
Με τη συμμετοχή της GEYER HELLAS το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία 9 

SMART διαμερισμάτων με την κάλυψη των βασικών αναγκών τους (φωτισμός - 

ρολά - θέρμανση-θυροτηλεόραση - διακοπτικό υλικό) αλλά και την περαιτέρω 

επέκτασή τους σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε ιδιοκτήτη. 

 
 

Για το φωτισμό  

• Dimming αλερετούρ για τον φωτισμό των υπνοδωματίων και του σαλονιού  με 

χρήση απλών μπουτόν. 

• Μέτρηση στιγμιαίας και συνολικής κατανάλωσης του κάθε φωτιστικού. 

• Δυνατότητα σεναρίων, ώστε ο τελικός χρήστης να επιλέγει ποιο μπουτόν θα 

ανοίγει, ποιο/ ποιά φωτιστικά, ανεξάρτητα από την ηλεκτρική υποδομή (π.χ. 

οποιοδήποτε μπουτόν μπορεί να ορίζεται ώστε να εκτελεί και  το σενάριο «φεύγω 

- έρχομαι - κοιμάμαι – ξυπνάω»). 

   

 

Για τα  ηλεκτρικά ρολά - τέντες - στόρια  

• Απο κάθε μπουτόν ρολού δυνατότητα για συνολικό ή μερικό έλεγχο και των 

υπόλοιπων. 

• Βαθμονόμηση για κάθε ρολό και απομακρυσμένη απεικόνιση του ποσοστού που 

είναι ανοιχτό απο εφαρμογή tablet, υπολογιστή.  

• Σενάρια προστασίας των μοτέρ του κάθε ρολού ανάλογα με τα watt λειτουργίας 

του. 

• Σενάρια με βάση τον ενσωματωμένο μετεωρολογικό σταθμό του συστήματος σε 

καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνεια - συννεφιά - βροχή) ή την ταχύτητα του ανέμου (για 

τέντες ) κτλ.   



 
 

Θέρμανση  

• Έξυπνος προγραμματισμένος ψηφιακός θερμοστάτης με απομακρυσμένη και 

τοπική ένδειξη της θερμοκρασίας και της υγρασίας. 

• Τοπικός εβδομαδιαίος προγραμματισμός με βάση 4 διαφορετικά σενάρια. 

• Απομακρυσμένη παρακολούθηση της θερμοκρασίας και υγρασίας και 

απομακρυσμένη διαχείριση λειτουργίας του θερμοστάτη. 

• Σενάρια αυτόματης ρύθμισης του θερμοστάτη με βάση τις εξωτερικές συνθήκες 

που ισχύουν τη συγκεκριμένη στιγμή. 

 

 

Ψηφιακή Θυροτηλεόραση  

• Δυνατότητα ρύθμισης έντασης κουδουνιού και ομιλίας επισκέπτη. 

• Ρύθμιση διάρκειας και Ήχου κλήσης. 

• Επιπρόσθετες λειτουργίες αυτοματισμού. 

 
 

 

 

 

  



Με την υλοποίηση της πρώτης SMART πολυκατοικίας η «ΑΚΩΝ – 

ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» σε συνεργασία με την «GEYER HELLAS» δίνει τη δυνατότητα 

στους υποψήφιους αγοραστές της να επεκτείνουν το έξυπνο διαμέρισμά τους 

ακόμα περισσότερο για έξτρα λειτουργίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

 

Μερικές από αυτές: 

• Τοποθέτηση Smart μετρητή για καταγραφή και απεικόνιση της συνολικής 

ηλεκτρικής του κατανάλωσης. Μέτρηση στιγμιαίας - εβδομαδιαίας - μηνιαίας και 

ετήσιας κατανάλωσης και σενάρια αυτόματης ρύθμισης συσκευών, ανάλογα με την 

κατανάλωση που θέλουμε. 

  

 

 

• Αυτόματος και χρονικός, τοπικός και απομακρυσμένος έλεγχος των μεγάλων 

καταναλώσεών του (Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, κουζίνα, πλυντήριο κτλ). 

