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Εφαρµογές  LOGO! 
Για να σας δώσουµε µια ιδέα για το είδος των εφαρµογών στις οποίες µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το LOGO!, έχουµε συλλέξει ένα αριθµό από παραδείγµατα 
εφαρµογών. Έχουµε συµπεριλάβει το διάγραµµα κυκλώµατος  της συµβατικής 
λύσης για το κάθε παράδειγµα, συγκρίνοντάς το µε τις λύσεις που δίνει το LOGO! 
Μπορείτε να βρείτε λύσεις για τις παρακάτω εγαρµογές :                                   

               Φωτισµός σκάλας, χωλ ή διαδρόµου 
               Αυτόµατη πόρτα 
               Σύστηµα εξαερισµού     

Συγκεντρωµένη ενεργοποίηση και εποπτεία αρκετών βιοµηχανικών πυλών 
Λάµπες φθορίου 

               Αντλίες βρόχινου νερού   
Άλλες εφαρµογές 
   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

  

  
Οι «Eφαρµογές του LOGO!» διανέµονται δωρεάν και παρέχονται στους χρήστες 
για να έχουν µία ένδειξη σχετικά µε το πώς, από άποψη προγραµµατιστικής 
τεχνικής, συγκεκριµένοι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µε το LOGO!. Τα 
ενδεικτικά αυτά προγράµµατα δεν καλύπτουν όλες τις λεπτοµέρειες ή τις 
παραλλαγές στον εξοπλισµό ούτε και προβλέπουν οποιοδήποτε πιθανό 
ενδεχόµενο. Η χρήση των Εφαρµογών του LOGO! είναι ελεύθερη. 
     Η SIEMENS έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει µεταβολές στις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στις Εφαρµογές του LOGO! ή να κάνει 
βελτιώσεις οποιαδήποτε στιγµή χωρίς ανακοίνωση ή άλλη υποχρέωση. Εάν 
υπάρχουν διαφορές µεταξύ των γενικών πληροφοριών που περιέχονται εδώ και 
των στοιχείων σχεδίων ή υλικών, προτεραιότητα δίνεται στα τελευταία. 
 
     Η SIEMENS δεν είναι νοµικώς υπεύθυνη για τυχόν καταστροφές υλικών ή 
τραυµατισµούς προσωπικού που µπορεί να προκληθούν από τη χρήση των 
Εφαρµογών LOGO!. 
      
     Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού 
επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS 
     
  
 

 
 Μπορείτε να βρείτε αυτές τις εφαρµογές και κάποιες λύσεις για περισσότερες εφαρµογές και 
στο internet στη διεύθυνση: 
http://www.ad.siemens.de/logo 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  LOGO!  2 

1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΩΛ ή ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ  

1.1 Απαιτήσεις για τον φωτισµό. 
Οι βασικές απαιτήσεις για ένα σύστηµα φωτισµού κλιµακοστάσιου σε µια 
πολυκατοικία είναι οι παρακάτω:  
• Όταν κάποιος χρησιµοποιεί τις σκάλες, τα φώτα θα πρέπει να είναι αναµµένα. 
• Εάν δεν υπάρχει κανείς στις σκάλες, τα φώτα πρέπει να είναι σβηστά µε σκοπό 
να εξοικονοµείται ενέργεια. 

  1.2 Λύση µε κλασικό αυτοµατισµό. 
Συµβατικά, υπάρχουν δυο τρόποι για τον έλεγχο ενός τέτοιου συστήµατος: 
• µε  χρήση χρονικού παλµού 
• µε χρήση συστήµατος αυτοµατισµού για το φωτισµό της σκάλας  
Η καλωδίωση και για τα δυο συστήµατα αυτοµατισµού είναι παρόµοια. 

 Φώτα   

           ∆ιακόπτες 

Κατανοµή µε  
την έννοια της 
χρήσης 
παλµού 
ήαυτόµατου  
συστήµατος  
φωτισµού 

Π ίνακας  
Κατανοµής 

 
 
Στοιχεία που χρησιµοποιούνται 

• ∆ιακόπτες 
• Συσκευή αυτόµατου φωτισµού ή χρονικό παλµού. 

Σύστηµα φωτισµού µε χρονικό παλµού 
Όταν χρησιµοποιείται χρονικό παλµού, το σύστηµα φωτισµού συµπεριφέρεται όπως 
φαίνεται παρακάτω: 
• όταν οποιοσδήποτε διακόπτης πιεστεί: το φως ανάβει 
• όταν ο διακόπτης πιεστεί ξανά: το φως σβήνει 
Μειονέκτηµα: οι άνθρωποι συχνά ξεχνούν να σβήσουν τα φώτα. 

Σύστηµα φωτισµού µε συσκευή αυτόµατου φωτισµού 
Όταν χρησιµοποιείται µια αυτόµατη συσκευή, το σύστηµα φωτισµού συµπεριφέρεται 
όπως ακολουθεί:  
• όταν κάποιος διακόπτης πιεστεί: το φως ανάβει 
• όταν περάσει ο προκαθορισµένος χρόνος, τα φώτα σβήνουν αυτόµατα. 
Μειονέκτηµα: Τα φώτα δεν µπορούν να είναι αναµµένα για εκτεταµένο χρονικό 
διάστηµα (π.χ. για καθαριότητες). Ο διακόπτης για µόνιµο φωτισµό βρίσκεται, 
συνήθως, πάνω στη µονάδα του χρονικού και µπορεί να είναι δύσκολη ή και 
αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό. 
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  1.3 Σύστηµα φωτισµού µε το LOGO! 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το LOGO! για να αντικαταστήσετε το χρονικό 
φωτισµού στις σκάλες ή το χρονικό παλµού. Επίσης, µπορείτε να εκπληρώσετε και 
τις δυο λειτουργίες  ( χρονικό καθυστέρησης έλξης και χρονικό παλµού) σε µια 
µονάδα. Ακόµη περισσότερο, µπορείτε να ενσωµατώσετε  επιπλέον λειτουργίες 
χωρίς να χρειάζεται να γίνουν άλλες αλλαγές στην καλωδίωση.   Παρακάτω 
ακολουθούν κάποια παραδείγµατα: 
 •   Χρονικό παλµού µε το LOGO! 
 •   Αυτόµατο σύστηµα φωτισµού µε το LOGO! 

 •   Το LOGO! σαν ένα πολυ-λειτουργικό σύστηµα διακοπτών µε τις παρακάτω 
λειτουργίες: 
- Φως ΟΝ:  Πιέστε τον διακόπτη 

(Το φως σβήνει αφού περάσει ο καθορισµένος χρόνος) 
-    Φως µόνιµα ON: Πιέστε τον διακόπτη δυο φορές 
- Φως OFF:  Πιέστε τον διακόπτη για 2 sec 

Καλωδίωση συστήµατος αυτοµατισµού µε LOGO! 230RC 

 
Φ ώτα   

∆ιακόπτες   

L1   N   I1   I2   I3   I4   I5   I6   

Q1   Q2   Q3   Q4   

SIEMENS   

L   
N   

PE   

L OGO! 230RC   

 
Η εξωτερική καλωδίωση για το σύστηµα φωτισµού χρησιµοποιώντας το LOGO! δε 
διαφέρει από τη συµβατική µέθοδο καλωδίωσης ενός συστήµατος φωτισµού σε 
κάποια σκάλα ή σε διάδροµο. Μόνο το αυτόµατο χρονικό φωτισµού / χρονικό 
παλµού αντικαθίσταται. Οι επιπλέον λειτουργίες προστίθενται απευθείας στο 
LOGO!.  

