
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προετοιµασία, κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης 
instabus EIB,  
τοποθέτηση και σύνδεση των χωνευτών bus -συσκευών  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα 11. 99 

                                                       



Siemens Α.Ε.                                                                 instabus EIB 
A & D ET PM SAE 
 

 
 προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 2 

1. Εισαγωγή 
Το σύστηµα ΕΙΒ= European Installation Bus είναι το νέο ευρωπαϊκό σύστηµα  ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων κτιρίων το οποίο έχουν καθιερώσει και χρησιµοποιούν η Siemens και 
πολλές µεγάλες  ευρωπαϊκές εταιρίες κατασκευής  ηλεκτρολογικού υλικού. Πρόκειται για το 
σύστηµα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του µέλλοντος. H Siemens  έχει ονοµάσει το 
σύστηµα αυτό instabus®.  

Πρόκειται για ένα ανοικτό σύστηµα 
βασισµένο σε δίαυλο (bus) 
σειριακής ανταλλαγής 
πληροφοριών. 

Tα εξαρτήµατα και οι συσκευές του 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Σε 
βασικά η  συστήµατος, σε 
αισθητήρες  και σε δέκτες. Όσες 
από τις συσκευές αυτές 
προγραµµατίζονται ονοµάζονται 
συνδροµητές. Κάθε συνδροµητής 
προγραµµατίζεται για τις 
λειτουργίες που πρέπει να εκτελεί. 

To instabus EIB είναι ένα αποκεντρωµένο σύστηµα. Μετά τον προγραµµατισµό του µπορεί να 
λειτουργεί  χωρίς την λειτουργία κεντρικής µονάδος. Η επικοινωνία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των εξαρτηµάτων γίνεται  µέσω ενός διπολικού καλωδίου σειριακά το 
οποίο δηµιουργεί το bus. Πιθανές αλλαγές στον τρόπο και τις παραµέτρους λειτουργίας - 
χρήσης γίνονται γρήγορα µε αλλαγή του προγραµµατισµού χωρίς επέµβαση µε εργαλεία 
στην εγκατάσταση. 

Στόχος του σηµειώµατος αυτού είναι η περιγραφή των βασικών κανόνων που πρέπει να 
τηρούνται στην κατασκευή  µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης µε instabus EIB, των διαφορών σε 
σχέση µε τις συµβατικές εγκαταστάσεις και την επισήµανση σηµείων για πρόβλεψη 
µελλοντικών χρήσεων και προοπτικών. Στο σηµείωµα αυτό δεν αναπτύσονται τα θέµατα που 
αφορούν τους πίνακες διανοµής και τις αντίστοιχες συσκευές του instabus EIB. Για τα θέµατα 
αυτά υπάρχουν ξεχωριστές σηµειώσεις. 

2.  Υλοποίηση της µελέτης στην πράξη 
Πριν από κάθε τεχνική εργασία είναι απαραίτητη µια µελέτη για να µειωθούν οι 
πιθανότητες λαθών και για να υπάρχει µια βάση αναφοράς και ελέγχου για το τι και πως 
πρέπει να γίνει. Έτσι πριν από το ξεκίνηµα της κατασκευής µιας εγκατάστασης instabus  
EIB µια µελέτη είναι απαραίτητη. Με βάση αυτήν πρέπει να έχουν επιλεγεί:  

-Οι λειτουργίες που θα γίνονται σε κάθε χώρο και οι 
συσκευές οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν. Με την έννοια 
λειτουργίες θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί π.χ. πόσα 
φωτιστικά (σηµεία) και που θα  τοποθετηθούν  µε ποιους 
τρόπους θα ελέγχονται, ποιες πρίζες θα είναι ελεγχόµενες, 
αν θα υπάρχουν ηλεκτρικά ρολά, αν θα υπάρχουν επαφές 
ελέγχου ανοιγµάτων, πως θα ελέγχεται η θέρµανση, αν θα 
υπάρχουν ενδείξεις και τέλος που θα υπάρχουν σηµεία 
χειρισµού κλπ.  
-Οι θέσεις και ο τύπος (εξωτερικοί, χωνευτοί) των πινάκων 
η του πίνακα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προβλεφθούν και να 
ληφθούν υπόψη οι πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις και 
προσθήκες του κτιρίου. 

-Το είδος της καλωδίωσης: χωνευτή, εξωτερική, στο δάπεδο, σε ψευδοροφές, σε κανάλια 
η συνδυασµοί. 

 

 

γραµµή bus 

γραµµή 230/400V 
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3.  Οι θέσεις των συσκευών στον χώρο 
Από πλευράς τρόπου τοποθέτησης υπάρχουν τεσσάρων ειδών συσκευές στο σύστηµα 
instabus EIB, οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται ανάλογα: 
3.1 Οι τύπου Ν για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. 

