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Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την αγορά?  
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Το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται 

στις περισσότερες χώρες αφορά στα Κτίρια 
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• Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

 

 

 

 

 

• Βασική απαίτηση των κανονισμών 
•  Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας 

•  Εντοπισμός πηγών ενεργειακής σπατάλης 

Αύξηση των παγκόσμιων 

αναφορών ενεργειακής 

απόδοσης νέων  

ή υφιστάμενων κτιρίων 
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Τι περιλαμβάνουν τα Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης 

Ενέργειας (EnMS); 

Αναπτύξει πολιτική για 

αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας 

Χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για να 

κατανοήσει την ενεργειακή χρήση & να 

προχωρήσει σε λήψη αποφάσεων  

Επανεξετάσει την 

αποδοτικότητα της πολιτικής 

Ορίσει στόχους για τη μέτρηση 

της αποδοτικότητας 

Μετρήσει τα 

αποτελέσματα 

Συνεχής Βελτίωση 
ενεργειακής 

διαχείρισης 

Smart Panels 

•Προκαθορισμένη διαδικασία & συστηματική μεθοδολογία συνεχούς βελτίωσης 

•Καθορισμό του πλαισίου των απαιτήσεων που θα επιτρέψει στον οργανισμό να: 
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“Πώς μπορώ να διαχειριστώ το 

κτίριο μου;” 
Ιδιοκτήτης / Επενδυτής / Ένοικος κτιρίου  

 

 
Εξοικονόμηση Πόρων 

 

Λειτουργική Αποδοτικότητα 

 

Άνεση & Ασφάλεια 
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Οι διαθέσιμες μέχρι τώρα λύσεις ήταν είτε… 

1. Πολύ βασικές εκδόσεις  

& αναξιόπιστες 

> 2. Πολύ υψηλού κόστους & 

σύνθετες 

ή 
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Στην πρόκληση αυτή έρχονται να απαντήσουν τα… 

Smart Panels! 
 

Παρακολούθηση  

& έλεγχος της 

καταναλισκόμενης 

ενέργειας  

Μείωση του 

κόστους 

ενέργειας 

 

Μείωση της 

εκπομπής 

ρύπων CO2  

 

Μείωση των 

λειτουργικών 

εξόδων 

 

Ευδιάκριτη 

μέτρηση της 

απόδοσης 
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Τα Smart Panels παρέχουν 

ενεργειακή διαχείριση σε 3 

απλά βήματα 

1. Μέτρηση 
•  Ενσωματωμένες ή αυτόνομες λύσεις μέτρησης & 

ελέγχου 

2. Διασύνδεση 
•  Πλήρη συστήματα επικοινωνίας 

•  Συστήματα έτοιμα να συνδεθούν σε πλατφόρμες 

διαχείρισης ενέργειας 

3. Εξοικονόμηση 
•  Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που βασίζονται στα 

δεδομένα 

• Παρακολούθηση & έλεγχος σε πραγματικό χρόνο 

• Πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την 

ενέργεια & την εγκατάσταση μέσω on-line  υπηρεσιών 

 

Smart Panels with Subtitles.mp4
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Για να κατανοήσουμε καλύτερα 

τη φιλοσοφία των “Smart 

Panels” θα τα συγκρίνουμε με 

το αυτοκίνητο 
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Έξυπνο  

Αυτοκίνητο 
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Τυπικός  

Πίνακας 
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Smart 

Panels 
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Vs. 

Τυπικοί πίνακες διανομής  

Smart Panels 
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Γιατί τα Smart Panels είναι “έξυπνα”? 

Τυπικός πίνακας διανομής 

 

Smart Panel 

 
> Η συλλογή των δεδομένων γίνεται χειροκίνητα, on site. 

 

> Μετρήσεις βασικών δεδομένων διαθέσιμες μόνο τοπικά 

στον πίνακα: απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση σε μεγάλο 

βαθμό 

 

> Η επεξεργασία/ ανάλυση των δεδομένων απαιτεί: 

ειδίκευση, χρόνο, προηγμένο λογισμικό κλπ 

 

> Ειδοποιήσεις ορατές μόνο στην τοπική οθόνη του πίνακα 

χωρίς λεπτομέρειες για το σφάλμα που παρουσιάστηκε 

 

 

 

> Ενεργειακή διαχείριση κτιρίου / εγκατάστασης = 

Προγραμματισμένοι χρονοβόροι έλεγχοι της 

εγκατάστασης, άρα αύξηση του λειτουργικού κόστους 

 

> Η “διασύνδεση” του πίνακα ενώνει αυτόματα τη 

“μέτρηση” με την “εξοικονόμηση”. 