 
Χρονικό παλµού στο LOGO! 

 
I1 ∆ιακόπτης: 

Q1   
Φώτα   

x 
 

Όταν έρχεται παλµός στην είσοδο Ι1 της πύλης,  η έξοδος Q1 ενεργοποιείται.  
 
Αυτόµατο σύστηµα φωτισµού σκάλας µε το  LOGO! 

 
I1   ∆ιακόπτης:   

Q1   
Φ ώτα   

T   
06:00m    
Όταν έρχεται παλµός στην είσοδο I1 της πύλης, η έξοδος Q1 ενεργοποιείται και 
παραµένει ενεργοποιηµένη για 6 λεπτά. 
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Πολυ-λειτουργικός διακόπτης µε το LOGO! 
 

 

RS 

∆ιακόπτης Φωτός  ON 

Φ ώς µόνιµα  ON 

∆ιακόπτης Φωτός  OFF 
Off -  delay 

Αυτοσυγκράτηση 

Χρονικό πα λµού 

On delay 

 &  & 
x T 

02.00s 
x 

T 
02.00s 

≥≥≥≥1 

T 
06:00m 

x 
Q1 

Q1  1 

I1 
I1 

I1 

I1 

lo 

 
 
Το διάγραµµα δείχνει το κύκλωµα για µια είσοδο που συσχετίζεται µε µια έξοδο 
µέσω χρονικού παλµού, χρονικού καθυστέρησης πτώσης (Off-delay) και 
καθυστέρησης έλξης (On-delay). 
Ο διακόπτης έχει τις παρακάτω επιλογές: 

• Όταν ο διακόπτης πιέζεται: Το φως ανάβει και σβήνει αφού περάσει ο 
προκαθορισµένος χρόνος των 6 λεπτών (T=06:00m). 

• Όταν ο διακόπτης πιέζεται δυο φορές: Το φως  ανάβει µόνιµα 
                       (Το ρελέ αυτοσυγκράτησης ενεργοποιείται µέσω  

             του χρονικού παλµού). 
• Όταν ο διακόπτης πιέζεται για 2 δευτερόλεπτα: Το φως σβήνει (το 

χρονικό καθυστέρησης έλξης  
             σβήνει και τα δύο φώτα, το µόνιµο και το κανονικό,  
             εποµένως η διακλάδωση αυτή του κυκλώµατος   
             χρησιµοποιείται δυο φορές) 
Μπορείτε να εισάγετε αυτά τα κυκλώµατα αρκετές φορές για τις υπόλοιπες εισόδους 
και εξόδους της συσκευής του LOGO!. Αντί της χρήσης 4 συστηµάτων αυτόµατου 
φωτισµού ή 4 χρονικών παλµών, µπορείτε να χρησιµοποιείτε µόνο ένα LOGO!. 
Εντούτοις µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ελεύθερες εισόδους και εξόδους για 
τελείως διαφορετικές λειτουργίες.  

  1.4 Ειδικά χαρακτηριστικά και αυξηµένες επιλογές 
Χαρακτηριστικά, όπως αυτά που ακολουθούν, είναι διαθέσιµα για επιπρόσθετες 
λειτουργίες ή για εξοικονόµηση ενέργειας: 
• Μπορεί το φως να αναβοσβήσει προτού σβήσει αυτόµατα. 
• Μπορείτε να ολοκληρώσετε διάφορες κεντρικές λειτουργίες: 

- Κεντρικό OFF. 
- Κεντρικό ON (Κουµπί πανικού). 
- Έλεγχος όλων των φώτων  ή των ξεχωριστών κυκλωµάτων από ένα 
ηµερήσιο διακόπτη ελέγχου. 

- Έλεγχος από ενσωµατωµένο διακόπτη χρόνου. 
(π.χ. µόνιµο φως µόνο µέχρι 24.00 ώρες, να µην ενεργοποιείται 
συγκεκριµένες ώρες). 

- Αυτόµατο σβήσιµο του  µόνιµου φωτός αφού 
 περάσει ο προκαθορισµένος χρόνος 
 ( π.χ. µετά από 3 ώρες ). 
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  2 AYTOMATH ΠΟΡΤΑ 
        Συνήθως συναντάµε συστήµατα µε αυτόµατες πόρτες στις εισόδους των σούπερ µάρκετ,   
         στα δηµόσια κτήρια, στις τράπεζες, στα νοσοκοµεία κ.τ.λ.   

  2.1 Απαιτήσεις για µια αυτόµατη πόρτα 
• Όταν κάποιος πλησιάζει, η πόρτα θα πρέπει να ανοίγει αυτόµατα. 
• Η πόρτα θα πρέπει να µένει ανοιχτή έως ότου να µην υπάρχει κανείς ανάµεσά 
της. 

• Αν δεν υπάρχει κανείς ανάµεσα, τότε αυτή θα πρέπει να κλείνει αυτόµατα σε 
µικρό χρονικό διάστηµα. 

 

 Εξωτερικά 

Εσωτερικά

B1   

B2   

Τερµ. διακόπτης 
κλειστός Τερµατικός διακόπτης  

ανοιχτός 

Κεντρικός διακόπτης  

Q1 

S1 

Ανιχνευτής κίνησης  

Κεντρικός διακόπτης 

Ανιχνευτής κίνησης  

Ανιχνευτής κίνησης  

 

Η πόρτα γενικά οδηγείται από έναν κινητήρα µε απόζευξη ασφαλείας. Αυτό 
προλαβαίνει τον τραυµατισµό ή την παγίδευση από την πόρτα. Το σύστηµα ελέγχου 
συνδέεται µε το κύριο σύστηµα µέσω ενός κεντρικού  διακόπτη. 

  2.2 Λύση µε κλασικό αυτοµατισµό 

 

K1   K2   
K2   K1   

K3   K3   

ανοιχτά   κλειστά   

S2   S1   

K3   

B1   B2   K3   

K4   

K4   
B2   

K3   

B1   

S2   

Πόρτα ανοιχτή Χ ρόνο ι  α ναµο νής   

Βοηθητικό κύκλωµα   
L1   

N   

 

Μόλις ένας από τους ανιχνευτές κίνησης Β1 ή Β2 καταγράψουν την παρουσία 
κάποιου ατόµου, η πόρτα ανοίγει από το Κ3. Αν οι 2 ανιχνευτές κίνησης δεν 
ανιχνεύσουν τίποτα για µικρό χρονικό διάστηµα ενεργοποιείται το Κ4 και κλείνει η 
πόρτα. 
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  2.3 Σύστηµα λειτουργίας της πόρτας µε το LOGO! 
Το LOGO! παρέχει ένα σηµαντικά πιο απλοποιηµένο κύκλωµα. Χρειάζεται µόνο να 
συνδεθούν οι ανιχνευτές κίνησης, οι τερµατικοί διακόπτες και τα ρελέ ισχύος στο 
LOGO! 

 
Καλωδίωση του συστήµατος της πόρτας µε το LOGO!230RC 
 

 

L1   N   I1   I2   I3   I4   I5   I6   

Q1   Q2   Q3   Q4   

SIEMENS   

K1   K2   
Ανοιχτή   κλειστή 

B1   B2   S2   S1   

L1   

N   

LOGO! 230RC   

 
 
Εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται 
•K1 ρελέ ισχύος «Ανοιχτή» 
•K2 ρελέ ισχύος «Κλειστή» 
•S1 (ΝC) τερµατικός διακόπτης «Κλειστή»  
•S2 (NC) τερµατικός διακόπτης «Ανοιχτή»  
•B1 (NO)    εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης  
•B2 (NO)    εσωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης  
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∆ιάγραµµα του συστήµατος ελέγχου της πόρτας µε LOGO! 