Τοποθετούνται σε χωνευτούς η εξωτερικούς πίνακες µαζί µε τις γνωστές συσκευές 
τύπου Ν της SIEMENS (µικροαυτόµατους, διακόπτες πλήκτρου αντιηλεκτροπληξιακά 
ρελλαί κλπ. Αν διαθέτουν ανεξάρτητους αισθητήρες π.χ. υπερύθρων, φωτεινότητας 
κλπ αυτοί τοποθετούνται χωριστά στα σηµεία της εγκατάστασης που έχουν 
προβλεφθεί. 

3.2 Οι  συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση. 
Τοποθετούνται πάντα σε χωνευτά κουτιά εγκατάστασης διαµέτρου 60mm µε βίδες.  
Αν αφορούν µπουτόν ακολουθούν τα ύψη και τις θέσεις των συνηθισµένων 
διακοπτών. Αν αφορούν οθόνες υγρών κρυστάλλων για ενδείξεις, αυτές µπορούν να 
τοποθετούνται υψηλότερα (σε ύψος 1,5 m περίπου από το δάπεδο) ώστε να είναι 
καλύτερα ορατές.   
Αν αφορούν ανιχνευτές κίνησης θα πρέπει να τοποθετούνται στα σηµεία τα οποία 
προβλέπονται από την µελέτη  για να κάνουν σωστά την προβλεπόµενη  κάλυψη του 
χώρου.  
Αν πρόκειται για εξόδους ελέγχου ηλετροθερµικών βανών θερµαντικών σωµάτων, 
αυτές θα πρέπει να τοποθετούνται χαµηλά (διπλά κουτιά) κοντά στα σηµεία 
τοποθέτησης των βανών.  
Αν πρόκειται για θερµοστάτες χώρου, και δεν ορίζεται η θέση τους από την µελέτη θα 
πρέπει να ακολουθούνται ορισµένοι βασικοί κανόνες: ∆εν  πρέπει να τοποθετούνται 
σε εξωτερικούς τοίχους, κοντά σε ανοίγµατα και κοντά σε θερµαντικά σώµατα η 
κλιµατιστικές συσκευές.  
Πιθανές αναµονές για τοποθέτηση µελλοντικών χωνευτών συσκευών µπορούν να 
καλύπτονται µε ειδικά καλύµµατα 

3.3 Οι συσκευές για εξωτερική τοποθέτηση.  
Για τοποθέτηση σε επισκέψιµους χώρους όπως ψευδοροφές και ψευδοδάπεδα. 
Βασικοί κανόνες τοποθέτησης είναι η εύκολη πρόσβαση και οι µικρότερες διαδροµές 
καλωδίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να µη τοποθετούνται κοντά σε 
σωλήνες ζεστού νερού χρήσης ή θέρµανσης. 

3.4 Οι συσκευές για τοποθέτηση στο εσωτερικών άλλων συσκευών.  
Όπως π.χ. σε φωτιστικά, εδώ η τοποθέτηση είναι απλή γιατί ορίζεται πλέον από τον 
συγκεκριµένο χώρο και την εφαρµογή. 

 
4. Όδευση σωληνώσεων, καλωδιώσεων, κουτιά διακλαδώσεων και συσκευών  

Οι ελληνικοί κανονισµοί µε τα παραρτήµατά πρέπει να 
εφαρµόζονται κατά κανόνα. Όπου δεν καλύπτουν οι ελληνικοί 
µπορούν να εφαρµόζονται οι γερµανικοί DIN VDE 100 ανάλογα 
µε τον τύπο της εγκατάστασης. 
H γραµµή bus βρίσκεται υπό τάση 24V DC και συνιστάται να 
οδεύει ανεξάρτητα αλλά παράλληλα µε τα καλώδια ισχύος 
απλής µόνωσης π.χ. ΝΥΑ τα οποία βρίσκονται υπό τάση 
230/400V.  Η όδευση  της γραµµής bus ακολουθεί τους κανόνες 
και τους κανονισµούς των γραµµών ασθενών ρευµάτων π.χ. 
κουδουνιών, τηλεφώνων κλπ. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι, µε 
βάση τους ελληνικούς κανονισµούς δεν  επιτρέπεται η χρήση  
του ίδιου σωλήνα για τηλεφωνικές γραµµές και για την γραµµή 

bus. Για τις διακλαδώσεις της γραµµής bus χρησιµοποιούνται τα κοινά κουτιά 
διακλάδωσης. ∆εν επιτρέπεται  η κοινή χρήση κουτιών διακλάδωσης για 230/400V και για 
την γραµµή bus. 
Για την τοποθέτηση χωνευτών bus-συσκευών υπάρχουν δύο δυνατότητες:  
4.1 Αν πρέπει να χρησιµοποιηθούν απλά πλαίσια για µπουτόν και πρίζες, τότε θα πρέπει 

να χρησιµοποιούνται κοινά χωνευτά κουτιά  
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4.2 Αν πρέπει να χρησιµοποιηθούν διπλά, τριπλά η τετραπλά πλαίσια για µπουτόν και 
πρίζες, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα κουτιά προδιαγραφών, 
διαµέτρου 60mm µε υποδοχές για την στερέωση των συσκευών µε βίδες. Η απόσταση 
µεταξύ των κέντρων των κουτιών πρέπει να είναι 71 mm. 

