST1) και καθυστέρηση εκκίνησης 2 λεπτά. 

 
 
4.1.2  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ Β 

Πίνακας Μηχανήματων 4.1.2.1 :  ΚΚΜ ΤΥΠΟΥ Β 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΣ 

ΚΚΜ 04 ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΚΚΜ 06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΟΥ 
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4.1.2.1  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το πρόγραμμα ενεργοποιεί την κλιματιστική μονάδα (με καθυστέρηση εκκίνησης 20 δευτ.), 
βάσει του ακόλουθου πίνακα: 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.1.2.1 : Έλεγχος ΚΚΜ τύπου Β 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 
1. Εάν το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_KKMxxxx_PLTM1) είναι ENABLED 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 1. Εάν δεν ισχύει η παραπάνω συνθήκη. 
2. Χειροκίνητα. 

 
Το σύστημα (BMS) επιτηρεί την λειτουργία των ανεμιστήρων λαμβάνοντας σήμα για την θέση 
του μεταγωγικού διακόπτη και μας ειδοποιεί με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης 
(με καθυστέρηση 30 δευτ.). Μόλις επανέλθει η βλάβη παύει αυτόματα ο συναγερμός 
 
 
4.1.2.2  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Α. Θερμοκρασία – Ψύξη / Θέρμανση. 
Ο χειριστής επιλέγει την επιθυμητή θερμοκρασία επιστροφής (ASR1_KKMxxxx_RTSP1 ) 
καθώς και την μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής (ASR1_KKMxxxx_STSPH) 
και (ASR1_KKMxxxx_STSPL αντίστοιχα) της μονάδας και το πρόγραμμα ελέγχοντας τις 
παραπάνω παραμέτρους και τις μετρούμενες θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής 
οδηγεί κατάλληλα τις βαλβίδες των στοιχείων για να επιτύχει τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Το 
BMS προσπαθεί να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία επιστροφής, ταυτόχρονα όμως δεν 
επιτρέπει στην θερμοκρασία προσαγωγής να κυμανθεί εκτός των προκαθορισμένων ορίων. 

Β. Ύγρανση 
Ο χειριστής επιλέγει την επιθυμητή σχετική υγρασία επιστροφής (ASR1_KKMxxx_RHSP1)  
και η βαλβίδα ύγρανσης οδηγείται έως ότου επαναφέρει την σχετική υγρασία στην επιθυμητή 
τιμή (με υστέρηση 3%). 
 
 
4.1.2.3  ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 
Η ρυπαρότητα των φίλτρων επιτηρείται από διαφορικό πρεσσοστάτη ο οποίος θα 
ενεργοποιήσει συναγερμό στην περίπτωση που η διαφορική πίεση στα φίλτρα αυξηθεί πάνω 
από το ρυθμισμένο όριο. 
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4.1.2.4  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΩΝ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Η λειτουργία των κινητήρων διαφραγμάτων καθορίζεται από την ρύθμιση της ποιότητας του 
αέρα (ASR1_KKMxxxx_RQSP1) σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Τα 
διαφράγματα κινούνται κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί η εκμετάλλευση των ευνοϊκών 
εξωτερικών συνθηκών με την μέγιστη παροχή νωπού αέρα. Ο χρήστης έχει δυνατότητα να 
περιορίσει το εύρος που θα κινηθούν οι κινητήρες βάσει της ελάχιστης θέσεις damper 
(ASR1_KKMxxxx_DMSPL) και μέγιστης θέσης damper (ASR1_KKMxxxx_DMSPH) , ώστε 
να επιτυγχάνεται πάντα μια ελάχιστη προσαγωγή νωπού αέρα. 

 

4.1.2.5  ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΕΙΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Για λόγους ασφαλείας υπάρχουν οι παρακάτω προγραμματιστικές μανδαλώσεις : 

• Μανδάλωση όλων των κινητήρων των βαλβίδων με το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας 
της μονάδας. 

• Μανδάλωση της βαλβίδας ύγρανσης με την ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα 
προσαγωγής (ASR1_KKMxxxx_SFST1) και καθυστέρηση εκκίνησης 2 λεπτά. 
 

 
4.1.3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ 

Πίνακας Μηχανήματων 3.1.3.1 :  ΚΚΜ ΤΥΠΟΥ Γ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΣ 

ΚΚΜ 01 ΠΙΣΙΝΕΣ 
ΚΚΜ 02 ΠΙΣΙΝΕΣ 

 

4.1.3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το πρόγραμμα ενεργοποιεί την κλιματιστική μονάδα (με καθυστέρηση εκκίνησης 30 δευτ.), 
βάσει του ακόλουθου πίνακα: 
 

Πίνακας Ελέγχου 3.1.3.1 : Έλεγχος ΚΚΜ τύπου Γ 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 
1. Εάν το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_KKMxxxx_PLTM1) είναι ENABLED 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 1. Εάν δεν ισχύει η παραπάνω συνθήκη. 
2. Χειροκίνητα. 

 
Το σύστημα (BMS) επιτηρεί την λειτουργία της μονάδας και μας ειδοποιεί σε περίπτωση 
γενικής βλάβης. 
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4.1.3.2 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
Ο κυκλοφορητής ανάκτησης θερμότητας (Κ-01.x) ελέγχεται με βάση την ένδειξη εντολής 
εκκίνησης κυκλοφορητή ανάκτησης θερμότητας της αντίστοιχης ΚΚΜ 
(ASR1_KKMxxxx_01ST1) εφόσον η στάθμη νερού στη δεξαμενή εξισορρόπησης της κύριας 
πισίνας βρίσκεται πάνω από την χαμηλή ένδειξη (ASR1_PL00001_WTST1). 
 
4.1.3.3 ΖΗΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ 
Επιτηρούνται οι ενδείξεις ζήτησης θέρμανσης (ASR1_KKMxxxx_HTREQ1) και ζήτησης 
ψύξης (ASR1_KKMxxxx_HTREQ1) για τον έλεγχο των κυκλοφορητών θερμού (ΚΘ-3) και 
ψυχρού (ΚΨ-3) όταν υπάρχει παραγωγή θερμού και ψυχρού νερού αντίστοιχα. 
 
3.2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
Το κτίριο έχει δώδεκα (12) ανεμιστήρες απόρριψης, οι οποίοι ελέγχονται από το κεντρικό 
σύστημα ελέγχου. Οι ανεμιστήρες κατηγοριοποιούνται βάσει της προγραμματιστικής 
λειτουργίας τους σε τέσσερις (4) τύπους. 
 
4.2.1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

Πίνακας Μηχανήματων 4.2.1.1 :  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ Α 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΟΣ 

FS 01 WC 
FS 02 WC 
FS 03 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 
ΦΑ 05 WC ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 
ΦΑ 06 WC ΚΕΡΚΙΔΩΝ 
ΦΑ 07 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΦΑ 10 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
ΦΑ 11 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΛΥΜΒ. ΔΕΞ. 

 

4.2.1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τον κάθε ανεμιστήρα απόρριψης (με καθυστέρηση εκκίνησης          
30 δευτ.), βάσει του ακόλουθου πίνακα: 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.2.1.1 : Έλεγχος ανεμιστήρων τύπου Α 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 
1. Εάν το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_Fxxxxx_EFTM1) είναι ENABLED 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει η παραπάνω συνθήκη. 
2. Χειροκίνητα. 
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Το σύστημα (BMS) επιτηρεί τη λειτουργία των ανεμιστήρων λαμβάνοντας σήμα για τη θέση 
των μεταγωγικών διακοπτών. Διαφορικοί πρεσσοστάτες επιτηρούν την ροή των ανεμιστήρων 
και μας ειδοποιούν με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης. 
 
4.2.2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

Πίνακας Μηχανήματων 4.2.2.1 :  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ Β 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΣ 

FS 04 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
FS 06 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

4.2.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τον κάθε ανεμιστήρα απόρριψης (με καθυστέρηση εκκίνησης          
30 δευτ.), βάσει του ακόλουθου πίνακα: 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.2.2.1 : Έλεγχος ανεμιστήρων τύπου Β 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν η ενεργοποίηση ανίχνευσης 
μονοξειδίου (ASR1_CO00001_01AL1) 
είναι ALARM. 
2. Εάν το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_Fxxxxx_EFTM1) είναι ENABLED 
3. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 

Το σύστημα (BMS) επιτηρεί τη λειτουργία των ανεμιστήρων λαμβάνοντας σήμα για τη θέση 
των μεταγωγικών διακοπτών. Διαφορικοί πρεσσοστάτες επιτηρούν την ροή των ανεμιστήρων 
και μας ειδοποιούν με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης. 
 
4.2.3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ 

Πίνακας Μηχανήματων 4.2.3.1 :  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΣ 

FS 05 Γ.Π.Χ.Τ. , Μ/Σ 1 , Μ/Σ 2 
 

4.2.3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τον κάθε ανεμιστήρα απόρριψης (με καθυστέρηση εκκίνησης          
30 δευτ.), βάσει του ακόλουθου πίνακα: 
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Πίνακας Ελέγχου 4.2.3.1 : Έλεγχος ανεμιστήρων τύπου Γ 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν η θερμοκρασία χώρου Γ.Π.Χ.Τ. 
(ASR1_GPLV001_ATAR1) είναι 
μεγαλύτερη από την ρύθμιση 
(ASR1_FS00005_ATSP1) για 20 
δευτερόλεπτα (με υστέρηση 2 °C). 
2. Εάν η θερμοκρασία χώρου Μ/Σ 1 
(ASR1_TRN0001_ATAR1) είναι 
μεγαλύτερη από την ρύθμιση 
(ASR1_FS00005_ATSP1) για 20 
δευτερόλεπτα (με υστέρηση 2 °C). 
3. Εάν η θερμοκρασία χώρου Μ/Σ 2 
(ASR1_TRN0002_ATAR1) είναι 
μεγαλύτερη από την ρύθμιση 
(ASR1_FS00005_ATSP1) για 20 
δευτερόλεπτα (με υστέρηση 2 °C). 
4. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 

Το σύστημα (BMS) επιτηρεί τη λειτουργία του ανεμιστήρα λαμβάνοντας σήμα για τη θέση 
του μεταγωγικού διακόπτη. Διαφορικοί πρεσσοστάτες επιτηρούν την ροή των ανεμιστήρων 
και μας ειδοποιούν με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης. 
 
