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Σαλόνι Φωτισμού

Τ
α κυκλώματα φωτισμού μπορούν να 
ελέγχονται είτε αυτόματα (με αισθητή-
ρες παρουσίας, φωτισμού, χρονοδιακό-

πτες κλπ.), είτε χειροκίνητα. Ο χειροκίνητος 
έλεγχος πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυ-
χία σε μεγάλες αποθήκες και βιομηχανικούς 
χώρους υπό την εποπτεία μόνο του διαχειρι-
στή του κτιρίου, ενώ παράλληλα έχει και το 
μικρότερο κόστος εγκατάστασης. 
Σε αρκετές περιπτώσεις είναι προτιμότερο να 
υπάρχει χειροκίνητος έλεγχος από το να υ-
πάρχει αυτόματος έλεγχος ο οποίος λειτουρ-
γεί προβληματικά. Για παράδειγμα, σε χώρους 
γραφείων ή αίθουσες διδασκαλίας είναι ω-
φέλιμο να έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να 
ρυθμίζει τη στάθμη του τεχνητού φωτισμού 

σύμφωνα με τα επίπεδα του φυσικού φωτι-
σμού. Τα οφέλη μπορεί να είναι περισσότε-
ρα εάν οι αισθητήρες φωτισμού έχουν ρυθ-
μιστεί λανθασμένα και η συμπεριφορά τους 
είναι προβληματική.
Αντίθετα, ο αυτόματος έλεγχος, εφόσον λει-
τουργεί σωστά, παρέχει εξοικονόμηση ενέρ-
γειας με την ελάχιστη παρέμβαση από μέρους 
των χρηστών. Για παράδειγμα, οι αισθητήρες 
παρουσίας μειώνουν τη σπατάλη ενέργειας 
σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτισμού, 
ενώ οι αισθητήρες επιτρέπουν στο σύστημα 
φωτισμού να λειτουργεί με τη μικρότερη δυ-
νατή κατανάλωση ενέργειας, ανάλογα με το 
ποσοστό του φυσικού φωτισμού που εισέρ-
χεται στο χώρο.

Διακόπτης ή ρύθμιση στάθμης 
φωτισμού;

Η επιλογή για χρήση διακόπτη ή ρύθμιση 
στάθμης φωτισμού εξαρτάται από αρκετές 
παραμέτρους, η κύρια από τις οποίες είναι 
το αρχικό κόστος αγοράς, ιδιαίτερα σε περι-
πτώσεις αναβαθμίσεων υφιστάμενων εγκα-
ταστάσεων. Για παράδειγμα, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις το κόστος των ballast και driver 
είναι μεγαλύτερο από αυτό των αντίστοιχων 
ballast ή driver που δεν έχουν τη δυνατότητα 
να ρυθμίζουν την παραγόμενη στάθμη φωτι-

σμού. Στην τελική επιλογή, καθοριστικό ρόλο 
μπορεί να παίξει η οικονομική ανάλυση με-
ταξύ των επιλογών αυτών. 
Ο συνυπολογισμός του αρχικού κόστους με 
τα πιθανά οφέλη από την εφαρμογή των δύο 
περιπτώσεων είναι σημαντική διαδικασία. 
Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές ε-
λέγχου οι οποίες δεν επιτρέπουν δυνατότη-
τα επιλογής ανάμεσα σε διακόπτη ή ρύθμι-
ση στάθμης φωτισμού, όπως συμβαίνει, για 
παράδειγμα, στον προγραμματισμό που προ-
διαγράφει ακριβώς τη χρήση διακοπτών σε 
συγκεκριμένους χώρους. Φυσικά, κάποια υ-
βριδική λειτουργία η οποία συνδυάζει τη μεί-
ωση της φωτεινής ροής σε ένα προκαθορι-
σμένο επίπεδο φωτισμού, όταν δεν ανιχνεύ-
εται παρουσία, μπορεί να προγραμματιστεί 
μέσω ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου.
Ο έλεγχος με διακόπτη είναι πιο αποδοτικός 
σε χώρους με έναν χρήστη, και κυρίως όταν 
αυτός είναι υπεύθυνος για την επιλογή των ε-
πιπέδων φωτισμού (π.χ. έλεγχος με αισθητή-
ρα παρουσίας και δυνατότητα παράκαμψης). 
Σε χώρους με περισσότερους χρήστες, ο έ-
λεγχος με διακόπτη πρέπει να χρησιμοποι-
είται με προσοχή. Ένας τέτοιου είδους αυτό-
ματος έλεγχος δημιουργεί αναπάντεχες αλ-
λαγές στα επίπεδα φωτισμού. 
Για παράδειγμα, σε έναν ενιαίο χώρο γραφεί-
ων με αισθητήρα παρουσίας, η συχνή διέλευ-