≥≥≥≥1 
 

 &  1 

 1 

 1 

 &   

I4 

I3 

Q2 

Q1 

RS I1 
I2 

 1   
I4 

T= 
4s 

Κλειστή 

ανοιχτή x 
 & 

x 

Q1 

Q2 

 
 
Αυτό είναι το λειτουργικό µπλοκ διάγραµµα που ανταποκρίνεται στη λύση µε κλασικό 
αυτοµατισµό. Μπορούµε να απλοποιήσουµε αυτό το κύκλωµα χρησιµοποιώντας τις 
λειτουργίες του LOGO!. Μπορoύµε να χρησιµοποιήσουµε το χρονικό καθυστέρησης πτώσης 
για την αντικατάσταση του ρελέ αυτοσυγκράτησης και του χρονικού καθυστέρησης έλξης. 
Το ακόλουθο λειτουργικό µπλοκ διάγραµµα απεικονίζει την απλοποίηση: 
 

≥≥≥≥1  & 
 1 

 1 

 1   

 & 

I4 

I3 

I1 
I2 
x 

Q2 

Q1 

x 
10 s 

κλειστή 

ανοιχτ ή 

∆ιακόπτης ορίου  
Πόρτα κλειστή 

Τερµατικ ός δ ιακ όπτης  
Πόρτα ανοιχτή 

Ανιχνευτής 
κίνησης  Q1 

Q2 

 

 

  2.4 Ειδικές λειτουργίες και επιπλέον δυνατότητες 
Η λειτουργικότητα και το φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη µπορεί να βελτιωθεί µε 
τους παρακάτω τρόπους: 
• Μπορούµε να συνδέσουµε επιπλέον διακόπτες ελέγχου: ανοιχτή-αυτόµατα-
κλειστή (Ο-Α-C).  

• Μπορούµε να συνδέσουµε µια σειρήνα σε µια έξοδο του LOGO! για να 
προειδοποιεί πότε η πόρτα πρόκειται να κλείσει. 

• Μπορούµε να συµπεριλάβουµε χρόνο και κατεύθυνση ενεργοποίησης του 
ανοίγµατος της πόρτας (έτσι ώστε να ανοίγει µόνο τις ώρες λειτουργίας των 
µαγαζιών ή µόνο από µέσα προς τα έξω αφότου κλείσουν τα µαγαζιά). 
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& 

&

2.5 Βελτιωµένη λύση µε LOGO! 230RC 

Καλωδίωση της βελτιωµένης λύσης µε LOGO! 

 

 

L1   N I1   I2   I3   I4   I5   I6   

Q1   Q2   Q3   Q4   

SIEMENS 

K1   K2   
  Aνοιχτή Κλειστή   

B1 B2 S2 S1 

L1 

N 
Σειρήνα 

S3 O - A - G 

H1   

LOGO! 230RC   

 
 

Λειτουργικό µπλοκ διάγραµµα της βελτιωµένης λύσης LOGO! 
 

≥≥≥≥1 

≥≥≥≥1 

≥≥≥≥1 
≥≥≥≥1 

& 

& 

1   &   

&   

x 

x 

x 
x 

No1: 
Day= Mo..Fr 
On = 09:00 
Off =18:00 
No2: 
Day= Sa 
O n = 08:00 
Off =13:00 

No1: 
Day= Mo..Fr 
On = 09:00 
Off =19:00 
No2: 
Day= Sa 
On = 08:00 
Off =14:00 

I1 

I2 

Ανιχνευτής κίνησης Β1 

Ανιχνευτής κίνησης B2 

T= 10 s 

x 

I5 ∆ιακόπτης  ορίου 
για πόρτα κλειστή 

Q2  Κλείσιµο εξόδου  

I4 
∆ιακόπτης  ορίου 
για πόρτα ανοιχτή 

Q1 
ανοιχτή 

Q2 
κλειστή x   Q1 

I1 
I2 

Έξοδος: Ανοιχτή 
Ανιχνευτή Κίνησης Β1 
Ανιχνευτής κίνησης Β2  

I3 ∆ιακόπτης ορίου 
για πόρτα κλειστή 

I6 ∆ιακόπτης ελέγχου 
κλειστής πόρτας 

Ανίχνευση κίνησης 

Κινητήρας για άνοιγµα 

Κινητήρας για κλείσιµο  

1   

 



 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  LOGO!  9 

Ανίχνευση Κίνησης  
Κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας ο ανιχνευτής κίνησης Β1 ανοίγει την πόρτα όταν 
κάποιος εισέρχεται στο κατάστηµα. Ο ανιχνευτής κίνησης Β2 ανοίγει την πόρτα όταν 
κάποιος εξέρχεται από το κατάστηµα. 
Μετά την ώρα κλεισίµατος του καταστήµατος ο ανιχνευτής Β2 συνεχίζει να ανοίγει 
την πόρτα για ακόµα 1 ώρα έτσι ώστε να µπορούν να βγουν οι πελάτες. 

Κινητήρας για άνοιγµα   
Η έξοδος Q1 ενεργοποιείται και ανοίγει την πόρτα όταν συµβούν τα παρακάτω: 
• ο διακόπτης ελέγχου στην είσοδο Ι5 ενεργοποιείται (η πόρτα παραµένει στην 
ανοιχτή θέση) ή 

• οι ανιχνευτές κίνησης δείχνουν ότι κάποιος πλησιάζει την πόρτα και  
• η πόρτα δεν είναι ακόµη πλήρως ανοιχτή (τερµατικός διακόπτης Ι4). 

Κινητήρας  για κλείσιµο 
Η έξοδος Q2 ενεργοποιείται και κλείνει την πόρτα όταν συµβούν τα παρακάτω: 
• ο διακόπτης ελέγχου στην είσοδο Ι6 ενεργοποιείται (η πόρτα παραµένει στην 
κλειστή θέση) ή 

• οι ανιχνευτές κίνησης δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιος κοντά στην πόρτα και  
• η πόρτα δεν είναι ακόµη πλήρως κλειστή (τερµατικός διακόπτης Ι3). 

Σειρήνα  
Συνδέουµε τη σειρήνα στην έξοδο Q3. Η σειρήνα ηχεί για λίγο (στην περίπτωσή µας 
για 1 δευτερόλεπτο) όταν η πόρτα κλείνει. Εποµένως προσθέτουµε το ακόλουθο 
κύκλωµα στο µπλοκ διάγραµµα. 
 
 

≥≥≥≥1 
& 

T= 1 s 
x Q3 

Σειρήνα 

Q2 
Κλειστή 
Έξοδος  
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  3 ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

  3.1 Απαιτήσεις ενός συστήµατος εξαερισµού 
Ο σκοπός ενός συστήµατος εξαερισµού είναι είτε να παρέχει φρέσκο αέρα σε ένα 
χώρο είτε να εξάγει τον πολυκαιρισµένο αέρα από έναν χώρο. Σκεφτείτε το 
ακόλουθο παράδειγµα: 

Ανεµιστήρας φρέσκου  
αέρα 

Αισθητήριο ροής 

Ανεµιστήρας εξαγωγής 
Αισθητήριο ροής 

 

• Το δωµάτιο περιέχει έναν ανεµιστήρα εξαγωγής και έναν ανεµιστήρα φρέσκου 
αέρα. 

