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Αξιολüγηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus  EIB σε κατοικßα

αξιολüγηση
0= δεν χρειÜζεται καθüλου

10= εßναι απüλυτα απαραßτητο

1. Φωτισìüò εσωτερικþν χþρων

1.1 ΧρειÜζεστε γενικÝò εντολÝò για τον Ýλεγχο του φωτισìοý εσωτερικþν χþρων;
π.χ. απü το ισüγειο ìε Ýνα κουìπß σβÞνουν ìüνο üσα φþτα Ýχουν ξεχαστεß στον üροφο η στο υπüγειο

1.2 ΘÝλετε να Ýχετε γενικÝò εντολÝò και για ρυθìιζüìενο φωτισìü;
π.χ. Με ìια εντολÞ να δßδετε προκαθορισìÝνη στÜθìη φωτισìοý;

1.3 ΧρειÜζεστε προγραììατιζüìενα σενÜρια φωτισìοý και να τα επιλÝγετε εýκολα;
π.χ. συνθÞκεò TV, συνθÞκεò τζακιοý, συνθÞκεò φαγητοý, γενικÞ φωταψßα

1.4 Θα θÝλατε τοπικü τηλεχειρισìü φωτισìοý σε ορισìÝνουò χþρουò;
π.χ. Στο καθιστικü, στο σαλüνι, να ìπορεßτε να ελÝγχετε τα φþτα εκτüò απü τα σταθερÜ σηìεßα χειρισìοý τουò 

 και ìε τηλεχειριστÞριο για λιγüτερεò κινÞσειò και περισσüτερη Üνεση

1.5 ΧρειÜζεστε λογικü Ýλεγχο του φωτισìοý σε συνÜρτηση ìε τον εξωτερικü φωτισìü;
π.χ. Στο κλιìακοστÜσιο, στουò διαδρüìουò να ανÜβουν ορισìÝνα χαìηλÜ φþτα üταν νυχτþνει

και εßστε στο σπßτι και να σβÞνουν αυτüìατα üταν ξηìερþνει.

1.6 Θα θÝλατε αυτüìατη λογικÞ λειτουργßα ορισìÝνων φωτιστικþν ìε ανßχνευση κßνησηò; 
π.χ. Εßναι νýκτα, προχωρεß κÜποιοò προò το κλιìακοστÜσιο, ανÜβουν αυτüìατα τα φþτα του κλιìακοστασßου

για προκαθορισìÝνο χρüνο εφüσον ο φωτισìüò δεν εßναι αρκετüò και ìετÜ σβÞνουν

σýνολο

ΑποτελÝσìατα: 0-10=χρειÜζεστε ìια απλÞ συìβατικÞ εγκατÜσταση

11-20= χρειÜζεστε ìια σýνθετη συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση

21-60= χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

αξιολογηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus EIB 28/10/2000 αξιολ. απαιτÞσεων για κατοικßα.xls basis
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Αξιολüγηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus  EIB σε κατοικßα

αξιολüγηση
0= δεν χρειÜζεται καθüλου

10= εßναι απüλυτα απαραßτητο

2. Φωτισìüò εξωτερικþν χþρων 

2.1 ΘÝλετε να ελÝγχετε τον εξωτερικü φωτισìü ìε λογικÞ; 
π.χ. ΟρισìÝνα φωτιστικÜ να λειτουργοýν ìüνο üταν εßναι νýκτα και εßστε στο σπßτι

2.2 ΧρειÜζεστε να ελÝγχετε ολüκληρο τον εξωτερικü φωτισìü ìε Ýνα κουìπß απü πολλÜ σηìεßα; 
π.χ. Απü κÜθε υπνοδωìÜτιο ìε Ýνα κουìπß üλα τα φþτα του κÞπου και των βεραντþν σε περßπτωση ανÜγκηò;