Τα συστήματα ελέγχου φωτισμού μέσα από τη σωστή διαδικασία επιλογής και εγκατάστα-
σής τους μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.
*Το παρόν άρθρο αποτελεί αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας “Τεχνητός και Φυσικός Φωτισμός Κτιρίων” της ΤΟΤΕΕ (Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας) 

Συστήματα ελέγχου του φωτισμού και διαδικασία επιλογής 
του εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
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ση των χρηστών μπορεί να ενοχλεί τους 
υπόλοιπους χρήστες, αφού το σύστημα 
φωτισμού θα ενεργοποιείται και θα απε-
νεργοποιείται συνεχώς. Επίσης, ο κακός 
προγραμματισμός χρονοδιακόπτη μπορεί 
να δημιουργεί προβλήματα, απενεργο-
ποιώντας το σύστημα φωτισμού ακόμα 
και όταν υπάρχουν χρήστες στο χώρο. 
Για αυτό το λόγο, τα συστήματα με δι-
ακόπτη που χρησιμοποιούν αισθητήρα 
φωτισμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε χώρους όπου υπάρχει άφθονος φυ-
σικός φωτισμός κατά τη διάρκεια της 
ημέρας ή σε εξωτερικούς χώρους ό-
ταν πρέπει να ανιχνεύσουν την έναρξη 
ή το πέρας της νύχτας (οδοφωτισμός). 
Επίσης, ο έλεγχος με διακόπτη μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε χώρους όπου οι 
χρήστες είναι περαστικοί ή δεν έχουν 
δραστηριότητες που απαιτούν αυστηρά 
κριτήρια φωτισμού. Τα συστήματα αυτά 
είναι κατάλληλα για αίθρια, διαδρόμους, 
εισόδους, αποθήκες και σταθμούς με-
τάβασης, ειδικά όταν υπάρχει επαρκής 
φυσικός φωτισμός.
Τα συστήματα διαδοχικής ρύθμισης της 
στάθμης φωτισμού, μειώνοντας τα επί-
πεδα φωτισμού με βάση μια συγκεκρι-
μένη κλίμακα, μειώνουν βαθμιαία την 
κατανάλωση ενέργειας. Επειδή τα συ-
στήματα αυτά αυξομειώνουν βαθμιαία 
τα επίπεδα φωτισμού, είναι πιθανότερο 
να γίνουν αποδεκτά από τους χρήστες, 
ειδικά από αυτούς που εργάζονται σε 
σταθερές θέσεις εργασίας. 
Σε μερικές περιπτώσεις το μεγάλο τους 
μειονέκτημα είναι το αρχικό κόστος και 
η επιπλέον εργασία για τη ρύθμιση και 
τη θέση σε λειτουργία τους. Επίσης, ο-
ρισμένα συστήματα απαιτούν το ballast 
ή το driver και οι ελεγκτές να είναι από 
τον ίδιο κατασκευαστή. Παρ’ όλα αυτά, 
με την έλευση των LED φωτιστικών υ-
πάρχουν οικονομικές επιλογές με τη 
χρήση push-button διακοπτών, καθώς 
και φωτιστικά σώματα LED με χρήση 
dimmable DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface) drivers.