• Και οι δύο ανεµιστήρες εποπτεύονται από αισθητήρια ροής. 
• Η πίεση στο δωµάτιο δεν πρέπει να υπερβεί την ατµοσφαιρική πίεση. 
• Ο ανεµιστήρας φρέσκου αέρα πρέπει να ενεργοποιείται µόνο εφόσον η 
αξιόπιστη λειτουργία του ανεµιστήρα εξαγωγής επιβεβαιώνεται από το 
αισθητήριο ροής. 

• Μία προειδοποιητική λυχνία δείχνει εάν κάποιος από τους ανεµιστήρες παύσει 
να λειτουργεί. 

 
Το διάγραµµα του κυκλώµατος της λύσης µε κλασικό αυτοµατισµό είναι το ακόλουθο: 

K1 K5 

K5 
S1 

Πολυκαιρισµένος 
αέρας Φρέσκος 

αέρας 

S0 

K3 K2 
Λειτουργία 

Βοηθητικό κύκλωµα 
L1 

N 

S2 

K1 

v > 
S2 

H1 K4 
S3 v > 

K5 

Σφάλµα 
H2 

K2 K4 

 
Οι ανεµιστήρες εποπτεύονται από αισθητήρια ροής. Εάν, µετά από µία µικρή 
καθυστέρηση, δεν ανιχνεύεται ροή αέρα, το σύστηµα απενεργοποιείται και 
επιδεικνύεται σφάλµα. Η επιβεβαίωση γίνεται µε το πάτηµα του διακόπτη Stop.  
Η εποπτεία των ανεµιστήρων απαιτεί, εκτός από τα αισθητήρια ροής, και ένα 
κύκλωµα ανάλυσης µε αρκετές διατάξεις µεταγωγής. Το κύκλωµα ανάλυσης µπορεί 
να αντικατασταθεί µε µία µόνο συσκευή LOGO! 
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Καλωδίωση του συστήµατος εξαερισµού µε  LOGO! 230RC 

v> 

L1 N I1 I2 I3 I4 I5 I6 

Q1 Q2 Q3 Q4 

SIEMENS 

K1 K2 
Ανεµιστήρας 
εξαγωγής 

Ανεµιστήρα 
φρέσκου αέρα 

S1 
L1 

N 

S2 S3 v> 

H1 H2 

S0 

LOGO! 230RC 

 
 

 
 
Εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται 

• K1  Ρελέ ισχύος 
• K2  Ρελέ ισχύος 
• S0 (NC)  ∆ιακόπτης STOP 
• S1 (NO)         ∆ιακόπτης START 
• S2 (NO)  Αισθητήριο ροής 
• S3 (NO)  Αισθητήριο ροής 
• H1  Ενδεικτική λυχνία 
• H2  Ενδεικτική λυχνία 

 
Μπλόκ διάγραµµα της λύσης µε LOGO! 

Το µπλοκ διάγραµµα ενός συστήµατος ελέγχου εξαερισµού µε LOGO! φαίνεται 
παρακάτω: 

1 

1 

1 1 

&

&

RS 

RS 

&

≥1 

≥1 

 

x 

I1 On 
Q3 Σφάλµα 

I2 Off 
Q1 
Ανεµιστήρας 
εξαγωγής 

Q2 
Ανεµιστήρας 
φρέσκου αέρα 

Q1 
Ανεµιστήρας 
εξαγωγής 

I3 Αισθητήριο ροής 
φρέσκου αέρα 

x 

I2           Off 
Σφάλµα 

x 
T=  
10 s 

x 
T= 10 s 

x 
x 

x 
I3 

Αισθητήριο 
ροής εξόδου 

I4 
Αισθητήριο 
ροής φρέσκου 
αέρα 

Ανεµιστήρας εξαγωγής Q1 

Ανεµιστήρας εξαγωγής  Q2 

Q3 
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1 
Q3 
Σφάλµα 

3.2 Πλεονεκτήµατα της χρήσης LOGO! 
Η χρήση µίας µονάδας LOGO! απαιτεί λιγότερους διακόπτες. Κάτι τέτοιο εξοικονοµεί  
χώρο και χρόνο εγκατάστασης στον πίνακα ελέγχου. Κάτω από συγκεκριµένες 
συνθήκες µπορεί ακόµα και να επιτρέψει τη χρήση µικρότερου πίνακα. 

Βελτιωµένες δυνατότητες µε τη χρήση LOGO! 
• Η ελεύθερη έξοδος Q4 µπορεί να χρησιµοποιηθεί  σαν πιθανή-ελεύθερη επαφή 
προειδοποίησης στην περίπτωση σφάλµατος ή απώλειας ισχύος. 

• Είναι δυνατή η εναλλαγή της απενεργοποίησης των ανεµιστήρων.                                                
Οι λειτουργίες αυτές µπορούν να υλοποιηθούν χωρίς επιπλέον µεταγωγικές 
διατάξεις. 

Λειτουργικό µπλοκ διάγραµµα µε την βελτιωµένη λύση LOGO! 
Οι ανεµιστήρες στις εξόδους Q1 και Q2 ανοίγουν και κλείνουν όπως φαίνεται στο 
ακόλουθο κύκλωµα:  

x 

≥1 

≥1 

 1 

 1 

 1  1 

& 

& 

& 

RS 

RS 

x x 

x 

x 
x 

 

T=  
10 s 

T=  
30 s 

Q1 

Q2 

On 

I2 
Off 

Σφάλµα   Q3 

I3 

I2                 Off 
Σφάλµα 

T=  
10 s 

T=  
10 s 

I3 

I4 

  Q1 

 Q2 

Q3 

I1 

Ανεµιστήρας 
εξαγωγής 

Ανεµιστήρας 
εξαγωγής 

Ανεµιστήρας 
εξαγωγής 

Ανεµιστήρας 
φρέσκου αέρα 

Αισθητήριο 
ροής εξόδου 

Αισθητήριο 
ροής εξόδου 

Αισθητήριο 
ροής  
φρέσκου αέρα  

 
 
 
Επιπλέον µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα µήνυµα µέσω της εξόδου Q4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επαφές ρελέ στην έξοδο Q4 είναι συνεχώς κλειστές όταν λειτουργεί το σύστηµα. 
Η επαφή Q4 δεν απενεργοποιείται εκτός εάν προκύψει απώλεια τάσης ή σφάλµα 
στο σύστηµα. Η επαφή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τηλε-ένδειξη. 

Q4 
Μήνυµα 
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  4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΥΛΗ 
Προειδοποιητική 
λυχνία 

∆οκός πίεσης ασφαλείας 

 

Συχνά υπάρχει πύλη στην είσοδο των κτιριακών εγκαταστάσεων των βιοµηχανιών. 
Η πύλη ανοίγει και κλείνει µόνο για να εισέλθουν ή να εξέλθουν οχήµατα και 
ελέγχεται από τον θυρωρό. 

  4.1 Απαιτήσεις του συστήµατος ελέγχου της πύλης 
• Η πύλη ανοιγοκλείνει µε το πάτηµα ενός διακόπτη που βρίσκεται στο θυρωρείο. 
Ο θυρωρός είναι σε θέση να επιτηρεί την λειτουργία της πύλης ταυτόχρονα. 

• Η πύλη είναι κανονικά πλήρως ανοιχτή ή κλειστή. Εντούτοις, η λειτουργία της 
µπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγµή. 

