Δγρεηξίδην γηα Μεραληθνύο θαη Ηιεθηξνιόγνπο

Δπηζθόπεζε
Ση είλαη ην ζύζηεκα digitalSTROM?
To χζηεκα digitalSTROM ηεο εηαηξίαο GEYER πξνζζέηεη αμία ζε λέεο θαη πθηζηάκελεο
ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Με ηo digitalSTROM φιεο oη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα
δηθηπσζνχλ θαη λα γίλνπλ «έμππλεο».
Η άλεζε θαη ε αζθάιεηα κπνξνχλ λα απμεζνχλ ρσξίο επηπξφζζεηα πςειά θφζηε. Υάξε ζην
digitalSTROM ν ηειηθφο θαηαλαισηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ ειεθηξηθή
θαηαλάισζε θαη ηα θφζηε ησλ επηκέξνπο ζπζθεπψλ. To digitalSTROM δεκηνπξγεί δηαθάλεηα
θαη δηεπθνιχλεη κηα πην ζπλεηδεηή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο.
Σν χζηεκα απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ ελφο digitalSTROM – Meter θαη
πξναηξεηηθά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο digitalSTROM – Γηαθνκηζηή (Server) ζηνλ ειεθηξνινγηθφ
πίλαθα. Απηά ηα εμαξηήκαηα ζρεκαηίδνπλ ηνλ εγθέθαιν ηνπ ζπζηήκαηνο digitalSTROM.
Mε ην αλνηρηφ πεξηβάιινλ ηνπ, ην digitalSTROM, επηθνηλσλεί κε φιεο ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο
κέζσ ηνπ ίληεξλεη. Απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο λα ειέγρνπλ ηηο
ζπζθεπέο ηνπο εμ απνζηάζεσο κέζσ smartphone ή ππνινγηζηή θαη λα ειέγρνπλ ηελ
θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο.
Σν χζηεκα digitalSTROM παξέρεη κηα πιαηθφξκα γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ζε
δηάθνξνπο ηνκείο φπσο είλαη ην AAL (Assisted Ambient Living), Δλεξγεηαθή Γηαρείξηζε θιπ, ε
νπνία δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λέα είδε ππεξεζηψλ. Σν χζηεκα πξνζθέξεη
νπζηαζηηθά ην „ηειεπηαίν κίιη‟ γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ.

πλδέζεηο
Σν ζχζηεκα digitalSTROM κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε ηξίηα ζπζηήκαηα κέζσ ησλ θάησζη
δηαθνξεηηθψλ δηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ.
LAN: Σα ζπζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κέζσ ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ LAN κε ην digitalSTROM,
κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ θαη λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ digitalSTROM-Server, (π.ρ ζχζηεκα ήρνπ
ζαλ ην Sonos )
WLAN: πζηήκαηα ηα νπνία επηθνηλσλνχλ κε ην δίθηπν ηνπ digitlSTROM κέζσ ηνπ WLAN
κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ απ‟ ην digitalSTROM θαη λα ζπλδεζνχλ κε απηφ.
Plan44-Bridge: πζηήκαηα θαη ζπζθεπέο πνπ επηθνηλσλνχλ αζχξκαηα κέζσ ελφο Plan44Bridge θαη είλαη ζπλδεδεκέλα/ζπλδεδεκέλεο ζην digitalSTROM κέζσ δηθηχνπ(LAN) κπνξνχλ
λα εληνπηζζνχλ απφ ην digitalSTROM θαη λα ζπλδεζνχλ κε απηφ κέζσ ηνπ digitalSTROMServer π.ρ. αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ.
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Σρήκα 1. digitalSTROM εγθαηάζηαζε

3

Πιενλεθηήκαηα ηνπ digitalSTROM γηα κεραληθνύο θαη ειεθηξνιόγνπο
Ο ζρεδηαζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο digitalSTROM είλαη κηα απιή ππφζεζε.
Μφλν ε θάζε (L) θαη ν νπδέηεξνο (Ν) απαηηνχληαη γηα ηελ θαισδίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη
δελ απαηηνχληαη θαιψδηα γεθχξσζεο (jumper). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηφζν ζε ζπίηηα ηα νπνία
ρηίδνληαη απφ ηελ αξρή φζν θαη ζε ζπίηηα ζηα νπνία γίλεηαη νινθιεξσηηθή αλαθαίληζε ηα
θφζηε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ digitalSTROM είλαη ρακειφηεξα απφ απηά
πνπ απαηηνχληαη γηα ηα θνηλά ζπζηήκαηα bus.
Οη πθηζηάκελεο γξακκέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο 230V ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ απιά
απφ ην digitalSTROM θαη ην εμαηξεηηθά κηθξφ κέγεζνο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ digitalSTROM
δηαζθαιίδεη φηη απηά κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζρεδφλ αφξαηα ζηα ειεθηξηθά θνπηηά. Σα
εμαξηήκαηα ηνπ digitalSTROM εγθαζίζηαληαη πνιχ απιά ζηα ππάξρνληα κπνπηφλ ησλ
θψησλ, ησλ ξνιψλ, θιπ. Απηφ θαζηζηά ηελ εγθαηάζηαζε „παηδηθφ παηρλίδη‟, αθφκε θαη ζε
ππάξρνπζεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη πθηζηάκελνη δηαθφπηεο γηα ηα θψηα
αληηθαζίζηαληαη απφ θαλνληθά κπνπηφλ ηα νπνία είλαη εμνπιηζκέλα κε εμαξηήκαηα (π.ρ
έμππλεο θιέκεο) digitalSTROM.
Σν digitalSTROM δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο κεραληθνχο θαη ζηνπο ειεθηξνιφγνπο λα είλαη
πνιχ επέιηθηνη .Η ειεθηξηθή ζπζθεπή κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκεί
ν θαηαλαισηήο, ρσξίο λα γίλνπλ αιιαγέο ζηελ θαισδίσζε ηεο ππάξρνπζαο ειεθηξηθήο
εγθαηάζηαζεο.
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο digitalSTROM είλαη θπζηθά δπλαηφλ λα ζπλερηζηεί ε
ρξήζε ησλ θαλνληθψλ δηαθνπηψλ θσηηζκνχ. Σν χζηεκα κπνξεί λα εμνπιίζεη ηνλ θάζε
δηαθφπηε κέρξη θαη κε 4 κπνπηφλ , ρξεζηκνπνηψληαο κία digitalSTROM θιέκα κπνπηφλ (1way, 2-way or 4-way) θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα κεηαηξέςεη έλα απιφ δηαθφπηε ζε ζεκείν
δηαρείξηζεο πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ.
ηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ξπζκίζεηο ηα εμαξηήκαηα digitalSTROM έξρνληαη κε
πξνθαζνξηζκέλεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. on/off ζε θψηα θαη ξνιά, dimming ζε θψηα θιπ.)
θάλνληαο αθφκα επθνιφηεξε ηελ εγθαηάζηαζε. Ωζηφζν, ε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε θνπκπηνχ
κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί φπσο επηζπκείηαη θαη λα αιιάμεη ζηελ ζπλέρεηα. Σν γεγνλφο απηφ
θαζηζηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηαθνπηψλ θσηηζκνχ, κπνπηνλ ξνιψλ,
“Leave Home” θιπ. πνιχ επέιηθηα, αθνχ ε ιεηηνπξγία ηνπο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί απφ
νπνπδήπνηε θαη λα αιιαρζεί επίζεο νπνηεδήπνηε.
Σν ζχζηεκα digitalSTROM είλαη ζπκβαηφ κε φινπο ηνπο δηαθφπηεο ηνπ εκπνξίνπ. Δπηπιένλ νη
εγθαηαζηάζεηο digitalSTROM είλαη αξζξσηέο ζην ζρεδηαζκφ θαη κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ
νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
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ρεηηθά κε ην εγρεηξίδην
Γηα πνηόλ πξννξίδεηαη απηό ην εγρεηξίδην?
Σν εγρεηξίδην απηφ πξννξίδεηαη γηα



ρεδηαζηέο ηνπ πζηήκαηνο digitalSTROM (κεραληθνί)
Δγθαηαζηάηεο ηνπ πζηήκαηνο (ειεθηξνιφγνη, ειεθηξνληθνί)

Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ρξήζε?
Θεσξείηαη φηη νη αλαγλψζηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη γλψζηεο ησλ εμαξηεκάησλ θαη δπλαηνηήησλ
ηνπ πζηήκαηνο digitalSTROM.
Οη εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα έρνπλ ηερληθφ ππφβαζξν θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο
ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα.
Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο νη Δζληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθψλ
πηλάθσλ.
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1.3 Γισζζάξην digitalSTROM

πληνκνγξαθία

Όξνο

Πεξηγξαθή

dSF

digitalSTROM Φίιηξν

Πξνυπνζέζεηο ηνπ Γηθηχνπ 230V γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ digitalSTROM
ζπζηήκαηνο.

dSS

digitalSTROM (Server)
Γηαθνκηζηήο

πλδέεη ηελ εγθαηάζηαζε digitalSTROM ζε έλα νηθηαθφ δίθηπν θαη
επεθηείλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.

dSM

digitalSTROM (Meter) Μεηξεηήο

Έλα απαηηείηαη γηα θάζε θχθισκα ξεχκαηνο. Δπηθνηλσλεί κε ηηο
ζπζθεπέο digitalSTROM (π.ρ digitalSTROM θιέκεο) κέζσ 230V θαη
κεηξά ελέξγεηα θαη απφδνζε ζην θχθισκα ηξνθνδνζίαο.

dSN

digitalSTROM Σξνθνδνηηθφ

Σξνθνδνηηθφ 24V ζπλδέεηαη κε ην Server dSS.

dSID

digitalSTROM Αξηζκφο
αλαγλψξηζεο

Μνλαδηθή δηεχζπλζε ζε θάζε ηεξκαηηθφ/ηζηπ . Ίδηα θηινζνθία κε ηε
MAC Address.

ds485

digitalSTROM 485 πξσηφθνιιν

Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε dSS θαη dSM, βαζηδφκελν ζην
RS/TIA485.

P44

Plan44-Bridge(γέθπξα)

Γηαζχλδεζε κε EnOcean αηζζεηήξεο θαη ελεξγνπνηεηέο ηξίησλ
θαηαζθεπαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα digitalSTROM κέζσ
αζχξκαηεο κεηάδνζεο, π.ρ. εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θιίκαηνο. Επίζεο
δείηε www.plan44.ch.

