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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΤΟ ICF ΣΥΣΤΗΜΑ BETOBLOCK

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ 

ΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:

Κλειώ Αξαρλή
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Μαρία Βογιατζάκη
Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων
Κώστας Βογιατζής
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Πάνος Κοσµόπουλος
∆ρ. Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μ.Sc., ∆ιευθυντής
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασµού ∆.Π.Θ.
Πέτρος Κουφόπουλος
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
Βασίλης Κωστόπουλος
Καθ. Πανεπιστηµίου Πατρών
∆/ντής Εργ. Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων,
Τµήµατος Μηχ. & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών
Κατερίνα Λιάπη
Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
Στέργιος Λογοθετίδης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Φυσικής
Νίκος Μπάρκας
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
∆ηµήτρης Μπίκας
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Μηνάς Παπαδόπουλος
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων
Σπύρος Ραφτόπουλος
Τακτικός Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
Εµµανουήλ Τζεκάκης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων
∆ηµ. Γ. Χρηστάκης
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής ΤΕΙ Ηρακλείου,
∆/ντής Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας
Θράσος Πανίδης
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών
Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης
Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

Ολόκληρη η δηµοσιευόµενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και
απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της µε οποιοδήποτε µέσο γραπτό,
οπτικό ή ακουστικό χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του
περιοδικού.

Econ3

∆ιµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ιπποδροµίου 14, 570 10 Πεύκα Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 676.022-4, Fax: 2310 676.028
e-mail: profil@profilgroup.gr, info@econ3.gr
www.econ3.gr, www.profilgroup.gr

ΕΕκκδδόόττηηςς::
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
ΈΈκκδδοοσσηη  --  ΙΙδδιιοοκκττηησσίίαα::
Profilgroup Ο.Ε.
ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς::  
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς  &&  mmaarrkkeettiinngg::  
Απόστολος Πλεξίδας
ΕΕππιιµµέέλλεειιαα  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΆΆρρθθρρωωνν::  
Πολυξένη Τσογκλή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
ΥΥπποοδδοοχχήή  ∆∆ιιααφφήήµµιισσηηςς::  
Χρύσα Ντάφη
ΤΤµµήήµµαα  ∆∆ιιααφφήήµµιισσηηςς  &&  ∆∆ηηµµ..  ΣΣχχέέσσεειιςς::
Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
ΓΓρρααµµµµααττεείίαα  --  ΛΛοογγιισσττήήρριιοο::
Μαρία Μπιρµπουτσούκη
ΣΣυυνντταακκττιικκήή  ΟΟµµάάδδαα::  
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης 
Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
ΥΥππεεύύθθυυννηη  ∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκοούύ  ΤΤµµήήµµααττοοςς::
Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου 
∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκόό  ΤΤµµήήµµαα::
Φιλίτσα Τσουλή 
ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  έέκκδδοοσσηηςς  eeccoonn33..ggrr::
Profilgroup
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EUROCHARITY
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KRANNICH SOLAR

NANODOMI®

NEON ENERGY

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

POWERVISION

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

3DS ENERGY AE

™À™∆∏ª∞∆∞ SUNLIGHT ABEE

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
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¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏ 68-112

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞ 42-65

SYNCO

FISCHER HELLAS

DEGER HELLAS

∆ΟΚΤΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ

ECOHOT

Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ

SUNTRACKER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΤΟ ICF ΣΥΣΤΗΜΑ BETOBLOCK
άρθρο:
Ζωρζέτ-Αλεξάνδρα Καναράχου, ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ 

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ
άρθρο:
∆ρ. Κοσµόπουλος Πάνος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ., ∆ντής Εργαστηρίου
Φιτνέογλου Κυριακή, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc. ∆.Π.Θ.
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και
Οικισµών, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
άρθρο:
Νίκος Παπαµανώλης
Αναπλ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Αναστάσιος Μουµτζάκης, Μηχανικός, MSc. ∆.Π.Θ. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆.Π.Θ.
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Στην εποχή µας, που η βιοκλιµατική δόµηση έχει εδραιωθεί στη
συνείδηση τόσο του τεχνικού κόσµου, όσο και του κοινού και
αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς, σε µια περίοδο που
«τρέχει» το πρόγραµµα εξοικονοµώ κατ’οίκον, σε µια εποχή που
η επιλογή υλικών συµβατών µε το περιβάλλον γίνεται επιτακτική
ανάγκη, σε αυτή την εποχή το περιοδικό ECON3, έρχεται να
προτείνει νέα υλικά, νέες ιδέες για βιοκλιµατική δόµηση και
ενέργεια απο ανανεώσιµες πηγές.

Σε αυτό το χειµερινό τεύχος θα ανακαλύψετε, στην ενότητα νέα
προϊόντα, υλικά φιλικά µε το περιβάλλον, προιόντα και εταιρίες
για παραγωγή ενέργειας, που θα σας εξασφαλίσουν ποιότητα
διαβίωσης στο χώρο σας. 

Στην ενότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΗΣΗ, θα βρείτε ενδιαφέροντα
άρθρα για τη Βιοκλιµατική δόµηση, τον αστικό βιοκλιµατικό
σχεδιασµό, τον αποτελεσµατικό φωτισµό και τη θερµική άνεση,
άρθρα που σκοπό έχουν να ενηµερώσουν και να προάγουν την
γνώση µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής.

Μια πολυσυλλεκτική ενότητα για τη δική σας ενηµέρωση. 

Καλό ∆ιάβασµα 

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης 
Εκδότης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

 Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΤΟ ICF ΣΥΣΤΗΜΑ BETOBLOCK

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ 

ΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

econ3

ÙÂ‡¯Ô˜ 28
π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2014
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∂π¢∏™∂π™

CLIMATHERM 2014
¢π∂£¡∂™ ∂∫£∂™∏ 

Το µεγάλο ραντεβού των επαγγελµατιών του κλάδου της Ενέργειας πλησιάζει.
Η προετοιµασία της ∆ιεθνούς Έκθεσης “CLIMATHERM-ENERGY” για το έτος
2014 έχει ήδη ξεκινήσει µε το υψηλό ενδιαφέρον συµµετοχής να έχει
ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Σε µια εποχή που κάποιοι ευκαιριακά  ανακάλυψαν τον χώρο των
ανανεώσιµων πηγών ενεργείας, η Climatherm, η µοναδική εξειδικευµένη µε
∆ιεθνή υπόσταση και 25 χρόνια στην κορυφή, είναι εδώ για να ορίσει ξανά τις
εξελίξεις. 

Η ∆ιεθνής Έκθεση Climatherm - Energy 2014, υποστηρίζεται από όλους τους
επίσηµους φορείς του κλάδου της Ενέργειας και την έχουν αγκαλιάσει και
στηρίξει όλοι οι τεχνικοί επαγγελµατικοί φορείς των κλάδων καταξιώνοντας
την ως τη µεγαλύτερη εξειδικευµένη ∆ιεθνή έκθεση στα Βαλκάνια. 

Η Climatherm 2014 θα προβάλλει µε τον καλύτερο τρόπο τους τοµείς των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας όπως της  Ηλιακής Ενέργειας - της Γεωθερµίας
– του Φυσικού Αερίου – του Κλιµατισµού – της Θέρµανσης µε έµφαση στα
Ενεργειακά τζάκια, τη Βιοµάζα και τους Καυστήρες Πέλετ – του Εξαερισµού –
της Βιοµηχανικής Ψύξης – των Φωτοβολταϊκών – της Ύδρευσης – της
Αφαλάτωσης,  καθώς και τον τοµέα της Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων,
παρουσιάζοντας όλες τις  εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας, που τόσο
ανάγκη έχει ο πλανήτης µας, η ανθρωπότητα, αλλά και η αγορά. 

Κοιτάµε µπροστά και στοχεύουµε πάντα ψηλά, δεν µοιρολατρούµε και
πιστεύουµε  πως µόνο µε συνεργασία, ήθος και επαγγελµατισµό έρχεται η
επιτυχία.

H έκθεση αναµένεται να προσελκύσει µεγάλο αριθµό επαγγελµατιών
(αρχιτέκτονες, µηχανολόγους, εµπόρους, ξενοδόχους, βιοτέχνες κλπ.)
εστιάζοντας στο αποτέλεσµα και στην απόφαση τους να µην σπαταλούν το
χρόνο και το χρήµα τους σε άσκοπες ενέργειες προώθησης. 

Όσοι θέλουν να είναι µέρος των εξελίξεων έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στην
έκθεση Climatherm.

Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιµατικής Αλλαγής, µε την υποστήριξη του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιµων
Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας), µε την συµµετοχή της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
( Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρµανσης – Ενέργειας).

Εσείς που στοχεύετε ψηλά και κοιτάζετε µακριά δηλώστε τη συµµετοχή σας
τώρα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.9356110, 2109315073, 
Φαξ: 2109356110, 
email: info@climatherm.gr. 

Εκθεσιακό Κέντρο
Metropolitan Expo

∆ιεθνής Αερολιµένας
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»
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Με µεγάλη επιτυχία και υψηλή συµµετοχή ολοκληρώθηκε το 30ο Συνέδριο του
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. στις 28 & 29 Σεπτεµβρίου στο
ξενοδοχείο GRAND HOTEL PALACE.

Παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του ∆ικτύου, κ. Μιλτιάδη Γωνιάδη, οι
υπάρχουσες και οι νέες συνεργασίες - προϊόντα που καλύπτουν το σύνολο του
προγράµµατος εξοικονόµησης θέρµανσης και ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις
υφισταµένες συνεργασίες και τις αντλίες θερµότητας.

Έγινε αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων από τους χορηγούς του Συνεδρίου
COSMOSOLAR για προϊόντα ηλιακής ενέργειας, F.G. EUROPE για προϊόντα
κλιµατισµού και αντλίες θερµότητας και από την EFG EUROBANK για το
πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.

Παρουσιάστηκαν τα νέα Καταστήµατα - Μέλη του ∆ικτύου σε Τρίπολη και
Καρπενήσι µε τα οποία η παρουσία του ανέρχεται πλέον στα 78 Καταστήµατα -
Μέλη σε όλη την Ελλάδα.

Παρουσιάστηκε αναλυτικά η θετική πορεία του ∆ικτύου κατά την τελευταία
περίοδο της κρίσης και η προοπτική του για τα επόµενα έτη µε βάση τα νέα
προϊόντα Εξοικονόµησης Ενέργειας και τις νέες παροχές προς τα µέλη και κατ’
επέκταση στον τελικό καταναλωτή.

Με απόλυτη οµοφωνία των συνέδρων έγινε κατανοητό ότι µε την σοβαρότητα,
την συνέπεια, τον σωστό προγραµµατισµό και την οργανωτική δοµή για τα
οποία διακρίνεται η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ, η προοπτική ανάπτυξης των εργασιών όλων
των Καταστηµάτων - Μελών του δικτύου παραµένει πάντα δυναµική και
αισιόδοξη παρά το δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον το οποίο έχει
διαµορφωθεί στη χώρα µας. 
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Η τεχνολογία Climawin αναπτύχθηκε από ∆ανέζικες, Ιρλανδικές και
Γερµανικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε χρηµατοδότηση από πρόγραµµα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Μια κοινοπραξία τριών µικροµεσαίων κατασκευαστών και προµηθευτών
παραθύρων και συστηµάτων εξαερισµού δηµιούργησε µία νέα τεχνολογία που
προσφέρει ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα µε ανάκτηση θερµότητας για την
ανακαίνιση κατοικιών και εµπορικών κτιρίων. Το χειµώνα, τα παράθυρα και ο
εξαερισµός αποτελούν µια σηµαντική πηγή απώλειας θερµότητας, ειδικά όταν
πρόκειται για παλαιότερα κτίρια και αυτά τα νέα παράθυρα προσφέρουν λύση
ακριβώς σε αυτό το πρόβληµα. Τα έξυπνα CLIMAWIN παράθυρα διαθέτουν
επίσης αυτό-ψυκτική λειτουργία, κατάλληλη για τον ζεστό καιρό, µειώνοντας
την ανάγκη χρήσης ακριβών κλιµατιστικών και καθιστώντας τα παράθυρα
κατάλληλα για κάθε κλίµα.

Πώς λειτουργούν
“Τα παράθυρα αποτελούν τεράστια πηγή απώλειας θερµότητας στα κτίρια. Η
καινοτοµία που προσφέρουµε είναι κατ’ ουσίαν ένα παθητικό σύστηµα
εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών
δείχνουν ότι ένα µέσο κτίριο, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά
παράθυρα CLIMAWIN, θα βελτίωνε την ενεργειακή του απόδοση κατά 18-
24%”, δήλωσε ο κ. Brian O’Brien, εκπρόσωπος του έργου, από την Solearth
Ecological Architecture.

Και συνέχισε: “Στα ψυχρά κλίµατα, το CLIMAWIN έχει σχεδιαστεί για να
βελτιώσει την άνεση µέσα από την προθέρµανση του αέρα που προέρχεται
από τον εξαερισµό στις  βόρειες, ανατολικές και δυτικές προσόψεις του
κτιρίου, καθώς επίσης και µε τη χρήση ηλιακής ακτινοβολίας στις νότιες
προσόψεις. Για πιο ζεστά κλίµατα η τεχνολογία περιλαµβάνει µία αυτό-
ψυκτική λειτουργία,  η οποία επιτρέπει στο ηλιακό φως να µπει αλλά µειώνει
την ανεπιθύµητη ηλιακή θερµότητα. Μέσω της βελτιστοποίησης της
θερµοµόνωσης, του όφελους από την ηλιακή ενέργεια και του ελέγχου του
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φωτός, το παράθυρο αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά την ενεργειακή
απόδοση και τη θερµική άνεση, τόσο στις κατοικίες, όσο και σε εµπορικά
κτίρια, τα οποία αυτή τη στιγµή δεν έχουν αποδοτικά συστήµατα
εξαερισµού.”

Το παράθυρο αναπτύχθηκε από επτά εταίρους, από τέσσερις χώρες - τη
∆ανία, τη Γερµανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία - στο πλαίσιο ενός,
χρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε., προγράµµατος έρευνας & ανάπτυξης, που
ονοµάζεται CLIMAWIN. Το υψηλής αποδοτικότητας παράθυρο προθερµαίνει
τον εισερχόµενο από τον εξαερισµό αέρα, ο οποίος τροφοδοτείται από
ηλιακές κυψέλες και ρυθµίζεται αυτόµατα από αισθητήρες δωµατίου. Έχει
πολυάριθµες λειτουργίες, που του δίνουν ξεκάθαρο πλεονέκτηµα σε σχέση
µε τις υπάρχουσες τεχνολογίες παραθύρων και εξαερισµού. Αυτές οι
λειτουργίες περιλαµβάνουν πολύ υψηλά επίπεδα θερµοµόνωσης,
ρυθµιζόµενους αεραγωγούς για ελεγχόµενη εισροή αέρα, πλαίσιο µε διπλή
στρώση τζαµιών, φίλτρα αέρα, ενσωµατωµένες ηλεκτρονικές και ασύρµατες
λειτουργίες επικοινωνίας µεταξύ των αισθητήρων και των παραθύρων (ούτως
ώστε η εγκατάσταση µετασκευής να µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς νέα
καλωδίωση). Υπάρχουν επίσης λειτουργίες προθέρµανσης και ψύξης για
διαφορετικά κλίµατα, καθώς και λειτουργία συρροής/παράκαµψης για
ακραίες καιρικές συνθήκες.

Μια παγκόσµια επιχειρηµατική ευκαιρία
Η τεχνολογία βρισκόταν επί τρία χρόνια στο κατασκευαστικό στάδιο και τώρα
παρουσιάζεται εµπορικά από τρεις εταίρους του έργου. Τα παράθυρα
CLIMAWIN θα είναι διαθέσιµα στην Ευρώπη στα τέλη του 2014. Οι παραγωγοί
θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να αγοράσουν άδεια από την κοινοπραξία για
να ενσωµατώσουν την τεχνολογία CLIMAWIN στη δική τους παραγωγή έχοντας
πληρώσει τα αντίστοιχα δικαιώµατα στην κοινοπραξία. Εκτός Ευρώπης, η
κοινοπραξία  προσδοκεί µία σηµαντική πορεία στις αγορές των ΗΠΑ, του
Καναδά και της Ρωσίας. 

Ο κ. Michael Jennings, εκπρόσωπος της κας Máire Geoghegan-Quinn,
Επιτρόπου Έρευνας, Καινοτοµίας και Επιστήµης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχολίασε σχετικά: “Το CLIMAWIN δείχνει ότι η χαµηλή κατανάλωση διοξειδίου
του άνθρακα µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλες ευκαιρίες για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας. Αυτές
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οι τεχνολογίες θα βοηθήσουν επίσης τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις,
µέσα από τη µείωση των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα στηρίξει ακόµη περισσότερο αυτού του είδους την έρευνα, στο νέο
πρόγραµµα Horizon 2020.”  

Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα για την
µακροοικονοµική ευηµερία των Χωρών µελών της Ε.Ε. Επηρεάζει την
µακροοικονοµική απόδοση µέσα από διάφορα κανάλια, µε κύριο αυτό της
ανταγωνιστικότητας, δεδοµένου ότι το κόστος ενέργειας επηρεάζει το κόστος
παραγωγής σε βιοµηχανίες και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την αγοραστική
δύναµη των νοικοκυριών και τη συνολική εξωτερική ισορροπία. Συγκεκριµένα
για την Ελλάδα και σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat µέχρι και το 2011
(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/201
4/pdf/ee1_en.pdf) η µέση ετήσια αύξηση στην τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας
για τα νοικοκυριά έφτασε το 10%, µε τιµή που έφτασε περίπου στα 80 ευρώ
ανά MWh. Αντίστοιχα, παρόµοια αύξηση σηµειώθηκε και στις τιµές της
ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιοµηχανίες. 

Σχετικά µε το CLIMAWIN 
Το CLIMAWIN είναι ένα προηγµένο σύστηµα εξαερισµού παραθύρων
(ανάκτησης θερµότητας) που δηµιουργήθηκε από την Solearth Architecture,
στο ∆ουβλίνο της Ιρλανδίας, τη Rauh Fenesterbau, στο Σάσεντορφ της
Γερµανίας και τη Horn Vinduer, στο Λούντερσκοβ της ∆ανίας, µε έρευνα &
ανάπτυξη που αναπτύχθηκε από το Fraunhofer Institute, του Πανεπιστηµίου
Aalborg  στη ∆ανία και το Τµήµα Ηλεκτρονικών του Πανεπιστηµίου του Minho
στην Πορτογαλία, µετά από χρηµατοδότηση στο πλαίσιο ερευνητικού έργου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012. Συνολικά, οι εταίροι του έργου θα έχουν
λάβει 1,4 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος του τρέχοντος 2ου
έργου. 

Το έργο CLIMAWIN είχε σαν πρωταρχικό στόχο τον τοµέα των ανακαινίσεων
κτιρίων, ειδικά σε παλιότερα κτίρια, όπου συναντώνται σπάνια ενεργειακά
αποδοτικά συστήµατα εξαερισµού. Χάρη στην διπλή του ικανότητα να
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βελτιώνει την ποιότητα του αέρα εσωτερικά και να µεγιστοποιεί την θερµική
απόδοση, το παράθυρο CLIMAWIN αναµένεται να αποτελέσει εξάρτηµα που
θα ενθαρρύνει τη διάδοση κτιρίων µε σχεδόν µηδενική απαίτηση ενέργειας
(παθητικών κτιρίων).  

Τα παράθυρα εξαερισµού CLIMAWIN θα είναι διαθέσιµα στην Ευρώπη στα
τέλη του 2014 σε ξύλινο πλαίσιο, σύνθετο ξύλο µε αλουµίνιο και aluclad
(αλουµίνιο επενδυµένο µε ξύλο), κατασκευασµένα στη ∆ανία και τη Γερµανία.
Το σύστηµα είναι διαθέσιµο προς πώληση µέσω του www.climawin.eu. Η
CLIMAWIN ενδιαφέρεται να συνάψει συνεργασίες µε εταιρίες τοποθέτησης
παραθύρων, που επιθυµούν να ενσωµατώσουν την τεχνολογία και την
τεχνογνωσία CLIMAWIN στις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

Σχετικά µε τις Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις Έρευνας και Καινοτοµίας
Την 1η Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ένα νέο επταετές πρόγραµµα
για την επιχορήγηση προγραµµάτων Έρευνας και Καινοτοµίας µε την
ονοµασία Ορίζοντας 2020. Στα επόµενα επτά χρόνια περίπου 80 δις ευρώ θα
επενδυθούν σε προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας στηρίζοντας την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας και διευρύνοντας τους
ορίζοντες της ανθρώπινης γνώσης. Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την
έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στη βελτίωση της καθηµερινότητας σε τοµείς
όπως η υγεία, το περιβάλλον, οι  µεταφορές, τα τρόφιµα και η ενέργεια
(Παρακαλώ δείτε το σχήµα παρακάτω). Επιπρόσθετα, υπάρχει  συνεργασία µε
τη φαρµακοβιοµηχανία, την αεροναυτική, την αυτοκινητοβιοµηχανία και τη
βιοµηχανία ηλεκτρονικών µε σκοπό την ενθάρρυνση επενδύσεων από το
ιδιωτικό τοµέα για την ενίσχυση της µελλοντικής οικονοµικής ανάπτυξης και
τη δηµιουργία εξειδικευµένων θέσεων εργασίας. Το πρόγραµµα Horizon 2020
θα δώσει ακόµη περισσότερη έµφαση στη µετατροπή καινοτόµων ιδεών σε
εµπορεύσιµα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σε θέµατα έρευνας και καινοτοµίας στην
Ευρώπη, µπορείτε να επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
http://www.facebook.com/innovation.union
http://twitter.com/innovationunion
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Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Michael JENNINGS:

michael.jennings@ec.europa.eu
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Νέα εποχή ως Global Sustain 

Σε νέα εποχή περνά η EuroCharity λανσάροντας ένα νέο και άκρως ανανεωµένο
προφίλ µέσα από την καινούρια εταιρική της ταυτότητα. ∆ιανύοντας το 8ο έτος
λειτουργίας, η εταιρία επανασυστήνεται µε την ονοµασία Global Sustain, ως
ένας δυναµικός οργανισµός αειφορίας, ακολουθώντας πιστά και ενσωµατώνοντας
τις παγκόσµιες εξελίξεις τόσο στη λειτουργία όσο και στην εικόνα της.

Καθώς έννοιες όπως Περιβάλλον, Κοινωνία, ∆ιακυβέρνηση (ESG), Triple
Bottom Line και Αειφορία (Sustainability) έρχονται δυναµικά στο προσκήνιο, η
εταιρία προσαρµόζει ανάλογα το προφίλ της και επανατοποθετείται,
ορίζοντας ως αποστολή της: τη δηµιουργία γνώσης, την έµπνευση και την
υποστήριξη εταιριών και οργανισµών στην αειφορία, µέσα από τη
συµβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, µε
επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος - περιβάλλον - οικονοµική ωφέλεια. 
Στη νέα ταυτότητα, η οποία βρίσκεται από σήµερα στον «αέρα», η λέξη Global
δίνει τη διάσταση της ολιστικής πλέον προσέγγισης και παγκόσµιας
διασύνδεσης της αειφορίας για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαιρέτου µεγέθους
και κλάδου δραστηριοποίησης, ως συνέπεια της παγκοσµιοποίησης της
οικονοµίας, των αγορών, αλλά και των επιδράσεων σε κοινωνία και περιβάλλον.

Η ευρύτερη έννοια της αειφορίας (Sustain), έρχεται σε πλήρη σύµπνοια µε το
τρίπτυχο people - planet - profit (άνθρωποι - περιβάλλον - οικονοµική ωφέλεια),
µε την εταιρία να παραµένει πιστή στο όραµα που είχε διατυπώσει από τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας της για ένα βιώσιµο κόσµο.

Όπως αναφέρει σχετικά µε το rebranding ο κ. Μιχάλης Σπανός,  ∆ιευθύνων
Εταίρος της Global Sustain: «Η νέα εταιρική ταυτότητα θα αποτελέσει ένα
σηµαντικό εργαλείο στην ουσιαστική και άρτια εκπροσώπηση του έργου της
εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και στην προσφορά υψηλότερου
επιπέδου υπηρεσιών, µε βάση τις παγκόσµιες απαιτήσεις. Ανοίγουµε µια νέα
σελίδα και σας καλούµε να µας συντροφέψετε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι». 

Την αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας και συγκεκριµένα την εξεύρεση
ονόµατος, διακριτικής γραφής (tagline) και λογοτύπου επιµελήθηκε η εταιρία-
µέλος Asset Ogilvy, ενώ τις εταιρικές εφαρµογές η εταιρία-µέλος impressme.  
• Συνηµµένα θα βρείτε το νέο λογότυπο της Global Sustain, καθώς και το νέο 

εταιρικό προφίλ. 
• Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε τη νέα 

ηλεκτρονική διεύθυνση globalsustain.org.

Σχετικά µε τη Global Sustain
Η εταιρία Global Sustain, µε γραφεία σε Αθήνα και Βρυξέλλες, προσφέρει καινοτόµες υπηρεσίες σε
θέµατα που σχετίζονται µε την αειφορία. Αποστολή της είναι η δηµιουργία γνώσης, η έµπνευση και
η υποστήριξη εταιριών και οργανισµών στην αειφορία, µέσα από τη συµβουλευτική, την
επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, µε επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος - περιβάλλον -
οικονοµική ωφέλεια. Στα µέλη της περιλαµβάνονται εταιρίες, µη κυβερνητικές και µη
κερδοσκοπικές οργανώσεις, δηµόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
επαγγελµατικά σωµατεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Οι
συµβουλευτικές και on-line υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό newsletter, η διοργάνωση συνεδρίων και
άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members, η ετήσια έκδοση Yearbook και το
Sustainability Forum συµβάλλουν στη δυναµικότερη προβολή του αειφόρου έργου των µελών της
Global Sustain, χτίζοντας γέφυρες µεταξύ αυτών, της αγοράς και της κοινωνίας µέσα στην οποία
λειτουργούν. www.globalsustain.org. 



19

∂π¢∏™∂π™

∂•À¶¡∏ £∂ƒª∞¡™∏ &
∂•√π∫√¡√ª∏™∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞™
¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏

Για περισσότερες πληροφορίες

LEADEREXPO-LEADERTECH
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
& ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μεγάλη η επιτυχία  της πρώτης έκθεσης ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ &
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ η οποία πραγµατοποιήθηκε 27 – 30 Σεπτεµβρίου
2013 στο εκθεσιακό  Helexpo Palace στο Μαρούσι. 

Με την συµµετοχή δεκάδων µεγάλων και αξιόλογων εταιρειών του κλάδου και
µε περισσότερους από 12.000 επισκέπτες, η έκθεση πέτυχε τους στόχους της
και η ποιότητα και το άµεσο αγοραστικό ενδιαφέρον των επισκεπτών έκανε
πραγµατικά τη διαφορά.

Το µεγάλο ενδιαφέρον των επισκεπτών και ο άριστος επαγγελµατισµός των
εκθετών είχαν σαν αποτέλεσµα να γίνουν πολλές και σηµαντικές εµπορικές
συναλλαγές.
Η έκθεση µε άρτια οργάνωση, µεγάλο, πολυποίκιλο και στοχευµένο
πρόγραµµα διαφηµίσεων καθώς και οι εκθέτες µε τα προϊόντα τους
απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές όλης της αγοράς.

Με αυτά τα λίγα λόγια που απεικονίζουν, κατά γενική οµολογία, την
πραγµατικότητα της έκθεσης, εκθέτες και διοργανωτές ανανέωσαν τη
συνάντηση τους για το 2014 σε µία µεγαλύτερη έκθεση.
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KRANNICH SOLAR
¢À¡∞ªπ∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™∆∏¡ ¢π∂£¡∏

∂∫£∂™∏ SAVENERGY 2013 ™∆∏¡ ∫À¶ƒ√

Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία η συµµετοχή της Krannich Solar,
Γερµανικής εταιρείας µε εξειδίκευση και εµπειρία 18 ετών στην χονδρική
προµήθεια φωτοβολταϊκού εξοπλισµού, στην έκθεση SAVENERGY 2013, η
οποία πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο της Αρχής Κρατικών
Εκθέσεων στη Λευκωσία από 20 έως 22 Σεπτεµβρίου. Με το ισχυρό µήνυµα
της ενεργειακής επανάστασης “Everything for the revolution”, η Krannich
Solar κατάφερε µε την παρουσία της να κερδίσει τις εντυπώσεις των
επισκεπτών.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της
Γερµανικής εταιρείας είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει αναλυτικά τους
επαγγελµατίες επισκέπτες για τον ξεκάθαρο ρόλο της Krannich Solar στην
παγκόσµια αγορά ηλιακής ενέργειας, αλλά και για τα πλεονεκτήµατα των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων όπου διανέµει η εταιρεία αποκλειστικά σε
εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών σταθµών.

Σχετικά µε την Krannich Solar:
H Krannich Solar δραστηριοποιείται από το 1995 αποκλειστικά µε την
χονδρική προµήθεια φωτοβολταϊκών συστηµάτων, συµβάλλοντας ενεργά στην
εξάπλωση της ηλιακής επανάστασης. Η παροχή εξειδικευµένων λύσεων, η
πλούσια γκάµα επώνυµων προϊόντων σε συνδυασµό µε τις άριστα
οργανωµένες αποθήκες, καθιστούν την Krannich Solar ιδανικό συνεργάτη για
κάθε επαγγελµατία.

Η ραγδαία ανάπτυξη της Krannich Solar οδήγησε στην ίδρυση 22
υποκαταστηµάτων σε 15 χώρες. Τα τελευταία δέκα χρόνια ο κύκλος εργασιών
της εταιρείας αυξάνεται συνεχώς και το ανθρώπινο δυναµικό της Krannich
Solar ενισχύθηκε µε την προσθήκη πολλών έµπειρων στελεχών, µε
αποτέλεσµα η εταιρεία να απασχολεί σήµερα περισσότερους από 370
εργαζοµένους.

Η επιτυχηµένη πορεία της Krannich Solar επισφραγίζεται από το γεγονός ότι η
εταιρεία από την ίδρυση της, έχει προµηθεύσει στο παγκόσµιο δίκτυο
διανοµής της, φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος άνω του 1,3GWp,
µε αποτέλεσµα να κατατάσσεται σήµερα στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων
προµηθευτών φωτοβολταϊκού εξοπλισµού σε παγκόσµιο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Μαρία Γκιόκα

Τµήµα  Marketing
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NANODOMI®
™Àªª∂∆∂πÃ∂ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ∂•ECO¡√ªø
EXPO 2013

Η NanoDomi® µετά την επιτυχηµένη συµµετοχή στις εκθέσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2013 και BUILDING
GREEN 2013, δίνει το παρόν σε µια ακόµα έκθεση αφιερωµένη στην εξοικονόµηση και τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Συµµετείχε στην 3η έκθεση Εξecoνοµώ expo που θα έλαβε χώρα από 7 έως 9 Νοεµβρίου 2013 στην
αίθουσα πολλαπλων χρήσεων του Μετρό Συντάγµατος, Αττικής και παρουσίασε τις προτάσεις της στον τοµέα
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας:

A. ∆ιασυνδεδεµένα φ/β συστήµατα: Αναλαµβάνουµε την πλήρη µελέτη, προµήθεια εξοπλισµού 
ή και υλοποίηση του έργου σας επιλέγοντας εξατοµικευµένα, σύµφωνα µε τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις σας τον απαραίτητο εξοπλισµό από ποικιλία διάσηµων κατασκευαστών αλλά 
και σε συνεργασία µε τις αντιπροσωπίες µας ZeverSolar και TBEA.  