4.2.4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ Δ 

Πίνακας Μηχανήματων 4.2.4.1 :  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ Δ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΣ 

FS Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 
 

4.2.4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τον κάθε ανεμιστήρα απόρριψης (με καθυστέρηση εκκίνησης          
30 δευτ.), βάσει του ακόλουθου πίνακα: 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.2.3.1 : Έλεγχος ανεμιστήρων τύπου Γ 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 
1. Εάν πληρούν οι συνθήκες της απόρριψης 
ηλιακών πάνελ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 
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Το σύστημα (BMS) επιτηρεί τη λειτουργία του ανεμιστήρα λαμβάνοντας σήμα για τη θέση 
του μεταγωγικού διακόπτη. Διαφορικοί πρεσσοστάτες επιτηρούν την ροή των ανεμιστήρων 
και μας ειδοποιούν με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης. 
 
4.3 ΨΥΧΡΟ ΝΕΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΨΥΚΤΕΣ 
H ενεργοποίηση της λειτουργίας της ψύξης (ASR1_BLDCOOL_PLENB) γίνεται κατ’ επιλογή 
του χειριστή του συστήματος ή αυτόματα όταν η φιλτραρισμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος 
(ASR1_OAC0001_OTVL1) είναι μεγαλύτερη της ρύθμισης (ASR1_ BLDCOOL_OTSP1) για 
10 λεπτά. 

Το κτίριο έχει δύο (2) Ψύκτες που λειτουργούν με προτεραιότητα τον Ψύκτη 1. Η λειτουργία 
ανάκτησης του Ψύκτη 1 (ASR1_CLR0001_HRENB) γίνεται κατ’ επιλογή του χειριστή του 
συστήματος. 

4.3.1 ΨΥΚΤΗΣ Νο1 
Πίνακας Μηχανήματων 4.3.1 :  ΨΥΚΤΗΣ Νο1 

ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΣ 
ΨΥΚΤΗΣ Νο1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

 

4.3.1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
Πίνακας Ελέγχου 4.3.1.1 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΑΨ-1 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED και η ενεργοποίηση ψύξης 
(ASR1_BLDCOOL_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες για 15 λεπτά. 
2. Χειροκίνητα. 
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Πίνακας Ελέγχου 4.3.1.2 : Έλεγχος λειτουργίας Ψύκτη Νο1 χωρίς ανάκτηση 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση ψύξης 
(ASR1_BLDCOOL_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ., η λειτουργία 
κυκλοφορητή ΑΨ-1 
(ASR1_CWPCLR1_01ST1) να είναι ON και 
η λειτουργία ανάκτησης 
(ASR1_CLR0001_HRENB) να είναι 
DISABLED για 2 λεπτά 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 

Η εντολή επιβεβαίωσης λειτουργίας κυκλοφορητή ψυχρού Ψύκτη 1 
(ASR1_CLR1CWP_01CM1) δίνεται όσο η ένδειξη λειτουργίας κυκλοφορητή ΑΨ-1 
(ASR1_CWPCLR1_01ST1) είναι ON. 
 
4.3.1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

Πίνακας Ελέγχου 4.3.1.2 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΑΨ-1 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED και η ενεργοποίηση ψύξης 
(ASR1_BLDCOOL_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες για 15 λεπτά. 
2. Χειροκίνητα. 
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Πίνακας Ελέγχου 4.3.1.2.1 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή KA-HP 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση ψύξης 
(ASR1_BLDCOOL_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ., η λειτουργία 
κυκλοφορητή ΑΨ-1 
(ASR1_CWPCLR1_01ST1) να είναι ON και 
η λειτουργία ανάκτησης 
(ASR1_CLR0001_HRENB) να είναι 
ENABLED. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες για 15 λεπτά. 
2. Χειροκίνητα. 

 

Μαζί με την εντολή κυκλοφορητή ΚΑ-ΗΡ δίνεται και η οδήγηση δίοδης βαλβίδας στην 
επιστροφή του κυκλώματος ανάκτησης. Η βαλβίδα ανοίγει πριν την εκκίνηση κυκλοφορητή 
και κλείνει μετά την στάση του με 1 λεπτό καθυστέρηση. 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.3.1.2.2 : Έλεγχος λειτουργίας Ψύκτη Νο1 με ανάκτηση 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση ψύξης 
(ASR1_BLDCOOL_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ., η λειτουργία 
κυκλοφορητή ΑΨ-1 
(ASR1_CWPCLR1_01ST1) να είναι ON, η 
λειτουργία ανάκτησης 
(ASR1_CLR0001_HRENB) να είναι 
ENABLED και η λειτουργία κυκλοφορητή 
KA-HP (ASR1_HWP00HP_01ST1) να 
είναι ON για 2 λεπτά . 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 
Η εντολή επιβεβαίωσης λειτουργίας κυκλοφορητή θερμού Ψύκτη 1 
(ASR1_CLR1HWP_01CM1) δίνεται όσο η ένδειξη λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΑ-HP 
(ASR1_HWP00HP_01ST1) είναι ON. 
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Η εντολή ανάκτησης (ASR1_CLR0001_02CM1) δίνεται πριν την εντολή εκκίνησης του 
Ψύκτη (ASR1_CLR0001_01CM1). Εάν ο χειριστής απενεργοποιήσει την λειτουργία 
ανάκτησης κατά την λειτουργία του Ψύκτη τότε δίνεται εντολή στάσης και κατόπιν εντολή 
εκκίνησης χωρίς ανάκτηση, με καθυστέρηση εκκίνησης 2 λεπτά. 
 
 
4.3.2 ΨΥΚΤΗΣ Νο2 

Πίνακας Μηχανήματων 4.3.2 :  ΨΥΚΤΗΣ Νο2 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΣ 

ΨΥΚΤΗΣ Νο2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 

4.3.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
Πίνακας Ελέγχου 4.3.2.1 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΑΨ-2 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση ψύξης 
(ASR1_BLDCOOL_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ., η επιλογή 
ταυτόχρονης λειτουργίας 
(ASR1_CLR0012_PLEN2) να είναι 
ENABLED και η θερμοκρασία συλλέκτη 
προσαγωγής (ASR1_CWH0001_STAR1) 
να είναι μεγαλύτερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_CWH0001_STSPH) για χρόνο 
(ASR1_CLR0002_01AV1). 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 

1. Εάν η θερμοκρασία συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_CWH0001_STAR1) είναι μικρότερη 
από τη ρύθμιση 
(ASR1_CWH0001_STSPH) για χρόνο 
(ASR1_CLR0002_01AV2) συν 15 λεπτά. 
2. Εάν δεν ισχύει καμία από τις υπόλοιπες 
συνθήκες για 15 λεπτά. 
3. Χειροκίνητα. 
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Πίνακας Ελέγχου 4.3.2.2 : Έλεγχος λειτουργίας Ψύκτη Νο2  

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση ψύξης 
(ASR1_BLDCOOL_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ., η επιλογή 
ταυτόχρονης λειτουργίας 
(ASR1_CLR0012_PLEN2) να είναι 
ENABLED, η θερμοκρασία συλλέκτη 
προσαγωγής (ASR1_CWH0001_STAR1) 
να είναι μεγαλύτερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_CWH0001_STSPH) για χρόνο 
(ASR1_CLR0002_01AV1) και η λειτουργία 
κυκλοφορητή ΑΨ-2 
(ASR1_CWPCLR2_01ST1) να είναι ON για 
20 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 

1. Εάν η θερμοκρασία συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_CWH0001_STAR1) είναι μικρότερη 
από τη ρύθμιση 
(ASR1_CWH0001_STSPH) για χρόνο 
(ASR1_CLR0002_01AV2). 
2. Εάν δεν ισχύει καμία από τις υπόλοιπες 
συνθήκες. 
3. Χειροκίνητα. 

 

Η εντολή επιβεβαίωσης λειτουργίας κυκλοφορητή ψυχρού Ψύκτη 2 
(ASR1_CLR2CWP_01CM1) δίνεται όσο η ένδειξη λειτουργίας κυκλοφορητή ΑΨ-2 
(ASR1_CWPCLR2_01ST1) είναι ON. 
 
4.3.3 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΡΩΝ ΝΕΡΩΝ 
Το κτίριο στο χώρο του λεβητοστασίου διαθέτει ένα συλλέκτη προσαγωγής ψυχρών νερών 
που έρχονται από τους δύο Ψύκτες του κτιρίου. Στο συλλέκτη βρίσκονται τρείς κυκλοφορητές 
που διοχετεύουν ψυχρό νερό στις καταναλώσεις της εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα :  
 

Πίνακας Μηχανήματων 4.3.3 :  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΨΥΧΡΩΝ ΝΕΡΩΝ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΟΣ 

ΚΨ-01 KKM 
ΚΨ-02 FCU 
ΚΨ-03 KKM 01 / KKM 02 
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4.3.3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΚΨ 01 
Πίνακας Ελέγχου 4.3.3.1 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΨ 01 (ΚΚΜ) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση ψύξης 
(ASR1_BLDCOOL_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 
4.3.3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΚΨ 02 

Πίνακας Ελέγχου 3.3.3.2 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΨ 02 (FCU) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_FCU0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η επιλογή ψύξης/θέρμανσης 
(ASR1_FCU0001_HCVD1) να είναι COOL 
και η θερμοκρασία συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_CWH0001_STAR1) να είναι 
μικρότερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_CWH0001_STSP1) για 1 λεπτό (με 
υστέρηση 2 °C). 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες . 
2. Χειροκίνητα. 
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4.3.3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΚΨ 03 
Πίνακας Ελέγχου 4.3.3.3 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΨ 03 (ΚΚΜ 1 / 2) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Η ζήτηση ψύξης ΚΚΜ-01 
(ASR1_KKM0001_CLREQ) να είναι ΟΝ και 
η θερμοκρασία συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_CWH0001_STAR1) να είναι 
μικρότερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_CWH0001_STSP1) για 30 δευτ. 
(με υστέρηση 2 °C). 
2. Η ζήτηση ψύξης ΚΚΜ-02 
(ASR1_KKM0002_CLREQ) να είναι ΟΝ και 
η θερμοκρασία συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_CWH0001_STAR1) να είναι 
μικρότερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_CWH0001_STSP1) για 30 δευτ. 
(με υστέρηση 2 °C). 
3. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 

Το σύστημα (BMS) επιτηρεί τη λειτουργία των κυκλοφορητών λαμβάνοντας σήμα για τη θέση 
του μεταγωγικού διακόπτη και μας ειδοποιεί με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης. 
 