EnOcean

Αζχξκαηε ηερλνινγία ρσξίο κπαηαξία. ην ζχζηεκα digitalSTROM ην
πξσηφθνιιν EnOcean ρξεζηκνπνηείηαη γηα ελεξγνπνηεηέο θαη
αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο. Επίζεο δείηε www.enocean.com

Ethernet

Σερλνινγία πνπ θαζνξίδεη ην ινγηζκηθφ θαη ην πιηθφ γηα ηα ηνπηθά δίθηπα
δεδνκέλσλ (LAN)

Downstream communication

Δπηθνηλσλία απφ ηνπο digitalSTROM κεηξεηέο ζηα digitalSTROM
εμαξηήκαηα (π.ρ dS ηεξκαηηθά θιπ)

Upstream communication

Δπηθνηλσλία απφ ηα digitalSTROM εμαξηήκαηα ζηνπο digitalSTROM
Μεηξεηέο.

dS-KM

digitalSTROM «έμππλε θιέκα»

Μπινθ αθξνδεθηψλ κε ελζσκαησκέλν έλα digitalSTROM
κηθξνθχθισκα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαγσγή/κεηξηαζκφ θσηηζκνχ

dS-KL

digitalSTROM θιέκα
ειεθηξνλφκνπ

Υξεζηκνπνηείηαη σο ελεξγνπνηεηήο ηνπ ειεθηξνλφκνπ.

dS-TKM

digitalSTROM θιέκα κπνπηνλ

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελψζεη έλα ηππηθφ ηνίρν θνπκπηψλ πίεζεο σο
ζεκείν ειέγρνπ κε ιεηηνπξγίεο 1, 2 θαη 4-way.
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dS-SDM

digitalSTROM ξννζηάηεο
γξακκήο

Υξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαγσγή/κεηξηαζκφ θσηηζκνχ

dS-SDS

digitalSTROM ξννζηάηεο
γξακκήο

Υξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαγσγή/κεηξηαζκφ θσηηζκνχ.

dS-AKM

digitalSTROM θιέκα
απηνκαηηζκνχ

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβιέπεη κέρξη θαη ηέζζεξα ζήκαηα αηζζεηήξσλ
(π.ρ. αέξαο) ζηελ βάζε ηνπ απ‟ην νπνίν άιιεο digitalSTROM ζπζθεπέο
κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ.

dS-SW-UMR

digitalSTROM universal κνλάδα
ειεθηξνλφκνπ

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πηζαλψο ειεχζεξε θαηαγξαθή ησλ θχξησλ θαη
ρακειήο ηάζεο ζεκάησλ (π.ρ. ζπζηήκαηα θνπδνπληψλ), θαζψο θαη γηα
ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ.

dS-GE-UMV

digitalSTROM 1-10V universal
κνλάδα ειεθηξνλφκνπ

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεξγνπνηήζεη ειεθηξηθά πελία LED θαη
θσηεηλέο ιάκπεο κε αλαινγηθή είζνδν ξννζηάηε (1-10Vή 0-10 V).

dS-GR-HKL230

digitalSTROM actuator
(ελεξγνπνηεηήο)
κεηαζρεκαηηζκνχ κε βχζκα
Hirschmann

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έλσζε ησλ ειαζκάησλ ηπθιψλ νδεγεηψλ κε
κηα ξπζκηδφκελε γσλία πήρε

dS-ZWS

digitalSTROM εζσηεξηθφο
κεηαζρεκαηηζηήο

Υξεζηκνπνηείηαη σο έλαο θνξεηφο ειεθηξνλφκνο κεηαζρεκαηηζκνχ
επαθψλ.

dS-DinClip230

Δλεξγνπνηεί ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ
digitalSTROMεμαξηεκάησλ ζηελ top hat ξάγα ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο
ηζρχνο : dS-KL, dS-KM, dS-TKM, dS-AKM, dS-UMV200, dS-UMR200

digitalSTROM Configurator
(Γηακνξθσηήο)

Λνγηζκηθφ ζηνλ digitalSTROM Server γηα ηελ ξχζκηζε κηαο
digitalSTROM εγθαηάζηαζεο. Δίλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ελφο πεξηεγεηή
δηαδηθηχνπ.

digitalSTROM Server App

Δληφο ηεο digitalSTROM, επηπιένλ ιεηηνπξγίεο αλαθέξνληαη σο “Apps”
(π.ρ. Υξνλφκεηξν, Αληαπνθξηηήο Πεξηζηαηηθψλ, Πξνζνκνίσζε
παξνπζίαο, Γξάθεκα Δλέξγεηαο θιπ.)

digitalSTROM App

Απηή ην App ( Δθαξκνγή ζε iOS/Android/Windows) κπνξεί λα έρεη
πξφζβαζε ζηελ digitalSTROM εγθαηάζηαζε.

Γσκάηην (Room)

Δίλαη έλαο θπξίσο απηφλνκνο ιεηηνπξγηθφο ρψξνο. Δάλ θάπνηα πιήθηξα
πίεζεο (push buttons) παηεζνχλ, απηφ ζα επεξεάζεη ηηο
ζπζθεπέο/ελεξγνπνηεηέο πνπ αλήθνπλ ζην δσκάηην.

Πξνθαζνξηζκέλεο Ρπζκίζεηο

Απηέο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ γηα κία πεξηνρή εθαξκνγψλ ε θάζε κία
(π.ρ. ξπζκίζεηο θσηηζκνχ, ξπζκίζεηο ζθίαζεο). Η ξχζκηζε “read” γηα
παξάδεηγκα, κεηξηάδεη ησλ θσηηζκφ ηεο ιάκπαο δηαβάζκαηνο θαη θιείλεη
ηελ ιάκπα ηεο νξνθήο.

Τςειφηεξν επίπεδν

Οη πςειφηεξνπ επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ γεληθή πξνηεξαηφηεηα

Γξαζηεξηφηεηεο

Η πςειφηεξνπ επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηα “LeavingHome” θιείλεη φινπο
ηνπο θαηαλαισηέο
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Αθξνδέθηεο

Δίλαη κία δηαθνξεηηθή νλνκαζία γηα λα πεξηγξάςνπκε ηηο έμππλεο
θιέκεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκά καο.

Πεξζίδεο (θιείζηξα)

Υξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζηαηεπηηθά ή σο πξνζηαζία απφ ηνλ θαηξφ
θαη κεξηθέο θνξέο απφ ηελ θινπή. Δθηφο απφ ηελ ζέζε ηνπο, κπνξείο λα
ειέγμεηο θαη ηελ γσλία ησλ ιεπίδσλ. ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ηεο
γθξη digitalSTROM θιέκαο ειεθηξνλφκνπ (ζθηά), ηα θιείζηξα είλαη
θιεηζηά ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο.

Σέληα

πζηήκαηα ζθίαζεο θαηαζθεπαζκέλα απφ χθαζκα. Καηά ηελ δηάξθεηα
θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή απνπζίαο ζπλήζσο καδεχνληαη. ηηο
εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ηεο γθξη digitalSTROM θιέκαο ειεθηξνλφκνπ
(ζθηά), νη ηέληεο είλαη θιεηζηέο ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο.

Ρνιά

Υξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζηαηεπηηθά ή σο πξνζηαζία απφ ηνλ θαηξφ
θαη κεξηθέο θνξέο απφ ηελ θινπή. ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ηεο
γθξη digitalSTROM θιέκαο ειεθηξνλφκνπ (ζθηά), ηα ξνιά είλαη θιεηζηά
ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο.

AHB

digitalSTROM εγρεηξίδην ρξήζηε

Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο (εηζαγσγή, ιεηηνπξγία θαη δηακφξθσζε) γηα ηνπο
ρξήζηεο ηεο digitalSTROM εγθαηάζηαζεο.

PHB

digitalSTROM εγρεηξίδην
ζρεδηαζκνχ

Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο digitalSTROM
ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο.

IHB

digitalSTROM εγρεηξίδην
εγθαηάζηαζεο

Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ειεθηξνιφγνπο ηεο digitalSTROM
ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο.

HP

Horizontal Pitch

Δίλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο κήθνπο ζχκθσλα κε ην DIN 43880. 1 HP
αληηζηνηρεί ζε 17.5 mm.

Lx

Lux

Μνλάδα κέηξεζεο ηνπ SI γηα ηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ.
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2. Πίλαθα Γηαλνκήο
Σα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο digitalSTROM
Σν ζχζηεκα digitalSTROM κπνξεί λα θάλεη πάξα πνιιά, θαζψο ζρεδφλ φιεο νη ειεθηξηθέο
ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα ελνξρεζηξσζνχλ εχθνια κέζσ ησλ ήδε
πθηζηάκελσλ γξακκψλ ξεχκαηνο ηνπ ζπηηηνχ ζαο. Απηή ε εθεχξεζε θάλεη ηελ δηαρείξηζε ηεο
ελέξγεηαο, ηελ δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ θιίκαηνο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνχ ζαο
παλεχθνια.
Γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ νη ήδε πθηζηάκελεο γξακκέο ξεχκαηνο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ ηνπ ζπηηηνχ ζαο, πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ δηάθνξα
εμαξηήκαηα digitalSTROM ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο.
Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ηελ ζρεδίαζε θαη
ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο απηψλ ησλ εμαξηεκάησλ ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο.

2.1 digitalSTROM Φίιηξν(Filter) (dSF)
Η εγθαηάζηαζε ησλ digitalSTROM Φίιηξσλ ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο δηαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ γηα λα ππάξρεη βέιηηζηε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
εμαξηεκάησλ.
Μέρξη ηξία digitalSTROM Φίιηξα (dSF) ρξεηάδνληαη αλά πίλαθα δηαλνκήο.
Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ θαισδίσλ ζχλδεζεο ζην digitalSTROM Φίιηξν (βξφρνο L-N) δελ ζα
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2m.
Αλ δελ είλαη φινη νη εμσηεξηθνί αγσγνί εμνπιηζκέλνη κε έλα dSM, είλαη απαξαίηεην ην dSF
κφλν γηα ηνπο εμσηεξηθνχο αγσγνχο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε έλα dSM.

Σρήκα 2. Επηζθόπεζε πίλαθα δηαλνκήο

10

ύλδεζε πιεπξάο ηξνθνδνζίαο ηνπ digitalSTROM Filter
Δίλαη απνιχησο απαξαίηεην ην digitalSTROM Filter λα ζπλδεζεί κε ηελ πιεπξά ηξνθνδνζίαο
ηνπ digitalSTROM Meter (ρήκα 3).

Σρήκα 3. Πιεπξά ζύλδεζεο εηζόδνπ ηνπ digitalSTROM θίιηξνπ.