• Ένα φως που αναβοσβήνει ενεργοποιείται 5 δευτερόλεπτα πριν αρχίσει η πύλη 
να κινείται και συνεχίζει καθ’όλη τη διάρκεια κίνησής της. 

• Μία δοκός πίεσης ασφαλείας αποτρέπει τους τραυµατισµούς του προσωπικού 
και την παγίδευση ή καταστροφή αντικειµένων όταν κλείνει η πύλη. 

  4.2 Λύση µε κλασικό αυτοµατισµό 
∆ιάφορα είδη συστηµάτων ελέγχου χρησιµοποιούνται για την λειτουργία αυτόµατων 
θυρών. Το διάγραµµα κυκλώµατος που ακολουθεί δείχνει ένα από αυτά. 

K1 K5 

K3 

S1 

Ανοιχτή Κλειστή 

S0 

K3 K2 
     Λυχνία 

Βοηθητικό κύκλωµα 
L1 

N 

K1 

H1 K4 

S5 p > 

K6 
K6 

K1 

S2 
S2 K3 

K2 K4 

Ανοιχτή  Κλειστή 

K5 

S5 p > 
S1 

K3 K1 

S4 S3 
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Καλωδίωση του συστήµατος ελέγχου της πύλης µε LOGO! 230RC 

L1 N I1 I2 I3 I4 I5 I6 

Q1 Q2 Q3 Q4 

SIEMENS 

K1 K3 
Ανοιχτή  Κλειστή 

S4 S3 
L1 

N 

S1 S2 S0 
S5 
p > 

S5 p > 

    Λυχνία 
H1 

              ΟΝ OFF   Stop 

LOGO! 230RC 

 
 

 
 
 
Εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται 

• K1  Ρελέ ισχύος 
• K2  Ρελέ ισχύος 
• S0 (NC)  ∆ιακόπτης STOP 
• S1 (NO)  ∆ιακόπτης ON 
• S2 (NO)  ∆ιακόπτης OFF 
• S3 (NC)  ∆ιακόπτης ανοιχτής θέσης 
• S4 (NC)  ∆ιακόπτης κλειστής θέσης 
• S5 (NC)  Μπάρα πίεσης ασφαλείας 

 
Λειτουργικό διάγραµµα της λύσης µε LOGO! 
 

& 

& 

& 

1 

1 

1 

& 

RS 

RS 

≥1 

≥1 

                            

T=  
5 s 

T=  
5 s 

x 

x 

x 

x 

Q1 
Άνοιγµα 

Q3 
Προειδοποιητική 
Λυχνία 

 

Q2 
Κλείσιµο 

I3 

I4 
I3 

I6 
I5 

I1 

I2 

Q2 

Q1 

∆οκός ασφαλείας 
Πύλη κλειστή 

   Πύλη ανοιχτή 
      ∆ιακόπτης     
      STOP 

∆ιακόπτης STOP 

∆ιακόπτης κλεισίµατος 

T=  
2 s 

I2 

I1  ∆ιακόπτης ανοίγµατος 

∆ιακόπτης 
κλεισίµατος 

∆ιακόπτης 
ανοίγµατος 
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Οι διακόπτες που ανοίγουν και κλείνουν την πύλη προς µία κατεύθυνση, 
ενεργοποιούνται µόνο εφόσον αυτή δεν κινείται προς την άλλη κατεύθυνση. Η 
κίνηση της πύλης σταµατάει µε το πάτηµα του διακόπτη Stop ή του αντίστοιχου 
τερµατικού διακόπτη. Η πύλη επίσης εµποδίζεται να κλείσει από την δοκό 
ασφαλείας. 
 

  4.3 Βελτιωµένη λύση µε LOGO! 
Στην βελτιωµένη λύση η πύλη θα ανοίξει ξανά αυτόµατα όταν ενεργοποιηθεί η 
δοκός ασφαλείας. 
 

1 

1 

1 

1 
& 

& 

& 

& 

& 

RS 

RS 

RS 

≥1 

≥1 

x x 

I6 
   ∆οκός ασφαλείας 

x 

Q2 

I3 
I4 Πύλη κλειστή 

∆ιακόπτης STOP 

x 
I1 

Q2 
∆ιακόπτης 
ανοίγµατος 

T=  
5 s 

Q1 
Άνοιγµα 

T=  
5 s 

x 
Q2 
Κλείσιµο 

I3 
I6 
I5 

I2 
Q1 

∆οκός ασφαλείας 
Πύλη κλειστή 
∆ιακόπτης STOP 

∆ιακόπτης 
κλεισίµατος 

Q3 
Λυχνία  
ασφαλείας T=  

2 s 
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  5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
ΑΡΚΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ 

 1 ∆οκός ασφαλείας 
 2 Προειδοποιητική λυχνία 

ASi-
Master 

1 2

1 2

1 2

 

Συνήθως υπάρχουν περισσότερες από µία είσοδοι στις κτιριακές εγκαταστάσεις των 
βιοµηχανιών. ∆εν είναι όµως δυνατόν να επιτηρούνται όλες αυτές οι είσοδοι 
επιτόπου από ένα µέλος του προσωπικού. Εποµένως είναι αναγκαίο να 
επιτηρούνται από τον θυρωρό που βρίσκεται στον χώρο κεντρικού ελέγχου.  

 Είναι επίσης σηµαντικό να εξασφαλίζεται η λειτουργία της κάθε θύρας και επιτόπου  
    από οποιοδήποτε µέλος του προσωπικού. 

Για κάθε θύρα χρησιµοποιείται ένα LOGO!230RCLB11. Οι µονάδες συνδέονται 
µεταξύ τους και µε τον ASi master µέσω του δικτύου ASi Bus. 
Σε αυτή την ενότητα, θα περιγράψουµε το σύστηµα ελέγχου για µία πύλη καθώς τα 
συστήµατα ελέγχου για τις υπόλοιπες είναι όµοια. 

  5.1 Απαιτήσεις για το σύστηµα ελέγχου πυλών 
• Κάθε πύλη ανοίγει και κλείνει µέσω ενός διακόπτη. Η πύλη κανονικά είναι 
πλήρως ανοιχτή ή κλειστή. 

• Κάθε πύλη µπορεί επίσης να ανοίξει ή να κλείσει χρησιµοποιώντας διακόπτες 
κοντά στη πύλη. 

• Η επικοινωνία µέσω ASi Bus επιτρέπει στον θυρωρό να ανοιγοκλείνει τις πύλες 
από το θυρωρείο. Οι καταστάσεις ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ή ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 
εµφανίζονται ως ενδείξεις στο θυρωρείο. 

• Ένα φως που αναβοσβήνει ενεργοποιείται 5 δευτερόλεπτα πριν αρχίσει η πύλη 
να κινείται και συνεχίζει καθ’όλη τη διάρκεια κίνησής της. 