2.3 Θα θÝλατε προγραììατιζüìενα σενÜρια εξωτερικοý φωτισìοý ìε Ýνα κουìπß;
π.χ. εορταστικüò, ασφαλεßαò, περιπÜτου, ροìαντικüò, γενικÞ φωταψßα

2.4 ΧρειÜζεστε αυτüìατη λειτουργßα ορισìÝνων φωτιστικþν ìε ανßχνευση παρουσßαò; 
σε συνÜρτηση του υπÜρχοντοò φωτισìοý;

π.χ. ìε την ανßχνευση ανθρþπου η αυτοκινÞτου στην εßσοδο αυτüìατο Üναììα φþτων εισüδου 

για προκαθορισìÝνο χρüνο εφüσον εßναι νýκτα

2.5 ΘÝλετε να ελÝγχετε τον εξωτερικü φωτισìü και ìÝσω τηλεφþνου; 
π.χ. Τηλεφωνικü Üναììα η σβÞσιìο φþτων  η επιλογÞ σεναρßων φωτισìοý στον κÞπο

βÝβαια, τιò εντολÝò αυτÝò να ìπορεßτε να τιò δßδετε η να τιò ακυρþνετε και ìÝσα απü το σπßτι

2.6 ΘÝλετε να ελÝγχετε τον εξωτερικü φωτισìü και ìε τοπικü τηλεχειρισìü; 
π.χ. Περπατþνταò  στον κÞπο να δßδετε εντολÝò φωτισìοý η να κÜνετε επιλογÞ σεναρßων φωτισìοý ìε τηλεχειριστÞριο

βÝβαια, τιò εντολÝò αυτÝò να ìπορεßτε να τιò δßδετε η να τιò ακυρþνετε και ìÝσα απü το σπßτι

σýνολο

ΑποτελÝσìατα: 0-10=χρειÜζεστε ìια απλÞ συìβατικÞ εγκατÜσταση

11-20= χρειÜζεστε ìια σýνθετη συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση

21-60= χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

αξιολογηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus EIB 28/10/2000 αξιολ. απαιτÞσεων για κατοικßα.xls basis
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Αξιολüγηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus  EIB σε κατοικßα

αξιολüγηση
0= δεν χρειÜζεται καθüλου

10= εßναι απüλυτα απαραßτητο

3. ΘÝρìανση , εξαερισìüò

3.1 ΘÝλετε να ελÝγχετε την θÝρìανση ολüκληρου του κτιρßου κεντρικÜ;
π.χ. φεýγονταò να ìπορεßτε να υποβιβÜζετε την θερìοκρασßα üλου του σπιτιοý ìε Ýνα κουìπß

και να την επαναφÝρετε επιστρÝφονταò

3.2 Θα ελÝγχεται ο η θÝρìανση ενüò χþρου ìε βÜση την κατÜσταση των ανοιγìÜτων?
π.χ. αν ανοßξει Ýνα παρÜθυρο να σταìατÜ η θÝρìανση του χþρου

3.3 ΧρειÜζεστε προγραììατιζüìενα σενÜρια θÝρìανσηò;
π.χ. νυκτερινÞ οικονοìικÞ λειτουργßα, ìικρÞò απουσßαò, ìεγÜληò απουσßαò

3.4 ΘÝλετε να ελÝγχετε την θÝρìανση ολüκληρου του κτιρßου τηλεφωνικÜ;
π.χ. Με κινητü τηλÝφωνο απü οπουδÞποτε?