 

 

• Ενσωμάτωση οποιουδήποτε καλωδιακού συναγερμού και ενιαία διαχείρισή του 

από κοινή εφαρμογή. Σενάρια που θα συνδυάζουν τη λειτουργία του συναγερμού 

(όπλιση - αφόπλιση - λειτουργία σειρήνας μαγνητικών επαφών – αισθητήρων 

κίνησης) με τις υπόλοιπες ηλεκτρολογικές συσκευές (ρολά - φώτα - θερμοστάτη) κτλ.  



 
• Διαχείριση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ελέγχοντας τις πρίζες του 

διαμερίσματος. 

  

 

• Ασύρματοι αισθητήρες κίνησης - θερμοκρασίας - φωτεινότητας - καπνού - 

διοξειδίου – μονοξειδίου - πλημμύρας - μαγνητικές επαφές, που μπορούν να 

συνδυαστούν με οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και με οποιοδήποτε σενάριο. 

 

 

 

Έλεγχος κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας  

Η «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» μέσα απο το σύστημα της «GEYER HELLAS» δίνει τη 

δυνατότητα του πλήρους ελέγχου και αυτοματοποίησης των κοινόχρηστων 

χώρων της πολυκατοικίας. 

Κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος θα μπορεί, απομακρυσμένα, να ενημερώνεται 

και να διαχειρίζεται όχι μόνο το δικό του διαμέρισμα αλλά και τον κοινόχρηστο 

χώρο.  

Μερικές από αυτές τις έξτρα δυνατότητες, που μπορούν να υλοποιήσουν οι 

ιδιοκτήτες μελλοντικά, είναι: 

• Αυτοματοποίηση των κοινόχρηστων φωτισμών της πολυκατοικίας με βάση τη 

φωτεινότητα και την παρουσία π.χ. σκάλες κλιμακοστασίου - πάρκιν - πυλωτή κτλ. 

• Απομακρυσμένος έλεγχος κεντρικής πόρτας πολυκατοικίας – γκαραζόπορτας, τόσο 

προς το άνοιγμα κλείσιμο, όσο και προς την κατάστασή της (ανοιχτή - κλειστή). 



• Έλεγχος και απομακρυσμένη ειδοποίηση για παραβίαση αποθηκών του κάθε 

διαμερίσματος. 

• Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και λειτουργίας θυροτηλεόρασης με 

εικόνα ομιλία και άνοιγμα πόρτας, ώστε να μην χάνετε καμία κλήση. 

• Δυνατότητα τοπικού ελέγχου σε φωτισμό κοινόχρηστων χώρων και μέσα από κάθε 

θυροτηλεόραση διαμερίσματος. 

• Δυνατότητα διαχείρισης και έλεγχος ανελκυστήρα, καθώς και  ειδοποίηση 

απεγκλωβισμού ή συντήρησής του. 

• Αυτόματο πότισμα με βάση τις εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.  

• Μετρητής κατανάλωσης κοινόχρηστου ηλεκτρικού ρεύματος και βλαβών αυτού. 

Έξτρα μελλοντική αναβάθμιση  

• Δυνατότητα και ενσωμάτωση μελλοντικού φωτοβολταϊκού συστήματος, π.χ. 

ταράτσα πολυκατοικίας για αυτό, παραγωγή κοινόχρηστου ηλεκτρικού ρεύματος 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την πιθανή εγκατάσταση κοινόχρηστων 

ηλεκτρικών σταθμών φόρτισης.  

 

Το σύστημα, σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορεί να ενημερώνει για: 

• το αν οι θέσεις φόρτισης είναι κατειλημμένες ή όχι 

• την ώρα  και την κατανάλωση που έχει δαπανηθεί κατά τ φόρτιση του αυτοκινήτου 

του κάθε ιδιοκτήτη  

• τη σωστή λειτουργία ή βλάβη του σταθμού φόρτισης. 