• Μία δοκός ασφαλείας που λειτουργεί µε αισθητήρια πίεσης, αποτρέπει τους 
τραυµατισµούς του προσωπικού και την παγίδευση ή καταστροφή αντικειµένων 
όταν κλείνει η πύλη. 
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Καλωδίωση του συστήµατος ελέγχου πυλών µε LOGO!230RCLB11 

Q1 Q3 Q4 Q2 Q5 Q6 Q7 Q8 

L1 N I1 I2 I3 I4 

SIEMENS 

I5 I6 

Output 8x 

I7 I8 
AS-interface 

-     + I9 I10 I11 I12 

N K1 K2 

L1 

Πύλη 
κλειστή Πύλη 

ανοιχτή Προειδοποιητική 
λυχνία 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
p > 

S6 
p > 

 
 

Εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται 
• K1  Ρελέ ισχύος για άνοιγµα 
• K2  Ρελέ ισχύος για κλείσιµο 
• S0 (NO)  ∆ιακόπτης OPEN µε κορδόνι 
• S1 (NO)  ∆ιακόπτης CLOSE µε κορδόνι 
• S2 (NO)  ∆ιακόπτης ανοίγµατος 
• S3 (NO)         ∆ιακόπτης κλεισίµατος 
• S4 (NC)  Τερµατικός διακόπτης ανοιχτής πύλης 
• S5 (NC)  Τερµατικός διακόπτης κλειστής πύλης 
• S6 (NC)  ∆οκός πίεσης ασφαλείας  

 
Σύστηµα ελέγχου υψηλού επιπέδου 

• Qa1  ∆ιακόπτης θέσης ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ 
• Qa2  ∆ιακόπτης θέσης ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 
• Ia1  Εξωτερικός διακόπτης ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ 
• Ia2  Εξωτερικός διακόπτης ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 
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Λειτουργικό διάγραµµα της λύσης LOGO!  

Κλείσιµο 

RS 

RS 

 

OFF 

∆οκός ασφαλείας 

Πύλη κλειστή 
Πύλη κλειστή 

T 
05.00s 

≥≥≥≥1 
Q1  

I1 

I2 

I3 

I5 

Ia1 

x 

I6 
I4 

Q2 

x 

Ia2 

Άνοιγµα πύλης 

 & 

 & 

=1 

Q3 

 &  & 

 & 

 & 

I5 

x 

I5 
x 
x 

I7 
x 

I6 

I7 
x 

I6 
I7 

x 
Qa1 

x 

Qa2 

I5 

I6 

T 
05.00s 

T 
02.00s 

Κλέισιµο 
πύλης  

Προειδοποιητική 
λυχνία 

Πύλη ανοιχτή 

Άνοιγµα πύλης 
Άνοιγµα πύλης 

Πύλη ανοιχτή 

Πύλη ανοιχτή 
Χειροκίνητο άνοιγµα πύλης 

Χειροκίνητο κλείσιµο 
πύλης 

∆οκός ασφαλείας 

∆οκός ασφαλείας 

OFF 

Πύλη κλειστή  

Πύλη κλειστή 

Πύλη ανοιχτή 

Άνοιγµα 

≥≥≥≥1 

≥≥≥≥1 

≥≥≥≥1 

≥≥≥≥1 

  1 

  1 

  1 

 
 

Οι διακόπτες εκκίνησης ΑΝΟΙΓΜΑ πύλης, ΚΛΕΙΣΙΜΟ πύλης ενεργοποιούνται µόνο 
εφόσον η πύλη δεν κινείται προς την άλλη κατεύθυνση. Η κίνηση της πύλης 
σταµατάει µε το πάτηµα του αντίστοιχου τερµατικού διακόπτη. Η πύλη επίσης 
εµποδίζεται να κλείσει από την δοκό ασφαλείας. 
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  6 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 

Λάµπα 2 Λάµπα 1 

Λάµπα 4 Λάµπα 3 

∆ιάδροµος 

Γραφείο 

 

Όταν σχεδιάζονται τα συστήµατα φωτισµού για επιχειρήσεις, ο τύπος και το πλήθος 
των λαµπτήρων που χρησιµοποιούνται εξαρτάται από τον απαιτούµενο βαθµό 
φωτισµού. Για λόγους κόστους, χρησιµοποιούνται λάµπες φθορίου διατεταγµένες σε 
σειρές. Υποδιαιρούνται σε οµάδες µεταγωγής ανάλογα µε τον τρόπο χρήσης του  
δωµατίου. 

  6.1 Απαιτήσεις για το σύστηµα φωτισµού  
• Οι λάµπες φθορίου ανοίγουν και κλείνουν τοπικά.  
• Εάν υπάρχει αρκετό φυσικό φως, οι λάµπες που βρίσκονται κοντά στα 
παράθυρα του χώρου σβήνουν αυτόµατα µέσω φωτο-ευαίσθητων αισθητήρων. 

• Τα φώτα σβήνουν αυτόµατα στις 8:00µµ. 
• Τα φώτα πρέπει να είναι δυνατόν οποιαδήποτε στιγµή να σβήνουν ή να ανάβουν 
επιτόπου.  

 

  6.2 Λύση µε κλασικό αυτοµατισµό 

B1

L1

N
E1

E1

lx> K6

E5

K5

E4

K4

E3

K3

E2K3 K4 K5 K6

S1 S2 S3 S4

K1 K2

K2K2K1

 

Τα φώτα ενεργοποιούνται µέσω ενός ρελέ παλµού (καστάνιας) που ελέγχεται από 
διακόπτες κοντά στην πόρτα. Ανεξάρτητα από αυτό, τα φώτα απενεργοποιούνται 
είτε από το χρονικό είτε από τον φωτο-ευαίσθητο διακόπτη µέσω της εισόδου 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ OFF. Οι εντολές απενεργοποίησης πρέπει να διακόπτονται από ρελέ 
χρονικής καθυστέρησης έτσι ώστε να είναι δυνατόν τα φώτα να ανάψουν επιτόπου 
ακόµα και µετά το αυτόµατο κλείσιµό τους από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ OFF. 
Εξαρτήµατα που απαιτούνται: 
• ∆ιακόπτες S1 έως S4 
• ∆ιακόπτης ελέγχου φυσικού φωτός Β1 
• Χρονικό E1 
• Ρελέ χρονικής καθυστέρησης Κ1 και Κ2 
• Ασύρµατοι διακόπτες µε ΚΕΝΤΡΙΚΟ OFF Κ3 έως Κ6                   
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Μειονεκτήµατα της λύσης µε κλασικό αυτοµατισµό 
• Για την υλοποίηση των απαιτούµενων λειτουργιών χρειάζονται µεγάλες 
ποσότητες καλωδίωσης. 

• Ο µεγάλος αριθµός µηχανικών εξαρτηµάτων προϋποθέτει σηµαντικές φθορές και 
υψηλό κόστος συντήρησης. 

• Οι λειτουργικές αλλαγές είναι ακριβές στην υλοποίησή τους. 

  6.3 Φωτισµός µε λάµπες φθορίου χρησιµοποιώντας το LOGO! 230RC 

L1 N I1 I2 I3 I4 I5 I6 

Q1 Q2 Q3 Q4 

SIEMENS 

L1 

N E2 E3 E4 

B1 
lx< 

Λαµπα 1 
E5 

Λάµπα 2 Λάµπα 3 Λάµπα 4 

S1 S2 S3 S4 

LOGO! 230RC 

 
 

Εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται 
• S1 έως S4 (ΝΟ) ∆ιακόπτες 
• B1 (ΝΟ)  ∆ιακόπτης ελέγχου φωτός ηµέρας 

 
Λειτουργικό διάγραµµα της λύσης µε LOGO! 

x 
T=  
1s 

Q2 

Mo..Su 
20:00 - 20.01 
Mo..Su 
21:00 - 21.01 

Απενεργοποίηση µε χρονικό παλµού 

I5 
T=  
1s 

Φωτο-
ευαίσθητος 
διακόπτης 

x 
I5 

Απενεργοπίηση µε φωτο-ευαίσθητο διακόπτη 

I1 

I2 

I3 

I4 

x 

x 

Q1 

Q4 

Q3 
Λάµπα 3 - 
διάδροµος 

Λάµπα 4 - 
διάδροµος 

Λάµπα 1 - 
παράθυρο 

≥≥≥≥1 

≥≥≥≥1 

 & 

 & 
  1 

  1 

Λάµπα 2 - 
παράθυρο 
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Πλεονεκτήµατα της λύσης LOGO! 
 