> Σύνδεση Ethernet -  Ευρείας χρήσης ανοιχτό πρωτόκολλο 

> Οπτικοποίηση αναλυτικών ενεργειακών δεδομένων & 

δεδομένων εξοπλισμού -  οποιαδήποτε στιγμή, από 

οπουδήποτε 

> Λεπτομερή και ακριβή δεδομένα με γνώμονα την 

ενεργειακή απόδοση 

 

> Προληπτική συντήρηση & προειδοποίηση με δυνατότητα 

λήψης συναγερμών σε Smartphone ή PC  

> Υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης της Schneider Electric 

για τη διαχείριση της ενέργειας, του ηλεκτρικού δικτύου 

διανομής και του εξοπλισμού 

 

> Ενεργειακή διαχείριση κτιρίου / εγκατάστασης =  

Συνεχής + Αξιόπιστη + Ψηφιοποιημένη + 

Βελτιστοποίηση κόστους 
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Smart Panels 
Ο γιατρός της εγκατάστασης με 

συνεχείς διαγνωστικούς ελέγχους 



>  Στον πίνακα   >   Στο τοπικό δίκτυο   >   Λογισμικό ή BMS     >   Υπηρεσίες Cloud Εξοικονόμηση 

Energy Operation 
Ιστοσελίδες συσκευών 

Enerlin’X 
IP Οθόνη Power Monitoring Expert 

Μέτρηση  Μέτρηση των ηλεκτρικών παραμέτρων 

Διασύνδεση Ethernet interfaces                                  Data logger      

Η ενεργειακή διαχείριση δεν ήταν ποτέ πιο απλή… 

 



 



Αύξηση του επιπέδου 

άνεσης ή παραγωγικής  

ικανότητας  

Διαχείριση του δικτύου ηλεκτρικής διανομής 

• Προστασία  

• Παρακολούθηση 

• Έλεγχος 

Βελτιστοποίηση της  

χρήσης του εξοπλισμού 

Διαχείριση του εξοπλισμού 

• Βελτιστοποίηση της χρήσης  

• Παρακολούθηση βάσει συνθηκών 

• Προληπτική συντήρηση 

Μείωση του κόστους  

της ενέργειας 

Διαχείριση του κόστους της ενέργειας 

• Εξοικονόμηση ενέργειας 

• Βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας 

• Βελτιστοποίηση των εκπομπών ρύπων & της  

προμήθειας εξοπλισμού 

Πλαίσιο ενεργειακής διαχείρισης 

Γιατί χρειαζόμαστε τη μέτρηση & τον έλεγχο? 

Ενσωματωμένη 

Ενσωματωμένη 



2 απλές αρχιτεκτονικές 

On-line  υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης 

 

Μέτρηση 

On-site   παρακολούθηση & έλεγχος  

σε πραγματικό χρόνο 
 



Μέτρηση 

Μέτρηση ισχύος  

και ενέργειας 

Αναλυτές Ενέργειας 

Powerlogic 

Μετρητές Ενέργειας  

Acti 9 

Παρακολούθηση και μέτρηση των 

συσκευών προστασίας της παροχής 

Διακόπτες προστασίας και 

φορτίου τύπου 

Masterpact, Compact 

Μικροαυτόματοι διακόπτες, ρελέ 

διαρροής, αντικεραυνικά  

Acti 9 

Έλεγχος κυκλωμάτων και φορτίων 

Ρελέ ράγας και τηλεχειριζόμενοι διακόπτες 

Acti 9 
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2 απλές αρχιτεκτονικές 

Διασύνδεση 

Μέτρηση 

On-line  υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης 

 

On-site   παρακολούθηση & έλεγχος  

σε πραγματικό χρόνο 
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Η σειρά προϊόντων 

Enerlin’X ανοίγει την πόρτα 

στην προηγμένη διασύνδεση 

  

Εφαρμογή: 

