ΔΞΤΠΝΟ ΠΙΣΙ GEYER-dS

1.

Σι είναι το έξςπνο σπίτι;
Δίλαη ην ζύλνιν ησλ απηνκαηηζκώλ, κε ηνπο νπνίνπο νκαδνπνηνύληαη,
νξγαλώλνληαη θαη απηνκαηνπνηνύληαη νη ιεηηνπξγίεο κηαο θαηνηθίαο,
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε ηδηνθηήηε. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα ίδηα
ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο
ρξήζεο π.ρ. έλαο δηαθόπηεο κπνξεί λα ειέγρεη ην θσηηζκνύ ελόο
δσκαηίνπ, ελώ o ίδηνο δηαθόπηεο κπνξεί λα αλνηγνθιείλεη θαη ηα ξνιά
(π.ρ. δηπιό πάηεκα). Βαζηθό ζηνηρείν ηνπ έμππλνπ ζπηηηνύ είλαη ε

δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ζπηηηνύ από απόζηαζε κέζσ ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ε δπλαηόηεηα ηεο
απηόκαηεο ελεξγνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηώλ(π.ρ. κε ηελ απνρώξεζε από ην ζπίηη λα θιείλνπλ
όιεο νη ειεθηξηθέο θαηαλαιώζεηο, ε ζέξκαλζε, ηα ξνιά θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκόο).

2. Ποιερ λειτοςπγίερ σςμπεπιλαμβάνει το έξςπνο σπίτιGEYER-dS
Τν ΣύζηεκαGEYER-dS, κπνξεί λα απηνκαηνπνηήζεη όιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπηηηνύ, θαζώο θαζηζηά όιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπ
‘έμππλεο’ θαη κπνξεί λα ηηο δηαρεηξηζηεί από νπνπδήπνηε. Οη
ζπλεζέζηεξεο ιεηηνπξγίεο απηνκαηνπνίεζεο είλαη νη θάησζη:
Α. Έλεγσορ Φωτισμού
Τν Σύζηεκα κπνξεί λα αλάβεη, λα ζβήλεη θαη λα ‘ληηκάξεη’ , όια
ηα θσηηζηηθά ηνπ ζπηηηνύ δεκηνπξγώληαο ειεύζεξα όια ηα
δπλαηά ζελάξηα θσηηζκνύ, απ’ όπνπ θαη αλ βξίζθεζηε.
Β. Έλεγσορ Ρολών και Σεντών
Τν Σύζηεκα κπνξεί λα αλεβάζεη θαη λα θαηεβάζεη ηα ξνιά θαη
ηηο ηέληεο ζαο, κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο κε ην πάηεκα ελόο
δηαθόπηε, όηαλ είζηε ζην ζπίηη ζαο ή από ην θηλεηό ζαο όηαλ είζηε εθηόο ηνπ ζπηηηνύ ζαο.
Γ. Έλεγσορ Θέπμανσηρ και Ψύξηρ
Τν Σύζηεκα κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ ζέξκαλζε θαη ηελ ςύμε ζαο από απόζηαζε, όρη απιά ζαλ ιεηηνπξγία
on/off αιιά αλαιακβάλνληαο

όιεο ηεο ιεηηνπξγίεο ξύζκηζεο,

πνπ κπνξεί λα θάλεη ην contrνl ηνπ

θιηκαηηζηηθνύ ζαο.
Γ. Ασυάλεια τος σπιτιού
Τν Σύζηεκα κπνξεί λα βιέπεη ηνπο ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ από απόζηαζε θαη λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο παληθνύ,
όηαλ ρξεηαζηεί. Σπλήζεηο ζπλζήθεο παληθνύ είλαη ην ηαπηόρξνλν άλακκα όισλ ησλ θώησλ, ην αλέβαζκα ησλ
ξνιώλ, ε ελεξγνπνίεζε ζεηξήλαο ή ε πξνζνκνίσζε ύπαξμεο ζθύισλ κέζα ζην ζπίηη (επηζεηηθό γάβγηζκα
ζθύισλ). Η ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ παληθνύ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ην πάηεκα ελόο δηαθόπηε, όηαλ
είζηε εληόο ηνπ ζπηηηνύ ζαο.

E. Έλεγσορ Θεπμοσίυωνα, ςστήματορ Ποτίσματορ, Ηλεκτπικών ςσκεςών
Τν Σύζηεκα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα απελεξγνπνηήζεη πιήζνο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη
Σπζηεκάησλ κε ην πάηεκα ελόο δηαθόπηε, όηαλ είζηε ζην ζπίηη ζαο ή από ην θηλεηό ζαο όηαλ είζηε εθηόο ηνπ
ζπηηηνύ ζαο.

