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SenseOne 

Η SenseOne, μέλος του ομίλου Space Hellas, είναι μία 

πρωτοπόρος εταιρεία καινοτόμων λύσεων Internet of Things 

(IoT), διεθνώς βραβευμένη για τις καινοτομικές της λύσεις, 
που σχεδιάζει και υλοποιεί έργα IoT διαφόρων επιπέδων 

πολυπλοκότητας, καλύπτοντας την τεράστια ανάγκη της 

αγοράς για μία ολιστική εικόνα μέσω της διαλειτουργικότητας 

συσκευών, αισθητήρων και μεθόδων, εικόνα που παρέχεται 
από την πρωτοποριακή της πλατφόρμα. Οι λύσεις της 

SenseOne επικεντρώνονται σε «Intelligent, Sustainable and 

Resilient Cities, Industries and Buildings» που επιτρέπουν τη 

βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων, τη μείωση του 

κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας, με βιώσιμο τρόπο. 



 Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση του κόστους ενέργειας 

 Αυτοματοποίηση της διαδικασίας συλλογής, ανάλυσης και απεικόνισης των δεδομένων για 

την άμεση εικόνα της ενεργειακής και παραγωγικής απόδοσης 

 Μείωση του χρόνου απόκτησης αποτελεσμάτων και ειδοποιήσεων δυσλειτουργιών 

 Αξιοποίηση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων και υποδομών (μετρητές, αισθητήρες, 

SCADA, αεροστάσια κ.λπ.) 

 Ενιαίο περιβάλλον εργασίας για την άμεση άντληση κρίσιμων πληροφοριών 

 Δημιουργία αναφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγωγής και της διοίκησης 

H Ανάγκη 



Δεδομένα παραγωγής ανά γραμμή 
όπως κιλά, είδος προϊόντος, 
κατάσταση μηχανών, βάρδια 
λειτουργίας, downtime κ.λπ. 

Λειτουργικά δεδομένα των ψυκτικών 
μονάδων και αεροστασίων 

(θερμοκρασίες, πιέσεις, κατανάλωση 
αέρα κ.λπ.) 

Δεδομένα ενεργειακής 
κατανάλωσης γραμμών 
παραγωγής, βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, υποσταθμών κ.λπ. 

Ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης 
και παραγωγής από αρχεία με 

αυτόματο μηχανισμό εισαγωγής 

Διασύνδεση συστημάτων τηρώντας όλα 
τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και 

προστασίας δεδομένων και επικοινωνιών 

Περιβαλλοντολογικά δεδομένα 
εσωτερικά & εξωτερικά των 

εγκαταστάσεων 

 

Η Πρόκληση  



Υφιστάμενη Κατάσταση  

PLC 

Γραμμές 
παραγωγής 

Βοηθ. 
Εγκαταστάσεις 

Ελεγκτές Μετρητές  

Protocols  

 

Serial/TCP 

 

Modbus 

 

OPC UA 

 

XML 

 

HTTP 

Πολλαπλά excel 

Επεξεργασία δεδομένων σε excel 

Graphs and Chart 

Τοπικά λογισμικά 
μετρήσεων 

SCADA Systems 

Λογισμικά 
Παραγωγής 

Systems Data 

Flow 
Output 
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SenseOne IoT platform 

CMMS/CAFM 
(MAXIMO,FSI) 

ERP 
(Galaxy, SAP) 

BI 
(Power BI) 

ML/AI 
(AutoML, Amazon 
Forecast & Lookout) 

SYSTEMS 
(SCADA, BMS, 
Security, etc.) 

DEVICES 
(Meters, Sensors, 

machines, etc.) 

BIM 
(c3d) 

Portals 
(Deddie, NOA, etc.) 



Αυτόματη δημιουργία και αποστολή 
έτοιμων αναφορών ημερησίως, 

μηνιαίως, ετησίως κ.λπ. 

Συσχέτιση γραμμών παραγωγής, 
προϊόντων, βαρδιών με την κατανάλωση 

ενέργειας & τους δείκτες απόδοσης 

Δημιουργία συμβάντων και 
ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο 

Ανάπτυξη των υποδομών του 
εργοστασίου σε δενδροειδή μορφή για 

την καλύτερη πλοήγηση & γραφική 
απεικόνιση των μεγεθών 

Υπολογισμός και απεικόνιση OEE, 
Performance, Utilization & Downtime 

ανά γραμμή και συνολικά 

Δημιουργία Dashboards για τη 
δυναμική παρακολούθηση των 
δεικτών ενεργειακής απόδοσης 

Χαρακτηριστικά  



Πλεονεκτήματα  

 

Ενσωμάτωση υφιστάμενων 
συστημάτων και εξοπλισμού 

σε μία ενιαία πλατφόρμα 

Ευέλικτη και χρηστική 
παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων χωρίς την 
ανάγκη περαιτέρω 

επεξεργασίας 

Ενοποίηση δεδομένων από 
διαφορετικές πηγές για 

υπολογισμό της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και μείωση 

χρόνου αποφάσεων & 
ενεργειών 

Κεντρική 
πληροφόρηση 

Χαμηλό κόστος 
υλοποίησης 

Παρουσίαση 
Αποτελεσμάτων  Επεκτασιμότητα 

Εύκολη μελλοντική 
ενσωμάτωση πρόσθετων 

συστημάτων, αισθητήριων 
και μετρητών 

Reporting 

Σύμφωνα με απαιτήσεις 
ISO50001, ISO14001, ESG 



Οφέλη 

 

Αύξηση παραγωγικότητας 

 

Βελτιστοποίηση των λειτουργιών και της 
συντήρησης  

διαφόρων συστημάτων 

Αποδοτικότητα Βιωσιμότητα 

Αποτελεσματική χρήση των φυσικών 
πόρων 

 

Μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα 

 

Δυνατότητα αύξησης της 
ευαισθητοποίησης για βιώσιμη ανάπτυξη 

 στους εργαζομένους 

Χρήστες 

Μειωμένος χρόνος 

για ανάλυση και έκθεση αποτελεσμάτων 
 

Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων  
με ελαχιστοποίηση επισκέψεων του 

προσωπικού για καθημερινό έλεγχο των 
συστημάτων 
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο  
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IoT Solutions Innovator 

Member of Space Hellas Group 