• Παρακολούθηση & Έλεγχος ενέργειας και 

εξοπλισμού 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Απλό σύστημα αρθρωτής δομής (plug & play) 

• Αρχιτεκτονικές σε πραγματικό χρόνο ή on-line 

• Πίνακες ηλεκτρικής διανομής συνδεδεμένοι σε 

Ethernet  

• Υπηρεσίες Web 
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Εφαρμογή: 

• Παρακολούθηση & Έλεγχος έως 8 συσκευών 

• Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά έτοιμα προς χρήση 

• Ψηφιακή & γραφική απεικόνιση των ηλεκτρικών 

παραμέτρων και της κατάστασης του διακόπτη 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Αυτόματη ανίχνευση των συσκευών Modbus SL  

• Εύκολη εγκατάσταση, μόνο με μία οπή Ø22mm 

στην πόρτα του πίνακα 

> *  Περιεκτική και ευδιάκριτη πληροφορία για την κατάσταση του 

πίνακα 

> Εύκολη & φιλική προς τον χρήστη πλοήγηση, μέσω της 

έγχρωμης οθόνης αφής 

Enerlin’X οθόνη 

FDM128 
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Οθόνη αφής FDM128  
Ένας μετρητής ενέργειας και όχι μόνο…στην πόρτα του πίνακα 

 

> Τα δεδομένα μέχρι και 8 συσκευών Masterpact, 

Compact ή Acti9 SL σε μία οθόνη μέσω Ethernet 

> Απεικόνιση των δεδομένων μέτρησης των 

μονάδων Micrologic 

> Ένδειξη κατάστασης 

> Δυνατότητα χειρισμού 

> Ειδοποιήσεις συμβάντων   

> Ιστορικό λειτουργίας (κύκλοι λειτουργίας, trip κλπ) 

> Απαιτείται η χρήση ενός IFE Interface για κάθε 

συσκευή ισχύος 
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Εφαρμογή: 

• Παρακολούθηση & Έλεγχος ενός Α.Δ.Ι 

• Σύνδεση μέσω καλωδίου ULP 

• Απεικόνιση των ηλεκτρικών παραμέτρων και της 

κατάστασης του διακόπτη 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Εύκολη εγκατάσταση, όπως οποιουδήποτε μετρητή 

96x96 στην πόρτα του πίνακα 

> *  Περιεκτική και ευδιάκριτη πληροφορία για την κατάσταση του 

διακόπτη 

> Εύκολη & φιλική προς τον χρήστη πλοήγηση, μέσω των 

ενσωματωμένων πλήκτρων στην πρόσοψη της οθόνης 

Enerlin’X οθόνη 

FDM121 
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Οθόνη FDM121 
Μία οθόνη για τον διακόπτη σας…στην πόρτα του πίνακα 

 

> Απεικόνιση των δεδομένων μέτρησης της 

μονάδας Micrologic 

> Ένδειξη κατάστασης 

> Δυνατότητα χειρισμού 

> Ειδοποιήσεις συμβάντων   

> Ιστορικό λειτουργίας (κύκλοι λειτουργίας, trip κλπ) 
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Εφαρμογή: 

• Καταγραφέας δεδομένων: Μετάδοση δεδομένων σε 

μορφή αναφοράς (report) στην διαδικτυακή βάση 

δεδομένων 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Εύκολο στην εγκατάσταση και τη διαμόρφωση 

• Συλλογή  και διαχείριση δεδομένων (πλατφόρμα 

απομακρυσμένων υπηρεσιών) 

• Πολλαπλές δυνατότητες διασύνδεσης (Ethernet, 

Modbus, Wifi, GPRS, Zigbee, ψηφιακά I/Os) 

• Στήριξη σε ράγα 

 

 
> * Η λειτουργία GPRS του Com'X 200 δίνει τεράστιο 

πλεονέκτημα στον πελάτη για την προώθηση των δεδομένων 

στο Cloud 

> Ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας για το υψηλό επίπεδο 

προστασίας της μεταδιδόμενης πληροφορίας 

Enerlin’X ενεργειακός 

server Com’X 200 
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Gateways και ενεργειακοί servers 
 

Διασύνδεση & Εξοικονόμηση 

Local  
Power Management Software 

Hosted  
Cloud-Based Platform 

PME PSE 

EGX100 

Link150 

Com’X 200 

Com’X 210 

Energy Operation 

Facility Insights 

Gateways Energy Servers 

Local 
Software…in a box 

EGX300 

Com’X 510 

Onboard Web Pages - 

EMS 

Energy Servers 

Modbus 

Local  
Panel/Breaker View 

IFE  
Switchboard Server 

Gateways 

ULP 

Web Pages for Circuit 

Breakers 
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Εφαρμογή: 

• Interface Ethernet επικοινωνίας για συσκευές ισχύος 

(Α.Δ.Ι.)  