4.4 ΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΛΕΒΗΤΕΣ) 
H ενεργοποίηση της λειτουργίας της θέρμανσης (ASR1_BLDHEAT_PLENB) γίνεται κατ’ 
επιλογή του χειριστή του συστήματος ή αυτόματα όταν η φιλτραρισμένη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος (ASR1_OAC0001_OTVL1) είναι μικρότερη της ρύθμισης                           
(ASR1_ BLDHEAT_OTSP1) για 10 λεπτά. 
Το κτίριο έχει δύο (2) λέβητες που λειτουργούν εναλλάξ αλλάζοντας διαδοχικά ανά εβδομάδα. 
Σε περίπτωση βλάβης ενός εκ των δύο ή των κυκλοφορητών τους, το σύστημα εκκινεί 
αυτόματα τον άλλο λέβητα - κυκλοφορητή. 
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4.4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΛ-03 
Πίνακας Ελέγχου 4.4.1 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΑΛ-03 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση θέρμανσης 
(ASR1_BLDHEAT_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ. και η θερμοκρασία 
εξόδου λέβητα (ASR1_BRN0003_STAR1) 
να είναι μεγαλύτερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_ BRN0003_STSPL)                                
(με υστέρηση 5°C). 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες για 10 λεπτά. 
2. Χειροκίνητα. 

 

4.4.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΑ 3 
Πίνακας Ελέγχου 4.4.2 : Έλεγχος λειτουργίας λέβητα 3 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση θέρμανσης 
(ASR1_BLDHEAT_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ. και η θερμοκρασία 
εξόδου λέβητα (ASR1_BRN0003_STAR1) 
να είναι μικρότερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_BRN0003_STSP1) για 20 δευτ.            
(με υστέρηση 3 °C). 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 
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4.4.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΛ-04 
Πίνακας Ελέγχου 4.4.1 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΑΛ-03 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση θέρμανσης 
(ASR1_BLDHEAT_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ. και η θερμοκρασία 
εξόδου λέβητα (ASR1_BRN0004_STAR1) 
να είναι μεγαλύτερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_ BRN0004_STSPL) (με υστέρηση 5 °C). 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες για 10 λεπτά. 
2. Χειροκίνητα. 

 

4.4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΑ 4 
Πίνακας Ελέγχου 4.4.4 : Έλεγχος λειτουργίας λέβητα 4 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση θέρμανσης 
(ASR1_BLDHEAT_PLENB) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ. και η θερμοκρασία 
εξόδου λέβητα (ASR1_BRN0004_STAR1) 
να είναι μικρότερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_BRN0004_STSP1) για 20 δευτ. (με 
υστέρηση 3 °C). 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 
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4.4.5 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ 
Πίνακας Ελέγχου 4.4.5 : Έλεγχος ταυτόχρονης λειτουργίας λεβήτων. 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η ενεργοποίηση θέρμανσης 
(ASR1_BLDHEAT_PLENB) να είναι 
ENABLED, η επιλογή ταυτόχρονης 
λειτουργίας (ASR1_BRN0034_PLEN2) να 
είναι ENABLED και η θερμοκρασία 
συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_HWH0034_STAR1) να είναι 
μικρότερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_HWH0034_STSPL) για 20 λεπτά 
(με υστέρηση 3 °C). 
2. Χειροκίνητα 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 

4.4.6 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΕΡΩΝ 
Το κτίριο στο χώρο του λεβητοστασίου διαθέτει ένα συλλέκτη προσαγωγής θερμών νερών που 
έρχονται από τους δύο λέβητες του κτιρίου. Στο συλλέκτη βρίσκονται πέντε κυκλοφορητές 
που διοχετεύουν θερμό νερό στις καταναλώσεις της εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα :  
 

Πίνακας Μηχανήματων 4.4.6 :  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΘΕΡΜΩΝ ΝΕΡΩΝ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΟΣ 

ΚΘ-01 KKM 
ΚΘ-02 FCU 
ΚΘ-03 KKM 01 / KKM 02 
ΚΘ-04 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΚΘ-05 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ 
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4.4.6.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΚΘ-01 
Πίνακας Ελέγχου 4.4.6.1 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΘ 01 (ΚΚΜ) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν υπάρχει ζήτηση από τις ΚΚΜ * και η 
θερμοκρασία συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_ HWH0034_STAR1) να είναι 
μεγαλύτερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_HWH0034_STSP1) για 10 δευτ. 
(με υστέρηση 2 °C). 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες για 5 λεπτά. 
2. Χειροκίνητα. 

 

4.4.6.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΚΘ-02 
Πίνακας Ελέγχου 4.4.6.2 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΘ 02 (FCU) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_FCU0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, η επιλογή ψύξης/θέρμανσης 
(ASR1_FCU0001_HCVD1) να είναι HEAT 
και η θερμοκρασία συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_HWH0034_STAR1) να είναι 
μεγαλύτερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_HWH0034_STSP1) για 1 λεπτό (με 
υστέρηση 2 °C). 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες . 
2. Χειροκίνητα. 
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4.4.6.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΚΘ-03 
Πίνακας Ελέγχου 4.4.6.3 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΘ 03 (KKM 1/2) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Η ζήτηση θέρμανσης ΚΚΜ-01 
(ASR1_KKM0001_HTREQ) να είναι ΟΝ και 
η θερμοκρασία συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_HWH0034_STAR1) να είναι 
μεγαλύτερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_HWH0034_STSP1) για 30 δευτ. 
(με υστέρηση 2 °C). 
2. Η ζήτηση θέρμανσης ΚΚΜ-02 
(ASR1_KKM0002_HTREQ) να είναι ΟΝ και 
η θερμοκρασία συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_HWH0034_STAR1) να είναι 
μεγαλύτερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_HWH0034_STSP1) για 30 δευτ. 
(με υστέρηση 2 °C). 
3. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες . 
2. Χειροκίνητα. 

 

4.4.6.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΚΘ-04 
Πίνακας Ελέγχου 4.4.6.4 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΘ 04                     

(θερμαντικά σώματα) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_HT00001_PLTM1) να είναι 
ENABLED και η θερμοκρασία συλλέκτη 
προσαγωγής (ASR1_HWH0034_STAR1) 
να είναι μεγαλύτερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_HWH0034_STSP1) για 30 δευτ. 
(με υστέρηση 2 °C). 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες . 
2. Χειροκίνητα. 
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4.4.6.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΚΘ-05 
Πίνακας Ελέγχου 4.4.6.4 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΘ 05  (θερμαντήρες) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_BLD0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED, επιλογή λειτουργίας 
θερμαντήρων (ASR1_BLR0000_PLENB) 
να είναι HEATING και η θερμοκρασία 
συλλέκτη προσαγωγής 
(ASR1_HWH0034_STAR1) να είναι 
μεγαλύτερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_HWH0034_STSP1) για 30 δευτ. 
(με υστέρηση 2 °C). 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες . 
2. Χειροκίνητα. 

 

Το σύστημα (BMS) επιτηρεί τη λειτουργία των κυκλοφορητών λαμβάνοντας σήμα για τη θέση 
του μεταγωγικού διακόπτη και μας ειδοποιεί με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης. 
 

4.5 FAN COIL UNITS (FCU) – ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
Οι τρίοδες βαλβίδες προσαγωγής και επιστροφής θερμού και ψυχρού νερού των FCU 
ακολουθούν μόνιμα την επιλογή λειτουργίας Ψύξης / Θέρμανσης (ASR1_FCU0001_HCVD1), 
όπως την ορίζει ο χειριστής. 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.5 : Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων FCU 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Η επιλογή ψύξης/θέρμανσης 
(ASR1_FCU0001_HCVD1) να είναι COOL 
για 10 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 

1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες . 
2. Η επιλογή ψύξης/θέρμανσης 
(ASR1_FCU0001_HCVD1) να είναι HEAT. 
3. Χειροκίνητα. 

 
 
 
 
 
 



30 
 

4.6 ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΝΧ) 
Οι κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης λειτουργούν εναλλάξ αλλάζοντας 
διαδοχικά ανά εβδομάδα. Σε περίπτωση βλάβης ενός εκ των δύο το σύστημα εκκινεί αυτόματα 
τον άλλο. 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.6 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητών Κ-10 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_ZNX0001_PLTM1) να είναι 
ENABLED για 30 δευτ.. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 
Η τρίοδη βαλβίδα μίξης λειτουργεί παράλληλα με την ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης 
και οδηγείται ώστε η θερμοκρασία του συλλέκτη προσαγωγής (ASR1_ZNX0001_STAR1) να 
έρθει στην επιθυμητή τιμή (ASR1_ZNX0001_STSP1). 
 
4.7 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ (BOILER) 
Το κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης περιλαμβάνει δύο θερμαντήρες. Η θέρμανση του νερού 
γίνεται από το κύκλωμα ηλιακών-Θερμοδοχείων και από το ζεστό νερό κλιματισμού. 
 
Εάν η επιλογή λειτουργίας θερμαντήρων (ASR1_BLR0000_PLENB) είναι HEATING, τότε 
όταν το χρονοπρόγραμμα κτιρίου (ASR1_BLD0001_PLTM1) είναι ENABLED και η 
λειτουργία κυκλοφορητή θερμού ΚΘ-5 (ASR1_HWP0BLR_01ST1) είναι ON οι βαλβίδες 
θερμού οδηγούνται κατάλληλα ώστε οι θερμοκρασίες των θερμαντήρων 
(ASR1_BLRxxxx_TMAR1) να πιάσουν τις επιθυμητές τιμές (ASR1_BLRxxxx_TMSP1). 
 
Εάν η επιλογή λειτουργίας θερμαντήρων (ASR1_BLR0000_PLENB) είναι SOLAR τότε η 
θέρμανση του νερού θερμαντήρων γίνεται μόνο από το κύκλωμα ηλιακών-Θερμοδοχείων. 
 

4.8 ΗΛΙΑΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
Το κύκλωμα ηλιακών συλλεκτών περιλαμβάνει το κύκλωμα θέρμανσης των τριών (3) 
Θερμοδοχείων μέσω εναλλάκτη και το κύκλωμα απόρριψης μέσω ανεμιστήρα FS-H. Τα 
Θερμοδοχεία θερμαίνονται μέχρι κάποιο από τα τρία να φτάσει τη επιθυμητή ρύθμιση 
(ASR1_HWT0000_TMSP1), εφόσον η θερμοκρασία των ηλιακών συλλεκτών είναι 
κατάλληλη. 
 