B. Αυτόνοµα συστήµατα: Σχεδιάζουµε, συµβουλεύουµε, προµηθεύουµε και υλοποιούµε το 
αυτόνοµο σύστηµά σας µε γνώµονα πάντα τις πραγµατικές ανάγκες και την κάλυψή τους, 
προτείνοντας λύσεις και εναλλακτικές, προσπαθώντας να βελτιστοποίησουµε πάντα την 
σχέση αναγκαιότητα - ποιότητα – τιµή. 

C. Την Βέλτιστη λύση στην θέρµανση: τις πρωτοποριακές ηλιακά υποβοηθούµενες αντλίες 
θερµότητας της Ισπανικής αντιπροσωπείας µας  EnergyPanel. Οι ηλιακά υποβοηθούµενες 
αντλίες θερµότητας ή αλλιώς τα «Θερµοδυναµικά συστήµατα» EnergyPanel αποτελούν την 
λύση µε την µέγιστη απόδοση στην αγορά για εφαρµογές θέρµανσης χώρου- νερού και 
πισίνας. Με απόδοση έως και 80% σε σχέση µε το πετρέλαιο, αποδίδουν έως και 20% 
παραπάνω από τις συνηθισµένες αντλίες θερµότητας, παρέχοντας την µέγιστη 
εξοικονόµηση.  

D. Την νέα µας αντιπροσωπεία, την εταιρία NEW TIMES που ειδικεύεται στην κατασκευή 
αντλιών θερµότητας. Μέσω της συµφωνίας, η NanoDomi συµπληρώνει τον κατάλογο 
προϊόντων στην θέρµανση χώρου και ζεστού νερού χρήσης µε την πλήρη γκάµα προϊόντων 
της NEW TIMES, προσφέροντας επιπλέον λύσεις ψύξης – θέρµανσης, αλλά και αντλίας 
υψηλών θερµοκρασιών (έως 80 oC). Οι αντλίες διακρίνονται για την αξιοπιστία τους 
(χρησιµοποιούν τους ποιοτικότερους συµπιεστές Copeland, Panasonic & Hitachi), την 
απόδοσή τους και την τιµή τους. Τώρα η οικονοµική θέρµανση είναι για όλους µε αυτές τις 
τιµές.

E. Υπέρυθρα πάνελ θέρµανσης: Εµπορικής συµφωνίας µε την infraNOMIC, η οποία ειδικεύεται 
στα συστήµατα της υπέρυθρης θέρµανσης, προσφέρουµε έναν επιπλέον οικονοµικό και 
υγιεινό τρόπο θέρµανσης. Τα πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης της εταιρίας infraNOMIC, 
προσφέρονται σε πλήρη γκάµα µε τιµές κατανάλωσης από 200 ως 900W. ∆ιακρίνονται για 
τον απλό τρόπο λειτουργίας και τοποθέτησης ενώ µπορούµε να προσαρµόσουµε την 
εµφάνιση των πάνελ(φωτογραφιές, καθρέφτες) για τη καλύτερη αισθητική του χώρου.

F. Προτείνουµε λύσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου σας µε λύσεις 
εξοικονόµησης, όπως συνδυασµό των αντλιών θερµότητας µε 

i) Φωτοβολταικά συστήµατα -ώστε να µην χρειαστεί να πληρώσετε ποτέ ξανά ούτε για ρεύµα, 
ούτε για θέρµανση!- και ακόµα 

ii) την αντικατάσταση κουφωµάτων µε δυνατότητα προµήθειας χονδρικής και 
iii) τη βελτίωση της µόνωσης του κτιρίου –δώµατος ή θερµοπρόσοψης, ενέργειες απαραίτητες 

ώστε να µειώσετε το ενεργειακό αποτύπωµα του κτιρίου σας ώστε να το καταστήσετε Green 
Building. 
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NEON ENERGY
∂¢ø™∂ ¢À¡∞ªπ∫√ ¶∞ƒ√¡ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏
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∂¡∂ƒ°∂π∞™ 2013»

Η Neon Energy έδωσε δυναµικό παρόν στην έκθεση «ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ &
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013» που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό
κέντρο HELEXPO PALACE στο Μαρούσι από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεµβρίου
2013.
Η Neon Energy ανακοίνωσε τα νέα της προϊόντα στο χώρο των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόµηση Ενέργειας, την επέκτασή της
στην δυναµική αγορά της Ιαπωνίας καθώς και τις ευκαιρίες επένδυσης που
προσφέρονται σε ενδιαφερόµενους επενδυτές. Στο εντυπωσιακό και
πρακτικό περίπτερό της, άνω των 315 τ.µ., η οµάδα ήταν διαθέσιµη και έτοιµη
για να συµβουλέψει ουσιαστικά τους επισκέπτες της. 
Συγκεκριµένα, παρουσίασε τις νέες ολοκληρωµένες πράσινες λύσεις της µε
στόχο την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων και συνακόλουθα την
εξοικονόµηση ενέργειας και τις νέες συνεργασίες της µε µεγάλες εταιρείες
του χώρου. Συγκεκριµένα:
- Ενεργειακά κουφώµατα αλουµινίου VIGOR Aluminium Systems
- Αντλίες θερµότητας ψύξης-θέρµανσης LG Therma V
- Λαµπτήρες νέας τεχνολογίας LED
- Ηλιακούς θερµοσίφωνες ΝEON ENERGY by CALPAK
- Μονώσεις - θερµοπροσόψεις
Ενηµέρωσε για τη µοναδική της προσφορά τη δωρεάν αντικατάσταση όλων
των λαµπτήρων µίας οικίας µε λάµπες LED για όσους επιλέξουν τη Neon
Energy ως σύµβουλο έργου στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ». 

Επίσης, η Neon Energy παρουσίασε τη νέα της δραστηριότητα στο χώρο των
ΑΠΕ που είναι οι Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοµάζα. 
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ µεγάλη και απέδειξε πόσο σηµαντική
είναι η Εξοικονόµηση Ενέργειας και οι λύσεις που προσφέρονται για τους
ίδιους αλλά και τις επιχειρήσεις τους. 
Η Neon Energy είναι µία από τις σηµαντικότερες πολυεθνικές εταιρίες που
δραστηριοποιείται στον κλάδο της Πράσινης Ενέργειας. Προσφέρει µια
ολοκληρωµένη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στον κλάδο των
φωτοβολταϊκών µε τις υπηρεσίες Business Development, EPC Contracting και
Χρηµατοδότησης για την πραγµατοποίηση φωτοβολταïκών έργων σε
φωτοβολταϊκά πάρκα, επαγγελµατικές στέγες και οικιακές στέγες. Επιπλέον,
η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της Εξοικονόµησης Ενέργειας
παρέχοντας ενεργειακά κουφώµατα αλουµινίου, έξυπνες λάµπες LED και
αντλίες θερµότητας ψύξης-θέρµανσης. Έχει παρουσία στη Γερµανία, στην
Ιαπωνία, στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. 
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
µƒ∞µ∂À™∏ ™∆∏ °∂ƒª∞¡π∞

Το Sunny Boy Smart Energy της SMA κερδίζει το βραβείο Intersolar AWARD
2013 στη Γερµανία

Η SMA Solar Technology AG έλαβε το βραβείο Intersolar AWARD στην έκθεση
Intersolar Europe 2013 που πραγµατοποιήθηκε στο Μόναχο. Η κριτική
επιτροπή αναγνώρισε το Sunny Boy Smart Energy της SMA ως το καλύτερο
προϊόν στην κατηγορία «Φωτοβολταϊκών». Ο πρώτος φωτοβολταϊκός
µετατροπέας µαζικής παραγωγής µε δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης και
ενσωµατωµένο συσσωρευτή µπορεί να αυξήσει την ιδιοκατανάλωση ηλιακού
ρεύµατος σε ιδιωτικά νοικοκυριά έως και κατά 50%. Με τη διάκριση αυτή η
SMA αποδεικνύει για µία ακόµη φορά την τεχνολογική υπεροχή της και
υπογραµµίζει τη σηµασία της έξυπνης τεχνολογίας συστηµάτων για
µελλοντικές εφαρµογές ενεργειακού εφοδιασµού από αποκεντρωµένες
ανανεώσιµες πηγές. Η SMA λαµβάνει το Intersolar AWARD για τρίτη φορά.

Σηµαντικό δοµικό στοιχείο για το µελλοντικό ενεργειακό εφοδιασµό
«Η βράβευση του Sunny Boy Smart Energy είναι µια σαφής επιβεβαίωση της
προσέγγισής µας», δηλώνει ο Chief Technology Officer της SMA, Roland Grebe.
«Ο πλήρης ενεργειακός εφοδιασµός από αποκεντρωµένες, ανανεώσιµες
πηγές είναι εφικτός µόνο µέσω της ευρείας χρήσης αποκεντρωµένων
συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία συµβάλλουν στη
βελτιστοποίηση της τοπικής τροφοδοσίας και επιπλέον αντισταθµίζουν την
κυµαινόµενη ισχύ στο δίκτυο, υποστηρίζοντας παράλληλα τον έλεγχο του
δικτύου. Καθοριστικά εποµένως για την επιτυχηµένη ενεργειακή µετάβαση
αποτελούν τα προσιτά, εύκολα στην εγκατάσταση και έξυπνα
διασυνδεδεµένα συστήµατα «Plug and Play» που είναι κατάλληλα για κάθε
σχεδόν νοικοκυριό. Όταν αυτά συνδυάζουν µια µπαταρία καθώς και µοντέρνα
ηλεκτρονικά συστήµατα ισχύος και έξυπνης ρύθµισης δίνουν ακόµη και σε
µικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις χαρακτηριστικά µονάδων παραγωγής
ενέργειας, όπως τη δυνατότητα παροχής εφεδρικής ισχύος και ψυχρής
εκκίνησης. Επιπλέον µπορούν να προσοµοιώσουν τη σταθεροποιητική
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Για περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη

επίδραση της αδράνειας των περιστρεφόµενων γεννητριών, να συµβάλουν
στη σταθεροποίηση της τάσης του δικτύου και έτσι να αντικαταστήσουν τις
συµβατικές µονάδες «Must-run» σταδιακά.»

Μικρός συσσωρευτής: οικονοµικά βιώσιµος και αποδοτικός
Το Sunny Boy Energy Smart είναι το αποτέλεσµα της εντατικής έρευνας και
ανάπτυξης στον τοµέα της ενεργειακής διαχείρισης και αποθήκευσης στην
SMA. Η ωφέλιµη χωρητικότητα της ενσωµατωµένης µπαταρίας ιόντων λιθίου
περίπου δύο κιλοβατώρων επιτρέπει την οικονοµικά βέλτιστη λειτουργία της
σε τυπικές οικιακές εγκαταστάσεις. Αξίζει να σηµειωθεί άλλωστε, ότι
αυξάνοντας τη χωρητικότητα αποθήκευσης η ιδιοκατανάλωση αυξάνεται µόνο
ελαφρά, ενώ ο βαθµός χρήσης του συσσωρευτή µειώνεται. Η αποθηκευµένη
ενέργεια µε το Sunny Boy Smart Energy επαρκεί για να τροφοδοτήσει µε
ρεύµα, µια τετραµελή οικογένεια το βράδυ, για περίπου τρεις ώρες.
Συνολικά, ο νέος µετατροπέας αυξάνει το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης έως και
50%. Επιπλέον, ο σχεδιασµός της ενσωµατωµένης µπαταρίας ιόντων λιθίου µε
βάθος εκφόρτισης 90% στα 10 χρόνια διάρκεια χρήσης, µειώνει το κόστος της
αρχικής επένδυσης, το συνολικό κόστος για 20 χρόνια καθώς και την
απαίτηση χώρου. Χάρη στο σχεδιασµό του ως συµπαγής και ολοκληρωµένη
επιτοίχια συσκευή, ο µετατροπέας Sunny Boy Smart Energy είναι τόσο
γρήγορος και εύκολος στην εγκατάσταση όσο ένας τυπικός φωτοβολταϊκός
µετατροπέας και δεν απαιτεί επιπρόσθετο προγραµµατισµό και σχεδιασµό.

Ένταξη στο µελλοντικό Smart Grid
Ο µετατροπέας Sunny Boy Smart Energy ενσωµατώνεται στη λύση
συστήµατος SMA Smart Home. Αξιοποιώντας τις προβλέψεις για την
παραγωγή και την κατανάλωση από το Sunny Home Manager, είναι εφικτός ο
έλεγχος των ηλεκτρικών καταναλωτών της κατοικίας και των συσσωρευτών,
ώστε το σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας να µειώνει την τροφοδοσία
ενέργειας στο δίκτυο και παράλληλα η κυµαινόµενη φωτοβολταϊκή παραγωγή
να «εξοµαλύνεται». Αυτό όχι µόνο επιτρέπει µια ακόµη πιο αποδοτική χρήση
του συσσωρευτή και ως εκ τούτου αυξηµένη αυτονοµία του ιδιοκτήτη της
εγκατάστασης από την αύξηση των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και
τη συµµετοχή σε µελλοντικές εφαρµογές Smart Grid.

Ιδιαίτερη σηµασία στην ασφάλεια
Κατά την ανάπτυξη του Sunny Boy Smart Energy, η  SMA έδωσε ιδιαίτερη
σηµασία στο θέµα της ασφάλειας: Ολόκληρη η διαδικασία ανάπτυξης
υποστηρίχθηκε από τον Γερµανικό Σύνδεσµο Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρονικής
και Τεχνολογίας Πληροφορίας (VDE) και τόσο οι µετατροπείς όσο και το
πακέτο των συσσωρευτών θα είναι ελεγµένες κατά VDE. Παράλληλα, τόσο η
SMA όσο και η LG Chem ως κατασκευαστής µπαταριών, διαθέτουν εµπειρία
δεκαετιών στον τοµέα των αποθηκευτικών συστηµάτων. Η κυκλοφορία του
Sunny Boy Smart Energy στην αγορά έχει προγραµµατιστεί για το δεύτερο
εξάµηνο του 2013.
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Είναι η νέα µόδα για οικονοµική θέρµανση. Πόσο αποδοτική και ασφαλής
είναι;

Πέρυσι τέτοιον καιρό η λέξη του συρµού ήταν «πέλετ». Απετάχθησαν οι
πολλοί το ακριβό πετρέλαιο, αγόρασαν τις αυστριακές σόµπες και ζέσταναν
το κοκαλάκι τους. Λίγο µετά όµως οι νοικοκυρές άρχισαν να γκρινιάζουν για τη
µυρωδιά στα απλωµένα ρούχα και λίγο αργότερα η Αθήνα άρχισε να θυµίζει
Λονδίνο του '50. Ως την άνοιξη το σύνολο σχεδόν των ελληνικών πόλεων
θύµιζε τσιµινιέρα και οι πνευµονολόγοι έκρουαν απελπισµένοι τον κώδωνα
του κινδύνου. Τώρα η λέξη του συρµού είναι «υπέρυθρα πάνελ» και όλοι
ψάχνονται για το πώς και πόσο ζεσταίνουν αυτοί οι «κρύοι πίνακες» που δεν...
κοκκινίζουν ποτέ. Πολλά τα ερωτήµατα από φίλους για το «τι λέτε εσείς οι
τεχνοκράτες γι' αυτά;», αλλά όταν έφτασε και το ερώτηµα της µητρός «µήπως
δουλεύουν µε µικροκύµατα και απορρυθµίσουν τον βηµατοδότη µου;»
κατάλαβα ότι το θέµα αξίζει επείγουσα εξέταση. Ας δούµε λοιπόν µαζί τι
τρέχει µε αυτά τα πάνελ.

Για αρχή, ας αποµυθοποιήσουµε αυτό το εξωτικό «υπέρυθρα». ∆εν πρόκειται
παρά για την ίδια ακτινοβολία που µας σιγοψήνει όταν κάνουµε ηλιοθεραπεία
το καλοκαίρι. Ένα τµήµα από το όλο φάσµα της ηλιακής ακτινοβολίας
εµπεριέχει κάπως πιο αλέγρα φωτόνια που χορεύουν... πυρρίχιο. Αυτό το
τµήµα του φάσµατος λέγεται υπέρυθρη ακτινοβολία και βρίσκεται ανάµεσα
στο ορατό φως και στα µικροκύµατα - πολύ µετά τις ακτίνες Χ και τις
υπεριώδεις και πολύ πριν από τα ραδιοκύµατα. Οι υπέρυθρες ακτίνες που
βρίσκονται πιο κοντά στο ορατό φως λέγονται «εγγύς» ή «φωτεινές
υπέρυθρες» (NIR - µε µήκος κύµατος από 780 νανόµετρα ως 1,5 µικρόµετρα),
οι αµέσως µετά λέγονται «µέσες υπέρυθρες» (MIR - από 1,5 ως 3 µικρόµετρα)
και εκείνες που συνορεύουν µε τα µικροκύµατα λέγονται «σκοτεινές» ή
«µακρές υπέρυθρες» (FIR - 3 µικρόµετρα ως ένα χιλιοστό του µέτρου). Το
κοινό χαρακτηριστικό και των τριών κατηγοριών υπέρυθρων ακτινών είναι ότι
µεταφέρουν θερµική ενέργεια σε σώµατα χαµηλότερης θερµοκρασίας ακόµη
και εν κενώ.

Η ζέστη του Ήλιου !
Η θέση των υπέρυθρων ακτίνων στο φάσµα των ακτινοβολιών

Επίσης η υπέρυθρη ακτινοβολία δεν θεωρείται εξωτική σε καµία χώρα που
µετείχε της Βιοµηχανικής Επανάστασης: την ανακάλυψε το 1800 ο βρετανός
αστρονόµος σερ William Herschel όταν κατασκεύασε τον πρώτο
φασµατογράφο. Εντόπισε τότε ότι από το όλο φάσµα του ηλιακού φωτός το
κόκκινο φως ήταν εκείνο που εµφάνιζε την υψηλότερη µεταβολή
θερµοκρασίας. Το εύρηµά του αυτό δεν βρήκε ευρεία εφαρµογή παρά µόλις
στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν χρειάστηκαν κάτι που να στεγνώνει γρήγορα
τη βαφή στις λαµαρίνες των πολεµικών σκαφών, χωρίς να µπαίνουν σε
φούρνο. Έτσι κατασκευάστηκαν οι υπέρυθρες λάµπες - που βλέπουµε και
σήµερα σε κάποια fast food να ζεσταίνουν τα πατατάκια. Από τον πόλεµο και
µετά εµείς οι Έλληνες γνωρίσαµε την υπέρυθρη ακτινοβολία σε πεδίο δόξης
ακόµη λαµπρότερο: ήταν οι κατακόρυφες υπέρυθρες θερµάστρες που έκαναν
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το πάλαι ποτέ τούρκικο ντονέρ και εφεξής «ελληνικό γύρο» σήµα κατατεθέν
της πατρίδας µας. Κατά τα λοιπά, εκείνο που δεν φαντάζονται οι παππούδες
όταν πρωτοαντικρίζουν τα εγγονάκια τους στη θερµοκοιτίδα είναι ότι τα
νεογνά ζεσταίνονται µε σύστηµα υπέρυθρης θέρµανσης - περίπου όπως ο
γύρος!

Από τη σάουνα στο σαλόνι
Οι πρώτες υπέρυθρες λάµπες ήταν κανονικοί λαµπτήρες µε  σύρµα
πυράκτωσης Tungsten, συν έναν ανακλαστήρα και ένα φίλτρο περιορισµού
του ορατού φωτός που εξέπεµπαν. Αργότερα, όταν χρειάστηκαν µεγαλύτερες
θερµαντικές επιφάνειες, περιέστρεφαν το σύρµα Tungsten σε κύλινδρο - για
να αποκτήσει µεγαλύτερη επιφάνεια εκποµπής - και τοποθετούσαν πλάι του
έναν κύλινδρο χαλαζία που αναλάµβανε τον ρόλο ανακλαστήρα και
κατευθυντή της ακτινοβολίας προς το σώµα που έπρεπε να θερµάνει. Για
ακόµη µεγαλύτερη ανακλαστικότητα, στις εφαρµογές που αιτιολογούσαν το
έξοδο, τύλιγαν τον χαλαζία µε επίστρωση χρυσού. Οι θερµοκρασίες που
έπιαναν ξεπερνούσαν και τους 1.800 βαθµούς Κελσίου!

Αυτές οι υπέρυθρες θερµάστρες µε Tungsten παρήγαν «φωτεινές υπέρυθρες»
που - όπως γνωρίζετε από το σουβλατζίδικο της γειτονιάς σας - βγάζουν ένα
ροδαλό φως. Καθώς οι εφαρµογές άρχισαν να επεκτείνονται και σε πεδία που
απαιτούσαν χαµηλότερες θερµοκρασίες, βρήκαν ότι αντί για Tungsten
µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν ένα κράµα σιδήρου, χρωµίου και αλουµινίου,
το λεγόµενο Cromel ή Kanthal (FeCrAl).
Ήταν όµως η αξιοποίηση της τρίτης κατηγορίας υπέρυθρων ακτίνων, της FIR,
που έφερε τη ζέστη τους στα σπίτια µας. Όλα ξεκίνησαν στην Ιαπωνία, το
1967, όταν ο ∆ρ Tadishi Ishikawa κατασκεύασε πρώτος µια  καµπίνα
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υπέρυθρης θέρµανσης για ιατρικούς σκοπούς. Την ιδέα αντέγραψαν και
βελτίωσαν οι Σκανδιναβοί, που έψαχναν να βρουν έναν ηλεκτρικό τρόπο
θέρµανσης της παραδοσιακής σάουνας που είχαν στα σπίτια τους.
Ανακάλυψαν ότι, αν αντί για µεταλλικό σύρµα χρησιµοποιούσαν σύρµα
άνθρακα, µπορούσαν να πάρουν θερµοκρασίες µέχρι 100 βαθµών Κελσίου.
Μάλιστα το σύρµα από άνθρακα επιτρέπει την ταχύτερη θέρµανση όλων, αν
και είναι πιο δύσκολο να παραχθεί. Σταδιακά η τεχνολογία αυτή εξελίχθηκε
και σήµερα έχουµε κεραµικά θερµαντικά σώµατα υπέρυθρων ακτίνων που,
ακριβώς λόγω του ότι δεν πυρακτώνονται, εκπέµπουν θερµότητα χωρίς οσµές
και τοξικούς ατµούς βαφής και χωρίς να προκαλούν αλλεργίες.

Σαν τον ήλιο µες στο σπίτι
Ενώ τα κλασικά θερµαντικά σώµατα θερµαίνουν αέρα, που ανεβαίνει ψηλά,
τα υπέρυθρα (κέντρο και δεξιά) θερµαίνουν τα αντικείµενα του χώρου

Το γιατί και πώς η υπέρυθρη ακτινοβολία µάς θερµαίνει έχει να κάνει µε την
πραγµατική εξήγηση της «αίσθησης ζέστης» που έχουµε: δεν θερµαινόµαστε
ανάλογα µε τη θερµοκρασία του αέρα αλλά µε την απορρόφηση υπέρυθρης
ακτινοβολίας από το περιβάλλον µας και ψυχόµαστε από την απώλεια αυτής
της ακτινοβολίας. Πρακτικά θα το κατανοήσετε αυτό αν σκεφθείτε το ότι δεν
παγώνουµε σε ένα χιονισµένο βουνό τον χειµώνα εφόσον µας λούζει ο ήλιος -
αντίθετα, παθαίνουµε και εγκαύµατα χωρίς αντηλιακό. Μεταφέροντας αυτή
την αίσθηση στο σπίτι, µε ένα πάνελ υπερύθρων, διαπιστώνουµε ότι «η ζέστη
δεν χάνεται» ακόµη και όταν ανοίξουµε τα παράθυρα. Στο άλλο άκρο, η
παραδοξότητα της µη αποτελεσµατικής θέρµανσής µας από τη θέρµανση του
αέρα µε τα κλασικά σώµατα καλοριφέρ αποδείχθηκε από το εργαστήριο John
B. Pierce των ΗΠΑ: «Τα άτοµα που βάλαµε σε ένα δωµάτιο µε αέρα
θερµοκρασίας 50°C αλλά µε κρύους τοίχους» έγραψαν στην έκθεσή τους
«ένιωσαν όλα ότι παγώνουν. Αντίθετα, όταν µπήκαν σε ένα δωµάτιο µε αέρα
θερµοκρασίας 10°C αλλά µε ζεστούς τοίχους, ίδρωσαν όλα ανεξαιρέτως».

Τα υπέρ και τα κατά
Τα υπέρυθρα πάνελ που βρίσκουµε σήµερα και στην ελληνική αγορά δεν
έχουν βέβαια ανακλαστήρα από χαλαζία και χρυσό. Χρησιµοποιούν µια ειδικά
γυαλισµένη φέτα αλουµινίου, που όµως κατορθώνει να στέλνει ακόµη και
µέτρα εµπρός της το 86% ως 92% της παραγόµενης θερµότητας. Καθώς δεν
χρειάζονται κανενός είδους ανεµιστήρα, έχουν ελάχιστο πάχος και είναι
πανάλαφρα. Κυριολεκτικά θυµίζουν πίνακα χωρίς κορνίζα. Αυτή η υπόµνηση
έκανε τους κατασκευαστές να τα προωθούν και µε δωρεάν επικάλυψή τους
από όποιο φωτογραφικό θέµα επιλέξετε ή να σας προτείνουν να τα
ζωγραφίσετε οι ίδιοι. Επίσης τα διαθέτουν και επαργυρωµένα ώστε να τα
θεωρείτε έναν ακόµη καθρέφτη στο δωµάτιο. Η τοποθέτησή τους είναι είτε
όρθια - στο δάπεδο ή στον τοίχο - είτε οριζόντια, στην οροφή. Τα συνήθη
µοντέλα τους είναι: (α) 60Χ60 cm, κατανάλωσης 400 Watt, κάλυψης χώρου 12
τµ., (β) 60Χ90 cm, 600 Watt, για 17 τµ. και (γ) 60Χ120 cm, 900 Watt, για 25 τµ.
Ωστόσο θα βρείτε και µοντέλα των 1.200 Watt, όπως και λωρίδες φιλµ για
υποδαπέδια θέρµανση, που µάλιστα θεωρείται και η αποδοτικότερη όλων.

Συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα που αποδίδουν στα πάνελ υπέρυθρης
θέρµανσης είναι:
• Παρέχουν αυτόνοµη, άοσµη, γρήγορη και αθόρυβη θέρµανση που δεν 

ξηραίνει την ατµόσφαιρα, µε ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο (για 
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κυκλοφορία του αίµατος, ρευµατισµούς, αρθρίτιδα, πόνους µυών).
• Θερµαίνουν τα αντικείµενα του χώρου χωρίς διαφορά θερµοκρασίας 

µεταξύ δαπέδου και οροφής.
• Στεγνώνουν την υγρασία και δεν αφήνουν φθορά ή διάβρωση στα 

τοιχώµατα.
• ∆εν δηµιουργούν ρεύµατα αέρα και σκόνης.
• Έχουν σχετικά χαµηλό κόστος (από 60 ως 600 ευρώ), χωρίς καµία 

πρόσθετη εγκατάσταση και χωρίς συντήρηση.
• Παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης µεταφοράς στους διάφορους χώρους 

µιας κατοικίας.
• Προσφέρουν εξοικονόµηση ενέργειας (50%-60% έναντι του πετρελαίου, 

40%-80% έναντι των κλιµατιστικών) χωρίς ρύπανση.

Στα µειονεκτήµατά τους συγκαταλέγονται:
• ∆εν αποδίδουν ικανοποιητικά σε σπίτια χωρίς υποτυπώδη µόνωση.
• ∆εν θερµαίνουν τις µεταλλικές επιφάνειες τόσο καλά όσο τις πλαστικές, τις 

ξύλινες ή το ανθρώπινο σώµα.

Τέλος, ως προς το φλέγον θέµα αν η υπέρυθρη θέρµανση έχει βλαβερές
επιπτώσεις στην υγεία, δεν εντοπίστηκαν παρά οι συστάσεις που δίνονται και
για την ηλιοθεραπεία: µη στήνεστε µε τις ώρες ακίνητοι µπροστά και κολλητά
στο πάνελ για να µην πάθετε εγκαύµατα. Ειδικά για τους έχοντες
βηµατοδότες δεν υπάρχει καµία παρεµβολή στο κύκλωµα της συσκευής τους.
Το µόνο που είναι καλό να θυµούνται είναι το ότι ο βηµατοδότης
παρακολουθεί και ανταποκρίνεται στα αισθήµατα δυσφορίας του φέροντος
από την αιφνίδια αλλαγή των συνθηκών περιβάλλοντος. Καθώς το υπέρυθρο
πάνελ ανεβάζει γρήγορα τη θερµοκρασία µόλις το ανοίξουν, σκόπιµο είναι να
µην το... αγκαλιάζουν.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  15/12/2013 05:45 το βήµα της Κυριακής    
Καφαντάρης Τάσος

∂π¢∏™∂π™







32 ÙÂ‡¯Ô˜ 28 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2014

∂π¢∏™∂π™

Η TÜV Nord πιστοποίησε την ενδοεταιρική διαχείριση ενέργειας της SMA Solar
Technology AG κατά DIN EN ISO 50001. Η διεθνούς αναγνώρισης πιστοποίηση
επιβεβαιώνει την ιδιαίτερα αποδοτική και αειφόρα χρήση ενέργειας στον
τοµέα παραγωγής και διαχείρισης.

«Η συνειδητοποιηµένη χρήση ενέργειας µε βάση ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
διαχείρισης αποκτά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ολοένα και µεγαλύτερη
σηµασία. Πέρα από την παροχή των κατάλληλων λύσεων όπως το SMA Smart
Home, η SMA δίνει το καλό παράδειγµα, µε το ενδοεταιρικό σύστηµα
διαχείρισης ενέργειας που εφαρµόζει. Η επιτυχής πιστοποίηση κατά DIN EN
ISO 50001, που αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην επιχείρηση,
αποτελεί µία ακόµη επιβεβαίωση της πρωτοπορίας µας», δηλώνει ο Dr.
Günther Häckl, SMA Chief Representative και Vice President Public Affairs της
SMA. Ο αποδοτικός και ανανεώσιµος ενεργειακός εφοδιασµός µε την
ελάχιστη κατανάλωση αποτελεί για την SMA εδώ και καιρό, σηµαντικό άξονα
του προγράµµατος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αειφόρου ανάπτυξής
της. Στόχος είναι, να επιτευχθεί, µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων, η
µέγιστη βελτιστοποίηση του ενδοεταιρικού συστήµατος διαχείρισης
ενέργειας και να διασφαλιστεί η αποδοτικότερη, ως προς τη χρήση των
πόρων, παραγωγική διαδικασία.

Το DIN EN ISO 50001 είναι το παγκοσµίως ισχύον πρότυπο για την πιστοποίηση
συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας σε οργανισµούς και επιχειρήσεις.
Σηµαντικοί παράγοντες της πιστοποίησης είναι ο ορισµός της ενδοεταιρικής
ενεργειακής πολιτικής, η διαµόρφωση ενεργειακών στόχων, η εισαγωγή ενός
συστήµατος ενεργειακού ελέγχου καθώς και η εφαρµογή µέτρων συνεχούς
βελτιστοποίησης της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. 