Όπου χρειάζεται να τοποθετηθούν συµβατικά µπουτόν η διακόπτες αντί των bus-µπουτόν 
τότε εκεί θα πρέπει  να τοποθετείται ένα βαθύτερο κουτί (διαµέτρου 60mm και βάθους 
60mm) όπου προβλέπεται bus-είσοδος για µπουτόν.  
Βαθύτερο κουτί (διαµέτρου 60mm και βάθους 60mm) πρέπει επίσης να προβλεφθεί στην 
θέση που θα έχει επιλεγεί να τοποθετηθεί δέκτης υπερύθρων.  

 
5.  Καλωδιώσεις, συνδεσµολογίες 
Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της  ΕΙΒΑ, συνιστάται για την γραµµή bus να  

χρησιµοποιείται καλώδιο YCY M 2x2x0,8mm. Ακόµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί καλώδιο 
τύπου J-Y(St) Y 2x2x0,8mm (όπου πάντα το ένα ζεύγος παραµένει εφεδρικό). Η ελάχιστη 
απόσταση µεταξύ καλωδίου ΝΥΑ η ΝΥΜ και γραµµής bus πρέπει να είναι 4 mm. 

Oι συνδέσεις και οι διακλαδώσεις της γραµµής bus πρέπει να ελέγχονται για την σωστή 
συνέχεια της πολικότητας + -. Όλες οι µορφές συνδεσµολογίας είναι αποδεκτές (δένδρου, 
αστέρα, παράλληλη, µικτή) εκτός από κλειστού βρόγχου. ∆εν πρέπει να υπερβαίνονται οι 
µέγιστες αποστάσεις:  

Η µέγιστη απόσταση µεταξύ του τροφοδοτικού και του πλέον αποµακρυσµένου συνδροµητή 
δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 350 µέτρα.  

Μέγιστο µήκος γραµµής 1000 µέτρα. 
Μέγιστη απόσταση µεταξύ δύο συνδροµητών στην ίδια γραµµή 700 µέτρα. 
Ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο τροφοδοτικών τα οποία τροφοδοτούν την ίδια γραµµή 200 

µέτρα. 
 
6.  Πίνακες διανοµής και τροφοδοσίας 
Αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται σε ξεχωριστές σηµειώσεις. Μια περίληψη τους αναφέρεται 

εδώ. Όπως έχει αναφερθεί η τροφοδοσία των συνδροµητών για την λειτουργία τους γίνεται 
µέσα από την γραµµή του bus. Η τροφοδοσία ισχύος 230/400V γίνεται από τους τοπικούς 
πίνακες. Οι γραµµές ισχύος ασφαλίζονται κανονικά µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο µέγεθος των πινάκων. Με βάση την επιλογή των 
συσκευών  που έχουν προκύψει από την µελέτη πρέπει να προβλεφθεί το ανάλογο µήκος 
ράγας πίνακα και µάλιστα µε προσαύξηση 10% για µελλοντικές επεκτάσεις. Eκτός από τον 
απαιτούµενο χώρο για τα  υλικά και τα εξαρτήµατα του instabus EIB θα πρέπει να 
υπολογιστεί  ο απαιτούµενος χώρος για τα συµβατικά υλικά και εξαρτήµατα του πίνακα. 
Ακόµη πρέπει να τονιστεί ότι οι πίνακες θα πρέπει να έχουν τις ανάλογες διαστάσεις για 
υλικό ράγας τύπου Ν. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι για την σωστή τοποθέτηση και 
σύνδεση των υλικών οι ράγες πίνακα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες µε βάση τις 
προδιαγραφές ΕΝ 50022-35χ7,5. 

Απαραίτητη επίσης η διασύνδεση των πινάκων (εφόσον είναι περισσότεροι του ενός) µε 
γραµµή bus. Για την σύνδεση της bus-γραµµής µε τους πίνακες χρησιµοποιούνται ειδικοί 
συνδετήρες.  

