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ΕΚΤ Πιλοτικές είραρμογές με καινοτόμα ψηφιακά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου enCOMPASS

Νέες υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας
ΑίφΟΟΚΙΠΠΚ και ίο δεύτερο newsletter
σχετικά με την πρόοδο ίου ευρωπαϊκού
έργου enCOMPASS στόχος του οποίου
είναι να δημιουργηθούν αποτελεσματική
και ευχάριστα ουστήματα διαθέσιμα
για κάθε χρήστη το οποία βοηθούν στην

πλήρη κατανόηση τωνδεδομένων κατανάλωσης

ηλεκτρικής ενέργειας και στη
βέληστη διαχείριση κατανάλωσης της
Στο πλαίσιο του έργου στο οποίο σημ
μετέχει και το Εθνικό Κέντρα Τεκμηρίωσης

HCT έχουν ξεκινήσει ήδη να κατασκευάζονται

πληροφοριακά συστήματα
τα οποία ωθούν τους τελικούς καταναλωτές

τα σχολεία τους υπεύθυνους κτηρίων

και ης επιχειρήσεις πραμήθειας
ενέργειαςνα εξοικονομούν ενέργεια χωρίς

καμία απώλεια στην καθημερινή άνεση

του χρήστη
Στο enCOMPASS οι τελικοί χρήστες

εμπλέκονται εξαρχής ώστε να αναγνωριστούν

οι απαιτήσεις και οι ανάγκες
τους με στόχο την από κοινού εύρεση
λύσεων και υπηρεσιών που έχουν αξία
για τους ίδιους Για τον λόγο αυτό μια
σειρά από συναντήσεις πραγμαιοποι
ήθηκανσε όλους τους πιλότους των τριών
χωρών Ελλάδα Γερμανία Ελβετία με
αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών
οικιακοί μαθητές καθηγητές τεχνικούς
εγκαταστάσεων και προσωπικό προμηθευτών

ηλεκτρικής ενέργειας Σης παραπάνω

ομάδες χρηστών παρουσιάστηκαν
καθημερινές ιστορίες και μακέτες

χρήσης της εφαρμογής με στόχο να
προσαρμοστεί

η πλατφόρμα enCOMPASS
όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγμα¬

τικότητα
Συγκεκριμένα στο newsletter του

Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ενημερωθούν για τον γερμανικό πιλότο

του έργου όπου μελετώνται τρεις
τύποι εγκαταστάσεων για τη συμμετοχή
του enCOMPASS στη European Utility
Week 201 7 καθώς και για το επιτραπέζιο
παιχνίδι εξοικονόμησης ενέργειας FU
NERGY

Αναλυτικότερα μια από ης τρεις πιλοτικές

εγκαταστάσεις στη Γεραανία αποτελεί

το δημαρχείο της πόλης Χάσφουρτ
όπου αξιολογείται η αλλαγή της ενεργειακής

συμπεριφοράς στους επισκέπτες
και το προσωτπκό Επίσης το σύστημα
enCOMPASS εφαρμόζεται και στο δημοτικό

σχολείο της ίδιας πόλης όπου οι
δάσκαλοι οι μαθητές και οι τεχνικοί του

κτηρίου αποτελούν το κοινό επιρροής
ενώ σηουδαίο ρολο έχουν και οι γονείς

των μαθητών δεδομένου ότι θα εμπλακούν

σε μετρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας

καθώς και σης μεταβολές στο περιβάλλον

τους Ο στόχος θα επιτευχθεί
τόσο μέσω της εκπαίδευσης όσο και
παίζοντας με το επιτραπέζιο παιχνίδι FU
NERGY το οποίο κατασκευάζεται για το

έργο και ήδη έχπ μεγάλη απήχηση στους
δασκάλους Τέλης εκατό σηίηα στην
ίδια πόλη αποτελούν το τρίτο μέρος της
πιλοτικής εφαρμογής του έργου στα
οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σύστημα