Λεηηνπξγία ζε έλα ζύζηεκα ηξηώλ θάζεσλ
Σα digitalSTROM Filters κπνξνχλ επίζεο λα ζπλδεζνχλ ζε ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηξηψλ
θάζεσλ πνπ ηξνθνδνηνχλ θαη άιιεο θαηαλαιψζεηο.
Ωζηφζν, απηνχ ηνπ είδνπο ε ζχλδεζε είλαη θαηάιιειε κφλν γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο
ζπζηήκαηνο digitalSTROM ζην νπνίν ε παξνρή ξεχκαηνο είλαη ζπλερφκελε, δειαδή φηαλ δελ
ρξεηάδεηαη λα δηαθφπηεηαη έζησ θαη πξνζσξηλά, π.ρ. γηα ην αλνηγνθιείζηκν άιισλ
ζπλδεδεκέλσλ θαηαλαισηψλ.

Σρήκα 4. Σύλδεζε ζε ηξηθαζηθό ζύζηεκα
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Δγθαηάζηαζε ζε κνλάδα ππνδηαλνκήο ( ππνπίλαθεο)

Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο digitalSTROM ζε έλα θηίξην κε δηάθνξεο
κνλάδεο ππνδηαλνκήο (π.ρ. ζε κνλνθαηνηθία κε 3 επίπεδα ), ηα digitalSTROM Φίιηξα πξέπεη
λα εγθαηαζηαζνχλ ζε φιεο ηηο κνλάδεο ππνδηαλνκήο (ππνπίλαθεο).

Σρήκα 5. Παξάδεηγκα εγθαηάζηαζεο ππνδηαλνκήο κνλάδαο ζε κνλνθαηνηθία.

Γηαλνκή

Δμαξηήκαηα

ρόιην

Γηαλνκή δεύηεξνπ νξόθνπ

3 digitalSTROM Filters (dSF)
6 digitalSTROM Meters (dSM)
dS485 δηαζχλδεζε θαισδίνπ
bus

Οη έμη digitalSTROM Meters είλαη εμίζνπ
δηαλεκεκέλνη ζηα L1/L2/L3. Γηα απηφ θαη
ρξεηάδνληαη ηξία digitalSTROM Filters.
Οη αληηζηάζεηο δηαθνπήο ηνπ bus είλαη
ππνρξεσηηθέο.

Γηαλνκή πξώηνπ νξόθνπ

2 digitalSTROM Filters (dSF)
2 digitalSTROM Meters (dSM)
dS485 δηαζχλδεζε θαισδίνπ
bus ζηνλ δεχηεξν φξνθν

Αθνχ κφλν δχν digitalSTROM Meters
ρξεζηκνπνηνχληαη (L1/L3), κφλν δχν
digitalSTROM filters(L1/L2) ρξεηάδνληαη.

Γηαλνκή ηζνγείνπ

1 digitalSTROM Server (dSS)
3 digitalSTROM Filters (dSF)
8 digitalSTROM Meters (dSM)
dS485 δηαζχλδεζε θαισδίνπ
bus ζηνλ πξψην φξνθν

χλδεζε ηνπ digitalSTROM Server ζηελ
γξακκή ηνπηθνχ δηθηχνπ (LAN) θαη ζην
router. Οη digitalSTROM Meters είλαη
εμίζνπ δηαλεκεκέλνη ζηα L1/L2/L3. Γηα
απηφ θαη ρξεηάδνληαη ηξία digitalSTROM
Filters. Οη αληηζηάζεηο δηαθνπήο ηνπ bus
είλαη ππνρξεσηηθέο.

Κπξίσο δηαλνκή
Παξνρήο κνλνθαηνηθίαο
νηθνγέλεηαο

Γελ είλαη απαξαίηεηε θακία
εγθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
digitalSTROM.
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2.2 digitalSTROM Server (dSS)
Ο digitalSTROM Γηαθνκηζηήο (Server) είλαη πξναηξεηηθφο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
digitalSTROM, άιια πξνηείλεηαη γηα επθνιία ρξήζεο.
Η εγθαηάζηαζε ελφο digitalSTROM Server επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν ή ζε έλα
ηνπηθφ δίθηπν. Σα θαιψδηα δηθηχνπ LAN πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο γηα
απηφλ ηνλ ζθνπφ. Αιιηψο, εάλ είλαη απαξαίηεην, ε ζχλδεζε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ζπλδέζκσλ
γξακκψλ ξεχκαηνο (PLC).
Με ηνλ digitalSTROM Server, νη εγθαηεζηεκέλεο ζπζθεπέο θαη θάπνηεο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο
κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ εχθνια κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ digitalSTROM πεξηβάιινληνο
δηαρείξηζεο. Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ digitalSTROM κπνξεί πνιχ εχθνια λα αλνηρζεί
ζε νπνηνλδήπνηε πεξηεγεηή δηαδηθηχνπ (IE, Firefox, safari, chrome θιπ.) ρσξίο λα απαηηεί
θάπνην επηπιένλ ινγηζκηθφ λα εγθαηαζηαζεί.
Γηα λα επηηξαπεί ε δηαρείξηζε ηεο digitalSTROM εγθαηάζηαζεο κέζσ κηαο digitalSTROM
εθαξκνγήο εγθαηεζηεκέλεο ζε έλα έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν, πξέπεη ν digitalSTROM Server
λα είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλνο ζε έλα αζχξκαην δίθηπν ή ζηνλ my.digitalSTROM ινγαξηαζκφ
ζην Internet. Απηφ επίζεο θαζηζηά δπλαηή θαη ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε κέζσ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ.
ην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ digitalSTROM κπνξείο λα εγθαηαζηήζεηο
digitalSTROM Server εθαξκνγέο (Server Apps) γηα λα ελεξγνπνηήζεηο, γηα παξάδεηγκα, ηελ
ρξήζε ιεηηνπξγηψλ ρξνλνδηαθφπηε ή ηελ αλάιπζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα μερσξηζηά
θπθιψκαηα ηζρχνο.
Υάξε ζηελ ζχλδεζε ζην Internet, ν digitalSTROM Server κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε
δηαζέζηκεο ελεκεξψζεηο ινγηζκηθνχ γηα ηνλ ίδην θαη ηνλ digitalSTROM Meter θαη λα ηηο
εγθαηαζηήζεη κεηά απφ επηβεβαίσζε ηνπ ρξήζηε.
Ο digitalSTROM Server παξάγεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο: dSS11-1GB θαη dSS11-E.
Η digitalSTROM πξνηείλεη ηνλ dSS11-E γηα κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο digitalSTROM, ζηηο
νπνίεο πάλσ απφ 100 digitalSTROM «έμππλεο θιέκεο» είλαη ζπλδεδεκέλεο.
Παξαθαιψ λα ζεκεησζεί φηη κφλν έλαο digitalSTROM Server (dSS11-1GBή dSS11-E) κπνξεί
λα ζπλδεζεί ζηελ dS485 ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ bus.

dSS11-1GB
Ο dSS11-1GB εγθαζίζηαηαη ζηελ ξάγα (top hat) ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
θαη ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο digitalSTROM Meters κε ην dS485 bus θαιψδην.
Σερληθέο Λεπηνκέξεηεο:



Ο dSS11-1GB έρεη πιάηνο 1 HP (17.5 mm).
Ο dSS11-1GB ηξνθνδνηείηαη απφ κία εμσηεξηθή πεγή ηξνθνδνζίαο 24V DC. Σν
ηξνθνδνηηθφ ρξεηάδεηαη κηα έμνδν ελέξγεηαο ηεο ηάμεσο ησλ 10W
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ε ηξνθνδνζία γηα δχν USB ζπζθεπέο ζηνλ digitalSTROM
Server, 0.5 A/5 V αλά ζχξα).
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dSS11-E
Ο dSS11-E κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα digitalSTROM κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο:


Δθδνρή 1:
Ο dSS11-E εγθαζίζηαηαη ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο Πνιπκέζσλ θαη ζπλδέεηαη κε φινπο
ηνπο digitalSTROM Meters κέζσ ηνπ dS485 bus θαισδίνπ.



Δθδνρή 2:
Δάλ ζέιεηε λα επεθηείλεηαη κία ππάξρνπζα digitalSTROM ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κε
ηνλ dSS11-E θαη ν dSS11-1GB είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνρσξήζηε σο εμήο.
 Δγθαηαζηήζηε ηνλ dSS11-E ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο.
Πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ dSS11-E ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο πνιπκέζσλ.
 πλδέζηε ηνλ dSS11-E ζην δίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαιψδην Ethernet
κέζσ ηνπ router ή κε έλαλ δηαθφπηε.

Ρπζκίζηε ηνλ dSS11-E ζαλ έλαλ επηπιένλ digitalSTROM Server. Απηφ κπνξείηε λα ην
ξπζκίζεηε ζηνλ digitalSTROM Configurator (πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο) ηνπ dSS11-1GB
(https://dss.local ). Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ρξεζηκνπνηήζηε ηελ εθηεηακέλε πξνβνιή γηα λα
απνθηήζεηε πξφζβαζε ζην κελνχ κε ηηο ξπζκίζεηο ζπζηήκαηνο ζηε θαξηέια ζπζηήκαηνο.
Κάησ απφ ην Use Additional digitalSTROM Server ζηνηρείν ηνπ κελνχ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε
ηνλ dSS11-1GB ζαλ κηα πχιε. Ο dSS11-E είλαη πιένλ ν πςειφηεξνπ επηπέδνπ digitalSTROM
Server.
Παξαθαιψ λα ζεκεησζεί: Δάλ ν dSS11-E (https://dss.local ) ρξεζηκνπνηεζεί σο έλαο
επηπιένλ digitalSTROM Server, ην ινγηζκηθφ ηνπ dSS11-1GB θιείλεη θαη ζηνλ digitalSTROM
Configurator κφλν ην ζχζηεκα θαξηειψλ θαη ε βνήζεηα ζα είλαη αθφκα ελεξγά. Παξαθαιψ λα
ρξεζηκνπνηείηε κφλν ηνλ digitalSTROM Configurator ηνπ dSS11-E (https://dsse.local ) απφ
εδψ θαη ζην εμήο.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δθφζνλ ην router ζαο δελ ππνζηεξίδεη ηνλ απηφκαην εληνπηζκφ ππεξεζηψλ δηθηχνπ ζε IP
δίθηπα (Bonjour), κπνξείηε λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζηνλ digitalSTROM Server απιψο
κέζσ ηεο IP δηεχζπλζεο.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σερληθέο Λεπηνκέξεηεο:




Οη δηαζηάζεηο ηνπ dSS11-E είλαη 175mm (πιάηνο), 104mm (κήθνο) θαη 33 mm
(χςνο).
Ο dSS11-E παξέρεηαη κε κία θαηάιιειε πξίδα ηξνθνδνηηθνχ 12 V.
Ο dSS11-E δελ ελδείθλπηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.
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2.3 digitalSTROM Meter (dSM)
Γεληθά
Ο digitalSTROM Meter ηνπνζεηείηαη ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο, φπσο θαη ε θνηλή αζθάιεηα.
Ο digitalSTROM Meter δηαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ηα ζεκεία ειέγρνπ ζην θχθισκα
ηζρχνο θαη κεηξάεη ηελ απφδνζή ηνπο.
Σν ζχζηεκα digitalSTROM κπνξεί λα επεθηαζεί κε επηπιένλ θπθιψκαηα ηζρχνο νπνηαδήπνηε
ζηηγκή. Γηα λα γίλεη απηφ αξθεί λα εγθαηαζηαζνχλ επηπιένλ digitalSTROM Meters ζηνλ πίλαθα
δηαλνκήο.
Δληφο ηεο εγθαηάζηαζεο, νη δηάθνξνη digitalSTROM Meters (62 κνλάδεο ην πνιχ)
επηθνηλσλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν ζε κία dS485 δηαζχλδεζε
θαισδίνπ bus.
Έλαο digitalSTROM Meter έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδέζεη ην πνιχ 128 digitalSTROM
ζπζθεπέο. Άιιεο κε digitalSTROM ζπζθεπέο/θαηαλαισηέο πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία ζηα 230V,
κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ίδην θχθισκα ηζρχνο. Όκσο, ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ην κέγηζην ξεχκα ησλ θαηαλαισηψλ ζην θχθισκα ηζρχνο δελ ζα ππεξβαίλεη
ηα 16Α.
Δάλ πξέπεη λα ειεγρζεί έλα ζχζηεκα δηαλνκήο ζέξκαλζεο νξφθνπ θαη ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπλδεδεκέλνη εζσηεξηθνί ελεξγνπνηεηέο θιίκαηνο (π.ρ. BL-KM200), ηφηε πξέπεη λα
εγθαηαζηαζεί έλαο dSM12 αληί γηα ηνλ dSM11. Ο dSM12 δελ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
ελζσκάησζε ησλ εζσηεξηθψλ αηζζεηήξσλ θιίκαηνο.
Δθφζνλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί αξθεηνί digitalSTROM Meters, πξνηείλεηαη ε ηζνδχλακε δηαλνκή
ηνπο θαη ζηνπο ηξεηο εμσηεξηθνχο αγσγνχο.
Σν κέγηζην επηηξεπφκελν κήθνο γξακκήο κεηαμχ ελφο digitalSTROM Meter θαη ηεο ηειεπηαίαο
digitalSTROM ζπζθεπήο είλαη 50 m.

Σρήκα 6. Μέγηζηνο αξηζκόο εγθαηεζηεκέλωλ εμαξηεκάηωλ.
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Οη digitalSTROM Meters κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κφλν κε upstream digitalSTROM Filters.
Έλαο dSM κπνξεί λα „αλαιάβεη‟ ηε δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπψλ έσο θαη 14 δσκαηίσλ. Ωζηφζν
ζπληζηάηαη λα κελ ζρεκαηίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ 4 αλά dSM, γηαηί ν ρξφλνο απφθξηζεο ζηα
δσκάηηα 5 -14 απμάλεηαη θαηά 250ms.
Γηα λα είλαη επαξθήο ε θπθινθνξία αέξα κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ (δηαζπνξά ζεξκφηεηαο),
πξνηείλεηαη λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ζηηο άιιεο κνλάδεο.
Πξνηείλεηαη 1 dSM γηα θάζε δσκάηην. (θαιχηεξε θαη πην επέιηθηε επηθνηλσλία)
Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο:




Σν πιάηνο ηνπ digitalSTROM Meter είλαη 1 HP.
ηελ θάζεηε εγθαηάζηαζε, πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ειάρηζηεο απφζηαζεο 3 cm πάλσ
θαη θάησ απφ ηελ ζπζθεπή, θαζψο θαη έλα θελφ 0.5 HP κεηά απφ θάζε ηξίηε ζπζθεπή.
ηελ νξηδφληηα εγθαηάζηαζε έλα θελφ ηεο ηάμεσο ησλ 0.5 HP ζα πξέπεη λα παξέρεηαη
κεηά απφ θάζε digitalSTROM Meter.

Σρήκα 7. Ειάρηζηε απόζηαζε

Βαζηθή Γηεύζπλζε Γηακεξίζκαηνο
Γηα λα απνηξαπνχλ παξεκβνιέο κεηαμχ ησλ digitalSTROM ζπζθεπψλ γεηηνληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ digitalSTROM (crosstalk), θάζε εγθαηάζηαζε είλαη ξπζκηζκέλε κε έλα
κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ (Βαζηθή Γηεχζπλζε Γηακεξίζκαηνο).
Η βαζηθή δηεχζπλζε, πνπ είλαη ξπζκηζκέλε ζηνλ digitalSTROM Server, θαζνξίδεη ηελ
δηεχζπλζε ηνπ digitalSTROM Server θαη ζπλεπψο ηελ απμαλφκελε δηαδνρηθή αξίζκεζε ησλ
ζπλδεδεκέλσλ digitalSTROM Meters.
Η Βαζηθή Γηεχζπλζε Γηακεξίζκαηνο, πνπ είλαη έγθπξε γηα ηελ digitalSTROM εγθαηάζηαζε,
πξέπεη λα ξπζκηζηεί κηα θνξά ζηνλ δηαδηθηπαθφ digitalSTROM Configurator ζηνλ
digitalSTROM Server. Έπεηηα, ε αξίζκεζε ησλ digitalSTROM Meters κεηαδίδεηαη απηφκαηα
ζηνπο ζπλδεδεκέλνπο digitalSTROM Meters.
Η δηεχζπλζε πνπ κπνξεί ειεχζεξα λα επηιερζεί είλαη κεηαμχ ησλ 0 ... 62. Απηφ επηηξέπεη ην
πνιχ 62 digitalSTROM θπθιψκαηα ηζρχνο (digitalSTROM Meters) λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα
θηίξην.
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Δπνκέλσο, ζε έλα θηίξην πνπ κέλνπλ αξθεηέο νηθνγέλεηεο κε δηάθνξεο αλεμάξηεηεο
digitalSTROM εγθαηαζηάζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί φηη ην εχξνο ησλ
δηεπζχλζεσλ δελ ζα πξέπεη λα αιιειεπηθαιχπηεηαη.

Σρήκα 8. Καηαλνκή δηακεξηζκάηωλ βάζε δηεπζύλζεωλ

Διανομή, Εγκατάσταση
Κπξίσο δηαλνκή Παξνρήο

Προτεινόμενο εφρος
διευθφνσεων

Σχόλιο

-

Κακία εγθαηάζηαζε
εμαξηεκάησλ digitalSTROM.

0-14

Η Βαζηθή Γηεχζπλζε
Γηακεξίζκαηνο ηνπ
digitalSTROM Server (πξψηνο
φξνθνο αξηζηεξά) είλαη
ξπζκηζκέλε κε ηελ ηηκή 0.

15-29

Η Βαζηθή Γηεχζπλζε
Γηακεξίζκαηνο ηνπ
digitalSTROM Server (πξψηνο
φξνθνο δεμηά) είλαη ξπζκηζκέλε
κε ηελ ηηκή 15.

30-44

Η Βαζηθή Γηεχζπλζε
Γηακεξίζκαηνο ηνπ
digitalSTROM Server (δεχηεξνο
φξνθνο αξηζηεξά) είλαη
ξπζκηζκέλε κε ηελ ηηκή 30.

45-60

Η Βαζηθή Γηεχζπλζε
Γηακεξίζκαηνο ηνπ
digitalSTROM Server (δεχηεξνο
φξνθνο δεμηά) είλαη ξπζκηζκέλε
κε ηελ ηηκή 45.

Κηίξην κε πνιιέο νηθνγέλεηεο

Γηακέξηζκα
1

νπ

νξφθνπ αξηζηεξά

Γηακέξηζκα
1

νπ

νξφθνπ δεμηά

Γηακέξηζκα
2

νπ

νξφθνπ αξηζηεξά

Γηακέξηζκα
2

νπ

νξφθνπ δεμηά
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2.4 Γηαζύλδεζε θαισδίνπ bus dS485
Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ digitalSTROM Meters θαη ηνπ digitalSTROM Server γίλεηαη κέζσ
κίαο ηππνπνηεκέλεο dS485 δηαζχλδεζεο θαισδίνπ bus.
Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο:



Σν κέγηζην κήθνο ηεο γξακκήο ηεο δηαζχλδεζεο bus κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ bus είλαη
100 m.
Μία αληίζηαζε ηεξκαηηζκνχ ησλ 120 Ω πξέπεη λα ζπλδεζεί θαη ζηηο 2 απνιήμεηο
(αξρή – ηέινο) ηεο dS485 δηαζχλδεζήο bus. Οη απαηηνχκελεο αληηζηάζεηο
ηεξκαηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπζθεπαζία πξντφληνο ησλ digitalSTROM Meter
θαη digitalSTROM Server.

Σρήκα 9. Bus δηαζύλδεζε ds485






Η ηνπνινγία ηεο dS485 bus δηαζχλδεζεο πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί ζε κία γξακκή.
Η dS485 δηαζχλδεζε bus είλαη ηθαλή λα ιεηηνπξγήζεη ην πνιχ 62 digitalSTROM
Meters. Γηαθνξεηηθνί digitalSTROM Servers δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηε ίδηα
dS485 δηαζχλδεζε bus.
Γηα ηελ ζχλδεζε dS485 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα δεπγαξσηφ θαιψδην κε
δηαηνκή 0.8 mm (π.ρ. γηα εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διβεηία θαιψδην ηχπνπ G51, ή γηα
εγθαηαζηάζεηο ζηελ Γεξκαλία ηχπνπ I-Y(ST)Y).
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2.5 Plan 44-Bridge
Μία plan 44-Bridge είλαη απαξαίηεηε, φηαλ κεκνλσκέλεο ζπζθεπέο επηθνηλσλνχλ κε ην
digitalSTROM δίθηπν κέζσ EnOcean πξσηνθφιινπ, π.ρ. κε αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο
δσκαηίνπ.
Σα παξαθάησ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεηε
κηα plan 44-bridge κε ην digitalSTROM δίθηπν:
- πξίδα κε 230V AC
- ζχλδεζε δηθηχνπ κε ην router RJ45
Μία plan 44-γέθπξα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί γηα λα ζπλδέζεηε ηνπο αηζζεηήξεο (sensor)
ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ θαη ηνπο ελεξγνπνηεηέο(actuators).