• Συνδέουµε τις λάµπες κατευθείαν στη συσκευή LOGO! υπό την προϋπόθεση να 
µην υπερβαίνεται ο µέγιστος δυνατός αριθµός µεταγωγών της κάθε εξόδου. Σε 
περίπτωση υπέρβασης του ορίου πρέπει να χρησιµοποιείται ρελέ ισχύος. 

• Συνδέουµε τον φωτο-ευαίσθητο διακόπτη κατευθείαν στις εισόδους του LOGO! 
• ∆εν χρειαζόµαστε χρονικό αφού το LOGO! διαθέτει εσωτερικά χρονικά. 
• Το γεγονός ότι απαιτούνται λιγότερες µεταγωγικές διατάξεις σηµαίνει ότι 

µπορούµε να εγκαταστήσουµε ένα µικρότερο κέντρο υπο-διανοµής για να 
εξοικονοµήσουµε χώρο. 

• Απαιτούνται λιγότερες συσκευές. 
• Το σύστηµα φωτισµού µπορεί εύκολα να υποστεί µετατροπές. 
• Επιπρόσθετοι χρόνοι µεταγωγής µπορούν να τεθούν κατά βούληση. 

(Εναλλακτικοί παλµοί OFF για το τέλος της ηµέρας). 
• Η λειτουργία του φωτο-ευαίσθητου διακόπτη µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις 
λάµπες ή επιλεκτικά ανά οµάδες. 
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  7 ΑΝΤΛΙΑ  ΝΕΡΟΥ 
Σήµερα, οι συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις των νοικοκυριών για νερό σε 
συνδυασµό µε τα έντονα περιοδικά φαινόµενα λειψυδρίας επιβάλλουν  την  
υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων όπως το βρόχινο νερό. Με αυτόν τον τρόπο 
εξοικονοµούνται χρήµατα και προστατεύεται το περιβάλλον. Το βρόχινο νερό 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις, για παράδειγµα: 
• πλύσιµο των ρούχων, 
• πότισµα του κήπου, 
• πότισµα των φυτών εσωτερικού χώρου, 
• πλύσιµο του αυτοκίνητου, 
• στο καζανάκι της τουαλέτας. 
Το ακόλουθο σχήµα παρουσιάζει την λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος: 

Είσοδος νερού δικτύου on 

Είσοδος νερού δικτύου off 

Αντλία 
∆εξαµενή πίεσης 

∆ιακόπτης πίεσης 
S1 

S2 

S3 

S4 

M1 
∆εξαµενή Σωλήνα νερού 

 Έλεγχος στον 
πίνακα διανοµής 

Παροχή δικτύου K4 Είσοδος βρόχινου 
νερού 

Πρόληψη άδειας δεξαµενής off 

Πρόληψη άδειας δεξαµενής on  

Το βρόχινο νερό συλλέγεται σε µία µεγάλη δεξαµενή. Από εκεί αντλείται, µέσω του 
σταθµού άντλησης, µέσα στο σύστηµα σωληνώσεων απ’όπου µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί όπως ακριβώς το νερό του δικτύου ύδρευσης. Εάν η δεξαµενή 
νερού αδειάσει µπορεί να γεµίσει από την κεντρική παροχή του δικτύου. 

  7.1 Απαιτήσεις του συστήµατος ελέγχου µίας αντλίας νερού. 
• Το σύστηµα πρέπει να είναι ικανό να παρέχει νερό οποιαδήποτε στιγµή. Εάν 
χρειάζεται, το σύστηµα ελέγχου πρέπει να µεταβαίνει σε διαµόρφωση πλήρωσης 
νερού από το δίκτυο σε περίπτωση που αδειάσει η δεξαµενή. 

• Το σύστηµα δεν πρέπει να επιτρέπει στο βρόχινο νερό να εισέρχεται στις 
σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης όταν µεταβαίνει η παροχή από το ένα 
σύστηµα στο άλλο. 

• Η αντλία δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό στη 
δεξαµενή (πρόληψη άδειας δεξαµενής). 
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  7.2 Λύση µε κλασικό αυτοµατισµό 

K1 K2 

K3 

Αντλία Χρόνος 
υπέρβασης 

S1 

K3 

S4 K3 

Προστασία άδειας 
δεξαµενής 

Βοηθητικό κύκλωµα 
L1 

N 
K4 

S3 K4 

Είσοδος καθαρού 
νερού 

p< K2 

S3 S2 

Y1 

 
Η αντλία και µία σωληνοειδής βαλβίδα ελέγχονται µέσω ενός διακόπτη πίεσης και 
τρία φλοτέρ που προσαρµόζονται στη δεξαµενή. Η αντλία πρέπει να τίθεται σε 
λειτουργία όταν η πίεση στον κύλινδρο πέφτει κάτω από ένα ελάχιστο όριο. Όταν 
επιτευχθεί η πίεση λειτουργίας, η αντλία απενεργοποιείται ξανά για λίγα 
δευτερόλεπτα. Ο χρόνος υπέρβασης αποτρέπει την αντλία από το να κόβει και να 
δίνει συνεχώς νερό όταν αυτό αντλείται από τη δεξαµενή. 

  7.3 Η αντλία νερού µε τη χρήση του LOGO! 230RC 

L1 N I1 I2 I3 I4 I5 I6 

Q1 Q2 Q3 Q4 

SIEMENS 

K1 Y1 

Αντλία 

S4 S3 

L1 

N 

S1 S2 p< 

Εισοδος νερού δικτύου 

LOGO! 230RC 

 

Εκτός από το LOGO!, χρειάζονται µόνο τα φλοτέρ και ο διακόπτης πίεσης για τον 
έλεγχο της αντλίας. Εάν χρησιµοποιούµε τριφασικό κινητήρα AC πρέπει να βάλουµε 
ένα ρελέ ισχύος για να ανοιγοκλείνουµε την αντλία. Σε συστήµατα που 
χρησιµοποιούν µονοφασικές AC αντλίες, πρέπει να προσαρµόσουµε ρελέ εάν η 
αντλία απαιτεί περισσότερο ρεύµα από αυτό που µπορεί να δώσει η έξοδος Q1 του 
LOGO! Η ισχύς της σωληνοειδούς βαλβίδας είναι τόσο µικρή που συνήθως µπορεί 
να ελεγχθεί κατευθείαν από τη συσκευή του LOGO! 
• K1  Ρελέ ισχύος 
• Y1  Σωληνοειδής βαλβίδα 
• S1 (NO)  ∆ιακόπτης πίεσης 
• S2 (NO)  Φλοτέρ  
• S3 (NC)  Φλοτέρ 
• S4 (NC)  Φλοτέρ 
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Μπλοκ διάγραµµα της λύσης µε LOGO!  