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
H TÜV NORD ¶π™∆√¶√π∂π ∆∏ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏
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Εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις µπορούν µέσω ενός συστήµατος
ενεργειακής διαχείρισης που διέπεται από συνέπεια όχι µόνο να αναλάβουν
την οικολογική τους ευθύνη, αλλά και να µειώσουν αισθητά τα έξοδα
ηλεκτρικού ρεύµατος, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους. «Σε
αυτό το πλαίσιο, η σηµασία της ιδιοκατανάλωσης ηλιακού ρεύµατος θα
αυξάνεται όλο και περισσότερο. Οι επιχειρήσεις µπορούν µε τη δική τους
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση να παράγουν ρεύµα µε χαµηλό κόστος κι έτσι να
παραµένουν ανεπηρέαστες από τις αυξανόµενες τιµές ηλεκτρικού
ρεύµατος», δηλώνει ο κ. Häckl. 

Σχετικά µε την SMA
Ο Όµιλος SMA σηµείωσε κύκλο εργασιών 1,5 δισ. ευρώ το 2012 και είναι ο
παγκόσµιος ηγέτης στην αγορά φωτοβολταϊκών µετατροπέων, κεντρικού
στοιχείου κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Ως όµιλος ενεργειακής
διαχείρισης παρέχει καινοτόµες τεχνολογίες για µελλοντικές εφαρµογές
ενεργειακού εφοδιασµού. Η εταιρεία εδρεύει στο Niestetal της Γερµανίας και
δραστηριοποιείται διεθνώς σε 21 χώρες. Ο όµιλος επιχειρήσεων απασχολεί
περισσότερους από 5.000 εργαζόµενους παγκοσµίως. Το ευρύ φάσµα
προϊόντων της SMA περιλαµβάνει τον κατάλληλο µετατροπέα για κάθε τύπο
φωτοβολταϊκού πλαισίου και για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάθε ισχύος.
Το φάσµα προϊόντων περιλαµβάνει τόσο µετατροπείς για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις διασυνδεδεµένες στο δηµόσιο δίκτυο, όσο και για αυτόνοµα
δίκτυα. Κατά συνέπεια, η SMA είναι σε θέση να προσφέρει την τεχνικώς
βέλτιστη λύση µετατροπέα για όλες τις κατηγορίες ισχύος και όλους τους
τύπους εγκαταστάσεων. Από το 2008, η µητρική εταιρεία SMA Solar
Technology AG συµπεριλαµβάνεται στη λίστα Prime Standard του
Χρηµατιστηρίου Αξιών της Φρανκφούρτης (S92) και η µετοχή της προστέθηκε
στο TecDAX. Η SMA έχει διακριθεί επανειληµµένα στο παρελθόν για την
εξαιρετική της απόδοση ως εργοδότης. Τα έτη 2011 και 2012 κατέκτησε την
πρώτη θέση στο γερµανικό διαγωνισµό «Great Place to Work®» και το 2013
κατέκτησε την τέταρτη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη
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Μετά από πρόσκληση του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και
συγκεκριµένα του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Παραγωγών Ενέργειας µε
Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) κος Στέλιος Λουµάκης κατέστη οµιλητής σε ηµερίδα
που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη το Εργαστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας την
Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2013 µε θέµα την προώθηση της χρήσης των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων µέσω του βέλτιστου ενεργειακού συµψηφισµού.   

Στην παρουσίαση του ο κος Λουµάκης, καταρχήν, αναφέρθηκε στην ραγδαία
µεταβολή επί το δυσµενέστερο των οικονοµικών συνθηκών υπό τις οποίες
καλείται σήµερα να λειτουργήσει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και που
αφορούν την ύφεση στην ζήτηση αλλά και στην έλλειψη ρευστότητας λόγω
της ραγδαίας εξασθένησης του εισοδήµατος των καταναλωτών και της
εύρυθµης συνεπώς είσπραξης των λογαριασµών κατανάλωσης.  Οι συνθήκες
αυτές φαίνεται να ανατρέπουν τον προϋπάρχοντα ενεργειακό σχεδιασµό περί
«γρήγορης» απόσυρσης του «βρώµικου» περιβαλλοντικά λιγνίτη από το
ενεργειακό µίγµα, ο οποίος αντίθετα λόγο κόστους γίνεται ολοένα και
περισσότερο ελκυστικός σε µεγάλα τµήµατα της οικονοµίας και της
κοινωνίας. Συνεπικουρούµενης της ανάπτυξης σηµαντικού µεγέθους
εγκατεστηµένης ισχύος µονάδων ΑΠΕ και φυσικού αερίου τα προηγούµενα
χρόνια, η χονδρεµπορική αγορά αντιµετωπίζει σήµερα εµφανείς συνθήκες
υπερδυναµικότητας.  

Οι συνθήκες υπερπροσφοράς ηλεκτρικής ισχύος αυτές αποτυπώθηκαν έντονα
το 2013 τόσο οικονοµικά όσο και τεχνικά.  Η κατάρρευση της Οριακής Τιµής
Συστήµατος (ΟΤΣ) σε ακόµη και µηδενικές τιµές για πολλές ώρες κάθε µέρα
αποτέλεσε το «θερµόµετρο» του προβληµατικού αυτού τοπίου και ήταν το
αποτέλεσµα της µόνιµης προσφυγής των συµβατικών µονάδων στην
προστασία των µεταβατικών µηχανισµών (ΜΑΜΚ) εκτός ανταγωνιστικής
αγοράς, αφού η συρρικνωµένη ζήτηση σε συνδυασµό µε την
ηλεκτροπαραγωγική υπερδυναµικότητα δεν τους διασφάλιζε επαρκή χρόνο
συµµετοχής στον αγορά. Για πρώτη φορά ίσως φάνηκε τόσο απτά πως δεν
ευσταθεί να προστίθεται νέα ισχύς στο σύστηµα χωρίς τις απαραίτητες
αποσύρσεις και µάλιστα σε ένα περιβάλλον όπου απουσιάζουν οι υποδοµές
φθηνής µαζικής αποθήκευσης ενέργειας. Τέτοιες πρακτικές αυξάνουν το
κόστος του συστήµατος (π.χ. διπλά Α∆Ι).

Σε ότι αφορά τα Φ/Β ο εθνικός στόχος του 2020 καλύφθηκε επτά χρόνια
νωρίτερα µε εµπροσθοβαρές κόστος, γεγονός που προκάλεσε και προκαλεί
σειρά προβληµάτων σε επίπεδο παραγωγών αλλά και εγκαταστατών, αφού
«νοµοτελειακά» πλέον νέα αγορά δεν υφίσταται.  Οι «πιέσεις» ωστόσο µιας
υπερανεπτυγµένης αγοράς εγκαταστατών για περαιτέρω θεµατική επέκταση
και µάλιστα χωρίς υποδοµές αποθήκευσης, δεν πρέπει να αφεθούν να
λειτουργήσουν  χωρίς ολοκληρωµένο ενεργειακό σχεδιασµό, διότι οι
επιπτώσεις θα είναι  µη αναστρέψιµες.  

O ενεργειακός συµψηφισµός (net – metering) ως όχηµα προσθήκης νέας Φ/Β
ισχύος στο σύστηµα ή ισοδύναµης αφαίρεσης κατανάλωσης, τεχνικά δεν
«ξεφεύγει» των γνωστών περιορισµών που αναφέρθηκαν για τους
ανεξάρτητους παραγωγούς.  Η διασύνδεση των παραγωγών net-metering  στο

™À¡¢∂™ª√™ ¶∞ƒ∞°ø°ø¡
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ηλεκτρισµού προς κάλυψη των ετεροχρονισµών και της αναντιστοιχίας της
παραγωγής µε την κατανάλωση τους, τους καθιστά το ίδιο ευάλωτους στις
κρίσιµες ισορροπίες του ισοζυγίου ισχύος.  Η µακροσκοπική θεώρηση πως οι
υπό το net-metering Φ/Β παραγωγοί παράγουν σε συγκεκριµένο χρονικό όγκο
ελέγχου το ρεύµα που καταναλώνουν, υπεραπλουστεύει σειρά κρίσιµων
παραµέτρων για την επιτυχία αλλά και τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος. Με
άλλα λόγια αν όλο το περιβάλλον σύστηµα και δίκτυο στο οποίο
διασυνδέονται και χρησιµοποιούν δεν είναι ευσταθές και αποδοτικό, ούτε
εκείνοι θα µπορέσουν αντίστοιχα να απολάβουν τα οφέλη των συστηµάτων
αυτών, αφού οι αναγκαστικές αποζεύξεις του παραγωγικού τους σκέλους, θα
αποµειώνουν την παραγωγή µετατρέποντας τους εν τέλει σε απλούς
καταναλωτές.  Επιπλέον το φαινόµενο των «τυχαίων» αναγκαστικών
αποζεύξεων από τους inverters θα επεκτεινόταν και σε άλλες Φ/Β µονάδες
του δικτύου, αφού στην µέση και χαµηλή τάση δυνατότητα επιλεκτικών
αποσυνδέσεων από τον διαχειριστή δεν υπάρχει.   

Σε ότι αφορά την αποθήκευση ενέργειας ως θεραπεία στις αναγκαστικές
περικοπές λόγω υπερδυναµικότητας απλών ή net-metering Φ/Β παραγωγών,
ακούγονται λύσεις περί «τοπικής» επίλυσης του προβλήµατος µε
συσσωρευτές.  Οι λύσεις ωστόσο αυτές ως ιδιαίτερα κοστοβόρες επιλογές θα
καταστήσουν εκ νέου ακριβά τα Φ/Β επιφέροντας έτσι την ανάγκη νέων
επιδοτήσεων, που όµως είναι ανέφικτο να καταβληθούν.   Όσον αφορά την
κεντρικοποιηµένη αποθήκευση, η πρόσφατη πρόταση-σχέδιο νοµοθετικού
πλαισίου της ΡΑΕ για καταβολή ως αποζηµίωση στον Αποθηκευτικό Σταθµό
από τον παραγωγό ΑΠΕ του 60 – 70% της ταρίφας του για κάθε kWh που
«περισώθηκε» της περικοπής µέσω της αποθήκευσης, οικονοµικά
προβληµατίζει έντονα.  

Η ίδια θεώρηση θα έπρεπε να διέπει και τις οικονοµικές πτυχές διατήρησης
ενός ευσταθούς, επαρκούς, αποδοτικού και κατάλληλα εφοδιασµένου µε
υποδοµές συστήµατος και δικτύου.  Εν γένει το κόστος ανάπτυξης και
συντήρησης των υποδοµών αυτών, τις οποίες οι παραγωγοί net–metering
αδιάλειπτα θα χρησιµοποιούν, επιµερίζεται στις διακινούµενες προς
κατανάλωση σε πραγµατικό χρόνο kWh.  Αν ολοένα και µεγαλύτερη µερίδα
καταναλωτών µετατραπεί σε παραγωγούς net-metering οπότε συµψηφιστικά
στον χρονικό όγκο ελέγχου επειδή το λογιστικό αποτύπωµα κατανάλωσης
φαίνεται µηδενικό απαλλάσσεται της καταβολής του αντιστοιχούντος
µεριδίου κόστους για το δίκτυο, παρότι σε πραγµατικό χρόνο η διακίνηση kWh
ήταν απείρως µεγαλύτερη, το κόστος συντήρησης των υποδοµών αυτών θα
επιµερίζεται ολοένα και σε λιγότερους καταναλωτές αυξάνοντας έτσι το
κόστος γι’ αυτούς ή άλλως τα ελλείµµατα του διαχειριστή.   Κάτι τέτοιο
προφανώς δεν είναι βιώσιµο.

Oι παραγωγοί ΑΠΕ τα τελευταία δύο χρόνια µαστίζονται από δραµατικά
ελλείµµατα και διευρυνόµενη στάση πληρωµών ως αδιαµφισβήτητο
αποτέλεσµα του ελλιπούς σχεδιασµού και των προσαρµογών που
επιβαλλόταν να γίνουν στην αγορά τα προηγούµενα χρόνια σε πολλαπλά
επίπεδα αλλά αγνοήθηκαν.  Ο µονοπωλιακός µάλιστα χαρακτήρας της
προµήθειας και των διαχειριστών αποδεδειγµένα επιτείνει το πρόβληµα αφού
συγκυριακά στριµώχνει επιπρόσθετα κάθε έλλειµµα του στις πολύπαθες ΑΠΕ
και δυστυχώς αυτό αποτελεί οδυνηρή παρακαταθήκη για το µέλλον.  Είναι
λοιπόν εξόχως σηµαντικό στο εξής οι σχεδιασµοί της Πολιτείας να είναι
πλήρεις, λεπτοµερείς, χωρίς ελλείµµατα, αλλά και µε διαδικασίες ελέγχου και
επανεξέτασης σε κάθε ενδιάµεσο στάδιο.  Έτσι η επιβολή καταρχήν πλαφόν
µέχρι τα 10 kWp στις Φ/Β εγκαταστάσεις net-metering αλλά και σε ετήσια
βάση συνολικά ως χώρα µε βάση και τις δυνατότητες του συστήµατος, θα
µπορούσαν να λειτουργήσουν προστατευτικά για την αγορά έως ότου
αναδειχθούν όλα τα κρίσιµα σηµεία του εγχειρήµατος και του νέου τοπίου
που θα δηµιουργήσει.      

Για περισσότερες πληροφορίες

Στέλιος Λουµάκης
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Στο πλαίσιο µίας εορταστικής εκδήλωσης,  πραγµατοποιήθκαν τα εγκαίνια της
µεγαλύτερης µονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας στην πόλη
Kagoshima της νότιας Ιαπωνίας. 140 κεντρικοί µετατροπείς τύπου Sunny
Central 500CP-JP καθώς και 1.260 Sunny String Monitor της SMA
εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις και βέλτιστη επιτήρηση της εγκατάστασης
ισχύος 70 Megawatt, της Kagoshima Mega Solar Power Corporation.

«Η θέση σε λειτουργία της µεγαλύτερης µονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκής
ενέργειας της Ιαπωνίας µε την τεχνολογία συστηµάτων της SMA καταδεικνύει
την εξαιρετική θέση µας στη σηµαντική αυτή αγορά. Χάρη στις τοπικές µας
δοµές στον τοµέα των πωλήσεων και της τεχνικής υποστήριξης καθώς και στις
ειδικά προσαρµοσµένες για την ιαπωνική αγορά λύσεις συστηµάτων, είµαστε
κατάλληλα προετοιµασµένοι για να αξιοποιήσουµε την αναµενόµενη ραγδαία
ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Η Ιαπωνία το 2013 πρόκειται να ξεπεράσει τη
Γερµανία ως φωτοβολταϊκή αγορά µε το µεγαλύτερο κύκλο εργασιών
παγκοσµίως», δηλώνει ο εκπρόσωπος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SMA,
Pierre-Pascal Urbon. 

Στις αρχές του προηγούµενου έτους, η SMA ίδρυσε στο Τόκιο θυγατρικό
υποκατάστηµα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης. Ως ένα ακόµη ορόσηµο,
ακολούθησε λίγους µήνες αργότερα, η πιστοποίηση των µετατροπέων Sunny
Boy για εγκατάσταση σε στέγες από την Japan Electrical Safety & Environment
Technology Laboratories (JET) µε σκοπό τη διάθεση στην ιαπωνική αγορά. Πριν
µερικές εβδοµάδες η SMA απέκτησε επιπλέον ως πρώτος µη ιαπωνικός
κατασκευαστής την πιστοποίηση JET για µία τριφασική συσκευή, την Sunny
Tripower 10000TLEE-JP. Για τους κεντρικούς µετατροπείς στον τοµέα των
βιοµηχανικών έργων ηλιακής ενέργειας δεν απαιτείται η πιστοποίηση JET.
Παρόλα αυτά, η SMA υπέβαλε τους µετατροπείς της σειράς Sunny Central CP-
JP σε παρόµοια τεστ µε αυτά που προβλέπει η διαδικασία πιστοποίησης JET
για την τοποθέτηση σε στέγη. Οι µετατροπείς µπορούν να τοποθετηθούν
χωρίς πρόβληµα σε εξωτερικούς χώρους παρά τις δύσκολες καιρικές
συνθήκες που παρατηρούνται στη νότια Ιαπωνία, όπως είναι οι τυφώνες και ο
αέρας µε υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα.

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
∏ ª∂°∞§À∆∂ƒ∏ ª√¡∞¢∞ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ º/µ
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Η SMA Solar Technology AG θα επεκτείνει την παρουσία της στη Νότια Αφρική.
Πέρα από την επέκταση της υπάρχουσας δοµής πωλήσεων και υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης, η εταιρεία θα προχωρήσει στη δηµιουργία µονάδας
παραγωγής κεντρικών µετατροπέων Sunny Central στην αναπτυσσόµενη
αγορά. Έτσι, η SMA θα πληροί τις απαιτήσεις τοπικού περιεχοµένου και θα
διαθέτει εγκαίρως, την απαιτούµενη δυνατότητα παραγωγής ώστε να
ανταποκριθεί στην αναµενόµενη ανάπτυξη της αγοράς. 

«Η Νότια Αφρική έχει στρατηγική σηµασία για την SMA. Η χώρα παρουσιάζει
οικονοµική ανάπτυξη µε ανάλογα αυξανόµενες ενεργειακές απαιτήσεις. Τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν εδώ, ήδη, µια οικονοµικά
ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση σε σχέση µε άλλους τρόπους παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Με τα εγκαίνια του θυγατρικού υποκαταστήµατος
πωλήσεων και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Centurion πέρυσι κάναµε
µια επιτυχή είσοδο στην αναπτυσσόµενη αγορά της Νότιας Αφρικής. Η
προγραµµατισµένη κατασκευή κεντρικών µετατροπέων µας επιτρέπει να
πληρούµε τις απαιτήσεις τοπικού περιεχοµένου, έτσι ώστε να αποκοµίσουµε
οφέλη από την αναµενόµενη ανάπτυξη της αγοράς της Νοτίου Αφρικής»,
δηλώνει ο εκπρόσωπος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SMA, Pierre-Pascal
Urbon.

Οι προετοιµασίες για τη µονάδα παραγωγής κεντρικών µετατροπέων στη
Νότιο Αφρική έχουν ήδη ξεκινήσει. Η διαδικασία κατασκευής θα είναι τόσο
ευέλικτη όσο και στα ήδη υπάρχοντα σηµεία παραγωγής µετατροπέων SMA
στη Γερµανία και στη Βόρειο Αµερική. Έτσι, η εταιρεία θα µπορεί να
ανταποκρίνεται άµεσα, κάθε στιγµή στις µεταβολές της ζήτησης. 

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
™Ã∂¢π∞∑∂π ∆∏¡ ¶∞ƒ∞°ø°∏
ª∂∆∞∆ƒ√¶∂ø¡ ™∆∏ ¡√∆π∞ ∞ºƒπ∫∏
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H 3DS ENERGY είναι µια ενεργειακή-κατασκευαστική εταιρεία που
αναλαµβάνει την µελέτη, προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων
θέρµανσης και ψύξης µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως ηλιοθερµία,
γεωθερµία, ενεργειακά τζάκια, φυσικό αέριο, συστήµατα πέλλετ κα. Η
επιχείρηση αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών
ώστε να υλοποιηθεί το έργο (µελέτες, εξασφάλιση δανειοδότησης, έκδοση
αδειών από τους δηµόσιους οργανισµούς, εγκατάσταση), θέτοντας ως βασικό
στόχο τη µέγιστη αποδοτικότητα του συστήµατος.

Το πρόγραµµα Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον αποτελεί µία δέσµη οικονοµικών
κινήτρων από το ΥΠΕΚΑ προκειµένου να πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις
ενεργειακής αναβάθµισης στις οικίες. Με το πρόγραµµα επιδοτούνται σε
ποσοστό έως και 70% εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης κατοικιών
συνολικής δαπάνης έως 15.000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Ενδεικτικές εργασίες που επιδοτούνται είναι οι εξής:
• Αντικατάσταση κουφωµάτων
• Τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης (π.χ. πατζούρια, τέντες)
• Εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα
• Εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστήµατος θέρµανσης (π.χ. λέβητας 

φυσικού αερίου, αντλία θερµότητας)
• Προσθήκη θερµοµόνωσης

Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν µεµονωµένα διαµερίσµατα,
µονοκατοικίες, καθώς και πολυκατοικίες έπειτα από απόφαση της γενικής
συνέλευσης. ∆εν υφίσταται περιορισµός όσον αφορά τον αριθµό ακινήτων
που µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα ανά άτοµο. Για την ένταξη στο
Πρόγραµµα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων πριν και µετά
τις παρεµβάσεις. Η ένταξη στο πρόγραµµα είναι µία συνεχής διαδικασία έως
την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. 
Προβλέπεται δυνατότητα λήψης δανείου (και άτοκου!), µε ή χωρίς εγγυητή,
χωρίς προσηµείωση ακινήτου, δυνατότητα άµεσης αποπληρωµής του δανείου
χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προµηθευτών/ αναδόχων µέσω
της τράπεζας χωρίς την εµπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραµµα
παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισµού της αίτησης.
Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να µπορεί ένα ακίνητο να
ενταχθεί στο πρόγραµµα είναι οι εξής:
• Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση 

των 2.100 € / τ.µ.
• Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει οικοδοµική άδεια ή άλλο νοµιµοποιητικό 

στοιχείο
• Το ακίνητο πρέπει στην υφιστάµενη κατάστασή του να είναι ενεργειακής 

κλάσης ∆ ή χαµηλότερα, και µε τις προτεινόµενες παρεµβάσεις να 
επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθµιση κατά τουλάχιστον µία κατηγορία ή 
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας µεγαλύτερη από το 30% της 
κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

3DS ENERGY
∂•√π∫√¡√ª∏™∏ ∫∞∆’ √π∫√¡

Για περισσότερες πληροφορίες

Γρηγόρης Φανουλάς 
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Με ελληνικές µπαταρίες θα κυκλοφορούν τα περονοφόρα οχήµατα της Nacco
Materials Handling Group σε Ευρώπη και Αµερική

Επιβεβαιώνοντας για µια ακόµα φορά την αξία της ελληνικής τεχνογνωσίας
διεθνώς, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT προχώρησε στην υπογραφή συµφωνίας
συνεργασίας µε τον Όµιλο Nacco Materials Handling Group. Με 19 εργοστάσια
σε όλο τον κόσµο και τζίρο USD 2,5 δισ. για το 2012, η Nacco δικαίως έχει
κατακτήσει τον τίτλο του 4ου µεγαλύτερου κατασκευαστή περονοφόρων
οχηµάτων στον κόσµο και του Νο1 κατασκευαστή για την αγορά της Αµερικής. 
Με τη νέα συµφωνία, η SUNLIGHT αναδείχτηκε ανάµεσα σε διεθνείς
ανταγωνιστές ως προµηθευτής µπαταριών για τα περονοφόρα οχήµατα που
κατασκευάζει η Nacco Materials Handling Group (µάρκες Hyster και Yale) για
τις αγορές της Ευρώπης και της Αµερικής. Η συγκεκριµένη συµφωνία αφορά
στην προµήθεια συσσωρευτών έλξης, φορτιστών καθώς και παροχή service,
ενώ είναι η πρώτη φορά που η SUNLIGHT θα προµηθεύει απευθείας
κατασκευαστή αντίστοιχων οχηµάτων, «αναβαθµίζοντας» ουσιαστικά την
παρουσία της στη διεθνή αγορά.

Η επιλογή της SUNLIGHT έγινε µετά από µια µακρά και απαιτητική διαδικασία
ελέγχου σε θέµατα ποιότητας, εφοδιαστικής αλυσίδας και λύσεων
προσαρµοσµένων στις ανάγκες του δικτύου της Nacco, κατά την οποία η
Εταιρεία και η πρότυπη µονάδα παραγωγής που διαθέτει στο Νέο Όλβιο
Ξάνθης αρίστευσαν σε όλα τα πεδία.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT κ. Βασίλης Μπίλλης
σχολίασε σχετικά «Η συγκεκριµένη συµφωνία µας κάνει ιδιαίτερα
υπερήφανους, καθώς αποδεικνύει ότι η SUNLIGHT έχει καταφέρει να
κατακτήσει τις διεθνείς αγορές µέσα από την παραγωγή τεχνολογικά
προηγµένων προϊόντων στην Ελλάδα. Ειδικά στον τοµέα των µπαταριών έλξης
η Εταιρεία γνωρίζει δυναµική ανάπτυξη και αυξανόµενο µερίδιο στην αγορά
της Ευρώπης, καθώς είµαστε στο TOP 5 των εταιρειών. Ο στόχος µας είναι,
ενάντια στις αντιξοότητες που δηµιουργεί η εγχώρια κρίση, να συνεχίσουµε
να βαδίζουµε µπροστά».

Σε επέκταση της συµφωνίας η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT, επενδύοντας σταθερά
στην καινοτοµία, αποτελεί και πρώτη επιλογή της Nacco για συνέργειες µε
σκοπό την ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών προϊόντων και τεχνολογιών στα
Ηλεκτρικά περονοφόρα, όπως και προτιµητέο συνεργάτη για την αξιοποίηση
νέων εµπορικών ευκαιριών στις περιοχές δραστηριοποίησης της NMHG και
κυρίως στο After Market.

Η SUNLIGHT διαθέτει αυτόνοµη επιχειρηµατική παρουσία σε 9 χώρες,
διατηρεί ενεργό πελατολόγιο σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ
κατατάσσεται µεταξύ των 5 κορυφαίων παραγωγών βιοµηχανικών µπαταριών
στην Ευρώπη και µεταξύ των 3 κορυφαίων παραγωγών µπαταριών προηγµένης
τεχνολογίας στον κόσµο.

™À™∆∏ª∞∆∞ SUNLIGHT
™Àªºø¡π∞ ª∂ ∆√ ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√ ∫√§√™™√
NACCO GROUP, ∆√¡ 4√ ª∂°∞§À∆∂ƒ√
∫∞∆∞™∫∂À∞™∆∏ ¶∂ƒ√¡√º√ƒø¡ √Ã∏ª∞∆ø¡
¶∞°∫√™ªπø™

Για περισσότερες πληροφορίες

Γαρδίκη Έλλη

Τροκούδη Ανθή
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Ένα από τα παγκοσµίως µεγαλύτερα φωτοβολταϊκά συστήµατα αυτόνοµου δικτύου
τέθηκε σε λειτουργία στο Αφγανιστάν. Το έργο ισχύος 1 MW τροφοδοτεί αξιόπιστα
µε αειφόρα ενέργεια 2.500 νοικοκυριά, επαγγελµατικά και κυβερνητικά κτίρια
στην επαρχία Bamyan. Η SMA Solar Technology AG παρείχε 118 µετατροπείς Sunny
Island για τον έλεγχο του συστήµατος αυτόνοµου δικτύου και 55 µετατροπείς Sunny
Tripower, οι οποίοι µετατρέπουν το συνεχές ρεύµα των φωτοβολταϊκών πλαισίων
σε εναλλασσόµενο ρεύµα, κατάλληλο για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών. 

Η επαρχία Bamyan στο κεντρικό Αφγανιστάν είναι γνωστή για τα τεράστια
αγάλµατα του Βούδα, τα οποία καταστράφηκαν το 2001 από τους Ταλιµπάν. Έως
τώρα οι κάτοικοι της περιοχής χρησιµοποιούσαν για την κάλυψη των ενεργειακών
τους αναγκών µικρές γεννήτριες Diesel και απλά φωτοβολταϊκά πλαίσια ή δεν είχαν
καθόλου πρόσβαση σε τροφοδοσία ρεύµατος. Με το πρόγραµµα ανανεώσιµης
ενέργειας για το Bamyan η περιοχή διαθέτει για πρώτη φορά ένα σύστηµα, το
οποίο τροφοδοτεί νοικοκυριά, επαγγελµατικά και κυβερνητικά κτίρια µε φθηνό
ρεύµα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Για τις περιόδους κακοκαιρίας, η φωτοβολταϊκή
γεννήτρια του συστήµατος υποστηρίζεται από µία γεννήτρια Diesel και συσσωρευτές.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού η SMA παρείχε 118 µετατροπείς Sunny Island, 55
µετατροπείς Sunny Tripower, 4 Multicluster Box καθώς και 79 Sunny Island
Charger. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από το κράτος της Νέας Ζηλανδίας. ∆ύο
νεοζηλανδικές εταιρίες ήταν υπεύθυνες για τον σχεδιασµό και την κατασκευή: Η
Sustainable Energy Services International (SESI) και η NETcon International Limited.

«Το έργο αυτό δεν αφορά µόνο σε καλώδια και φωτοβολταϊκά πλαίσια, αλλά
στην υγεία, την εκπαίδευση, την οικονοµική ανπάπτυξη καθώς και για τη
µελλοντική ανάπτυξη», δήλωσε ο Tony Woods της SESI. «Για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης στο σηµαδεµένο από τον πόλεµο Αφγανιστάν, είναι πολύ
σηµαντική η ύπαρξη ενός αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασµού και όχι µόνο
για νοικοκυριά αλλά και για επαγγελµατικά κτίρια, νοσοκοµεία, σχολεία και
κυβερνητικά κτίρια. Η φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι η πιο γρήγορη, αειφόρα
και οικονοµική πηγή ενέργειας, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ακόµη και
υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες», δήλωσε ο Volker Wachenfeld, Senior Vice
President Hybrid & Storage της SMA. 

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
º/µ ™À™∆∏ª∞ ∞À∆√¡√ª√À ¢π∫∆À√À

∆ƒ√º√¢√∆∂π ª∂ ƒ∂Àª∞ 2.500 ¡√π∫√∫Àƒπ∞
∫∞π ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∞ ∫∆πƒπ∞ ™∆√ ∞º°∞¡π™∆∞¡
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SYNCO - FISCHER HELLAS - DEGER HELLAS - ∆ΟΚΤΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡
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ECOHOT - Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ - SUNTRACKER

¡∂∞ ¶ƒ√´√¡∆∞
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Η SYNCO είναι µια από τις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής
συνθετικών κουφωµάτων µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Με αφετηρία το 1984,
έτος ίδρυσης της SYNCO, ξεκινάει η ιστορία µιας από τις κυρίαρχες εταιρείες
στο χώρο αυτό, προσφέροντας τις πιο ολοκληρωµένες λύσεις για κάθε
ακίνητο οποιουδήποτε µεγέθους και χρήσης όπως κατοικίες, κτίρια γραφείων,
σχολεία, βιοµηχανικούς χώρους, ναούς, σύνθετες ειδικές κατασκευές και
άλλα. Στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, έκτασης 7.000 τµ.
κατασκευάζονται τα συνθετικά κουφώµατα χρησιµοποιώντας αποκλειστικά
προφίλ των καταξιωµένων οίκων Kömmerling & Aluplast , και τηρώντας
αυστηρά τις προδιαγραφές ποιότητας των γερµανικών κολοσσών.

Η συνεχής ανοδική πορεία την έχει καταξιώσει στη συνείδηση των
καταναλωτών ως την κορυφαία επιχείρηση του κλάδου. Και όχι τυχαία, αφού
βασική αρχή της εταιρείας υπήρξε πάντα η προσήλωση στη διατήρηση της
υψηλής ποιότητας των προϊόντων που σε συνδυασµό µε το τµήµα τεχνικής
υποστήριξης, επιτρέπουν την υλοποίηση δηµιουργικών λύσεων που
ανταποκρίνονται και στις πιο ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. 

Ολοκληρωµένες λύσεις  SYNCO
Η SYNCO διαθέτει στη γκάµα της επίσης επώνυµες θωρακισµένες πόρτες
ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες, έπιπλα κουζίνας και δάπεδα ξύλινα &
laminate, προσφέροντας έτσι ολοκληρωµένες λύσεις για κάθε χώρο.

