
Αξιολόγηση:  Μη αναγκαίο / Δεν έχω αποφασίσει /  Είναι απαραίτητο 
 

 

 
 

Φωτισμός  

 

Χρειάζεστε γενικές εντολές για τον έλεγχο του φωτισμού εσωτερικών χώρων ? 

 * Με το πάτημα ενός πλήκτρου απο ένα οποιοδήποτε σημείο στο κτίριο να 

ελέγχονται όλα τα φώτα του κτιρίου. Απο το ισόγειο την ώρα που φεύγετε , με το 

πάτημα ενός πλήκτρου να σβήνουν όλα τα φώτα του κτιρίου . Με το πάτημα ενός 

πλήκτρου απο οποιοδήποτε σημείο του ορόφου να ανάβουν ή να σβήνουν όλα ή 

μερικά φώτα ορόφου ? 

   

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

  Θα θέλατε να ελέγχετε το φωτισμο και όλα τα φορτία από το κινητό ή το tablet σας?  

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

  Χρειάζεστε σενάρια φωτισμού και ρυθμιζόμενο φωτισμό για διαφορες περιστάσεις?  

* Σενάρια όπως: ''Φεύγω'', ''Γιορτή'', ''Ατμόσφαιρα'', ''Κοιμάμαι'', ''Εισβολέας''  

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

Θέλετε λογικό έλεγχο του φωτισμού σε συνάρτηση με τον εξωτερικό φωτισμό ?  

* π.χ.  Οταν νυχτώνει να ανάβουν φώτα στο κλιμακοστάσιο ή στους διαδρόμους 

εισόδου. 

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

Θα θέλατε να ελέγχετε όλα τα εξωτερικά φώτα με ένα μπουτόν απο πολλά σημεία 

του κτιρίου ? * Απο κάθε υπνοδωμάτιο , με το πάτημα ενός μπουτόν , να ανάβουν 

όλα τα φώτα του κήπου και των βεραντών σε περίπτωση που ακούσω ένα θόρυβο και 

θέλω να δω τι είναι .  
  

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

Θα θέλατε να μπορείτε να ελέγξετε όλο το φωτισμό απομακρυσμένα, σε περίπτωση 

πουδεν είστε σίγουροι αν τα έχετε ξεχάσει;  
 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

               

               

               

               

               

               



Αξιολόγηση:  Μη αναγκαίο / Δεν έχω αποφασίσει /  Είναι απαραίτητο 
 

 

 
 

Σκίαση 

 

Χρειάζεστε γενικές εντολές για τον έλεγχο του/των ρολλών? 

 * Με το πάτημα ενός πλήκτρου απο ένα οποιοδήποτε σημείο στο κτίριο να 

ελέγχονται όλα τα ρολλά του κτιρίου. Όταν φεύγετε, με το πάτημα ενός πλήκτρου να 

κλείνουν σταδιακά όλα τα ρολλά του κτιρίου. 

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

 

 

 

Χρειάζεστε σενάρια σκίασης για διαφορες περιστάσεις?  

* Σενάρια όπως: ''Υπερβολικός ήλιος'', ''Φεύγω'', ''Γύρισα''.  

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

 

 

Θέλετε έλεγχο των τεντών σε συνάρτηση με τις εξωτερικές συνθήκες?  

* π.χ.  Οταν νυχτώνει να μαζεύονται οι τέντες, να κλείνουν αυτόματα κάποια ρολλά, 

ή να μαζεύονται οι τέντες λόγω του υπερβολικού αέρα. 

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

 

 

Θα θέλατε να ελέγχετε όλα τα ρολλά και τις τέντες από οποιοδήποτε σημείο του 

χώρου? * Απο κάθε υπνοδωμάτιο, με το πάτημα ενός μπουτόν , να ανεβαίνουν ή να 

κατεβαίνουν όλα ή κάποια από τα ρολλά του κτιρίου .  
 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 
 

Θα θέλατε να μπορείτε να ανοιγοκλείσετε τα ρολλά και τις τέντες απομακρυσμένα, 

σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει;  
 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

               

               

               

               

               



Αξιολόγηση:  Μη αναγκαίο / Δεν έχω αποφασίσει /  Είναι απαραίτητο 
 

 

 
 

Συναγερμός 

 

Χρειάζεστε να συνεργάζεται το σύστημα συναγερμού με τα φώτα του κτιρίου; 

π.χ. Μόλις χτυπά ο συναγερμός να ανάβουν όλα τα φώτα ή κάποια που να 

θεωρούνται πανικού; 

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

 

 

Χρειάζεστε σενάρια διακοπών; Το σπίτι θα φαίνεται ότι κατοικείται, παρότι εσείς θα 

είστε μακριά. 

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

 

 

Θέλετε το κέντρο συναγερμού να σας ενημερώνει για τυχόν σήματα στο κινητό ή το 

tablet σας; 

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

 

 

Θα θέλατε ενημερώνεστε ή το σύστημα να επεμβαίνει σε τυχόν ανίχνευση τυχόν 

διαρροής αερίου ή νερού, καπνού, φωτιάς;  
 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          
 

Θα θέλατε να μπορείτε να οπλίσετε-αφοπλίσετε το σύστημα συναγερμού 

απομακρυσμένα, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει;  
 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          
 

 

               

               

               

               

               



Αξιολόγηση:  Μη αναγκαίο / Δεν έχω αποφασίσει /  Είναι απαραίτητο 
 

 

 
 

Ψύξη - Θέρμανση - Συσκευές 

 

Χρειάζεστε σενάρια κλιματισμού στο χώρο; 

π.χ. Όταν ανιχνεύει ανοιχτό παράθυρο να κλείνει το σύστημα κλιματισμού, ώστε να 

εξοικονομεί ενέργεια. 

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

 

 

Χρειάζεστε σενάρια διακοπών;  

π.χ. Όταν το σπίτι δεν κατοικείται για αρκετό καιρό να λειτουργεί προγραμματισμένα 

το σύστημα θέρμανσης για την αποφυγή διάβρωσης από υγρασία. 

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

 

 

Θέλετε το σύστημα να συνεργάζεται με το σύστημα κλιματισμού - εξαερισμού, ώστε 

να σας εξασφαλίζει το καλύτερο κλίμα και την υγιέστερη ατμόσφαιρα, αυτόματα και 

προπάντως οικονομικα; 

 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          

 

 

 

Θα θέλατε να μπορείτε να ανοιγοκλείσετε το σύστημα κλιματισμού απομακρυσμένα, 

σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει;  
 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

                                          
 

Θα θέλατε να μπορείτε να ελέγξετε απομακρυσμένα όλες τις συσκευές του χώρου, 

όπως είναι οι εστίες, ηλεκτρικά καλοριφέρ, καφετιέρες και γενικά κάθε ηλεκτρική 

συσκευή του χώρου, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει;  
 

Μη αναγκαίο                                Δεν έχω αποφασίσει                        Απαραίτητο 

  

               

               

               

               

               