3.5 ΘÝλετε ενδεßξειò θερìοκρασßαò κατÜ χþρο, Þ κατÜ üροφο απü Ýνα Þ περισσüτερα σηìεßα;
π.χ. Απü τον üροφο να βλÝπετε την θερìοκρασßα του ισογεßου και του υπογεßου

3.6 Θα θÝλατε λογικü Ýλεγχο εξαερισìοý;
π.χ. στο WC, ο εξαερισìüò συνεχßζει να λειτουργεß για 10 λεπτÜ ìετÜ το σβÞσιìο των φþτων

στην κουζßνα, ο εξαερισìüò σταìατÜ ìετÜ απü 10 λεπτÜ üταν φεýγετε απü το σπßτι

σýνολο

ΑποτελÝσìατα: 0-10=χρειÜζεστε ìια απλÞ συìβατικÞ εγκατÜσταση

11-20= χρειÜζεστε ìια σýνθετη συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση

21-60= χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

αξιολογηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus EIB 28/10/2000 αξιολ. απαιτÞσεων για κατοικßα.xls basis
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Αξιολüγηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus  EIB σε κατοικßα

αξιολüγηση
0= δεν χρειÜζεται καθüλου

10= εßναι απüλυτα απαραßτητο

4. Ελεγχοι φορτßων

4.1 ΘÝλετε να ελÝγχετε την λειτουργßα ορισìÝνων πριζþν εσωτερικþν χþρων;
π.χ. Ýλεγχοò καφετιÝραò στο ισüγειο απü το üροφο, φεýγονταò να βγαßνουν εκτüò λειτουργßαò ορισìÝνεò πρßζεò

4.2 Θα θÝλατε να ελÝγχετε την λειτουργßα ορισìÝνων φορτßων ìε βÜση καθορισìÝνεò συνθÞκεò;
π.χ. χρÞση πλυντηρßων η ìπüιλερ ìε ìειωìÝνο τιìολüγιο, 

4.3 ΘÝλετε να ελÝγχετε την λειτουργßα ορισìÝνων πριζþν εξωτερικþν χþρων;
π.χ. Φεýγονταò, Þ πριν πÜτε για ýπνο να βγαßνουν εκτüò οι εξωτερικÝò πρßζεò

4.4 Αν υπÜρχει γεννÞτρια να αναλαìβÜνει σε περßπτωση διακοπÞò τÜσεωò ορισìÝνα φορτßα
π.χ. Να αποκλεßεται η υπερφüρτιση τηò γεννÞτριαò απü λανθασìÝνουò χειρισìοýò (φοýρνοò, ìποιλερ)

4.5 Θα θÝλατε να ενηìερþνεστε τηλεφωνικÜ για περιπτþσειò διακοπÞò ρεýìατοò;
π.χ. Πριν πατε στο εξοχικü να ξÝρετε αν υπÜρχει κανονικÞ τροφοδοσßα απü ÄΕΗ

4.6 ΧρειÜζεστε να ελÝγχετε ηλεκτρικÜ φορτßα τηλεφωνικÜ;
π.χ. Την γεþτρηση, την πισßνα, την σÜουνα

σýνολο

ΑποτελÝσìατα: 0-10=χρειÜζεστε ìια απλÞ συìβατικÞ εγκατÜσταση

11-20= χρειÜζεστε ìια σýνθετη συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση

21-60= χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

αξιολογηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus EIB 28/10/2000 αξιολ. απαιτÞσεων για κατοικßα.xls basis
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Αξιολüγηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus  EIB σε κατοικßα

αξιολüγηση
0= δεν χρειÜζεται καθüλου

10= εßναι απüλυτα απαραßτητο

5. ΗλεκτρικÜ ρολÜ, τÝντεò, ανοßγìατα ηλεκτρικÜ ελεγχüìενα

5.1 Θα θÝλατε να ìπορεßτε να κλεßνετε η να ανοßγετε üλα τα ηλεκτρικÜ ρολÜ ìε Ýνα κουìπß;
π.χ. Φεýγονταò να ìπορεßτε να κλεßνετε ìε ìιÜ εντολÞ üλα τα ηλεκτρικÜ ρολÜ χωρßò περιπολßεò

5.2 Θα θÝλατε να ìπορεßτε να κλεßνετε η να ανοßγετε üλεò τιò ηλεκτρικÝò τÝντεò ìε λογικÞ;
π.χ. Το πρωß να κατεβαßνουν εφüσον δεν βρÝχει και εφüσον δεν φυσÜει και εφüσον υπÜρχει Þλιοò