Σρήκα 10. Plan44-Bridge

19

3. ρεδηαζκόο
Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα εμαξηήκαηα ηνπ digitalSTROM
θαη παξέρεη θαζνδήγεζε γηα λα δηαζθαιηζηεί ν νκαιφο θαη απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ
digitalSTROM εγθαηαζηάζεσλ.

3.1 Βάζεηο
Ο δηαρσξηζκφο ηνπ πξντφληνο ζε ηξία ηκήκαηα επηηξέπεη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο λα
αλαγλσξίδνληαη γξήγνξα θαη εχθνια.

Σρήκα 11. Επεμήγεζε πξνϊόληνο

1. Part: GE (θίηξηλν) γηα εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή θψησλ(ρ.12).
2. Part: TKM (θιέκα κπνπηνλ) γηα επηθνηλσλία κε κπνπηνλ ηνίρνπ σο ζεκείν ειέγρνπ.
3. Part: 210 γηα θιέκα κπνπηνλ κε dimmer έμνδν.

3.1.1 digitalSTROM θσδηθνπνίεζε ρξσκάησλ
Οη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο digitalSTROM πνηθίιινπλ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εξγαζία ησλ
κεραληθψλ θαη ησλ εγθαηαζηαηψλ, νη digitalSTROM ζπζθεπέο θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο
νκάδεο ρξσκάησλ. Κάζε ρξψκα ζπκβνιίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο. Σν ίδην
ρξψκα βξίζθεηαη θαη ζηηο digitalSTROM «έμππλεο θιέκεο» (αθξνδέθηεο). Γηα λα αμηνπνηεζνχλ
πιήξσο νη δπλαηφηεηεο ησλ digitalSTROM ρξσκάησλ (π.ρ. λα ειέγρνληαη φιεο νη
digitalSTROM ζπζθεπέο κε ην ίδην digitalSTROM ρξψκα κέζσ ελφο digitalSTROM
δηαθνκηζηή) ε νκάδα ηνπ ρξψκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη πάληα κε ηελ ρξήζε ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ θαηαλαισηή.
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ρόιηα γηα ην joker (καύξν)
Η πεξηνρή joker (καχξν) ηεο εθαξκνγήο είλαη κία „έμππλε θιέκα‟ πνπ επηηξέπεη ζηηο
digitalSTROM ζπζθεπέο λα αλαδηακνξθσζνχλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρξψκα(π.ρ. θίηξηλν γηα
ηνλ θσηηζκφ). Γηα λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη δπλαηφηεηεο ησλ digitalSTROM ρξσκάησλ, ε
νκάδα ηνπ ρξψκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη πάληα κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπλδεδεκέλνπ
θαηαλαισηή.
Δάλ κία digitalSTROM ζπζθεπή έρεη ξπζκηζηεί γηα ηελ πεξηνρή joker (καχξν) ηεο εθαξκνγήο,
ε ζπζθεπή ζα απαληήζεη κφλν ζηηο πςειφηεξνπ επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηεο φπσο „Leaving
Home‟‟ ή „‟Deep Off‟‟.
Δάλ κία θιέκα κπνπηφλ joker (καχξν) έρεη ξπζκηζηεί γηα ηελ πεξηνρή joker (καχξν) ηεο
εθαξκνγήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη άκεζα έλα “event” ζε έλαλ
digitalSTROM Server App (π.ρ Event Responder). Υξεζηκνπνηψληαο ην επίηνηρν κπνπηνλ
κπνξείηε λα θάλεηε κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ίδηεο
θαζνξηζκέλεο ελέξγεηεο ρξήζηε φπσο ζην smart phone ζαο. Δπηπιένλ ην digitalSTROM
κπνπηνλ joker (καχξν) κπνξεί λα ξπζκηζηεί γηα λα εθηειεί πςειφηεξνπ επηπέδνπ
δξαζηεξηφηεηεο φπσο „‟Leaving Home‟‟ ή „‟Ringing΄΄.
Η joker (καχξν) πεξηνρή ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ελζσκαηψζεη ηνπο
θαηαλαισηέο ζε έλα ζχζηεκα digitalSTROM πνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηα δηαζέζηκα
ρξψκαηα digitalSTROM παξφιν πνπ ζα έπξεπε λα απαληνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πςειφηεξνπ
επηπέδνπ. Σππηθά απηέο είλαη ζπζθεπέο πνπ απαηηνχλ παξνρή ζπλερνχο ξεχκαηνο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο αιιά απελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ απνπζία ζαο.
Σεκείωζε
-κε ηνλ ελεξγνπνηεηή(actuator) SW-KL200 (ξειέ ελεξγνπνηεηή κε ηε ιεηηνπξγία δηαθόπηε) δελ
είλαη δπλαηό λα ειεγρζνύλ νη ηέληεο ,ηα παληδνύξηα ή ηα ξνιά.
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3.1.2 digitalSTROM εμαξηήκαηα εγθαηάζηαζεο
ρήκα θαη κέγεζνο εμαξηεκάησλ
Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηα βαζηθά ζρήκαηα/κεγέζε/ιεηηνπξγίεο ησλ digitalSTROM
εμαξηεκάησλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο εθαξκνγήο (θίηξηλν - Φσο ή
γθξη- θηά, θιπ).

3.1.2.1 digitalSTROM θιέκα (ΚΜ)
Η «έμππλε θιέκα» digitalSTROM (ΚΜ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλνίγνπλ/θιείλνπλ θαη λα
ληηκάξνληαη νη θαηαλαιψζεηο θαη έρεη κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα 150W/105VA.
Η κλέμα (ΚΜ) είναι καηάλληλη για εγκαηάζηαζη ζε κοσηιά διακλάδωζης.
Η κλέμα (ΚΜ) δεν είναι καηάλληλη για τρήζη με επαγωγικά θορηία.
Οη παξαθάησ «έμππλεο θιέκεο» είλαη δηαζέζηκεο γηα :
- GE-KM200 γηα εθαξκνγέο θσηηζκνχ
- GN-KM200 γηα θνπδνχλη (sonnerie)
- BL-KM200 γηα έιεγρν ειεθηξηθνχ ελεξγνπνηεηή (π.ρ. ζχζηεκα δηαλνκήο ζέξκαλζεο
δαπέδνπ )
Η κπιε BL-KM200 digitalSTROM θιέκα (climate) παξέρεηαη γηα ηελ ζχλδεζε ησλ
ελεξγνπνηεηψλ (actuator) ζέξκαλζεο θαη απαληά θαηεπζείαλ ζηελ digitalSTROM
εγθαηάζηαζε κε έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε δσκάηην. Μπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ην
κέγηζην δχν βαιβίδεο.
Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.

Σρήκα 12. DigitalSTROM ‘έμππλε θιέκα’ γηα θώηα.
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Σρήκα 13. DigitalSTROM ‘έμππλε θιέκα ‘ ζεξκνθξαζίαο

3.1.2.2 digitalSTROM relay θιέκα (KL)
Η digitalSTROM relay θιέκα έρεη ηε δπλαηφηεηα 1400W/700VA.
Η κλέμα (KL) είναι καηάλληλη για εγκαηάζηαζη ζε κοσηιά διακλάδωζης.
Oη παξαθάησ θιέκεο είλαη δηαζέζηκεο γηα :
- GE-KL200 γηα εθαξκνγέο θσηηζκνχ
- GR-KL200 κφλν γηα παληδνχξηα
- GR-KL200 κφλν γηα ηέληεο
- GR-KL220 κφλν γηα ξνιά
- SW-KL200 γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Απηή ε θιέκα κπνξεί λα ζηείιεη κελχκαηα ζηνλ
digitalSTROM server θαη λα εθηειέζεη κία ελέξγεηα.
Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.
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Σρήκα 14. digitalSTROM relay θιέκα (αθξνδέθηεο)

3.1.2.3 digitalSTROM blinds switch (GR-HKL230)
Ο αθξνδέθηεο GR-HKL230 κε βχζκα Hirschmann ζπλδέεη ηνλ κεραληζκφ πεξζίδσλ κε
ξπζκηδφκελε γσλία θαη δχν κεραληθνχο ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο. Οη ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο
κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε digitalSTROM εληνιέο πνπ ζηέιλνληαη κέζσ θαισδίνπ 230V.
Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.

Σρήκα 15. DigitalSTROM GR-HKL230
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3.1.2.4 digitalSTROM push button block (TKM)
Η digitalSTROM ΣΚΜ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδέεη έλαλ επίηνηρν δηαθφπηε σο ζεκείν
ειέγρνπ. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο digitalSTROM θιέκαο κπνπηνλ, κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ δηάθνξα κπνπηνλ (1-way, 2-way θιπ).
Οη θιέκεο κπνπηφλ κε κία έμνδν κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (απιφο
δηαθφπηεο ζπζθεπήο ή δσκαηίνπ ή πεξηνρήο)
Η κλέμα μποσηον είναι καηάλληλη για εγκαηάζηαζη ζε κοσηιά διακλάδωζης.
Οη παξαθάησ θιέκεο είλαη δηαζέζηκεο γηα :
- GE-TKM210 κίαο εηζφδνπ κε κέγηζην θνξηίν εηζφδνπ 150W (1-way input)
- SW-TKM200 ηεζζάξσλ εηζφδσλ ρσξίο θνξηίν εηζφδνπ (4-way input)
- SW-TKM210 δχν εηζφδσλ ρσξίο θνξηίν εηζφδνπ (2-way input)
Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.
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Σρήκα 17. digitalSTROM θιέκα πιήθηξωλ πίεζεο (κπνπηνλ)

3.1.2.5 digitalSTROM θιέκα απηνκαηηζκνύ (ΑΚΜ)
Η digitalSTROM θιέκα απηνκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ
ησλ αηζζεηήξσλ (π.ρ. αηζζεηήξεο θίλεζεο, αλέκνπ θαη βξνρήο)
Με ηελ digitalSTROM θιέκα απηνκαηηζκνχ κπνξνχλ λα παξαθνινπζεζνχλ κέρξη ηέζζεξα
ζήκαηα αηζζεηήξσλ θαη κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη άιιεο digitalSTROM ζπζθεπέο
(ελεξγνπνηεηέο).
πζηήλεηαη λα κελ ζπλδέζεηε πάλσ απφ είθνζη digitalSTROM θιέκεο απηνκαηηζκνχ γηα θάζε
digitalSTROM Meter. Οη παξαθάησ θιέκεο είλαη δηαζέζηκεο γηα :
- SW-AKM200 ηεζζάξσλ εμφδσλ
- SW-AKM200 δχν εμφδσλ
Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.
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Σρήκα 18. digitalSTROM θιέκα απηνκαηηζκνύ

3.1.2.6 digitalSTROM GE-UMV200
Σν digitalSTROM GE-UMV200 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεξγνπνηεί ηξνθνδνηηθά LED- θαη
ιάκπεο θζνξίνπ κε αλαινγηθφ ληηκεξ εηζφδνπ (1-10V ή 0-10V) Σν digitalSTROM GE-UMV200
έρεη ηέζζεξα θαλάιηα εμφδνπ θαη έλα εηζφδνπ γηα έλα κπνπηφλ. Οη ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο
κπνξνχλ λα απελεξγνπνηεζνχλ κέζσ ελφο κεηαγσγηθνχ ξειέ .
Σν digitalSTROM GE-UMV200 είλαη θαηάιιειν γηα επίηνηρε εγθαηάζηαζε, ζε ειεθηξηθά
θνπηηά θαη θνπηηά δηαθιάδσζεο.
-

εκεία ζηήξημεο είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ επίηνηρε εγθαηάζηαζε.
Καιψδηα ζχλδεζεο πνπ δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κφληκα, πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ζηηο
ιαβέο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θαισδίνπ.
Σα πεξηβιήκαηα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ γηα ηελ επίηνηρε εγθαηάζηαζε.