 
7.  Προβλέψεις για µελλοντικές χρήσεις και επεκτάσεις 
∆ιαβλέποντας τις µελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις προτείνεται η πρόβλεψη αναµονών. 
Αναµονές σύνδεσης µε την bus-γραµµή:  
Στην κουζίνα: Για το ψυγείο, τον καταψύκτη, την ηλεκτρική κουζίνα, τον φούρνο 

µικροκυµάτων.  
Στο λεβητοστάσιο: Για τον λέβητα και για την δεξαµενή πετρελαίου 
 Στο γραφείο η στο καθιστικό: Αναµονή για τον Ηome Assistant(*) µε αναµονή σύνδεσης 

για τηλεόραση, εξώθυρα, τηλέφωνο, γραµµή τηλεφώνου και γραµµή bus. 
Γραµµή για φωτοκύτταρο (2χ0,8mm) σε περιοχή που να µην επηρεάζεται από φωτιστικά. 
Γραµµή για εξωτερικό αισθητήρα θερµοκρασίας (2χ0,8mm) κατά προτίµηση στην βορινή 

πλευρά του κτιρίου. 
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8.  Στερέωση, σύνδεση των χωνευτών bus-συσκευών 
Οι χωνευτές bus- συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται µετά το βάψιµο των τοίχων για να 

αποφεύγονται σκόνη και χρώµατα τα οποία µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στα 
ηλεκτρονικά στοιχεία.    

Συνιστάται η αναγραφή των φυσικών διευθύνσεων  στους bus- προσαρµοστές και στις 
αντίστοιχες συσκευές (µπουτόν οθόνες, θερµοστάτες κλπ) ώστε σε µελλοντική αφαίρεση 
τους για βάψιµο των τοίχων να είναι εύκολη η επανατοποθέτηση τους. 

Η στερέωση των χωνευτών συσκευών (µπουτόν, οθονών θερµοστατών κλπ) στους bus- 
προσαρµοστές πρέπει να γίνεται απαραίτητα µε τις βίδες που υπάρχουν στις συσκευές. 
Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. 

Για τον τρόπο στερέωσης, σύνδεσης και αποσύνδεσης, για τα βασικά σηµεία τα οποία πρέπει 
να προσεχθούν στο µοντάζ των κυριότερων χωνευτών συσκευών του συστήµατος 
instabus είναι γραµµένες οι οδηγίες οι οποίες ακολουθούν. 

 
 
8.1 Οθόνη ενδείξεων LCD UP 580 

 
 
 
 
= οθόνη LCD για την ένδειξη µηνυµάτων και 
αναγγελιών 
 
 
= µπουτόν για την επιλογή των αναγγελιών και για 
την ακύρωση των ακουστικών µηνυµάτων 
 

Εικόνα 1. 
 
Γενικές οδηγίες εγκατάστασης 
• ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής στο ίδιο κουτί εγκατάστασης µε συσκευές οι  
οποίες λειτουργούν µε  τάση 230 V. 

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία µόνο από κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό.  

• Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και 
τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

• ∆εν επιτρέπεται η επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Τυχόν κατεστραµµένη συσκευή 
πρέπει να επιστρέφεται µέσω του σηµείου αγοράς της στην SIEMENS A.E. 

 
Στερέωση και σύνδεση  
Η οθόνη ενδείξεων UP 580 συνδυάζεται πάντα µε τα αντίστοιχα πλαίσια DELTA studio και 
τον bus-προσαρµοστή UP 110. Η ηλεκτρική σύνδεση µεταξύ της οθόνης UP 580 και του bus-
προσαρµοστή UP 110 επιτυγχάνεται µέσω της συνδετικής δεκαπολικής θύρας χρήσης (AST) 
η οποία υπάρχει και στα δύο µέρη. 

LC-Display (LCD) zum
Anzeigen der Meldungen

Taster zur Auswahl der M eldungen
und zur Quittierung von Alarmen
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Ο bus-προσαρµοστής UP 110, (5WG1 110-2AB01) και το αντίστοιχο πλαίσιο  DELTA studio 
δεν περιλαµβάνονται στην συσκευασία και στην 
παράδοση της οθόνης. Πρέπει να παραγγέλνονται 
χωριστά.  
 Ο bus-προσαρµοστής UP 110 τοποθετείται και 
συνδέεται σε χωνευτό κουτί εγκατάστασης (βλ. οδηγίες 
για µοντάζ και σύνδεση του bus-προσαρµοστή UP 
110, 5WG1 110-2AB01). 
Η οθόνη κουµπώνει στον bus-προσαρµοστή 
συγκρατώντας και το πλαίσιο όπως φαίνεται στην 
εικόνα 2. 

 
 
Εικόνα 2 

 
 
 
 
8.2 Σειριακή θύρα UP 148 
 

A2

A1

                      

A4

A3

 
 
Εικόνα 1 Βασικός µηχανισµός   Εικόνα 2 Φορέας 
 
A1 8-πολική υποδοχή 
A2 βίδες στερέωσης  
A3 8-πολικό φις 
A4 9-πολικό βύσµα για την σύνδεση του PC (SUB D- Buchse) 
 
Γενικές οδηγίες εγκατάστασης 
• ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής στο ίδιο κουτί εγκατάστασης µε συσκευές οι  
οποίες λειτουργούν µε  τάση 230 V. 

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία µόνο από κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό.  

• Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και 
τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

• ∆εν επιτρέπεται η επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Τυχόν κατεστραµµένη συσκευή 
πρέπει να επιστρέφεται µέσω του σηµείου αγοράς της στην SIEMENS A.E. 

 
Στερέωση και σύνδεση  

SIEMENS

Busankoppler

Rahmen

Anzeigeeinheit
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Η σειριακή θύρα  UP 148 συνδυάζεται πάντα µε τα αντίστοιχα πλαίσια DELTA studio και τον 
bus-προσαρµοστή UP 110. Η ηλεκτρική σύνδεση µεταξύ της οθόνης UP 580 και του bus-
προσαρµοστή UP 110 επιτυγχάνεται µέσω της συνδετικής θύρας χρήσης (AST) η οποία 
υπάρχει και στα δύο µέρη. Ο bus-προσαρµοστής UP 110, (5WG1 110-2AB01) και το 

αντίστοιχο πλαίσιο  DELTA studio δεν 
περιλαµβάνονται στην συσκευασία και 
στην παράδοση της οθόνης. Πρέπει να 
παραγγέλνονται χωριστά.  
 
 
 
 
 
Εικόνα 3 συναρµολόγηση της  UP 148,  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8.3 Bus-προσαρµοστής UP 110 
 

 
A1 LED για την ένδειξη κανονικής λειτουργίας 
 (LED σβηστό) η για την ένδειξη της 
 κατάστασης διευθυνσιολόγησης (LED 
 αναµένο). Η κατάσταση αυτή τελειώνει 
 αυτόµατα µόλις ο bus-προσαρµοστής λάβει 
 την φυσική του διεύθυνση. 
A2 Μπουτόν εκπαίδευσης για την µεταγωγή 
 από την κατάσταση κανονικής λειτουργίας 
 στην κατάσταση διευθυνσιολόγησης για την
  λήψη της φυσικής διεύθυνσης 
A3 Συνδετική θύρα χρήσης (AST) για την  

Εικόνα 1          σύνδεση bus-συσκευών  
               A5   Σχισµές για την στερέωση των bus-συσκευών 
µέσω ελασµάτων οδήγησης και στερέωσης 
A6 Σπειρώµατα για τις βίδες στερεώσεως για την πρόσθετη στερέωση bus-συσκευών  
A7 Ετικέτα τύπου 
B1 Bus-κλέµµα για την σύνδεση µονόκλωνων αγωγών διατοµής 0,6 ... 0, 8 mm2 
 
Γενικές οδηγίες εγκατάστασης 
• ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής στο ίδιο κουτί εγκατάστασης µε συσκευές η 
καλώδια τα οποία λειτουργούν µε  τάση 230 V. 

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία µόνο από κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό.  

• Η συσκευή µπορεί να τοποθετείται µαζί µε συνδυασµούς διακοπτών και πριζών αν αυτά 
έχουν VDE έγκριση. 

• Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και 
τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

• ∆εν επιτρέπεται η επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Τυχόν κατεστραµµένη συσκευή 
πρέπει να επιστρέφεται µέσω του σηµείου αγοράς της στην SIEMENS A.E. 

SIEMENS

Abdeckung

Beschriftungsfeld

Trägerplatte

Rahmen

Busankoppler
UP 110

8-poliger
Stiftstecker

Befestigungsschrauben

Buchsenleiste

Grundmodul

A6

A5

A1

A6

A2

A5

A6

A7 A3 B1
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• ∆εν επιτρέπεται η σύνδεση της συσκευής σε τάση 230 V. 
• Για την τοποθέτηση του UP 110 σε  χωνευτή εγκατάσταση είναι απαραίτητο κουτί  
 Φ 60mm µε βίδες (Εικόνα 2). 
  
Σύνδεση και στερέωση  

Η σύνδεση στην bus-γραµµή επιτυγχάνεται µε 
την bus-κλέµµα 193 (κλέµµα χωρίς βίδες για την 
σύνδεση µονόκλωνων αγωγών). Οι bus-
συσκευές στερεώνονται µέσω ελασµάτων 
οδήγησης και στερέωσης και ανάλογα µε την 
συσκευή µε βίδες. 
Ο UP 110 πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η 
συνδετική θύρα χρήσης (AST) να βρίσκεται στο 
κάτω µέρος (Α3 στην εικόνα 1) ώστε οι bus-
συσκευές οι οποίες θα τοποθετηθούν στην 
συνέχεια να έχουν την σωστή θέση. 
 