Όταν δεν γίνεται θέρμανση Θερμοδοχείων και η μέγιστη θερμοκρασία ηλιακών ξεπεράσει τη 
ρύθμιση (ASR1_SOL0001_TMSP1) τότε γίνεται απόρριψη της θερμότητας μέσω του 
ανεμιστήρα FS-H. 
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Πίνακας Ελέγχου 4.8.1 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή Κ-06 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν η μέγιστη θερμοκρασία των 
θερμοδοχείων (ASR1_HWTxxxx_TMAR1) 
είναι μικρότερη της ρύθμισης 
(ASR1_HWT0000_TMSP1) * και η μέγιστη 
θερμοκρασία ηλιακών συλλεκτών 
(ASR1_SOLxxxx_TMAR1) είναι 
μεγαλύτερη της μέγιστης θερμοκρασίας 
των θερμοδοχείων κατά ΔΤ θερμοκρασίας 
(ASR1_SOL0001_DTVL1)** για 30 δευτ. 
2. Εάν η μέγιστη θερμοκρασία ηλιακών 
συλλεκτών (ASR1_SOLxxxx_TMAR1) είναι 
μεγαλύτερη της ρύθμισης 
(ASR1_SOL0001_TMSP1) *** και δεν 
ισχύει η παραπάνω συνθήκη (1) για 30 δευτ . 
3. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.8.2 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή Κ-08 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν η μέγιστη θερμοκρασία των 
θερμοδοχείων (ASR1_HWTxxxx_TMAR1) 
είναι μικρότερη της ρύθμισης 
(ASR1_HWT0000_TMSP1) * και η μέγιστη 
θερμοκρασία ηλιακών συλλεκτών 
(ASR1_SOLxxxx_TMAR1) είναι 
μεγαλύτερη της μέγιστης θερμοκρασίας 
των θερμοδοχείων κατά ΔΤ θερμοκρασίας 
(ASR1_SOL0001_DTVL1)** για 30 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.8.3 : Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδας εναλλάκτη 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν η μέγιστη θερμοκρασία των 
θερμοδοχείων (ASR1_HWTxxxx_TMAR1) 
είναι μικρότερη της ρύθμισης 
(ASR1_HWT0000_TMSP1) * και η μέγιστη 
θερμοκρασία ηλιακών συλλεκτών 
(ASR1_SOLxxxx_TMAR1) είναι 
μεγαλύτερη της μέγιστης θερμοκρασίας 
των θερμοδοχείων κατά ΔΤ θερμοκρασίας 
(ASR1_SOL0001_DTVL1)** για 30 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.8.4 : Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρα FS-H 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν η μέγιστη θερμοκρασία ηλιακών 
συλλεκτών (ASR1_SOLxxxx_TMAR1) είναι 
μεγαλύτερη της ρύθμισης 
(ASR1_SOL0001_TMSP1) *** και δεν 
γίνεται θέρμανση θερμοδοχείων για 30 
δευτ . 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

* Η υστέρηση παραμετροποιείται με τη ρύθμιση (ASR1_HWT0000_HYVL1) 
** Η υστέρηση παραμετροποιείται με τη ρύθμιση (ASR1_SOL0001_HYVL1) 
*** Η υστέρηση παραμετροποιείται με τη ρύθμιση (ASR1_SOL0001_HYVL2) 

 
Το σύστημα (BMS) επιτηρεί τη λειτουργία των κυκλοφορητών λαμβάνοντας σήμα για τη θέση 
του μεταγωγικού διακόπτη και μας ειδοποιεί με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης. 
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4.9 ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ 
Το πρόγραμμα ενεργοποιεί το συγκρότημα αντλιών για την ανακυκλοφορία νερού βάσει του 
ακόλουθου πίνακα: 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.9.1 : Έλεγχος λειτουργίας συγκροτήματος αντλιών  

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_PLxxxxx_PLTM1) είναι ENABLED 
και η στάθμη δεξαμενής είναι πάνω από 
την χαμηλή (ASR1_PLxxxxx_WTST1) για 
30 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 
Παράλληλα με την εντολή εκκίνησης του συγκροτήματος αντλιών δίνεται και εντολή 
λειτουργίας στον αντίστοιχο πίνακα χημικών (ASR1_PLxxxxx_01CM1). 
 
Οι παροχές νερού (ASR1_PLxxxxx_P3ARx) υπολογίζονται αθροιστικά και οδηγούνται στα 
αντλητικά συγκροτήματα (ASR1_PLxxxxx_P3AS1). 
 
Το σύστημα (BMS) επιτηρεί τη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων και ειδοποιεί με 
κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης ή μη λειτουργίας. 
 
4.10 ΠΙΣΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ 
H λειτουργία θέρμανσης των πισίνων γίνεται με βάση τις ρυθμίσεις θερμοκρασιών νερού 
πισίνων (ASR1_PLxxxxx_WTSP1), εφόσον λειτουργούν τα αντλητικά συγκροτήματα. 
 
Κατ’ επιλογή του χειριστή του συστήματος η θέρμανση γίνεται απο το κύκλωμα ανάκτησης 
θερμότητας του ψύκτη 1 όταν η επιλογή ανάκτησης (ASR1_CLR0001_HRENB) είναι 
ENABLED και από τους λέβητες όταν είναι DISABLED. 
 
Το κύκλωμα θέρμανσης πισίνων έχει δύο (2) λέβητες που λειτουργούν εναλλάξ αλλάζοντας 
διαδοχικά ανά εβδομάδα. Σε περίπτωση βλάβης ενός εκ των δύο ή των κυκλοφορητών τους, 
το σύστημα εκκινεί αυτόματα τον άλλο λέβητα - κυκλοφορητή. 
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Πίνακας Ελέγχου 4.10.1 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΑΛ-1  

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης κύριας 
πισίνας* και η επιλογή ανάκτησης 
(ASR1_CLR0001_HRENB) είναι 
DISABLED για 30 δευτ. 
2. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης 
βοηθητικής πισίνας* και η επιλογή 
ανάκτησης (ASR1_CLR0001_HRENB) 
είναι DISABLED για 30 δευτ. 
3. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες για 15 λεπτά. 
2. Χειροκίνητα. 

 

Πίνακας Ελέγχου 4.10.2 : Έλεγχος λειτουργίας λέβητα 1 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης κύριας 
πισίνας, η επιλογή ανάκτησης 
(ASR1_CLR0001_HRENB) είναι 
DISABLED για 30 δευτ. και η θερμοκρασία 
εξόδου λέβητα (ASR1_BRN0001_STAR1) 
να είναι μικρότερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_BRN0001_STSP1) για 20 δευτ. (με 
υστέρηση 3 °C) 
2. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης 
βοηθητικής πισίνας, η επιλογή ανάκτησης 
(ASR1_CLR0001_HRENB) είναι 
DISABLED για 30 δευτ. και η θερμοκρασία 
εξόδου λέβητα (ASR1_BRN0001_STAR1) 
να είναι μικρότερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_BRN0001_STSP1) για 20 δευτ. (με 
υστέρηση 3 °C) 
3. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 
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Πίνακας Ελέγχου 4.10.3 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΑΛ-12 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης κύριας 
πισίνας* και η επιλογή ανάκτησης 
(ASR1_CLR0001_HRENB) είναι 
DISABLED για 30 δευτ. 
2. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης 
βοηθητικής πισίνας* και η επιλογή 
ανάκτησης (ASR1_CLR0001_HRENB) 
είναι DISABLED για 30 δευτ. 
3. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες για 15 λεπτά. 
2. Χειροκίνητα. 

 

 
Πίνακας Ελέγχου 4.10.4 : Έλεγχος λειτουργίας λέβητα 2 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης κύριας 
πισίνας, η επιλογή ανάκτησης 
(ASR1_CLR0001_HRENB) είναι 
DISABLED για 30 δευτ. και η θερμοκρασία 
εξόδου λέβητα (ASR1_BRN0002_STAR1) 
να είναι μικρότερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_BRN0001_STSP1) για 20 δευτ. (με 
υστέρηση 3 °C) 
2. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης 
βοηθητικής πισίνας, η επιλογή ανάκτησης 
(ASR1_CLR0002_HRENB) είναι 
DISABLED για 30 δευτ. και η θερμοκρασία 
εξόδου λέβητα (ASR1_BRN0002_STAR1) 
να είναι μικρότερη από τη ρύθμιση 
(ASR1_BRN0001_STSP1) για 20 δευτ. (με 
υστέρηση 3 °C) 
3. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 
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Πίνακας Ελέγχου 4.10.5 : Έλεγχος λειτουργίας ταυτόχρονης λειτουργίας λεβήτων 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης κύριας 
πισίνας, η επιλογή ανάκτησης 
(ASR1_CLR0001_HRENB) είναι 
DISABLED για 30 δευτ., η επιλογή 
ταυτόχρονης λειτουργίας 
(ASR1_BRN0012_PLEN2) είναι 
ENABLED και η θερμοκρασία συλλέκτη 
προσαγωγής (ASR1_HWH0012_STAR1) 
να είναι μικρότερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_HWH0012_STSPL) για 20 λεπτά 
(με υστέρηση 3 °C). 
2. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης 
βοηθητικης πισίνας, η επιλογή ανάκτησης 
(ASR1_CLR0001_HRENB) είναι 
DISABLED για 30 δευτ., η επιλογή 
ταυτόχρονης λειτουργίας 
(ASR1_BRN0012_PLEN2) είναι 
ENABLED και η θερμοκρασία συλλέκτη 
προσαγωγής (ASR1_HWH0012_STAR1) 
να είναι μικρότερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_HWH0012_STSPL) για 20 λεπτά 
(με υστέρηση 3 °C). 
3. Χειροκίνητα 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 

Πίνακας Ελέγχου 4.10.6 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΘΠ-1               
(Εναλλάκτη 1 –  Κυριά Πισίνα.) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης κύριας 
πισίνας και η θερμοκρασία εξόδου 
εναλλάκτη (ASR1_PL00001_STAR1) είναι 
μικρότερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_PL00001_STSPH) για 30 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 
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Πίνακας Ελέγχου 4.10.7 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΘΠ-2              
(Εναλλάκτη 2 –  Κυριά Πισίνα.) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης κύριας 
πισίνας και η θερμοκρασία εξόδου 
εναλλάκτη (ASR1_PL00001_STAR2) είναι 
μικρότερη απο τη ρύθμιση 
(ASR1_PL00001_STSPH) για 30 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 

Πίνακας Ελέγχου 4.10.8 : Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΘΠ-3             
(Εναλλάκτη 3 –  Βοηθητική Πισίνα.) 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης 
βοηθητικής πισίνας και η θερμοκρασία 
εξόδου εναλλάκτη 
(ASR1_PL00002_STAR1) είναι μικρότερη 
από τη ρύθμιση (ASR1_PL00002_STSPH) 
για 30 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 

Το σύστημα (BMS) επιτηρεί τη λειτουργία των κυκλοφορητών λαμβάνοντας σήμα για τη θέση 
του μεταγωγικού διακόπτη και μας ειδοποιεί με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης. 
 
