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Welcome

Η μεγάλη έξυπνη δύναμη
Η πρωτοποριακή τεχνολογία εγκατάστασης KNX άρχισε να προωθείται το
1990 από τον οργανισμό EIBA. Μερικά χρόνια αργότερα, απαριθμεί 249
μέλη σε 29 χώρες, 27.338 προγραμματιστές σε 112 χώρες, 7.000 εγγεγραμμένα και πιστοποιημένα προϊόντα ΕΙΒ, 192 αναγνωρισμένα εκπαιδευτήρια, 75 επιστημονικούς συνεργάτες σε διάφορα πανεπιστήμια στον
κόσμο, 6 Ευρωπαϊκές θέσεις ελέγχου,
20.000 εγκαταστημένα έργα και περισσότερα από 10 εκατομμύρια εγκατεστημένα προϊόντα KNX! Η εταιρία
μας ανήκει στο μεγάλο αυτό δίκτυο,
ως επίσημος πιστοποιημένος συνεργάτης.
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Τι είναι το σύστημα KNX

Στην GMP…

Το KNX (BUS) ρυθμίζει και αυτοματοποιεί τις λειτουργίες ενός κτιρίου,
ενοποιώντας τα συστήματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο σύστημα που συνδυάζει ταυτόχρονα τις
δυνατότητες κεντρικού ελέγχου. Κάθε συσκευή λειτουργεί αυτόνομα,
ενώ το σύνολο των λειτουργιών μπορεί να ελεγχθεί τοπικά ή από απόσταση, από μια κεντρική κονσόλα, υπολογιστή, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.

...ακολουθούμε μια συγκεκριμένη
διαδικασία, που εξασφαλίζει την
επιτυχία της εφαρμογής του συστήματος, σύμφωνα με τις προσδοκίες σας, με στόχο τη δική σας
καλύτερη εξυπηρέτηση και τη δημιουργία συστημάτων που ανταποκρίνονται πλήρως στις προσωπικές
σας ανάγκες και απαιτήσεις :

Το KNX υλοποιείται σε κάθε χώρο,
μικρό ή μεγάλο. Είτε πρόκειται για
πολυμορφικούς χώρους εταιριών ή
καταστημάτων, είτε για ιδιωτικές
κατοικίες, βίλες ή διαμερίσματα, ανταποκρίνεται πλήρως στις επαγγελματικές ή προσωπικές ανάγκες. Απλά,
αλλά έξυπνα, παρέχει ασφάλεια,
άνεση και οικονομία, δίνοντας λύσεις
σε καθημερινές απλές ή πολύπλοκες
λειτουργίες (φωτισμός, κλιματισμός,
θέρμανση, συναγερμός, εξαερισμός,
συστήματα ήχου), ενώ ταυτόχρονα
είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Ο εύκολος χειρισμός και έλεγχος των
Η/Μ συστημάτων, η ευελιξία του, η
δυνατότητα τροποποίησης των ρυθμίσεων για μελλοντικές ανάγκες, καθώς και η προστασία που παρέχει σε
συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικών εξόδων που επιτυγχάνει,
το καθιστούν ιδανικό για κάθε κτίριο.
Ανοικτό πρωτόκολλο
Το KNX είναι πιστοποιημένο ως :
 International Standard (ISO/IEC
14543-3)
 European Standard (CENELEC EN
50090 & CEN EN 13321-1)
 Chinese Standard (GB/Z 20965).
Είναι το μόνο ανοικτό πρωτόκολλο σε
όλο τον κόσμο.

 Σχεδιασμός και μελέτη του συ-
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Η περιμετρική σκίαση των ηλεκτρικά κινούμενων ρολών σε συνδυασμό με τα συστήματα φωτισμού και θέρμανσης επιτυγχάνει την
απόλυτη άνεση με πλήρη εξοικονόμηση ενέργειας.
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KNX partner…

ΚΤΙΡΙΟ ΑΒΒ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
DIXONS, ΞΕΝΙΑ HOTEL, ANATOLIA
HOTEL, HOTEL ΝΑΟΥΣΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, IMPERIAL FLOOR, GRUPPO
CASA, ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ, ADIDAS,
MARKS & SPENCER, SEPHORA,
DORAL, FOURLIS TRADE, καθώς
και πολλές ιδιωτικές κατοικίες.

Κατά την εφαρμογή του συστήματος διακρίνουμε τρία κυρίως επίπεδα :

Ο έλεγχος των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης και εξαερισμού γίνεται μέσω προηγμένων αισθητηρίων θερμοστατών, υγρασιομέτρων και ποιότητας αέρα.