Εικόνα 2:  
Μοντάζ του bus-προσαρµοστή UP 110 

 
 
 
 
Εξαγωγή και επανατοποθέτηση της bus-κλέµµας στον UP 110. 
Η bus-κλέµµα (C2) βρίσκεται τοποθετηµένη στην πίσω πλευρά του bus-προσαρµοστή 
(Εικόνα 3). Αποτελείται από δύο µέρη (C2.1, C2.2) τα οποία είναι µεταξύ τους µηχανικά 
συνδεδεµένα και το καθένα έχει τέσσερις θέσεις για την σύνδεση αγωγών. Πρέπει ακόµη να 
σηµειωθεί ότι κάθε µέρος της κλέµµας έχει υποδοχή για µετρήσεις και ελέγχους (C2.3) η 
οποία πρέπει να προσεχθεί κατά την εξαγωγή της κλέµµας µε κατσαβίδι ώστε να µην 
τραυµατίζεται. 
Εξαγωγή της της bus-κλέµµας: 
- Τοποθετήστε την µύτη ενός κατσαβιδιού στην σχισµή εισαγωγής αγωγών στην γκρι κλέµµα 
(C2.2) και πιέστε ολόκληρη την bus-κλέµµα (C2) προς τα πίσω µέχρι να βγει από τον UP 
110 (C1) όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. 
Μην επιχειρείτε την εξαγωγή της κλέµµας τραβώντας την από κάτω. Κίνδυνος 
βραχυκυκλώµατος. 

Επανατοποθέτηση της bus-κλέµµας 
- Οδηγήστε την bus-κλέµµα (C2) στην υποδοχή της  στον  bus-προσαρµοστή UP 110 (C1) 
και πιέστε την µέχρι να κουµπώσει στην θέση της. 

Σύνδεση και αποσύνδεση της bus-γραµµής  
Σύνδεση: 
- Η bus-κλέµµα (C2) είναι κατάλληλη για την σύνδεση µονόκλωνων αγωγών διατοµής  0,6 ... 
0,8 mm2  

- Αφαιρέστε την µόνωση του κάθε αγωγού (C2.4) και πιέστε τον στην αντίστοιχη υποδοχή της 
κλέµµας (C2) προσέχοντας για σωστή πολικότητα (κόκκινο = +, µαύρο = -) 

Αποσύνδεση: 
- Αφαιρέστε την bus-κλέµµα (C2) από τον bus-προσαρµοστή. Αποσυνδέστε τον αγωγό (C2.4) 
τραβώντας τον και περιστρέφοντάς τον ταυτόχρονα. 

 

Installationsdose 
(60 mm Ø nach DIN 49073)

Anwenderschnittstelle (AST)

Langlöcher zur Befestigung

Busankoppler UP 110

Befestigungsschrauben
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C1

C2

C2.4

C2
C2.4C2

C2

C2.3

C2.2C2.1  
 

Εικόνα 3: Σύνδεση, αποσύνδεση της γραµµής-bus 
 
8.4 Μπουτόν UP 210, 211, 212  
 
UP 210 (1-µονό)      UP 211 (2-διπλό) 
      

LED Anzeigefeld mit LEDs

Bedienfeld

Schaltkontakt  Wippe oben

Schaltkontakt  Wippe unten

LED
LED LED

Beschriftungsfeld mit Piktogramm

 
 
UP 212 (4-πλό) 
 

LED LED LED LED

Schaltkontakt  Wippe unten

Schaltkontakt  Wippe oben

Beschriftungsfeld mit Piktogramm

Vorwahltasten (Kanal A, B, C, D)

Anzeigefeld mit LEDs

Bedienfeld

 
 

Schaltkontakt oben

Schaltkontakt unten

LEDLED

Beschriftungsfeld mit Piktogramm

Anzeigefeld mit LEDs

Bedienfeld

LED

Schaltkontakt
Wippe oben links

Schaltkontakt
Wippe oben rechts

Schaltkontakt
Wippe unten rechts

Schaltkontakt
Wippe unten links

LEDLED
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Σύµβολα τα οποία περιλαµβάνονται στην συσκευασία και τα 
οποία µπορούν να συνδυάζονται 
 
 
 
Γενικές οδηγίες εγκατάστασης 
• ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής στο ίδιο κουτί 
εγκατάστασης µε συσκευές η καλώδια τα οποία λειτουργούν 
µε  τάση 230 V. 

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε 
λειτουργία µόνο από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό.  

• Η συσκευή µπορεί να τοποθετείται µαζί µε συνδυασµούς 
διακοπτών και πριζών αν αυτά έχουν VDE έγκριση. 

• Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται µε βάση τους 
ισχύοντες κανονισµούς και τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

• ∆εν επιτρέπεται η επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Τυχόν κατεστραµµένη συσκευή 
πρέπει να επιστρέφεται µέσω του σηµείου αγοράς της στην SIEMENS A.E. 

 
 
Σύνδεση και στερέωση  
Τα µπουτόν  UP 210,211,212 συνδυάζονται πάντα µε τα αντίστοιχα πλαίσια DELTA studio 
και τον bus-προσαρµοστή UP 110. Η ηλεκτρική σύνδεση µεταξύ των µπουτόν και του bus-
προσαρµοστή UP 110 επιτυγχάνεται µέσω της συνδετικής θύρας χρήσης (AST) η οποία 
υπάρχει και στα δύο µέρη. Ο bus-προσαρµοστής UP 110, (5WG1 110-2AB01) και το 
αντίστοιχο πλαίσιο  DELTA studio δεν περιλαµβάνονται στην συσκευασία και στην παράδοση 
των µπουτόν. Πρέπει να παραγγέλνονται χωριστά.  
 