3. Πωρ λειτοςπγεί το έξςπνο σπίτι GEYER-dS;

Η βαζηθή θηινζνθία ηνπ Σπζηήκαηνο είλαη λα θαηαζηήζνπκε όιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπ
ζπηηηνύ ‘έμππλεο’, ώζηε λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ ςεθηαθά κεηαμύ ηνπο θαη κ’
έλα θεληξηθό ζύζηεκα ειέγρνπ θαη αθνινύζσο ε επηθνηλσλία απηή λα γίλεηαη κέζσ
ησλ πθηζηάκελσλ θαισδηώζεσλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο, εγθαζίζηαληαη ζηνλ ειεθηξνινγηθό πίλαθα ηνπ ζπηηηνύ ‘κηθξναπηόκαηνη
δηαθόπηεο’, νη νπνίνη έρνπλ ηελ κνξθή θνηλώλ αζθαιεηώλ πίλαθα θαη ζπλδένληαη κε ηηο αζθάιεηεο ηνπ πίλαθα
κέζσ θνηλώλ θαισδίσλ. Απηνί νη ‘κηθξναπηόκαηνη δηαθόπηεο’ απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ηνπ Σπζηήκαηνο, γηαηί
δηαλέκνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζην Σύζηεκα θαη δέρνληαη πξνγξακκαηηζκό κέζσ κηαο ηνπηθήο ζύλδεζεο
δηθηύνπ γηα ηελ δεκηνπξγία δηαθόξσλ ζελαξίσλ ζην ζπίηη. Η ζύλδεζε ηνπ ππνινγηζηή καο κε ηνπο
‘κηθξναπηόκαηνπο δηαθόπηεο’γίλεηαη κέζσ θαισδίνπ Ethernet θαη είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη λα επηθνηλσλνύλ
κέζσ IP δηεύζπλζεο δηθηύνπ θαη λα καο δίλνπλ ηελ επηινγή λα δεκηνπξγνύκε δηάθνξα ζελάξηα ζε κηα πνιύ
απιή εθαξκνγή.

Γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπηηηνύ, εμειίρζεθαλ modules
ζρεδηαζκέλα θαηάιιεια κε ηελ κνξθή ‘έμππλεο θιέκαο’πνπ έρνπλ πάλσ έλα
ελζσκαησκέλν ζύζηεκα κε κηθξνεπεμεξγαζηή θαη ζπλδένληαη αληίζηνηρα κε ηνλ
πίλαθα καο θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ ζέινπκε λα ειέγρνπκε (π.ρpushbuttons, θώηα,
παληδνύξηα θιπ.). Οπζηαζηηθά ε δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηώλ μεθηλά από
ηνπο‘κηθξναπηόκαηνπο δηαθόπηεο’ πνπ έρνπλ ζηελ κλήκε ηνπο ηα ζελάξηα, ηηο
ζηέιλνπλ ζην θύθισκαθαη έηζη νη εληνιέο θηάλνπλ ζηηο ζπζθεπέο ηνπ ζπηηηνύ (π.ρ άλνημε, θιείζε, ξύζκηζε
θιπ).

4. Ηλεκτπολογική Δγκατάσταση
Έλα από ηα βαζηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ Σπζηήκαηνο GEYER-dS είλαη ε επθνιία κε ηελ νπνία απηό
εγθαζίζηαηαη ζε κηα ππάξρνπζα ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. Η εγθαηάζηαζε αθνξά κόλν ηνλ ειεθηξνινγηθό
πίλαθα, ηα ‘ληνπί’ ησλ ζπζθεπώλ πνπ ζα γίλνπλ ‘έμππλεο’ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηαθνπηώλ πνπ δίλνπλ

εληνιέο κε απιά κπνπηόλ.

Α. Εγκαηάζηαζη ζηον ηλεκηρολογικό πίνακα

Σηνλ

ειεθηξνινγηθό

απαηηνύκελα

ζηνηρεία

πίλαθα

ηνπνζεηνύληαη

(θίιηξα,

ηα

‘κηθξναπηόκαηνη

δηαθόπηεο’ θαη server) αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ
γξακκώλ πνπ ειέγρνληαη από απηόκαηεο αζθάιεηεο,
ησλ αξηζκό ησλ ζπζθεπώλ πνπ ζέινπκε λα
θαηαζηήζνπκε «έμππλεο» θαη ην επίπεδν ειέγρνπ
πνπ ζέινπκε λα έρνπκε πρ. κόλν ηνπηθά ή θαη από
απόζηαζε. Η εγθαηάζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο γίλεηαη κόλν κέζα ζηνλ πίλαθα κε ηε ρξήζε απινύ δηπνιηθνύ
θαισδίνπ. Γηα ηελ κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο εθηόο ηνπ πίλαθα πξνο ηηο έμππλεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνύληαη νη
ππάξρνπζεο γξακκέο θάζεο ηνπ ξεύκαηνο.