• Ενσωματωμένες ιστοσελίδες για την παρακολούθηση 

της ενέργειας και τον έλεγχο των συσκευών 

• Σειριακή θύρα σύνδεσης συσκευής Modbus Master 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Αυτόματη ανίχνευση και διαμόρφωση όλων των 

συσκευών Modbus SL  

• Αυτόματη αποστολή e-mail στα κρίσιμα συμβάντα 

(διαμορφώσιμο) 

• Στήριξη σε ράγα 

 

 
> * Απλές στη χρήση ιστοσελίδες που απεικονίζουν τα ενεργειακά 

δεδομένα, καθώς και πληροφορίες για την κατάσταση του 

εξοπλισμού μέσω ενός κοινού browser. 

> Μείνετε συνδεδεμένοι με την εγκατάσταση χάρη στις 

αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

Enerlin’X IFE interface 

επικοινωνίας 
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IFE interface επικοινωνίας 

IFE 

IFE + Gateway 

> Επιτρέπει τη σύνδεση μίας συσκευής 

ισχύος με επικοινωνία Modbus σε δίκτυο 

Ethernet  

> Επιτρέπει τη σύνδεση μίας ή περισσότερων 

συσκευών ισχύος με επικοινωνία Modbus σε 

δίκτυο Ethernet  

> Σύνδεση συσκευών Modbus SL σε δίκτυο 

Ethernet 
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Εφαρμογή: 

• Προκαθορισμένες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης 

της διαχείρισης φορείου Α.Δ.Ι.  

• 12 προσαρμόσιμες από τον χρήστη εφαρμογές για τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

 -Λειτουργίες προστασίας 

 -Λειτουργίες ελέγχου 

 -Λειτουργίες παρακολούθησης της ενέργειας 

 -Λειτουργίες εποπτείας 

• Interface αποκλειστικά για Α.Δ.Ι. Masterpact & 

Compact 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Μεγάλο εύρος εφαρμογών για συσκευές ισχύος 

(Α.Δ.Ι.) 

• Στήριξη σε ράγα 

 

> * Λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τους διακόπτες 

ισχύος χάρη στις διαμορφώσιμες λειτουργίες μέσω του 

στοιχείου IO 

Enerlin’X στοιχείο IO 
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Στοιχείο εισόδων/εξόδων 

Στοιχείο I/O 

> Επιτρέπει τη διαχείριση του φορείου ενός Α.Δ.Ι. 

> 6 αυτοτροφοδοτούμενες ψηφιακές είσοδοι για χρήση είτε 

ως ξηρές επαφές NO/NC, είτε ως μετρητής παλμών 

> 3 ψηφιακές έξοδοι ρελέ (δισταθή) 

> 1 αναλογική είσοδος για αισθητήρια Pt100 

> Προκαθορισμένες λειτουργίες 

> Θέση φορείου 

> Κατάσταση διακόπτη 

> Έλεγχος φορτίων ή φωτισμού 

> Διαμόρφωση 

> Λειτουργίες διαμορφώσιμες από τον χρήστη 

> Προκαθορισμένες 

> Ενσωμάτωση σε κυκλώματα προστασίας, ελέγχου, εποπτείας 
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Εφαρμογή: 

• Σύνδεση  ενός Α.Δ.Ι. Masterpact ή Compact σε δίκτυο 

Modbus  

• Interface αποκλειστικά για Α.Δ.Ι. Masterpact & 

Compact 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Στήριξη σε ράγα 

 

> * Λήψη συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τους 

διακόπτες ισχύος χάρη στις διαμορφώσιμες λειτουργίες μέσω 

του στοιχείου IO 

Enerlin’X IFM interface 
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Modbus interface IFM 