5.3 Θα σαò Þταν χρÞσιìη η λειτουργßα ασφÜλειαò ρολþν;
π.χ. Φεýγονταò να κλειδþνουν üλα τα ηλεκτρικÜ ρολÜ και να ìην ανοßγουν χωρßò δικÞ σαò εντολÞ

5.4 ΧρειÜζεστε τοπικü τηλεχειρισìü των ηλεκτρικþν ρολþν η των τεντþν;
π.χ. Απü το κρεβÜτι σαò να ελÝγχετε τα ηλ. ρολÜ του υπνοδωìατßου

5.5 Θα θÝλατε τηλεφωνικü τηλεχειρισìü ορισìÝνων  ηλεκτρικþν ρολþν;
π.χ. Να ìπορεßτε να ανοßξετε το ρολü του σαλονιοý σαò για να Ýχουν φωò τα λουλοýδια σαò

5.6 Θα θÝλατε να ìπορεßτε να ελÝγχετε üλα τα ηλεκτρικÜ ρολÜ ανÜ üροφο;

σýνολο

ΑποτελÝσìατα: 0-10=χρειÜζεστε ìια απλÞ συìβατικÞ εγκατÜσταση

11-20= χρειÜζεστε ìια σýνθετη συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση

21-60= χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

αξιολογηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus EIB 28/10/2000 αξιολ. απαιτÞσεων για κατοικßα.xls basis
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Αξιολüγηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus  EIB σε κατοικßα

αξιολüγηση
0= δεν χρειÜζεται καθüλου

10= εßναι απüλυτα απαραßτητο

6. ΑσφÜλεια

6.1 Θα θÝλατε να ξÝρετε ποια εξωτερικÜ  ανοßγìατα εßναι ανοικτÜ;
π.χ. ενηìÝρωση για ανοικτÜ-κλειστÜ παρÜθυρα, εξ. πüρτεò, γκαραζüπορτα πριν πÜτε για ýπνο

6.2 ΘÝλετε να κλεßνει η κεντρικÞ παροχÞ παροχÞ νεροý τηò κατοικßαò αφοý φýγετε;
για να αποφýγετε επικßνδυνεò διαρροÝò νεροý

6.3 Θα θÝλατε να ενηìερþνεστε τηλεφωνικÜ αν κÜτι σηìαντικü συìβαßνει;
π. χ. νερü στο υπüγειο, βλÜβη στο σýστηìα θÝρìανσηò, καπνüò στην σοφßτα

6.4 Θα σαò Þταν χρÞσιìη ìια λειτουργßα πανικοý;
ìε Ýνα κουìπß να ανÜβετε üλα τα φωτιστικÜ του σπιτιοý εσωτερικÜ και εξωτερικÜ και να ανοßγετε üλα τα ρολÜ

6.5 Θα θÝλατε ìια Ýντονη Ýνδειξη συναγερìοý;
π. χ. λεßπετε και ενεργοποιεßται ο συναγερìüò. Ολοò ο φωτισìüò του κÞπου, üλα τα φþτα στιò βερÜντεò αναβοσβÞνουν

6.6 Θα επιθυìοýσατε προσοìοßωση παρουσßαò;
π.χ. ενþ απουσιÜζετε, φþτα ανÜβουν σβÞνουν, τÝντεò και ρολÜ ανοßγουν και κλεßνουν þστε το σπßτι να φαßνεται üτι κατοικεßται

σýνολο

ΑποτελÝσìατα: 0-10=χρειÜζεστε ìια απλÞ συìβατικÞ εγκατÜσταση

11-20= χρειÜζεστε ìια σýνθετη συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση

21-60= χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

Αν απαντÞσατε θετικÜ στα 6.4, 6.5, 6.6, τüτε χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

Οι ανÜγκεò αυτÝò δεν ìποροýν να καλυφθοýν απü ìια συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε λογικü κüστοò

αξιολογηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus EIB 28/10/2000 αξιολ. απαιτÞσεων για κατοικßα.xls basis
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Αξιολüγηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus  EIB σε κατοικßα

αξιολüγηση
0= δεν χρειÜζεται καθüλου

10= εßναι απüλυτα απαραßτητο

7. Αναγγελßεò, ενδεßξειò

7.1 Θα σαò Þταν χρÞσιìεò φωτεινÝò ενδεßξειò για üποια φþτα εßναι αναììÝνα;
π.χ. Στουò Üλλουò ορüφουò, στον κÞπο

7.2 ΘÝλετε να βλÝπετε την εξωτερικÞ θερìοκρασßα;
πριν βγεßτε Ýξω για να ντυθεßτε ανÜλογα

7.3 Θα θÝλατε να βλÝπετε αν η γκαραζüπορτα εßναι πραγìατικÜ κλειστÞ;

7.4 Θα σαò Þταν χρÞσιìο να βλÝπατε την θερìοκρασßα του νεροý τηò πισßναò;
για να προετοιìαστεßτε πριν βουτÞξετε

7.5 Θα θÝλατε να ξÝρετε αν η στÜθìη πετρελαßου βρßσκεται σε κρßσιìο üριο;
για να παραγγεßλετε Ýγκαιρα

7.6 ΧρειÜζεστε Ýνα master control για να ελÝγχετε üλεò τιò λειτουργßεò εýκολα και απλÜ;
παρÜλληλα ìε τουò τοπικοýò χειρισìοýò και ενδεßξειò

σýνολο

ΑποτελÝσìατα: 0-10=χρειÜζεστε ìια απλÞ συìβατικÞ εγκατÜσταση

11-20= χρειÜζεστε ìια σýνθετη συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση

21-60= χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

Αν απαντÞσατε θετικÜ στην 7.6, τüτε χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

Οι ανÜγκεò αυτÝò δεν ìποροýν να καλυφθοýν απü ìια συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε λογικü κüστοò

αξιολογηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus EIB 28/10/2000 αξιολ. απαιτÞσεων για κατοικßα.xls basis
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Αξιολüγηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus  EIB σε κατοικßα

αξιολüγηση
0= δεν χρειÜζεται καθüλου

10= εßναι απüλυτα απαραßτητο

8. ΚεντρικÝò λειτουργßεò και εντολÝò

8.1 Θα χρειαζüσασταν κεντρικÝò εντολÝò "αναχþρηση για λßγεò þρεò - επιστροφÞ";
π.χ. κουìπß <αναχþρηση>, Üρα σβÞσιìο φþτων, θÝση σε λειτουργßα εκτüò πριζþν και βασικþν 

ηλεκτρικþν συσκευþν (κουζßνα), ìεßωση θερìοκρασßαò, κλεßσιìο και κλεßδωìα ηλεκτρικþν ρολþν

π.χ. κουìπß <επιστροφÞ>, επαναφορÜ λειτουργιþν

8.2 Θα χρειαζüσασταν κεντρικÝò εντολÝò "χειìþναò - καλοκαßρι";
π.χ. Ρυθìßσειò στην θÝρìανση, στο πüτισìα, στην πισßνα

8.3 Θα χρειαζüσασταν κεντρικÝò εντολÝò "πÜìε για ýπνο - ξυπνÞσαìε";

8.4 Θα χρειαζüσασταν  εντολÝò "πÜìε για διακοπÝò  - γυρßσαìε";
π.χ. üλα üσα αναφÝρονται στο 8.1, πλÝον ενεργοποßηση προσοìοßωσηò παρουσßαò

σýνολο

ΑποτελÝσìατα: Εδþ αν απαντÞσετε Ýστω και σε ìßα ερþτηση θετικÜ, τüτε χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

Οι ανÜγκεò αυτÝò δεν ìποροýν να καλυφθοýν απü ìια συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε λογικü κüστοò
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Αξιολüγηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus  EIB σε κατοικßα