Σo ds-GE-UMV200 ζπλδέεηαη απηφκαηα κε ηνλ digitalSTROM κεηξεηή έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί
άκεζα.
Να ζεκεησζεί φηη ηα ηξνθνδνηηθά έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζπλερνχο θνξηίνπ. ε πεξίπησζε
πνπ θάπνηα ηξνθνδνηηθά κε 0-10V είλαη απελεξγνπνηεκέλα, κπνξεί λα ππάξμεη αλακνλή
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο. Γη απηφλ ηνλ ιφγν, ειέγμηε αλ έρεη
απελεξγνπνηεζεί πιήξσο πξηλ εγθαηαζηήζεηε ην ηξνθνδνηηθφ.
Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.
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Σρήκα 19. digitalSTROM GE-UMV200

3.1.2.7 digitalSTROM SW-UMR200
Σν digitalSTROM SW-UMR200 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ζεκάησλ ρακειήο ηάζεο
(π.ρ. ζχζηεκα θνπδνπληνχ πφξηαο) θαζψο επίζεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε
ησλ ζπζθεπψλ.
Πεξηέρεη 2 εηζφδνπο θαη 2 πηζαλψο ειεχζεξεο επαθέο αιιαγήο.
Οη ζπλζήθεο εηζφδνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ θαη σο κπνπηφλ θαη σο αηζζεηήξεο. Σν
digitalSTROM SW-UMR200 παξέρεη φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ κπνπηφλ (SW-TKM)
θαη ησλ απηφκαησλ θιεκψλ (SW-AKM) γηα λα παξαθνινπζεί κέρξη δχν ζήκαηα αηζζεηήξσλ.
Οη επαθέο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ κέζσ ελφο digitalSTROM ζπζηήκαηνο θαη κπνξνχλ
λα ξπζκηζηνχλ ειεχζεξα.
Σν digitalSTROM SW-UMR200 είλαη θαηάιιειν γηα επίηνηρε εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε ζε
ειεθηξνληθά θνπηηά θαη θνπηηά δηαθιάδσζεο (δείηε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο).
-

εκεία ζηήξημεο είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ επίηνηρε εγθαηάζηαζε.
Καιψδηα ζχλδεζεο πνπ δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κφληκα, πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ζηηο
ιαβέο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θαισδίνπ.
Σα πεξηβιήκαηα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ γηα ηελ επίηνηρε εγθαηάζηαζε.

Σo SW-UMR200 ζπλδέεηαη απηφκαηα κε ηνλ digitalSTROM Meter έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί
άκεζα.
Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.
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Σρήκα20. digitalSTROM SW-UMR200

3.1.2.8 digitalSTROM αηζζεηήξαο εζσηεξηθνύ θιίκαηνο (DS-iSens200)
O digitalSTROM αηζζεηήξαο εζσηεξηθνχ θιίκαηνο θαηαγξάθεη ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ
πγξαζία ηνπ δσκαηίνπ θαη ζηέιλεη ηηο ηηκέο απηφκαηα ζηνλ digitalSTROM έιεγρν ζέξκαλζεο.
Ο digitalSTROM έιεγρνο ζέξκαλζεο κπνξεί κεηά λα ξπζκίζεη ηελ ζεξκνθξαζία κε βάζε ηελ
απαηηνχκελε ξχζκηζε.
Η επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη
επεξεαζκέλεο ηηκέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Γηα ηελ ηνπνζεζία
εγθαηάζηαζεο ηζρχεη:
-

Όρη ζε εμσηεξηθά ηνηρψκαηα
Όρη ζε άκεζν ειηαθφ θσο
Διάρηζηε απφζηαζε απφ ην έδαθνο

Οη παξαθάησ αηζζεηήξεο εζσηεξηθνχ θιίκαηνο είλαη δηαζέζηκνη :
-

DS-iSens200 κε εχξνο ζεξκνθξαζίαο απφ 0 - 40 βαζκνχο θειζίνπ.

Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.
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Σρήκα 21. digitalSTROM εζωηεξηθόο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο

3.1.3 digitalSTROM pluggable εμαξηήκαηα

3.1.3.1 digitalSTROM line dimmer (SDM)
Σν digitalSTROM (θαισδηαθφ) line dimmer κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ελεξγνπνίεζε/
απελεξγνπνίεζε/ ληηκάξηζκα θσηηζκνχ κε κέγηζην θνξηίν εμφδνπ 150W/105VA ή σο θνπκπί
παληθνχ. Δάλ παηεζεί ην θνπκπί παληθνχ ηφηε απηφκαηα αλάβνπλ φιεο νη ιάκπεο ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη αλεβαίλνπλ ηα ξνιά.
Σν digitalSTROM line dimmer είλαη θαηάιιειν γηα δηαθφπηεο πνδηνχ θαη εγθαζίζηαηαη ζην
θαιψδην παξνρήο ηεο ζπζθεπήο.
Το digitalSTROM line dimmer δεν είναι καηάλληλο για τρήζη με επαγωγικά θορηία.
Οη παξαθάησ αθξνδέθηεο είλαη δηαζέζηκνη γηα :
- GE-SDM200 γηα εθαξκνγέο θσηηζκνχ
- RT-SDM200 γηα εθαξκνγέο ζπλαγεξκνχ φπσο ην θνπκπί παληθνχ
Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.
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Σρήκα 22. digitalSTROM line dimmer SDM

3.1.3.2 digitalSTROM line dimmer (SDS)
Σν digitalSTROM θαισδηαθφ dimmer ρξεζηκνπνηείηαη γηα ελεξγνπνίεζε /απελεξγνπνίεζε
/ληηκάξηζκα θαη ππνζηεξίδεη θνξηίν 150W/105VA.
Σν digitalSTROM line dimmer είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε σο δηαθφπηεο θαη είλαη ήδε
ζπλαξκνινγεκέλν κε έλα βχζκα θη έλα θαιψδην. Δθφζνλ ππάξρνπλ δχν ιεηηνπξγίεο, κπνξεί
λα ξπζκηζηεί επηπιένλ κηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα παηψληαο
ην θνπκπί παληθνχ κε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο αλάβνπλ φια ηα θψηα θαη ζεθψλνληαη ηα
ξνιά.
Το digitalSTROM line dimmer δεν είναι καηάλληλο για τρήζη με επαγωγικά θορηία.
Οη παξαθάησ αθξνδέθηεο είλαη δηαζέζηκνη γηα :
- GE-SDS200-CW (άζπξν) γηα εθαξκνγέο θσηηζκνχ θαη κία επηπιένλ εθαξκνγή ηεο
επηινγήο ζαο.
- GE-SDS200-CS (καχξν) γηα εθαξκνγέο θσηηζκνχ θαη κία επηπιένλ εθαξκνγή ηεο επηινγήο
ζαο.
Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.
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Σρήκα 23. digitalSTROM line dimmer SDS

3.1.3.3 digitalSTROM inline adapter (ZWS)
H digitalSTROM ZWS είλαη „έμππλε πξίδα‟ ζνχθν θαη έρεη κέγηζηε ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ
2300W / 700VA (ρσξεηηθή/επαγσγηθή).
O digitalSTROM (ZWS) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ππνδνρή πξίδαο
εζσηεξηθά ηεο εγθαηάζηαζεο digitalSTROM, νπφηε πξνζσξηλά κπνξεί θαη γηα ζπλδεδεκέλεο
ζπζθεπέο (π.ρ. Υξηζηνπγελληάηηθνο θσηηζκφο).
Οη παξαθάησ αθξνδέθηεο ζχλδεζεο είλαη δηαζέζηκνη:
- SW-ZWS200 γηα εθαξκνγέο θσηηζκνχ

Σρήκα 24. digitalSTROM inline adapter ZWS
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3.1.4 Δμαξηήκαηα ηνπ radio system Thermokon
3.1.4.1 Αζύξκαηνο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ
ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην
νπδέηεξν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο EnOcean.
Η εκβέιεηα κεηάδνζεο ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ εμαξηάηαη απφ ηα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ:





Οπηηθέο ζπλδέζεηο: πλήζσο 30m ζηνπο δηαδξφκνπο, 100m ζηηο αίζνπζεο
Σνίρνη από γπςνζαλίδεο/μύιν: πλήζσο 30m κέζα απφ 5 ηνίρνπο θαη‟ αλψηαην
φξην
Σνίρνη από ηνύβια/θπςειώδεο ζθπξόδεκα: πλήζσο 20m κέζα απφ 3 ηνίρνπο
θαη‟ αλψηαην φξην
Σνίρνη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα/νξνθέο: πλήζσο 10m κέζα απφ 1 νξνθή θαη‟
αλψηαην φξην

Άιιεο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πςειήο ζπρλφηεηαο ζήκαηα (ππνινγηζηέο, ζπζηήκαηα
ήρνπ/βίληεν, ζηξαγγαιηζηηθά πελία(ballasts) θιπ.) είλαη πηζαλέο πεγέο παξεκβνιψλ. Η
ειάρηζηε απφζηαζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.5m.
Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ ιεηηνπξγεί κε έλα ειηαθφ θχηηαξν σο πεγή
ηξνθνδνζίαο ηνπ.
Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα παξαθάησ ζεκεία:
-

Μία ειάρηζηε έληαζε θσηηζκνχ 150 Lux ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηξηψλ κε ηεζζάξσλ σξψλ ηελ εκέξα (θσο ηνπ ειίνπ ή ηερλεηφ θσο).
Η έληαζε θσηηζκνχ δελ ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 1000 Lux ζπλερφκελα.
Σν απεπζείαο ειηαθφ θσο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ κπνξεί λα
δηαηαξάμεη ηηο ππνινγηζκέλεο ηηκέο.