Η SYNCO αναλαµβάνει την αποξήλωση των παλαιών κουφωµάτων σε µία µόλις
ηµέρα από εξειδικευµένα συνεργεία χωρίς καµία επιβάρυνση!

Η SYNCO και στη Νυρεµβέργη
Η εταιρεία επεκτείνεται και στην αγορά της Γερµανίας, ανοίγοντας την πρώτη
της έκθεση στη Νυρεµβέργη, µε τον διακριτικό τίτλο OTAGON GmbH
(www.otagon.de).

SYNCO
Μια εταιρεία παραγωγής συνθετικών κουφωµάτων µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη

SYNCO
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Για περισσότερες πληροφορίες

Λήδα Αµαξοπούλου

SYNCO AE

Από την πρώτη στιγµή το κοινό της Νυρεµβέργης αγκάλιασε την ελληνική
επιχείρηση καθώς γνωρίζει ήδη την αξία των συνθετικών κουφωµάτων και την
ποιότητα των γερµανικών προφίλ Kömmerling & Aluplast. Τα συνθετικά
κουφώµατα υψηλών προδιαγραφών είναι ιδανικά για θερµοµόνωση ακόµα και
στις δύσκολες καιρικές συνθήκες των βορείων κλιµάτων, και σε συνδυασµό
µε την ελληνική ποιότητα κατασκευής Synco µε την 30ετή εµπειρία
παραγωγής, είναι η πιο αξιόπιστη επένδυση για κάθε κατοικία.

Ένας ακόµη λόγος της προτίµησης των προϊόντων παραγωγής SYNCO και από
τη Γερµανική αγορά, αποτελεί το ότι όλα τα προϊόντα της είναι πιστοποιηµένα
σύµφωνα µε τον τελευταίο κανονισµό Νο 305/2011του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση
εναρµονισµένων όρων εµπορίας προϊόντων του τοµέα των δοµικών
κατασκευών.

SYNCO
Μια εταιρεία παραγωγής συνθετικών κουφωµάτων µε έδρα τη

Θεσσαλονίκη
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Τα έπιπλα κουζίνας Synco Cucine προέρχονται από γνωστούς και
καταξιωµένους ελληνικούς και ιταλικούς οίκους. Το υψηλό επίπεδο
κατασκευής, η µεγάλη ποικιλία µοντέρνων και κλασικών σχεδίων, καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις για ένα περιβάλον φιλικό και λειτουργικό. Όλα τα
µοντέλα Synco Cucine κατασκευάζονται από άριστα υλικά και είναι
εµπλουτισµένα µε πλήθος από εξαρτήµατα και µηχανισµούς που καλύπτουν
κάθε επιθυµία από άποψη αισθητικής αλλά και αντοχής στην
επαναλαµβανόµενη χρήση. Οι έξυπνες προτάσεις Synco Cucine συµβαδίζουν
απόλυτα µε τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς για σύγχρονα, ποιοτικά και
σε ασυναγώνιστες τιµές έπιπλα κουζίνας, και φυσικά για ντουλάπες για όλους
τους χώρους.

• Στη Synco Cucine θα βρείτε πολυτέλεια & ποιότητα σε ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικές τιµές.

• Τα άριστα υλικά και οι µηχανισµοί της Synco Cucine, εκτός από αντοχή, 
διαθέτουν και ∆ιεθνή Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001.

• ∆ίνουµε εγγύηση 3 ετών γιατί είµαστε σίγουροι για την ποιότητα των 
προιόντων µας.

• Η αποξήλωση & τοποθέτηση της νέας κουζίνας στο χώρο σας είναι δικό 
µας θέµα και όχι δικό σας βάσανο.

• Η τεχνική υποστήριξη Synco είναι πάντα δίπλα σας και µετά την 
τοποθέτηση των επίπλων σας.

• Εξειδικευµένοι διακοσµητές - σχεδιαστές και τεχνίτες θα σας προτείνουν 
λύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας, χωρίς καµία επιβάρυνση.

• ∆ιαθέτουµε πληθώρα σχεδίων και χρωµάτων, σε κλασική ή µοντέρνα 
γραµµή, για να καλύψουµε απόλυτα τις αισθητικές και λειτουργικές σας 
ανάγκες.

• Εχουµε πάντα να σας προτείνουµε ευέλικτους τρόπους πληρωµής.
• Συνέπεια και αξιοπιστία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά µας.
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FISCHER HELLAS
Είναι η ελληνική θυγατρική του οµίλου Fischer

FISCHER HELLAS Με έδρα το Tumlingen, στην καρδιά του Μέλανα ∆ρυµού, νότια της
Στουτγάρδης στη Γερµανία, ο όµιλος αποτελείται από 4 τοµείς:
• Συστήµατα στερέωσης
• Υποσυστήµατα αυτοκίνητων
• Συµβουλευτικές υπηρεσίες για παραγωγικές µονάδες
• Κατασκευαστικά παιχνίδια fischertechnik

Ο όµιλος εταιριών fischer περιλαµβάνει 42 θυγατρικές σε 32 χώρες, µε
µονάδες παραγωγής σε 8 χώρες (Αργεντινή, Βραζιλία, Κίνα, Γερµανία, Ιταλία,
Τσεχία, ΗΠΑ, Τουρκία) και πωλήσεις σε πάνω από 100 χώρες.

Βασικές αρχές του οµίλου είναι η καινοτοµία, η ευθύνη και η αξιοπιστία.

«Όποιος ψάχνει την καινοτοµία βρίσκει την fischer» είναι το ρητό του οµίλου!
H fischer – είναι µια από τις πιο καινοτόµες επιχειρήσεις στον κόσµο. Με
συνολικά πάνω από 2.300 δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (πατέντες) σε
όλο τον κόσµο, η fischer είναι πράγµατι ένας ισχυρός παράγοντας της
καινοτοµίας.

H fischer είναι ο παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς στον τοµέα της µηχανικής
αγκύρωσης, διαθέτοντας τα παρακάτω προϊόντα και λύσεις:
• Προϊόντα αγκυρώσεων
• Χηµικά αγκύρια για κοχλίες αγκύρωσης και αναµονές οπλισµού
• Μηχανικά µεταλλικά αγκύρια εκτόνωσης
• Πλαστικά (νάιλον) αγκύρια για τοιχοποιία από τούβλα, σκυρόδεµα, 

πορωµπετόν ή γυψοσανίδα
• Αγκύρια µονώσεων και θερµοπρόσoψης
• Σύστηµα ορθοµαρµάρωσης ACT
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• Σύστηµα στήριξης ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων 
Samontec

• Προϊόντα ηλεκτρολογικών εφαρµογών E-fix
• Βάσεις για κλιµατιστικά
• Βάσεις για είδη υγιεινής
• Προϊόντα στερέωσης µε καρφωτικά
• Χηµικά οικοδοµών
• Αφροί πολυουρεθάνης
• Σιλικόνες
• Υλικά παθητικής πυροπροστασίας FireStop
• Προϊόντα διάτρησης και κοπής
• Τρυπάνια για σκυρόδεµα, σίδερο και κεραµικά (πλακάκια)
• Βελόνια και καλέµια
• ∆ίσκοι κοπής και λείανσης
• Μύτες για κατσαβίδι
• Βάσεις για φωτοβολταϊκά Solarfix για 
• Στέγες 
• ∆ώµατα (ταράτσες)
• Βιοµηχανικές στέγες
• Πάρκα

Τα πλεονεκτήµατά τους είναι:
• Παρέχουν µέγιστη ασφάλεια – τα περισσότερα είναι πιστοποιηµένα κατά 

ETA (European Technical Approval)
• Άριστη ποιότητα
• Τεχνική υποστήριξη από τους µηχανικούς µας
• Μεγάλη γκάµα που καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες στερέωσης
• Ανταγωνιστικές τιµές

FISCHER HELLAS
Είναι η ελληνική θυγατρική του οµίλου Fischer

Για περισσότερες πληροφορίες

Απόστολος Καβάκας
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DEGER HELLAS
Ανεξαρτοποίηση από τα δηµόσια δίκτυα 

DEGER HELLAS Η DegerHellas είναι ο αποκλειστικός διανοµέας υλικών της Deger στην Ελλάδα
και στην Κύπρο. Σκοπός της εταιρίας είναι πέρα από την υποστήριξη των
κορυφαίων υλικών ιχνηλάτησης, η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών έντασης
γνώσης στους τοµείς της εξοικονόµησης ενέργειας και της παραγωγής
αυτόνοµης πράσινης ενέργειας. 
Η εταιρία στελεχώνεται από συνεργάτες µε εµπειρία στην Τέχνη της
Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας και αποδεδειγµένη πολύτιµη γνώση δεκαετιών
στην υποστήριξη ενεργειακών έργων αλλά και συστηµάτων µηχανοτρονικής.
Αυτό είναι πολύτιµο εφόδιο για την υπεύθυνη και επαγγελµατική υποστήριξη
των υλικών της Deger σε µια εποχή που το οικονοµικό περιβάλλον κατέστησε
ιδιαίτερα δύσκολο το υπεύθυνο και σωστό σέρβις σε παρελκόµενα συστήµατα
ΦΒ εγκαταστάσεων.
Η DegerHellas βελτιστοποιώντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες της µπορεί να
υποστηρίζει υπεύθυνα και αποτελεσµατικά τα πάνω από 4000 συστήµατα
ιχνηλατών που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και στην Κύπρο ενώ πλέον
παρέχει ολοκληρωµένα κιτ αυτονοµίας και εξοικονόµησης ενέργειας µε
επιλεγµένα υλικά των οίκων Deger, Nedap, Victron και SMA. 

Το στοίχηµα της αποκεντρωµένης παραγωγής πράσινης ενέργειας
Η στροφή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οικονοµική κρίση και η αύξηση
των τιµών ηλεκτρικού ρεύµατος οδηγούν υποχρεωτικά στην ανάπτυξη
αποκεντρωµένων δοµών στον τοµέα της ενέργειας. Σε ολόκληρο τον κόσµο,
δήµοι, µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες ανεξαρτητοποιούνται από το
δηµόσιο δίκτυο καταναλώνοντας φωτοβολταϊκή ενέργεια που οι ίδιοι παράγουν.
Η ενέργεια του µέλλοντος είναι πράσινη. Περνώντας όµως από χίλια κύµατα η
νέα φιλοσοφία και τάση είναι αυτή η πράσινη ενέργεια να παράγεται εκεί όπου
καταναλώνεται. Και αυτό µεταξύ άλλων, γιατί οι µικρής κλίµακας µονάδες
παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύµατος έχουν πολλά χαρακτηριστικά, που µόνο
πλεονεκτήµατα µπορούν να θεωρηθούν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Είναι απλές και ελεγχόµενες και δεν απαιτούν δαπανηρή υποδοµή δικτύου ενώ
µπορούν να καθιστούν τους καταναλωτές ανεξάρτητους από πολιτικούς-
οικονοµικούς παράγοντες και την αύξηση των τιµών ενέργειας. 
Τα πλεονεκτήµατα αυτά ενισχύονται ακόµα περισσότερο µε φόντο την
παγκόσµια κατάσταση της δεκαετίας που διανύουµε: η Fukushima και η στροφή
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η υπερχρέωση των δηµόσιων προϋπολογισµών
και η οικονοµική κρίση, η αφύπνιση της Κίνας ως ο επόµενος οικονοµικός γίγαντας
και η γρήγορη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, έχει µεν συνέπεια την αυξανόµενη
εκµετάλλευση των ορυκτών πηγών ενέργειας. Η Ευρώπη πρέπει να ευνοήσει
περισσότερο την πράσινη ενέργεια αλλά µε πιο ρεαλιστικό και βιώσιµο τρόπο και
για τους πολίτες αλλά και για τις «εναποµένουσες» εξειδικευµένες εταιρίες. 
Σε αυτά προστίθεται ο ολοένα και πιο έντονος σκεπτικισµός των ανθρώπων για
«µεγάλες» λύσεις. Έτσι συζητείται αυτόν τον καιρό στην Ευρώπη, σε κλίµα
έντονων διαφωνιών, η µαζική επέκταση των υφιστάµενων ηλεκτρικών δικτύων
και η συνεπαγόµενη αύξηση των τιµών ενέργειας. Μια συζήτηση, στην οποία
κυριαρχούν κυρίως οι µεγάλες εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Σε αυτό το
πλαίσιο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα ακόµα αγνοούνται και υποβαθµίζονται τα
οφέλη της αποκεντρωµένη παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας και η επιτόπου
παραγωγή για ιδιοκατανάλωση. Παρότι πλέον δεν αποτελούν µη-προσιτές λύσεις
για τη σηµερινή τεχνολογία. Ακόµη και η αποθήκευση της παραγόµενης



53ÙÂ‡¯Ô˜ 28 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2014

φωτοβολταϊκής ενέργειας, η οποία σήµερα ως µόνη επιλογή διοχετεύεται στο
δίκτυο, είναι πλέον εφικτή υπό οικονοµικά προσιτούς όρους. Και σίγουρα µια
τέτοια λύση σε πολλά µέρη της Ελλάδας είναι αναγκαία ώστε να διασφαλίζεται η
συνεχής παροχή ενέργειας και σε περιόδους, κατά τις οποίες δεν µπορεί να
παραχθεί φωτοβολταϊκή ενέργεια – κατά τη διάρκεια της νύκτας ή υπό
δυσµενείς καιρικές συνθήκες.

∆υνατότητα αυτόνοµης παροχής ενέργειας από σήµερα
Ο Artur Deger, ιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος της DEGER Γερµανίας, ανέπτυξε
µια υλοποιήσιµη λύση που βασίζεται στην τεχνολογία MLD. Η εγκατάσταση
λειτουργεί µε φωτοβολταϊκές µονάδες του εµπορίου, σε συνδυασµό µε συστήµατα
ιχνηλάτησης DEGER και συσσωρευτές ενέργειας GEL της DEGER. Με αυτόν το
συνδυασµό, παράγονται σε µια επιφάνεια συλλεκτών µόλις 22 τετραγωνικών
µέτρων περίπου 6.000 κιλοβατώρες ετησίως. Έτσι παράγει αρκετό ρεύµα για το
γραφείο, την οικία του καθώς και δύο ηλεκτρικά οχήµατα και ανεξαρτητοποιείται
σε µεγάλο βαθµό από το δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. ∆ιακοπές ρεύµατος ή
περίοδοι χωρίς ηλιοφάνεια δεν αποτελούν πλέον πρόβληµα χάρη στη χρήση των
συσσωρευτών. Το κόστος της εγκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 25.000 ευρώ
µε ΦΠΑ. Με άλλα λόγια: ο Artur Deger υλοποίησε για τον εαυτό του το όνειρο
πολλών καταναλωτών ρεύµατος: να παγώσει την τιµή του ρεύµατος για 25
χρόνια. Σε αυτόν τον υπολογισµό περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες – από την
εγκατάσταση και το κόστος χρηµατοδότησης µέχρι τη συντήρηση και την τεχνική
υποστήριξη. Είναι ξεκάθαρο: η παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση µε
ιχνηλάτηση των φωτοβολταϊκών µονάδων και συνεπώς η ανεξαρτησία από τη
δηµόσια παροχή ενέργειας και τις τιµές της είναι εφικτή ήδη από σήµερα. Και
αυτό σε άκρως ελκυστική τιµή.

Το προϊόν MSS (Maximum Solar Storage) της DEGERHellas
Το σύστηµα αυτονοµίας και εξοικονόµησης ενέργειας MSS είναι η ιδανική λύση για
εξοικονόµηση ενέργειας ή/και ενεργειακή αυτονοµία σε οικίες και επιχειρήσεις.
Αποτελεί και ένα ιδανικό πακέτο για εφαρµογή στα προγράµµατα επιδότησης των
επιχειρήσεων λόγω της ευρεία γκάµας επιλογών που έχει αναπτύξει η DEGER. 
Η DEGERHellas προσφέρει στην ελληνική αγορά µία πλήρη γκάµα επιλογών.
• ∆ιαθέσιµα συστήµατα µε ισχύ 5.0 kW, 3.7 kW και 3.0 kW 
• Λύση «όλα-σε-ένα», διαχειριστής δικτύου, µπαταρίας, αντιστροφέας ΦΒ 

πάνελ σε µια συσκευή
• Συµβατό σύστηµα µε οποιοδήποτε ΦΠ πάνελ µε 2MPPT trackers (στις 

εκδόσεις 5.0kW & 3.7 kW)
• Το πακέτο περιλαµβάνει µπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης GEL 5kWh, 11kWh 

και 22kWh @ 24V
• Όλα τα απαιτούµενα υλικά για τη διασύνδεση του καθώς και ειδική 

αντισεισµική βάση µπαταριών
• Περιλαµβάνεται online λογισµικό καθώς και ενσωµατωµένος δίαυλος 

επικοινωνίας Ethernet.

Ο συνδυασµός των MSS συστηµάτων µε ιχνηλάτες της DEGER τεχνολογίας MLD µας
προσφέρει τη δυνατότητα να έχουµε λιγότερες µπαταρίες για τις ίδιες ενεργειακές
ανάγκες σε σχέση µε την εγκατάσταση ΦΒ πάνελ σε σταθερές βάσεις ή στη στέγη.
Φυσικά εφαρµόζουµε πλέον και λύσεις που αφορούν σταθερές βάσεις αν δεν
υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος. Το σύστηµα MSS βελτιστοποιεί τις ενεργειακές
ανάγκες και εξασφαλίζει οικονοµική και αδιάλειπτη παροχή πράσινης ενέργειας
στις καταναλώσεις της οικίας ή της επιχείρησης. Ταυτόχρονα προσφέρονται
εξελιγµένες λύσεις για τη διαχείριση της περίσσειας ενέργειας τροφοδοτώντας
το δίκτυο (έτοιµος αλγόριθµος για λειτουργία αυτοπαραγωγού/net metering),
εκτελώντας άντληση νερού σε δεξαµενή αποθήκευσης ή τροφοδοτώντας ένα
σύστηµα θέρµανσης boiler. Το εξειδικευµένο τµήµα της DEGERHellas µπορεί να
καθοδηγήσει τον κάθε ενδιαφερόµενο προσφέροντας µια ενδελεχή
τεχνοοικονοµική ανάλυση για οικιακές εφαρµογές καθώς και για επιχειρήσεις
που θέλουν να εντάξουν το καινοτόµο αυτό προϊόν στις επενδύσεις τους. Τα MSS
συστήµατα έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για διασύνδεση τους µε το
ελληνικό δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρισµού. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιωάννης Π. Μαρκόπουλος PhD
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NANODOMI®
Εξειδικευµένες υπηρεσίες NanoDomi στις Μικρές
Ανεµογεννήτριες

NANODOMI® Η επόµενη αναµενόµενη και ενδιαφέρουσα επένδυση στον χώρο των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας είναι αυτή σε µικρές ανεµογεννήτριες (έως
50kW). Οι Μικρές Ανεµογεννήτριες εκµεταλλεύονται την ενέργεια του ανέµου
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα µεγέθη τους ποικίλλουν,
ξεκινώντας από οικιακής εγκατάστασης ανεµογεννήτριες µε διάµετρο
µικρότερη του ενός µέτρου και ισχύ µικρότερη του ενός kW, µέχρι
ανεµογεννήτριες διαµέτρου 20 µέτρων και ισχύος 50 kW. 
Στην NanoDomi® δηµιουργήσαµε πακέτα εξειδικευµένων συµβουλευτικών
υπηρεσιών στο τοµέα των µικρών Ανεµογεννητριών, προχωρώντας
ταυτόχρονα σε σύναψη στρατηγικών συνεργασιών µε διεθνής οργανισµούς
αλλά και εξειδικευµένους συνεργάτες µε πολυετή πείρα στον χώρο της
αιολικής ενέργειας. 

Η NanoDomi® συγκροτήθηκε το 2008 από µια οµάδα νέων επιστηµόνων µε
σκοπό να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ της ακαδηµαϊκής έρευνας και της
βιοµηχανίας. Έχοντας ασχοληθεί χρόνια µε την έρευνα και τον τοµέα της
Νανοτεχνολογίας, προσφέρουµε υψηλού επιπέδου "turn key" υπηρεσίες,
εστιάζοντας στις εξατοµικευµένες απαιτήσεις των πελατών µας κι
εξασφαλίζοντας την βέλτιστη σχέση τιµής – ποιότητας µε γνώµονα την
καινοτοµία και την αξιοπιστία. 

Στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, η NanoDomi®
δραστηριοποιείται στην προµήθεια, σχεδιασµό, εγκατάσταση και συντήρηση
Φ/Β συστηµάτων, λοιπών συστηµάτων Α.Π.Ε. (µικρές ανεµογεννήτριες,
εγκαταστάσεις σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση βιοµάζας, βιοαερίου ή
βιοκαυσίµων), αυτόνοµου φωτισµού εξωτερικών χώρων καθώς και
συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας όπως αντλιών θερµότητας,
θερµοδυναµικών συστηµάτων, κα.

Το Feed-in-tariff για τις µικρές Α/Γ στην Ελλάδα
Με τον N.3851/2010 ορίζεται η τιµή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς τον
διαχειριστή του δικτύου:

Ενεργειακή απόδοση µικρών Α/Γ
Η αποδοτικότητα ενός συστήµατος ανεµογεννητριών, δηλαδή η ηλεκτρική
ενέργεια που θα παραχθεί από ανά εγκατεστηµένο kW σε ετήσια βάση,
καθορίζεται από την µέση ταχύτητα ανέµου και την κατανοµή της. Η µέση
ταχύτητα του ανέµου είναι δύσκολο να προβλεφθεί θεωρητικά και για αυτό
τον λόγο πριν την επένδυση πρέπει να εξετάζεται το αιολικό δυναµικό της
περιοχής εγκατάστασης. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε παλαιότερες µετρήσεις,
µεσοσταθµικά δεδοµένα από κοντινά έργα, είτε µε δορυφορικά δεδοµένα.
Ωστόσο, για να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο της επένδυσης και να είναι όσο το
δυνατόν πιο κοντά ο αναµενόµενος µε τον πραγµατικό βαθµό απόδοσης της
επένδυσης είναι απαραίτητο να γίνονται πραγµατικές µετρήσεις ταχύτητας
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ανέµου τουλάχιστον για περίοδο 6 µηνών στον χώρο εγκατάστασης. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά η σηµαντικότητα στην σωστή
πρόβλεψη της µέσης ταχύτητας του ανέµου, καθώς µια λάθος εκτίµηση
µπορεί να καταστήσει την επένδυση µη βιώσιµη!

Παράδειγµα απόδοσης Α/Γ 50kW:

Η NanoDomi® προσφέρει υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της επένδυσης: 
• Αξιολόγηση χώρου εγκατάστασης: Όπως αναφέρθηκε, ίσως το 

σηµαντικότερο βήµα στην επένδυση µιας ανεµογεννήτριας είναι το αιολικό 
δυναµικό. Αξιολογούµε το αιολικό δυναµικό του χώρου εγκατάστασης, µε 
τρία επίπεδα αξιολόγησης που ποικίλουν σε ρίσκο, κόστος και ακρίβεια 
προσδιορισµού.

• Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης & business plan
• Άδειες: Αναλαµβάνουµε να συντάξουµε 

α) Το φάκελο αρχικής αίτησης στην ∆ΕΗ για προσφορά σύνδεσης 
β) Τις αιτήσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του σταθµού 
• Επιδοτήσεις: Αναλαµβάνουµε να συντάξουµε το φάκελο επιδότησης 

της (επί του παρόντος φοροαπαλλαγή) 
• Πλήρης Οικονοµοτεχνική µελέτη ή αδειοδότηση, καθώς και άλλες 

Μελέτες 
• Προµήθεια εξοπλισµού – Εγκαταστάσεις το κλειδί στο χέρι (turn-key 

solutions) 

Για περισσότερες πληροφορίες

Αναστάσιος Αντωνάκος
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∆ΟΚΤΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ
Λέβητες

∆ΟΚΤΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ ΑΕ

Μαντεµένιος λέβητα ξύλου STF µε ανεµιστήρα 
Ο λέβητας ξύλου STF µε ανεµιστήρα προσφέρει: 
• Μεγάλη θερµοχωρητικότητα χάρη στα χυτοσίδηρα υδροφόρα µέρη που 

συγκρατούν την υψηλή θερµοκρασία του λέβητα.
• ∆ιπλή διαδροµή καυσαερίων που εξασφαλίζει µεγαλύτερη απόδοση του 

λέβητα.
• Καύση υποβοηθούµενη από τον ανεµιστήρα.
• Ψηφιακό πίνακα ελέγχου για εύκολο χειρισµό και µεγαλύτερη 

εξοικονόµηση ενέργειας.
• Ρυθµιζόµενη ταχύτητα ανεµιστήρα ανάλογα µε την επιθυµητή 

θερµοκρασία χώρου.

Οι λέβητες  STF είναι µαντεµένιοι λέβητες στερεών καυσίµων. Ως καύσιµη ύλη
χρησιµοποιούν ξύλο και κάρβουνο.             
Η διπλή διαδροµή καυσαερίων εξασφαλίζει µεγαλύτερη απόδοση του λέβητα.
Η σύγχρονη κατασκευή του προσφέρει εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισµό
και την συντήρηση του λέβητα. Τα χυτοσίδηρα υδροφόρα µέρη του λέβητα
διασφαλίζουν καλύτερη απόδοση συγκρατώντας για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα θερµοκρασία στο λέβητα, προσφέροντας στον χρήστη θέρµανση µε
χαµηλή κατανάλωση καυσίµων και οικονοµία!!
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έκδοση του λέβητα µε ανεµιστήρα (STF) λόγω της
καλύτερης καύσης προσφέρει ακόµη περισσότερη οικονοµία, καθώς επίσης
και ευκολότερο χειρισµό λόγω του ψηφιακού πίνακα που διαθέτει.

Οι λέβητες συνοδεύονται από ένα σετ που περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα
εργαλεία καθαρισµού.



57ÙÂ‡¯Ô˜ 28 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2014

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ TEMY PLUS P 
• Ρύθµιση θερµοκρασίας φούρνου.
• Καλοκαιρινή λειτουργία µαγειρέµατος. 
• ∆ιαθέτει σερπαντίνα ψύξης.
• Σύνδεση καµινάδας επάνω ή πίσω.
• Τριπλή διαδροµή καυσαερίων.

Οι λέβητες εσωτερικού χώρου αποτελούν καινοτοµία στα συστήµατα
θέρµανσης, καθώς αντικαθιστούν τον εξωτερικό λέβητα και συνδέονται στο
ήδη υπάρχον σύστηµα, τροφοδοτώντας τα σώµατα, την ενδοδαπέδια
εγκατάσταση και  το µπόιλερ µε ζεστό νερό.
∆ιαθέτει εστία και φουρνάκι µαγειρέµατος προσφέροντας µια άκρως
οικονοµιλή λύση για το µαγείρεµα ακόµη και κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Οι λέβητες ξύλου εσωτερικού χώρου µε φούρνο και εστία TEMY PLUS P είναι
υψηλής αισθητικής, απόλυτα ασφαλείς και πλήρως αυτοµατοποιηµένοι.

ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΞΥΛΟΥ ΤΖΚ 
• 8 ώρες ασταµάτητης λειτουργίας µε ένα µόνο γέµισµα λόγω του µεγάλου 

χώρου καύσης/ αποθήκευσης ξύλου.
• Συνεχής καύση - τρείς διαδροµές καυσαερίων. 
• Χαµηλή κατανάλωση ξύλου.
• Εύκολη τροφοδοσία.
• Εύκολο καθάρισµα του θαλάµου καύσης µε ειδικό µηχανισµό & επιπλέον 

καπάκια καθαρισµού διαφραγµάτων.
• Μεγάλη χωρητικότητα νερού.

Ο λέβητας ΤΖΚ είναι η σίγουρη και δοκιµασµένη λύση για την κεντρική
θέρµανση του σπιτιού σας. Χάρη στην ειδική κατασκευή συνεχούς καύσης που
διαθέτει είναι ένας από τους πιο οικονοµικούς της αγοράς.
Οι µεγάλες υπό γωνία πόρτες εξασφαλίζουν άνετη τροφοδοσία και εύκολο
καθάρισµα. Η µεγάλη επιφάνεια µεταφοράς θερµότητας εγγυάται την µέγιστη
απόδοση του λέβητα. Είναι κατασκευασµένος µε την µέθοδο της συγκόλλησης
από φύλλα ατσαλιού πάχους 4 mm, ενώ οι επιφάνειες µεταφοράς θερµότητας
έχουν πάχος 5mm. Για την κατασκευή του χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και
µόνο πιστοποιηµένες και ελεγµένες πρώτες ύλες.
Ο Λέβητας είναι τριών διαδροµών. Οι διαδροµές αυτές που βρίσκονται πίσω
από τον θάλαµο καύσης, επιβραδύνουν το πέρασµα των καυσαερίων, και µε
αυτό τον τρόπο περισσότερο ζεστό νερό παραµένει στον λέβητα
εξασφαλίζοντας χαµηλότερη κατανάλωση. Ο χώρος καύσης του λέβητα
βρίσκεται πάνω σε σωλήνες που ψύχονται µε νερό και πίσω του βρίσκονται
δύο κάθετες επιφάνειες µεταφοράς θερµότητας. Οι σωλήνες που
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του, µεγέθους 5/4'' είναι
πιστοποιηµένες και ελεγµένες.
Ο έλεγχος του κάθε λέβητα γίνεται µε πίεση 4 bar, και η υπό όρους εγγύηση
του λέβητα είναι 5 χρόνια.
Ενσωµατωµένη στο λέβητα είναι και η "χτένα" για το καθάρισµα του χώρου
καύσης. Περιέχονται επίσης το σταχτοδοχείο και τα εργαλεία καθαρισµού.

Η χαµηλή κατανάλωση του
λέβητα επιτυγχάνεται χάρη
στη συνεχή καύση (καθώς
υπάρχει πάντα η ίδια
ποσότητα καυσίµου πάνω στη
σχάρα) µε αποτέλεσµα ο
χρήστης να εξασφαλίζει
σταθερή θερµοκρασία
θέρµανσης και λειτουργίας
που φτάνει έως και 8 ώρες
ασταµάτητης λειτουργίας
χωρίς πρόσθετο γέµισµα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανδροµάχη ∆οκτόρη
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ECOHOT
Νέα προϊόντα

ECOHOT ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ECOHOT
Ο ενισχυτής θερµότητας ECOHOT για θερµαντικά σώµατα καλοριφέρ είναι µια
συσκευή που µετατρέπει τα σώµατα καλοριφέρ σας σε αερόθερµα.
Απορροφά άµεσα τον θερµό αέρα από το καλοριφέρ και τον µεταφέρει στο
χώρο µέχρι και 5 φορές γρηγορότερα. Με την άµεση κυκλοφορία του θερµού
αέρα επιτυγχάνεται η µη συσσώρευση της ζέστης στην οροφή και έτσι
διανέµεται οµοιόµορφα σε όλο τον χώρο.
Ο ενισχυτής θερµότητας καλοριφέρ είναι η καλύτερη και πιο προσιτή λύση
για όσους χρησιµοποιούν καλοριφέρ και αυτόνοµη θέρµανση. 
Όλα τα προϊόντα της ECOHOT διαθέτουν ασφάλεια λειτουργίας και πληρούν
τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας, ενώ καλύπτονται και από 2
χρόνια Εγγύηση για να ζεσταίνεστε ξένοιαστα.