* Υπάρχει ζήτηση θέρμανσης πισίνας όταν η λειτουργία αντλητικού  συγκροτήματος 
(ASR1_PLxxxxx_P3ST1) είναι ON και η θερμοκρασία πισίνας (ASR1_PLxxxxx_WTAR1) 
είναι μικρότερη από τη ρύθμιση (ASR1_PLxxxxx_WTSP1) για 20 δευτ., με υστέρηση που 
παραμετροποιείται με τη ρύθμιση (ASR1_PLxxxxx_WTAV1). Η ρύθμιση θερμοκρασίας 
πισίνας ακολουθεί εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα δίνοντας δυνατότητα στον χρήστη να 
επιλέξει βέλτιστες θερμοκρασίες πισίνας ανάλογα με τη χρήση. 
 
4.11 ΣΤΟΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ 
Το σύστημα ελέγχει την λειτουργία των στομίων που βρίσκονται στις απολήξεις αεραγωγών 
στον χώρο των πισίνων κατ’ επιλογή του χειριστή οδηγώντας τους κινητήρες σε θέση 
SUMMER ή WINTER. 
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4.12 ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
Το σύστημα επιτηρεί τις στάθμες των δεξαμενών εξισορρόπησης και ελέγχει την λειτουργία 
της πλήρωσης. 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.12.1 : Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδας πλήρωσης 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν η στάθμη δεξαμενής είναι κάτω από 
την στάθμη ανοίγματος βαλβίδας 
(ASR1_PLxxxxx_WTST2) για 20 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 

1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Εάν η στάθμη δεξαμενής είναι πάνω από 
την στάθμη κλεισίματος βαλβίδας 
(ASR1_PLxxxxx_WTST3) για 20 δευτ. 
3. Χειροκίνητα. 

 
Σε περίπτωση που η στάθμη νερού ξεπεράσει την υψηλή (ASR1_PLxxxxx_WTST4) το 
σύστημα ειδοποιεί με συναγερμό. 
 
4.13 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑΣ 
Το σύστημα επιτηρεί τις στάθμες της δεξαμενής πισίνας και ελέγχει την λειτουργία του 
αδειάσματος. 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.13.1 : Έλεγχος λειτουργίας αντλιών πισίνας 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_PL00WT1_PLTM1) είναι ENABLED 
και η στάθμη δεξαμενής είναι πάνω από 
την στάθμη εκκίνησης αντλίας 
(ASR1_PL00WT1_01ST3) για 20 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 

1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Εάν η στάθμη δεξαμενής είναι κάτω από 
την στάθμη διακοπής αντλίας 
(ASR1_PL00WT1_01ST2) . 
3. Χειροκίνητα. 

 
Σε περίπτωση που η στάθμη νερού ξεπεράσει την υψηλή (ASR1_PL00WT1_01ST4) το 
σύστημα ειδοποιεί με συναγερμό. 
 
Το σύστημα (BMS) επιτηρεί τη λειτουργία των αντλιών λαμβάνοντας σήμα για τη θέση του 
μεταγωγικού διακόπτη και μας ειδοποιεί με κατάλληλο συναγερμό σε περίπτωση βλάβης. 
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4.14 ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΩΝ 
Το σύστημα παρακολουθεί την ένδειξη ενεργοποίησης αποκαπνισμού μέσο ειδικών 
ανιχνευτών του συστήματος πυρανίχνευσης, ειδοποιώντας με κατάλληλο συναγερμό σε 
περίπτωση ενεργοποίησής της. 
 
4.15 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
Το σύστημα επιτηρεί τη λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος ειδοποιώντας με  
κατάλληλους συναγερμούς σε περίπτωση βλάβης κάποιας αντλίας. Επιπλέον λαμβάνονται 
ενδείξεις στάθμης εκκίνησης πλήρωσης, στάθμης παύσης πλήρωσης, υπερχείλισης καθώς και 
η μέτρηση πίεσης του δικτύου νερού πυρόσβεσης. Το BMS επιτηρεί τη στάθμη της δεξαμενής 
και ελέγχει τη λειτουργία της πλήρωσης. 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.15.1 : Έλεγχος λειτουργίας αντλιών βαλβίδας πλήρωσης 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 

1. Εάν η στάθμη δεξαμενής είναι κάτω από 
την στάθμη ανοίγματος βαλβίδας 
(ASR1_FF00001_WTST1) για 20 δευτ. 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 

1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Εάν η στάθμη δεξαμενής είναι πάνω από 
την στάθμη κλεισίματος βαλβίδας 
(ASR1_FF00001_WTST2) για 20 δευτ. 
3. Χειροκίνητα. 

 
4.16 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
Το σύστημα επιτηρεί την λειτουργία των ανελκυστήρων λαμβάνοντας πληροφορία σε 
περίπτωση βλάβης. Επίσης, ο χειριστής μπορεί να δώσει εντολές PARK για τον κάθε 
ανελκυστήρα. 
 
4.17 ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Το σύστημα επιτηρεί την λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης μονοξειδίου στον χώρο 
στάθμευσης, ειδοποιεί με συναγερμό σε περίπτωση ενεργοποίησης και ελέγχει την λειτουργία 
των ανεμιστήρων απαγωγής (FS-04, FS-06). 
 
4.18 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Το σύστημα παρακολουθεί την λειτουργία των αντλιοστασίων των ακαθάρτων ειδοποιώντας 
για την ένδειξη υπερχείλισης της δεξαμενής. Επίσης παρακολουθείται η λειτουργία των 
αντλιών ενώ λαμβάνεται ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης τους. 
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4.19 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
Το σύστημα παρακολουθεί την λειτουργία των ηλεκτρικών και με κατάλληλες ενδείξεις και 
συναγερμούς μας ειδοποιεί για την λειτουργία τους. Οι εγκαταστάσεις που παρακολουθούνται 
είναι τα πεδία της Μέσης και της Χαμηλής Τάσης και το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). 
Επίσης το σύστημα παρακολουθεί τις θερμοκρασίες των χώρων (Μ/Σ-1, Μ/Σ-2, Γ.Π.Χ.Τ.) και 
ελέγχει την λειτουργία του ανεμιστήρα απαγωγής (FS-05). 
 
4.20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Οι γραμμές φωτισμού του κτιρίου είναι ομαδοποιημένες ανά πίνακα. Το σύστημα 
παρακολουθεί τη λειτουργία τους και μας ειδοποιεί σε περίπτωση ασυμφωνίας εντολής 
επιβεβαίωσης. Επίσης παρακολουθείται η θέση του μεταγωγικού διακόπτη. Τα 
χρονοπρογράμματα των γραμμών φωτισμού είναι δομημένα ανά χώρους. 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.20.1 : Έλεγχος λειτουργίας γραμμής εσωτερικού φωτισμού 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 
1. Εάν το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_ILCxxxx_xxTM1) είναι ENABLED . 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 

 
4.21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Το σύστημα παρακολουθεί τη λειτουργία των εξωτερικών γραμμών φωτισμού και μας 
ειδοποιεί σε περίπτωση ασυμφωνίας εντολής – επιβεβαίωσης. Επίσης παρακολουθείται η θέση 
του μεταγωγικού διακόπτη. Τα χρονοπρογράμματα των γραμμών φωτισμού είναι δομημένα 
ανά ομάδες. 
 

Πίνακας Ελέγχου 4.21.1 : Έλεγχος λειτουργίας γραμμής εξωτερικού φωτισμού 

Συνθήκες Εκκίνηση (ON): 
1. Εάν το χρονοπρόγραμμα 
(ASR1_ELCxxxx_xxTM1) είναι ENABLED . 
2. Χειροκίνητα. 

  Στάσης (OFF): 
1. Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
συνθήκες. 
2. Χειροκίνητα. 
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4.22 ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Το σύστημα έχει προγραμματιστεί να τίθεται σε λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας. Το 
σημείο της αντιπαγετικής προστασίας (ASR1_BLD0001_PLICE) ενεργοποιείται όταν η 
εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από την θερμοκρασία που έχει οριστεί στο σημείο 
ρύθμισης (ASR1_BLD0001_OTSP1). 
Τότε ξεκινούν όλοι οι κυκλοφορητές που βρίσκονται, οι ίδιοι ή οι σωληνώσεις τους, σε 
εξωτερικούς χώρους, και ανοίγουν στο 90% οι βαλβίδες του ψυχρού και στο 90% οι βαλβίδες 
του θερμού των κλιματιστικών μονάδων. Σε περίπτωση που λειτουργεί η κλιματιστική μονάδα, 
η βαλβίδα του θερμού δεν ανοίγει στο 90% αλλά λειτουργεί βάσει του θερμοκρασιακού 
ελέγχου του προγράμματος. Μαζί με τον κυκλοφορητή ηλιακών Κ-06, η τρίοδοι βαλβίδα 
παίρνει θέση προς το κύκλωμα απόρριψης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ  
 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι κατάλογοι των σημάτων ελέγχου ανά απομακρυσμένο κέντρο 
(Α.Κ.Ε.) που μας δίνουν διάφορες λειτουργικές πληροφορίες όπως: 

• Κωδικός σήματος: Ο κωδικός σήματος αποτελείται από ένα αριθμό τεσσάρων 
τμημάτων που διαχωρίζονται μεταξύ τους με μια τελεία ΄΄.΄΄ Το πρώτο τμήμα μας 
υποδηλώνει το Α.Κ.Ε από το οποίο προέρχεται το σήμα .Το δεύτερο και τρίτο τμήμα 
υποδηλώνει των Controller που ελέγχει το σήμα. Το τέταρτο τμήμα υποδηλώνει την 
θέση σύνδεσης του σήματος στον Controller. 

• Από: Στην στήλη Από βλέπουμε από που λαμβάνουμε το σήμα (Όργανο , Ηλεκτρικό 
Πίνακα , Μηχάνημα κλπ. ).  

• Ομάδα: Στην στήλη Ομάδα επεξηγείτε το είδος του προερχόμενου σήματος (Φωτισμός 
, Μηχάνημα , Όργανο κλπ.).  

• Περιγραφή: Στη στήλη περιγραφή παίρνουμε πληροφορίες σχετικά με το ελεγχόμενο 
σήμα (Θέση διακόπτη , Εκκίνηση /Στάση , Θερμοκρασία κλπ.). 

• Τύπος : Στην στήλη τύπος παίρνουμε πληροφορίες σχετικά τον τύπο του ελεγχόμενου 
σήματος (DO :digital output ,DI : digital input ,AO :analog output ,AI : analog input ). 