Β. Εγκαηάζηαζη ζηα νηοσί
Σηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ

ζπλδεκέλεο νη πξνο έιεγρν ζπζθεπέο

εγθαζηζηνύκε ηηο ‘έμππλεο θιέκεο’. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε κπνξνύκε λα
θαηαζηήζνπκε ηε ζπζθεπέο ‘έμππλεο’ θαη λα ηηο ειέγμνπκε από ηνλ πίλαθα
κέζσ ηνπ ‘κηθξναπηόκαηνπδηαθόπηε’ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα γξακκή
θάζεο.

Γ. Εγκαηάζηαζη ζηοσς πριζοδιακόπηες
Όινη

νη

δηαθόπηεο

πνπ

ζα

αζθνύλ

έιεγρν

πξέπεη

λα

αληηθαηαζηαζνύλ από απινύο δηαθόπηεο κπνπηόλ ρσξίο θακία
άιιε πξνϋπόζεζε. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα κπνπηόλ ησλ
πθηζηάκελσλ

πξηδνδηαθνπηώλ

γηα

ιόγνπο

αηζζεηηθήο.

Σηελ

πεξίπησζε πνπ ζέινπκε πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο από ην
κπνπηόλ όπσο γηα παξάδεηγκα «ζελάξηα» θσηηζκνύ, ζα πξέπεη λα
εγθαηαζηήζνπκε ‘έμππλεο θιέκεο’ θαη ζην θνπηί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κπνπηόλ.

5. Σο ύστημα είναι έξςπνο για τπείρ βασικούρ λόγοςρ:


Σνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαρεηξίδεζαη ηηο

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπηηηνύαπό ηα pushbuttons

πνπ έρνπλ

ηνπνζεηεζεί ζε απηό.


Σνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαρεηξίδεζαη ηηο

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπηηηνύαπό ηνλ ππνινγηζηή ζνπ, ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κία ηππηθή ζύλδεζε
δηθηύνπ >512kbps.


Σνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαρεηξίδεζαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπηηηνύ από ην smartphone ζνπ.

Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη όπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί, κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ην ζπίηη ηνπ από νπνηνδήπνηε
κέξνο ηνπ πιαλήηε έρεη πξόζβαζε ζην internet. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηάιιειεο
εθαξκνγέο ζην Σύζηεκά καο γηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα κέζσ ελόο θηιηθνύ menu
ρξήζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπηηηνύ ζνπ ζαλ λα βξίζθεζαη εθεί (π.ρ αλνίγσ/θιείλσ θώηα,
ξνιά, ηειενξάζεηο, ζπλαγεξκνύο, θιπ.). Απηό επηηπγράλεηαη γηαηί ζπλδένληαο ην smartphone ζαο ζην internet
θαη κε ηελ είζνδν ζαο ζηελ εθαξκνγή καο, έλαο cloudserver ζην δηαδίθηπν επηθνηλσλεί κε
ηνπο‘κηθξναπηόκαηνπο δηαθόπηεο’ πνπ έρεηε ζην ζπίηη ζαο θαη εθηεινύληαη νη εληνιέο ζαο.

6. Πλεονεκτήματα τος ςστήματορ GEYER- dS
Τα πιενλεθηήκαηα ην Σπζηήκαηνο GEYER- dS, είλαη ηα θάησζη:


Γελ απαηηείηαη επηπιένλ θαισδίσζε



Γελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ή αγνξά ινγηζκηθνύ



Γελ απαηηείηαη WI – FI



Γελ απαηηνύληαη αιιαγέο πξηδνδηαθνπηώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ



Η εγθαηάζηαζε γίλεηαη κέζα ζε 1-2 εκέξεο από ηνλ ειεθηξνιόγν
ζαο



Δίλαη εύθνιν ζηελ δηαρείξηζε



Δίλαη επεθηάζηκν κε δπλαηόηεηα ηνλ ειέγρνπ όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπηηηνύ ( από ιακπηήξεο έσο
νηθηαθέο ζπζθεπέο)



Λεηηνπξγεί από απόζηαζε



Δίλαη πξνζηηό ζηελ ηηκή