αξιολüγηση
0= δεν χρειÜζεται καθüλου

10= εßναι απüλυτα απαραßτητο

9. Äυνατüτητεò επÝκτασηò, προβλÝψειò για το κοντινü ìÝλλον

9.1 ΘÝλετε να προβλÝψετε τηλεχειρισìü λειτουργιþν τηò εγκατÜστασηò ìÝσω interent;
π.χ να ελÝγχετε, λειτουργßεò του σπιτιοý ìÝσω διαδικτýου 

9.2 ΘÝλετε να ìπορεßτε να ελÝγχετε την ηλ. σαò εγκατÜσταση και ìÝσω PC;
π.χ να ελÝγχετε, λειτουργßεò απü τον προσωπικü σαò υπολογιστÞ

9.3 Σýνδεση ìελλοντικþν Ýξυπνων λευκþν συσκευþν (κουζßναò, ψυγεßου, πλυντηρßου);
Ηome Electronic System

9.4 ΘÝλετε να ìπορεßτε να ελÝγχετε το πüτισìα του κÞπου εποχιακÜ, ìε βÜση τιò καιρικÝò συνθÞκεò;
π.χ Χειìþναò, βροχÞ, Üνοιξη, καλοκαßρι

9.5 ΧρειÜζεστε ìακροπρüθεσìο χρονικü προγραììατισìü λειτουργιþν ìε λογικÝò προϋποθÝσειò;
π.χ. σε ηìερÞσια, εβδοìαδιαßα, ìηνιαßα και ετÞσια βÜση.

Φωταψßα κÜθε πρωτοχρονιÜ, κÜθε γενÝθλια, κÜθε ονοìαστικÞ γιορτÞ, εφüσον εßστε στο σπßτι

9.6 Θα θÝλατε να κÜνετε αλλαγÝò και προσθÞκεò λειτουργιþν χωρßò ìερεìÝτια;
π.χ. αλλαγÝò και προσθÞκεò εντολþν χρÞσηò ìε αναπρογραììατισìü

σýνολο

ΑποτελÝσìατα: Εδþ αν απαντÞσετε Ýστω και σε ìßα ερþτηση θετικÜ, τüτε χρειÜζεστε ìια σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

Οι ανÜγκεò αυτÝò δεν ìποροýν να καλυφθοýν απü ìια συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε λογικü κüστοò
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Αξιολüγηση απαιτÞσεων για την εγκατÜσταση instabus  EIB σε κατοικßα

αξιολüγηση
0= δεν χρειÜζεται καθüλου

10= εßναι απüλυτα απαραßτητο

10. ΤελικÞ απüφαση, τελικÞ αξιολüγηση      �.

Σßγουρα, ìερικÝò απü τιò απαιτÞσειò και τιò δυνατüτητεò που διαβÜσατε στιò προηγοýìενεò σελßδεò να φαßνονται σÞìερα
üχι αναγκαßεò.

Πριν ìερικÜ χρüνια, οι περισσüτερεò θα ìποροýσαν να θεωρηθοýν αδýνατεò

Σε λßγα χρüνια οι απαιτÞσειò ìαò θα εßναι περισσüτερεò

Με την τεχνικÞ εγκαταστÜσεων Siemens instabus δηìιουργεßτε την υποδοìÞ για να καλýψετε τιò ìελλοντικÝò απαιτÞσειò

ΑπλÞ συìβατικÞ εγκατÜσταση

Σýνθετη συìβατικÞ ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση

Σýγχρονη Ýξυπνη ηλεκτρικÞ εγκατÜσταση ìε Siemens instabus

Αντß για επßλογο

Γιατß το σπßτι να Ýχει λιγüτερεò ανÝσειò απü το αυτοκßνητο;

Γ. ΣαρρÞò
Produkt Manager Ηλεκτρολογικοý Υλικοý
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