Διαδικασία επιλογής 
των απαιτούμενων 
συσκευών ελέγχου

Για να εφαρμοστούν οι παραπάνω πε-
ριγραφόμενες τεχνικές εξοικονόμη-
σης ενέργειας, πρέπει να επιλεγεί το 
κατάλληλο πρωτόκολλο επικοινωνίας 

και ο κατάλληλος εξοπλισμός. Η επι-
λογή του κατάλληλου συστήματος ε-
λέγχου και του αντίστοιχου πρωτοκόλ-
λου επικοινωνίας του εξαρτάται από: το 
μέγεθος του συστήματος φωτισμού, τις 
απαιτήσεις για το βαθμό ελέγχου του, 
τη φιλικότητα ως προς τους χρήστες 
και το κόστος του.
Ένα αναγνωρισμένο πρωτόκολλο επι-
κοινωνίας μπορεί να εγγυηθεί την α-
πρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των 
συστημάτων σε ένα ευέλικτο δίκτυο. 
Τα πιο διαδεδομένα από αυτά είναι:
1. DALI (Digital Addressable Lighting 
Interface), το οποίο μπορεί να ελέγ-
χει φωτιστικά σώματα που πρέπει να 
έχουν ξεχωριστό εξοπλισμό ελέγχου 
τύπου DALI.
2. DMX (Digital Multiplexed), το οποίο 
δεσπόζει στο φωτισμό καλλιτεχνικών 
σκηνών, ενώ στον αρχιτεκτονικό φωτι-
σμό χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αλ-
ληλεπιδραστικών προσόψεων (media 
facades) ή για σκηνές φωτισμού χώρων 
με πιο δραματικό χαρακτήρα. 
3. 1V-10V αναλογικό σήμα που χρησι-

μοποιείται ευρέως σε χαμηλής πολυ-
πλοκότητας συστήματα φωτισμού, και 
η ρύθμιση από τη συσκευή μείωσης 
της έντασης φωτισμού (dimmer) μετα-
φέρεται μέσω μιας ξεχωριστής γραμ-
μής ελέγχου.
Υπάρχουν και πρωτοκόλλα επικοινω-
νίας τα οποία επικοινωνούν και με άλ-
λες συσκευές εκτός του φωτισμού (π.χ. 
ΚΝΧ Κonnex ή LON, Local Operating 
Network), τα οποία με κατάλληλα 
gateways καταλήγουν να επικοινω-
νούν τοπικά με τα προαναφερόμενα 
πρωτόκολλα.
Η επιλογή του εξοπλισμού πραγματο-
ποιείται μέσα από μια συγκεκριμένη 
διαδικασία. Εκτός του ότι ο εξοπλι-
σμός πρέπει να είναι συμβατός με το 
επιλεγμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας, 
αυτός πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες 
των χρηστών του χώρου και να αντι-
στοιχίζεται κατάλληλα με την κατανο-
μή του ηλεκτρικού φορτίου του κτιρί-
ου., Τα βήματα μιας τυπικής διαδικα-
σίας επιλογής εξοπλισμού παρουσιά-
ζονται αναλυτικά παρακάτω.

Ο αυτόματος έλεγχος φωτισμού, εφόσον 
λειτουργεί σωστά, παρέχει εξοικονόμηση 

ενέργειας με την ελάχιστη παρέμβαση των χρηστών
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Πρώτη προσέγγιση των 
απαιτούμενων συσκευών ελέγχου

Ανάλογα με την περίπτωση που αντιμετω-
πίζει ο μελετητής, υπάρχουν μια σειρά από 
ενδεικνυόμενες συσκευές ελέγχου που πα-
ρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Προσέγγιση με βάση την 
κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου

Για την τελική επιλογή της στρατηγικής ελέγ-
χου πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αναμε-
νόμενη κατανομή ηλεκτρικού φορτίου που 
θα καταναλώνεται στο κτίριο (βλ. πίνακα 2). 
Για παράδειγμα, ο έλεγχος με εκμετάλλευ-
ση φυσικού φωτισμού με χρήση αισθητή-
ρων φωτισμού θα ήταν ελκυστικός (συγκρί-
νοντας το κόστος αγοράς των αισθητήρων με 
το όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας) 
σε μια εγκατάσταση όπου το μέγιστο φορτίο 
συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας σε σχολικά 
συγκροτήματα). 
Από την άλλη πλευρά, η χρήση αισθητήρων 
φωτισμού δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή σε 
μια εγκατάσταση όπου η μεγαλύτερη κατα-
νάλωση ενέργειας πραγματοποιείται τις απο-
γευματινές και βραδινές ώρες (όπως είναι π.χ. 
χώροι εμπορικής χρήσης και καταστήματα).

Περιορισμός των συσκευών 
ελέγχου στις πλέον κατάλληλες

Από τη στιγμή που έχει πραγματοποιηθεί η 
πρώτη προσέγγιση για την επιλογή των συ-
σκευών ελέγχου φωτισμού, με τη βοήθεια ό-
σων αναφέρονται στον πίνακα 3 επιλέγονται 
οι συσκευές που θα εγκατασταθούν ανάλογα 
με τη χρήση του χώρου εφαρμογής. Παρ’ όλα 
αυτά, ένα κτίριο αποτελείται από χώρους με 
διαφορετικές χρήσεις. Για παράδειγμα, ένα 
κέντρο υγείας μπορεί να έχει δωμάτια εξε-
τάσεων, γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, 
χώρους υποδοχής και τουαλέτες, όπου κάθε 
χώρος έχει διαφορετικές ανάγκες για έλεγχο. 
Σε τέτοιες εγκαταστάσεις, όπου πρέπει να 
επιλεγούν παραπάνω από μια στρατηγικές 
εξοικονόμησης, καλύτερα είναι να εγκαθί-
στανται αυτόνομοι μηχανισμοί ελέγχου. Ο 
αυτόνομος έλεγχος φωτισμού παρέχει ό-
λες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εισα-
γωγή δεδομένων σε μια περιοχή. Παρότι ο 
αυτόνομος έλεγχος έχει μεγαλύτερο κόστος 
αγοράς, η ευκολία της ρύθμισης και θέσης 
σε λειτουργία του μπορεί να μειώσει το κό-
στος συντήρησης.

  Πίνακας 1: Ενδεικνυόμενες συσκευές ελέγχου ανάλογα με την περίπτωση που αντιμετωπίζει ο μελετητής

  Πίνακας 2: Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού με βάση την κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου στο κτίριο



*Τα μέλη της ομάδας εργασίας της ΤΟΤΕΕ “Τεχνητός και φυσικός φωτισμός κτιρίων” είναι με αλφαβητική σειρά τα εξής:
g Δούλος Λάμπρος, αναπληρωτής καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
g Κονταξής Παναγιώτης, λέκτορας εφαρμογών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
g Λάσκος Κωνσταντίνος, γενικός συντονιστής για τη σύνταξη των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ).
g Τοπαλής Φραγκίσκος, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
g Τσαγκρασούλης Άρης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

  Πίνακας 3: Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού για διάφορες χρήσεις κτιρίων

Χώροι παραγωγής
και συναρμολόγησης

Αίθουσες διδασκαλίας

Αίθουσες διασκέψεων

Εξωτερικός φωτισμός

Καταστήματα
τροφίμων / Supermarket

Εργαστήρια

Χώροι διαλείμματος

Εξεταστήρια, δωμάτιο
νοσοκομείου

Γραφεία (ενιαίος χώρος,
με πολλούς χρήστες) 

Γραφεία (ατομικό)

Εστιατόρια

Εμπορικά καταστήματα

m

Στρατηγική

Προγραμματισμός Aξιοποίηση φυσικού φωτισμού και 
ρύθμιση επιπέδων φωτισμού
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Σημειώσεις: 
l: καλή εφαρμογή    m: περιορισμένη εφαρμογή
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