Τα  χαρακτηριστικά που διαθέτει είναι τα εξής:
• ∆ιατίθεται σε 3 διαστάσεις  Α ∆ΙΑΣΤΑΣΗ: Μήκος 56cm,  B ∆ΙΑΣΤΑΣΗ: Μήκος 

76cm, Γ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ: Μήκος 94cm
• Μοτέρ 3 ταχυτήτων, µεγ. Κατανάλωση 16,5 Watts
• Παροχή αέρα 360κ.µ./ώρα
• Ρυθµιζόµενο θερµοστάτη 
• Βάρος από 3 εως 4 κιλά

Για περισσότερες πληροφορίες

Γεώργιος Κουτρουµπής
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ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΤΖΑΚΙΟΥ ECOHOT
Το ECOHOT εκµεταλλεύεται τις θερµικές απώλειες του τζακιού,
µετατρέποντας τις σε πολύτιµη θερµότητα και όλα αυτά εξοικονοµώντας
καύσιµο ξύλο. Η φορητή σχεδίαση του, επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση του
σε κάθε τύπο τζακιού. Είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι
(διαµέτρου 42mm) AISI 304, ώστε να εξασφαλίζει µέγιστη αντοχή. Το ECOHOT
µε ρυθµιζόµενους σωλήνες προσαρµόζεται σε κάθε βάθος εστίας. Το
ηλεκτρικό µοτέρ 2 ταχυτήτων έχει δυνατότητα διοχέτευσης 290m3 ζεστού
αέρα (περίπου 120 C) την ώρα, γεγονός που του επιτρέπει να καλύπτει εύκολα
χώρους εώς 70m2. ∆ιατίθεται επίσης και µε ρυθµιζόµενο θερµοστάτη
αυτόµατης λειτουργίας για ακόµα µεγαλύτερη άνεση & ασφάλεια στην
καθηµερινή χρήση, καθώς και µε ΝΕΟ ενσωµατωµένο φίλτρο αέρα για
µοναδική ποιότητα. Όλα τα προϊόντα της ECOHOT διαθέτουν ασφάλεια
λειτουργίας και πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας, ενώ
καλύπτονται και από 2 χρόνια Εγγύηση για να ζεσταίνεστε ξένοιαστα.

Τα  χαρακτηριστικά που διαθέτει είναι τα εξής:
• ∆ιατίθεται σε 3 διαστάσεις  Α ∆ΙΑΣΤΑΣΗ: Υψος47cm Λοξή 50cm  Βάθος 50-

77cm,  B ∆ΙΑΣΤΑΣΗ: Υψος49cm Λοξή 66cm  Βάθος 60-89cm, Γ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ: 
Υψος 53cm Λοξή 72cm  Βάθος 69-97cm

• Σε 2 χρώµατα INOX και  ΙΝΟΧ ΜΑΥΡΟ
• Μοτέρ 2 ταχυτήτων, µεγ. Κατανάλωση 62 Watts
• Παροχή αέρα 290κ.µ./ώρα (περίπου 120C)
• Προαιρετικά ρυθµιζόµενο θερµοστάτη και ειδικό φίλτρο αέρα
• Σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI304
• Kαλύπτει χώρους έως 70m2
• Θόρυβος περίπου 48DB
• Βάρος από 18 εως 21 κιλά
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Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ
Ολοκληρώθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Παθητικό
Κτίριο

Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Παθητικό Κτίριο
που διεξήχθη µεταξύ 25-26 Οκτωβρίου 2013, στην Τεχνόπολη του ∆ήµου
Αθηναίων στο Γκάζι. Η Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ, ως Χάλκινος Χορηγός του
συνεδρίου, αλλά και ως εκθέτης στην PassiExpo 2013 είχε την ευκαιρία να
ενηµερώσει το κοινό για τις λύσεις που προσφέρουν τα προϊόντα της στην
κατασκευή ενός παθητικού κτιρίου. 
Η εταιρία παρουσίασε τα νέα της προϊόντα όπως το καινοτόµο υλικό ipor, τη
σύνθετη πρεσσαριστή πλάκα από αυτοσβενύµενο διογκωµένο πολυστυρένιο
2 πυκνοτήτων ιδανικό για χρήση σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης
κτιρίων. Ο πυρήνας του υλικού είναι από γραφιτούχο διογκωµένο
πολυστυρένιο µεσαίας πυκνότητας και η επιδερµίδα του από λευκό υψηλής
πυκνότητας. O συνδυασµός των 2 υλικών επιτρέπει την υψηλότερη αντοχή
του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης (ΣΕΘ) σε κρούση και διάτρηση
λόγω της επιδερµίδας από υψηλή πυκνότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα την
ελαστικότητα της πλάκας, λόγω του πυρήνα από µεσαία πυκνότητα, η οποία
προστατεύει τα επιχρίσµατα του ΣΕΘ από ρηγµατώσεις.
Στο σταντ της εταιρείας ο επισκέπτης µπορούσε να δει από κοντά πάχη πλακών
από 6 έως 30 cm, σε διάφορους τύπους υλικού, λευκό ISOPOR, γραφιτούχο
ΝEOPOR & NEOPOR PLUS, ροζ PERIPOR, µε διαφορετικούς συντελεστές
θερµικής αγωγιµότητας από 0,030 - 0,039 W/mK µε τα οποία επιτυγχάνουµε
U value του δοµικού στοιχείου από 0,30 W/m2 K έως 0,10 W/m2 K.
Στο συνέδριο συµµετείχαν πάνω από 300 µηχανικοί καθώς και πλήθος
εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κατασκευής. Η εταιρία Γ.Κ.
ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ έκανε τρεις παρουσιάσεις µε θέµα την θερµοµόνωση στα
παθητικά κτίρια, τα έργα αναφοράς της, τα παραγόµενα υλικά και την
πιστοποίηση τους. 
Στόχος του συνεδρίου ήταν να ενηµερώσει για όλες τις πτυχές του
σχεδιασµού και υλοποίησης παθητικών κτιρίων, να παρουσιάσει τα πιο
πρόσφατα στοιχεία υλοποίησης και πρακτικών εφαρµογών του προτύπου και
να δώσει σύγχρονες, καινοτόµες και αξιόπιστες λύσεις σχετικά µε τις έντονες
απαιτήσεις για ενεργειακή αναβάθµιση του υφιστάµενου κτιριακού
αποθέµατος.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κωνσταντίνος Ριζάκος
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SUNTRACKER
Το εξυπνότερο σύστηµα ενεργητικού φυσικού φωτισµού
εσωτερικών χώρων

SUNTRACKER ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το σύστηµα Suntracker αποτελείται από ένα σύστηµα ελέγχου περιστροφής
GPS ST® µε ηλιακή κυψέλη εντοπισµού της ηλιακής ακτινοβολίας και ένα
υψηλής αντανακλαστικότητας κάτοπτρο αλουµινίου για να παρακολουθεί την
κίνηση του ήλιου κατά τη διάρκεια της ηµέρας και να φωτίζει το εσωτερικό
των κτιρίων χρησιµοποιώντας το φυσικό φως του ήλιου. Το σύστηµα
Suntracker διαθέτει επίσης ένα στεγανό πλαστικό θόλο και ένα φωταγωγό.
Το ιδιαίτερα αντανακλαστικό κάτοπτρο το οποίο βρίσκεται εντός του θόλου,
καθοδηγείται από έναν ηλιακό ηλεκτρικό κινητήρα. Το Global Positioning
System (GPS ST®) το οποίο µπορεί και «αναγνωρίζει» το γεωγραφικό µήκος
και πλάτος του κατόπτρου καθώς και τον προσανατολισµό του ήλιου,
αποτελεί τον εγκέφαλο της µονάδας. Μια µονάδα αποθήκευσης ενέργειας
παρέχει την επιπλέον απαράιτητη ισχύ στο GPS ST® και στον κινητήρα
στις περιπτώσεις των διαδοχικά συννεφιασµένων ηµερών.
Πριν ανατείλλει ο ήλιος, το GPS ST® σηµατοδοτεί το µοτέρ για την
περιστροφή του κατόπτρου στην ακριβή θέση όπου ο ήλιος συναντάει τον
ορίζοντα. Το κάτοπτρο κλειδώνει στη θέση του ανατέλλοντα ήλιου και αρχίζει
να αντανακλά το φως εντός του φωταγωγού. Το κάτοπτρο ακολουθεί τον ήλιο
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ηµέρας (ακόµα και το χειµώνα µε χαµηλές
γωνίες κίνησης του ήλιου). Οι άνω φακοί διάχυσης διανέµουν το φως και
βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της ηλιακής θερµότητας που διοχετεύεται στο
εσωτερικό του κτιρίου.
Οι κάτω φακοί διάχυσης οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στο κάτω µέρος του
φωταγωγού, διαχέουν περαιτέρω το ηλιακό φως, διοχετεύοντάς το σχεδόν σε
ολόκληρο το εσωτερικό του κτιρίου.
Ο φωτισµός είναι οµοιόµορφος σε όλο το χώρο. Εντελώς δωρεάν φυσικό φως
χωρίς καθόλου αντηλιά και χωρίς τα θερµά σηµεία τα οποία κατά κανόνα
διαδίδονται ταχέως όπως συµβαίνει µε ένα παθητικό σύστηµα φωτισµού. Οι
κάτω φακοί διάχυσης αποτρέπουν επίσης τον κλιµατιζόµενο αέρα από το να
διαφύγει µέσω του φωταγωγού.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τιτάκη Χριστίνα
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ΠΟΥ EΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Το Σύστηµα Φυσικού Ηλιακού Φωτισµού Εσωτερικών Χώρων εφαρµόζεται
οπουδήποτε υπάρχουν µεγάλοι χώροι µε προσβάσιµη στέγη.
Μερικά παραδείγµατα είναι τα εξής:
- βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, χώροι παραγωγής
- εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα µε υψηλές απαιτήσεις για ποιοτικό 

φωτισµό
- αποθήκες, εταιρείες logistics
- µεγάλες αίθουσες επαγγελµατικών ψυγείων
- αεροδρόµια, λιµάνια, σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων κ.τλ.
- εκθεσιακά κέντρα
- πολυκαταστήµατα, super markets, στεγασµένες αγορές, πολυχώροι 

ψυχαγωγίας και καταστηµάτων
- τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κτίρια γραφείων (µόνο ο τελευταίος 

όροφος)
- κλειστά γυµναστήρια και γήπεδα
- συνεργεία αυτοκινήτων, µηχανουργεία
- ιδιωτικά σχολεία, κολέγια
- κλινικές, νοσοκοµεία, γηροκοµεία κ.τλ.
- κτηνοτροφικές µονάδες (πολλά οφέλη για την υγεία των ζώων)
- πτηνοτροφικές µονάδες (πολλά οφέλη και για την υγεία των πτηνών)
- δηµόσια κτίρια
*επίπεδες ή κεκλιµένες οροφές, µεταλλικές, από µπετόν ή άλλα υλικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA
∆ιάρκεια ζωής πάνω από 30 χρόνια κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες
(-28,8οC έως 93,3οC)
- Αντοχή σε ανεµοπίεση έως 169 Km/h
- Αντοχή σε βροχόπτωση έως και 102 mm/h µε ανεµοπίεση 113 Km/h
- Αντοχή σε πτώση αντικειµένου έως 544,32 Kg από ύψος 183 cm
- 100% προστασία από UV ακτινοβολία
- Μόνωση υψηλού βαθµού
- Φωτισµός έως 64.000 lumens -ισοδύναµος µε το φως λάµπας αλογόνου 

800 watt
- Μειωµένη κατά τουλάχιστον 50% έκλυση θερµότητας κατά τη λειτουργία

του, σε σχέση µε τα συστήµατα παραγωγής τεχνητού φωτός
- Απόδοση: -VLT = 91%, SHGC=.3196 U-Value=.35
- Πυραντίσταση (1η Κατηγορία).

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση του συστήµατος γίνεται από εξειδικευµένο συνεργείο. Το
κόστος της τοποθέτησης αναφέρεται ξεχωριστά στην τεχνική και οικονοµική
προσφορά. Αδιατάρακτη κοπή εφαρµόζεται από το συνεργείο όταν η στέγη
είναι από µπετόν. Η στεγανότητα και η στατική επάρκεια είναι εγγυηµένη και
πιστοποιηµένη σε κάθε περίπτωση.

Τεχνικοί περιορισµοί
Είναι πολύ λίγοι, συγκεκριµένα:
- Η εγκατάσταση είναι πιο εύκολη, όταν δεν υπάρχει άλλος όροφος από πάνω.
- Η µονάδα πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο για να είναι πιο σύντοµη η

απόσβεση της επένδυσης.
- Η επιθυµητή ένταση του φωτισµού πρέπει να είναι µεγάλη, ώστε η 

κατανάλωση ενέργειας για τον ηλεκτροφωτισµό να είναι µεγάλη και κατά 
συνέπεια η απόσβεση του συστήµατος να είναι σύντοµη.

- ∆εν έχει σηµασία αν είναι παλιά οικοδοµή ή υπό κατασκευή.
- ∆εν έχει σηµασία το υλικό κατασκευής της οροφής, εγκαθίσταται εύκολα 

σε όλα τα είδη οροφής: πλάκα µπετόν, πάνελ, µεταλλικές οροφές κ.τλ.
- ∆εν έχει σηµασία αν είναι κεκλιµένη ή επίπεδη η στέγη.

ΤΟ “ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟ” ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Το σύστηµα Suntracker αποτελεί την πλέον καινοτοµική, «πράσινη» λύση στην
παγκόσµια αγορά φυσικού φωτισµού εσωτερικών χώρων κτιρίων, καθώς
επιτρέπει στους χρήστες να κλείσουν τα ηλεκτρικά φώτα έως και 10 ώρες την
ηµέρα. Σχεδιασµένο έτσι ώστε να παγιδεύει τη θερµότητα, το σύστηµα
Suntracker παρέχει έως 63.000 lumens φωτισµού (ισοδύναµος µε το φως
λάµπας αλογόνου 800 watt), µε µειωµένη κατά τουλάχιστον 50% έκλυση
θερµότητας κατά τη λειτουργία του σε σχέση µε τα συστήµατα τεχνητού
φωτισµού και µειώνει το κόστος φωτισµού κατά 40-80%. Το αποτέλεσµα είναι
µια δωρεάν πηγή πλούσιου, φωτεινού, διάχυτου και υγιούς φυσικού φωτός
για βιοµηχανίες, αποθήκες, super markets, πολυκαταστήµατα, σχολεία,
νοσοκοµεία, εκθεσιακά κέντρα κ.ά.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Η αξιοποίηση του φυσικού φωτός κερδίζει ολοένα έδαφος, καθώς έχει πλέον
αναγνωριστεί η σηµασία του στη σωµατική και ψυχική υγεία, στην επίδοση και
στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων αλλά και στη µείωση των
ενεργειακών δαπανών ενός κτιρίου. Η ποιότητα του φυσικού φωτισµού ως
φωτιστικού είναι ένας σηµαντικός λόγος για την ολοένα και συχνότερη
χρησιµοποίησή του στα µοντέρνα κτίρια. O φυσικός φωτισµός -ο συνδυασµός
δηλαδή του ηλιακού και του ουράνιου φωτισµού- είναι η µοναδική φωτεινή
πηγή που ταιριάζει περισσότερο στην ανθρώπινη οπτική αντίδραση. Επειδή η
ποιότητα του φυσικού φωτός είναι καλύτερη, απαιτείται συχνά λιγότερος
φυσικός φωτισµός για να προετοιµαστεί ένα έργο απ’ ό,τι για να
προετοιµαστεί το ίδιο έργο µε τη χρήση τεχνητού φωτισµού.

GPS ST® Controller
Το GPS ST® αποτελεί τον

εγκέφαλο του συστήµατος
Suntracker. Χρησιµοποιώντας

για τη λειτουργία του
ενέργεια από ένα µικρό

φωτοβολταϊκό πάνελ,
καθορίζει τη θέση του

συστήµατος και περιστρέφει
το κάτοπτρο του Suntracker

κατά την κίνηση του ήλιου
κατευθύνοντας µε αυτόν τον
τρόπο το φως του ήλιου στο

εσωτερικό των κτιρίων
καθόλη τη διάρκεια της

ηµέρας.
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Μεγάλη φωτεινή δραστικότητα 90-110 lm/w
- Άριστη χρωµατική απόδοση (Συνεχές φάσµα)
- Μείωση της κόπωσης των µατιών του ανθρώπου
- Άριστος διαχωρισµός χρωµάτων και τόνων χωρίς τρεµόπαιγµα της 

φωτεινότητας
- ∆ηµιουργία ευχάριστου και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος
- Οπτική άνεση και απόδοση
- Εγρήγορση, κίνητρο και εργασιακή ικανοποίηση

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες
για τη χρήση του φυσικού φωτισµού στον κτιριακό τοµέα.
Η ελάττωση στην κατανάλωση ενέργειας µε τη χρήση του συστήµατος
Suntracker µπορεί να αποφέρει από 15 έως 35% επιστροφή της επένδυσης
(ROI), βραχυπρόθεσµη απόσβεση του κόστους εγκατάστασης και µειωµένο
κόστος ηλεκτροφωτισµού µέχρι και 80%.
Η χρήση του συστήµατος Suntracker, συµβάλει επίσης στη µειωµένη
κατανάλωση ενέργειας κατά τις ώρες αιχµής, στην ελαχιστοποίηση του
κόστους συντήρησης των κτιριακών συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού
(περιοδική αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων, αποκατάσταση βλαβών
κ.τλ.) καθώς και στη µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την
ψύξη του κτιρίου λόγω της χρήσης ηλεκτροφωτισµού κατά τη θερινή περίοδο.
Βασικό πλεονέκτηµα του συστήµατος Suntracker είναι ότι εκµεταλλεύεται
το φυσικό φωτισµό ακόµα και όταν ο ήλιος είναι κρυµµένος πίσω από τα
σύννεφα. Ο ήλιος δεν είναι η άµεση πηγή λειτουργίας της συσκευής
Suntracker. Το σύστηµα στην ουσία εκµεταλλεύεται το φως της ηµέρας,
µε αποτέλεσµα να µπορεί να λειτουργήσει ακόµα και σε συννεφιασµένες ή
βροχερές ηµέρες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το σύστηµα Suntracker ως µέσο φυσικού φωτισµού κλειστών χώρων το οποίο
αξιοποιεί για τη λειτουργία του αποκλειστικά την Ηλιακή Ενέργεια, θεωρείται
ιδανική λύση για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς µπορεί να
συµβάλει στη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώµατος -µείωση εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2)- των εταιρικών κτιρίων, χωρίς τεράστιες
τεχνικές επεµβάσεις στην υφιστάµενη υποδοµή και χωρίς ιδιαίτερη
οικονοµική επιβάρυνση.
Η υιοθέτηση µιας περιβαλλοντικά φιλικής στρατηγικής στο χώρο των
επιχειρήσεων θεωρείται πλέον ιδιαιτέρως απαραίτητη. Η εγκατάσταση του
συστήµατος Suntracker µπορεί να συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στην
ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της επιχείρησης µε τη µείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της και τη χρήση
Ανανεώσιµης Πηγής Ενέργειας.

Οι θόλοι της Suntracker
κατασκευάζονται 
από την εταιρεία 
VERPAN - ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΤΟ ICF ΣΥΣΤΗΜΑ BETOBLOCK
άρθρο:
Ζωρζέτ-Αλεξάνδρα Καναράχου
∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ 
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ
άρθρο:
∆ρ. Κοσµόπουλος Πάνος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ., ∆ντής Εργαστηρίου
Φιτνέογλου Κυριακή, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc. ∆.Π.Θ.
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών, 
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
άρθρο:
Νίκος Παπαµανώλης
Αναπλ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Αναστάσιος Μουµτζάκης, Μηχανικός, MSc. ∆.Π.Θ. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆.Π.Θ.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΤΟ ICF ΣΥΣΤΗΜΑ BETOBLOCK
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Το ακρωνύµιο ICF προέρχεται από τις λέξεις Insulated
Concrete Forms.  Πρόκειται δηλαδή για καλούπια από
θερµοµονωτικό υλικό που χρησιµοποιούνται για τη
σκυροδέτηση τοιχίων από σκυρόδεµα. Τα τοιχία αυτά
δεν είναι άλλα από όλους τους εξωτερικούς (και ενίοτε
και τους εσωτερικούς) τοίχους του κτιρίου που
κατασκευάζεται. Κατά το καλούπωµα µε ένα ICF
σύστηµα, αφήνονται ανοίγµατα στα τοιχία στις θέσεις
όπου έχουµε τα ανοίγµατα του κτιρίου (πόρτες,
παράθυρα, µπαλκονόπορτες). Στη συνέχεια
σκυροδετείται η πλάκα και συνεχίζει η κατασκευή του
κτιρίου όροφο-όροφο. Τα καλούπια δεν αφαιρούνται από
τους σκυροδετηµένους τοίχους, αλλά παραµένουν ως
διπλή, εσωτερική και εξωτερική, ολόσωµη µόνωση όλου
του εξωτερικού περιβλήµατος-κελύφους του κτιρίου.

Τα πρώτα ICF καλούπια από θερµοµονωτικά υλικά
εµφανίστηκαν τη δεκαετία του 1940. Προς τα τέλη της
δεκαετίας του 1960 έκαναν την εµφάνισή τους τα πρώτα
καλούπια ICF από πολυστυρένιο τόσο στην Αµερική και
τον Καναδά όσο και στην Ευρώπη και κυρίως στην Αγγλία
και τη Γερµανία. Από τότε έχουν γνωρίσει τεράστια
εξάπλωση και σήµερα κατασκευάζονται κτίρια µε ICF
συστήµατα παντού στον κόσµο, σε ψυχρότερα αλλά και
θερµότερα κλίµατα από την Ελλάδα.

άρθρο:

Ζωρζέτ-Αλεξάνδρα Καναράχου

∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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« Κατασκευή Βιοκλιµατικού
Κτιρίου σε Χαµηλό Κόστος µε το 

ICF Σύστηµα BETOBLOCK »

To BETOBLOCK είναι ένα ICF σύστηµα το οποίο εφαρµόζεται στην Ελλάδα από
το 2003. 
Αναπτύχθηκε για να δώσει λύση στο µείζον πρόβληµα που υπήρχε τότε –
πόσο µάλλον σήµερα – ότι κάποιος Ιδιοκτήτης δύσκολα λάµβανε την απόφαση
να επενδύσει µεγάλα – ή εν πάσει περιπτώσει µεγαλύτερα από ότι στη
συµβατική κατασκευή- κονδύλια στη Θερµοµόνωση του κτιρίου του, ιδιαίτερα
µη γνωρίζοντας ακριβώς και το σε πόσο χρονικό διάστηµα η επένδυσή του
αυτή θα αποσβαινόταν από την εξοικονόµηση στα λειτουργικά έξοδα του
κτιρίου.
Αφού καλύτερη Θερµοµόνωση σηµαίνει µονοσήµαντα µεγαλύτερα πάχη
θερµοµονωτικών υλικών, άρα µεγαλύτερο κοστολόγιο υλικών, η µόνη
δυνατότητα εξοικονόµησης θα µπορούσε να προέρθει από την εξοικονόµηση
στο εργατικό κόστος, τη σύµπτυξη και τυποποίηση εργασιών, χαρακτηριστικά
που διαθέτουν όλα τα ICF Συστήµατα παγκοσµίως. Σε πολλές χώρες δε, π.χ.
και στη Γερµανία, τα ICF Συστήµατα έχουν φτάσει σε σηµείο να είναι σχεδόν
do i yourself. Υπάρχουν δηλαδή Ιδιοκτήτες που στήνουν µόνοι τους την
τοιχοποιία του σπιτιού τους!
Με αφετηρία την εµπειρία του εξωτερικού, έγινε περαιτέρω ανάπτυξη του
συστήµατος, ώστε καταρχήν να είναι σύµφωνο µε τους ελληνικούς
κανονισµούς, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αντοχή του για τη σωστή δόνηση του
σκυροδέµατος.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το κόστος του BETOBLOCK ξεκινάει από κόστος
τετραγωνικού τοίχου που είναι συγκρίσιµο µε το µισό κόστος µίας
θερµοπρόσοψης 5-6 cm, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί διπλή µόνωση κελύφους
τουλάχιστον 10 cm και τον «ξυλότυπο» της οικοδοµής εξοικονοµώντας
τεράστιο εργατικό κόστος από την κατασκευή του φέροντα οργανισµού του
κτιρίου, αλλά και τις µετέπειτα οικοδοµικές φάσεις, καταλαβαίνουµε πώς
είναι δυνατή η κατασκευή βιοκλιµατικών κτιρίων σε χαµηλό κόστος.
Πέρα των παραπάνω, µε πολύ κοντινό πια τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης το 2020, το
BETOBLOCK που παράγεται στην ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αναπτύχθηκε περαιτέρω
και παράγεται πλέον από το Φθινόπωρο του 2013 µε πρώτη ύλη το
πρωτοποριακό NEOPOR® της BASF®.

To NEOPOR® είναι προϊόν έντονης έρευνας της BASF® και αποτελεί ένα νέο
καινοτόµο υλικό ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου. Έχει ασηµένιο γκρι χρώµα και
προσφέρει σηµαντικά βελτιωµένη θερµοµονωτική απόδοση σε σχέση µε τα
συµβατικά θερµοµονωτικά υλικά. Στο NEOPOR® τα µικροσκοπικά µόρια
γραφίτη που περιέχονται κατά 3% στη σύνθεσή του λειτουργούν σαν
ανακλαστήρες που εµποδίζουν τη µετάδοση θερµότητας µέσω ακτινοβολίας,
επιτρέποντας µόνο στη συναγωγή να συµβάλλει στην απώλεια θερµότητας.
Σαν αποτέλεσµα οι θερµοµονωτικές πλάκες κατασκευασµένες από NEOPOR®
έχουν 15%-20% καλύτερες θερµοµονωτικές ιδιότητες από το συµβατικό
λευκό ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου (EPS),επιτυγχάνοντας το χαµηλότερο
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (λ = 0,031 W/mK) απ’ όλα τα αφρώδη
πλαστικά. 
Το NEOPOR® διατηρεί επιπλέον όλα τα πλεονεκτήµατα των µηχανικών και
οικολογικών ιδιοτήτων του EPS (διογκωµένη πολυστερίνη), όπως σταθερότητα
διαστάσεων, αντίσταση στην εκδήλωση βακτηριδίων και µυκητών, έχει
µηδενική θρεπτική αξία για έντοµα και τρωκτικά, µηδενική τοξικότητα,
αυτοσβενύµενη συµπεριφορά στη φωτιά και είναι 100% ανακυκλώσιµο.
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« Κατασκευή Βιοκλιµατικού
Κτιρίου σε Χαµηλό Κόστος µε το 
ICF Σύστηµα BETOBLOCK »

Παρακάτω θα επιχειρήσουµε να περιγράψουµε συνοπτικά τις ιδιότητες και τα
προτερήµατα του BETOBLOCK. Αποτελείται:
• από πανέλα είτε από EPS (διογκωµένη πολυστερίνη), είτε πια (από το 

2013) και από το -πρωτοποριακό - NEOPOR® της BASF τα οποία 
θηλυκώνουν µεταξύ τους καθ’ ύψος και 

• από πλαστικούς συνδέσµους 

Οι πλαστικοί σύνδεσµοι:
• λειτουργούν ως αποστατήρες, κρατώντας τα panel στην επιθυµητή 

απόσταση µεταξύ τους (ανάλογα µε το επιθυµητό πάχος του µπετόν 
τοιχίου) και

• παραλαµβάνουν τις πιέσεις του µπετόν κατά τη σκυροδέτηση

Με αυτόν τον τρόπο συναρµολογείται το καλούπι για όλη η εξωτερική
τοιχοποιία του κτιρίου, που µε αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει και τον
φέροντα οργανισµό του (περιµετρικά τοιχία µπετόν), µε παράλληλη
τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού.
Ακολουθεί η σκυροδέτηση και δόνηση των τοιχίων. Όλη η περίµετρος του
κτιρίου έχει κατασκευαστεί ως µπετόν µονοµπλόκ κατασκευή (όπως
κατασκευάζονται οι εκκλησίες). Τα καλούπια BETOBLOCK δεν αφαιρούνται,
αλλά παραµένουν ως µόνωση.
Οι υπόλοιπες οικοδοµικές εργασίες διευκολύνονται και επιταχύνονται
σηµαντικά. Π.χ. δεν έχουµε τούβλα στις εξωτερικές τοιχοποιίες, οι
ηλεκτρολογικές οδεύσεις σκάβονται στο πάχος της εσωτερικής µόνωσης.
Κρεµαστά ντουλάπια µπορούν να βιδωθούν στον πυρήνα µπετόν της
τοιχοποιίας. ∆εν θα υπάρχει το στάδιο της θερµοπρόσοψης, αφού το κτίριο
είναι ήδη θερµοµονωµένο µε διπλή επένδυση µέσα-έξω. Όσον αφορά το
τελικό φινίρισµα της επιφάνειας αυτή σοβατίζεται ή επενδύεται µε
γυψοσανίδα/πέτρα/κ.λ.π.

Τα πανέλα BETOBLOCK παράγονται σε 3 διαφορετικά πάχη:  5 cm,  10 cm &  15
cm, από EPS ή από NEOPOR® της BASF:
Τα συνηθέστερα µήκη των συνδέσµων/αποστατήρων ανάµεσα στα πανέλα
είναι  20 cm για Φέροντα Τοιχία. Βέβαια, το µήκος αυτό µπορεί να αυξηθεί,
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της στατικής µελέτης για κτίρια µε πολύ µεγάλο
ύψος. Θυµίζουµε ότι ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος
(Ε.Κ.Ω.Σ.-2000) επιτρέπει ως ελάχιστο πάχος τοιχίου τα 
• 15 cm αν ξεκινά και καταλήγει σε υποστύλωµα
• 20 cm µε q=1 (επίλυση στην ελαστική περιοχή) ως τοιχώµατα χωρίς 

αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας
µε διαµόρφωση οπλισµού υποστυλωµάτων στις γωνίες/απολήξεις των τοιχίων.
Έτσι η εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου στην τελική της µορφή, έχει πάχος
από 30 cm ως 40 cm (χωρίς το πάχος του σοβά). Τα πάχη αυτά δεν είναι
υπερβολικά αν αναλογιστούµε ότι µέχρι πρότινος, η συνήθης µόνωση
δοκών/υποστυλωµάτων σε πλαισιωτές κατασκευές ήταν τα 5 cm.  ∆ηλαδή
δοκός   25 cm + µόνωση 5 cm = 30 cm minimum.
Αυτό που είναι αξιοσηµείωτο είναι η εξαιρετική θερµοµόνωση που
επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο κατασκευής. Με πάχος πυρήνα µπετόν στα
20 cm, ο ολικός συντελεστής  θερµοπερατότητας, ανάλογα µε το πάχος και το
υλικό των πανέλων ξεκινάει από 0,34 W/m2K (πανέλα 5 cm EPS ΜΕΣΑ-ΕΞΩ)
και φτάνει ως και 0,14 W/m2K (πανέλο NEOPOR® 5 cm ΜΕΣΑ και 15 cm ΕΞΩ),
προσεγγίζοντας µε αυτόν τον τρόπο ακόµα και τις προδιαγραφές Παθητικού
Κτιρίου!
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Πέρα από τον εξαιρετικά καλό συντελεστή θερµοπερατότητας, η κατασκευή
µε το ICF Σύστηµα BETOBLOCK έχει και πλήθος άλλων προτερηµάτων:
• Απουσία Θερµογεφυρών. Το εξωτερικό περίβληµα είναι κατασκευασµένο 

εξ’ ολοκλήρου από οπλισµένο σκυρόδεµα, µονωµένο µέσα-έξω µε οπές 
µόνο στις θέσεις των ανοιγµάτων.

