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Prescient building Operation utilizing Real Time data 
for Energy Dynamic Optimization

“Smart solution for sustainable 
building”
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Το έργο PRELUDE αφορά στη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας σε 
ιδιόκτητα κτήρια, στην αύξηση της 
ενεργειακής αυτονομίας και της 
επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς και στη μείωση του 
αποτυπώματος CO2 και βελτίωση 
των άνετων και υγιών εσωτερικών 
συνθηκών διαβίωσης. Αυτό θα 
επιτευχθεί μέσω του συνδυασμού 
καινοτόμων, έξυπνων λύσεων χαμηλού 
κόστους και μιας μεθόδου πρόβλεψης 
και βελτιστοποίησης της κατανάλωσης 
ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του έργου:
www.prelude-project.eu

Η ευημερία των ευρωπαίων πολιτών 
σχετίζεται στενά με τις συνθήκες  
διαβίωσής τους. Οι άνετες και υγιείς 
συνθήκες διαβίωσης αποτελούν γιzα 
όλους τους πολίτες κρίσιμο στοιχείο της 
σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας, αλλά 
παράλληλα είναι δύσκολο να επιτευχθούν 
λόγω της τυπολογίας, της παλαιότητας 
και της συνολικής κατάστασης των 
κτηρίων στα οποία διαμένουν.

Είναι επιτακτική ανάγκη, η βελτίωση των 
εσωτερικών συνθηκών με ενεργειακά 
αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο βάσει των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που 
είναι ήδη εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το έργο PRELUDE θα διευκολύνει τη 
μετάβαση στην κατανάλωση καθαρής 
ενέργειας συνδυάζοντας καινοτόμες, 
έξυπνες, και χαμηλού κόστους λύσεις 
με μια υπηρεσία βελτιστοποίησης της 
κατανάλωσης ενέργειας.

Το έργο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση 
του κατάλληλου επιπέδου ενεργειακής 
ευφυΐας κάθε κτηρίου/οικίας και 
στην παροχή βέλτιστων εργαλείων 

Σχετικά με το 
PRELUDE

Σύνοψη έργου
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σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. 
Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι 
ευέλικτο και ευπροσάρμοστο στο επίπεδο 
παρακολούθησης και αυτοματισμού κάθε 
κτηρίου.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε παθητικές 
λύσεις, όπως ο φυσικός αερισμός και η 
ψύξη, ενώ η πρόβλεψη συντήρησης θα 
εφαρμοστεί για τη μείωση του κόστους, 
δίνοντας έμφαση στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας. Εργαλεία big data 
και προηγμένα εργαλεία ανάλυσης θα 
χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν 
τη μείωση των ενεργειακών αναγκών 
των κτηρίων και την εφαρμογή δικτύων 
παρακολούθησης της κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού και θέρμανσης. 
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Η βελτιστοποίηση θα επιτευχθεί μέσω 
μεθόδου πρόβλεψης δεδομένων.
Το σύστημα αποτελείται από τρία κύρια 
συστατικά:

1 - Πρώτον, το επίπεδο συλλογής 
δεδομένων, όπου συγκεντρώνονται 
πληροφορίες .

2 - Δεύτερον, το middleware, που φιλοξενεί 
τα σύνολα δεδομένων και τα μοντέλα .

3 - Τέλος, οι μηχανισμοί πρόβλεψης, που θα 
διαθέτουν συστήματα βελτιστοποίησης και 
σημεία ελέγχου.

Η φιλοδοξία του PRELUDE μπορεί να 
εκφραστεί σε τρία επίπεδα: 

•   για τον πολίτη, το PRELUDE θα 
προσφέρει ποιότητα ζωής, ευημερία, 
άνεση, εξοικονόμηση κόστους ή ακόμη 
και έσοδα, εκπαίδευση και βιωσιμότητα 
ανεξάρτητα από τα οικονομικά τους μέσα,
•    για τους ιδιοκτήτες κτηρίων, 
διαχειριστές και άλλους παρόχους 
υπηρεσιών που σχετίζονται με κτήρια 
ή την ενέργεια, το PRELUDE θα 
επιλύσει ζητήματα και θα αντιμετωπίσει 
προκλήσεις που αναστέλλουν τις 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, αυξάνοντας την αξία των 
ακινήτων τους και δημιουργώντας νέες 
σχέσεις με τους πελάτες,
•    για οργανισμούς όπως Περιφέρειες, 
Δήμους, οργανώσεις και την ευρωπαϊκή 
κοινότητα στο σύνολό της, το PRELUDE 
θα συμβάλει στη βελτίωση της ευημερίας, 
στην επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας 
και στην επίτευξη των κλιματικών και 
ενεργειακών στόχων.
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1A Ingenieros S.L.P AIMEN Technology Centre BLOK ArchitekciAalborg University

EMTECH Diastikimiki 
Monoprosopi IKE

Estia SA EUROCORE CONSULTING Forschung Burgenland GmbH

Εταίροι
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DAEM DIMOS ATHINAION 
EPICHEIRISI MICHANOGRAFISIS

Brunel University London Core Innovation and Technology CPEG Geneva Pension Fund 



Iren SpA La Sia SRLINNOVACION Y CONSULTING 
TECNOLOGICO SL INCOTEC

Libra AI TECHNOLOGIES

Tampere UniversityPolitecnico di Torino STAM SRL Tree Technology S

UNISMART – Fondazione 
Università degli studi di Padova
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“The proper use of science 
is not to conquer nature 

but to live in it”
Barry Commoner

Inspiration Στοιχεία Επικοινωνίας

Project Coordinator:
Michal Zbigniew Pomianowski,
Aalborg University,
mzp@build.aau.dk

Dissemination and Exploitation
Manager:
Stefano Giulitti,
UniSMART Fondazione Università  degli 
Studi di Padova,
stefano.giulitti@unismart.it

ΔΑΕΜ Α.Ε., Τμήμα Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών έργων:
Ίλια Χρισταντώνη,
i.christantoni@daem.gr;
Δήμητρα Τσακανίκα,
d.tsakanika@daem.gr
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