Στοιχείο IFM 

> Επιτρέπει τη σύνδεση ενός διακόπτη με ενσωματωμένη 

επικοινωνία σε δίκτυο Modbus 

> Σύνδεση με καλώδιο ULP 
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Εφαρμογή: 

• Εποπτεία & έλεγχος των πινάκων τελικής διανομής 

• Μέτρηση ενέργειας 

• Απευθείας Ethernet interface ή μέσω Modbus 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Προκατασκευασμένα καλώδια για τα υλικά Acti9  

• Εγκατάσταση ανάμεσα στις ράγες 

 

> * To Smartlink είναι η πρώτη συσκευή του είδους του, 

που παρέχει άμεση διασύνδεση του πίνακα τελικής 

διανομής 

 

Enerlin’X Smartlink 



Απλή επιλογή για πολλαπλές 

δυνατότητες διασύνδεσης 

Modbus SL έκδοση 

Smartlink 

Ethernet έκδοση 

Smartlink IP 

Master: Μέχρι 8 slave συσκευές 

1 αναλογικό 

κανάλι 

Σύνδεση Ethernet 

RJ45 
7 ψηφιακά 

κανάλια 

11 ψηφιακά 

κανάλια 

Σύνδεση 

Modbus SL  

R485 





Εξοικονόμηση 

Διασύνδεση 

Μέτρηση 

On-line  υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης 

 

On-site   παρακολούθηση & έλεγχος  

σε πραγματικό χρόνο 
 

Εξοικονόμηση 



Ενεργειακή κατάσταση & 

κατάσταση εξοπλισμού σε 

πραγματικό χρόνο 

Απομακρυσμένος Έλεγχος 

συσκευών 

Ειδοποιήσεις σημαντικών 

συμβάντων 

Σύνθεση ενεργειακών 

καταναλώσεων 

Πλήρης ανάλυση ενεργειακών 

καταναλώσεων 

Συγκριτική ανάλυση πολλών 

εγκαταστάσεων  

Εξοικονόμηση >  Στον Πίνακα    >   Στο Τοπικό Δίκτυο     >   Λογισμικό ή BMS           >   Υπηρεσίες Cloud 

Energy Operation Οθόνη IP 
Power Monitoring 

Expert 

Iστοσελίδες συσκευών 

Enerlin’X 



Power Monitoring Expert v8! 

>  Dashboard Views 

>  Trends σε πραγματικό χρόνο 

>  Ενεργειακοί δείκτες KPIs 

>  Πίνακες Alarm  

>  Γρήγορη πλοήγηση στο μονογραμμικό 

σχέδιο ηλεκτρολογικού διαγράμματος 

Compatible with 

Εξοικονόμηση 



Power Monitoring Expert v8! 

> Αναφορές μόλυνσης αρμονικών & φάσμα 

αρμονικών IEEE519 

>  Αναφορά ΕΝ50160 

>  Αναφορά ενεργειακού προφίλ κτιρίου ή 

βιομηχανίας 

>  Αναφορά ενεργειακού κόστους  

>  Αναφορές σύγκρισης πολλαπλών 

καταναλώσεων 
 

 

 

 

Εξοικονόμηση 



Εφαρμογές με αρχιτεκτονική On-line 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Ενέργειας 





Νοσοκομείο 



Νοσοκομείο 



Νοσοκομείο 



Νοσοκομείο 



Νοσοκομείο 



Νοσοκομείο 





Βιομηχανία 



Βιομηχανία 



Βιομηχανία 



Βιομηχανία 



Βιομηχανία 



Βιομηχανία 



Βιομηχανία 





Καταστήματα - Retail 



Καταστήματα - Retail 



Καταστήματα - Retail 



Καταστήματα - Retail 



Καταστήματα - Retail 



Καταστήματα - Retail 



Καταστήματα - Retail 



Καταστήματα - Retail 





Ξενοδοχείο 



Ξενοδοχείο 



Ξενοδοχείο 



Ξενοδοχείο 



Ξενοδοχείο 



Ξενοδοχείο 



Εφαρμογές με αρχιτεκτονική On-site 
Παρακολούθηση & έλεγχος σε πραγματικό χρόνο 





Data Center 



Data Center 



Data Center 



Data Center 



Data Center 



Data Center 



Προτεινόμενες Δράσεις Ε.Ε. 