 
Ο bus-προσαρµοστής UP 110 
στερεώνεται στο κουτί της εγκατάστασης 
(βλ. οδηγίες για τον UP 110). Για να 
τοποθετηθεί το µπουτόν: 
- Αφαιρέστε το πλήκτρο από το µπουτόν. 
- Τοποθετείστε µεταξύ µπουτόν και bus-
προσαρµοστή το πλαίσιο DELTA 
- Πιέστε το µπουτόν µαζί µε το πλαίσιο να 
΄’κουµπώσει΄’ επάνω στον bus-  
 προσαρµοστή. 
- Στερεώστε το µπουτόν µε τις δύο βίδες 
οι οποίες υπάρχουν στην συσκευασία. 

- Τοποθετείστε το πλήκτρο στην θέση του.    
  
Μοντάζ των µπουτόν  UP 210, 211, 212 

 
 

  : Licht schalten

: Licht dimmen

: Jalousie aufwärts/abwärts

: Klima/Ventilator

: Tür öffnen

: Klingeln

: Funktion Zeit

: Funktion Nachlauf  

SIEMENS

Busankoppler 
    UP 110

Rahmen 

Tastergrundmodul

Befestigungsschrauben

Tasterwippe
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8.5  ∆υαδική είσοδος για µπουτόν UP 220 
 

A1     bus-κλέµµα για µονόκλωνους αγωγούς διατοµής 
 0,6 ... 0,8 mm2 
A2 Βύσµα για την σύνδεση των µπουτόν  η των 
 διακοπτών 
A3 Μπουτόν εκπαίδευσης για την µεταγωγή από την 
 κατάσταση κανονικής λειτουργίας στην κατάσταση 
 διευθηνσιολόγησης για την λήψη της φυσικής 
 διεύθυνσης 
A4     LED για την ένδειξη κανονικής λειτουργίας (LED        
 σβηστό) η για την ένδειξη της κατάστασης 
 διευθηνσιολόγησης (LED αναµένο). Η   

         κατάσταση αυτή τελειώνει αυτόµατα µόλις η   
          δυαδική είσοδος λάβει την φυσική της  διεύθυνση 
      A5 Σχέδιο συνδεσµολογίας  
 Χρωµατισµοί του οκταπολικού καλωδίου: 
 VT = βιολετί, PK = ροζ, OG = πορτοκαλί, WH = λευκό 
 
Γενικές οδηγίες εγκατάστασης 
• ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής στο ίδιο κουτί εγκατάστασης µε συσκευές η 
καλώδια τα οποία λειτουργούν µε  τάση 230 V. 

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία µόνο από κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό.  

• Η συσκευή µπορεί να τοποθετείται µαζί µε συνδυασµούς διακοπτών και πριζών αν αυτά 
έχουν VDE έγκριση. 

• Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και 
τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

• ∆εν επιτρέπεται η επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Τυχόν κατεστραµµένη συσκευή 
πρέπει να επιστρέφεται µέσω του σηµείου αγοράς της στην SIEMENS A.E. 

• ∆εν επιτρέπεται η σύνδεση της συσκευής σε τάση 230 V . 
 
Τοποθέτηση και σύνδεση 

Η θύρα για µπουτόν UP 220 πρέπει να 
τοποθετείται σε κουτιά εγκαταστάσεων ∅60 
mm, και βάθους 60 mm  αν στο ίδιο κουτί 
προβλέπεται να τοποθετηθεί ακόµη ένα 
συµβατικό µονό η διπλό µπουτόν η 
διακόπτης. Αν χρειάζεται να συνδεθούν 
περισσότερα µπουτόν η διακόπτες στην 
ίδια δυαδική είσοδο, αυτά µπορούν να 
τοποθετηθούν σε συµβατικά κουτιά. 
Συνδυασµοί των µπουτόν αυτών µε 
συσκευές σε τάση 230V (π.χ. πρίζες)  στην 
ίδια διάταξη δεν επιτρέπεται. 
Οι συνδέσεις των µπουτόν η των 
διακοπτών γίνονται µε οκτώ αγωγούς οι 
οποίοι είναι κωδικοποιηµένοι µε 
διαφορετικά χρώµατα. Οι αγωγοί είναι 
εφοδιασµένοι µε ακροδέκτες για εύκολη 
σύνδεση σε κλέµµες µε βίδες και χωρίς 
βίδες. Οι αγωγοί αυτοί δίνουν την 
δυνατότητα σύνδεσης σε µπουτόν και  
διακόπτες τα οποία θα πρέπει να 

συνδεθούν  στην είσοδο αυτή να απέχουν µέχρι 30 cm από την θύρα. Επέκταση των αγωγών 
αυτών επετρέπεται µέχρι 5m. Ακροδέκτες οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνται πρέπει να 
µονώνονται. 