• Όργανο: Στην στήλη όργανο παίρνουμε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του 
σήματος (Επαφή , Επαφή RNO, Όργανο). 

• Εξάρτημα 2 : Στην στήλη εξάρτημα 2 βλέπουμε τους συνδεμένους αγωγούς του 
καλωδίου μεταφοράς του σήματος που σε όλες τις περιπτώσεις είναι                         
LiYCY TP (2X1 , 3X1).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΧΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ     
ARENA AX 

 
  

7.1  Σχετικά με το εγχειρίδιο χρήσης 
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει βασικές οδηγίες χρήσης του σταθμού παρακολούθησης και 
ελέγχου Arena AX. Απευθύνεται στους χειριστές του κεντρικού συστήματος ελέγχου και 
προϋποθέτει απλή εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα Windows. 
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και επεξήγηση όλων των δυνατοτήτων του προγράμματος θα 
βρείτε στα τεχνικά φυλλάδια που συνοδεύουν το πρόγραμμα. 
 

7.2  Εισαγωγή στο Arena AX 
Το Arena AX είναι ένα εξελιγμένο εργαλείο διαχείρισης H/M εγκαταστάσεων που επιτρέπει: 
• Την παρακολούθηση των Η/M εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο, μέσω απλών 

γραφικών απεικονίσεων. 
• Τον έλεγχο της λειτουργίας των H/M εγκαταστάσεων, μέσω της διαβίβασης εντολών προς 

αυτές. 
• Την αυτοματοποίηση προκαθορισμένων λειτουργιών. 
• Την λήψη καταστάσεων λειτουργίας και συναγερμών από τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις. 
• Την παραγωγή αναφορών για την λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 
Στο σχέδιο που ακολουθεί φαίνεται η βασική αρχιτεκτονική ενός κεντρικού συστήματος 
ελέγχου βασισμένου στο Arena AX. Το σύστημα αποτελείται από:  
 
Controllers: Οι ελεγκτές (controllers) αποτελούν την καρδιά του συστήματος εφόσον είναι σε 
επικοινωνία με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις συλλέγοντας στοιχεία και οδηγώντας τις 
κατάλληλες συσκευές (π.χ. κλιματιστικές μονάδες, ψύκτες, λέβητες, κ.α.). Βρίσκονται 
τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία ενός κτιρίου, συνήθως κοντά στις εγκαταστάσεις που 
ελέγχουν. Διασυνδέονται μεταξύ τους σε δίκτυο ψηφιακής επικοινωνίας. 
 
Arena AX Host: Ο υπολογιστής στον οποίο εκτελείται η αποστολή και λήψη στοιχείων προς 
και από τους ελεγκτές. Ο Host λειτουργεί συνεχώς και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με 
τους ελεγκτές. Σε διάφορε αναφορές ο Host υπολογιστής αναφέρεται ως Supervisor ή ως 
Server. 
 
Arena AX Station: Ο σταθμός εργασίας, μέσω του οποίου ο χειριστής του συστήματος 
παρακολουθεί και ελέγχει την εγκατάσταση. O σταθμός εργασίας (Station) είναι ένας και 
λειτουργεί στον Arena AX Host. Άλλοι υπολογιστές μπορούν να διασυνδεθούν με το Station 
μέσω τοπικού δικτύου LAN. 
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7.3  Εισαγωγή στο Station 
Το Arena AX είναι ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μια πλατφόρμα (platform) στην οποία 
μπορεί να “τρέξει” το Station, μέσω της επιλογής του Application Director. Το Station είναι 
μια εφαρμογή περιλαμβάνει μια σειρά από οθόνες απεικόνισης μέσω των οποίων είναι δυνατή 
ή παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων. 
Κάθε οθόνη απεικόνισης περιλαμβάνει μια σειρά πληροφοριών και διαθέτει τα απαραίτητα 
στοιχεία (κουμπιά, μπάρες κύλισης, κ.α.) για τον έλεγχο αυτών. 
 
Το Station περιλαμβάνει δύο τύπους οθονών απεικόνισης: 
 
• Τυποποιημένες οθόνες απεικόνισης: είναι αυτές στις οποίες απεικονίζονται οι βασικές 

πληροφορίες της ρύθμισης και καθορισμού παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος. Οι 
τυποποιημένες οθόνες δεν μεταβάλλονται. 

• Κατασκευασμένες οθόνες απεικόνισης: είναι αυτές που δημιουργούνται για την κάλυψη των 
αναγκών κάθε συγκεκριμένου συστήματος ελέγχου. Περιλαμβάνουν συνήθως γραφικές 
απεικονίσεις των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων κάθε έργου. Για παράδειγμα το σχηματικό 
σχέδιο μιας κλιματιστικής μονάδας ενός έργου είναι μια κατασκευασμένη οθόνη, η οποία 
προσομοιάζει την κλιματιστική μονάδα και επιτρέπει τον έλεγχο αυτής. 
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 Εικόνα 7.3.1: Τυποποιημένη οθόνη απεικόνισης 

 

Εικόνα 7.3.2: Κατασκευασμένη οθόνη απεικόνισης 
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7.4  Είσοδος / Έξοδος από το Station 
Εκκίνηση του Station: 
1. Εκτελέστε το πρόγραμμα Station που βρίσκεται στο 
Start→ All Programs→ CentraLine COACH AX→ Coach AX ή στο Desktop (Arena AX). 
2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η προκαθορισμένη αρχική οθόνη. 

 

 

Εικόνα 7.4.1: Αρχική οθόνη. 
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Είσοδος στο Station: 
1. Επιλέξτε Bookmarks→ STATION LOGIN 
2. Πληκτρολογήστε το User Name που σας έχει δωθεί. 
3. Πληκτρολογήστε το Password που σας έχει δωθεί. 
4. Πατήστε OK. Εφόσον τα στοιχεία που δώσατε ήταν ήδη μέσα στο πρόγραμμα. 
5. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Τα User Name και Password πρέπει να γραφούν ακριβώς όπως σας 
έχουν δωθεί (πεζά‐κεφαλαία λαμβάνονται υπόψη μόνο στο Password και όχι στο User 
Name). 
 

 
 

 Εικόνα 7.4.2: Είσοδος στο σύστημα. 

 

 

Εικόνα 7.4.3: Εισαγωγή Username &Password 
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Έξοδος από το Station: 
Η έξοδος από το Station γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 
• Από την επιλογή κάτω δεξιά Logoff , 
• Επιλογή μέσω του menu bar: File→ LogOff. Εναλλακτικά 
• Κλείστε το Station κλείνοντας το παράθυρο του. 

 

 

Εικόνα 7.4.4: Έξοδος από το σύστημα. 

 

 

Εικόνα 7.4.5: Έξοδος από το σύστημα. 
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Επιφάνεια Εργασίας Arena AX 
Η τρέχουσα οθόνη απεικόνισης καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας εργασίας 
του Arena AX. 
Οι περιοχές πάνω, κάτω και αριστερά από την τρέχουσα οθόνη απεικόνισης, παρέχουν τις 
βασικές δυνατότητες ελέγχων και παρακολούθησης του συστήματος. 
 
 

 

Εικόνα 7.4.6: Επιφάνεια εργασίας Station. 
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Τμήμα Περιγραφή 
Menu Bar Μενού Επιλογών. Επιλογή εκτέλεσης της κατάλληλης εντολής 
Tool Bar Γραμμή Εργαλείων. Άμεση εκτέλεση των συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενων εντολών 
Locator Bar Γραμμή Ένδειξης Θέσης. Εμφάνιση της θέσης της οθόνης 

απεικόνισης που βλέπει κανείς τη συγκεκριμένη στιγμή, σε σχέση με 
το υπόλοιπο μενού. 

Side Bar Pane Πλαϊνό Μενού. Περιέχει το Navigation Menu. Δηλ. τα σημεία από τα 
οποία προέρχονται οι τυποποιημένες και οι κατασκευασμένες οθόνες 
απεικόνισης. 

View Pane Χώρος απεικόνισης των οθονών παρακολούθησης 
View selector Επιλογή τύπου οθόνης απεικόνισης. (Πριν ελαχίστων περιπτώσεων 

για την περιήγηση των γραφικών απεικονίσεων χρειάζεται 
αποκλειστικά το Default.) 

Covax Bar Γραμμή Επιλογών Covax. Γραμμή Επιλογών που έχει κατασκευαστεί 
από την εταιρεία μας, με στόχο την απλοποίηση της περιήγησης του 
χειριστή του συστήματος, με την πρόσβαση στις απαραίτητες 
τυποποιημένες οθόνες απεικόνισης. 

 

Covax Bar 

 

  

                                       

                                          1           2            3           4                         5     6     7    8          9 

Εικόνα 7.4.7: Επεξήγηση Covax Bar. 

 

Τμήμα Περιγραφή 
1. System Πρόσβαση στο μενού της κατάστασης επικοινωνίας του 

συστήματος 
με τους ελεγκτές. 

2. Alarms Πρόσβαση στο μενού των συναγερμών 
3. Events Πρόσβαση στο μενού γεγονότων 
4. History Πρόσβαση στις καταγραφές ιστορικού σημείων του συστήματος. 
5. Home Πρόσβαση στην γραφική απεικόνιση Home Page. 
6.Refresh Ανανέωση Γραφικής Απεικόνισης 
7. LogOff Αποσύνδεση από το Station. 
8.User Name Το όνομα του User που έχει κάνει Log In 
9. Ημερομηνία / Ώρα Εμφάνιση της ημέρας και ώρας του συστήματος, όπως έχει 

καθοριστεί στον Host υπολογιστή. 
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Κατανόηση Σημείων Ελέγχου 
Το σημείο ελέγχου είναι ο βασικός τρόπος απεικόνισης πληροφοριών στο Arena AX. 
Περιλαμβάνει μια σειρά από πληροφορίες που αφορούν την αντίστοιχη εγκατάσταση και που 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 
 
• Την κωδική ονομασία του σημείου. 
• Την περιγραφή του. 
• Την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας ή τιμή. 

 
Η κωδική ονομασία που των σημείων ελέγχου αποτελείται από 18 χαρακτήρες ως ακολούθως: 
PPPP‐GGGNNNNN‐YYXXZ, όπου 
 
• PPPP: κωδικός κτιρίου ή έργου 
• GGG: κωδικός εγκατάστασης (π.χ. AHU, KKM, κ.α.) 
• ΝΝΝΝ: α/α εγκατάστασης (π.χ. 0003, 21.4 κ.α.) 
• YY: υποομάδα (π.χ. SF, RF, κ.α.) 
• XX: τύπος σήματος (π.χ. CM, SP, κ.α.) 
• Z: α/α σήματος. 
 