• Αλλαγή στον φωτισμό  => LED technology 

• Έλεγχος λειτουργίας κλιματισμού  => Cascade scenario, Scheduling, Feedback from sensors  

• Ορθολογική λειτουργία γραφείων => Χρήση αισθητηρίων Temp, Motion, Humidity 

• Έλεγχος λειτουργίας συστήματος εισαγωγής/ επαγωγής αέρα => Time schedule based on occupancy and room conditions 

• Εξωτερικός φωτισμός => Χρήση χρονοπρογράμματος και αισθητηρίων φωτεινότητας 

• Boilers => Χρήση ανάκτησης ενέργειας από τα παράγωγα θέρμανσης, πολυβάθμιοι λέβητες και πολυεπίπεδοι καυστήρες 

• Πλυντήρια/ Στεγνωτήρια => Ανάκτηση θερμότητας με εναλλάκτες 

• Ασανσέρ/ Κυλιόμενες σκάλες => Χρήση συστημάτων αυτοματισμού μείωσης στροφών 

• Φωτισμός διαδρόμων/ αποθηκών => Χρήση αισθητηρίων παρουσίας 

• Εσωτερικός φωτισμός με αδιαφώτιστα => Χρήση χρονοπρογραμμάτων και αισθητήρων φωτεινότητας. 

• Φωτισμός καταστημάτων => Έναυση και σβέση σε ζώνες και με χρονοκαθυστέρηση 
 

 



Φάσμα των υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν μεγάλο εύρος των αναγκών μιας επιχείρησης που στοχεύει στην 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Δουλεύουμε μαζί σας με σκοπό να δομήσουμε το στρατηγικό ενεργειακό πλάνο που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. 

Εξοικονόμηση 
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Εξοικονόμηση 

Benchmarking 

 

Performance  

follow-up 

 

Periodical  

Report 

 

CHALLENGE 
Analysis 

 

Alarms management 

Struxuware Energy 

Operation 

 

Data Quality Guarantee 

 

CONNECT 

Remote Energy 

Optimisation 

 

EE Help line 

 

CARE 

On-Site 

Optimisation 
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 Ευαισθητοποιώ τον χρήστη 

 

 Κατανοώ που βρίσκομαι 

 

 Αντιδρώ πριν προκύψει πρόβλημα 

 

 Προλαμβάνω κενά λειτουργίας 

 

 Προετοιμάζω το μέλλον 

 

 

Τι κερδίζω οπτικοποιώντας την Ενέργεια! 
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Smart Panel Εκτίμηση κόστους 

Κοστολόγηση για 

Πραγματικό έργο 

 

 2 ΓΠΧΤ (2 x 1250 KVA TFs) 

 

 68 Αναχωρήσεις με μέτρηση 

 

 Δυνατότητα επικοινωνίας 

μέσω modbus ή Ethernet για 

καταγραφή μετρήσεων σε 

Energy Management Software 

ή BMS 



Smart Panel – Εκτίμηση κόστους 



Μέτρηση μόνο στους Γενικούς 

Διακόπτες εισόδου με αναλυτές 

ενέργειας με επικοινωνία 

Μέτρηση στις 68 αναχωρήσεις 

με τριφασικούς ψηφιακούς 

μετρητές ενέργειας ράγας με 

επικοινωνία modbus 

Μέτρηση στις 68 αναχωρήσεις 

με τριφασικούς ψηφιακούς 

αναλυτές ενέργειας ράγας με 

επικοινωνία modbus 

Μέτρηση στους Γενικούς 

διακόπτες και τις 68 

αναχωρήσεις ενσωματωμένη 

στους αυτόματους διακόπτες με 

μονάδες ελέγχου Micrologic 5E 

και 5.0Η και επικοινωνία 

Ethernet  

Εναλλακτικές 

λύσεις 

 Λύση 1 

Πίνακας Smart Panel 

με επικοινωνία 

Ethernet και 9 τοπικές 

οθόνες FDM128 

Συμβατικός 

πίνακας 
Πίνακας με αναλυτές 

ενέργειας ράγας 

PM3200 

 Λύση 2  Λύση 3  Λύση 4 

Πίνακας με 

μετρητές 

ενέργειας  

ράγας  iEM 



Smart Panel – Εκτίμηση κόστους 

Smart Panel vs Συμβατικός πίνακας: ~20% 

Smart Panel vs Πίνακας με τριφασικούς μετρητές iEM : +2% 

Smart Panel vs Πίνακας με αναλυτές ενέργειας PM3250: -3% 

Ανάλογα με την εφαρμογή ένας πίνακας Smart Panel κοστίζει 10 % - 20% ακριβότερα με έναν 