+   -

VT PK OG WH

ABCD

A1

A2

A3

A4

A5

VT PK OG WH

ABCD

+   -

B3.2 B1 B2.5 B2

5 mm

B2

B 2.4

B2.1

B2.3

B2.2

B2 B2.4

B2

B3.1

B3

B 3.2
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Εξαγωγή και επανατοποθέτηση της bus-κλέµµας. 
Η bus-κλέµµα (Β2) βρίσκεται τοποθετηµένη στην είσοδο  (Β1). Αποτελείται από δύο µέρη 
(Β2.1, Β2.2) τα οποία είναι µεταξύ τους µηχανικά συνδεδεµένα και το καθένα έχει τέσσερις 
θέσεις για την σύνδεση αγωγών. Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι κάθε µέρος της κλέµµας έχει 
υποδοχή για µετρήσεις και ελέγχους (Β2.3) η οποία πρέπει να προσεχθεί κατά την εξαγωγή 
της κλέµµας µε κατσαβίδι ώστε να µην τραυµατίζεται. 
Εξαγωγή της της bus-κλέµµας: 
- Τοποθετήστε την µύτη ενός κατσαβιδιού στην σχισµή εισαγωγής αγωγών στην γκρι κλέµµα 
(Β2.2) και πιέστε ολόκληρη την bus-κλέµµα (Β2) προς τα πίσω µέχρι να βγει από την UP 
220. 
Μην επιχειρείτε την εξαγωγή της κλέµµας τραβώντας την από κάτω. Κίνδυνος 
βραχυκυκλώµατος. 

Επανατοποθέτηση της bus-κλέµµας 
- Οδηγήστε την bus-κλέµµα (Β2) στην υποδοχή της  στην  UP 220 και πιέστε την µέχρι να 
κουµπώσει στην θέση της. 

Σύνδεση και αποσύνδεση της bus-γραµµής  
Σύνδεση: 
- Η bus-κλέµµα (Β2) είναι κατάλληλη για την σύνδεση µονόκλωνων αγωγών διατοµής  0,6 ... 
0,8 mm2  

- Αφαιρέστε την µόνωση του κάθε αγωγού (Β2.4) και πιέστε τον στην αντίστοιχη υποδοχή της 
κλέµµας (Β2) προσέχοντας για σωστή πολικότητα (κόκκινο = +, µαύρο = -) 

Αποσύνδεση: 
- Αφαιρέστε την bus-κλέµµα (Β2) από τον bus-προσαρµοστή. Αποσυνδέστε τον αγωγό (Β2.4) 
τραβώντας τον και περιστρέφοντάς τον ταυτόχρονα. 

 
Σύνδεση και αποσύνδεση των αγωγών σύνδεσης 
Σύνδεση: 
- Τοποθετήστε το φις (Β3) µε βάση την οδήγηση (Β3.1) στην υποδοχή (Β3.2) και  
- πιέστε το µέχρι να κουµπώσει. 
Αποσύνδεση: 
- Κρατήστε και τους οκτώ αγωγούς µαζί και τραβήξτε τους µαζί µε το φις (B3) από την 
υποδοχή (Β3.2) 
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9. Αντί για επίλογο 
Οπως αναφέρθηκε, η τεχνική bus και το σύστηµα instabus EIB της Siemens ανοίγουν 
νέους δρόµους στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Οµως, όπως κάθε τι καινούργιο 
έτσι και η νέα αυτή τεχνική χρειάζεται χρόνο για να αφοµοιωθεί από τους τεχνικούς όλων 
των βαθµίδων ώστε να µπορέσουν να την εφαρµόσουν και να την αξιοποιήσουν  σε µικρά 
και µεγάλα έργα. Οι σηµειώσεις αυτές στοχεύουν, στο να µειώσουν τον χρόνο αυτό, 
κάνοντας τα τεχνικά σηµεία ευκολότερα αντιληπτά και απαντώντας σε  ερωτήµατα που 
προκύπτουν στην πράξη. Σίγουρα, το θέµα δεν εξαντλείται εδώ. Για ερωτήσεις και τυχόν 
απορίες ο υπογράφων και οι ειδικοί µηχανικοί της Siemens είναι πάντα διαθέσιµοι. 
 
 
 
 

Για συµπληρωµατικές τεχνικές πληροφορίες 
τηλ. 01 6864574, 01  6864573  
Fax 01 6864562  
 
 
και για επικοινωνία µε το Internet, e-mail: eviop@hol.gr 
 
 
 
 
Σηµείωση: Λόγω της γρήγορης εξέλιξης της τεχνικής ΕΙΒ και των υλικών της, δεν µπορούν να 
αποκλείονται αλλαγές στα παραπάνω.  
 