Ο όρος που χρησιμοποιείται για την κωδική ονομασία είναι “User Address”. 
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Έλεγχος Σημείων 
Οι λειτουργίες και χειρισμοί του συστήματος αυτοματισμού γίνονται μέσω του χειρισμών των 
σημείων ελέγχου. Για παράδειγμα για την διακοπή λειτουργίας ενός κινητήρα θα πρέπει να 
μεταβληθεί η τρέχουσα κατάσταση από On σε Off. 
 
Έλεγχος Σημείου από Τυποποιημένη Οθόνη Απεικόνισης 
Σε κάθε σημείο ελέγχου αντιστοιχεί μια τυποποιημένη οθόνη απεικόνισης στην οποία 
εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες της τρέχουσας κατάστασης του σημείου 
ελέγχου. 
 
Για την μεταβολή της κατάστασης ενός σημείου ελέγχου: 
Καλέστε την τυποποιημένη οθόνη απεικόνισης, επιλέγοντας το αντίστοιχο σημείο ελέγχου. 
Επιλέξτε Manual στο σημείο της οθόνης που περιλαμβάνει το πεδίο Present Value. 
Επιλέξτε On ή Off στο σημείο της οθόνης που περιλαμβάνει το πεδίο Present Value. 
 

 

Εικόνα 7.4.8: Έλεγχος από τυποποιημένη οθόνη. 
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Έλεγχος Σημείου από Κατασκευασμένη Οθόνη Απεικόνισης 
Μια κατασκευασμένη οθόνη απεικόνισης συνήθως περιέχει περισσότερα από ένα σημεία 
ελέγχου, ομαδοποιημένα μεταξύ τους προκειμένου να απεικονίσουν την γενική λειτουργία 
μιας συσκευής, π.χ. κλιματιστική μονάδα. Ο έλεγχος σε μια κατασκευασμένη οθόνη 
απεικόνισης μέσω των συμβόλων απεικόνισης. 
 
Σημείωση: Μια κατασκευασμένη οθόνη απεικόνισης συνήθως δεν περιέχει το σύνολο των 
διαθέσιμων πληροφοριών για κάθε σημείο ελέγχου που περιέχει. 
 
 

 

Εικόνα 7.4.9: Έλεγχος από κατασκευασμένη οθόνη. 

 

Εικόνα 7.4.10: Έλεγχος από κατασκευασμένη οθόνη. 
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7.5  Διαχείριση κτιρίου 
Το Arena AX διαχειρίζεται τις H/M εγκαταστάσεις του κτιρίου σας, όπως το σύστημα 
κλιματισμού, φωτισμού κ.α., βάσει προκαθορισμένων αυτοματοποιημένων λειτουργιών. 
Γενικά το σύστημα ελέγχου προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την παρέμβαση του χειριστή, σε 
συνήθεις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, όπως εκκίνηση συσκευών, καθορισμό 
χρονοπρογραμμάτων κ.α. 
Για τον έλεγχο αυτών των λειτουργιών υπάρχει η κατασκευασμένη γραμμή επιλογών Covax 
Bar και ο κατά μέρος επιμερισμός των χρονοπρογραμμάτων στις γραφικές απεικονίσεις των 
εγκαταστάσεων που αντιστοιχούν. 

 

 

Εικόνα 7.5.1: Επιλογή χρονοπρογράμματος από κατασκευασμένη απεικόνιση. 

 

Διαχείριση Χρονοπρογραμμάτων Ελεγκτών 
Το Arena AX επιτρέπει την διαχείριση και παραμετροποίηση των χρονοπρογραμματών 
(Schedules) όπως χαρακτηριστικά υποδεικνύεται παρακάτω. 
 
 

 
 

Εικόνα 7.5.2: Εικόνα χρονοπρογράμματος . 
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Για τη δημιουργία σημείου εκκίνησης απαιτείται κλικ στην ώρα που επιθυμεί κανείς να 
ξεκινήσει και “σύρσιμο” μέχρι την ώρα που χρειάζεται να τελειώσει το γεγονός. 
 

 
 

Εικόνα 7.5.3: Δημιουργία σημείου εκκίνησης / παύσης χρονοπρογράμματος (Schedule). 

 

Στη συνέχεια μπορεί να παραμετροποιηθεί από τις επιλογές Event Start, Event Finish και 
Event Output (0 για DISABLE και 1 για ENABLE). 
 

 
 

Εικόνα 7.5.4: Παραμετροποίηση χρονοπρογράμματος (Schedule). 
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Τέλος από τις επιλογές που δίνει το δεξί κλικ μπορεί να γίνει και η παραμετροποίηση του 
υπόλοιπων ημερών της εβδομάδας. Στο τέλος των παραμετροποιήσεων είναι απαραίτητη η 
επιλογή “Save”. 
 

 
 

Εικόνα 7.5.5: Παραμετροποίηση ημερών εβδομαδιαίου χρονοπρογράμματος (Schedule). 
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7.6  Διαχείριση Συναγερμών 
Ένας συναγερμός παράγεται οποτεδήποτε συμβεί κάποια μη κανονική λειτουργία στο 
σύστημα ελέγχου. Οι συναγερμοί είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τα σημεία ελέγχου της 
εγκατάστασης . Για παράδειγμα όταν μία τιμή θερμοκρασίας βρεθεί εκτός κάποιων 
προκαθορισμένων ορίων , παράγεται ένας συναγερμός από το αντίστοιχο σημείο ελέγχου. 
Επίσης συναγερμοί παράγονται όταν διακοπεί η επικοινωνία ή η λειτουργεία κάποιού ελεγκτή 
του συστήματος. Οι τελευταίοι καλούνται συναγερμοί συστήματος. 

Κατάλογος Συναγερμών 
Οι τρέχοντες συναγερμοί του συστήματος ελέγχου παρουσιάζονται στον κατάλογο 
συναγερμών , ο οποίος καλείται από την γραμμή Covax Bar , επιλογή  ΄΄ALARMS΄΄. 

 

 
 

Εικόνα 7.6.1: Κατάλογος Συναγερμών. 

 

Κάθε γραμμή του παραπάνω πίνακα αντιστοιχεί σε έναν συναγερμό και ονομάζεται γραμμή 
συναγερμού. Οι απαιτούμενες πληροφορίες εμφανίζονται κατά στήλες. Ακολουθεί η 
επεξήγηση της γραμμής συναγερμού. Από το πάνω πεδίο γίνεται η αναγνώριση των 
συναγερμών. Το κάτω πεδίο χρησιμεύει για βοηθητικούς λόγους (π.χ. Παράλληλη ανάγνωση 
του ιστορικού των συναγερμών μίας άλλης ημερομηνίας). 
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Αναγνώριση Συναγερμών 
Η αναγνώριση ενός συναγερμού σημαίνει ότι ο χειριστής έλαβε γνώση αυτού και προχώρησε 
στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της αιτίας που τον προκάλεσε. Κάθε 
συναγερμός μπορεί να συνοδεύεται από ηχητικό μήνυμα. Οι σημαντικότερες ενέργειες σχετικά 
με τους συναγερμούς περιγράφονται παρακάτω. 
 

 
 

Εικόνα 7.6.1: Κατάλογος Συναγερμών. 

 

Σύμβολο / Επικεφαλίδα Περιγραφή 
Διακοπή Ηχητικού Τόνου 
Συναγερμού 

Πατήστε Silence 

Αναγνώριση Συγκεκριμένου 
Συναγερμού 

Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο συναγερμό που θέλετε 
να αναγνωρίσετε και πατήστε  Acknowledge. 

Αναγνώριση διαφόρων 
συναγερμών του καταλόγου 

Επιλέξτε με Shift ή με Ctrl τους συναγερμούς που 
χρειάζεται να αναγνωρίσετε και πατήστε Acknowledge. 

Μεταφορά στη γραφική 
απεικόνιση της εγκατάστασης 

Σε επιλεγμένους συναγερμούς , με την επιλογή Hyperlink 
μεταφερόμαστε στη γραφική απεικόνιση των 
εγκαταστάσεων που ανήκει ο συναγερμός. 
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Αναγνώριση Συναγερμών 
Εκτός του καταλόγου συναγερμών η προβολή του οποίου γίνεται ΄΄μέσα΄΄ από την περιήγηση 
των γραφικών απεικονίσεων του Station , υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των 
συναγερμών με πρόγραμμα που λειτουργεί ανεξάρτητα από το Station και ονομάζεται Alarm 
Portal.  

 

 
 

Εικόνα 7.6.2: Πρόγραμμα Διαχείρισης Συναγερμών Alarm Portal. 

Οι λειτουργίες της αναγνώρισης των συναγερμών είναι αντίστοιχές της οθόνης του καταλόγου 
συναγερμών ωστόσο με το Alarm Portal μπορεί κανείς εφόσον το επιθυμεί να έχει την 
παράλληλη εμφάνιση του πίνακα συναγερμών παράλληλα με την περιήγηση στις γραφικές 
απεικονίσεις. 

Όσο υπάρχει ανοιχτό το Alarm Portal παραμένει πάντα μπροστά από οτιδήποτε είναι ανοιχτό 
στην οθόνη του υπολογιστή ένα μικρό παράθυρο (Pop Up Window) που δείχνει τον τελευταίο 
συναγερμό του συστήματος. Παράλληλα στη γραμμή στη μπάρα εφαρμογών των Window στο 
δεξί κάτω μέρος του υπολογιστή υπάρχει η ένδειξη συναγερμού με σήμα την μικρή καμπάνα. 

Με αυτό τον τρόπο ο χειριστής του συστήματος ενημερώνεται άμεσα για τους συναγερμούς 
ενώ στον υπολογιστή (BMS Host) μπορεί να εκτελείται παράλληλα οποιαδήποτε εργασία. 
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Εικόνα 7.6.3: Pop Up Window με ταυτόχρονη περιήγηση στις οθόνες γραφικών 
απεικονίσεων. 

 

Εικόνα 7.6.4: Pop Up Window – Ειδοποίηση στη μπάρα εφαρμογών των Windows. 
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7.7  Διαχείριση Γεγονότων 
Ως γεγονός (Event) ορίζεται η σύνδεση / αποσύνδεση χρήστη και η αλλαγή – 
παραμετροποίηση (Override) σημείων από το χρήστη. 

Κατάλογος Γεγονότων 
Ο κατάλογος γεγονότων (Event Summary – Override Points) εμφανίζεται από την επιλογή 
΄΄EVENTS΄΄ στην Covax Bar. 
 

 
 Εικόνα 7.7.1: Πίνακες Γεγονότων. 