συμβατικό πίνακα 

Για νέες εγκαταστάσεις στους ΓΠΧΤ προτείνουμε να προδιαγράφονται αυτόματοι διακόπτες με 

μονάδες που παρέχουν μέτρηση και επικοινωνία γιατί δημιουργείται η υποδομή για κάλυψη 

μελλοντικών αναγκών και είναι πολύ οικονομικότερη λύση από το να προστεθεί μελλοντικά.  

Συμβατικός πίνακας χωρίς 

μετρήσεις στις αναχωρήσεις 

(Μόνο στους Γενικούς 

Διακόπτες) Κόστος σε €

Πίνακας με απλούς τριφασικούς 

μετρητές iEM

Πίνακας με αναλυτές 

ενέργειας πίνακος PM3250

Πίνακας Smart panel με 

έξυπνες μονάδες Micrologic, 

επικοινωνία  Ethernet και 

απεικόνιση δεδομένων σε 9 

μονάδες FDM128

Κόστος διακοπτικού εξοπλισμού 28.000,00       Κόστος διακοπτικού εξοπλισμού 34.000,00  Κόστος διακοπτικού εξοπλισμού 37.000,00   Κόστος διακοπτικού εξοπλισμού 40.000,00  

Κόστος μεταλλικών και μπαρών 21.000,00       Κόστος μεταλλικών και μπαρών 25.000,00  Κόστος μεταλλικών και μπαρών 25.000,00   Κόστος μεταλλικών και μπαρών 21.000,00  

Εργασία 6.750,00          Εργασία 7.200,00     Εργασία 7.600,00      Εργασία 6.750,00     

55.750,00       66.200,00  69.600,00   67.750,00  



Smart Panel  

Πλεονεκτήματα vs Συμβατικό  πίνακα 
> Λεπτομερή και ακριβή δεδομένα σε όλα τα επίπεδα της εγκατάστασης 

 

> Οπτικοποίηση αναλυτικών ενεργειακών δεδομένων & δεδομένων εξοπλισμού (on-off- tripped) -  οποιαδήποτε 

στιγμή, από οπουδήποτε με σύνδεση  Ethernet -  Ευρείας χρήσης ανοιχτό πρωτόκολλο 

 

> Μείωση διαστάσεων ΓΠΧΤ και ευκολότερη τοπική ανάγνωση των δεδομένων (9 κατηγοριοποιημένες οθόνες 

σε σχέση με 68 αναλυτές ράγας και περιορισμός καλωδιώσεων και σφαλμάτων κατά την κατασκευή) 

 

> Προληπτική συντήρηση & δείκτες συντήρησης από τις πληροφορίες που δίνουν οι μονάδες των αυτόματων 

διακοπτών   

 

> Υποδομή για μελλοντικές υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης  για τη διαχείριση της ενέργειας, του ηλεκτρικού 

δικτύου διανομής και του εξοπλισμού 



 

 
 

 

 

 

Διαθέσιμα εργαλεία 



Αναλυτικοί οδηγοί επιλογής & κατάλογοι 



Schneider 

Services 

Buy 

Ecoreach Experience 
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Απαντάμε στις ανάγκες των πελατών μας  

Με οικονομικά αποδοτικές αρχιτεκτονικές συστημάτων  

για τη διαχείριση της ενέργειας & του εξοπλισμού τους 

 

  

Με αρχιτεκτονικές δοκιμασμένες, πιστοποιημένες και 

τεκμηριωμένες 

 

 

Πλήρης συμμόρφωση με τους κανονισμούς “πράσινων” κτιρίων 



99 

Όραμά μας 

 

Τα Smart Panels να  

γίνουν το όχημα για πιο  

έξυπνα κτίρια & υποδομές 

του μέλλοντος. 
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Make the most of your energySM  