έξυπνου οχπηοΰ ως ελεύθερο λογισμικό

προκειμένου να συλλεχθούν
συγκεκριμένες

πληροφορίες προς επεξεργασία

Οι χρήστες θα λαμβάνουν ιδιοποιήσεις

για το πώς μπορούν να εξοικο
νομοΰνενέργεια στην κατοικία τους ενώ
θα μπορούν μέσω κινητού τηλεφώνου
ή ηλεκτρονικού υπολογιστή να βλέπουν
ης πληροφορίες των καταναλώσεων και

Ποιοι φοράς
συμμετέχουν
Συνολκά στην κοινοπραξία του
enCOMPASS ουμμπεχουν οι έξης
φορείς PoKtecnico di Milano PMI ως

συντονκπης Ιταλία European Institute
for Participatory Media EJPCMI

Γερμανία Stadtwerke Haßfurt GmbH
SHF Γερμανία Εθνικό Κέντρο Ερευνας

κοι Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΈΚΕΤΑ

CERTH Ελλάδα toturschutzbund
NABU Γερμανία WaK+Vott WVTi

Ελλάδα Socletd Elettrica Sopracenenna
SES Switzerland Εθνκό Κέντρο

Τοψηρίωοης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών
Ελλάδα Scuola Universitaria Profesionale
delta Svinera Itatiana SUPSI Ελβετία
Set Mobile SRL SMOBi Ρουμανία
Kaleidos Games KAU Ιταλία Kaunas

Univeristy of Technology Social

resportsibilfty research centre KTU

Λιθουανία Paradox AG PDX Ελβετία
Gravity R&D Zrt GRA Ουγγαρία

να αποκτούν έλεγχο των συσκευών των
σπιτιών τους πχ θεραοστάτες έξυπνοι
διακόπτες

Σχετικά με την παρουσίαση του έργου
στη European Utility Week 2017 την
ετησία εκδήλωση-ορόσημο στο ευρωπαϊκό

ενεργειακό ημερολόγιο που
συγκεντρώνει

τους σημαντικότερους φορείς

της ενεργειακής αγοράς σημμετεΐχε π

εταιρεία Watt+Volt n πρώτη ελληνική
εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

που λαμβάνει μέρος στο κορυφαίο
αυτό γεγονός Επιπλέον το Πολυτεχνείο
του Μιλάνου παρουσίασε το έργο enCOMPASS

Kci κι m διάρκεια του hub session

Αναφορικά με το RJNERGY πρόκειται
για ένα παιχνίδι καρτών που διδάσκει
τη σημασία της έξυπνης διαχείρισης το
οποίο συνδυάζεται με εφαρμογή ΑΡΡ
η οποία κατασκευάοτηκε από το Πολυτεχνείο

του Μιλάνου Στην καρδιά του
παιχνιδιού βρίσκεται η νέα ευρωπαϊκή
κλίμακα ενέργειας n οποία χρησιμεύει
στον εντοπισμό της κατανάλωσης ενέργειας

των ουσκευών
To enCOMPASS χραματοδστείται από

τον Ορίζοντα 2020 το τρέχον χρηματοδοτικό

πλαίσιο της EE για τηνέρευνα
και την καινοτομία και σκοπεύει να καταδείξει

πώς μπορει να επιτευχθεί εξοικονόμηση

ενέργειας και η διαχείριση
των αναγκών των φορέων αυτών να γίνει
με ενεργειακά αποδοτικό οικονομικό
και εύκολο τρόπο μέσα από μια ολιστική
προσέγγιση η οποία θα ενσωματώνει
την οτιτικοποίηση των ενεργειακών δεδομένων

τα οποία θα συλλέγονται από
έξυπνους αισθητήρες πληροφορία πα

ρογόμενη από χρήστες καθώς και τη
δημιουργία προτάσεων για εξοικονόμηση
ενέργειας έξυπνο έλεγχο και προσαρ
μσσττκά κίνητρα μέσω τεχνητώνgamifi
cation
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