Κάθε γραμμή του παραπάνω πίνακα αντιστοιχεί σε ένα γεγονός και ονομάζεται γραμμή 
γεγονότος. Αριστερά εμφανίζεται ο πίνακας των γεγονότων σύνδεσης / αποσύνδεσης χρηστών 
και αριστερά ο πίνακας γεγονότων σημείων που έχουν ΄΄παραμετροποιηθεί ΄΄ (έχουν αλλάξει 
σε σχέση με την αρχική ΄΄default΄΄ τιμή τους.) 

 

7.8  Παρουσίαση Σημείων Ελέγχου 
Χρήση Οθονών Παρουσίασης Σημείων Ελέγχου 
Η οθόνη παρουσίασης σημείου ελέγχου εμφανίζει τις τρέχουσες τιμές των σημαντικότερων 
από τις παραμέτρους λειτουργίας ενός σημείου ελέγχου. 
Η οθόνη παρουσίασης χρησιμοποιείται και για την μεταβολή των παραμέτρων λειτουργίας του 
επιλεγμένου σημείου ελέγχου , εφόσον ο χειριστής διαθέτει τα αντίστοιχα δικαιώματα. 
Η οθόνη παρουσίασης έχει μία τυποποιημένη διάταξη , όπως στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 7.8.1: Οθόνη Παρουσίασης σημείου Ελέγχου. 

Το πεδίου Present Value αποτελεί τον πίνακα ελέγχου ενός σημείου , εμφανίζοντας τις 
βασικές παραμέτρους λειτουργίας , όπως π.χ. την τρέχουσα τιμή ή κατάσταση , την τρέχουσα 
ρύθμιση κ.α.  

Οι παράμετροι κατάστασης του σημείου ελέγχου εμφανίζονται στον χώρο των Status Flags. 
Τα Status Flags περιλαμβάνουν τις εξής καταστάσεις του σημείου: 

• In Alarm: Το σημείο έχει ξεφύγει από τα όρια συναγερμού ή βρίσκεται σε κατάσταση 
που είναι ορισμένη ως συναγερμός. 

• Fault: Το σημείο μπορεί να είναι ασύνδετο ή να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο υλικό 
του BMS. 

• Overridden: Το σημείο έχει παρακαμφθεί από τον χειριστή, από την τιμή αυτόματης 
λειτουργίας του ή default ρύθμισης. 

•  Out of service: Το σημείο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας του συστήματος από το 
χειριστή. 

Η μετάβαση από μία ομάδα παραμέτρων σε άλλη γίνεται με την επιλογή της επικεφαλίδας της 
αντίστοιχης ομάδας (TABS) . Τα Tabs διαφέρουν ανάλογα με το είδος του σημείου που είναι 
ο πίνακας ελέγχου. (Σημείο Αναλογικής Εισόδου , Ψηφιακής Εξόδου κ.λ.π) 
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Ενδεικτικά τα Tabs περιλαμβάνουν ρυθμίσεις: 

• Παραμετροποίηση ειδοποίησης συναγερμών σημείου. 
• Επίπεδο προτεραιότητας εντολών που έχουν δωθεί. 
• Μετρητές κατάστασης και ωρών λειτουργίας. 
• Ζωντανή (Live) γραφική παράσταση μέτρησης (χωρίς καταγραφή). 
• Άλλες ιδιότητες (Επιλογή Out Of Service, Sensor Offset, κ.λ.π.). 

 

 

Εικόνα 7.8.2: Καρτέλα (TAB) Παραμετροποίησης Συναγερμών. 
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Εικόνα 7.8.3: Καρτέλα (TAB) Επιπέδων Προτεραιότητας Εντολών. 

 

 

Εικόνα 7.8.4: Καρτέλα (TAB) Μετρητών Εκκινήσεων και ωρών λειτουργίας. 
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Εικόνα 7.8.5: Καρτέλα (TAB) Γραφικής Παράστασης. 

 

 

Εικόνα 7.8.6: Καρτέλα (TAB) Υπόλοιπων Ιδιοτήτων Σημείου. 
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Κλήση Οθόνης Παρουσίασης Σημείου Ελέγχου. 
Η κλήση της οθόνης παρουσίασης σημείου ελέγχου μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: 
 

1. Από την οθόνη απεικόνισης του σημείου ελέγχου: 
 Επιλέγουμε το επιθυμητό σημείο ελέγχου. 
 Πατάμε δύο φορές (Double-click) πάνω στο επιθυμητό σημείο ελέγχου. 

 
2. Από την οθόνη παρουσίασης συναγερμών. 

 Επιλέγουμε τον συναγερμό. 
 Πατάμε δύο φορές (Double-click) πάνω στο συναγερμό για την εμφάνιση της 

οθόνης παρουσίασης του σημείου που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο συναγερμό. 
 
Χρήση καταγραφικών ιστορικών δεδομένων. 
Τα καταγραφικά ιστορικών παρουσιάζουν τις μεταβολές των τιμών των σημείων ελέγχου 
συναρτήσει του χρόνου. Τυπικές εφαρμογές είναι η απεικόνιση της θερμοκρασίας ενός χώρου, 
της κατανάλωσης κ.α. 
Οι πληροφορίες των καταγραφικών μπορούν να εμφανίζονται σε διάφορες μορφές. Ενδεικτικά 
κάποιες από αυτές είναι: 

• Line Chart 
• Area Chart 
• Bar Chart 

Κάθε καταγραφικό αναγνωρίζεται από το User Address του σημείου που καταγράφει. 
 
Για την εμφάνιση των διαθέσιμων καταγραφικών: 

1. Επιλέγουμε History από την Covax Bar. 
2. Με διπλό κλικ στο User Address που επιθυμούμε μπορούμε να δούμε την γραφική 

παράσταση του αντίστοιχου σημείου. 
3. Με δεξί κλικ δίνετε η επιλογή για εξαγωγή της καταγραφής σε ΄΄εξωτερικά΄΄ αρχεία 

(PDF,Excel κλπ.) 
 

 
Εικόνα 7.8.7: Πίνακας καταγραφών ιστορικών δεδομένων. 
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Εικόνα 7.8.8: Γραφική παράσταση αναλογικού σημείου. 

 

Εικόνα 7.8.9: PDF Export Γραφικής παράστασης αναλογικού σημείου. 
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Εναλλακτικά: 
1. Πατάμε την επιλογή Builder κάτω αριστερά στην καρτέλα History. 
2. Μεταφέρουμε τις καταγραφές που εμφανίζονται με βάση το User Address στην λίστα 

αριστερά , στο δεξί κενό πεδίο. 
3. Μετά από την ρύθμιση των διαθέσιμων επιλογών γραφικής απεικόνισης πατάμε Build. 
4. Με δεξί κλικ υπάρχει και πάλι η δυνατότητα εξαγωγής. 

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί η γραφική απεικόνιση να έχει παραπάνω από μια καταγραφή 
σημείου ώστε να εμφανίζονται οι κυματομορφές ή κάποιου άλλου είδους γραφικής 
παράστασης , συνδυαστικά. 
 

 
 

Εικόνα 7.8.10: History Builder. 

 

Εικόνα 7.8.11: Γραφική παράσταση History Builder. 
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Εικόνα 7.8.21: Εξαγωγή δεδομένων γραφικής παράστασης History Builder. 
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7.9  Παρακολούθηση Συστήματος Ελέγχου. 
Οι οθόνες απεικόνισης που αφορούν την κατάσταση του συστήματος ελέγχου (System Status), 
παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα επικοινωνίας , τους ελεγκτές του συστήματος 
και τις συσκευές άλλων κατασκευαστών που επικοινωνούν με το σύστημα ελέγχου μέσω 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας διεθνούς τυποποίησης. 

Η κατανόηση των παρακάτω είναι βασικής σημασίας , εφόσον αφορούν κρίσιμα στοιχεία του 
συστήματος, χωρίς την σωστή λειτουργία των οποίων ο έλεγχος της εγκατάστασης δεν είναι 
δυνατός. 

Παρακολούθηση δικτύων επικοινωνίας. 
Το δίκτυο επικοινωνίας είναι η φυσική σύνδεση του Arena AX με το σύστημα αυτοματισμού. 
Μπορεί να είναι ένα καλώδιο δικτύου , ένα καλώδιο επικοινωνίας κ.α. 
Η κατάσταση των δικτύων επικοινωνίας εμφανίζεται στην οθόνη ΄΄System΄΄ που καλείται από 
την Covax Bar. Στη συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζεται για λόγους ευκολίας του χρήστη και η 
λίστα των συναγερμών του συστήματος. 
Για την ορθή λειτουργία των δικτύων επικοινωνίας η κατάσταση τους πρέπει να είναι {ok}. 
Σε περίπτωση που είναι {down} σημαίνει ότι το σύστημα δεν επικοινωνεί με καμία συσκευή 
του συγκεκριμένου δικτύου. Τέλος η κατάσταση {unackedAlarm}, σημαίνει ότι το 
συγκεκριμένο δίκτυο έχει επανέλθει από μία κατάσταση βλάβης {down}και εκκρεμεί η 
αναγνώριση κάποιου συναγερμού που αναφέρεται σε αυτή. 
Με την επιλογή του δικτύου οδηγείται κανείς σε προκατασκευασμένη οθόνη γραφικής 
απεικόνισης με τα στοιχεία επικοινωνίας του.  
 

 
 

Εικόνα 7.9.1: Γραφική απεικόνιση κατάστασης συστήματος. 
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Εικόνα 7.9.2: Προκατασκευασμένη γραφική απεικόνιση παραμέτρων δικτύου. 

Παρακολούθηση ελεγκτών. 
Η κατάσταση των ελεγκτών του συστήματος εμφανίζεται επίσης στην οθόνη ΄΄System΄΄ που 
καλείται από την Covax Bar.  

Για την ορθή λειτουργία των ελεγκτών η κατάσταση τους πρέπει να είναι {ok}. Σε περίπτωση 
που είναι {down} σημαίνει ότι το σύστημα δεν επικοινωνεί με αντίστοιχη συσκευή. Τέλος η 
κατάσταση {unackedAlarm}, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ελεγκτής έχει επανέλθει από μία 
κατάσταση βλάβης {down}και εκκρεμεί η αναγνώριση κάποιου συναγερμού που αναφέρεται 
σε αυτόν. 
Με την επιλογή κάποιου ελεγκτή οδηγείται κανείς σε προκατασκευασμένη οθόνη γραφικής 
απεικόνισης με τα στοιχεία επικοινωνίας του.  
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Εικόνα 7.9.3: Προκατασκευασμένη γραφική απεικόνιση ελεγκτή. 
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