Οη παξαθάησ αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ είλαη δηαζέζηκνη:
- Thermokon EasySens SR04

Σρήκα 25. Thermokon-EnOcean αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο δωκαηίνπ SR04
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3.1.4.2 Αζύξκαηνο ελεξγνπνηεηήο γηα έιεγρν ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ
ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην
νπδέηεξν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο EnOcean.
Η εκβέιεηα κεηάδνζεο ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ εμαξηάηαη απφ ηα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ:





Οπηηθέο ζπλδέζεηο: πλήζσο 30m ζηνπο δηαδξφκνπο, 100m ζηηο αίζνπζεο
Σνίρνη από γπςνζαλίδεο/μύιν: πλήζσο 30m κέζα απφ 5 ηνίρνπο θαη‟ αλψηαην
φξην
Σνίρνη από ηνύβια/θπςειώδεο ζθπξόδεκα: πλήζσο 20m κέζα απφ 3 ηνίρνπο
θαη‟ αλψηαην φξην
Σνίρνη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα/νξνθέο: πλήζσο 10mκέζα απφ 1 νξνθή θαη‟
αλψηαην φξην

Άιιεο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πςειήο ζπρλφηεηαο ζήκαηα (ππνινγηζηέο, ζπζηήκαηα
ήρνπ/βίληεν, ζηξαγγαιηζηηθά πελία θιπ.) είλαη πηζαλέο πεγέο παξεκβνιψλ. Η ειάρηζηε
απφζηαζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.5m.
Οη παξαθάησ ελεξγνπνηεηέο επηθνηλσλίαο είλαη δηαζέζηκνη:


EnOcean EasySens SAB05

Μπνξείηε λα βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνϊόλ.

Σρήκα 26. digitalSTROM ελεξγνπνηεηήο EasySens SAB05
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3.1.5 Δμαξηήκαηα
3.1.5.1 digitalSTROM DinClip200
Σν dS-DinClip200 δηεπθνιχλεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ digitalSTROM εμαξηεκάησλ
ζηελ (top hat) ξάγα ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

Σρήκα 27. digitalSTROM-DinClip200

Σν dS-DinClip200 πξννξίδεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ εμαξηεκάησλ:







1 x digitalSTROM 1-10V universal κνλάδα (GE-UMV200)
ηεξεσκέλν κε έλα απιφ ζχζηεκα θιηθ.
1 x digitalSTROM universal κνλάδα ειεθηξνλφκνπ (SW-UMR200)
ηεξεσκέλν κε έλα απιφ ζχζηεκα θιηθ.
1 x digitalSTROM ξειέ θιέκα ζχλδεζεο (KL)
ηεξεσκέλν κε κία βίδα ζε ζρήκα πεηαινύδαο.
2 x digitalSTROM θιέκεο ζχλδεζεο (KM)
ηεξεσκέλνη κε δχν θαιψδηα.
2 x digitalSTROM θιέκεο κπνπηνλ (KM)
ηεξεσκέλνη κε δχν θαιψδηα.
2 x digitalSTROM απηνκαηνπνηεκέλεο θιέκεο ζχλδεζεο (AKM)
ηεξεσκέλνη κε δχν θαιψδηα.

Σρήκα 28. digitalSTROM - DinClip200 εγθαηάζηαζε ηωλ παξαπάλω ζπζθεπώλ.
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3.2 ρεδηαζκόο Γσκαηίνπ
Έλα δσκάηην είλαη έλαο απηφλνκνο ιεηηνπξγηθφο ρψξνο εληφο κηαο digitalSTROM
εγθαηάζηαζεο. Δάλ θάπνηα κπνπηνλ παηεζνχλ ή νη πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο
ελεξγνπνηεζνχλ κέζσ κηαο εθαξκνγήο ή ελφο δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο εληφο
ελφο δσκαηίνπ, απηφ επεξεάδεη ηηο digitalSTROM ζπζθεπέο πνπ αλήθνπλ ζην δσκάηην.

Plug&Play
ηελ εξγνζηαζηαθή ξχζκηζε ηνπ dSM, έλα ηππηθφ δσκάηην είλαη ξπζκηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ
γηα ην θχθισκα. Όια ηα digitalSTROM εμαξηήκαηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηνλ
digitalSTROM Meter, εμ νξηζκνχ βξίζθνληαη ζε έλα ηππηθφ δσκάηην.
Σα λέα digitalSTROM εμαξηήκαηα πνπ ζπλδένληαη ζην δσκάηην, φπσο έλα θσηηζηηθφ
δαπέδνπ, αλαζέηνληαη απηφκαηα ζην ηππηθφ δσκάηην κέζσ ηνπ Plug&Play θαη κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο πεξαηηέξσ ξχζκηζε παξακέηξσλ.

Σρήκα 29. digitalSTROM dSM δωκαηίωλ

3.2.1 Δξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο θαη ξπζκίζεηο παξακέηξσλ δσκαηίνπ
Σν παξαθάησ παξάδεηγκα (ρήκα 30) παξνπζηάδεη ηελ βαζηθή ξχζκηζε κηαο digitalSTROM
εγθαηάζηαζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο dSM γηα ηα θπθιψκαηα ξεχκαηνο ηνπ ζαινληνύ
(θόθθηλν), ηνπ δηαδξόκνπ (κπιε), ηνπ θωηηζκνύ ζην γξαθείν (πξάζηλν) θαη ηωλ πξηδώλ ζην
γξαθείν (θίηξηλν).
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δσκαηίνπ πξνζθέξεη απιέο θαη επέιηθηεο επηινγέο ξχζκηζεο πνπ
επηηξέπνπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ digitalSTROM ζπζθεπψλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα
απφ ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα ηνπ ξεχκαηνο.
Σα δσκάηηα έρνπλ δηακνξθσζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ digitalSTROM δηακνξθσηή, ην πεξηβάιινλ
γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ digitalSTROM Server. Απηφ ην εξγαιείν ζνπ επηηξέπεη λα δεκηνπξγείο, λα
ζπγρσλεχεηο ή λα δηαγξάθεηο δσκάηηα απιά κε ρξήζε ηνπ Drag & Drop.
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Σρήκα 30. digitalSTROM βαζηθή δηακόξθωζε γηα 4 θπθιώκαηα

3.2.2 Υσξίδνληαο έλα ειεθηξηθό θύθισκα ζε δηαθνξεηηθά δσκάηηα
Δάλ έλα θχθισκα ξεχκαηνο (π.ρ. ζαιφλη) πεξηέρεη αξθεηέο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, φπσο ην
«Καζηζηηθφ» ή ηελ «Σξαπεδαξία», απηέο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ κε πξνζαξκνγή ηεο
βαζηθήο ξχζκηζεο.
Απηφ απιά απαηηεί ηελ δεκηνπξγία ελφο επηπιένλ δσκαηίνπ ζαλ «Καζηζηηθφ» θαη ηελ
κεηνλνκαζία ηνπ θαλνληθνχ δσκαηίνπ σο «Σξαπεδαξία» (ρήκα 31). Οη digitalSTROM
ζπζθεπέο κπνξνχλ έπεηηα λα νξηζηνχλ ζην αληίζηνηρν δσκάηην ζχκθσλα κε ηελ ζέζε ηνπο
ζηελ digitalSTROM εγθαηάζηαζε.
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Σρήκα 31. digitalSTROM Meter κε δηαρωξηζκέλν θύθιωκα

3.2.3 πγρώλεπζε ζπζθεπώλ από δηαθνξεηηθά θπθιώκαηα ξεύκαηνο ζε
έλα δσκάηην
Δάλ έλα ηππηθφ δσκάηην (γξαθείν) απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά θπθιψκαηα ξεχκαηνο γηα
θσηηζκφ θαη ξεπκαηνδφηεο (3. dSM11 + 4. dSM11), ε βαζηθή ξχζκηζε ηνπ ην ρσξίδεη ζε δχν
δηαθνξεηηθά δσκάηηα (ρήκα 32).
Η digitalSTROM επηηξέπεη ζε δχν θπθιψκαηα πνπ είλαη ειεθηξνινγηθά ρσξηζκέλα απφ ηελ
εγθαηάζηαζε, λα ζπγρσλεπηνχλ μαλά γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα ινγηθφ δσκάηην.
Απιά ρξεηάδεηαη λα αλαζέζεηο φιεο ηηο digitalSTROM ζπζθεπέο ζε έλα δσκάηην κε drag&drop.
Ύζηεξα ην ινγηθφ είλαη λα κεηνλνκάζεηο ην θχθισκα ηζρχνο αλαιφγσο (δσκάηην 3 θσηηζκφο
+ ξεπκαηνδφηεο) θαη λα δηαγξάςεηο ην αρξεζηκνπνίεην δσκάηην (δσκάηην 4 ξεπκαηνδφηεο).

Σρήκα 32. Ελζωκαηώλνληαο θπθιώκαηα ζε έλα δωκάηην
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3.2.4 πλδπαζκόο δσκαηίσλ
Η δπλαηφηεηα ηεο ειεχζεξεο αλάζεζεο μερσξηζηψλ digitalSTROM ζπζθεπψλ ζε έλα δσκάηην,
επηηξέπεη αθφκα πεξηζζφηεξν επέιηθηνπο ζρεδηαζκνχο εγθαηάζηαζεο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα
ζε πεξηπηψζεηο κεηαηξνπψλ ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ γξακκψλ παξνρήο ελέξγεηαο ζην
θχθισκα ξεχκαηνο.
Έλαο ζπλδπαζκφο ρσξηζκέλσλ θαη ζπγρσλεπκέλσλ δσκαηίσλ είλαη επίζεο πηζαλφο.
Γηα παξάδεηγκα, έλα απιφ κπνπηνλ ζην δσκάηην «αιφλη» κπνξεί λα αλαηεζεί ζην δσκάηην
«Γηάδξνκνο» θαη λα ειέγρεη ην θσηηζκφ ηνπ δσκαηίνπ «Γηάδξνκνο» (ρήκα 33).