RS 

RS 

I2 

Φλοτέρ για παροχή 
νερού δικτύου - off      Νερό δικτύου 

Q2 

I1 ∆ιακόπτης πίεσης 

I3 

I4 

Φλοτέρ για προστασία 
άδειας δεξαµενής - off 

x 
T = 20 s x 

Αντλία 
Q1 

I3 

Φλοτέρ για προστασία 
άδειας δεξαµενής - on 

Φλοτέρ για παροχή νερού δικτύου - on 

  1 

  1 

 & 

 

 

7.4 Ειδικές λειτουργίες και βελτιωµένες δυνατότητες 
Το λειτουργικό διάγραµµα δείχνει πώς µπορούµε να συνθέσουµε το σύστηµα 
ελέγχου για την αντλία και τη σωληνοειδή βαλβίδα. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να 
εισάγουµε επιπρόσθετες λειτουργίες για συγκεκριµένες εφαρµογές που διαφορετικά 
θα ήταν εφικτές µόνο µε την προσθήκη επιπλέον εξαρτηµάτων και καλωδιώσεων, 
για παράδειγµα: 
• Ενεργοποίηση της αντλίας σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. 
• Ένδειξη για άµεση ή παραµένουσα έλλειψη νερού. 
• Αναφορά σφαλµάτων του συστήµατος. 
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  8 ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Εκτός από τις προηγούµενες εφαρµογές, έχουµε προσθέσει και µία επιλογή από 23 
επιπλέον εφαρµογές οι οποίες υπάρχουν σε έντυπη µορφή στα Ελληνικά και σε 
άλλες γλώσσες στο Internet στη διεύθυνση: 
www.ad.siemens.de/logo/html_00/einsatz.htm. 
Οι εφαρµογές που βρίσκονται εκεί είναι οι εξής: 
• Πότισµα φυτών κήπου                                
• Έλεγχος µεταφορικών ταινιών 
• Έλεγχος µηχανής λυγίσµατος (λυγιστικού) 
• Φωτισµός βιτρίνας       
• Σύστηµα ενεργοποίησης κουδουνιού, π.χ. σε σχολείο 
• Έλεγχος χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων 
• Εξωτερικός φωτισµός 
• Έλεγχος ρολών παραθύρων 
• Εξωτερικός και εσωτερικός φωτισµός σπιτιού   
• Έλεγχος µηχανής ανάµιξης         
• Φωτισµός γηπέδου            
• Συνεχής εναλλαγή µεταξύ τριών ηλεκτρικών φορτίων 
• Έλεγχος λειτουργίας µηχανών επεξεργασίας καλωδίων 
• Βηµατικός διακόπτης π.χ. για εξαεριστήρες                      
• Έλεγχος λειτουργίας λεβήτων 
• Έλεγχος διαφόρων αντλιών µε κεντρικό έλεγχο χειρισµών και απεικόνισης 
• Κοπτικό εργαλείο π.χ. για φιτίλια 
• Παρακολούθηση χρόνου λειτουργίας π.χ. σε σύστηµα ηλιακής ενέργειας 
• Έξυπνος έλεγχος µε πετάλι για την επιλογή ταχυτήτων            
• Έλεγχος ανυψωτικής πλατφόρµας 
• Εµποτισµός υφασµάτων – θέρµανση και έλεγχος συστηµάτων µεταφορικών 
ταινιόδροµων 

• Σύστηµα πλήρωσης σιλό           
Και πολλές άλλες... 

 
Η περιγραφή και τα αντίστοιχα διαγράµµατα των κυκλωµάτων των παραπάνω 
εφαρµογών βρίσκονται στο Internet και µπορούν να διαβαστούν µε το πρόγραµµα 
Adobe Acrobat Reader. Εάν έχετε εγκαταστήσει το LOGO!Soft ή το LOGO!Soft 
Comfort στον Η/Υ σας, µπορείτε να κατεβάσετε από το δίκτυο τα σχετικά 
κυκλώµατα µε το πάτηµα ενός κουµπιού, να τα προσαρµόσετε στις δικές σας 
απαιτήσεις, να τα µεταφέρετε από τον Η/Υ σας στο LOGO! µέσω του κατάλληλου 
καλωδίου και να αρχίσετε να τα χρησιµοποιείτε.                                                                                           

 
Πλεονεκτήµατα της χρήσης LOGO! 

Αξίζει να χρησιµοποιούµε το LOGO! ειδικά όταν:  
• Μπορούµε να αντικαταστήσουµε έναν αριθµό από βοηθητικές µεταγωγικές 
διατάξεις µε τις βελτιωµένες λειτουργίες του LOGO! 

• Θέλουµε να απαλλαγούµε από τις πολλές καλωδιώσεις και τον φόρτο της 
εγκατάστασης (επειδή όλες οι καλωδιώσεις γίνονται µέσα στο LOGO!) 

• Θέλουµε να µειώσουµε τον απαιτούµενο χώρο που καταλαµβάνουν τα διάφορα 
εξαρτήµατα στον πίνακα ελέγχου/διανοµής                  

• Μπορούµε να προσθέσουµε ή να αλλάξουµε λειτουργίες διαδοχικά χωρίς να 
χρειάζεται να εγκαταστήσουµε και άλλες µεταγωγικές διατάξεις ή να αλλάξουµε 
την καλωδίωση 

• Πρέπει να εφοδιάσουµε τους πελάτες µας µε επιπρόσθετες λειτουργίες για την 
οικιακή ή την βιοµηχανική τους εγκατάσταση.  
- Ασφάλεια οικίας: µπορούµε να προγραµµατίσουµε το LOGO! να ανάβει µία 
λάµπα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ή να ανοιγοκλείνει τα ρολά ενώ οι 
ιδιοκτήτες βρίσκονται σε διακοπές 
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- Σύστηµα θέρµανσης: µπορούµε να προγραµµατίσουµε το LOGO! να 
ενεργοποιεί την αντλία του κυκλοφορητή µόνο όταν υπάρχει πραγµατική 
απαίτηση για νερό ή θέρµανση 

- Σύστηµα ψύξης: µπορούµε να προγραµµατίσουµε το LOGO! να ενεργοποιεί 
αυτόµατα το σύστηµα ψύξης σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα για 
καλύτερη διαχείριση της ενέργειας. 

- Μπορούµε να ελέγχουµε τον φωτισµό ενυδρείων, πισίνων κ.λ.π. έτσι ώστε να 
ενεργοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 

Μπορούµε επίσης: 
• Να χρησιµοποιούµε τους διακόπτες και τις σχετικές συσκευές του εµπορίου, οι 
οποίες είναι εύκολο να ενσωµατωθούν στην κάθε εγκατάσταση  

• Μπορούµε να συνδέσουµε το LOGO! κατευθείαν στην οικιακή εγκατάσταση 
λόγω του κατάλληλου συστήµατος τροφοδοσίας του. 

 
 
 
Έχτε κάποια δική σας πρόταση; 

Υπάρχουν σίγουρα και άλλοι τρόποι χρησιµοποίησης του LOGO! Εάν γνωρίζετε 
κάποιον από αυτούς, γιατί δεν γράφετε σε µας;  Εµείς συλλέγουµε όλες τις 
προτάσεις µε σκοπό να εκδώσουµε όσο πιο πολλές µπορούµε. ∆εν έχει σηµασία αν 
η εφαρµογή σας είναι παράδοξη ή απλή - θα χαρούµε ιδιαίτερα αν µας την στείλετε.             
 
ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. 
∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας 
 
Αθήνα:  Τ.Θ. 61011 
151 10 Αµαρούσιο – Αθήνα 
τηλ: 6864534, 6864611 
fax: 6864556 
 
Θεσσαλονίκη:  Τ.Θ. 10290 
541 10 Θεσσαλονίκη 
τηλ: 479227 
fax: 479213 

 
         
 