 Εγκατάσταση και προγραμματι-

...ο Γκράτζιος Σωτήρης μετά τις
σπουδές του στο τμήμα Διπλ. Ηλεκ
-τρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσ/νίκης εργάστηκε ως μηχανικός
κατασκευών. Από το 1996 και μέχρι σήμερα ιδιωτεύει διατελώντας
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρία GMP Α.Ε. ενώ έχει
παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια
εταιριών που αφορούν στο σύστημα KNX, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εκτελέσει πληθώρα
έργων σε μελετητικό και κατασκευαστικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο προγραμματισμού, όπως :

Φανταστείτε ένα χώρο όπου μόλις γίνει αισθητή η ανθρώπινη παρουσία ή απουσία
πραγματοποιούνται σενάρια και συνδυασμένες λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα μεγεθών
και λειτουργιών.
να διατηρείται στα επιθυμητά επίπεδα με
πλήρη εκμετάλλευση του φυσικού φωτός.

στήματος

 Εκπαίδευση του τελικού χρήστη
 Οριστικοποίηση του συστήματος

Το KNX χτίζεται ...

Ο φωτισμός ελέγχεται με τέτοιο τρόπο ώστε

 Επιλογή των κατάλληλων υλικών βάσει κόστους και απόδοσης

Διαδραστικός χώρος

συστήματα
ασφαλείας

απομακρυσμένη
πρόσβαση

μετρήσεις,
καταναλώσεις

Την κεντρική διαχείριση του συστήματος τοπικά, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με μία
οθόνη αφής, έναν υπολογιστή στο δίκτυο ή
ένα ‘’έξυπνο’’ κινητό τηλέφωνο.
Την απομακρυσμένη κεντρική διαχείριση και
έλεγχο του συστήματος μέσω προγραμμάτων
οπτικοποίησης (visualization) όπου με εξαιρετικά απλό τρόπο ελέγχουμε όλη την εγκατάσταση από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη
με μόνη προϋπόθεση την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στο σύστημα πλέον ενσωματώνονται οι
’’έξυπνες’’ οικιακές συσκευές, τα συστήματα
ψυχαγωγίας (ήχου και εικόνας) και τα συστήματα ασφαλείας ώστε να αξιοποιούνται
τα σήματά τους στο έπακρο με ταυτόχρονη
εύκολη επιτήρηση τους.
Η μέτρηση καταναλώσεων μεμονωμένων
μεγεθών καθώς και της συνολικής ενέργειας
επιτυγχάνει μέσω λογικών εντολών την απόρριψη φορτίων με σκοπό τον ελάχιστο
ταυτοχρονισμό ενεργοβόρων καταναλώσεων.

οικιακές
συσκευές

ήχος, εικόνα

Την τοπική διαχείριση των επιλεγμένων συστημάτων, όπου τοπικοί διακόπτες και αισθητήρες ελέγχουν τις λειτουργίες του χώρου.

Προηγμένης τεχνολογίας οθόνες αφής αντικαθιστούν τους συμβατικούς χρονοδιακόπτες, εκτελούν σενάρια, προσφέρουν κεντρική διαχείριση και εποπτεία όλων των συστημάτων, σκέφτονται λογικά και δρουν προγραμματισμένα, προειδοποιούν έξυπνα,
αντιγράφουν τις κινήσεις και προσομοιώνουν
την ανθρώπινη παρουσία ώστε να αποτρέπουν κακόβουλες διαθέσεις, ...
… χρησιμοποιώντας την τεχνολογία στην
υπηρεσία του ανθρώπου.
Ασφάλεια, Οικονομία, Ευελιξία, Άνεση, είναι
κάποια από τα πλεονεκτήματα του συστήματος που δικαιολογούν τη ραγδαία εξέλιξή του
και εξασφαλίζουν τη διάρκεια αυτής της συλλογικής ευρωπαϊκής δράσης στα επόμενα
χρόνια.

Η επιλογή και τελική επένδυση κάθε αποδέκτη του συστήματος χτίζεται, χωρίς οικονομικές και χρονικές δεσμεύσεις, και μπορεί να
επεκταθεί όποτε και όταν το επιθυμεί, χωρίς
να εξαρτάται από καμία μονοπωλιακή πολιτική.
Ευελπιστούμε να βρείτε στην εταιρία
μας ένα μόνιμο συνεργάτη και να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας, με απόλυτη επαγγελματική συνέπεια στις
προσδοκίες σας.