• Λόγω της εΣωτερικής µόνωσης, εκµεταλλευόµαστε την εσωτερική µάζα 
του κτιρίου χωρίς σπατάλες ενέργειας για τη θέρµανση της εξωτερικής 
τοιχοποιίας. Σε κάθε σπίτι έχουµε πολλές εσωτερικές µάζες όπως είναι τα 
δάπεδα και τα ταβάνια κάθε ορόφου, όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι, ακόµα και 
τα αντικείµενα µέσα στο σπίτι, τα οποία έχουν πολύ σηµαντική 
θερµοχωρητικότητα και αποθηκεύουν την ενέργεια της 
θέρµανσης/κλιµατισµού που έχει δαπανηθεί, αφού η θερµοκρασία τους 
συµπίπτει µε την επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία  του χώρου. Έχοντας 
και εσωτερική µόνωση δεν σπαταλάται ενέργεια για τη 
θέρµανση/δροσισµό της εξωτερικής τοιχοποιίας, ενώ παράλληλα 
διατηρείται η ζέστη το χειµώνα και η δροσιά το καλοκαίρι στο εσωτερικό 
του κτιρίου.

• Λόγω της εΞωτερικής µόνωσης, το κτίριο είναι προστατευµένο από την 
ηλιακή ακτινοβολία και δεν «πυρώνει» το καλοκαίρι.

• Λόγω της εΞωτερικής µόνωσης, το κτίριο το χειµώνα είναι επίσης 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες-ΚΡΥΟ-ΥΓΡΑΣΙΑ-
ΑΕΡΑΣ.

• Aίσθηση Θερµικής Άνεσης – Ιδανικό Μικροκλίµα. Λόγω του ότι δεν 
παρουσιάζονται ροές θερµότητας και διαφορετικές θερµοκρασίες στις 
επιφάνειες που περιβάλλουν τον χρήστη του κτιρίου, επιτυγχάνεται 
µέγιστη αίσθηση θερµικής άνεσης.

• ∆υνατότητα αποδοτικής χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Αφού το 
κτίριο έχει ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ανάγκες σε θέρµανση/κλιµατισµό, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αποδοτικά οι ήπιες Ανανεώσιµες Πηγές ενέργειας. 

• Οικονοµία σε θέρµανση/κλιµατισµό για µια ζωή. Σε συνδυασµό µε  
κατάλληλες επιλογές σε κουφώµατά, µόνωση οριζόντιου κελύφους, 
µέσων σκίασης & αεροστεγανότητας, εύκολα προσεγγίζουµε τις 
προδιαγραφές Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

« Κατασκευή Βιοκλιµατικού
Κτιρίου σε Χαµηλό Κόστος µε το 

ICF Σύστηµα BETOBLOCK »
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• Αεροστεγανότητα. Το περίβληµα του κτιρίου αποτελείται εξ’ ολοκλήρου 
από διπλά µονωµένο, δονηµένο οπλισµένο σκυρόδεµα, µε αποτέλεσµα, 
µε τις κατάλληλες εφαρµογές αεροστεγανωτικών µεµβρανών στις 
διεπιφάνειες µε τα κουφώµατα, εύκολα να προσεγγίζονται οι 
προδιαγραφές Παθητικού Κτιρίου για την αεροστεγανότητα.

• Πυρασφάλεια. Η πρώτη ύλη από την οποία παράγονται τα πανέλα είναι 
αυτοσβενύµενη πολυστερίνη της BASF. 

• Ηχοµόνωση. Το µεγάλο βάρος που έχει το οπλισµένο τοιχίο πάχους 20 cm 
στην καρδιά της τοιχοποιίας προσδίδει ηχοπροστασία στο κτίριο (Βάρος 
Τοιχοποιίας>450 kg/m2 )

• Ταχύτητα Κατασκευής. Η Κατασκευή µε το Σύστηµα BETOBLOCK είναι 
απλούστατη και ταχύτατη: Συναρµολόγηση-Σκυροδέτηση ….και ακολουθεί 
η κατασκευή της πλάκας και ο επόµενος όροφος χωρίς ξεκαλουπώµατα. 
Το εξωτερικό περίβληµα του κτιρίου είναι ήδη έτοιµο σε 1 κατασκευαστική
φάση σε αντίθεση µε τη συµβατική κατασκευή, όπου µετά την κατασκευή 
του φέροντα οργανισµού από µπετόν θα είχαµε σε δεύτερη φάση το 
ξεκαλούπωµα, σε τρίτη φάση το κτίσιµο της τοιχοποιίας και σε τέταρτη 
φάση την κατασκευή της θερµοπρόσοψης.

• ∆ΕΝ είναι ΠΡΟΚΑΤ.  Το σύστηµα BETOBLOCK είναι απλά καλούπια για τα 
µπετόν τοιχία της περιµέτρου του κτιρίου. Συναρµολογούνται επιτόπου 
αντί του ξυλότυπου και επιτόπου γίνεται και ο οπλισµός (ανάλογα µε την 
εκάστοτε στατική µελέτη)  και η σκυροδέτηση των µπετόν τοιχίων.

• Αντισεισµική Μονολιθική Κατασκευή. Υλοποιώντας την περίµετρο του 
κτιρίου ως ένα µονολιθικό τοιχίο µε οπές στις θέσεις των ανοιγµάτων, 
ικανοποιούµε τις σύγχρονες αντισεισµικές απαιτήσεις για πλειάδα τοιχίων.

• Έλεγχος Σκυροδέτησης. Οι πλαστικοί σύνδεσµοι που συγκρατούν τα 
πανέλα BETOBLOCK είναι ηµιδιαφανείς και κατά τη σκυροδέτηση δίνουν 
τη δυνατότητα στον επιβλέποντα µηχανικό να παρακολουθεί την πλήρωση 
µε σκυρόδεµα  και δόνηση του καλουπωµένου τοίχου.

• Ελληνικό προϊόν. Το σύστηµα BETOBLOCK παράγεται στην ΡΙΖΑΚΟΣ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.

• Ελκυστικό Κατασκευαστικό Κόστος.  Λόγω της ταχύτητας και της 
σύµπτυξης οικοδοµικών φάσεων σε µία, µε το σύστηµα BETOBLOCK 
επιτυγχάνεται εξοικονόµηση σε ηµεροµίσθια και ως εκ τούτου είναι 
δυνατή η κατασκευή σε κόστος µικρότερο από το κόστος συµβατικής 
κατασκευής ακόµη και µε λιγότερα χαρακτηριστικά µόνωσης.

Έχοντας λύσει το πρόβληµα της αύξησης του κατασκευαστικού κόστους µε
την εφαρµογή µεγαλύτερου πάχους θερµοµόνωσης από το 2003, το
BETOBLOCK αποτελεί µία έξυπνη τεχνολογική λύση στα χέρια του ιδιοκτήτη
και κατασκευαστή. Το νοµοθετικό πλαίσιο για την Ελλάδα δε,  δεσµεύεται από
το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την κατασκευή των νέων κτιρίων
που µετά το 2020 θα πρέπει να είναι Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
Ενέργειας και υποχρεωτικά θα αλλάξει και θα επιβάλλει ακόµα καλύτερα
χαρακτηριστικά θερµοµόνωσης από αυτά που προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ σήµερα.
Παράλληλα το όλο και αυξανόµενο κόστος για θέρµανση και κλιµατισµό (και
µάλιστα για µια ζωή) αποτελεί ένα δυσβάσταχτο κονδύλι για κάθε ιδιοκτήτη
και η µόνη λογική λύση είναι να µειώνεται σε βιώσιµα επίπεδα µε την
κατάλληλη κατασκευή. Το νέο BETOBLOCK µε NEOPOR®  της BASF, έρχεται να
δώσει λύση στα παραπάνω: Πράσινη Κατασκευή σε Χαµηλό Κόστος. 

« Κατασκευή Βιοκλιµατικού
Κτιρίου σε Χαµηλό Κόστος µε το 
ICF Σύστηµα BETOBLOCK »
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία αποτελεί µεταπτυχιακή διατριβή στο Εργαστήριο
Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών,  του
∆ΜΠΣ «Νέα υλικά και τεχνολογίες στο σχεδιασµό έργων από οπλισµένο
σκυρόδεµα - Σχεδιασµός ∆οµικών Έργων και Περιβάλλον», του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης. Η εργασία εστιάζει στους υπαίθριους αστικούς
χώρους και ιδιαίτερα στη συµβολή τους στη βελτίωση του µικροκλίµατος του
αστικού ιστού, µέσα από µια εντατική αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών,
αρχειακής µελέτης, επιτόπιας παρατήρησης και µετρήσεων.
Με δεδοµένο ότι η σηµερινή πραγµατικότητα δηλώνει την απαξίωση των
υπαίθριων χώρων στην πόλη, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, εξετάζεται η
πλατεία Ελευθερίας, στην Καβάλα, ως πρωταρχικός παράγοντας
διαµόρφωσης της αισθητικής, της ποιότητας και του µικροκλίµατος του
αστικού χώρου. Επιδιώκεται, µε τη σωστή εφαρµογή του αρχιτεκτονικού
έργου η δηµιουργία ενός δηµόσιου χώρου, που θα παραλάβει αστικές
δραστηριότητες, προσφιλή και προσιτό στους πολίτες, αναβαθµισµένο και
ενσωµατωµένο µε τις νέες τάσεις του οικολογικού -περιβαλλοντικού
σχεδιασµού.

άρθρο:

∆ρ. Κοσµόπουλος Πάνος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ., ∆ντής

Εργαστηρίου

Φιτνέογλου Κυριακή, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc.
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Με γνώµονα την υφιστάµενη γνώση από βιβλιογραφικές πηγές και µετά από
ανάλυση των παραγόντων που συµβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών
άνεσης, όπως είναι ο προσανατολισµός, ο ηλιασµός, ο άνεµος, η φύτευση, οι
υδάτινες επιφάνειες, τα υλικά κλπ και η σηµασία της ενσωµάτωσής τους
στους αστικούς υπαίθριους χώρους για την βελτίωση των συνθηκών της
περιοχής, παρουσιάζεται η πρόταση ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας.
Επίσης, γίνεται αξιολόγηση της πρότασης διαµόρφωσης, µέσω κυρίως δεικτών
θερµικής άνεσης και διεξάγονται συµπεράσµατα που συναρτώνται µε τον
προβληµατισµό που τέθηκε, τη σηµασία δηλαδή της περιβαλλοντικής
παραµέτρου στον αστικό σχεδιασµό και τη νέα προσέγγιση των αστικών
υπαίθριων χώρων, ως στοιχείων που συµβάλουν στη βιωσιµότητα της πόλης.

2. Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
2.1 Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής µελέτης
Η περιοχή µελέτης, πλατεία Ελευθερίας,  είναι εντός κατοικηµένης περιοχής
και εντός σχεδίου πόλης. Στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της Καβάλας
αποτυπώνεται ξεκάθαρα ο δηµόσιος χαρακτήρας της. Πρόκειται για µία
πλατεία που χρήζει αναβάθµισης και µπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά τόσο
στο ανθρωπογενές όσο και το δοµηµένο περιβάλλον. Βρίσκεται στο κέντρο
της Καβάλας και περικλείεται από τις οδούς: Βενιζέλου, Οµονοίας, ∆οϊράνης
και ∆ραγούµη και έχει έκταση περίπου 5600 τµ. Βρίσκεται σε υψόµετρο +4m
περίπου και έχει συντεταγµένες 40°56'12"N  24°24'44"E.

Αναφερόµενοι, σε µια πόλη σαν την Καβάλα, µε ιδιαίτερα διαταραγµένο
αστικό οικοσύστηµα, οι υπαίθριοι χώροι είναι αναγκαίοι και η βιοκλιµατική
αντιµετώπισή τους συντελεί για ένα καλύτερο αστικό περιβάλλον έστω και
δρώντας διορθωτικά, µέσα από σηµειακές παρεµβάσεις µέσα στη πόλη. Τα
αστικό υπόβαθρο έχει τόσο ασφυκτική και αποδιαρθρωµένη δοµή, που κάθε
σχεδιασµός, για αναδιάρθρωση του υφιστάµενου αστικού οικοσυστήµατος,
δεν θα έβρισκε ελεύθερο έδαφος για να µπει σε εφαρµογή. Παρόλα αυτά, η
προσφορά των σηµειακών παρεµβάσεων µέσα στη πόλη, µπορεί να οδηγήσει
σε σηµαντικές βελτιώσεις των συνθηκών διαβίωσης στο αστικό περιβάλλον.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος της πλατείας
Ελευθερίας για την πόλη της Καβάλας, αφού πρόκειται για την µεγαλύτερη
πλατεία του αστικού κέντρου, η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει ένα
σηµαντικό εργαλείο πρόληψης αλλά και αντιµετώπισης των δυσµενών
φαινοµένων περιβαλλοντικής υποβάθµισης.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για την τεκµηρίωση της εργασίας κρίθηκε απαραίτητη η πρωτογενής έρευνα.
Καθοριστική ήταν η µέτρηση των κλιµατικών παραγόντων και της
θερµοκρασίας διάφορων υλικών εδαφοκάλυψης. Επιπλέον, ιδιαίτερη σηµασία



78 ÙÂ‡¯Ô˜ 28 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2014

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« ∆ιαµόρφωση της πλατείας
Ελευθερίας στην Καβάλα µε

γνώµονα το Βιοκλιµατικό
σχεδιασµό »

δόθηκε στην καταγραφή και την αντίστοιχη επεξεργασία των παραπάνω
µετρήσεων καθώς επίσης στη συλλογή µετεωρολογικών δεδοµένων από το
µετεωρολογικό σταθµό της Καβάλας, αλλά και στην προσωπική εµπειρία ως
µόνιµου κατοίκου της πόλης.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά τη θερινή περίοδο. Τα στοιχεία του
µικροκλίµατος που µετρήθηκαν ήταν θερµοκρασία περιβάλλοντος, σχετική
υγρασία, ταχύτητα ανέµου και επιφανειακές θερµοκρασίες των δαπέδων,
πρωί, µεσηµέρι και απόγευµα. 

Καταγράφηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των επιφανειακών
θερµοκρασιών, που οφείλονται στην επίδραση των υλικών, των φυτεύσεων
και της σκίασης. Επίσης παρατηρήθηκε µια αντιστοιχία των τιµών
θερµοκρασίας περιβάλλοντος µε τις επιφανειακές θερµοκρασίες εκτός από
τις περιπτώσεις ανοιχτόχρωµων επιφανειών, επάνω από τις οποίες
σηµειώθηκαν υψηλές τιµές θερµοκρασίας περιβάλλοντος που υποδηλώνουν
την επίδραση της ανακλώµενης από τα δάπεδα ηλιακής ακτινοβολίας. 
Όσον αφορά στην επίδραση των φυτεύσεων, παρατηρήθηκε µεγάλη επίδραση
των δέντρων όχι µόνο στις επιφανειακές θερµοκρασίες αλλά και στη
θερµοκρασία αέρα (µεγαλύτερη από κάθε άλλη παράµετρο που εξετάστηκε)
λόγω της σκίασης και της εξατµισοδιαπνοής. Οι επιφάνειες υπό σκιά (σκληρά
δάπεδα και γρασίδι) ήταν 25% - 40% ψυχρότερες από τις αντίστοιχες
εκτεθειµένες στον ήλιο. Η επίδραση της χαµηλής φύτευσης ήταν µικρότερη
από αυτή των δέντρων και φάνηκε να εξαρτάται σηµαντικά από την υγρασία
του εδάφους.

Η έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε είναι περιορισµένης κλίµακας ως
προς την ποικιλία των υλικών και τα διαστήµατα µετρήσεων, όµως τα
αποτελέσµατά της αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις για την επίδραση κάθε
παραµέτρου στο µικρόκλιµα και στις συνθήκες θερµικής άνεσης. Τα
αποτελέσµατα, παρουσιάζονται λεπτοµερέστερα στην συνέχεια υπό µορφή
διαγραµµάτων, τα οποία προέκυψαν από τις επιτόπιες µετρήσεις, τόσο για τα
κλιµατικά στοιχεία όσο και για τις επιφανειακές θερµοκρασίες που
αναπτύσσουν τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί. 
Επιτόπιες µετρήσεις: Με κόκκινο χρώµα σηµειώνεται η αρίθµηση των σηµείων
που αναφέρεται στα ακόλουθα διαγράµµατα. (πηγή: http://www.ktimanet.gr)

Από την ανάλυση, διαπιστώθηκε:
➢ Η θερµοκρασία στο εσωτερικό του ακαλύπτου χώρου είναι συνάρτηση του
προσανατολισµού του ως προς την κίνηση του ήλιου και του ανέµου καθώς
και της παρουσίας βλάστησης. Επίσης καθοριστικό ρόλο έχουν τα υλικά
επίστρωσης.
➢ Λαµβάνοντας υπόψη την κίνηση του ήλιου και το γεγονός ότι η πλατεία δε
σκιάζεται από παρακείµενα κτίρια, διαπιστώνεται η ανάγκη για εύρεση
κατάλληλων θέσεων τοποθέτησης διαφόρων ειδών βλάστησης, που θα
συµβάλει στον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας, ώστε να επιτευχθεί ο

Παρόµοια διαγράµµατα και για τα
ίδια χρονικά διαστήµατα δίδονται

για όλα τα σηµεία (και τα 12
σηµεία) της πλατείας. 
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περιορισµός της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τους θερινούς µήνες και η
εκµετάλλευσή της το χειµώνα. Η υπάρχουσα βλάστηση, σε αυτό το τοµέα,
ικανοποιεί τις ανάγκες στη περίµετρο της πλατείας αλλά αφήνει ακάλυπτη
σχεδόν ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια.
➢ Στο κεντρικό τµήµα της πλατείας, όπου η παρουσία βλάστησης είναι
περιορισµένη, η θερµοκρασία που µετρήθηκε υπολογίστηκε 2-3οC
µεγαλύτερη. Στο γεγονός αυτό συµβάλει και η χρήση υλικών µεγάλης
θερµοχωρητικότητας.
➢ Στα στενά περάσµατα από την άλλη (όπως στη πάνω δυτική πλευρά της
πλατείας), η ροή του ανέµου παραµένει ψηλά σε σχέση µε το χώρο κίνησης,
µε αποτέλεσµα ο αερισµός των χώρων αυτών να είναι περιορισµένος. 
➢ Ιδιαίτερη σηµασία έχει η θέση του ακάλυπτου χώρου ως προς την
επικρατούσα διεύθυνση του ανέµου. Από τη µελέτη διαπιστώθηκε ότι η
ταχύτητα του ανέµου είναι περιορισµένη στο βόρειο τµήµα της πλατείας,
λόγο εµποδίων (χαµηλή φύτευση, σιντριβάνι, κερκίδες περιµετρικά και άλλες
κατασκευές όπως φαίνεται στην αποτύπωση), µε αποτέλεσµα υψηλότερες
θερµοκρασίες σε σχέση µε το νότιο τµήµα της.
➢ Στα σηµεία µε ικανοποιητική βλάστηση, η θερµοκρασία έχει χαµηλότερες
τιµές και δεν παρατηρούνται έντονες θερµοκρασιακές αλλαγές µεταξύ
πρωινών, µεσηµεριανών και βραδινών ωρών.
➢ Λόγο της κοντινής απόστασης από το θαλάσσιο µέτωπο και του ανοίγµατος
προς αυτό, η πλατεία κατά τους καλοκαιρινούς µήνες ευνοείται από τη δροσιά
της θαλάσσιας αύρας από το νότο. Αντίθετα οι ασθενείς επικρατούντες
βορειοδυτικοί άνεµοι, σύµφωνα µε το µετεωρολογικό σταθµό, διακόπτονται
από τα ψηλά κτίρια του αστικού ιστού.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ.
Η περιοχή µελέτης είναι µια κεντρική, πυκνοδοµηµένη περιοχή της πόλης της
Καβάλας, η οποία σήµερα λόγω του τρόπου ανοικοδόµησης και της
κυκλοφοριακής επιβάρυνσης έχει υποβαθµιστεί. Η πρόταση ανάπλασης
στοχεύει στην υλοποίηση ενός υπαίθριου χώρου µε χαρακτηρα αστικου
πάρκου.

Βασικός στόχος είναι η εισαγωγή βιοκλιµατικών αρχών σχεδιασµού, µε
χειρισµό των υλικών, του εξοπλισµού, των διαµορφώσεων (επιστρώσεων και
επιπέδων), της φύτευσης, των στοιχείων του νερού κοκ., διαδικασία η οποία
επηρεάζει πολύ τη περιβαλλοντική απόδοση, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά
και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής διαµόρφωσης. Σε όλα αυτά έρχεται
να προστεθεί η κατάλληλη διαχείριση µε επιθυµητό αποτέλεσµα την
εξοικονόµηση πόρων.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού πιστεύεται ότι πρέπει να δηµιουργηθεί µια
περιοχή πρασίνου, ένας τόπος µε στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία
απουσιάζουν σήµερα από την πόλη. Στο νέο αυτό τόπο θα πρέπει να

Τρισδιάστατη αναπαράσταση
πρότασης διαµόρφωσης

Το αµφιθέατρο και οι πίδακες νερού
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εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις απρόσκοπτης και ασφαλούς κίνησης των
πεζών, ευχάριστων διαδροµών, ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών
εκδηλώσεων καθώς και ευχάριστων τόπων συνάντησης, τόσο των ενηλίκων
όσο και των παιδιών. 

Η πρόθεση της ανάπλασης είναι να οργανώσει διαφορετικής φύσης ζώνες µε
τρόπο ροϊκό και όχι στατικό, ώστε να διεισδύουν η µία µέσα στην άλλη. Οι
ζώνες αυτές διακρίνονται σε ζώνες κίνησης, στάσης και φύτευσης, των οποίων
ο χαρακτηρισµός αφορά περισσότερο στην έµφαση που επιδιώκεται να δοθεί
σε αυτές παρά στην ύπαρξη σαφούς διαχωρισµού. Οι επιµέρους κατασκευές
λειτουργούν ως τοπόσηµα του εκάστοτε τµήµατος. 
Οι χαράξεις της πλατειας δεν σχετίζονται µε τις ορθοκανονικές προηγούµενες
χαράξεις της, αλλά ακολουθούν ένα πιο ελεύθερο σχεδιασµό, αναπτύσσοντας
ένα µωσαϊκό από καµπύλα και ευθύγραµµα σχήµατα. Το νέο αυτό φαινοµενικά
άτακτο σύστηµα γεωµετρικών χαράξεων παραπέµπει στη φύση,
απελευθερωνοντας τη κίνηση στο χώρο, ενώ το υφιστάµενο ορθοκανονικό
σύστηµα ρυµοτοµίας στην πόλη. Συνύπαρξη φύσης και πόλης, δηµιουργία
φυσικού περιβάλλοντος µέσα στην πόλη, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του
προτεινόµενου οργανικού πλαισίου της επέµβασης. 

Η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας προβλέπει τη δηµιουργία ενός χώρου
εκδηλώσεων – αµφιθέατρο, ενός ανισόπεδου χώρου στάσης και παιχνιδιού,
χώρους καθιστικού και  διευρυµένες περιοχές πρασίνου. Επίσης περιλαµβάνει
την πεζοδρόµηση της Ι. ∆ραγούµη, από την Οµόνοια µέχρι τη Βενιζέλου, µε
σκοπό την ενοποίηση και σύνδεση των υπαίθριων χώρων, µέσω του
υφιστάµενου δικτύου πεζοδρόµων. 

Όλες οι επεµβάσεις γίνονται µε βάση τη διαµορφωµένη κατάσταση εδάφους.
Έτσι δηµιουργείται µια επίπεδη πλατεία µε µικρές κλίσεις.
Τρισδιάστατη αναπαράσταση πρότασης διαµόρφωσης

Στα όρια της νέας πλατείας δηµιουργούνται τέσσερις είσοδοι που
σηµατοδοτούνται από δέντρα και ποώδη φυτά. Ταυτόχρονα υπάρχουν δύο

Ζώνη ανάπαυσης

Πισίνες νερού

Ζώνες πρασίνου αποτελούµενες
από υψίκορµα δέντρα.

Ζώνες πρασίνου χαµηλής
βλάστησης.

Χώρος ανάπαυσης και παιχνιδιού
διαµορφωµένος σε επίπεδα.
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ακόµη δευτερεύοντες είσοδοι έτσι ώστε λόγω του σχήµατος να µπορεί κάθε
επισκέπτης να διασχίσει τη πλατεία εύκολα και να ζήσει το εσωτερικό της αντί
να ακολουθήσει απλά τα πεζοδρόµια.

Ο χώρος χωρίζεται σε έξι ζώνες:
• Το αµφιθέατρο βρίσκεται στη βορειοανατολική περιοχή. Το υλικό 

εδαφοκάλυψης είναι κυβόλιθοι χρώµατος γκρι, φυσικής πέτρας, 
τοποθετηµένοι εν ξηρό µε αρµό φύτευσης. Περιµετρικά στη 
βορειοανατολική πλευρά υπάρχουν δύο διαζώµατα κερκίδας από µπετόν 
µε επικάλυψη  ξύλου, τύπου ντεκ. ∆υτικά του αµφιθεάτρου η περιοχή 
επιστρώνεται µε γωνιασµένη σχιστολιθική πέτρα Καβάλας µε αρµό 
φύτευσης και τοποθετούνται πίδακες νερού. Η υδατοπερατή µη 
σκιαζόµενη επιφάνεια µπορεί να αποτελέσει χώρο συγκεντρώσεων, 
εκδηλώσεων ή παραστάσεων.

• ∆υτικά του αµφιθεάτρου αναπτύσσεται ζώνη ανάπαυσης, η οποία 
οργανώνεται από µεγάλα γραµµικά παρτέρια φύτευσης, ύψους 50 
εκατοστών που λειτουργούν και σαν καθιστικά. Το υλικό εδαφοκάλυψης 
είναι διάτρητοι κυβόλιθοι. Η ζώνη οριοθετείται στα βόρεια από δύο 
πισίνες νερού, τριγωνικού σχήµατος. 

• Οι ζώνες κίνησης, επιστρωµένες µε τετράγωνη σχιστολιθική πέτρα χρώµατος 
µπεζ  (40x40cm) διατρέχουν την πλατεία. 

• ∆ύο ζώνες πρασίνου, στη βόρεια και νοτιοανατολική γωνία της πλατείας, 
αποτελούµενες από υψίκορµα δέντρα σε ελεύθερη διάταξη, αναιρούν το 
αυστηρό αστικό αρχιτεκτονικό τοπίο.

• Ζώνες πρασίνου χαµηλής βλάστησης χλοοτάπητα στο νότιο τµήµα, 
καταλαµβάνουν µεγάλη περιοχή της πλατείας. Η µία από αυτές αποτελεί 
συνδετικό στοιχείο µε το µικρό πάρκο στα δυτικά, έτσι ώστε αυτό να 
αποτελεί συνέχεια της διαµόρφωσης. 

• Μεταξύ των ζωνών πρασίνου στο νότιο τµήµα, ο χώρος αφήνεται ελεύθερος, 
διαµορφωµένος σε δύο επίπεδα και επικαλύπτεται από κυβόλιθους 
χρώµατος γκρι, φυσικής πέτρας, τοποθετηµένοι εν ξηρό µε αρµό φύτευσης. 

Ζώνες κίνησης



82 ÙÂ‡¯Ô˜ 28 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2014

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« ∆ιαµόρφωση της πλατείας
Ελευθερίας στην Καβάλα µε

γνώµονα το Βιοκλιµατικό
σχεδιασµό »

ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που προτείνονται έχουν επιλεγεί βάση των φυσικών τους
χαρακτηριστικών, του τρόπου και τόπου παραγωγής τους και της αισθητικής
τους. Η σωστή επιλογή, µπορεί να αναδύξει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό της
πλατείας και να αποτυπώσει τις αρχιτεκτονικές προθέσεις. Έτσι, η
λειτουργική κατηγοριοποίηση των χώρων συναρτάται και επισηµαίνεται µε την
επιλογή συγκεκριµένων υλικών.

Βασικότερο κριτίριο της επιλογής έπαιξαν οι ιδιότητες των υλικών, ως προς τη
θερµοχωρητικότητα, ανακλαστικότητα και υδατοδιαπερατότητα. Έτσι,
προτείνεται η χρήση µαλακών, µη ανακλαστικών και χαµηλής
θερµοχωριτικότητας υλικών και οι ανοιχτόχρωµες επιστρώσεις. Όπου οι
σκληρές επιφάνειες είναι απαραίτητες επιλέχθηκαν ψυχρά υλικά και υλικά
από τα οποία επιτρέπεται η απορρόφηση των υδάτων από το υπέδαφος.

Προτιµώνται κατά κύριο λόγο τα τοπικά υλικά. Αυτό µειώνει το κόστος
µεταφοράς τους από το τόπο σύλεξής τους ως το τόπο του εργοταξίου.
Παράλληλα η χρήση τοπικών φυσικών υλικών στη διαµόρφωση της πλατείας,
δένει µε το φυσικό τοπίο της περιοχής, ενώ µε τον τρόπο αυτό δίνεται και µια
συνέχεια στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και ιστορία του τόπου.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ
Βασικό στοιχείο οργάνωσης της υπό µελέτη περιοχής αποτελούν οι
φυτεύσεις, το χαµηλό και ψηλό πράσινο, το οποίο δηµιουργεί βιοκλιµατικά
καταλληλότερες συνθήκες παραµονής και κίνησης στην πλατεία. Απαραίτητη
κρίθηκε η αξοιοποίηση κάθε δυνατότητας φύτευσης µε στόχο τον σκιασµό,
για τη µείωση των θερµικών κερδών, τον ηλιασµό, την ανεµοπροστασία και
την αισθητική του χώρου. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στις θέσεις και τα είδη
φύτευσης ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας το
χειµώνα. Επιπλέον, βασικό ζητούµενο για την ανάπλαση αποτέλεσαν οι
ελεγχόµενες θεάσεις προς σηµεία ενδιαφέροντος µε βάση το σωστό χειρισµό
της βλάστησης ως δοµικό στοιχείο του χώρου.

Τα φυλλοβόλα δέντρα που προτείνονται προδίδουν χρώµα και εναλλαγή κατά
τη διάρκεια του χρόνου, ενώ επιτρέπουν τον ηλιασµό κατά τη χειµερινή
περίοδο. Τα δε αειθαλή προσφέρουν σκίαση, ανεµοπροστασία και
ηχοπροστασία ενώ ταυτόχρονα επισηµαίνουν την τρίτη διάσταση είτε µε την
κατακορυφότητά τους είτε µε τον όγκο τους.

Οι είσοδοι στην πλατεία τονίζονται µε χαµηλα ανθοφώρα δέντρα,
εντυπωσιακά κωνοφόρα και ποόδη φυτά χαρακτηριστικού χρώµατος,
ανθεκτικά στην ατµοσφαιρική ρύπανση λόγω της έντονης κυκλοφορίας των
οδών.  Ο κεντρικός διάδροµος περιβάλεται από ανθώνες εποχιακών φυτών,
που προσδίδουν χρώµα στο τοπίο όλες τις εποχές του έτους καθώς και µε
αναρριχητικά φυλλοβόλα σε οριζόντια πέργολα, για περιορισµό της ηλιακής
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ακτινοβολίας, και για καλλωπισµό. 