Σρήκα 33. Σπλδπαζκόο δηακνξθωκέλωλ θαη ελζωκαηωκέλωλ ειεθηξηθώλ θπθιωκάηωλ ζε έλα concept δωκαηίνπ
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3.2.5 ρεδηαζκόο ζέξκαλζεο

Ο έιεγρνο ζέξκαλζεο ηεο digitalSTROM είλαη κηα ηδέα βαζηζκέλε ζηα δσκάηηα έηζη ψζηε ην
θάζε δσκάηην λα ειέγρεηαη μερσξηζηά.
Οξηζκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ν
έιεγρνο ζέξκαλζεο:


Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο πδξαπιηθόο ζπγρξνληζκόο ζην ζχζηεκα
ζέξκαλζεο. Απηφ θαζνξίδεη ηνλ ξπζκφ ξνήο δεζηνχ λεξνχ κέζα απφ θάζε ζεξκαληηθφ
ζψκα. Απηφ δηαζθαιίδεη φηη ζε θάζε δσκάηην παξέρεηαη ε θαηάιιειε πνζφηεηα
δέζηεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θηάζεη ηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία θαη φηη θάζε
ζεξκαληηθφ ζψκα έρεη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία.



Ο έιεγρνο ζέξκαλζεο ηεο digitalSTROM δελ επηθνηλσλεί κε ηελ κνλάδα ειέγρνπ ηεο
θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Η θεληξηθή ζέξκαλζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε παξνρή επαξθήο
πνζφηεηαο δεζηνχ λεξνχ ζε φια ηα δσκάηηα ηνπ δηακεξίζκαηνο.

εκείσζε:
ε πεξηπηψζεηο δηακεξηζκάησλ πνπ έρνπλ ζχζηεκα ζέξκαλζεο ξπζκηδφκελν απφ ηελ
ζεξκνθξαζία κε εμσηεξηθφ έιεγρν ζέξκαλζεο, ε θαηάιιειε ξνή ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη
απφ ηελ κεηξεκέλε ηηκή ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο απφ ηηο θακπχιεο ζέξκαλζεο.
ε πεξηπηψζεηο δηακεξηζκάησλ πνπ έρνπλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζέξκαλζεο ξπζκηδφκελν απφ
ηελ ζεξκνθξαζία, ε ξνή ζεξκνθξαζίαο ειέγρεηαη κέζσ ηνπ δσκαηίνπ αλαθνξάο. Πξέπεη λα
ιεθζεί κέξηκλα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ αλαθνξάο δελ
επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο.

Ο έλεγτος θέρμανζης ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ δηαθνξνπνηήζεηο γηα ην δσκάηην:







Υεηξνθίλεηε ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ησλ ελεξγνπνηεηψλ κέζα ζηα δσκάηηα
Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θάζε δσκαηίνπ κέζσ αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο
(ειεγθηήο PID)
Δάλ έλα δσκάηην δελ έρεη ηνλ δηθφ ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο, ηφηε ε ζεξκνθξαζία
ηνπ κπνξεί λα ειεγρηεί απφ έλα άιιν δσκάηην κε αηζζεηήξα. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε
ζεξκνθξαζία ηνπ κπνξεί επίζεο λα κεησζεί ζπγθξηηηθά κε απηή ηνπ δσκαηίνπ
αλαθνξάο θαζνξίδνληαο ηελ επηζπκεηή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν δσκαηίσλ.
Δάλ δελ ππάξρεη δσκάηην αλαθνξάο ε ζεξκνθξαζία ηνπ θάζε δσκαηίνπ κπνξεί λα
κεησζεί θαζνξίδνληαο ηελ ζέζε ηεο απφιπηεο ηηκήο (ηηκή εθθίλεζεο)
Έλαο εμσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ζέξκαλζεο
ηεο digitalSTROM γηα ηελ ρξήζε πεξίπινθσλ αιγνξίζκσλ ζέξκαλζεο.

Ο έιεγρνο ζέξκαλζεο digitalSTROM ππνζηεξίδεη ελδνδαπέδηα θαη επίηνηρα ζπζηήκαηα
ζέξκαλζεο θαζψο θαη ζεξκαληηθά ζψκαηα. ε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, ν ειεγθηήο PID
(αλαινγηθφο-νινθιεξσηηθφο-παξαγσγηθφο ειεγθηήο) δηαζθαιίδεη ηελ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ γηα ηελ απαηηνχκελε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
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3.3 Μεηαηξνπέο
Διέγμηε ηνλ δηαζέζηκν ρψξν ηνπ ππάξρνληνο πίλαθα δηαλνκήο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο
ζεξκφηεηαο ηνπ digitalSTROM Server θαη ηνπ digitalSTROM Filter (αλαηξέμηε ζηα θεθάιαηα
2.1, 2.2, 2.3). Δάλ ν ρψξνο πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα
πξνκεζεπηείηε έλαλ επηπιένλ πίλαθα δηαλνκήο.
Η ρξήζε ηνπ digitalSTROM Server απαηηεί κηα γξακκή LAN δηθηχνπ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζε
έλα ηνπηθφ δίθηπν ή ζην ίληεξλεη. Δλλαιαθηηθά, πξνηείλεηαη ε ζχλδεζε δηθηχνπ απφ κία
Devolo Powerline ζχλδεζε κέζσ ηνπ 230-V-Netzwerk (http://devolo.com) ή ε εθαξκνγή ηνπ
κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο κε ίλεο γπαιηνχ ηεο Casacom (http://www.casacom.ch).
ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαηξνπψλ, δηαζθαιίζηε φηη δελ ζα δεκηνπξγήζεηε πεξηζζφηεξα απφ
ηέζζεξα δσκάηηα αλά έλαλ digitalSTROΜ Meter. Δθφζνλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, πξψηα
δεκηνπξγήζηε ηα δσκάηηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη κεηά απηά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν. Απηφ βειηηζηνπνηεί ηηο πξνζβάζεηο ζηελ δηαρείξηζε κλήκεο ηνπ
digitalSTROΜ Meter.

Δγθαηάζηαζε
Σα πξντφληα ηεο digitalSTROM δελ απαηηνχλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζαξκνγέο ζηελ
ππάξρνπζα θαισδίσζε εθηφο ηνπ πίλαθα δηαλνκήο. Οη ζπζθεπέο ιεηηνπξγνχλ ζην ζπκβαηηθφ
δίθηπν ησλ 230V AC. Όκσο, δψζηε πξνζνρή ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ
πίλαθα δηαλνκήο (κεηαθνξά ζεξκφηεηαο) θαζψο θαη ζηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε/θαισδίσζε
ησλ απαξαίηεησλ digitalSTROM Φίιηξσλ.
Οη ππάξρνληεο δηαθφπηεο θσηηζκνχ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε κπνπηφλ (νπνηαζδήπνηε
εηαηξίαο). Γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ ξνιά, ηέληεο ή πεξζίδεο παξαζχξνπ, ηα
αληίζηνηρα κπνπηνλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
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3.4 Νέα θηίξηα
Γηαλνκή
ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ θηηξίσλ, πξνηείλεηαη λα παξέρεηαη έλαο μερσξηζηφο dSM γηα θάζε
δσκάηην.
Δάλ ζπγρσλεχζεηε δηάθνξα δσκάηηα ζε έλα πίλαθα δηαλνκήο ζε λέα θηίξηα, πξνζέμηε λα κελ
ζρεδηάζεηε πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα δσκάηηα αλά έλαλ dSM. Δθφζνλ απηφ δελ είλαη
δπλαηφ, πξψηα δεκηνπξγήζηε ηα δσκάηηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη κεηά
απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν. Απηφ βειηηζηνπνηεί ηηο πξνζβάζεηο ζηελ δηαρείξηζε
κλήκεο ηνπ digitalSTROM Meter.

Δγθαηάζηαζε
ρεδηάζηε ηελ εγθαηάζηαζε κε κεγάιεο ππνδνρέο γηα λα δηαζθαιίζεηε φηη ππάξρεη αξθεηφο
ρψξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εμαξηεκάησλ ηεο digitalSTROM θαη γηα θαισδίσζε.
Κάληε κηα ιίζηα κε φιεο ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνλ ηειηθφ
θαηαλαισηή. Απηφ ζα ρξεζηκεχζεη ζαλ βάζε γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ
εμαξηεκάησλ ηεο digitalSTROM, ηεο απφδνζεο ηνπο θαη ην είδνο ησλ θαηαλαισηψλ
(επαγσγηθφο, ρσξεηηθφο ή σκηθφο).
Γηα LED θσηηζκφ κε εμσηεξηθνχο κεηαζρεκαηηζηέο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ θιεκψλ (terminal
block) GE-KL200 εμαηηίαο ηνπ πςεινχ ξεχκαηνο εθθηλήζεσο. Οη ειεθηξνληθνί κεηαζρεκαηηζηέο
ηνπ θσηηζκνχ LED/ρακειή ηάζε ζα πξέπεη λα θνξηίδνληαη κε ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο
έληαζεο ξεχκαηνο.
Σν ζχζηεκα digitalSTROM ιεηηνπξγεί κφλν κε push buttons (θνηλά κπνπηφλ). Δθφζνλ
εγθαηαζηήζεηε δηαθφπηεο θσηηζκνχ γηα δσκάηηα πνπ αξγόηεξα ζα πξνζηεζνχλ ζην ζχζηεκα
digitalSTROM, ρξεζηκνπνηήζηε δηαθφπηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε κπνπηνλ
(push buttons).
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3.5 πλδέζηκα εμσηεξηθά ζπζηήκαηα
πζηήκαηα ήρνπ πνιιαπιψλ δσκαηίσλ φπσο ην Sonos® θαζψο θαη ην ζχζηεκα θσηηζκνχ κε
ρξψκαηα PhilipsHue® κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην ζχζηεκα ηεο digitalSTROM κέζσ ελφο
δξνκνινγεηή (Router). Οη εθαξκνγέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο είλαη δηαζέζηκεο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιψ λα επηζθεθζείηε ηηο ηζηνζειίδεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.
www.sonos.com
www2.meethue.com

Σρήκα 34. Εμωηεξηθά ζπζηήκαηα ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν.
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4. πρλέο εξσηήζεηο
Παξαθαιψ επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα http://www.geyer.gr/smart-home ή ηηο ηζηνζειίδεο ησλ
αληίζηνηρσλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ πξντφλησλ. Δθεί κπνξείηε λα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
γηα ηελ εμππεξέηεζε ζαο θαζψο θαη κηα ζπλερψο ελεκεξσκέλε ιίζηα πρλψλ Δξσηήζεσλ
(FAQ).
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