ΣΚΙΑΣΗ
Εκτός των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των στοιχείων σκιασµού λήφθηκαν
υπόψη και σηµαντικές οπτικές και θερµικές ιδιότητες τους, το χρώµα, η
απορροφητικότητα, ο συντελεστής εκποµπής κλπ, καθώς επηρεάζουν
σηµαντικά τις συνθήκες ακτινοβολίας και θερµοκρασίας του χώρου. Ως
σηµαντικότερο µέτρο σκιασµού επιλέχθηκε η φύτευση.

Σκίαση κατά τη θερινή περίοδο
Σκίαση της πλατείας τις πρωινές ώρες. Η σκίαση υπολογίστηκε από το Google
SketchUp, για τα µέσα Ιουλίου.
Σκίαση της πλατείας τις µεσηµβρινές ώρες. Η σκίαση υπολογίστηκε από το
Google SketchUp, για τα µέσα Ιουλίου.
Σκίαση της πλατείας το απόγευµα. Η σκίαση υπολογίστηκε από το Google
SketchUp, για τα µέσα Ιουλίου.

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

• Εκτίµηση της µέσης µέγιστης θερινής θερµοκρασίας περιβάλλοντος
Η ανακλαστικότητα των υφιστάµενων υλικών εδαφοκάλυψης είναι:

Εµβαδόν (m2) Ποσοστό % Ανακλαστικότητα

Πέτρα Ακροβουνίου 1880 23 0,35

Αγρός (ξηρό γρασίδι) 700 8 0,25

Χλοοτάπητας (κακή κατάσταση) 700 8 0,30

Άσφαλτος 1025 12 0,06

Τεχνητός κυβόλιθος 1460 17 0,40

Βοτσαλόπλακα 1080 13 0,40

Χτυπητό µάρµαρο χρώµατος µπεζ 210 3 0,80

« ∆ιαµόρφωση της πλατείας
Ελευθερίας στην Καβάλα µε
γνώµονα το Βιοκλιµατικό
σχεδιασµό »
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Η ανακλαστικότητα των προτεινόµενων υλικών εδαφοκάλυψης είναι:

Η µέση ανακλαστικότητα των υφιστάµενων υλικών εδαφοκάλυψης σε όλη την
έκταση της πλατείας είναι περίπου 0,33.

Αντίστοιχα η µέση ανακλαστικότητα των προτεινόµενων υλικών
εδαφοκάλυψης σε όλη την έκταση της πλατείας είναι τουλάχιστον 0,58.
Εποµένως η αύξηση της ανακλαστικότητας είναι περίπου 75%.  
Επειδή για τη θερινή περίοδο έχει διαπιστωθεί ότι αύξηση της
ανακλαστικότητας της επιφάνειας κατά 60% επιφέρει µείωση της
ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας κατά 1 - 2οC (Μ. Σανταµούρης), στην πλατεία η
αύξηση της ανακλαστικότητας κατά 75% θα επιφέρει µείωση της
θερµοκρασίας περιβάλλοντος τουλάχιστον κατά 1,8 οC.     

• Εκτίµηση του πεδίου του ανέµου 
Όσο αφορά τους ανέµους στην περιοχή, αυτοί µε τη µεγαλύτερη ένταση
παρουσιάζονται το χειµώνα, µε κατεύθυνση κυρίως βορειοδυτική. Αντίθετα το
καλοκαίρι επικρατούν συνθήκες άπνοιας µε εξαίρεση την ασθενή θαλάσσια
αύρα από τα νότιο-νοτιοδυτικά. 

Προστασία από τον άνεµο το χειµώνα εξασφαλίζει ο συνδυασµός χαµηλής και
υψηλής βλάστησης, αποτελούµενη από αειθαλή δέντρα στο βόρειο τµήµα της
πλατείας. Ως ισχυρός ανεµοφράκτης στους χειµερινούς ανέµους λειτουργεί
και το αµφιθέατρο. Αντίθετα η νότια περιοχή αφήνεται ελεύθερη από υψηλή
βλάστηση (µε εξαίρεση κάποια µεµονωµένα δέντρα), για να επιτρέπει τη
διέλευση της θαλάσσιας αύρας. 

• Εκτίµηση της Υγρασίας
Η µέση µηνιαία σχετική υγρασία θεωρείται υψηλή και κυµαίνεται µεταξύ 30 -
65% τον Αύγουστο και 70 % τον Ιανουάριο. Η ελάχιστη µηνιαία τιµή
βροχόπτωσης είναι 18.6mm τον Ιούλιο και η µέγιστη 81.5mm τον Οκτώβριο. 
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στο
θαλάσσιο µέτωπο. Έτσι, το υδάτινο στοιχείο στο χώρο, είναι σχετικά
περιορισµένο, για να µην αυξάνει το σχετικά υψηλό επίπεδο υγρασίας.
Εξάλλου η εν ξηρό τοποθέτησή των επιστρώσεων, επιτρέπει τη διέλευση του
νερού στο υπέδαφος και την εξάτµιση του σε περιπτώσεις αυξηµένης
θερµοκρασίας. 

Εµβαδόν (m2) Ποσοστό % Ανακλαστικότητα

Σχιστολιθική πέτρα χρώµατος ανοιχτό µπεζ 2.340 27 0,70

Κυβόλιθοι µε αρµό φύτευσης 1.315 16 0,45

∆ιάτρητοι κυβόλιθοι 400 5 0,53

Χλοοτάπητας 2.695 32 0,60

Σχιστόλιθος Καβάλας 810 10 0,38
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• Εκτίµηση του δείκτη Ισχύος Αποψύξεως (Cooling Power, CP)
Ο δείκτης Ισχύος Αποψύξεως προτιµάται για την εκτίµηση της θερµικής
άνεσης γιατί έχει σχεδιαστεί για εφαρµογή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου
αφού εκφράζει το ρυθµό της απώλειας θερµότητας από την επιφάνεια του
σώµατος που διατηρείται σε σταθερή θερµοκρασία όταν η επιφάνεια αυτή
εκτεθεί στον ατµοσφαιρικό αέρα. 

∆ίνεται από τη σχέση (Πηγή: Πρόγραµµα Βιοκλιµατικών Αναβαθµίσεων
∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων, Οδηγός Μελετών, Ιούλιος 2011):
CP=(0.2 + 0.4∙V1/2) (36.5 – Τ)∙41.868 (όταν V>=1m/sec)
CP=(0.13 + 0.47∙V1/2) (36.5 – Τ)∙41.868 (όταν V<1m/sec ) 
όπου V η ταχύτητα του ανέµου (m/s), T η θερµοκρασία του αέρα (οC)

Έτσι στην υφιστάµενη κατάσταση για τη θερινή περίοδο:
CP=(0.13 + 0.47∙V1/2) (36.5 – Τ)∙41.868 = 80,15
όπου 0,7 η µέση ταχύτητα ανέµου κατά τη θερινή περίοδο και 30οC µέγιστη
θερµοκρασία του αέρα.

Ενώ στην πρόταση διαµόρφωσης (µε πτώση θερµοκρασίας 3,3οC όπως
υπολογίστηκε κατά προσέγγιση παραπάνω):
CP=(0.13 + 0.47∙V1/2) (36.5 – Τ)∙41.868= 120,84

Τα όρια του δείκτη της ισχύος αποψύξεως δίνονται παρακάτω. 
Εύρος τιµών δείκτη της ισχύος αποψύξεως. (Πηγή: Πρόγραµµα Βιοκλιµατικών
Αναβαθµίσεων ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων, Οδηγός Μελετών, Ιούλιος 2011)

• Εκτίµηση του µέσου δείκτη Θερµικής Άνεσης (ASV – Πραγµατική αίσθηση
θερµότητας)
Ο δείκτης ASV αντιπροσωπεύει την αίσθηση θερµότητας των ανθρώπων, η
οποία ορίστηκε στα πλαίσια του έργου RUROS και αξιολογήθηκε σε µια 5-
βάθµια κλίµακα (πολύ ψυχρά, δροσερά, ούτε κρύο ούτε ζέστη , θερµά, πολύ
ζεστά). 

Η παρακάτω µεθοδολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο αρχικό στάδιο της
µελέτης για τον προσδιορισµό των πιθανών προβληµατικών περιοχών,
αξιολογώντας γενικές στρατηγικές, π.χ. σκίαση, ανεµοπροστασία, κλπ. ∆εν
αποτελεί ακριβές µοντέλο για την αιτιολόγηση των δράσεων του µελετητή, οι
οποίες πρέπει να συνδυάζονται µε την υπόλοιπη µεθοδολογία.

Για την εξέταση των συνθηκών θερµικής άνεσης στην περιοχή,
χρησιµοποιείται το µοντέλο πρόβλεψης του δείκτη ASV για τη Θεσσαλονίκη µε
τα αντίστοιχα κλιµατολογικά δεδοµένα.

« ∆ιαµόρφωση της πλατείας
Ελευθερίας στην Καβάλα µε
γνώµονα το Βιοκλιµατικό
σχεδιασµό »
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Ο δείκτης ASV δίνεται από τη σχέση (Πηγή: ΚΑΠΕ 2004, Σχεδιασµός Υπαίθριων
Αστικών Χώρων µε βιοκλιµατικά κριτήρια, Έργο RUROS (Rediscovering the
Urban Realm and Open Spaces):
ASV=0.036Tair_met+0.0013Sol_met–0.038V_met+0.011RH_met –2.197 
όπου θερµοκρασία του αέρα (Tair_met, °C), συνολική ηλιακή ακτινοβολία
(Sol_met, W.m-2), ταχύτητα του ανέµου (V_met, m.s-1) και σχετική υγρασία
(RH_met,%).

Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται στοιχεία για την µέση µέγιστη
θερµοκρασία αέρα, µε έντονο ηλιασµό, χαµηλό άνεµο και υψηλή σχετική
υγρασία, λόγω της εγγύτητας µε τη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα για την
πρόταση διαµόρφωσης λαµβάνονται υπόψη η πτώση θερµοκρασίας κατά
3,3οC όπως υπολογίστηκε κατά προσέγγιση και η σκίαση της πλατείας από τη
βλάστηση κατά 17%.

Έτσι  ASVυφιστάµενο = 0,89  και ASVπρότασης = 0,60  
Το ποσοστό των ανθρώπων που αισθάνονται άνετα το καλοκαίρι, όπως
προκύπτει από το Σχήµα 1, φθάνει το 68% για την υφιστάµενη κατάσταση και
το 78% στην πρόταση διαµόρφωσης .

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
Οι υπαίθριοι χώροι αποτελούν ζωτικό τµήµα του αστικού ιστού που φιλοξενεί
ποικίλες δραστηριότητες και καίριες λειτουργίες µε ουσιαστικό ρόλο στην ζωή
και στο χαρακτήρα της πόλης. Ο σχεδιασµός των υπαίθριων χώρων
διαµορφώνει τις θερµικές συνθήκες και τα µικροκλίµατα στο εσωτερικό τους
και επηρεάζει τη χρήση τους µε σηµαντικές κοινωνικές οικονοµικές και
περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Η επίδραση των σχεδιαστικών χειρισµών στο

Σχήµα 1: ∆είκτης των ανθρώπων
που αισθάνονται άνετα για
διαφορετικές τιµές ASV, για
διαφορετικές πόλεις, σε
διαφορετικές εποχές. (Πηγή: ΚΑΠΕ
2004, Σχεδιασµός Υπαίθριων
Αστικών Χώρων µε βιοκλιµατικά
κριτήρια, Έργο RUROS)

Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες: Υφιστάµενη κατάσταση Πρόταση διαµόρφωσης

Συνολική ηλιακή ακτινοβολία 1000 W.m-2 864 kWh/m2
(1000x0.2x0.17)+(1000x0.83)

Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος 30 οC 26,7 οC

Μέση ταχύτητα ανέµου 0.7 m/sec 0.7 m/sec

Μέση σχετική υγρασία 67% 67%
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µικρόκλιµα, στις θερµικές συνθήκες, στην άνεση και στη χρήση των
υπαίθριων χώρων είναι µετρήσιµη και προβλέψιµη και είναι απαραίτητο να
λαµβάνεται υπόψη από τους µελετητές από τα πρώτα στάδια του σχεδιασµού.

Τα υλικά των επιφανειών του δαπέδου σε µια πλατεία έχουν τη µεγαλύτερη
επίδραση στο µικρόκλιµα και την άνεση των πεζών. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στην συγκεκριµένη πλατεία, σύµφωνα µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων
των δεικτών άνεσης και µε βάση πληροφορίες από επιστηµονικές µελέτες,
φαίνεται πως µε αύξηση της ανακλαστικότητας των υλικών βελτιώνουν τις
συνθήκες άνεσης. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση των τιµών της ανακλαστικότητας
αν και προκαλεί µείωση των επιφανειακών θερµοκρασιών, αυξάνει τις τιµές
της µέσης θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας, προκαλεί δηλαδή
επιδείνωση των θερµικών συνθηκών και της άνεσης. Ειδικότερα, σε µία
ανοιχτή πλατεία, χωρίς διατάξεις ηλιοπροστασίας, όπου πολλαπλασιάζει την
ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται ένα εκτεθειµένο σώµα, δηλαδή ο πεζός.
Αντίθετα τη νύχτα η επίδραση της ανακλαστικότητας αν και πιο περιορισµένη,
είναι αντίστροφη σε σχέση µε την ηµέρα, δηλαδή η χαµηλή ανακλαστικότητα
οδηγεί σε αύξηση της θερµοκρασίας, λόγω της υψηλότερης επιφανειακής
θερµοκρασίας των υλικών.

Βέβαια, η παρατήρηση για την επιδείνωση των θερµικών συνθηκών από την
αύξηση της ανακλαστικότητας των επιφανειών έρχεται σε αντίθεση µε τη
διεθνώς κυρίαρχη αντίληψη για την θετική επίδραση της υψηλής
ανακλαστικότητας. Ωστόσο, η αντίληψη αυτή βασίζεται κυρίως σε
αποτελέσµατα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και σε µελέτες για το
φαινόµενο της αστικής θερµικής νησίδας τη νύχτα (δηλ. τιµές θερµοκρασιών
περιβάλλοντος ή επιφανειών κατά την απουσία ηλιακής ακτινοβολίας).
Επιπλέον, στα µοντέλα που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των
συνθηκών άνεσης δεν λαµβάνεται υπόψη η σκίαση, η βλάστηση, µε την
αδιαµφισβήτητη θετική επιρροή της, και σε πολλά από αυτά ούτε καν όλα τα
κλιµατολογικά δεδοµένα (άνεµος, σχετική υγρασία).

Ανάλογα, η αύξηση της θερµοχωρητικότητας προκαλεί αύξηση των
επιφανειακών θερµοκρασιών και µείωση των τιµών της µέσης θερµοκρασίας
κατά τη διάρκεια της ηλιοφάνειας, αλλά αύξηση της θερµοκρασίας κατά τις
βραδινές ώρες όταν το υλικό επαναποδίδει την θερµότητα που έχει
αποθηκεύσει.

Η επέµβαση που προκαλεί τη µεγαλύτερη βελτίωση είναι η αύξηση του
ποσοστού βλάστησης και ιδιαίτερα υψίκορµων δέντρων, και η ταυτόχρονη
αντικατάσταση του σκληρού δαπέδου µε φυσικό έδαφος. Αυτό οφείλεται στη
χαµηλή ανακλαστικότητα και ταυτόχρονα χαµηλή επιφανειακή θερµοκρασία
που παρουσιάζουν τόσο τα φυτά όσο και το χώµα και στη σκίαση που
προσφέρουν τα δέντρα. 
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« ∆ιαµόρφωση της πλατείας
Ελευθερίας στην Καβάλα µε

γνώµονα το Βιοκλιµατικό
σχεδιασµό »

Τέλος οι συσχετισµοί των παραµέτρων σχεδιασµού µε τους θερµικούς δείκτες
που εκφράζουν άνεση ή ένταση αφορούν την επίδραση του θερµικού
περιβάλλοντος για ένα συγκεκριµένο πρόσωπο µε ορισµένα χαρακτηριστικά
ηλικίας, σωµατικής διάπλασης, µεταβολισµού, δραστηριότητας και ένδυσης.
Όµως ο σχεδιασµός των υπαίθριων χώρων οφείλει να καλύπτει τις πολλαπλές
και διαφορετικές προτιµήσεις, απαιτήσεις και ανάγκες ενός µεγάλου πλήθους
χρηστών. Είναι σαφές ότι η επίδραση των παραµέτρων του σχεδιασµού στις
µικροκλιµατικές συνθήκες  είναι αντικειµενική και ανεξάρτητη από τους
χρήστες. Παρ’ όλα αυτά η αντίληψη του µικροκλίµατος όπως µεταφράζεται σε
συνθήκες θερµικής άνεσης ή έντασης είναι υποκειµενική, διαφέρει σε κάθε
άνθρωπο και εξαρτάται από προσωπικά στοιχεία. Έτσι, µε δεδοµένες τις
διαφορετικές αντιδράσεις και προτιµήσεις των πεζών, ο σχεδιασµός των
υπαίθριων χώρων πρέπει να επιδιώκει την κάλυψη ποικίλων αναγκών, χωρικά
και χρονικά, µε τη διαµόρφωση υποενοτήτων µε διαφορετικά µικροκλίµατα
µέσα σε έναν υπαίθριο χώρο ή σε ένα σύνολο χώρων µέσα στον αστικό ιστό,
λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορετική ανταπόκριση κάθε χρήστη στο θερµικό
περιβάλλον.

Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση, ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός δύναται να
αποτελέσει ικανό εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης. Προέκυψε
όµως ο προβληµατισµός του κατά πόσο είναι δυνατόν τα εργαλεία και οι
δείκτες, τα οποία ποσοτικοποιούν τη συνεισφορά βιοκλιµατικών επεµβάσεων,
να δώσουν µια αξιόπιστη εικόνα, που θα συµπίπτει µε τη πραγµατικότητα.



89ÙÂ‡¯Ô˜ 28 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2014

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« ∆ιαµόρφωση της πλατείας
Ελευθερίας στην Καβάλα µε
γνώµονα το Βιοκλιµατικό
σχεδιασµό »
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Ο φωτισµός, είτε είναι φυσικός είτε τεχνητός, αποτελεί κρίσιµη παράµετρο
ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια. Σε κάθε χώρο που
διαµένουν ή εργάζονται άνθρωποι θα πρέπει να υπάρχει φως, κατά
προτίµηση φυσικό. Επίσης, τα άτοµα που βρίσκονται σε έναν χώρο είναι καλό
να µπορούν να δουν και έξω, στο περιβάλλον. Το φως και η οπτική επαφή µε
το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζουν τη ψυχολογία όσων βρίσκονται σε
κλειστό χώρο. Περιορίζουν το αίσθηµα του πανικού, το άγχος, τον
αποπροσανατολισµό, την ανία, την ατονία και γενικά συµβάλλουν στη
διατήρηση συνθηκών άνεσης και καλής υγείας. Επίσης, ο φωτισµός έχει
επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων. Ο τεχνητός φωτισµός
συνεπάγεται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενώ, ο φυσικός φωτισµός,
στο µέτρο που για την εξυπηρέτησή του απαιτούνται ανοίγµατα στο κέλυφος,
έχει επίδραση στο συντελεστή θερµοπερατότητάς του. Επιπρόσθετα, το φως
στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου αναπόφευκτα συνδέεται µε την
εισροή θερµικής ενέργειας, είτε ως θερµότητα Joule στην περίπτωση του
τεχνητού φωτός είτε ως ηλιακή ακτινοβολία στην περίπτωση του φυσικού,
που άλλοτε είναι ευπρόσδεκτη και άλλοτε όχι.

άρθρο:

Νίκος Παπαµανώλης
Αναπλ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
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Το φως, µολονότι τόσο οικείο, είναι ένα δύσκολο φυσικό µέγεθος.
Παρουσιάζει δυσκολίες στον ορισµό του και στη µέτρησή του. Είναι ενδεικτικό
σχετικά ότι το φως, σε κάθε σηµείο, µπορεί να προέρχεται από φυσικές ή/και
τεχνητές πηγές ή/και από διάχυτο φωτισµό, να έχει υποστεί ανακλάσεις σε
εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, διαθλάσεις µέσα από διαφανή ή
ηµιδιαφανή µέσα, απορροφήσεις κλπ. Ειδικότερα, το φυσικό φως σε ένα τόπο
και σε συγκεκριµένο χρόνο  επηρεάζεται από παράγοντες: 
• αστρονοµικούς, 
• γεωγραφικούς,
• τοπογραφικούς,
• µετεωρολογικούς (π.χ. συννεφιά),
• περιβαλλοντικούς (π.χ. ατµ. ρύπανση)
Στο εσωτερικό των κτιρίων, επηρεάζεται ακόµη σηµαντικά από παράγοντες
που συνδέονται µε την αρχιτεκτονική και την κατασκευή του, όπως,
γεωµετρία των χώρων, τύπος, διαστάσεις και προσανατολισµός ανοιγµάτων,
συστήµατα ηλιοπροστασίας, υφή και χρωµατισµός εσωτερικών επιφανειών
κλπ. 

Οι µελέτες φωτισµού αποσκοπούν στην εξασφάλιση ικανοποιητικών
συνθηκών οπτικής άνεσης σε ένα χώρο, τόσο µε βάση ποσοτικά όσο και
ποιοτικά κριτήρια. Οι µελέτες φωτισµού διακρίνονται, µε βάση τις πηγές του
φωτός που εξετάζουν, σε µελέτες φυσικού και τεχνητού φωτισµού. Οι
µελέτες αυτές στην εποχή µας υποστηρίζονται µε αξιόπιστα προγράµµατα
υπολογιστών. 
Ο σωστός φωτισµός που επιχειρείται µέσω των µελετών φυσικού και τεχνητού
φωτισµού δεν είναι απαραίτητος µόνο για λόγους άνεσης. Είναι εξίσου
σηµαντικός και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. Ο ανεπαρκής ή
ακατάλληλος φωτισµός µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα. Ακόµη, µπορεί να
προκαλέσει προβλήµατα υγείας όχι µόνο στα µάτια αλλά και στο υπόλοιπο
σώµα, γιατί αναγκάζει τους ανθρώπους να παίρνουν αφύσικες στάσεις κατά
την εργασία. Από την άλλη όµως µεριά, ο υπερβολικά έντονος φωτισµός είναι
επίσης κουραστικός, εφόσον εµποδίζει την καλή όραση, και συχνά αυξάνει
υπερβολικά τη θερµοκρασία του χώρου. 
Οι µελέτες φυσικού φωτισµού (ουσιαστικά του ηλιακού φωτός)
χρησιµοποιούν ως βασικά εργαλεία τα διαφανή στοιχεία του κελύφους αλλά
και τις ηλιοπροστατευτικές διατάξεις. Η µελέτη τους επικεντρώνεται στον
προσανατολισµό, τις διαστάσεις, τα υλικά κατασκευής τους, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές φωτισµού των χώρων και να καλύπτουν
τις απαιτήσεις των ενοίκων. Ιδιαίτερη σηµασία κατά το σχεδιασµό των
συστηµάτων φωτισµού των κτιρίων έχει η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη
κάλυψη των απαιτήσεων σε φωτισµό από το φυσικό φως, µε στόχο την
εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και τη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης µέσα στους χώρους από πλευράς θέας, αερισµού, αξιοποίησης της
ηλιακής ενέργειας.
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Στα τυπικά συστήµατα φυσικού φωτισµού των κτιρίων περιλαµβάνονται: 
• ανοίγµατα στην κατακόρυφη τοιχοποιία (παράθυρα, µπαλκονόπορτες, 

υαλοπετάσµατα, επιφάνειες από υαλότουβλα), 
• ανοίγµατα οροφής, 
• αίθρια 
• φωταγωγοί. 

Ακόµη, οι σύγχρονες τεχνολογίες φυσικού φωτισµού περιλαµβάνουν µια
σειρά από εξελιγµένες τεχνικές διαχείρισης του φωτός στα κτίρια. Σε αυτές
περιλαµβάνονται:
• Συστήµατα µε κάτοπτρα 
• Φωτοσωλήνες 
• Αδειδωλικά συστήµατα οροφής: 
• Ράφια φωτισµού
• Ειδικοί υαλοπίνακες

● Τα συστήµατα µε κάτοπτρα αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κάτοπτρα
που διατάσσονται µε τρόπο ώστε να ανακλούν το φώς του ήλιου διαδοχικά και
να το οδηγούν σε περιοχές του κτιρίου όπου αυτό δεν φτάνει άµεσα. Το πρώτο
(ή το µόνο) από τα κάτοπτρα του συστήµατος θα πρέπει να είναι ηλιοστατικό,
δηλαδή να παρακολουθεί αυτόµατα (µε τη βοήθεια προγράµµατος
υπολογιστή) τη θέση του ήλιου στον ουρανό, ώστε να ανακλά τις ακτίνες του
στο δεύτερο στη σειρά κάτοπτρο (ή στον στόχο). Στην εικόνα 1 φαίνεται ένα
παράδειγµα συστήµατος µε κάτοπτρα που, µε τη βοήθεια τριών κατόπτρων
και ενός συγκεντρωτικού φακού, οδηγεί το ηλιακό φως στο δεύτερο υπόγειο
του κτιρίου. 

Εικόνα 1. Σύστηµα
φωτισµού µε κάτοπτρα.
(Πηγή: http://www.new
learn.info/packages/
clear/visual/buildings/
options/core/mirror_
heliostat.html)

● Οι φωτοσωλήνες (light tubes) χρησιµοποιούν επίσης την τεχνική των
διαδοχικών ανακλάσεων για να οδηγήσουν φυσικό (ή τεχνητό) φως στην
επιθυµητή περιοχή του κτιρίου. Στην απλούστερη περίπτωση είναι αδιαφανείς
σωλήνες µε ανακλαστικά εσωτερικά τοιχώµατα που διαπερνούν δοµικά
στοιχεία του κτιρίου και οδηγούν το φως από τη µία άκρη τους στην άλλη
χωρίς απώλειες (Εικόνα 2). Σε άλλη εκδοχή τα τοιχώµατα του σωλήνα είναι
διαφανή οπότε, παράλληλα µε τη µεταφορά του φωτός µέσω ανακλάσεων,
αυτό εν µέρει διαχέεται κατά µήκος του φωτοσωλήνα. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« Μελέτες Φωτισµού -
Σύγχρονες τεχνολογίες φυσικού

φωτισµού »
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Εικόνα 2: Φωτοσωλήνας µε σχηµατική απόδοση του
τρόπου λειτουργίας του. Το κάλυµµα της εισόδου έχει
τη µορφή θόλου ικανού να δέχεται το φως από πολλές
διευθύνσεις και να το κατευθύνει στο εσωτερικό του.

Μορφή φωτοσωλήνων αποτελούν και οι οπτικές ίνες εφόσον λειτουργούν µε
ανάλογο τρόπο, δηλαδή, µεταφέρουν το φως κατά µήκος τους µε διαδοχικές
ολικές εσωτερικές ανακλάσεις. Οι εφαρµογές των οπτικών ινών στο φωτισµό
κτιρίων είναι προς το παρόν περιορισµένες αλλά πολλά υποσχόµενες για το
µέλλον. 

● Τα ανειδωλικά συστήµατα (anidolic lighting systems) χρησιµοποιούν τις
οπτικές ιδιότητες σύνθετων παραβολικών ή ελλειπτικών επιφανειών που
συγκεντρώνουν διάχυτο φως από το ανώτερο (και φωτεινότερο) τµήµα του
ουρανού και το "διοχετεύουν" µέσω µηχανισµών διάχυσης στο εσωτερικό του
κτιρίου (Εικόνα 3). Η ονοµασία ανειδωλικά σηµαίνει ότι δεν µεταφέρουν
είδωλο (όπως συµβαίνει π.χ. µε τα κάτοπτρα). Τα συστήµατα αυτά, που η
βασική διαφορά τους από τους φωτοσωλήνες έγκειται στο ότι βασίζονται σε
πηγές και µηχανισµούς µεταφοράς διάχυτου φωτός, έχουν το πλεονέκτηµα
ότι αποδίδουν και σε συνθήκες χαµηλής ηλιοφάνειας (π.χ. νεφελώδης
ουρανός). 

Εικόνα 3. Σχηµατική περιγραφή
ανειδωλικού συστήµατος φωτισµού.
(Πηγή: http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/3/
31/Zenithal_anidolic_example_1.jpg)

● Τα ράφια φωτισµού (light shelf) είναι επιµήκη οριζόντια στοιχεία (ράφια),
συνήθως από µέταλλο, στις προσόψεις κτιρίων στα οποία ανακλάται το φως
και εισχωρεί σε µεγαλύτερο βάθος στο εσωτερικό τους. Τοποθετούνται σε
ύψος ψηλότερο από τη στάθµη των µατιών, σε διάφορες θέσεις έναντι του
επιπέδου του παραθύρου (µπροστά, στη µέση, πίσω) και έχουν ανακλαστική
την επάνω τους επιφάνεια. Το ζητούµενο µε τα ράφια φωτισµού είναι να
αποκόψουν ένα µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που διαφορετικά θα
υπερφώτιζε την περιοχή κοντά στο άνοιγµα και να το "διοχετεύσουν",
συνήθως µέσω διάχυσης στην οροφή του χώρου, σε µεγαλύτερο βάθος στο
εσωτερικό του (Εικόνα 4). Ορισµένα ράφια φωτισµού έχουν παραβολική
διατοµή για να συγκεντρώνουν περισσότερο φως και να το στέλνουν σε
µεγαλύτερο βάθος στο χώρο. Τέτοια ράφια "υψηλών προδιαγραφών" µπορούν
και στέλνουν το φως στο εσωτερικό του χώρου σε βάθος µέχρι και 4 φορές το
ύψος του παραθύρου, έναντι των περίπου 2,5 φορών που ισχύει για τα κοινά
ράφια. 
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Εικόνα 4. Εσωτερικά
ράφια φωτισµού µε
σχηµατική απόδοση του
τρόπου λειτουργίας τους. 
(Πηγή: http://archrecord.
construction.com/
products/productreports
/2009/openings/6.asp)

Τα ράφια φωτισµού, κυρίως αυτά που τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά
του παραθύρου, προσφέρουν και ηλιοπροστασία, γεγονός που θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη στον σχεδιασµό τους. Αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο σε
εφαρµογές όπου χρησιµοποιούνται σειρές ραφιών φωτισµού, σαν οριζόντιες
περσίδες. Εξ άλλου, η σχέση µεταξύ περσίδων (στοιχείο ηλιοπροστασίας) και
ραφιών φωτισµού (στοιχείο βελτίωσης των συνθηκών φυσικού φωτισµού)
λειτουργεί και αντίστροφα. Οι περσίδες, είτε εσωτερικές, είτε εσωτερικές,
είτε µεταξύ υαλοπινάκων, εκτός από σκίαση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν -
και χρησιµοποιούνται - για να κατευθύνουν το φυσικό φως προς το εσωτερικό
του χώρου. Η λειτουργία τους αυτή ενισχύεται µε κατάλληλο σχεδιασµό της
διατοµής τους και µε µηχανισµούς περιστροφής σε επιθυµητές θέσεις
(χειροκίνητα ή µε µηχανισµό).

● Οι υαλοπίνακες, ως στοιχεία των κουφωµάτων, αποτελούν το πιο σηµαντικό
εργαλείο διαχείρισης του φυσικού φωτός στα κτίρια. Ο ρόλος τους στον
έλεγχο της διερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας επιβεβαιώνει αυτή τη
διαπίστωση. Επί πλέον, η σύγχρονη τεχνολογία των υαλοπινάκων, µε
αξιοποίηση των οπτικών ιδιοτήτων µέσων που ανακλούν, διαθλούν ή διαχέουν
τον φως, προσδίδει σε αυτούς ιδιότητες που προκαλούν αλλαγή της
διεύθυνσης του φωτός.

- Οι πρισµατικοί υαλοπίνακες (prismatic glazing) έχουν τη µια πλευρά τους 
διαµορφωµένη σε αλλεπάλληλες σειρές πρισµατικών προεξοχών που, 
ανάλογα µε τη διατοµή τους και τη γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών 
ακτίνων, τις διαθλούν διαχέοντας έτσι το φως προς το εσωτερικό του χώρου 
ή, µετά από ολική ανάκλαση, τις εκτρέπουν, εµποδίζοντας την είσοδό τους 
σε αυτόν. 

- Τα πάνελ ειδικής επεξεργασίας µε λέιζερ (laser cut panels) είναι πολύ 
λεπτά ακρυλικά φύλλα στα οποία έχουν δηµιουργηθεί - µε τη βοήθεια 
λέιζερ - παράλληλες σειρές εγκοπών που ως µικροπρίσµατα διαθλούν και 
κατά περιπτώσεις ανακλούν τις φωτεινές ακτίνες. Οι ιδιότητες αυτές των 
πάνελ αξιοποιούνται σε υαλοπίνακες που τα ενσωµατώνουν µεταξύ δύο 
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φύλλων γυαλιού. Οι συγκεκριµένοι υαλοπίνακες πλεονεκτούν έναντι των 
πρισµατικών στο ότι διαθλούν ηλιακές ακτίνες σε µεγαλύτερο εύρος γωνίας 
πρόσπτωσης και επί πλέον, δεν εµποδίζουν τη θέα από το εσωτερικό του 
κτιρίου. 

- Οι ολογραφικοί υαλοπίνακες (holographic glazing) κατασκευάζονται µε την 
ενσωµάτωση ενός πολυµερούς φιλµ µε ολογραφική χάραξη µεταξύ δύο 
φύλλων γυαλιού. Το φιλµ αυτό έχει την ιδιότητα να διαθλά τις ακτίνες του 
φωτός που προσπίπτουν στον υαλοπίνακα υπό συγκεκριµένη γωνία. Οι 
ολογραφικοί υαλοπίνακες προτιµώνται σε εφαρµογές µε διάχυτο φυσικό 
φως γιατί υπό συνθήκες άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας προκαλούν 
θάµβωση και χρωµατική ανάλυση του φωτός που ίσως ενοχλεί. 

- Υαλοπίνακες µε στήλες κοίλων ακρυλικών πλακιδίων εγκιβωτισµένων 
µεταξύ δύο φύλλων γυαλιού έχουν επίσης την ικανότητα να αλλάζουν τη 
διεύθυνση των ακτινών του φωτός. Οι προς τα πάνω κοίλες πλευρές των 
πλακιδίων συµπεριφέρονται σαν κάτοπτρα που ανακλούν τις 
προσπίπτουσες ηλιακές ακτίνες προς την οροφή του χώρου. Σε ορισµένες 
εφαρµογές οι υαλοπίνακες αυτού του τύπου βελτιώνονται µε την προσθήκη 
ενός ολογραφικού φιλµ προς την εξωτερική τους πλευρά που εστιάζει 
καλύτερα το φως πριν αυτό προσπέσει στα πλακίδια.  
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Παρουσίαση των δεικτών θερµικής
άνεσης και µελέτη των κλιµατικών
συνθηκών µε σκοπό την ενεργειακή
δόµηση καθώς επίσης και την πλήρη
αλληλεπίδραση του δοµηµένου χώρου
µε το εξωτερικό περιβάλλον.
Αναλυτική προσέγγιση των
παραγόντων επίδρασης στην
ανθρώπινη αίσθηση άνεσης, τη
δηµιουργία κατάλληλου κτιριακού
εσωκλίµατος  και τη µελέτη
εξωτερικού µικροκλίµατος. 

Λέξεις-κλειδιά: θερµική άνεση, PMV -
PPD,συνθήκες άνεσης εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων, µικροκλίµα. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αντικείµενο της δυναµικής ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων και των
ανοικτών χώρων αποτελεί το πλέον ενδιαφέρον αντικείµενο όσον αφορά την
συµπεριφορά τους ιδιαίτερα στην εξοικονόµηση ενέργειας. Η θερµική άνεση
στο πλαίσιο της ορθολογικής ενεργειακής χρήσης αναλαµβάνει το ρόλο ενός
καθοριστικού δείκτη µε βάση τον οποίο ισορροπούν τα ποσά ενέργειας που
χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί ανθρώπινη ευφορία χωρίς να προκαλούν
µείωση στη ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν σηµαντικά
περιβαλλοντικά οφέλη. Ο αντικειµενικός στόχος λοιπόν είναι να επιτευχθούν
όλες εκείνες οι συνθήκες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους έτσι
ώστε ο χρήστης να νοιώθει πλήρως άνετα (θερµικά, οπτικά, ακουστικά) σε ένα
υγειές περιβάλλον µε το οποίο θα αλληλεπιδρά καθηµερινά σε πλήρη
αρµονία.

2. ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
Τι είναι η θερµική άνεση; 
Για τον ορισµό της έννοιας της θερµικής άνεσης υπάρχουν τρείς διαφορετικές
προσεγγίσεις, µια φυσιολογική, µια θερµοφυσιολογική, και µια βασισµένη
στο ενεργειακό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώµατος.

➢Σύµφωνα µε τη φυσιολογική προσέγγιση και όπως καθορίζεται από τα
πρότυπα της ISO και της ASHRAE, θερµική άνεση για ένα άτοµο ορίζεται αυτή
η κατάσταση του εγκεφάλου που εκδηλώνει ικανοποίηση σε σχέση µε το
θερµικό περιβάλλον.
Ο ορισµός αυτός είναι προφανώς υποκειµενικός και αντανακλά µια ευρύτερη
διακύµανση της ατοµικής θερµικής αίσθησης. Έτσι στον ίδιο χώρο είναι
δυνατόν κάποιο άτοµο να εκφράζει την ικανοποίηση του για τις θερµικές
συνθήκες, ενώ κάποιο άλλο άτοµο τη δυσαρέσκεια του.
Η θερµοφυσιολογική προσέγγιση της άνεσης βασίζεται  στην ενεργοποίηση
των θερµικών αισθητήρων στο δέρµα και τον υποθάλαµο και ορίζεται ως ο
ελάχιστος ρυθµός των νευρικών σηµάτων από αυτούς.
Σύµφωνα τώρα µε τον ενεργειακό ορισµό η κατάσταση της θερµικής άνεσης
επιτυγχάνεται όταν η θερµότητα που ρέει από και προς το ανθρώπινο σώµα
είναι ισοσταθµισµένη και η θερµοκρασία του δέρµατος και ο ρυθµός
εφίδρωσης κυµαίνονται 
µέσα σε µια κλίµακα άνεσης που εξαρτάται από το µεταβολισµό.          

Η µέση θερµοκρασία του δέρµατος παίζει καθοριστικό ρόλο και στους δύο
τελευταίους ορισµούς. Οι τιµές για τη θερµοκρασία του δέρµατος µπορούν να
προκύψουν από µοντέλα ενεργειακού ισοζυγίου και εµπειρικών σχέσεων. Τα
µοντέλα που στηρίζονται σε εµπειρικές σχέσεις, έχουν το µειονέκτηµα ότι
καθορίζονται για συγκεκριµένες κλιµατικές µεταβολές, ενώ αυτά του
ενεργειακού ισοζυγίου εφαρµόζονται καθολικά σε οποιοδήποτε σενάριο. 
Ανθρώπινη θερµορύθµιση                                            
Οι δραστηριότητες µεταβολισµού που εκτελεί το σώµα σχετίζονται σχεδόν
αποκλειστικά µε την θερµότητα που πρέπει συνεχώς να σπαταλά και να
ρυθµίζει έτσι ώστε να διατηρούνται φυσιολογικές οι θερµοκρασίες του
σώµατος. Ανεπαρκής θερµική απώλεια οδηγεί σε υπερθερµία, ενώ
υπερβολική θερµική απώλεια οδηγεί σε υποθερµία.                  

Εικόνα2-1. 
Σωµατική Θερµογραφία.

Εικόνα 2-2. 
Βιοχηµικές λειτουργίες του

σώµατος.                             
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Θερµοκρασίες δέρµατος άνω των 45 0C ή κάτω των 18 0C  προκαλούν πόνο
(Hardy et al. 1952). Θερµοκρασίες δέρµατος που συνδέονται µε άνεση σε
καθιστικές δραστηριότητες είναι 33 µε 34 0C  και µειώνονται καθώς
αυξάνεται η δραστηριότητα (Fanger 1968). Αντίθετα, οι εσωτερικές
θερµοκρασίες αυξάνονται µε την αύξηση της δραστηριότητας. Το κέντρο
ρύθµισης θερµοκρασίας στον εγκέφαλο λειτουργεί υπό συνθήκες 36,8 0C
στη φάση της ξεκούρασης και αυξάνεται στους 37,4 0C  µε το βάδην και στους
37,9 0C  κατά το αργό τρέξιµο. Η εσωτερική θερµοκρασία της τάξης των 28 0C
και κάτω µπορεί να προκαλέσει σοβαρή καρδιακή αρρυθµία και θάνατο, ενώ
πάνω από 46 0C  µπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη.
Συνεπώς, η προσεκτική ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος είναι κρίσιµη
τόσο για την άνεση όσο και για την υγεία.

Η ανταλλαγή θερµότητας ανάµεσα στο περιβάλλον και το ανθρώπινο σώµα
γίνεται µε διάφορους τρόπους:
1. Με µεταφορά ή συναγωγή από το ανθρώπινο σώµα στον αέρα, διαµέσου 

της επιδερµίδας.
2. Με ακτινοβολία από το ανθρώπινο σώµα προς τις                          

περιβάλλουσες επιφάνειες και αντίστροφα και είναι συνάρτηση της 
επιφανειακής θερµοκρασίας και των γύρω επιφανειών.

3.  Με αγωγή, όταν υπάρχει θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ της θερµότητας 
του σώµατος και του περιβάλλοντα αέρα.

4.  Με εξάτµιση, η οποία συντελείται µέσω της αναπνοής ή από την 
επιδερµίδα µέσω της άδηλης διαπνοής και του ιδρώτα.

Στη βάση της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, το συνολικό θερµικό
ισοζύγιο µεταξύ του σώµατος και του περιβάλλοντος µπορεί να γραφτεί:
HΜ - W = Hr + Hc + He + (Hlr + Hld)             (2.1)

Όπου:
ΗM: Ρυθµός παραγωγής θερµότητας από µεταβολισµό, (W)
W:  Εξωτερικό µηχανικό έργο, (W)
He: Απώλεια θερµότητας εξαιτίας της εξάτµισης του ιδρώτα από την 

επιφάνεια του δέρµατος, (W)
Hld: Απώλεια αισθητής θερµότητας διαµέσου της αναπνοής (οφειλόµενη στη 

θερµοκρασιακή διαφορά του εισερχόµενου και εξερχόµενου αέρα), (W)
Ηlr : Απώλεια λανθάνουσας θερµότητας δια µέσου της αναπνοής 

(οφειλόµενη στην εξάτµιση του νερού),(W)
Hr: Ανταλλαγή θερµότητας µε ακτινοβολία, (W)
Hc: Μεταφορά θερµότητας µε συναγωγή, (W)
Ο ρυθµός παραγωγής θερµότητας και απώλειας αλλάζει από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Αυτή η µεταβλητότητα µπορεί να προσδιοριστεί εκφράζοντας τις
µεταβλητές ανά µονάδα εµβαδού επιφανείας.

ΑΝ = 0,202 ·Wb0,425 ·Bh0,725 (2.2)
Όπου: 
Wb: Είναι το βάρος του σώµατος και
Bh:   Το ύψος του σώµατος.

Η θερµότητα που παράγεται από έναν ενήλικα άνθρωπο στη φάση της
ανάπαυσης είναι περίπου 100W. Για ένα άνθρωπο σε κατάσταση ξεκούρασης
αυτή η µεταβλητή είναι 58 W/m2 και καλείται 1met. Αυτό βασίζεται στον µέσο

Εικόνα 2-3. 
Σωµατική Θερµογραφία. 
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όρο των Ευρωπαίων αντρών, µε επιφάνια δέρµατος περίπου 1,8 m2.
Συγκριτικά, οι Ευρωπαίες γυναίκες έχουν κατά µέσο όρο επιφάνεια δέρµατος
1,6 m2. Φυσικά µπορούν να παρατηρηθούν συστηµατικές διαφορές σ΄αυτή τη
παράµετρο ανάµεσα σε εθνικά και γεωγραφικά σύνολα. Υψηλότεροι
µεταβολικοί ρυθµοί συχνά περιγράφονται σε σχέση µε το ρυθµό ξεκούρασης
(πίνακας 1). Γι’ αυτό το λόγο, ένα άτοµο που εργάζεται µε µεταβολικό ρυθµό
πέντε φορές το ρυθµό ξεκούρασης, θα είχε µεταβολικό ρυθµό 5 met.

Πίνακας 2- 1.
Σωµατικές δραστηριότητες.

Η ένδυση αποτελεί µια από τις παραµέτρους που εύκολα µπορεί να ρυθµίσει ο
κάθε άνθρωπος προκειµένου να αισθανθεί θερµικά άνετα, χωρίς να
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καταναλωθεί κάποια µορφή ενέργειας.  Η ένδυση δηλαδή λειτουργεί ως ένα
είδος θερµικής αντίστασης στην αποβολή θερµότητας από την επιφάνεια του
σώµατος προς το εξωτερικό περιβάλλον. Η µονάδα της θερµικής αυτής
αντίστασης ονοµάζεται  clo και χρησιµοποιείται για να εκφράσει τη θερµική
µόνωση που παρέχει ο ρουχισµός, και ισοδυναµεί µε 0,155 m2* Κ/Watt.
Ειδικότερα, στο παρακάτω πίνακα της ASHRAE, δίνεται αναλυτικά για κάθε
ρούχο η θερµική αντίσταση σε clo.

1 clo = 0,155 m2* Κ/Watt

Πίνακας  2-2α.         Συντελεστής αντίστασης ρουχισµού.
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Πίνακας2- 2β.  Συντελεστής αντίστασης ρουχισµού.

3. ΘΕΡΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει να συνδυαστούν όλες εκείνες οι µεταβλητές
που επηρεάζουν τους παράγοντες που καθορίζουν την αίσθηση άνεσης και
ορίζουν τη ποιότητα του περιβάλλοντος σε ένα µόνο δείκτη. Οι δείκτες
διαφέρουν όσον αφορά τη τοπική κλιµατική τους έκφραση, και τη
διαφορετική προσέγγιση των καθοριστικών εκείνων µεταβλητών που
επηρεάζουν τους παράγοντες άνεσης. Πολλοί είναι εκείνοι οι ερευνητές που
ασχολούνται µε τη αξιολόγηση και τη δηµιουργία  δεικτών ανθρώπινης άνεσης
µε σκοπό τη καλύτερη έκφραση των µορφών ανταλλαγής θερµότητας.
Υπάρχουν δύο τουλάχιστον εφαρµογές των θερµικών δεικτών :

i. Η µία αφορά τον καθορισµό των απαιτήσεων θερµικής άνεσης στη φάση 
του σχεδιασµού των κτιρίων.

ii. Η άλλη αφορά στον καθορισµό των απαιτήσεων θερµικής άνεσης κατά τη 
λειτουργική φάση του κλιµατισµού των κτιρίων.

Εικόνα 3-1.  Vitruvius’ φόρµουλα.
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4. PMV – PPD
Προβλεπόµενη µέση ψήφος ΡΜV
Γνωρίζοντας την εξίσωση θερµικού ισοζυγίου (3.1), και έχοντας την ως σηµείο
αναφοράς, ο Fanger  πρότεινε ένα δείκτη, ο οποίος εκτιµά τη θερµική
αίσθηση για κάποιο δεδοµένο συνδυασµό των παραµέτρων. Το  ανθρώπινο
σώµα έχει την ικανότητα να διατηρεί το θερµικό ισοζύγιο µέσα σε ευρέα όρια
περιβαλλοντικών µεταβλητών, που όµως µόνο µια µικρή περιοχή µπορεί να
θεωρηθεί ως περιοχή άνεσης. Για αυτό το λόγο ορίζεται µια ποσότητα
θερµικού φορτίου L ως η διαφορά µεταξύ της παραγόµενης εσωτερικής
θερµότητας και των θερµικών απωλειών προς το περιβάλλον. Το θερµικό αυτό
φορτίο υπολογίζεται από την εξίσωση (3.3).

[ΗΜ/ΑΝ (1- η) - 0,32 [35,7 - 0,0275 ΗΜ/ΑΝ (1- η) - 84,2 – Pα] - 0,42 [ΗΜ/ΑΝ (1 - η) – 58] -
1,410-3 ΗΜ/ΑΝ (34 – Τα) - 0,0017 ΗΜ/ΑΝ (44 – Ρα)] =[0,71 σ Fcl [(Τcl+ 273)4 - (Τmrt +
273)4] + Fclhc (Τcl – Τa)]
(3.1)

Με:
Tcl= 35,7 - 0,0275 ΗΜ/ΑΝ (1-η) - 0,155 Icl [0,71 σ Fcl [(Tcl + 273)4 - (Tmrt + 273)4] + Fcl·
hc(Tcl - Τa)]
(3.2)
Η ικανοποίηση της εξίσωσης (3.1) είναι προφανώς προϋπόθεση και συνθήκη
για θερµική άνεση (Fanger, 1970). Οι µεταβλητές που εµφανίζονται στις
εξισώσεις (3.1) και (3.2) είναι οι Icl, Fcl, ΗΜ/ΑΝ, η, v, Ta, Pa, Tmrt.

Όπου:
Icl = η θερµική αντίσταση κάθε επιµέρους ρουχισµού.
Fcl = ο λόγος του εµβαδού της επιφάνειας ντυµένου σώµατος προς το 

εµβαδόν επιφάνειας γυµνού σώµατος.
V   = η ταχύτητα του αέρα (m/s) 
Τa= η θερµοκρασία περιβάλλοντος (°C) 
Ρa= η µερική πίεση ατµών του αέρα (mb)  
Tmrt= η µέση θερµοκρασία ακτινοβολίας (°C) 
σ = η σταθερά Stefan - ΒοΙtzman (5,78•10-8 W/m2•Κ4) 
Tcl= η θερµοκρασία εξωτερικής επιφάνειας ενδεδυµένου σώµατος 
hc= συντελεστής µεταφοράς θερµότητας µε συναγωγή (W/m2 *°C)
L = ΗM/ΑN (1 - n) - 0,32 [4,066 (35,7 - 0,0275 ΗM/ΑN (1 - n) - 84,2 – Ρa]
-0,42 [ΗM/ΑN (1 - n) – 58] - 1,410-3 ΗM/ΑN (34 – Ta)
- 0,0017 ΗM/ΑN (44 – Pa) - 0,71 σ Fcl [(Tcl + 273)4 - (Tmrt + 273)4]
- Fcl hc (Tcl – Ta)
(3.3)

Σε συνθήκες άνεσης προφανώς πρέπει να είναι L=0. Εάν το L είναι διάφορο
του µηδενός, τότε οι µηχανισµοί του σώµατος αλλάζουν τη µέση θερµοκρασία
του δέρµατος και επιβάλλουν π.χ. την έκκριση ιδρώτα για τη διατήρηση του
θερµικού ισοζυγίου. Η θερµική αίσθηση τότε αλλάζει.

Ο Fanger κάνοντας εργαστηριακές µετρήσεις σε ειδικό θάλαµο έγραψε µια
εµπειρική συνάρτηση για διάφορα επίπεδα δραστηριότητας:   
X = [0,35 exp(-0,042 ΗM/ΑN) + 0,032] L                                              (3.4)
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Ορίζοντας X =ΡΜV, την προβλεπόµενη µέση ψήφο εκφρασµένη σε ορισµένη
θερµική κλίµακα προκύπτει ο δείκτης θερµικής άνεσης ΡΜV:
ΡΜV = [0,35 exp (-0,042 ΗM/ΑN) + 0,032] ΗM/ΑN (1-n) - 0,32[4,066 (35,7 - 0,0275
ΗM/ΑN
(1-n) - 84,2 – Pa] - 0,42[ΗM/ΑN (1-n) – 58] – 1,410-3 ΗM/ΑN (34 – Ta)
– 0,0017 ΗM/ΑN (44 – Pa) – 0,71 σ Fcl [(Tcl + 273)4– (Tmrt + 273)4] – Fclhc (Tcl – Ta) 
(3.5)

Γενικά, ο παραπάνω δείκτης αποτελεί τη µέση ψήφο ενός συνόλου ανθρώπων
που εκφράζουν την αντίδραση τους για τη θερµική αίσθηση κάτω από
διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, σε µια κλίµακα που κυµαίνεται από το
-3 µέχρι το +3. Όταν, λοιπόν ο δείκτης ΡΜV=0, θεωρείται ότι παρέχονται οι
βέλτιστες συνθήκες θερµικής άνεσης. Μια θετική τιµή σηµαίνει ότι η
θερµοκρασία είναι υψηλότερη από την ιδανική τιµή, ενώ µια αρνητική τιµή,
αντίστοιχα ότι η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη. Τιµές του ΡΜV µεταξύ του -
0.5 και του +0.5 θεωρούνται γενικά αποδεκτές.

Πιο συγκεκριµένα, η κλίµακα αυτή περιλαµβάνει τους εξής 7 βαθµούς
θερµικής αίσθησης:

Εικόνα 4-1. Κλίµακα θερµικής αίσθησης.

Ο δείκτης ΡΡD είναι µια έκφραση του βαθµού δυσφορίας για την οµάδα ως
σύνολο. Για τον υπολογισµό όµως του ποσοστού αυτών των ανθρώπων που
αισθάνονται ανικανοποίητοι µε το θερµικό περιβάλλον, ο Fanger ανέπτυξε
ένα νέο δείκτη, γνωστό ως "προβλεπόµενο ποσοστό δυσαρεστηµένων" (ΡΡD)
και έδωσε την παρακάτω σχέση µεταξύ του ΡΜV και του ΡΡD.

PPD = 100 - 95 exp (-0,335 PMV4 - 0,217 PMV2)

Παρατηρούµε σύµφωνα µε τη καµπύλη πως για PMV = 0, παρουσιάζεται ένα
ελάχιστο ποσοστό δυσαρέσκειας που είναι PPD = 5% . ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή
πως είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στον
ίδιο χώρο.

Εικόνα 4-2. PMV –PPD.
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5. ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΕΣΗΣ
Το µοντέλο άνεσης αυτό βασίζεται σε µια πιο ολιστική προσέγγιση και
στοχεύει περισσότερο στη χρηστικότητα  και την εφαρµοσιµότητα, παρά στην
ακρίβεια. Για την χρήση του µοντέλου δεν απαιτούνται όργανα και µετρήσεις,
ούτε πολύπλοκες εξισώσεις.          Το τρισδιάστατο µοντέλο λαµβάνει υπ’όψιν
περισσότερους παράγοντες από τα προαναφερθέντα µοντέλα, όπως το
µικροκλίµα, τις πολιτισµικές διαφορές, ειδικές καταστάσεις και ανάγκες όπως
και ψυχολογικούς παράγοντες (Kosmopoulos 2005). Όλες αυτές οι
µεταβλητές δεν παρουσιάζονται µε αριθµητικά δεδοµένα, αλλά µελετώνται
αναλυτικά από τους σχεδιαστές και επηρεάζουν άµεσα τις αποφάσεις τους.

Εικόνα 5-1. Τρισδιάστατο µοντέλο θερµικής άνεσης.

Οι τρείς βασικοί παράγοντες (θερµοκρασία αέρα, σχετική υγρασία και
ταχύτητα αέρα) που επηρεάζουν την θερµική άνεση, ερευνώνται άµεσα από
το τρισδιάστατο µοντέλο, το οποίο αναπαριστά σε τρισδιάστατο σχήµα τα άνω
και τα κάτω όρια αυτών, όπως φαίνεται στην εικόνα 5-1. Τα όρια αυτά
ορίζονται από τους µελετητές κατά τη διάρκεια της βασικής ανάλυσης και µε
βάση την εµπειρία τους στον σχεδιασµό κτιρίων, πάντα όµως µε βάση τις
ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο. Ο κύβος που δηµιουργείται στο
τρισδιάστατο γράφηµα αναπαριστά τις συνθήκες άνεσης και κάθε σηµείο
µέσα σε αυτόν, το οποίο προκύπτει από τον συνδυασµό των τριών βασικών
παραµέτρων  δίνει στο µελετητή µια ιδέα για την κατεύθυνση που πρέπει να
κινηθεί ώστε να βελτιωθούν οι όποιες ατέλειες. Το µοντέλο αυτό είναι τελείως
ανθρωποκεντρικό και δεν επηρεάζεται από τα ισχύοντα πρότυπα, κάτι το
οποίο είναι µεγάλο πλεονέκτηµα αφού σε πολλές έρευνες έχουν παρατηρηθεί
µεγάλες διαφορές στις θερµοκρασίες άνεσης.

6. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Οι V. και Α. Olgyay ήτανε πρωτοπόροι στη συστηµατική  διαδικασία
προσαρµογής του κτιρίου στις τοπικές κλιµατικές συνθήκες.
Εστίασαν αναλυτικά στην επίδραση της κάθε παραµέτρου του κλίµατος και
στις µεταβλητές εκείνες που καθορίζουν τη διαµόρφωση της θερµικής
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άνεσης. Τα συµπεράσµατα τους τα αποτύπωσαν στον «βιοκλιµατικό χάρτη»,
στον οποίο ορίζεται η ζώνη άνεσης σε σχέση µε την θερµοκρασία του αέρα,
την υγρασία, την µέση ακτινοβολούµενη θερµότητα, την ταχύτητα του αέρα,
την ηλιακή ακτινοβολία και την ψύξη λόγω εξάτµισης. Ο βιοκλιµατικός χάρτης
βρίσκει εφαρµογή σε περιοχές της εύκρατης ζώνης, κυρίως σε γεωγραφικά
πλάτη γύρω στις 40°, µε τη προϋπόθεση  ότι η σωµατική δραστηριότητα είναι
καθιστική και το ντύσιµο σύνηθες.

Εικόνα 6-1. Βιοκλιµατικός χάρτης κατά Olgyay. 

Ο «Βιοκλιµατικός Χάρτης Κτιρίου» δηµιουργήθηκε από τον Β. Givoni, ο οποίος
χρησιµοποίησε ως βάση τον «ψυχροµετρικό χάρτη» και προσδιόρισε τη ζώνη
άνεσης. Σήµερα, χρησιµοποιείται διεθνώς για την διάγνωση του
αναµενόµενου εσωκλίµατος, µε βάση τα τοπικά κλιµατικά δεδοµένα . Βασική
αρχή του βιοκλιµατικού χάρτη κτιρίου είναι ο καθορισµός των ποιοτικών
κατευθύνσεων για τον σχεδιασµό του κελύφους του κτιρίου.

Η γραφική παράσταση Nicol (Nicol et al.,1994) ξεκινά από τα ευρήµατα του
Humphreys και των συνεργατών του, σύµφωνα µε τα οποία  η θερµοκρασία
άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου διαφέρει ανάλογα µε τη µέση εξωτερική
θερµοκρασία. Η βασική υπόθεση σύµφωνα µε την  οποία έχει σχεδιαστεί η
γραφική παράσταση είναι ότι η θερµοκρασία άνεσης αλλάζει µόνο από µήνα
σε µήνα. Για την ακρίβεια, το εύρος της αλλαγής µπορεί να είναι πολύ
µεγαλύτερο. Εποµένως το µοντέλο Nicol δε διευκρινίζει ποια θα είναι η
πραγµατική θερµοκρασία άνεσης σε µια δεδοµένη στιγµή, αλλά απλά ορίζει
τη µέση τιµή της σε ένα συγκεκριµένο κλίµα. Η γραφική παράσταση λοιπόν
δείχνει τη βέλτιστη θερµοκρασία την οποία ο κάθε µελετητής πρέπει να
πετύχει. 

Εικόνα 6-2.  
Givoni Βιοκλιµατικός Χάρτης Κτιρίου.
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Πίνακας 6-1.  Κλιµατικά δεδοµένα – δείκτες Nicol.   

Εικόνα 6-3. Γραφική παράσταση Nicol µε συνδυασµένα τα ποσά  ηλιακής
ενέργειας.

Εικόνα 6-4. Γραφική παράσταση Nicol µε συνδυασµένες τις βαθµοηµέρες
θέρµανσης.
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7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υπολογιστικά Εργαλεία  προσοµοίωσης θερµικής απόκρισης δοµηµένων
χώρων και θερµικής άνεσης αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς στις µέρες
µας µε αποτέλεσµα την δυναµική αξιολόγηση των παραγόντων  που
επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης στο χώρο. Αντικειµενικός σκοπός των

προσοµοιωτικών
µοντέλων είναι η
ανάλυση των βασικών
σηµείων απόκρισης του
ανθρώπινου σώµατος
στους
µεταβαλλόµενους
παράγοντες  µε τη
βοήθεια µαθηµατικών
σχέσεων και εµπειρικών
µοντέλων. 

Εικόνα 7-1. Προγράµµατα ανάλυσης δεικτών άνεσης.

Οι µελετητές αποκτούν τη δυνατότητα χειρισµού αξιόλογων εργαλείων τα
οποία τους βοηθούν να προχωρήσουν στη δηµιουργία χώρων µελέτης και κατ’
επέκταση στη δυναµική αξιολόγηση τους µε στόχο την εξαγωγή ουσιαστικών
συµπερασµάτων (Κοσµόπουλος 2008).

Το λογισµικό RAYMAN αξιολογεί της συνθήκες άνεσης στο χώρο µελέτης
αναλύει τα δεδοµένα εισαγωγής και ενηµερώνει το χρήστη για τους
θερµικούς δείκτες που επικρατούν στο σηµείο αναφοράς. Η προσοµοίωση και
η αξιολόγηση των θερµικών δεικτών της περιοχής που µελετάται (Πλατεία
Αριστοτέλους) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο καθορισµού των παραγόντων
εκείνων που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης στον εξωτερικό χώρο.

Εικόνα 7-2. Μοντελοποίηση πλατείας.  Εικόνα 7-3.  Πολικό διάγραµµα σκίασης.
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Εικόνα 7-4. Κυλινδρικό διάγραµµα σκίασης.

Πίνακας 7-1. Αποτελέσµατα ανάλυσης του εξωτερικού χώρου µελέτης.

Αναλυτική προσέγγιση των δεικτών θερµικής άνεσης και θερµικής δυσφορίας
στο εσωτερικό δοµηµένων χώρων µε τη βοήθεια εξελιγµένων προγραµµάτων
δυναµικής προσοµοίωσης. Αξιολόγηση του αισθήµατος άνεσης σύµφωνα µε
τα κλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής τις τεχνικές προδιαγραφές του
δοµηµένου χώρου καθώς και των ανθρώπινων συνηθειών. 

Εικόνα 7-5. Αποτελέσµατα ανάλυσης της θερµικής άνεσης στον εσωτερικό
χώρο µελέτης.
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